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مقدمة

كأنهم الناس رأيت حتى الخلود عالم إىل — هللا رحمه — شوقي انتقال عىل حوالن حال ما
رسيًعا، تناَسوه القدِر عظيَم الفائت كان مهما أنَّهم الناس عادة ومن الشعراء، أمري نُسوا قد

الشعراء: أحد قال ما حدِّ عىل غريه ونشُدوا

َح��ِزي��ن غ��ي��َر ال��ح��زن ربُّ وي��ع��وُد ِب��َغ��ي��ره م��ن��ه يَ��ْع��ت��اُض��ون ال��ح��ال ف��ي
ال��ن��س��ري��ن ع��ل��ى غ��نَّ��ى ان��ق��ض��ى ل��م��ا َح��ِل��ي��ف��ه ال��ع��ن��دل��ي��ُب ك��ان ال��وْرُد

النفوس، يف حياًة يزداَد بأْن السنون عليه مضت كلما جديًرا شوقي مثل أرى ولكني
بروحه حياة أقل اليوم املتنبي وهل ملثله يكون إنما الخلود ألن الصدور؛ يف قدًرا ويعظم
وأحزنت وغرَّبت قت رشَّ التي الشوقيَّات صاحب وهل بجسمه؟ حيٌّ وهو عرصه يف كان ا ممَّ
ناطق ينساه أن يجوز والبوادي الحوارض بها وامتألت والعادي الحادي ورواها وأطربت

الغماد؟! برك يف ولو بسهم األدب من ضارب فيه يزهد أو بالضاد،
يُقال التي العبقريَّة البرشيَّة الصحيفة هذه بطيِّ العربي األدب ُفِجع ملا كنُت وقد
أو «شوقي يه أسمِّ كتابًا معه ذكرياتي وعن عنه أنرش بأن وَعْدُت شوقي، أحمد لها:
دون األقدار عوامل من يتقاذفني وما واألسفار األشغال وحالت سنة» أربعني صداقة
الصيف هذا يف ِفَلْسطني عىل مررت وملا صدري، يف يحكُّ يزال ال الذي الكتاب هذا إخراج
إسعاف األستاذ األدب وطراز العرب رساج صديقي مع وتالقيت العرب جزيرة من قافًال
تذكاره، وإحياء آثاره بحفظ واملولعني شوقي أدب اق عشَّ ِمن وهو هللا، حفظه النشاشيبي،
أنا بما له اعتذْرُت وملَّا الشوقيَّة، الرسالة هذه وْضِع من وعدي من كان ما اْستَنَْجزني



شوقي

هذه تُقدِّم أن هو بأخالقك واألخلق بوفائك األَْليَق إن أجابني: ة ومشادَّ مشاغل من فيه
صديقك حقِّ يف رصيًحا وعدته وْعٍد بإنجاز تُباِدر وأن الرسائل، من غريها عىل الرسالة
عىل وعوَّلت َمحلِّه، يف كالَمه فوجدُت ب، ُمرجَّ لديك وَقْدره ُمقدَّس عندك ِذْكُره الذي وأخيك

ألهله. إيفاؤه يجب الذي يْن الدَّ هذا يف أماِطل أال
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زياريتاألوىلملرص

من والعرشين والواحدة العرشين بني وكنت مرص إىل يل قدمة ل أوَّ كانت ١٨٩٠ سنة
ذلك اجتماعنا أكثر وكان مرص إىل ِجئت ثم اإلسكندرية، يف شهٍر َشيْع فمكثت العمر
وأخيه زغلول أفندي سعد املعهودين؛ وبرهطه عبده محمد الشيخ اإلمام بأستاذنا الوقت
وحفني اللقاني أفندي وإبراهيم سلمان الكريم عبد والشيخ الليثي عيل والشيخ فتحي،
دمنهور، من الوكيل إبراهيم والسيد الرحمانية، من محمود أحمد والسيد ناصف، أفندي
أتذكَّره َمْن خاتمة هو الذي باشا زكي وأحمد «املؤيد»، ظهور ألول يوسف عيل والشيخ
ُمتطاِولة وأسمارنا ُمتواِصلة اجتماعاتنا وكانت أجمع. هللا رحمهم الحلقة، تلك رجال من
له يُقال بشخص الوقت ذلك يف نسمع نكن لم ولكنَّنا شاِملة، والداني للقايص ومذاكراتنا

ِرْكًزا. له أحَسْسنا وال «شوقي»
الشيخ أستاذنا يل فقال اإلسكندرية، يف توفيق الخديوي املرحوم مرصكان برحت وملا
العايل الجناب وودَّعَت التني رأس رساي إىل ذهبَت إذا خطأً، يكون ال إنه عبده: محمد
امللوك. بشعرهم يُتِحفوا أن الشعراء عادة من ألن األبيات؛ بعض له ونَظْمَت الخديوي،
إالَّ يشء بنْظم أوصاني َعِهْدته وما الشعر، يف بني يَُرغِّ ال — هللا رحمه — األستاذ وكان
نْظمته ما مجموع وهو «الباكورة»، ى امُلسمَّ ديواني طبعت عندما إحداهما غري؛ ال مرتني
يل قال بريوت يف عليه اطَّلع فلما العمر، من عرشة السابعة إىل عرشة الرابعة سنِّ من
مع أبعث وأن أصدقائه، أعزِّ من وكان فكري، باشا هللا عبد املرحوم إىل بنسخة منه ألبعث



شوقي

أبيات ومعها باشا هللا عبد إىل الباكورة من نسخًة فأرسلُت املقام؛ تناِسب بأبياٍت النسخة
ييل: ما منها أذكر وإنما صورتها، اآلن عندي وليست جميًعا، أتذكَّرها ال

وح��ض��ر بَ��ْدو م��ن ال��خ��ْل��َق وُف��ْق��ُت ونَ��ثْ��ر نَ��ْظ��م ف��ي ال��ن��اَس ب��ذَذُْت
ش��ط��ر ك��ل م��ن��ه ال��رْع��ب يُ��ِذي��ب ش��ع��ر ن��زر ع��ن��دك ي��ق��وم ف��ك��ي��ف

املعنى هذا إىل أرشُت والتشبيب الغزل من تقريبًا خاليًا ذاك إذ ديواني كان وملا
بقويل:

وَخ��ْص��ر َق��دٍّ ف��ي ال��نَّ��ْظ��م وِع��ْف��ُت وُرْم��ح َس��يْ��ف ف��ي ال��ق��وَل ج��ع��ل��ت
ح��ر ن��ف��س ف��داؤك ن��ف��س ول��ي ال��م��ع��ال��ي غ��رر ع��اش��ٌق ف��إن��ي
ف��ك��ري» ال��ل��ه «ع��ب��د ب��م��دح ي��ك��ون ك��الٍم ف��ي ي��وًم��ا ف��كَّ��رت إذا

بأحسِن تصحبها التي واألبيات «باكورتي» — هللا رحمه — باشا هللا عبد فتلقى
يقول: فهو وسالسة؛ ًة رقَّ املهلهل امُلنسِجم نَْظمه من بقصيدة الشعر عىل وأجاب قبول،

وِك��بْ��ر ِك��بَ��ر ال ال��ع��ش��اق ع��ل��ى وِح��بْ��ر ِح��بَ��ر ف��ي ت��خ��ت��ال أت��ت
ع��ذري أق��ام ال��ع��ذار ف��ي م��ش��ي��ٌب يَ��ُرْع��ه��ا ل��م ال��ش��ب��ي��ب��ة ��م��ة ُم��ن��عَّ
ِس��ح��ر ن��ف��ث��ات ن��ظ��م��ه��ا ب��دائ��ع تُ��ري��ن��ي َس��َح��ر ع��ل��ى واف��ت ل��ق��د
ق��ط��ر م��ن��ه��ل ال��ح��ي��ا ول��ب��ن��ان ع��نِّ��ي ب��ي��روت ُرب��ى ح��ي��ا أال
ِب��ِت��بْ��ر أرض��ي��ه��ا تُ��ْرب وي��م��زج درٍّا األرج��اء ي��م��أل ب��درٍّ
م��ر غ��ي��ر ف��ي��ه��ا م��رَّ زم��انً��ا وح��يَّ��ا ربِّ��ي ب��ه��ا َم��ْن وح��يَّ��ا

عن تجانُفي إىل يُِشري وهو باشا، هللا عبد ديوان يف منشورة القصيدة هذه وأظن
أتذكَّرها: أبيات يف والتشبيب العبث

ع��م��ر ش��ب��اب وش��رخ ِص��بً��ا ل��ع��ه��د ب��َع��يْ��ب ل��ع��ٌب ف��م��ا ي��ل��ع��ْب وإن
أْم��ر َس��ْف��س��اف ال��ص��ب��ا رغ��م ع��ل��ى ال��َع��وال��ي ال��ِه��َم��م ت��أن��ف ول��ك��ن
ُه��ْج��ر َم��ق��ال ك��لِّ ه��ْج��َر وتُ��وِج��ب إِْم��ر ف��ي��ه أم��ٍر ُق��ْرب ت��ح��رِّم
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ملرص األوىل زيارتي

اإلسكندرية إىل ذهبت عندما فهي بالشعر، شيُخنا فيها أشار التي الثانية املرة فأما
فذهبت أبياتًا؛ توفيق الخديوي إىل أقدِّم أن فأوصاني اآلستانة، إىل منها السفر قاصًدا
االنرصاف بعد وإنما األبيات، أنشده ولم توفيق الخديوي املرحوم وقابلت التني رأس إىل
رأيت حتى اآلستانة إىل أبحر أن قبل يومان مىض وما ِنيَّة، السَّ املعية قلم إىل دفعتها
كان وقد الرسمية، الحكومة جريدة أي املرصية؛ الوقائع جريدة يف منشورة قصيدتي
أشبه ونثر سيَّال قلٌم له وكان الوقائع، لتحرير رئيًسا سلمان الكريم عبد الشيخ األستاذ
هذا فيها أوسع ُمقدِّمة القصيدة بمناسبة وأورد الفرصة هذه فانتهز انثال، إذا بالقطر
واملغرب املرشق بني أوراقي من تناثر ما بكثرة محفوًظا عندي وليس وإطراءً، ثناءً الناظم

ييل: ما منها أذكر وإنما القصيدة هذه فيه الذي الوقائع عدد

ب��م��ص��ع��ِد ال��س��م��اءِ أس��ب��اَب أرَق إذن َم��س��َع��دي ك��ن��َت إن ال��ي��وَم ل��نُ��ْط��ِق��ي أق��ول
م��ن��ش��ِد ِش��ع��ر ف��ي األف��ق ِش��ع��َرى تُ��ن��ِزل ف��رائ��ًدا ال��ن��ف��ي��س ال��ق��ول ِم��َن وان��ُظ��ْم
ال��م��ن��َض��ِد ال��ق��ري��ض َس��ل��ك ف��ي ال��ش��ك��ر م��ن ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ك��ارَم أُوِف ل��م أن��ا إذا
َم��ْح��ِت��دي ط��اب وال آب��ائ��ي ع��زَّ وال ُم��ْه��ج��ة ب��ال��م��ك��ارم ل��َي َش��غ��ف��ت ف��ال
��ِد ُم��ح��مَّ ال��ع��زي��ز لُ��ق��ي��ا ب��ه��ا أن��ال م��ك��ان��ة م��ن رت��ب��ة ب��ي ب��ل��غ��ت وال
��ِد ال��ت��ش��هُّ ب��ع��د ق��ي��ل ك��الٍم أل��ذُّ ��ٍد م��ح��مَّ وِذْك��ر َع��ل��ي��اه وأذك��ر
ي��ح��م��ِد ل��ل��س��ي��ر ال��ت��وف��ي��ق َل��ِق��َي وَم��ن ل��ق��ائ��ه ع��ن��د ال��ده��ر ح��م��دُت ع��زي��ٌز
ب��ال��ي��ِد ال��ن��ج��َم ت��ل��َم��س ن��ف��س ال��بُ��ع��د ع��ل��ى ��ِه ك��فِّ ل��ت��ق��ب��ي��ل ح��نَّ��ت أن غ��رو وال
ج��ل��م��ِد ق��ل��ب ف��ي ال��ش��وق ت��ذك��ي ل��ع��م��رك ط��ل��ع��ة ال��رق��ائ��ق رب ل��ه وش��اق��ت

ومنها:

م��ق��ِص��د ك��لِّ م��ن األي��ام ب��ن��ي ق��ل��وب س��ه��ام��ه أص��م��ت ال��ده��ر ك��فُّ ك��فَّ ل��ق��د
م��رص��د ك��لَّ ق��اع��ًدا ل��ع��م��ري ع��ل��ي��ه��م ُك��ُروره ب��ع��د ال��دَّْه��ر ج��م��اَح وردَّ

ومنها:

ال��م��ت��أود ال��ب��ان��ة ك��خ��وط ت��م��ي��س غ��ادة ال��م��ل��ك غ��رَّة ي��ا ف��دونَ��َك��ه��ا
تُ��ب��ِع��د ل��ل��وْص��ل تُ��ْدِن م��ا غ��اي��ة ي��ج��د غ��اي��ًة ك��ن��ه��ك إدراك م��ن رام وَم��ْن
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شوقي

وآخرها:

ُم��ف��ن��د غ��ي��ر ال��َق��ْول ب��ِص��ْدق أب��وء م��دائ��ح��ي ال��ع��زي��ز أُْه��دي إذا وإنِّ��ي
م��ق��ص��دي ال��ق��ص��ائ��د نَ��ظ��م وال ب��ش��ع��ري غ��اي��ة إدراك ح��اول��ت ف��م��ا وإالَّ

الخديوي الجناب انعطاف عىل الشكر بفرض للقيام إالَّ الشعر هذا أنظم لم أي
الشعر وتذاكرنا باريس يف شوقي عرفت أن وبعد مكافأة، ذلك عىل باغيًا ولست نحوي
الوقت ذلك يف تركت إنها يل: وقال هذه، التوفيقية بقصيدتي ُمعَجبًا وجدته والشعراء

النيل. وادي يف رنينًا
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قرأتلشوقي ما أول

مرص، يف شوقي اسمه بشاعر أسمع ال وأنا ١٨٩٠ سنة أواخر يف مرص من إذن خرجت
من كثريًا ويبني كثريًا يكاتبني األهرام صاحب وكان األهرام، جريدة أراسل أوانئٍذ وكنت
السياسيني»، األفاضل «ألحد عنوانها جعل بمقالة إليه أرسلت وإذا مالحظاتي عىل اآلراء
السياسيني» األفاضل «أحد بقلم وجد بعدها والتي ١٨٩٠ سنة أهرام القارئ راجع فإذا
المية أبيات عىل نظري وقع يوم ذات يف األهرام أطالع كنُت وبينما كثرية، سياسية فصوًال
شوقي»، أفندي «أحمد نظم من إنها األهرام عنها قال أذكر فيما توفيق الخديوي مدح يف
أعلم فلم األبيات تلك بقراءة وقتي أُضيِّع أن أشأ لم عندي مجهوًال الناظم هذا كان وملا
أحمد له يُقال الذي لهذا آخر شعًرا قرأت حتى األمُر يُطِل لم أنه إالَّ قليًال، وال كثريًا منها
الذين الشعراء من ووجدته ه أُمجَّ لم قرأته فلما أقرأه أن املرة هذه فجرَّبت شوقي، أفندي

يخفى: ال كما قالوا فقد تسمعه»؛ أن ه حقِّ «من فيهم يُقال

م��ع��ه يُ��ج��َرى وال ي��ج��ري ف��ش��اع��ر أرب��ع��ة ال��زم��ان ف��ي ال��ش��ع��راء
ت��ْس��َم��ع��ه أن ��ه ح��قِّ م��ن وش��اع��ر ال��َم��ْع��َم��ع��ة وس��ط ي��ن��ش��د وش��اع��ر

تَ��ْص��َف��ع��ه أن ح��ق��ه م��ن وش��اع��ر

الجناب مديح يف اآلتية القصيدة هذه شوقي ألحمد قرأت حتى أيًضا األمر يَُطل ولم
الخديوي:

وال��ف��ن��دا ع��ي��ن��ي��ك م��ن ال��ك��ي��د ت��ع��لَّ��م��وا ع��ددا أُْح��ِص��ه��م ل��م وإن ال��وش��اة إن
ال��ح��س��دا ي��ب��ع��ث ��ا م��مَّ ب��َي رأت م��اذا ن��واظ��ره��م ف��ي ظ��نِّ��ي ال��ل��ُه أخ��ل��َف ال



شوقي

ُم��تَّ��ِق��دا وال��خ��د ُم��ن��ك��ِس��ًرا وال��ج��ف��ن ُم��نْ��ث��ِن��يً��ا ال��ق��دُّ ف��راح أغ��ض��ب��وك ه��م
أح��دا يُ��ْس��ِم��ع��وا ل��م ال��ذي ف��أس��م��ع��وه��ا ل��يِّ��ن��ًة ب��ي��ض��اء أذنً��ا وص��ادف��وا
َج��َل��دا ل��ي أب��ق��ي��َت ه��ل ب��ع��ي��ن��ي��ك ف��ان��ظ��ر أال ق��ل��ت ع��ي��ن��ي��ك م��ن اح��ت��راس��َي ل��وال
وَل��دا ال��ه��وى غ��ي��ر اتَّ��خ��ذت وم��ا ظ��ل��ًم��ا واح��ده��ا أيْ��تَ��م��ت م��ه��ج��ة ف��ي ال��ل��ه
ال��ج��س��دا تُ��ن��ِك��ر أن رج��ع��ت إن ي��خ��اف غ��رَّت��ه��ا ال��ح��بُّ أط��ال ص��بٍّ وروح
ص��دى ي��ب��لُّ ال م��اءٌ ول��ل��م��واع��ي��د ظ��م��أ م��ن م��تُّ إنِّ��ي ال��م��واع��ي��د دع
ي��دا ال��زم��ان ف��ي وات��خ��ذه��ا ب��ن��ظ��رة ش��اع��ره ال��ع��ب��اس ع��ل��ى رد ب��ال��ل��ه
ال��غ��ردا ال��ط��ائ��ر ه��ذا ال��ده��ُر أس��ك��ت إن ن��ع��م��ت��ه روض ي��ن��اج��ي ل��ل��ع��زي��ز َم��ْن

ما شدَّة ومن آخرها إىل أولها من القصيدة فتََلْوُت اليوم. ذلك يف قال ما آخر إىل
املغارة تلك يف أن وأيقنت مطبوًعا شاعًرا هناك أن وعلمت مراًرا، قراءتها أعدُت لها طربُت
نَِمري عىل الظمآن تهافت عليه أتهافت شوقي ألحمد شعر عىل عثرُت كلَّما ُت وِرصْ أسًدا،
الرشيق واألسلوب املتني، الرقيق النَّْسج رشوطها: بجميع الشاعريَّة فيه رأيت ألني املاء؛
الالبس الدقة يف املتناهي واملعنى جهة من تُؤتَى ال التي الفصحى العربية اللغة الرصني،
متوارد، وسبك واحد سكب يف اآلخر إىل األول من امُلطَّرد واالنسجام ُحلَّة، أجمل اللفظ من
إىل الحكم يف أِصْل لم وإن العرص شعراء من سيكون الشاعر هذا بأن حكمت ذلك فعند
يف هذه قبل قصيدة عىل له اطَّلعت كنت أني اآلن وأذكر العرص، شعراء أمريَ سيكون أنه
القصيدة من وانسجاًما ة ِرقَّ أقلَّ تكن لم الصيام بشهر فيها يهنِّئه توفيق الخديوي مدح

فيها: يقول التي وهي ِذْكُرها، املارِّ الدالية

ب��ان ِق��ي��ل إن ش��ك��ل��ه ف��ي ال��ح��س��ان ب��ي��ن ُح��ْس��نَ��ه ي��ا
يَ��دان ب��ه ل��ه��نَّ وم��ا ُن ال��ع��ي��و ت��أخ��ذه ك��ال��ب��در
ال��خ��اِف��ق��ان ي��دي��ه ف��ف��ي َد وال��ف��ؤا ال��ج��وان��ح م��ل��َك
ال��ح��اج��ب��ان ي��ش��ي��ر ف��ع��س��ى ن��ظ��رة م��ن��ه وم��ن��اي
ث��ان ال��ح��س��ن ف��ي ل��ه ال م��ن ح��س��ن��ه ي��زكِّ��ي ف��ي��ه��ا
ال��ع��ن��ان م��ل��ك ف��إن��ه ُر ي��ج��و أو ي��ع��دل خ��لُّ��وه
م��ك��ان ج��ارح��ة ك��لِّ ف��ي ل��ه ل��م��ن ال��دالل ح��ق
ت��ك��ذِّب��ان ال��ع��زي��ز الء آ ب��أيِّ أْص��َغ��ريَّ ي��ا
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لشوقي قرأت ما أول

م��ب��س��وط��ت��ان ل��ع��ف��ات��ه ب��ال��ن��دى ي��داه م��ل��ك
ال��ض��م��ان م��ك��ارم��ه وع��ل��ى ال��غ��ن��ى ت��ش��ت��رط ال��ن��اس
وال��ج��ن��ان وال��ع��زي��م��ة ـ��ه��ة وال��ب��دي��ـ اإلش��ارة م��اض��ي
ف��ك��ان ك��نَّ��ا م��ا ال��م��ج��د ف��ي ك��ْن اآلب��اء ل��ه ق��ال��ت
م��دان ع��ن ت��س��ام��ى ن��ْج��ٌم ن��ف��س��ه م��ن ول��َم��ْج��ِده
يُ��زان ب��ط��ارف��ه��ا ه��ا ت��اِل��ُد ال��م��ل��ك م��ع��ال��ي وك��ذا
ال��م��ث��ان ب��ال��س��ب��ع ـ��ع��ب��اس ال��ـ أب��ا ي��ا م��ل��ك��ك ع��وذت
األم��ان ع��ن��وان وال��َع��ْدل آِم��ن ب��َع��ْدِل��ك م��ل��ك
يُ��دان ب��ه يَ��ِدي��ن ال َم��ْن م��ذه��ب ح��بُّ��ك م��والي
ال��زم��ان ح��ن��ي��ف��ت��ه��ا وأب��و أئ��م��ة ف��ي��ه ال��ن��اس
األذان َس��ِم��ع َم��ْن وخ��ي��َر ل ال��ه��ال َش��ِه��د َم��ْن خ��ي��َر ي��ا
ش��ان ال��ل��ه ع��ن��د ف��ي��ه ل��ك ال��ذي ب��ال��ش��ه��ر ب��ش��راك
ال��ت��ه��ان ل��ع��ل��ي��اك ل��ف��ة م��ز ف��ي��ه ال��م��وال��ي ت��س��ع��ى
ه��ان اب��ن ع��ن س��م��ع��ت ف��ه��ل ـ��ع ال��م��ن��ي��ـ ال��س��ه��ل ه��و ه��ذا
ال��ُج��م��ان ن��ْظ��َم ون��ظ��م��ت��ه ووزن��ت��ه ق��درت��ه
ال��ح��س��ان م��ن��اق��ب��ك ت��ج��ل��و م��دح��ة ل��ك وب��ع��ث��ت��ه
ال��ل��س��ان ال��ق��ل��ب ع��ن َج��َم��ه��ا تَ��ْر ف��ي��ك ح��م��ٍد آي��ات
ال��ت��رج��م��ان أش��طَّ وال ُد ال��ف��ؤا ك��ذب م��ا وال��ل��ه

عليه أديب نظر يقع ال الذي املرقص النوع من وجدتها القصيدة هذه قرأت فعندما
امُلْمتَِنع؛ السهل من هذه أبياته كانت نفسه عن هو قال وكما نشوان، وراح طربًا اهتزَّ إالَّ
نظم من إنها الديوان لقارئ أحد يقل ولم ديوانه، يف اندمجت لو زهري البهاء بشعر أشبه
هانئ بن الحسن سمعها ولو شيئًا، عنه تِقلُّ ال زهري البهاء بشعر حقيقة لكانت شوقي
شعره إن املعري فيه قال الذي األندليس هانئ ابن أما عليها. يتكربَّ ولم لنفسه الرتضاها

الغرب. عن الرشق بُْعَد األسلوب هذا عن بعيد فإنه قرونًا تطَحن بَرًحى أشبه
أنه ونعلم العيد، هالَل الصائم ِرْقبة شوقي قصائد ب نرتقَّ نا ِرصْ الوقت ذاك ومذ
محمود عليه ح أرجِّ الحني ذلك إىل كنت نعم معه، يُجَرى وال يْجري الذي الشاعر سيكون
أفصح مع واحد قرن يف يلزُّ وقد املتأخرين، يف علوَّه يعلو أحًدا أرى وال البارودي سامي

املتقدمني.
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باريس يف األول اجتامعنا

فرنسا إىل اآلستانة من ذهبت إذ ١٨٩٢؛ سنة إىل شخصيَّة معرفة شوقي أعرف ال وبقيت
الحقوق علم يدرس شوقي أحمد وكان عيلَّ، طرأ مرٍض من ومستشفيًا السياحة قاصًدا
فبينما دالور، اسمه رفيٌق ومعه باريس إىل جاء املدرسيَّة العطلة أثناء ويف مونبلييه يف
اجتماعنا كيفية أتذكَّر عْدُت وما األقدار جمعتنا إذ قولهم؛ بحسب الالتيني الحي يف نحن
يوم كلَّ نجتمع وغدونا كأَخَويْن، رصنا حتى نجتمع لم ولكن بعض، مع بعضنا وتعاُرف

.Dharcourt داركور مقهى له يُقال مقًهى يف كان تالقينا وأكثر مرتني، بل مرة
يف — هللا رحمه — وشوقي أنا تالقينا ١٩٢٦ سنة يف أننا االتفاقات غريب ومن
به نازًال كان فندٍق يف السالم له أردُّ فذهبت ماجستيك؛ فندق يف عيلَّ فسلَّم جاء باريس،
مسافة عىل األوتيل بهذا وإذا النزهة إىل خرج إنه فقيل عنه فسألت الالتيني، الحي يف
الوهاب، عبد محمد ُمطِربه ومعه هناك جالس بشوقي وإذا داركور، مقهى من مرت مائة
مرة أوَّل كنُت فقد ْدر؛ الصَّ عىل الَعُجز وردِّ الدهر دوران يف ل أتأمَّ وأخذت إليهما فجلست
حوًال وثالثون ستة ذلك عىل ومىض نفسه، املقهى هذا يف وإياه أجلس شوقي فيها عرفت
فقلت أيًضا، املقهى هذا يف د تعمُّ دون من بنا إذ اجتمعنا فلما باريس، يف نجتمع ولم
سنة، وثالثون ستُّ هذه املقهى؟ هذا يف اجتماعنا عىل مضت سنة كم أتدري لشوقي:
بهذه كك تمسُّ يل: فقال بالشيخوخة، تذكِّره التي األحاديث إىل يرتاح ال هللا رحمه وكان
أن قصدت وأنا الذكرى، هذه من صْدُره ضاق أنه وعرفت فضحكت لَم؟ أدري ال التواريخ
معدوًدا العيش طول كان إذا هذا بعدها؛ من ولقائنا املدَّة هذه طول بقائنا نعمة أتذكر

النعم. من



شوقي

نخوض كنَّا حديٍث أهم ولكن كثرية، أمور حول نتذاكر كنا األول لقائنا أثناء ويف
عليه انطبع أنه شكَّ وال منه يحفظ وكان املتنبي ديوان شوقي مع وكان الشعر، هو فيه
وكثرة معانيه دقة يف باملتنبي شوقي شبَّهت أنَّني منه تعَلم فصٌل الكتاب هذا يف وسيأتيك
نْظمه، وفحولة نفسه علوِّ يف ام تمَّ بأبي البارودي وشبَّهت األمثال، َمْجرى الجارية أبياته
وشوقي أنا وبقيت هذا وانسجامه. طالوته يف البحرتي عبادة بأبي إبراهيم حافظ وشبَّهت
إىل إيابي حان أن إىل الزمن من شهر مدة اإلخاء عواطف ونتبادل الصفا كئوس نتساقى
يف أنَّنا منه علمت وقد يصافيه. مَلْن الصفيِّ فراق وفارقته ألخيه األِخ وداَع فودَّعته الرشق
من بعُد فيما يل وظهر عمري من والعرشين الثالثة يف ١٨٩٢ سنة كنت فقد واحد؛ عمر
يف أنني والحال الثالثني، سن يف شوقي كان ١٨٩٨ سنة يف أنه األول الجزء ديوانه ُمقدِّمة
أشهر. بعدة أو بسنة مني أكرب شوقي يكون وعليه والعرشين؛ التاسعة يف كنت السنة تلك
فسألني: األقطار، يف يسري ديوانًا منها ويجعل قصائده يجمع بأن عليه أشار الذي وأنا
كافية. عندي هي إليك الشعر هذا فنسبة بالشوقيات؛ ه سمِّ له: فقلت أعطيه؟ اسم وأيَّ
هللا ح روَّ — ذكر وقد به، عليه أرشت كما «الشوقيات» اسم عليه أطلق ديوانه جمع فلما

فقال: ،١٨٩٨ سنة األوىل الطبعة ديوانه يف القصة هذه — روحه

العلم طلب يف يومئٍذ وأنا أرسالن شكيب باألمري الصبا أيام يف باريز جمعتِْني
كلفة، بال األلفة بيننا فانعقدت الشفاء، التماس يف — هللا حفظه — واألمري
منها عليه يِرُد ما يقرأ األمري وكان الُكَرب، القصائد بنظم عهدي أول يف وكنت
إذا عيلَّ تمنَّى ثم مجموعة، يوًما يل تكون أن فتمنَّى مرص، صحف يف منشوًرا
أو الَكَرى يف ُحلم فكأنها املدَّة تلك انقضت ثم «الشوقيات»، يَها أسمِّ أن ظهَرْت

قلت: كما هي أو امُلختِلس، خلسة

ك��ث��ي��ر ال��ص��ح��اب أن ع��ل��ى س��واَي ب��ه��ا ي��ُف��ْز ل��م ب��ره��ًة ش��ك��ي��بً��ا ص��ح��ب��ُت
خ��ب��ي��ر ال��ك��ري��م ب��ال��م��اس ض��نَّ ك��م��ا آن��ة ث��م آن��ًة ع��ل��ي��ه��ا ح��رص��ت
أم��ي��ر ال��وداد ك��لِّ ع��ل��ى وداٌد ل��ي وت��مَّ ال��وف��اء ت��س��اق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
وض��م��ي��ر خ��اِط��ر ي��ت��ف��رَّق ول��م وج��س��ُم��ه ال��ب��الد ف��ي ج��س��م��ي ت��ف��رَّق

واِجبة، طاعٌة إليه ودفعت تُخاَلف، ال إشارة به سبقت التسمية أصل هذا
القليل. االسم إىل الضئيل األثر نسبة بي يُظنُّ والقيل للقال هدٌف هاتني بني وأنا
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باريس يف األول اجتماعنا

قال: ثم

أوراقه بني وجدت أن عجبًا يل فكان سنوات، ثالث نحو من والدي وفاة كانت
ُكتب قد يُنرش، لم وما منهما نُرش ما ومنثوري منظومي ُمشتَّت من كثريًا شيئًا
يف ه لفَّ وقد املرحوم، يد خط والكلُّ بالرصاص، اآلخر والبعض بالحرب بعضه
أحمد ولدي أقوال من جمعه يل تيرسَّ ما «هذا العبارة: هذه عليها ُكِتبَت ورقٍة
ينرشه ثم يجمعه أن آمره وأني أراه، كأنِّي فكنت أوروبا؛ يف العلم يطلب وهو
يُعنَى َمْن بعده يُوَجد لم وربما بشئونه، يعتني َمْن بعدي يجد ال ألنه للناس؛
الوالد لوصيَّة َحرْيان األوراق بهذه تَِعٌب يوم ذات أنا فبينما واآلداب.» بالشعر
أن فسألني حديثي ثته فحدَّ رفعت، بك مصطفى صديقي زارني أجريها كيف
بها بعث حتى شهٌر يمِض لم ثم ففعلت، إيلَّ يعيدها ثم أياًما األوراق أُِعريَه
أن إالَّ يبَق لم بحيث صحيح؛ ذوٌق يؤيِّده مليٍح بقلٍم نُِسَخت قد هي وإذا إيلَّ
ُشْكِر من ه حقَّ إليه املشار صديقي يُت وفَّ لو وبودِّي فأخذتها املطابع، إىل تُدَفع
فإن الثانية؛ يف ُظلم لقد األوىل يف أبي صدق لنئ نفيس: يف أقول وأنا الصنيع،

الناس. يف يزال ال الخري

يف أفرط قد — هللا رحمهما — شوقي والد أن ذلك عىل أزيد وأنا شوقي، كالم انتهى
لم وإن بشئونه، يعتني َمْن يعدم وأن يُهَمل أن يمكن ال ولده مثل نابغًة فإن التشاؤم؛

ِقيل: وقد الوالد، مقام األدب قام فكم والده حنوَّ عليه يحنو َمْن للمرء يكن

ال��واِل��د م��ق��اَم أق��م��ن��اه أدب ب��ي��ن��ن��ا ي��ؤلِّ��ف ن��َس��ٌب ف��ات��ن��ا إن

مكتوب هو وما بالحرب، مكتوب هو ما منها كان التي القصائد وتلك األبيات وهذه
هذه إن فيه: يُقال آخُر وقٌت جاء ثم مليح، بخط ناسٌخ فيه نسَخها وقٌت جاء بالرصاص
أقدارهم تنمو الدهر رجال وهكذا التِّْرب. بماء تُكتَب بأن جديرة بالحرب ُكِتبَت التي القصائد

الدهر. بطول
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ومكاتبات صداقة

والخاطر؛ الضمري يتفرَّق ولم وجسمه جسمي تفرَّق أنه من شوقي قاله ما إىل وأعود
بنمري، الوفاء من كرعنا فقد الحال؛ حكى ما الشعر وأحسن األبيات هذه يف صدق فقد
ويبثني نفيس يف ما وأبثُّه يل ويكتب له أكتب وبقينا وضمري، خاطر يتفارْق ولم وتفارقنا
باألبصار، ال بالقلوب ونرتاءى الديار، بُْعد عىل ونتناجى ويداعبني وأداعبه نفسه يف ما
ترجمه ما وهذا األتْراب، ووْفَرة األصحاب كثرة مع منه لديَّ أغىل وال عيلَّ أعزَّ أجد ال وكنت

بقوله: هو

ك��ث��ي��ر ال��ص��ح��اَب أنَّ ع��ل��ى س��واَي ب��ه��ا يَ��ُف��ز ل��م ُص��ْح��ب��ًة ش��ك��ي��بً��ا ص��ح��بْ��ُت

شعره، وبداعة ِفْكره لعلوِّ وأُِجلُّه معارشته وحسن أخالقه لعذوبة أحبه كنت فقد
َمْن ويحرتم يحرتم َمْن يحبُّ كان إذا اإلنسان أسعد وما والُحرَمة، الحبِّ بني فيه وأجمع

املتنبي: قول أصدق وما يحب!

ح��ب��ي��ب��ا ��ه��م أش��فُّ ف��أْع��ذَُره��م ُض��ُروب��ا ��اق ع��شَّ ال��ن��اس ُض��ُروب

عدَة نه ضمَّ فرنسا من إيلَّ به بعث كتابًا النكات من بيننا كان ما جملة من أتذكَّر وإني
الخاص، أسلوبه حاكيًا امَلْعُدوِدين األدباء من أديبًا منها واحدة كلِّ يف قلَّد متتابعة؛ ُجَمٍل
أتذكَّر ولكنَّني املكاتبات، تلك من غريه وال عندي محفوًظا — األسف مع — الكتاب وليس
مرق وقد «بَْكِريَّة»، الجلدة أبناء إىل النفيعة إيصال من أراد ما له يتمَّ لم يقول: فهو بْعَضه،



شوقي

وقال أتذكَّرها، عْدُت ما ثالثة جملًة ذكر ثم «شكيبيَّة»، الرَّميَّة من السهم مروق ذلك من
يف أنه والحاصل بها؛ حاكى َمْن أتذكر وال أتذكَّرها أُعْد لم رابعة وجملًة «صربيَّة»، عنها
إىل الثانية الجملة ويف املشهور، األديب البكري توفيق السيد أسلوب إىل يُِشري األوىل الجملة
جرٍّا. وهلمَّ باشا، صربي إسماعيل إىل نَِسيتها التي الثالثة الجملة ويف العاجز، هذا أسلوب

تحتها: وكتبت الفتوغرافية، صورتي بريوت من إليه وأرسلت

إل��ي��ك ش��وق��ي أح��م��د زل��ت ف��م��ا إل��يَّ ش��وق��ي أح��م��د ك��ن��ت ل��ئ��ن
ع��ل��ي��ك إالَّ ال��ك��لِّ ع��ل��ى أض��نُّ ب��ه وداًدا ق��ْل��ِب��ي ل��ك َرَع��ى

يتذوَّقها بأن البُعد عىل وأتلذَّذ الشام، حالوات من بكثري فرنسا من إليه أبعث وكنت
يرنُّ بدأ شعره ألن — الرنَّانة القصائد تلك من قصيدة له قرأت كلما وكنت بها، ويتلذَّذ
إىل معه َديَْدني ذلك وبقي قرة، ونواظري ة مرسَّ بها جوانحي تمتلئ — العهد ذلك من
التي القصيدة يف بقويل أرشت هذا وإىل رسوٍر، سبب يل كان إالَّ شعًرا له أتلو ال مات، أن

:١٩٢٧ سنة يوبيله بمناسبة له نظمتها

وع��ن��اءه��ا ش��ج��ون��ه��ا ي��زي��ل ج��ذًال م��ه��ج��ت��ي ف��ت��م��أل ق��ص��ائ��ده أق��رأ
وَس��نَ��اءه��ا ث��ن��اءه��ا األن��ام دون ل��ي ف��ك��أن ب��ه��ا ُم��غ��ت��ِب��ًط��ا وأظ��ل

من سيَّما ال الكثريون به يُبتَىل قد الذي الحسد داء من عافاني أنه عيلَّ هللا ِنعم ومن
غلَّته يربِّد غلطًة ألخيه يجد حتى ب ويرتقَّ ب يتعقَّ منهم الواحد يزال ال الذين األدب رجال
ونفاستي حسدي إيَّاه كافيًا وال لشوقي حاسًدا أكن لم وأنا إليها. األفكار وتنبيه بتكرارها
أجده بعبقريته سعيًدا بنبوغه فِرًحا به ُمفتِخًرا كنت بل فحسب، مقامه برفيع تي وُغصَّ
بشعره لالستشهاد أو بذكره لإلتيان الفرصة يل تُتاح وال الكربى، الزمان هذا حسنات من
أول يف كان عندما سيَّما ال يَُروقه ذلك أن إيلَّ ُكتُبه من يل يبدو كان وقد توردتها، إالَّ
كان وقد القاهرة، والزعامة الطائرة الشهرة من بعُد فيما أحرزه ما أحرز يكن ولم ميدانه
الَقَمَريِْن وثالث القطرين شاعر مًعا وخلييل خليله إىل به افتتاني من به يشعر بما يُفِيض
ولذلك أحًدا؛ يحسد وال يحسدك ال شكيب إن له: يقول الخليل فكان املطران، بك خليل

بك. ُمفتِخًرا دائًما تراه
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ومكاتبات صداقة

للفيكونت رساج» بني «آخر رواية عىل تذييًال األندلس تاريخ يف كتابي نرشت وملا
لشوقي واستشهدت إليه، آل وما الرشق حالة يف بفصٍل الكتاب ذلك ختمت شاتوبريان

وهي: العرص شاعر أنه بمناسبتها ذََكْرُت بأبياٍت

م��رد س��ب��ع��ة إخ��وة تَ��ب��دَّت م��ا إذا ح��ول��ه��ا ال��رُّوم ب��ن��ي م��ن دالٍل وذات
َم��ْج��د ب��ردت��ه م��لء ع��رب��يٌّ ف��تً��ى ف��ه��زَّه��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ت��ى ب��ه��ا ع��ن��ي��ت
وال��نَّ��دِّ األح��ادي��ث ِم��ْس��ك ن��ع��م ف��ق��ل��ُت وش��دَّة ُع��ْس��ر ب��ع��د أط��ي��ب ف��ق��ال��ت
ال��ع��ق��د وان��ت��ق��ل األي��ام ت��داول��ت غ��ي��رن��ا وط��وق ال��ن��ع��م��ى م��ن ع��ط��ل��ن��ا
ال��ورد َرَح��ل أغ��ص��ان��ه ع��ن ول��ك��نَّ وُح��ْس��ن��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ض��اع��ت وم��ا
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معارضات

لآلستانة األوىل زيارته لدى قصيدًة مرَّة نََظَم فإنه األحايني؛ يف أعاِرضه ذلك مع وكنت
يومئٍذ: قال فإنه الحميد، عبد السلطان عىل كريًما ضيًفا وحلوله

ال��دوام ف��ذاك ُدْم ع��ث��م��اَن َف��ْرَع واإلس��الم ال��م��س��ل��م��ون رِض��َي
واإلك��رام ال��ثَّ��ن��اءُ م��ن��ك ل��ك ث��ن��اءٌ ع��الك ع��ل��ى يُ��ح��َص��ى ك��ي��ف
ك��الم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��س أنَّ��ه��ا إالَّ ال��ش��م��س ف��ي ال��ع��ب��اد َك��الُم ه��ل
األن��ام يَ��ِت��ي��ُه ب��أح��ادي��ث��ه ول��ك��ن أْع��َل��ى اإلم��ام وم��ك��ان
وإم��ام َخ��ِل��ي��ف��ٌة ف��ي��ه أن��َت زم��ان ج��ل ال��ح��م��ي��د ع��ب��د إي��ِه
األق��وام ي��رى ول��ن م��ج��ًدا ـ��وام األْق��ـ تَ��بْ��تَ��ِن��ي ال��ذي ذا م��ث��َل رأْت م��ا
أع��وام تُ��ِع��ي��ده��ا وم��ئ��ات ع��ام أل��ُف رك��نَ��ه��ا ش��اد دول��ة
يُ��ق��ام وم��ث��لُ��ه��ن ث��م��اٍن ف��ي يُ��ب��نَ��ى ع��ث��م��ان َع��ْه��د م��ن وأس��اس
األْف��ه��ام تَ��ن��اَل��ه��ا أن دون��ه��ا ال��ت��ج��لِّ��ي ه��ذا ك��لُّ َح��اَل ِح��ْك��م��ٌة
ت��ن��ام ال ال��ت��ي ال��م��ق��ل��ة ذو ـ��اس ال��نَّ��ـ ف��ي ه��ل ال��ن��اس ع��ن��ده��ا ال��ن��اُس ي��س��أُل
إل��ه��ام وف��ع��لُ��ه ك��ري��ٌم ـ��ٌي وْح��ـ ق��ولُ��ه َم��ن ب��ع��ُد ال��ن��اس ِم��ن أم
إْع��ظ��ام ج��اَزه م��ا َع��ِظ��ي��ًم��ا ي��ا وه��ذا ه��ذا أن��ت ال��خ��ْل��ُق ص��دَق
ِج��س��ام وأْم��ٌر بُ��س��ٌط ويَ��ِم��ي��ٌن َك��ِب��ي��ر وُم��ْل��ٌك ب��اِذخ َش��َرٌف
وَس��الم وِع��ْص��م��ٌة ٌ ل��ل��بَ��راي��ا ِظ��لٌّ أنَّ��ك بَ��يْ��َد أَنْ��َت ُع��َم��ٌر
واألي��ت��ام ال��ب��اِئ��س��ون َج تُ��وِّ ح��ت��ى ب��ال��خ��الف��ة ت��ت��وَّْج��َت م��ا
وال��غ��م��ام وال��ج��نَ��ى وال��ظ��لُّ ـ��ِب��ش��ُر ال��ـ وواَف��ى وال��ب��ه��اء ال��ِخ��ْص��ب وَس��َرى



شوقي

غ��رام وب��ال��ُع��ف��اة ُح��ْس��ن ف��ي��ه َج��ِب��ي��ن م��ن��ك ال��ه��الل ��ى وت��ل��قَّ
األي��ام ب��ه ح��يَّ��تْ��ه��ُم ي��وم وع��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه��ُم ف��س��الٌم
تُ��رام ال ال��ت��ي ال��ذروة ف��ي ـ��ي��اِك َع��ْل��ـ م��ن ع��ث��م��اَن ُم��ْل��ُك ال��ُم��ْل��ُك وب��دا
ال��ِف��خ��ام وال��والُة ال��ع��ص��ر وب��ن��و إل��ي��ه وال��م��ل��وك ال��ع��ص��ر يُ��ه��رع
دوام ال��زم��ان م��ع ل��ح��اٍل م��ا ض��دٌّ ث��م ح��ال��ة ال��ده��ر ه��ك��ذا
اآلَج��ام ِظ��الل��ه��ا وَم��ْس��رى ـ��د األُس��ـ رع��ي��ت��ه ال��ذي وألن��ت
وال��ِخ��ي��ام وال��رُّبَ��ى ولُ��بْ��ن��ان ە وأْه��لُ��و وال��ِع��راق ال��تُّ��ْرك ��ة أمَّ
وال��ِوئ��ام وْس��ط��ه ��ل��م ال��سِّ أنَّ��ك ل��وال ِل��يُ��نْ��َظ��م ي��ك��ن ل��م ع��اَل��ٌم
األق��الم تَ��ْه��ذي��بَ��ه ��ْت أت��مَّ م وال��ي��و ال��دَّْه��ر ف��ي ��ي��وف ال��سُّ ه��ذَّبَ��تْ��ه
وِق��ي��ام ال��َه��وى م��ع وق��ع��وٌد ت��ج��لَّ��ى ل��ن َس��ك��َرٌة أي��ق��ول��ون
وال��ُم��دام ع��ن��ده ال��ك��أُْس ت��ْش��ُرُف َص��ْح��ًوا ل��ل��ُم��َه��ل��ِه��ل َل��يَ��ذوق��نَّ
األْق��س��ام ُح��م��اِت��ه م��ن وأت��ْت ي��دي��ه ي��دي��ك ف��ي ال��ش��رُق وَض��َع
ال��ُم��ق��ام يُ��ري��ُد ال��ذي وال��والء األَيَ��ادي تُ��ري��ُد ال��ذي ب��ال��َوالءِ
وَرغ��ام ح��ًص��ى ِم��ْل��ؤه��ا ال��ث��رى ف��ي ع��ي��ون ت��ش��ي��د ل��م��ا تُ��ه��َدى ك��ي��ف
ال��ظَّ��الم ي��زوَل أن ف��ي ف��َع��َم��اه��ا َط��ِوي��ًال ال��ظَّ��الم ع��انَ��ِت ُم��َق��ٌل
تُ��ض��ام ال أن��ه��ا ��يْ��م ال��ضَّ ل��ن��رى ح��تَّ��ى ��يْ��م ال��ضَّ ف��ي ال��ن��ف��وُس تَ��ُق��وم ق��د
اإلس��الم إن��ه ال��ب��اَب ولِ��ُج��وا إل��ي��ن��ا ُع��وُدوا ال��ن��اِف��رون أيُّ��ه��ا
ال��س��ه��اُم ال��س��ه��اَم تُ��ْق��ِع��د ال ي��وَم َس��ْه��ٌم ال��دَّْه��ِر وف��ي أن��ت��ُم َغ��َرٌض
َح��رام ال��نِّ��ي��ام ع��ل��ى وال��م��ع��ال��ي ال��م��ع��ال��ي ت��ط��ل��ب��ون ث��مَّ ِن��ْم��ت��ُم
األح��الم ال��م��ن��يَّ��ة تُ��ِس��ي��غ ق��د ُح��ل��ًم��ا ك��ان م��ا ال��رج��ال َع��يْ��ِش ش��رُّ
األع��ج��ام ون��اُس��ُه يُ��ْض��ِح��ي ث��م أنْ��َدلُ��ِس��يٍّ��ا ال��زم��اُن ويَ��ِب��ي��ُت
َم��رام ال��ن��ف��وس وف��ي ف��َس��َع��يْ��ن��ا م��نَّ��ا ب��ابُ��ك ه��زَّ ال��ب��اِب ع��اِل��َي
اْس��ِت��الم ال��َج��الل ذي ب��ال��رُّْك��ِن ـ��اِس ل��ل��نَّ��ـ ك��م��ا ف��اْس��تَ��َل��ْم��ن��ا وت��َج��لَّ��يْ��َت
ال��ُح��س��اُم ال��ُح��س��اَم يَ��نْ��ُص��ر م��ث��ل��م��ا ل��ح��ل��م��ي نَ��ْص��ًرا اإلم��اَم ن��ْس��تَ��ِم��ي��ح
اْس��ِت��ْع��ص��ام ال��ِح��م��ى ح��اِم��َي ي��ا ب��ك وال��رع��اي��ا وآل��ه ف��ِل��ُح��ل��م��ي
م ال��ع��الَّ ي��ش��ه��د أن وَك��َف��اه��ا ب��ه��ذا ل��ل��ن��ف��وس ال��ل��ه ي��ش��ه��د
م ُظ��الَّ أح��راُره دْه��ٍر َج��ْور نَ��ْش��ك��و ال��خ��ل��ي��ف��ة ال��س��يِّ��د وإل��ى
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ال��َج��ه��ام َع��اله��ا ال��ُق��رى رأي��َت ه��ل ِك��ب��اًرا وُُع��وًدا ل��ن��ا وََع��ُدوه��ا
واألج��س��ام األرواُح تَ��َم��لَّ أن يَ��ْح��م��ي ال��داءُ ي��ُك ول��م ف��م��َل��ْل��ن��ا
ِق��ي��ام ل��ل��ب��الد ف��ب��ال��تَّ��اج ٌج ت��ا ف��َه��ْل ن��ق��وَم أن ال��َق��يْ��ُد ي��م��ن��ع
األه��رام إن��ه��ا ال��ص��وت وارف��ع ِم��ْص��ٌر ه��ي إن��ه��ا ��وت ال��صَّ ف��ارف��ِع
ِذم��ام أََرتْ��ك ب��ال��ذي ف��ل��ه��ا راٍع خ��ي��َر ت��زل ول��م ِم��ْص��ًرا وارَع
ام ال��ُخ��دَّ وف��ائ��ك ف��ي ف��ْل��ي��ُق��ْم آٍت أن��ت م��ا ال��وف��اءِ ج��ه��َد إن
وُغ��الم ت��اِب��ٌع ال��س��ع��ُد ول��ه ع��ب��ٌد ال��دَّْه��ُر ل��ه ب��َم��ن وْل��ي��ُص��ول��وا
ِع��ظ��ام ت��ولَّ��وا ال��ت��ي واألم��ور رف��ي��ٌع ��وا ت��ل��قَّ ال��ذي ف��ال��لِّ��واء
ِك��رام ال��زم��ان وف��ي ك��ث��ي��ر ٌر أن��ص��ا ف��ل��ْل��َح��قِّ ��ه ح��قَّ يُ��ِرد َم��ن
وانْ��ِت��ق��ام ه��زٌَّة ف��ِل��ْل��ح��قِّ ِغ��ي ل��ل��ب��ا ال��َح��قِّ نَ��ْوم��ُة تَ��ُروَق��نَّ ال
ال��ع��ظ��ام أس��ب��ابُ��ُه��نَّ ل��م��ن��اي��ا ُم��ن��اه��ا وال��ِع��ظ��ام ل��ل��َوْح��ش إن
ال��ن��ظ��اُم ه��ذا ال��ن��ج��وَم ف��يُ��ب��اِه��ي َق��بُ��وٌل ه��ل ��ه��ا ل��ل��سُّ ال��ض��اِد راِف��َع
وابْ��ِت��س��ام ت��ِح��يَّ��ة ف��ي��ه ف��ْه��ي ُح��بٍّ��ا ل��ك َف��ِم��ي ف��ي ال��ض��اُد ق��ام��ت
ُم��س��تَ��ه��ام ب��لُ��ط��ِف��ه��ا ص��بٌّ أن��ا ل��ِخ��الًال ال��ه��دى ي��ل��ِدِز ف��ي إنَّ
أع��الم ل��ه ب��َدْت ك��م��اٍل ف��ي أق��لَّ��ت ب��دٍر ل��خ��ي��ر ت��ج��لَّ��ت ق��د
ال��ت��م��ام أيُّ��ه��ذا ال��ب��ْدَر واْل��َزِم َدْوًم��ا ال��ب��دُر أيُّ��ه��ا ال��ت��مَّ ف��ال��زم

كلِّ عىل ولكنها تعقيد، فيها وأخرى غموٌض فيها أبيات من خالية غري القصيدة وهذه
كسجع وألفاظ يتاِئم، ُدَرٌر وفيها الشوقيَّات كسائر وشوقيَّة األبيات، بشوارد عامرة حال

والقافية: البحر من نظمت طالعتها وملا الحمائم،

األح��ك��ام آي��ات��ه ب��ي��ان أم اإلِل��ه��ام أق��وال��ه ل��س��ان ه��ل
اإلم��ام ال��ث��ن��اء ح��ق ويُ��وفَّ��ى ال��م��ع��ان��ي َش��أْو األل��ف��اظ ف��ت��ب��اري
اإلك��رام اْل��ب��ري��َة ف��ح��فَّ َض األْر خ��الف��ت��ه َش��رَّف��ت ال��ذي
إِق��ام ل��ل��ص��الة داَم م��ث��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ث��ن��اء ل��ه��ج��ُة وغ��دْت
األْوَه��ام َخ��يْ��اِل��ه ع��ن وَدنَ��ْت ع��ن��ه ال��ب��الغ��ة نَ��ْه��ض��ة َق��َع��َدْت
األْف��َه��ام دون��ِه م��ن ت��ه��اَوْت ال��ع��ز أط��ل��س م��ن ال��ص��ف��ي��ح ف��ي ق��َع��ٌس
تُ��رام ال ال��ت��ي ال��ذروة ف��ي ـ��ك��ار األف��ـ ف��ات��ح ع��ل��ى وْص��ُف��ه إن��م��ا
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ك��ه��ام ف��ي��ه ل��ل��ج��ري َط��ْرف ك��لُّ َك��ِل��ي��ل ع��ن��ه ل��ل��ِف��ْك��ر َط��ْرف ك��لُّ
ال��ك��الم يَ��ْخ��ف��ى ال��ف��ع��اِل وع��ن��َد ـ��ف ال��وص��ـ ي��ف��ض��ح َم��ْن دون ال��َوْص��ف ق��ص��ر
األرق��ام وال��ح��ج��ة ا ع��دٍّ ـ��ات ال��ري��اض��ي��ـ وال��ش��ه��ود ال��ش��ع��ر ي��ن��ب��ذ
غ��م��ام ي��دي��ه م��ن س��حَّ ك��م��ا ال ي��راع ث��ن��اه ف��ي س��ال م��ا إن
��رغ��ام ال��ضِّ إن��ه ال��ق��ول م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي أْوَق��ع ��رغ��ام ال��ضِّ وِف��ع��ال
ال��دوام ل��ب��اس��ه��نَّ ال��ب��راي��ا ف��ي تَ��تْ��َرى ص��ن��ائ��ع ل��ه ي��وم ك��لَّ
ان��س��ج��ام ع��ل��ي��ه��ا ل��ه غ��ي��ث ـ��راء ال��غ��ب��ـ ي��ك��ف��ل م��ث��ل��م��ا ال��ن��اس ت��ك��ف��ل
ح��م��ام ل��ع��م��ري م��دح��ه ف��ي ف��ه��ي ون��داه ج��وُده ال��خ��ل��َق ق ط��وَّ
ال��بُ��غ��ام ف��ي��ه اَح ال��ص��دَّ ف��ي��ت��ل��و ـ��ش وال��وح��ـ ال��ط��ي��ُر ت��ن��ط��ق أن وَج��ِدي��ٌر
ال��ك��رام ك��ان أخ��ب��ار م��ن خ��ب��ًرا وأم��س��ى ال��م��ل��وك ع��ن��ده نُ��س��خ��ت
ال��ع��ظ��ام ال��رج��ال ع��ن��ده ِص��بْ��ي��ٌة ع��ظ��ي��ًم��ا ال��زم��ان م��ث��ل��ه رأى م��ا
ال��س��ن��ام ال��م��ل��وك م��ع��ش��ر م��ن ه��و ف��رًدا ال��خ��الف��ة ض��ئ��ض��ئ م��ن ج��اء
واألح��الم وال��َم��ْك��رم��ات ـ��س��اب واألح��ـ ال��م��ج��د وك��ف��ى ع��ث��م��ان ف��رع
إل��زام ِم��ْري��ة دون ب��ه��ا ـ��ق ال��خ��ل��ـ ع��ل��ى ال��زم��ان ح��ج��ة دول��ة
أي��ت��ام ب��دون��ه��ا ط��رٍّا ـ��رق ال��م��ش��ـ ف��ب��ن��و غ��ي��ره��ا ل��ل��ش��رق ل��ي��س
واألق��الم ال��رم��اح ال��وش��ي��ج ـ��ه ي��ع��ل��ي��ـ ال��ع��زِّ س��رادق أق��ام��ت ق��د
وال��ظ��الم ع��ن��ده��ا ال��ظُّ��ْل��م ي��دب��ر ُم��ِن��ي��ًرا ال��ه��الل راي��ة ف��وق��ه
واآلرام ال��ذئ��اب وت��رع��ى ـ��د األس��ـ م��ع ال��ن��ق��اد ت��ح��ت��ه��ا ي��ن��ض��وي
ذام َم��ْدح��ك دون م��ن م��دح ك��لُّ م��ج��د غ��ي��َرك ل��ي��س ع��ث��م��ان م��ج��َد
ال��رَّغ��ام ال��م��ل��وك أع��ط��س ول��ك��م ع��زي��ز ب��أن��ف ش��اِم��ًخ��ا ت��زل ل��م
واإلس��الم ال��م��س��ل��م��ون ح��ول��ه��ا وض��ع��ًف��ا ه��زاًال دول��ة ت��رى ال
وغ��الم ل��ه ت��اِب��ع ده��ره ع��ص��ر خ��ل��ي��ف��ة رأس��ه��ا وع��ل��ى
ازدح��ام ل��ل��ِج��ب��اه ع��ل��ي��ه��نَّ ب ب��أب��وا َل��َديْ��ه ق��ائ��ًم��ا ي��َزْل ل��م
وال��ه��ام ال��ط��ل��ى ت��ي��ج��ان��ه��ا ت��ح��ت وت��ع��ن��و ال��م��ل��وك ت��ه��ط��ع ح��ي��ث��م��ا
واألْق��دام ال��رءوس وتُ��س��وَّى ف��ي��ه ال��ن��واظ��ر ت��خ��ش��ع م��وِق��ٌف
وال��م��ق��ام ع��ن��ده ال��ب��ي��ت ُم��ثِّ��ل َم��ت��ي��نً��ا ��ا أُسٍّ ع��ث��م��ان ح��ب��اه ق��د
األع��وام ِم��ئ��ات��ه��ا وت��خ��طَّ��ت م��ك��ي��ن وْه��و ال��زم��ان ف��ْرُق ش��اب
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معارضات

��ه��ام ال��سِّ م��ن��ه ت��ن��اُل ال ف��ل��ذا ال��ل��ي��ال��ي س��ه��اَم آل��ًف��ا وغ��دا
��ام ب��سَّ ع��ب��اس��ه ف��ي��ه أن��ت زم��انً��ا إن ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��َد إي��ه
أوام إل��ي��ك ل��ه م��ص��ًرا وارِو وأي��د ال��ع��زي��ز ن��ص��رك أْولِ��ه
واألق��وام ال��خ��اف��ق��ي��ن أم��م ح��ي��ارى ال��ع��ي��ون نَ��ْح��وك أْش��َخ��َص��ْت
وال��ه��ي��ام دون��ه��ا ال��ع��ش��ق ي��ح��رم خ��الل م��ن��ك ال��ق��ل��وَب وت��ص��بَّ��ى
ُح��س��ام ال��ش��م��ال وف��ي ك��ت��اب ـ��ن��ى ال��يُ��ْم��ـ وف��ي ي��ْرتَ��ِج��ي��ك ال��َع��ْص��ر أق��ب��ل
واألع��الم ال��ع��ل��وم ت��وءم��ي��ن ف��ي��ه��ا ص��ار ال��ت��ي ال��دول��ة ح��بَّ��ذا
ال��ذِّم��ام ي��دي��ك وف��ي ج��م��ي��ًع��ا ـ��ر األم��ـ ل��ك ح��م��اك ف��ي ال��ش��رق ذا ه��و
رم��ام وه��ي اآلم��اُل وت��ح��ي��ا ح ال��رو ب��ه��ا ت��ث��وب ه��زًة ه��زَّه
اح��ت��ش��ام ال��ل��ي��ال��ي ه��ذه م��ْع ـ��ف��ع ي��ن��ـ ف��م��ا ل��ل��ُخ��ُط��وب ال��ح��دَّ أره��ِف
اآلج��ام رج��ال��ن��ا وم��أوى ب��ال��ل��ه م��آس��د أرض��ن��ا ت��زل ل��م
األح��الم خ��الل��ه��ا أزع��ج��ت��ه نَ��ْوم ب��ع��د ه��بَّ��ًة ل��ل��ش��رق إن
ال��ُم��دام ال��خ��م��ار ي��ب��ع��ث ك��م��ا س ال��ن��ا ف��ي ال��ح��م��يَّ��ة ت��ب��ع��ث ه��بَّ��ة
األص��ن��ام ب��ه ت��ح��ي��ا روح ءك ج��ا ه��ل ال��ش��رق ع��ن��ده��ا ال��غ��رُب ي��س��أل
رك��ام ف��ي��ه��ا ل��ل��ب��خ��ار ويُ��َرى ش��ع��اًع��ا ف��ي��ه��ا ال��ك��ه��رب��اء ت��رس��ل
س��الم وْه��ي ال��ن��ي��ران ف��ت��ع��ود أرض ك��لِّ ف��ي ال��ن��ي��ران وت��ش��بُّ
ِض��رام ال��ص��دور ي��وق��د ح��ي��ن��م��ا ب��س��ْل��م ال��ص��دور ت��ث��ل��ج إن��م��ا
األن��ام ع��ن��ك ب��ال��ع��ي��د يُ��ه��نَّ��ى أن وأول��ى ه��ن��ي��ئً��ا ال��ه��دى إم��اَم ي��ا
ال��ذم��ام ع��ل��يَّ ق��ض��ى ��ا م��مَّ ف��ْه��و ث��ن��اء ُع��الك ع��ل��ى أح��اول إْن
ال��ق��الم ال��ح��دائ��ق وْرَد َرَض ع��ا ف��م��ا ال��ق��ري��ض ف��تَ��ى أع��اِرْض أو
اإلح��ج��ام ي��ثْ��ِن��ه ل��م ب��ع��زم ـ��ق ال��س��ب��ـ م��ن ف��ي��ه رض��ي��ت م��ج��ال ذا
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ري��ض م��ن ع��ف��ًوا ج��اء س��م��ط��ا وص��ف��ك ب��دع ك��ان وإذا
األي��ام ام��ه خ��دَّ ي��وم ه��و ت��ج��لَّ��ى ال��ج��ل��وس ب��ه ي��وًم��ا إنَّ
م��الم ع��ل��ي��ه ي��تَّ��ج��ه ف��ل��م ج��رَّ م��ا ك��لِّ ع��ن ف��ي��ه ال��دْه��ر ��ر ك��فَّ
ِل��م��ام إل��ي��ن��ا ف��اخ��ت��الف��ات��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ل��ط��ارق��ات خ��تْ��ًم��ا ج��اء
ال��ِخ��ت��ام م��ن��ه ط��اَب ب��م��ع��ال��ي��ك ع��ص��ر أوال��ي��ه ع��ل��ى يَ��ل��ح��ى ل��ي��س
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شوقي

إىل فيها أُِشري أن أنَس ولم القصيدة، هذه يف إالَّ الَحبْل شوقي أخي أجاذب ولم
قويل: عند وذلك بالحىص، يُعاَرض ال الدرَّ بأن ُمعِرتًفا املعارضة

ال��ق��الم ال��ح��دائ��ق ورَد َرَض ع��ا ف��م��ا ال��ق��ري��ض ف��ت��ى أع��اِرْض أو

بك داود األديب الشاعر ومنهم قصيدته، عىل قصيدتي ح رجَّ َمن هذا مع ُوِجد وقد
وقد ، السنِّ يف أترابي من وهو لبنان، لحكومة رئيًسا الحرب بعد فيما صار الذي عمون
شوقي، قصيدة عىل قصيدتي يستحسن فرأيته املعارضة، هذه موضوع يف وإياه تذاكرت

قوله: من أنت وأين له فقلت

ك��الم ف��ي��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��س أن��ه��ا إالَّ ال��ش��م��س ف��ي األن��ام ك��الم م��ا

قولك: البيت هذا بإزاء جعلت وأنت يل: فقال

��رغ��ام ال��ضِّ إن��ه ال��ق��ول م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ ف��ي أْوَق��ع ��رغ��ام ال��ضِّ وِف��ع��ال

يف فيه أقول الذي وأنا امليدان، هذا يف شوقي سبَْق أدَّعي فلست حال كلِّ وعىل
يوبيله: يف قلتها التي القصيدة

وراءه��ا ال��س��ب��اق ب��ات ب��رئ��اس��ٍة ال��َوَرى ع��ل��ى ال��س��ب��اق ش��وق��ي ي��ا ��رَت وفَّ
إزاءه��ا تَ��ُح��وم ال األم��ان��ي ح��ت��ى إْدراك��ه��ا َع��ْن األع��ن��اق ت��ت��ق��طَّ��ع

ونزوًعا فيه رغبًة الشعر نظمت قلَّما الشباب أيام منذ أنا أنني فيه ِمْرية ال مما ولكن
خيايل. ومطمح آمايل مرمى أبًدا كان الذي النثر بعكس بالشاعرية االتصاف إىل منِّي
١٨٩٠ سنة اآلستانة يف اجتمعنا عندما املشهور الكاتب املويلحي بك إبراهيم مرَّة وسألني
أفتخر إني بينهما، عندي مقايسة ال فأجبْتُه: النثر؟ أم النظم عندك أفضل أيُّهما يل: فقال
الذي الجواب هذا املويلحي فاستحسن شاعًرا. أكون أن من وأستحي كاتبًا أكون بأن
أحاول لم حياتي طول ألنني صدري؛ ذات عن يُعِرب كان ولكنَّه فيه، بالغت أني شكَّ ال
يف السعادة ُمنتَهى أرى كنت أني حني عىل أنُْجد ع وطالَّ غايات سبَّاق الشعر يف أكون أن
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معارضات

وإطاعة نفيس من انبعاثًا الشعر نظمت وقلَّما املعدودين، الكتَّاب من أكون أن يف الدنيا
شعري من ذلك عدا ما وكلُّ معدودات، قصائد إالَّ الوجه هذا عىل يل فليس خاطري، ملجرد
شعري أكثر تجد ولهذا رغبة؛ عند نزوًال أو لرسم امتثاًال أو بواجب قياًما نظمته إنما
شاء إن قريبًا ديواني وسيظهر رثائهم، من مناص ال الذين لألعالم أو لألصحاب مراثي

هذا. كالمي تحقيق عىل منه القرَّاء فيقف هللا،
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فيها شوقي وإبداع الشعر صنعة

ُمتربًِّما، ال وُمْغرًما ُمتكلًِّفا ال راغبًا كان إذا فيها يتقدَّم إنما الصنعة صاحب أن املعلوم ومن
فكان شوقي فأما الصنَّاع، من غريه َسبْق وألجل اإلبداع ألجل فيها يبدع أن مجتهًدا وكان
غراًما؛ له وصارت غريها يُتِْقن أن ه يهمُّ ال الصنعة؛ هذه عىل نفَسه وقَف قد شعًرا كلُّه
معنًى له َعنَّ وكلَّما الغريبة، املعاني يستنبط نهاره وأطراف الشعر، يف يفكر ليله آناء فهو
فرصة أوَّل جاءت إذا حتى رائًعا قالبًا له وهيَّأ أْحَرزه مرًمى ذهنه يف انفتق وكلَّما قيَّده،

إيَّاها. أْوَدعه
أوقات لها األدباء نفوس أن الحقائق أحقِّ من وهو الناس، عنه يغفل ما أهم ومن
يف لها تتأتَّى ال معاني وتخلق قوانني تُْربِم قد الصفاء أوقات يف وأنها َكَدر، وأوقات صْفٍو
ألتى فيه اسرتسل لو َويْعات السُّ إحدى يف خاطٌر األديب فكر يف الح وربَّما األحايني. جميع
يف له يلوح كان ما يستأنف أن وحاول آخر وقت يف نشده إذا أنه حني عىل بالعجائب، فيه
تجيبه، فال السابقة الخواطر بتلك يهيب أنه ورأى صلًدا، فيه َزنَْده لوجد الصفاء ساعة
ما ومنها تُِطيعه ال اآلن هي فإذا يديه، بني كانت التي الشوارد تلك يقتنص أن ويطمع
الطبع اف شفَّ األديب عىل يجب كان ولذلك مقِرن؛ غري عىص ما ومنها ُمعاِود، غري ذهب
املوضوع هذا ووجد رشيف خاطر أو ُمبتَكر معنًى الصفاء ُسَويْعات يف له َعنَّ إذا أنه
وإذا نظمه شعًرا كان وإذا فيحرِّره، القلم ويأخذ أوابده، َقيْده إىل يُِرسع أن عليه ُمنثاًال
أحيانًا تَُهبُّ الدنيا حظوظ جملة من األفكار فإن بعُد؛ فيما يفوته ال حتى دبجه نثًرا كان
مرة إليها يُعاد أن نيَّة عىل إهمالها يُجْز ولم اغتنامها وجب مرة هبَّت فإذا أحيانًا، وتْرُكد
حني، كلَّ يُِجيدها أن الشاعر أو الكاتب مقدور يف ليس األقدار نظري األفكار وإن أخرى،
يقتنص الذي هو اللَِّبيب فاللَِّبيب اسرتدادها. تعذَّر ولَّت إذا ة أشعَّ الرءوس عىل تفيض وقد



شوقي

رشدت إذا فإنها بعُد فيما يصطادها أنه أَمِل عىل تذهب يدعها وال سنوحها ألوَّل الشاِردة
يشاء. كيف له تُطَوى وال الصائد بها يُِحيط فال عريضة، طويلة والَفالة تفوت، قد

التي املظانِّ يف يقف ن وممَّ تفوت، يََدعها وال الشوارد يُقيِّد ن ممَّ شوقي كان وقد
وجاء الصيد، يف توفيقه َعُظم فلهذا بسهمه، رمى ساِنٌح عنَّ فكلَّما الطرائد فيها تختلف
ما لنا ألن اآلن؛ هذا من دعينا األوقات: من وقت يف لنفسه يقل ولم غريه، به يجئ لم بما
وأنَّى عنَّ كيفما له هدًفا امُلبتَكُر املعنى كان بل أخرى، ساعة يف إليه وسنعود عنه يشغلنا

سهمه. وفوَّق قوسه َوتَّر إالَّ يشء له يرتاءى يكاد فال عرض،
قالها؟ ذا َمْن الناس: فيه يقول وأن يُِجيد أن أراد إذا الشاعر يكون أن ينبغي وهكذا
من آخر شيئًا أو الِفْقه أو الصناعة أو االقتصاد أو السياسة يجعل أن للشاعر يجوز وال
حياته تدور وأن األول، غرضه هو الشعر يكون أن ينبغي بل الشعر، فوق الحياة مناحي
خليل قال ولهذا العمدة؛ هو الشعر ويكون فضلة له تكون املشاغل فجميع حوله، من
ويف وساريًا وسائًرا وباديًا وحاًرضا وقائًما قاعًدا الشعر يف يفكر كان شوقي إن مطران:
غريي وال أنا به أُقْم لم الذي بالواجب الشعر نحو قام فقد ذلك؛ غري إىل وماشيًا املركبة
للشعر، نفَسه شوقي أعطى قد الرضورة. عند إالَّ يُقْله ولم َعمله َفْضلَة الشعر جعل ن ممَّ

العرص. هذا يف غريه يُْعِط لم ما الشعر فأعطاه

34



الشعر إىل انرصافشوقي

بشاعر بُوه لقَّ نبوغه بداية ومنذ السابق، الخديو سموِّ بخدمة ُمتِصًال شوقي وكان هذا،
مكانته تكون حتى االرتياد وفْرط االجتهاد زيادة عىل له باِعثًا اللقب ذلك فصار األمري،
له ِقيل حيث من أخرى وبعبارة بشعره، يخدمه الذي العايل املقام مع متناسبة الشعرية
تعطيه حتى الشعر إىل بكليَّتِه فانرصف الشعراء، أمري يكون أن نفسه عىل آىل األمري شاعر
الشعراء، سيُِّد شاعره فإن األمراء، سيَِّد هو كان إن أنه سيِّده العزيُز ويعلم ِقياَدها، اإلجادة
شاعُر يكون أن لزم فإذا بنَْظمه. أيًضا يشغله برسمه شوقي يشغله الذي املقام هذا وأن
هذا كان وقد وظيفته. قبل سليقته وإن لكذلك، فإنه العصبة وِمْقداَم الحلبة سبَّاَق األمري
تقديمه عىل اتفقت والذي غبار، له يُشقُّ ال الذي الشاعر أنه سيِّده إفهام عىل منه الحرص
يقول فال عقليَّة، فتوحات وأوسع نجعًة غريه من أبعد يكون أن يدعوه الذي هو األقطار،
َسْهمه وتسديد نظمه تجويد يف أوقاته ُمْعَظم يقيض فكان الناس. سائر يقوله الذي اليشء
حتى ِنيَّة السَّ واألغراض الدقيقة باملرامي خاطره وَشْحذ العالية، باملعاني َصْدِره تعمري يف
إىل وتطاولت اآلفاق يف سارت كلمة قال إذا وصار عنه، ُمنَفكٍّ غري له ُخلًُقا ذلك صار
لم أنه هو شوقي آراء أصوب أن وأظنُّ باالتفاق. الشعراء عىل فيها وبذخ األعناق قراءتها
هو َمْن ِنيَّة السَّ املعية غري يف يوجد إنه لسيِّده يُقال ال كبري شاعٍر غري شيئًا يكون أن يُِرْد

أخرى. حاجة الشعر مع يسع ال ظرًفا شوقي طبع فكان منه. أشعر
وال الزراعة وال اإلدارة وال الفقه وال التجارة وال بالسياسة الشعر شوقي يْخِلط وَلْم
العمل فأخذ ببعض بعضها قرنوا ما وكثريًا الناس يتعاطاها التي األخرى األعمال من عمل
قرصَّ أو عليه أحدهما غلب إالَّ عملني اإلنسان زاول وقلَّما اآلخر. العمل قوَّة من الواحد

إداريٍّا أو عظيًما سياسيٍّا يكون أن حاول إن أنَّه ِفْكره بثقوب شوقي علم وقد االثنني، يف



شوقي

الشعريَّة َمَلَكِته ِمن هذه بمهنته عنايته سلبت ًقا ُمدقِّ اقتصاديٍّا أو ُمتِقنًا زراعيٍّا أو ماهًرا
نظره َمْطَمح يزل لم الذي األقىص األمد إدراك عن فقرص غريها، إىل عنها انرصافه بمقدار
وكما الشعراء. وأمري األمري شاعر له يُقال بَمْن الالئقة األدبيَّة الرتبة عن وقعد الشعر، يف
لقريحته، وصقاًال صنعته يف نفاذًا شوقي يَِزيد كان الشعراء وأمري األمري شاعر لقب أن
عند حظوته بسبب عليه ويلمع منصبه، من يستمدُّه بهاءً الناس أمام أيًضا يكسوه كان

لآلخر. عونًا وأََدِبه َلَقِبه ِمن كلٌّ فكان العايل، الجناب
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وامللوك األمراء يفمدح القول

بِذْكر واإلشادة السلطان ومدح األمري مدح يف عمره قضاءه شوقي عىل بعُضهم عاب وقد
أشعارهم وقفوا الذين بالكثريين وغمزوا ذلك ملثل أيًضا نحن عابونا وربما السلطة، ذوي
الجائزة. التماس أو الزُّْلفى طلب عىل دليًال ذلك يف أن وزعموا وامللوك األمراء مدح عىل

اإلبهام ُظْلمة عليه يُبقي ال َمْن إيضاح حه نوضِّ أن بنا يحسن ذلك عىل والجواب
يَنْتَِدبوا أن الزمان قديم من الغرب يف أو الرشق يف سواء واألمراء امللوك عادة جرت وهو:
مطرب، ونديم ُمفوَّه وخطيب ُمربَّز وكاتب ُمفِلق شاعر من الفصحاء من رهًطا ألنفسهم
يشيدون الراِجحة؛ األدبيَّة والحظوظ الواِفرة العقليَّة املواِهب ذوي من الرضب هذا وأمثال
كعقود الصادرة باملناشري أو األواِبد بالخطب أو الشوارد بالقصائد املحافل يف بذكرهم
األفعال عىل ويُلقي للراعي، الرعيَّة وُحْرمة العرش وسنام امللك وقار يف يزيد ا ممَّ الفرائد
للمآثر تقييًدا والنثر الشعر مثل يوجد ال إذ بقائها؛ من وتُضاِعف بهائها يف تزيد أقواًال
رشق يف سواء األمراء من أمري أو امللوك من بملك يتَّصل الذي فالشاعر للمفاخر؛ وتخليًدا
أهًال يكن لم لو حتى سيِّده، مدح يف التغنِّي يشء يف الغضاضة من يجد يكن لم غرب أو
إنما الكالم أنَّ إىل يذهبون واألدباء الشعراء من الطبقة هذه مثل ألن اإلطراء؛ ذلك لكلِّ
يف األقدار شاءت قد ثم امللة، وعنوان األمة رمز هو إنما املقام وأن للُمقيَّم، ال للمقام هو
األجانب شوكة تْغِلظ وأن بأجمعها اإلسالمية الدول عىل الضعف يدخل أن الزمان أخريات
اإلسالم، ملوك أيدي عىل وتأخذ منها بكثري تُِحيط وأن َخْلفها ومن أيديها بني الغربيني
املغلوبة الحكومات هذه يف األجانب نفوذ ويتغلغل واأللقاب الرسوم سوى لهم تبقى فال
أمريها إىل تتطلَّع بخناقها األجانب أخذ وقد املوقع هذا مثل يف التي ة األمَّ فتصري أمرها عىل
الوحيد، استقاللها رمز هو أنه عىل بناء إجالله؛ من وتضاعف َمقاِمه من وتُعزِّز األصيل

نفسه. االستقالل ِحْفظ يف املبالغة هي إنما الرمز هذا إجالل يف فاملبالغة



شوقي

مرص عزيز مدح يف ا إمَّ الرنَّانة؛ القصائد بتلك نََمطه يف وَمْن شوقي يهتف فعندما
األجانب وجه يف مرص باستقالل يُِشيد الحقيقة يف هو فإنما األعظم، الخليفة مدح يف أو
الخليفة السلطان مديح يف الخالدة كلماته يرسل وعندما باألمر، امُلستأِثرين الطامِعني
عدوِّهم. وجه يف القاِئم لشملهم، الناِظم املسلمني، عىل العزيز الخالفة مقام يُقدِّس فإنما
أرسار يف ق يُدقِّ ال َمْن يظنُّ كما التزلُّف طريق سلوك عىل يدلُّ ما املذهب هذا يف فليس
والذَّْود الخالفة، َحْوض عن والنَّْضح اإلسالميَّة، والنزعة القوميَّة الصارخة ولكنها األمور،
اْسِتنْزاًال الجمعة نهار الجوامع يف يُقال الذي بالدعاء يشء أشبه وهذا ْلطنة، السَّ بنيان عن
هذا وليس والخارج، الداخل يف ة األمَّ لكيان الحافِظني الزمان سالطني لنَْرص هللا عند من
لهم يدعو الخطيب يزال ال ءونه، يتبوَّ الذي للمقام هو وإنما بأشخاصهم ا خاصٍّ الدعاء
خطباء إن الحالة هذه مثل يف يُقال وال لخلفه. دعا كرسيِّه عن منهم الواِحد زال إذا حتى
كلُّه راجع هنا فالكالم الفكر. حريَّة من يشء عىل ليسوا لذلك وإنهم ُمتزلِّفون، الجوامع
فإن وأيًضا الرسوم، من الَقْصد هي األشخاص هنا وليست األمة مجد به مقصود للدولة
بأنواع إليهم ويحسنون الجسام بالنَِّعم ويغُمُرونَهم شعراءهم يربُّون واألمراء امللوك هؤالء

املتنبي: قال وقد إليها، أحسن َمْن حبِّ عىل مطبوعة والنفوس اإلحسان

ت��ق��يَّ��دا ق��يْ��ًدا اإلح��س��ان َوَج��د وَم��ْن … … … … …

يف سارت التي القصائد السابق الخديوي يف قال قد شوقي أحمد يكون أن َعَجَب فال
خليفة الحميد عبد السلطان يف منها وأحسن مثلها وقال والباد، الحارض بها وترنَّم البالد
لم أنه ظهوًرا الربهان هذا ويزيد أعطافهم. وتهتزُّ نفوسهم تطيب بمديحه الذي املسلمني
يجرُّ جاء قد شوقي وجدت إالَّ امِللَّة َمْجد ويتألأل الدولة قوة فيها تظهر حرب تقع تكن
القصيدة تلك اليونان مع الدولة حرب يف نظم كما بالغته، لواء ويرفع فصاحته َجْحفل
ما بعُد فيما وسنذكر امُلتقدِّمني، شعر فيها وساوى العاملني شعراء فيها بذَّ التي الباقية

منها. باأللباب يأخذ

مئونة وَكَفتْه بُروده ت وشَّ بخريات السابق الخديوي مديح يف شوقي ُدَرر درَّت ولقد
هي وهذه شوقي، كشعر غصن له وأورق ِرعٌي له اخرضَّ شعر من فما األبله، العيش

شعره. أثَّلها التي النعماء يف الحمد وهلل تتقلَّب عائلته
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وامللوك األمراء مدح يف القول

بًا؛ تأدُّ ال بًا تكسُّ ُمزاَولته بي يَُظنَّ أن َخْشية الشعر من فراري أكثر كان فقد أنا وأما
أمدحه فإنما السلطان مدحت إذا فُكنُْت عاب الشِّ تلك سلكوا الذين الشعراء لكثرة وذلك
الحرضة إىل أقدِّمها وال الجرائد يف قصيدتي أنرش وكنت عليها، سلطان هو التي تي أمَّ ألجل
بخطٍّ واستنسختها قصيدة نظمت الصبا ريعان يف كنُت عندما املرار إحدى ويف السلطانية،
عن َعَدْلُت ثم يُقال، كان كما الهمايوني للمابني تقديمها وقصدت بالذهب وموَّهتها أنيق
شيئًا أنظم بأن اإلمام األستاذ إيلَّ أشار ملَّا أني سبق وقد الجرائد، يف بنرشها واكتفيت ذلك
يف تقدَّمت التي الدالية القصيدة تلك نظمت — االثنني هللا رحم — توفيق محمد للخديوي

البيتني: بهذين أختمها أن أغفل ولم هذه رسالتي

ُم��ف��نَّ��د غ��ي��ر ال��ق��ول ب��ص��دق أب��وء م��دائ��ح��ي ال��ع��زي��ز أه��دي إذا وإنِّ��ي
َم��ْق��ص��دي ال��ق��ص��ائ��د ن��ظ��م وال ب��ش��ع��ري غ��اي��ة إدراك ح��اول��ت ف��م��ا وإالَّ

إىل نظر منِّي هذا ويف املكافأة، يف منِّي رغبًة الخديوي يفهم أال عىل منِّي حرًصا وهذا
البُيوتات: أبناء من وكان األندلس، شعراء أحد قول

ووال��ُد ك��ري��ٌم ج��دٌّ ل��ي ذاك أب��ى َرْش��وة ال��ش��ع��ر ع��ل��ى ب��ال��ب��اغ��ي أن��ا وم��ا
ال��ق��ص��ائ��د ب��األل��وف ع��ل��ي��ه��م تُ��ب��اع وح��ادثً��ا ق��دي��ًم��ا ق��وٍم م��ن وأنِّ��َي
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اهلجاء عن وُبعده لسانشوقي ة ِعفَّ

أمرِي مديح ويف املديح يف أرسف كان وإن إنه فنقول: الشعريَّة، شوقي أوصاف إىل وْلنَُعد
َعَصَمه قد أحًدا، بها يهجو قصيدًة له أسمع ولم بالهجاء، شعَره يلوِّث فلم ة، خاصَّ بالده
من بيشء إليهم ينظرون الخْلَق وجعل الشعراء سمعَة قبَّح ما أقبح من فإن ذلك، من هللا
أو أصل، بال تكون قد التي املثالب وا وسريَّ الناس لحوم يف َرتَُعوا منهم كثريًا أن الرِّيبة،
َسَلف، عن خلًفا قوالبها لبداعة وتدارسوها حفظوها الناس ولكن ضعيف أصل لها يكون
شوقي كان فلو تاريخية. وقائع نظرهم يف وصارت فحواها صدَّقوا بأن األمر انتهى حتى
وقيَّد أحقاًدا وأورث مقابح وخلَّد أعراًضا ثََلم لكان اإلجادة من أُوتي ما مع ُمْقِذًعا شتَّاًما
فيه. بما ينَْضح اإلناء الجملة: هذه أصدق وما لغريه، بَهْجوه نفسه هجا وكان فضائح،
دليل هذا طون وُمتوسِّ وصغار كبار شعراء سلكها طاملا طريًقا وتنكُّبه شوقي لسان ة فِعفَّ
من الشعر أحدث فكم رأيه، وأصالة عقله رجاحة وأيًضا حيائه وَفْرط طبعه زكاء عىل
من أعظم كانت نعمٍة وأية نعمٍة، من العالم وحرم جماعٍة من وأحرج دٍم من وأراق فتنٍة
برغم ولكنه بعض، بِرقاب بعُضها آخذًا عبقريَّة أقواًال كلُّها حياته كانت الذي املتنبي شعر
للَمْقت االستهداف من الَهْجو يف ما إىل يتنبَّه لم الفلسفيَّة وآرائه االجتماعية حكمه جميع
وأسفَّ بها تفرَّد التي الِحَكم تلك يخالف ما الصغار األقوال من فقال للهلكة، والتعرُّض



شوقي

وكلٌّ إقذاعه، فريسة ذهب بأن وانتهى مثله، من لصدوره العقل يَحاُر إسفاًفا الَهْجو يف
أوَّلها: التي املسخوطة قصيدته أن يعلم

ال��ط��رط��بَّ��ه ��ه وأُمَّ ض��ب��ه ال��ق��وم أن��ص��ف م��ا

وَحَرم أخته لرشف انتقم الذي ضبَّة خال األسدي فاتك يد عىل قتله سبب كانت قد
املثال بهذا ونكتفي مجادتها، وأَْوج إجادتها إبَّان يف العظيمة النفس تلك مواهب الناس
اْلِتآم، لها ليس اللسان وِجراحات العرب، تاريخ يف مآيس كانت التي الكثرية األمثلة عن
تقييد يف خاِطره عاِرَض يستمطر لم أنه وتُؤثَر تُذَكر أن يجب التي شوقي محاسن فمن
الفتاة تستحي قطُّ بيتًا قلت ما الشاعر: نصيب بقول أجدره وما صلعاء، تخليد أو شنعاء
عىل تنعكس النفس صايف اللفظ طاهَر ا عفٍّ شوقي كان أبيها. سرت يف إنشاده من الحيية
َمْن ومثله واملنافسة الحسد من يسلم ال وكان القبائح، دون املحاِسن النقيَّة نفسه مرآه
نفسه يرى وكأنه عظيًما وبالحسد كريًما باللغو يمر كان ولكنه بمكانه، ويغص يحسد
وقد أنَفة، عن ويتواضع ُقْدرٍة عن فيعف يُسابَق أن من أبعد شوطه ويجد يُزاَحم أن فوق

قال: حيث صدق

وغ��د ق��ل��م��ي وال ل��ؤم م��ب��دئ��ي وال ه��وى م��ن��ط��ق��ي وال دع��وى ح��ك��م��ت��ي ف��ال
ال��ودُّ ان��تْ��َق��ل وم��ا ال��دن��ي��ا ب��ه ف��ج��اب ال��َوَرى ف��ي ال��ودِّ آي��ة م��دي��ح��ي ج��ع��ل��ُت
ال��ن��ق��د وال ال��ب��الد ف��ي س��ارت ه��ي إذا ط��ائ��ل ال��نَّ��ْظ��م ال ال��ش��ع��ر ل��ربِّ ق��واٍف
ال��وق��د وال��ف��ط��ن��ة ال��وح��ي ال��ب��ي��ان وه��ذا ب��ع��ض��ه ال��ع��ل��ُم ال��ذي ال��ع��ل��م ي��ه��ذِّب��ه��ا
ِج��دُّ ل��ه��ا وآنً��ا آنً��ا َل��ِع��ب ل��ه��ا ت��ارًة ش��وارد أح��ي��انً��ا أواِن��ُس

ويجوز ثائره، ثار ما غاية كانت وهذه بلغته، قالة أثر عىل إالَّ األبيات هذه قال وما
أدرى واملرصيون الشام برِّ من بمكاني ذلك عىل أطلع لم ولكنِّي غريها، له وقع يكون أن
فيه يجد ال ما منه الغضَّ يحاول أو ينافسه بمن هذا تعريفه يف أن ترى وأنت منِّي، بهذا

مقاًال. قائل
وربما يُهاَجم، وال يهاِجم فال شعره؛ يف واملناقشات املساجالت أيًضا يتجنَّب كان وقد
ثقته من تقدَّم ِلما هو سكوته ولعلَّ بالسكوت، يقابل كان ولكنه غيابه يف منه ِنيل
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الهجاء عن وبُعده شوقي لسان ة ِعفَّ

املناقضات يف ذهب لو وربما السيل، عنها ينحطُّ التي الصخرة بأنه وشعوره بنفسه
مكنونة غالفها يف ملفوفة األمر هذا عن عزوفه أبقاها ببدائع أتى لكان الغابرين مذهب
عندما الفصاحة سماء يف يحلِّقون إنما امُلفِلقني الشعراء أن فعلمنا قرأنا فقد أصدافها، يف
ويفتخر قيًسا يمدح ميادة بن اح رمَّ قول التمثيل سبيل عىل انظر بعًضا، بعُضهم يناقض

وأسًدا: تميًما ويهجو بها

ورب��اب��ه��ا ي��رب��وع��ه��ا غ��ض��ب��ت وإن أخ��وك��ُم ت��م��ي��م م��ح��ق��ور وأح��ق��ر
ذب��اب��ه��ا ي��ط��نَّ أن أب��ال��ي ول��س��ت خ��ن��دف ت��خ��ن��دف أن أب��ال��ي م��ا أال
ح��ج��اب��ه��ا ع��ل��ي��ك��م ي��ط��ل��ع ل��م ال��ش��م��س ع��ل��ى أق��س��م��ت ع��ي��الن ق��ي��س ق��ي��ًس��ا أن ول��و
ِرك��اب��ه��ا م��ن��ك ال��رِّج��ل وف��ات ي��داك ت��ق��اص��رت ع��ل��ي��ك ق��ي��ٌس َغ��ِض��ب��ت إذا
أه��ابُ��ه��ا أك��ون أن اإلل��ه َم��ع��اذَ ل��ه��ا ف��ُق��ْل ق��ري��ش ذا م��ن َغ��ِض��ب��ت وإن
ج��واب��ه��ا يُ��ع��ي��ي أش��ي��اء ل��م��ف��ت��خ��ٌر وإن��ن��ي ال��ج��واب ل��ق��وَّال وإن��ي

األسدي: جهيم بن الرحمن عبد فأجابه

ِك��ع��ابُ��ه��ا ت��دم��ي ��ْول ال��شَّ َوْس��ط وْه��و َربَ��ا ال��ذي م��ي��ادة اب��ن ال��ع��ب��ُد َك��ذَب ل��ق��د
واْع��ِت��ي��اب��ه��ا ق��ْص��ب��ه��ا ح��ربً��ا ل��ك يَ��ِه��ْج خ��ن��دف ص��ن��ادي��د تَ��ْغ��َض��ب إن ��اح أرمَّ
ِرق��اب��ه��ا خ��ْض��ع وه��ي ق��ي��ٍس م��س��ام��َع ل��ج��دع��ت ق��ري��ًش��ا ق��ي��ٌس أْغ��َض��بَ��ْت ول��و
ع��ذابُ��ه��ا ع��ظ��ي��ًم��ا ح��ربً��ا ق��وم��ه ع��ل��ى ال��خ��ص��ي واق��ص��ة ب��ن ��اح رمَّ ج��رَّ ل��ق��د
غ��ض��اب��ه��ا ق��ي��ًس��ا ت��ح��م ل��م أن ق��ت��ي��ب��ة رأس��ه ب��ال��ش��ؤم ال��م��م��ل��وح ع��ل��م وق��د
ش��ع��اب��ه��ا أغ��رق��ت��ه��ا غ��ن��م ألن��واء أص��ح��رت ع��ي��الن ق��ي��س ق��ي��ًس��ا أن ول��و
واح��ت��ج��اب��ه��ا إش��راق��ه��ا ل��ن��ا ل��ك��ان ل��َم��ْع��ش��ٍر ك��ان ال��ش��م��س َق��ْرن أن ول��و
وانْ��ِص��ب��اب��ه��ا إص��ع��اده��ا ب��ق��درت��ه أْم��َره��ا ي��م��ل��ك ل��ل��ه ول��ك��ن��ه��ا
ش��ب��اب��ه��ا ك��ان ال��م��رء ش��ب��اب ل��ب��ئ��س ن��ه��ب��ل ح��ل��ي��ل��ة ش��اب��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ت��ب��اب��ه��ا ت��بَّ ال��ُم��رِّي أم أب��وه أن��ه��ب��ٌل ال��ع��ج��ان ح��م��راء ت��دِر ول��م
ِس��ب��اب��ه��ا ل��ُح��رٍّ يُ��رَض��ى ف��ال ل��ئ��ام أذلَّ��ة ق��ي��ًس��ا أن ل��وال ووال��ل��ه
ج��وابُ��ه��ا ال��ق��ائ��ل��ي��ن يُ��ْع��ي��ي ب��ش��ن��ع��اء رم��ي��ت��ه��ا ث��م ب��ال��زن��ج ألل��ح��ق��ت��ه��ا
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وبالغة اللفظ جزالة من املدافع أو املهاجم من سواء الشعر، هذا يف أن جرم ال
للقارئ يلذُّ كان وقد شاعر، شعر يف يكون أن يندر ما الطبع، وقوة النفس وعلوِّ التأثري
املقاذر، من األسدي الشاعر جواب يف ما لوال مراًرا ويُستعاد السامع ذوق يف ويحلوىل
وباألفئدة أنَْجى، ولهم أْحَجى، بهم لكان واملعاتبة املفاخرة عىل اقترصوا كانوا أنهم ولو
فاخره لو شوقي من يكون كان ماذا يُعَلم لم حال كلِّ وعىل أنطق، شمائلهم وبزكاء أعلق،
كان أنه ولو املْركب هذا اختار وال الطريقة هذه يسلك لم فإنه ُمكاِثر؛ كاثََره أو مفاِخر
فال للكْفءِ الكْفءِ وقوف وجهه يف يقف وَمْن الَحبْل يجاذبه َمْن لوجد إليه ُدِفع أو اختاره
يعجز كان درجتهم، يف من وال الرصايف وال الكاظمي وال املطران خليل وال إبراهيم حافظ
منه ع لرتفُّ وإما الشحناء عن منه لرغبة إما ولكن بالسجل، السجل شوقي يقابل أن عن
القبيل، هذا من نزاع كلِّ عن بها وتَباَعَد والقيل، القال عن بنفسه َ َربَأ النظراء، مباراة عن
من وفاته عند فيه قلت إني حتى يُجاَرى، ال الذي والجواد يُساَجل ال الذي الفذَّ وأصبح

له: رثائي جملة

َح��ل��ب��اتَ��ه ف��ي ل��ل��س��ب��اق وأل��ف��ت آح��اده ع��ن ال��ش��ع��ر روي��ُت ول��ق��د
ن��وَّاراِت��ه خ��ي��ر م��ن��ه وق��ط��ف��ُت وص��ب��اب��ت��ي َص��بْ��وت��ي ف��ي��ه وق��ض��ي��ُت
بُ��َزات��ه ُش��ه��ب اآلف��اق ف��ي وأط��رت ف��ح��ول��ه بُ��زل ال��م��ي��دان ف��ي وأث��رُت
ِل��ق��ن��ات��ه ق��ن��ات��ه ي��ه��زُّ ِق��ْرنً��ا ع��ص��ره ف��ي ي��دَع ل��م ش��وق��ي ف��رأي��ت
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أمره بداية شوقييف

أتذكَّر ال بعدٍد إيلَّ بعث ١٩٠٠ سنة يف وذلك ديوانه؛ من األول الجزء شوقي نرش وملا
الجرائد يف الديوان ذلك عن وأعلنت وسورية، ولبنان بريوت يف فنرشتها النُّسخ من ِمْقداره
معه يُجَرى وال يَْجري الذي الشاعر فإن أربعة الشعراء كان إذا اإلعالن: يف وُقْلُت السورية،
بك شوقي أحمد هو إنما تمام، وأبي نواس أبي عهد بشعره أحيى والذي األيام، هذه يف
وسار اشتهر قد شوقي وكان بايل. يف تبَق لم أسطٍر إىل … العرص وصنَّاجة مرص شاعر
إىل بها وبعثت النَُّسخ أثماَن وجمعُت ملعانه يف زاد الديوان هذا ولكن الشام، برِّ يف شعره
عادة هي كما بها، َخَصْصناهم التي النَُّسخ أثمان يدفعوا لم الكثريون كان وملا شوقي،
إىل بََدله أقبض لم ما بثمن جيبي من أرسلت فقد مجانًا، املطبوعات استهداء يف الرشقيني

إيلَّ. ه يَُردَّ لئال منِّي؛ هو ذلك بأن أُْخِربه ولم شوقي،
فيما جمعها التي الثروة عىل يحصل لم الحال، ضعيف العهد ذلك إىل شوقي وكان
ديوانه نسخ من العدد بذلك إيلَّ بعث وملا نزاع. بدون شعره فيها السبب كان والتي بعُد،
الصفحة يف عليها كتب وقد حوزتي، يف تزال ال ب ُمذهَّ بِجْلٍد بي ة خاصَّ نسخًة أهداني
أما ،١٩٠٠ مارس ٢٧ والتاريخ «شوقي»» أرسالن. شكيب وأخي أمريي «إىل األوىل:
األوىل الطبعة يف ُمثبَتة قصائد عىل تشتمل فهي األخرية السنني يف ُطِبَعت التي النسخة
الثانية، الطبعة من محذوفة األوىل الطبعة يف شوقي مقدمة ولكن جديدة، قصائد وعىل

نفسه: ترجم كما شوقي فقال نفسه، فيها ترجم التي املقدمة وهي

املجموعة، هذه يف صورتي أجعل أن منِّي طلبُوا فريق مع الحديث يف أدخل اآلن
معذرتي سواي. يقوَلها وأال صاحبها وعن عنها تُقال كلمٍة يف إيلَّ رغبوا وآخرين



شوقي

عليهم، وجهه يعِرض كَمْن الناس عىل صورتَه يعِرض َمْن أنَّ األول الفريق إىل
بينهم ِعْشت ما صورتي أن عىل الرجل. ذلك أكون أن وباملحبِّني باهلل وأعوذ
عليها. الِحْرص بهم جدَّ إذا أهيل من فليأخذوها متُّ فإذا إليها، ينظرون
بالعجائب، بعُد تَحِفل لم حياتي وإن النشأة أول يف أزال ال إني أقول: ولآلخرين
أثق ال لكني بأخبارها، الناس أحدث حتى املصائب وال الفوائد من تمتلئ ولم
أجيب أن العذر فيل األحاديث، ت وضالَّ الظنِّ رجوَم بعدي وأخاف اآلتي بيومي
سمعت األحباب. بني يكون كما وبينهم بيني الحديث يكون أن عىل َطَلبَهم
َقِدم والده إن ويقول فالعرب، األكراد إىل أْصَلنا يردُّ — هللا رحمه — أبي
عيل محمد مرص وايل إىل الجزار باشا أحمد من وصاًة يحمل يافًعا الديار هذه
خطٍّا والرتكيَّة العربيَّة كتابة يُْحِسن وَلَقبَه، اسَمه حاِمٌل وأنا جدِّي، وكان باشا،
وهو الفخام الوالة وتعاقب األيام تداولت ثم معيَّته يف الوايل فأدخله وإنشاء،
أمينًا باشا سعيد أقامه أن إىل السامية املناصب يف ويتقلَّب العالية املراتب يتقلَّد
يف أبي بدَّدها راضية ثروة عن العمل هذا يف وفاته فكانت املرصيَّة، للجمارك
واحُده وأنا ظلِّه يف وِعْشت َمحُروم، وال ناِدم غري بعمله عاش ثم الشباب، سْكَرة
فكأنه السعة، تلك أندب حتى ضيق يف أراني وال ِرزقه سعة من كان بما أسمع

املوتى. فضالت من أقتات أال قبُل من لنفسه رأى كما يل رأى

يقول: أن إىل

سيِّد حدَّثني الثالثني. إىل أحبو اليوم وأنا القاهرة بمرص فكانت والدتي أما
لم َحْمل وأنت أباك لقيُت قال: الليثي عيل الشيخ املرحوم العرص هذا ندماء
ولٌد لك ليُوَلدنَّ أمازحه: وأنا له فقلُت نومه، يف رآه حلًما عيلَّ فقصَّ بعُد، يُوَضع

اإلسالم. يف َخْرًقا — العامة تقول كما — يخرق
جريدة من نسخٌة يده يف وكانت املوت، مرض يف الشيَخ ُعدُت أني اتفق ثم
قالها ما فوهللا شوقي، يا أبيك رؤيا تأويل هذا يقول: خطابي فابتدر األهرام،
«البال» وصف يف قصيدتك قال: موالي؟ يا تلك وما قلُت: أحٌد. اإلسالم يف قبُل

مطلعها: يف تقول التي

ذََه��ُب ��ة ِف��ضَّ ف��ْه��ي ال��َح��بَ��ُب ك��أَس��ه��ا ح��فَّ
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أمره بداية يف شوقي

جعل الذي هلل الحمد له: وقلت باهلل، فاستعذت أقرؤها. يدي يف هي وها
ا.ه. فتيًال. باإلسالم يرضَّ ولم «الَخْرق» هي هذه

مة ُمنعَّ وكانت املجموعة، هذه يف أْرثِيها التي وهي املهد، من ي ألمِّ جدَّتي أخذتني
مرجوة، الربِّ يف مخايل يل وترى حنوِّهما، فوق عيلَّ تحنو وكانت لوالدي، فَكَفَلتْني ُموِرسة،
برصي وكان عمري، من الثالثة يف وأنا إسماعيل الخديوي عىل بي دخلت أنها ثتني حدَّ
عىل نَثَرها ثم الذهب من بَْدرًة الخديوي فطلب أعصابه؛ اختالل من السماء عن ينزل ال
اْصنَِعي لجدتي: فقال به، واللعب بجمعه أشتغل الذهب عىل فوقعُت قدميه، عند البساط
من إالَّ يخرج ال دواء هذا قالت: األرض. إىل النظر يعتاد أن يلبث ال فإنه هذا، مثل معه
ا.ه. مرص. يف الذهب يَنْثُر َمن آخر إنِّي شئِت، متى إيلَّ به جيئي قال: موالي. يا صيدليتك
ُكلَّما الليثي عيل الشيخ املرحوم وكان يعاودني اإلبصار يف العصبي االرتجاج هذا يزال وال
انتهى. ِزئْبق.» فوق ُركِّبت مسك «محاجر للمتنبي: املرصاع هذا ينشد بعيني عينُه التقت
من األول الجزء فيها ُطبع التي السنة إىل حياته صفحات من ذكره ما آخر إىل
ليست املؤيد يف مقالًة ونرش املشهور الكاتب املويلحي بك إبراهيم له فتعرض شوقيَّاته،
عينيه، ارتجاج عن ذكره فيما بشوقي َ َهَزأ املويلحي أن أتذكَّره الذي وإنما عندي، محفوظة
ترجمته يف وخطَّأه زئبق.» فوق ُركِّبت مسٍك «محاجر له: الليثي عيل الشيخ قول ويف
نفسه تَرَجم ُمؤلًِّفا أن يعهد لم وأنه املؤلِّفني، عند مألوف غري هذا مثل أن زاعًما لنفسه
إبراهيم مثل كبري أديب من ُصدوُرها امُلستغَرب املزاعم من ذلك وغري كتابه، مقدمة يف
املؤيد جريدة يف بمقالة املويلحي عىل وردْدُت صربًا، ذلك عىل أستِطْع فلم املويلحي؛ بك
بخزانة املؤيد مجموعة يف عنها أبحث مرص إىل بعثت وقد عندي، محفوظة غري أيًضا هي
أروي أن أقدر ال ولذلك عليها؛ يعثروا فلم عنها بحثوا بأنهم فأجابوني امللوكية، الكتب
بعض فقدت أن يل وقع وقد الشعر. يُحفظ كما يُحَفظ ال النثر ألن يُذَكر طائًال منها
قليلة، غري أبياتًا مفقودة أخرى قصائد من وأْمَليْت قلبي، ظهر عن كلَّها فأْمَليْتُها قصائدي
ذلك من أروَي أن يل تسنَّى َلَما الفصول من فصًال أو املقاالت من مقالًة َفَقْدُت لو ولكن
مكابرته من بًا ُمتعجِّ املويلحي عىل رددت إني أقول بأن أكتفي فلهذا ُمتتاِبَعنْي؛ سطرين
يف أنفسهم ترجموا قد امُلؤلِّفني فحول من كثريًا فإن فيه؛ خالف ال محسوس هو فيما
ترجم قد العرب، ُكتَّاب أعظم ومن األندلس ُكتَّاب أعظم الخطيب بن الدين ولسان كتبهم
يف ال املؤلِّفني شيخ السيوطي اإلمام وكذلك غرناطة»، أخبار يف «اإلحاطة كتابه يف نفسه
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شوقي

نفَسه ترجم قد كتابًا وستني أربعمائة صنَّف الذي وهو كلِّه،1 العالم يف بل وحدهم العرب
والقاهرة». مرص أخبار يف املحارضة «حسن يف أيًضا

ردي عىل املويلحي يجاِوب فلم أنفسهم، ترجموا آخرين علماء اليوم ذلك وَعَدْدُت
كتابًا املناقشة هذه أثر عىل إيلَّ شوقي فكتب للُمماَحكة، املجال اتساع لعدم الكالم عن وقطع
املويلحي عيلَّ وتحامل بيانه، وألغت َكيانه َهَدَمْت بيٍَد عنِّي اليازجي «دفعَت فيه: يل يقول
يرمونه جعلوا والتحامل بالحسد يرمونه كانوا أن فبعد ته، ُحجَّ قطع الذي الردَّ عنِّي فرددَت
يريد إلخ.» … ادي لُحسَّ وروبرتًسا ألعدائي ًدا جالَّ جعلك َمن فسبحان والتطاُول، بالجهل
قريبًا. الرتنسفال بحرب العهد وكان الرتانسفال، خ دوَّ الذي اإلنجليزي القائد بروبرتس

من كثريٌ يقرأ لم ما الكتب من ألَّف السيوطي إن باإلفرنسية: العرب مدنية كتاب مؤلف — سيديو قال 1

ِبَعَدِده. حياتهم يف األوروبيني
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رسائلشوقي من نموذج

هناك ثم أوراقي، من كثري وضياع أسفاري بكثرة عندي من مفقوٌد شوقي ُكتُب وأكثر
من عندي ما أن وهو أجدها، فال أنُشُدها التي األوراق عىل العثور لصعوبة آخر سبب
األوراق تلك عىل تشتمل التي الظروف بل عديدة، صناديق يمأل املكتوبة والطروس األوراق
ُمفَعمة أخرى صناديق منه الذي املطبوع عدا كلُّه وهذا بالعرشات، ال باملئات عندي تُحَىص
أنِّي وبديهي أشغال، وتعطيل ولياٍل أيام لذلك َلِزم مكتوب عن أبحث أن أردُت فإذا لزٍّا،
شكَّ وال الخرض، اللجج تلك يف غائصة أوراق عن للبحث فيه أتفرغ ما الوقت من أملك ال
عىل اتِّفاًقا عثرت وقد إليها، اليُد تصل ال ولكن األوراق هذه بني هي شوقي مكاتيب أن يف

يأتي: ما فيه يل يقول ١٩٠٧ سنة أكتوبر ٢٦ تاريخ يف منه كتاٍب

الكريم الحبيب أمريي
الذي بك بيومي أخي فإن وبعُد، الكريم الجناب ذلك عىل العظيم العيل هللا سالم
وقد األدب، رجال من يكن لم وإن أدب كلُّه رجل هو هذه برسالتي إليك يتقدَّم
وَمناِرها َعَلِمها عىل أدلَّه أن إالَّ وأبى معدودة، أياًما ببريوت يقيم أن عىل عزم
وأنا أرسلته، وإليك دَلْلتُه قد وها أنت، وهو آثارها من الجليل الفخم واألثر

السعادة. تلك عىل وأحسده الوفادة، بهذه أغبطه
املخلص
شوقي





شوقييفسورية

صوفر يف مصطاًفا وكنت عالية إىل فوصل سنة، أيَّة أتذكَّر ال سورية إىل مرَّة شوقي وجاء
ذلك كنت أني وصادف مشاهدتك، يريد وإنه عالية يف شوقي إن يقولون: إيلَّ فبعثوا
إليه بكَّرت يوم وثاني عنده. الغد يف أكون وأني ينتظرني بأن إليه فبعثت ملتاثًا اليوم
تكون وال كاذبًا تكون أن رجوت املداعبة: سبيل عىل يل فقال ري، تأخُّ سبب له وذكرت
ال يومني عندي فمكث صوفر إىل دعوته ثم الكذب، من إيلَّ أحبُّ املرض له: فقلت مريًضا.
ِقَرص يف عليه فَوَجْدُت إليه الشوق بي اشتد وكان بلقائه، عيلَّ طال قد العهد وكان غري،
قبل شوقي وكان طليًقا، حرٍّا يبقى أن يريد بالطري أشبه كان ولكنه عندي، إقامته مدة
رئيس أرسالن مصطفى األمري ي عمِّ املرحوم وبني بينه معارفة فحصلت اآلستانة يف ذلك
كثريًا، شوقي العمُّ فأحبَّ العاصمة تلك يف يْصطاُف ذهب وكان وقته، يف األرسالنية العائلة
مدة طالت وكلُّما اآلخر، ِعرشة عىل حريص منهما وكلٌّ طواًال ساعاٍت يتجالسان وكانا

لهما. طابْت اجتماعهما
يف األمري لقيت أنك بلغنا قائًال: لبنان أعيان أحد سأله عالية يف شوقي كان وملا
فكان مصطفى، باألمري إعجابًا مآلن وهو قالها ملك. ذا أمري؟ ذا شوقي: فأجابه اآلستانة.

به. تعلًُّقا يزيدني ا ممَّ الدرجة هذه إىل ي لعمِّ وداده

الطرابلسية الحرب أيام ملرصيف زيارتي (1)

تلك إىل الرحلة أعمال يف الجهات كاتبت ١٩١١ سنة الغرب طرابلس إيطاليا هاجمْت وملا
يف بربقياٍت اآلستانة إىل وأبرقت إليهم، املاليَّة اإلمدادات ترسيب ويف ألهلها نجدًة البالد
طافحة بربقيَّة الحربيَّة ناظر باشا شوكت محمود من الجواب عليها جاءني املعنى، ذلك



شوقي

استجاشة يف يد يل وكان الوطن، عن املدافعة أمر يف ة الهمَّ من أبديه كنُت ما عىل بالشكر
جريدة يف املؤثِّرة املقاالت من أكتبه كنُت فيما سواء الطرابلسيني، إخوانهم إلمداد املرصيني
يل، كتبوا وأخريًا بمرص، أصحابي بعض إىل ة الخاصَّ رسائيل يف أكتبه كنُت بما أو املؤيد
ألجل مرص إىل قدومي عيلَّ يقرتحون املؤيد، صاحب يوسف عيل الشيخ جملتهم ومن
نفيس أحدِّث كنت إذ فؤادي؛ يف هًوى االقرتاح هذا وصادف طرابلس. إنجاد يف مًعا العمل
األمر وخالصة مرص. طريق عن هناك إىل أذهب بأن طرابلس فيه ُهوِجمت يوم ل أوَّ من
هذه اجتماعي ملناسبة به أتيت وإنما تفصيله، موضع هنا ليس خٍرب مرصيف إىل جئت أني

ذلك. كان وكيف بشوقي النوبة

استطراد (2)

يف وجلست للمالقاة، موعًدا وصويل يوم ثالث الخديوي الجناب يل فعنيَّ مرص إىل جئت
من ولقيت ة، امُلْدلِهمَّ والخطوب ة املهمَّ الحوادث تلك يف نتذاكر ساعة من أكثر حرضته
وفريد باشا لكامل مأُدبًة الخديوي أَدَب حتى أيام مضت وما وانعطاف، حفاوة كلَّ سموِّه
املؤيد باشا شفيق أيًضا ُدِعي ن ممَّ وكان إليها، فدعاني الدولة، يف السابقني ْدَرين الصَّ باشا
املؤيد. صاحب يوسف عيل والشيخ األرناءوط أعيان من بك وبرصي الشام، أعيان من

عن النظر ف وَرصْ بمرص اإلقامة عىل وأرادني ثالثة، مرَّة فاستدعاني الخديوي وعاد
لبنان من جئت ما إني له: وقلت أقتنع فلم ريدة، بكلِّ ذلك عىل أرادني برقة. إىل الذهاب
السفر، ألجل وودَّعته مرص يف بالبقاء إقناعي من يَئِس ا فلمَّ طرابلس. يف الجهاد قاصًدا إالَّ
وأنه ذلك، من يشء يلزمني ال بأنَّه له فاعتذرت ماليَّة مساعدة يساعدني أن منه تكرًُّما أراد
شديًدا إلحاًحا املساعدة قبول يف فألحَّ الرحلة، هذه يف حاجتي يسدُّ ما جيبي يف موجود
فال يشء إىل الحاجة بي ت ومسَّ لديَّ ما أنفقت إذا إني بقويل: إالَّ عنْه فه َرصْ عىل أقِدر لم
ومحمد العريس بك أحمد أمام الحديث هذا وكان سموِّكم. عاطفَة أستمدَّ أن عن أتأخر

عثمان. بك

وعودتي بنغازي إىل طريقي يف (3)

إىل الحديديَّة السكة ركبت ومنها اإلسكندرية، إىل وذهبت الخديوي الجناب وودَّعت
معي حرضوا الذين أتباعي من معي وَمن أنا الخيل ركبنا لها محطة آِخر ومن مريوط،
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سورية يف شوقي

ستمائة قافلة بقيادة إيلَّ عهِدت قد املرصي األحمر الهالل جمعية وكانت لبنان. جبل من
محمول معي الذين ولجماعتي يل منها وخصصت برقة، يف للمجاهدين أرزاًقا موقرة جمل
لقيت طربق إىل وصلت فعندما وملبوس. مأكول من يشء كلِّ من موقرة جمًال ثالثني
وملا للمجاهدين، األرزاق من جانبًا طربق يف وتركت الحلبي، باشا أدهم املوقع ذلك يف
سلَّمت بك، أنور العام القائد كان حيث درنة؛ عىل املرشف منصور عني معسكر إىل وصلُت
وصلت وملا وحوائج، وأرزاق نقود من به ت ُخصَّ ما األحمر الهالل من املرصية البعثات
املرصية للبعثات الباقي سلَّمت املرصي عيل بك عزيز أمريه كان الذي بنغازي معسكر إىل

عفيفي. حافظ الدكتور منها وكان هناك، التي
به ُف أترصَّ بي اإلعانة ولجنة األحمر الهالل صه خصَّ الذي جمًال الثالثني محمول أما
شيخ الغماري العلمي سيدي مثل السنوسية الزوايا مشايخ عىل وزَّعته فقد شئُت كيف
زاوية شيخ الدرديف وسيدي ترت، زاوية شيخ الغزايل محمد وسيدي الرباعصة، زاوية
وكذلك بيشء. لنفيس أستأثر ولم باشا أنور إىل بقي ما جميع وأهديت وغريهم، شحات
ألجل وهدايا إعاناٍت فوزَّعتها ة الخاصَّ لنفقتي جنيه مائتي يل صت خصَّ اإلعانة لجنة كانت
مذ معي كان الذي مايل ُصْلب من نفيس عىل أنفق وبقيت املجاهدين، خواطر تطبيب

لبنان. جبل يف منزيل برحت
ما كلُّ نَِفد قد كان الجهاد موطن يف أشهر سبعة قضاء بعد مرص إىل رجعت وملا
يبعثوا بأن أهيل إىل أرسلت بل وعدتُه حسبما الخديوي الجناب أراجع فلم النقود، من معي
وكيف طرابلس، قضية يف الدولة ملذاكرة اآلستانة إىل ذاهبًا كنت ألنني بأََودي؛ يقوم ما يل

إيطاليا. مع الصلح عقد بعد حتى املمكنة بالطرق لها إمدادها تقطع أال يجب

آخر استطراد (4)

فيه، الناس يعذرني بسبٍب استطراًدا جاء ولكنه يشء، يف شوقي موضوع من هذا ليس
أقبض سنوات عدة سويرسة يف بقيت بأني يتشدَّقون يزالون ال الحساد من كثريًا أن وهو
به يحاولون َمْطعنًا القضية هذه ويجعلون السابق، الخديوي من الشهر يف جنيًها ثالثني
عىل أرادني الذي هو بأنه يعرتف نفَسه السابق الخديوي أن والحال صدورهم. إْحنة شفاء
اإلسالميَّة العربيَّة القضية يف نفقاتي إىل بالنسبة ضئيًال يراه كان الذي املرتب هذا قبول
النفس وطَّنُْت وما الراتب، هذا قبول عن بدء ذي بادئ له اعتذرت ذلك مع أنا وأنني ة، عامَّ
اللبناني كنعان بك سليمان صديقي إلحاح ومن إلحاحه من شاهدت بما إالَّ قبوله عىل
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شوقي

يشء يف الطمع من ليس أنه يل ويبنيِّ السابق، الخديوي سموِّ وبني بيني يسفر كان الذي
امُلتمطِّية الغربة هذه ويف أحد، كلِّ عند معلومة ة عامَّ قضايا من بمكانه مثيل يرىض أن
سنة. ٢٣ مرص إمارة كريسِّ عىل جلس طائلة ثروة ذي كبري أمري مساعدة بقبول بُصْلبها
الجهاد موطن قاصًدا القبة رساي يف ودَّعته ملا أني السابق الخديوي ينىس ال وكذلك
ال أنه معرفتي ومع القبول، عىل راودنيه ما رغم منه َرْفد أيِّ قبول عن اعتذرت برقة يف

مرص. عزيز من مساعدة يقبل أن بمرص ُمتَِّصل ُقْطر عن يقاتل ذاهبًا مجاهًدا يعيب
يثرثرون اد الُحسَّ يزال ال ما لوال بسبيله نحن ما مع صلة بذي الحديث هذا وليس
بالدي يف يعرفني ال َمن لدى يُِذيعونه يزالون وما وأصيًال، بُْكرًة املوضوع هذا يف به
هو وهذا ة. الخاصَّ وارداتي من وعائلتي أنا أعيش أن أقدر وال شيئًا أملك ال أنِّي ِمن
من كوني أدَّعي فلست وطني، أهل جميع يعلمه للمحسوس مخالف رصيح بهتان أيًضا
ريع من وعائلتي أنا أعيش أن أقدر ال أني بصحيح ليس ولكن املعدودة، الثروة ذوي
اد الُحسَّ تحاُمل ولكن كهذه، أحاديَث يف الخوض ا جدٍّ مُلستهَجن إنه وأمالكي. عقاراتي
إىل وأعود منه، ُكْرٍه عىل ولو أكاذيبهم ب تعقُّ عىل أحيانًا املرء يحمالن العورات وتتبُّعهم

… فأقول شوقي
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سببهلا ال َجْفوة

كنَّا وقد شوقي، أشاهد ولم برقة إىل ذهبت أن قبل بمرص مقامي عىل أسابيع عدة مضت
ومن — غاٍل كلَّ أسرتخص وكنت شوقي»، ألعداء ًدا «جالَّ وكنُت البُعد، عىل ونحن أخوين

بدا؟ ا ممَّ عدا فما مرضاته، سبيل يف — اليازجي مثل صداقة الغايل هذا جملة
أغصَّ الساعة، هذه إىل النَّبْوة تلك ُموِجب وال الجفوة، تلك سبب أعرف ال أني الجواب
َمن جاء أم بي؟ سيِّده احتفال من رأى ما وكثرة الخديوي الجناب من بمكاني شوقي
بدوات له رجل هو أم العايل؟ للجناب الُقْرب من محلِّه يف سأزاحمه أنِّي أذنه يف ألقى
املودة بحقوق متهاِون ُمعِرضعنهم هو إذا إخوانه مع ويفٌّ نه بخالَّ حفيٌّ هو بينما وغفالت
الحياة لتكاليف خاِضًعا يكون أن يريد وال بيشء يتقيَّد ال شاعر هو أم وبينهم؟ بينه التي

أعرفه؟ أن يهمني وال أعرفه ال آخر ُعذْر هناك أم أصحابه؟ أعزِّ مع حتى
ومن بريوت أعيان من العريس بك أحمد املرحوم صديقي عىل ضيًفا نازًال كنُت
األوتيل إىل جاء القاهرة إىل وصلت فلما العباسية، يف منزله وكان الخديوية، املعية مأموري
الذين الرفاق وأبقيت منزله إىل بي وسار واحدة ليلًة فيه يَْرتَكني أن وأبى به، نزلت الذي
افتتاحيَّة، مقالة فأكتب املؤيد إدارة إىل يوم كلَّ أختلف وكنت الفنادق. أحد يف معي كانوا
بك أحمد يل وقال برقة. إىل سفري سبقت التي يوًما األربعني مدة دأبي كان وهكذا
قال: هنا؟ هو األمري أخانا أن تدري أفال له: وقْلُت شوقي قابلت إنني يوم: ذات العريس
أن وُمرادي اآلن، حتى أشاهده لم كالَّ شوقي: قال به؟ اجتمعَت فهل العريس: قال نعم.
هذه أرجأت فقد األيام هذه غائبًا املعارف ناظر كان وملا منزيل، يف تكريم بحفلة له أقوم
وليس تكريم، حفلة منك ينتظر ال الرجل العريس: له فقال رجوعه. بعد ما إىل الحفلة



شوقي

تذهب أن بوفائك واألْليَق بك األشبه ولكن املواسم، هذه يُوِجب ا ممَّ اإلخاء من بينكما ما
لزيارتي. يأِت ولم أيام عدة مضت أنه إالَّ سأفعل. شوقي: له فقال عليه. وتسلِّم

شوقي: إىل وكتبت األيام أحد يف القلم فأخذت

وص��ول إل��ي��ه م��ا ول��ك��ن وأص��ب��و ل��ق��اءَه وأه��وى ش��وق��ي إل��ى أح��نُّ
ذُُه��ول ي��ع��ت��ري��ه ل��ك��ن ك��ان ك��م��ا ف��ؤاده ب��أن ق��ل��ب��ي وي��خ��ب��رن��ي
وخ��ل��ي��ل ص��اح��ب ع��ن��دي ي��دان��ي��ه وف��وق��ه��ا م��ص��ر ��م��ت ي��مَّ م��ا ووال��ل��ه
ط��وي��ل! ل��ل��ع��ت��اب ح��س��اب وع��ن��دي م��ح��بَّ��ت��ي ب��ق��در ش��وق��ي إل��ى ف��ش��وق��ي

يقول بقي ولكنه بِفْعل، وال بنَثْر وال بِشْعر ال الخطاب هذا عىل شوقي أجاب فما
بك خليل األخ زارني األيام أحد ويف تكريم، حفلة يل يعمل أن يريد إنه العريس ألحمد
وكان اإلخوان، بني يندر الذي باملقام الذمام ورعي األخالق وكرم العقل من وهو املطران؛
وبيني سورية أعيان عيون من املطران باشا حبيب ه عمِّ وبني بيني كان ما له حبٍّا يزيدني
خليل بني ما أعلم وكنت متني، وودٍّ قديم ذمام من املطران بك ندره سيَّما وال أوالده وبني
أن يمكنه يشء ال إنه له: وقلت شوقي، أمر من نفيس يف بما فكاشفته املودَّة من وشوقي
يعلموا أن الناس من أستحي أصبحت ولكنِّي ة، املودَّ من شوقي وبني بيني ما صْفَو يكدِّر
يف يُكْن ال الخليل: يل فقال يُزار. والقادم بزيارتي يتكرَّم لم شوقي وأن شهر من هنا بأني
ينبغي ال نحن ولكننا الكثري، اليشء القبيل هذا من له فشوقي النَّبْوة، هذه من يشء نفسك

الهجران. محمل عىل هذا ذهوله نحمل أن
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انقطاع بعد اجتامع

فإذا هناك إىل نا فِرسْ كونتننتال، أوتيل إىل ِلنذهب يل وقال يوم، ثاني وجاءني الخليل وذهب
رواية تمثيل كان املساء ذلك ويف الزمن، من ساعتني الثالثة نحن فجلسنا ينتظرنا، بشوقي
الغرب، طرابلس بجرحى ة الخاصَّ اإلعانات إىل َريْعها ضمِّ ألجل األيوبي؛ الدين صالح
عيل الشيخ وكان منها. يشرتون الناس وأقبل نْفِسه للغرض خرييَّة ُسوٌق أُِقيمت وكانت
تتقدَّم أن يُحتَمل فإنه الشعر، من شيئًا تُنِشد أن الليلة هذه يف أتريد سألني: يوسف
األيام هذه هاتفًة نفيس أرى ال عيل: للشيخ فقلت الجمهور؟ عىل تُتَْىل قصائُد الرواية
ستة أو خمسة افتتاحية مقالة املؤيد يف أكتب صبيحة كلِّ يف كنت أنِّي وذلك بالشعر.
فرجحت منها. أنتِه لم أنا بينما ها يصفُّ الحروف ومرتِّب قطعة، وراء قطعة أكتبها أعمدة
أبلغ ال الشعر حاولت إذا أني أخىش ورصت الشعر، ة كفَّ وأشالت النثر ة كفَّ املدة هذه يف
الخليل: لنا قال السطور، هذه وكاتب وشوقي الخليل اجتمعنا، فلما اإلجادة، درجة منه
مطلعها: رائيَّة قصيدة لنا فقرأ الليلة، لهذه هيَّأتها التي القصيدة عليكما أتلو أن دعاني

األح��م��ر ال��رح��م��ة ه��الل ت��ح��ت ي��س��م��ر ول��م م��ات ب��ط��ٍل ك��م

لفظ وجزالة شعور ورقة معنًى دقة الخليل، شعر كسائر وهي كلِّها عليها وأتى
مالحظة له وأبديت تسامًحا. وال ًزا تجوُّ القطرين بشاعر الخليل لَقُب كان وما طبقة، وعلو
لتلك شيئًا ننظم لم فكنَّا وشوقي أنا فأما بتغيريه. فأرسع القصيدة تلك من بيٍت عىل
بعد أننا إالَّ شيئًا. هيَّأُت ما منا: كلٌّ فقال شيئًا، سنقول كنَّا إذا ا عمَّ الخليُل وسأََلنا الحفلة،
من ألستفيَدنَّ وقْلُت خاليًا املكان وجدت األحمر الهالل مركز إىل أنا وجئت انرصفنا أن
عيلَّ وانثالت الشعر بي انبعث بالنظم بدأت فلما باألقل، أبيات بْضَعة وأنظم السكون هذا



شوقي

وأصاب ة. تامَّ قصيدة يدي يف وهي إالَّ ساعة مضت فما َصبَب، من تنَْحِدر كأنها األبيات
الشعر به بعث مناجاة موضع انتبذ أنه وهو بعُد؛ فيما حدَّثني كما أصابني ما شوقي
جئنا األوبرا ملهى جئنا وملا نيَّة، له سبقت تكون أن بدون أنا نظمت كما قصيدًة فنََظم
فما شيئًا، نهيِّئ لم أننا منَّا علم قد الخليل وكان جيبه، يف قصيدته منا وكلٌّ الثالثة نحن

شوقي. قصيدة بعدي من ينشد الشعراء وأحد قصيدتي أنشد وأنا إالَّ راعه
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ة اخلرييَّ السوق حفلة

واملؤلف. واملطران شوقي وقصائد طرابلس مجاهدي ملعاونة أُقيمت التي
ما فقال شوقي وأما الكتاب، هذا يف ألثبتها يدي تحت فليست املطران قصيدة أما

ييل:

وس��طِّ��ر ال��ُم��ح��س��ِن��ي��ن ث��واب واك��ت��ْب وك��بِّ��ر ال��س��م��اء ف��ي ه��لِّ��ْل ج��ب��ري��ل
ل��ُم��وِس��ر ال��رخ��اء ف��ي َم��ِزي��ًدا واط��ل��ْب ال��ِغ��ن��ى ت��ك��رُّم��ه ع��ل��ى ل��ل��ف��ق��ي��ر س��ل
وي��ن��ص��ر ال��ه��الل أُم��م ع��ل��ى ي��ف��ت��ح ِش��ع��اره ال��ه��الل ج��ع��ل ال��ذي وادُْع
ال��ُم��س��ت��م��ط��ر ذل��ك ف��ي ب��ه��م واْق��ُع��د ��د ُم��ح��مَّ ج��ن��د ال��ه��ي��ج��اء ف��ي وت��ولَّ
َخ��يِّ��ر ك��ري��م م��أل ف��ي ل��ل��ه ت��ح��يَّ��ة أن��ت ال��ب��ر ِم��ْه��رج��اَن ي��ا
األنْ��َور ب��ال��ق��ب��ول زان��ك وال��ل��ه ال��دج��ى ف��ي أزه��ر ب��ك��لِّ زيَّ��ن��وك ه��م
أْزَه��ر األك��ارم ف��ي أبْ��ل��َج ك��لِّ م��ن وأْش��َرق��ت ال��ع��ي��ون ف��ي وج��وُه��ك َح��ُس��ن��ت
ال��ُم��م��ِط��ر ال��َغ��م��ام ِق��َط��ع ف��ك��أنَّ��ه��ا ص��وب��ه��ا ف��ي ��ه��م أك��فُّ ع��ل��ي��ك ك��ثُ��رت
ال��ج��وه��ر بَ��يْ��َع ال��س��وق ف��ي ال��ح��ص��ى ِب��ي��َع ح��س��ن��ات��ه��ا م��ا «ال��س��وَق» ي��ع��ل��م��ون ل��و
ال��ُم��ش��ت��ِري؟ ال��ث��واب ف��ي ال��م��س��اِوم أي��ن ب��اَع��ة وال��م��الئ��ُك ي��ع��ُرض ج��ب��ري��ُل
ُم��ع��س��َك��ر أل��ف ب��ي��ن ال��م��ه��اب��ة وم��ن ُم��ع��س��َك��ر ع��ن��د ه��ن��اك وُم��ج��اِه��دي��ن
ال��َك��ْوثَ��ر وب��ي��ن ب��ه��ا ي��س��م��ح��ون ال ِح��ي��اض��ه��ا ب��ي��ن ل��ألوط��ان ُم��وِف��ي��ن
يُ��ن��ذَر ل��م م��ا ال��ِق��ْرن يَ��ْط��َع��ن��ون ال ال��َوغ��ى ف��ي األبُ��وَّة ِدي��ن ع��ل��ى َع��َرٌب
��ر ال��ُم��ت��َش��جِّ ب��ال��َق��ن��ا ال��م��ع��اِق��ل أخ��ذَ وُع��وِّدوا ال��س��ي��وف م��ص��اح��ب��َة أِل��ف��وا
ال��ُم��م��ِط��ر ال��س��ع��ي��ر ع��ن ي��س��أل��ون ال نَ��ْح��وه��ا ال��ق��ذاِئ��ف ت��ح��ت م��ن ي��م��ش��ون



شوقي

َخ��يْ��ب��ر ك��َج��ْرح��ى نُ��ِج��لُّ��ُه��م َج��ْرح��ى يَ��ِم��ي��ن��ه وف��وق ال��ب��اري أُع��يُ��ن ف��ي
َح��يْ��در دُم أو ف��ي��ه بَ��ْدر أه��ل دُم ك��أن��م��ا ال��ض��م��اد م��ي��م��ون ك��لِّ م��ن
غ��ض��ن��ف��ر ك��لِّ َق��ْل��ب ف��ي وج��راح��ه ِج��راح��ه ع��ل��ي��ه َه��يِّ��ن��ٌة َج��ذْالن
��ر ��مَّ ال��ضُّ ال��ِج��ي��اد ب��أْع��راف ُض��ِم��دت وط��ال��م��ا ال��ُج��ف��ون ب��أه��داب ُض��ِم��دت
األْط��َه��ر ب��ال��ح��ط��ي��م ��ح م��سَّ ك��ال��وف��د ب��ُرْدن��ه ��ح��ون ي��ت��م��سَّ ُع��وَّاده
األح��م��ر» «ال��ه��الل أث��ن��اء ت��ب��ي��ضُّ ِح��ي��ال��ه اإلل��ه نُ��ور م��ن وت��ك��اُد

∗∗∗
م��ك��ب��ر ال��ب��ري��ة ف��ي ع��زِّك ل��س��م��اء م��ع��ظ��م دع��اء «إل��ه��ام��ي» ب��ن��ت ي��ا
ال��ع��ن��ص��ر ال��ك��ري��ُم ال��ف��رُع وف��ت��اك��م��ا ال��ن��دى ف��ي أص��ٌل وأن��ت م��ص��ر ت��وف��ي��ق
األع��ص��ر ج��م��ال ب��ي��ت��ك��م زال ال م��ل��وك��ه زي��ن ال��ش��رق ج��م��ال أن��ت��م
ال��م��ب��ص��ر ع��ي��ن ون��ور ال��س��م��ي��ع ش��غ��ل وح��دي��ث��ه آث��اره ال��نَّ��دى ل��ك��م
أَبْ��ُح��ر َخ��ْم��س��ة يُ��ْم��ن��اك ��رت وت��ف��جَّ وَع��يْ��ل��ًم��ا م��ش��رع��ي��ن ��ر ف��جَّ ال��نِّ��ي��ل
ج��ع��ف��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة أمِّ م��ن م��ات م��ا وع��زِّه��م ال��م��ل��وك ف��ض��ل ف��ي أح��ي��ي��ت
ال��ب��ح��ت��ري ف��يَّ أع��اد ب��ردت��ي��ك ف��ي وأع��اده��ا ردَّه��ا ق��د ال��ذي إن
يُ��ش��َك��ر ل��م م��ا اإلح��س��ان ي��ح��ُس��ن ال ش��اك��ًرا ي��م��ي��نُ��ك ن��ث��رْت م��ا ف��ن��ظ��م��ُت
ال��م��ظ��ه��ر ك��ل ال��ف��ض��ل أن ف��ع��ل��م��ت م��ظ��اه��ًرا ال��رج��ال ع��ل��ى رأي��ت إن��ي
ت��ذخ��ر ل��م ل��ن��ف��س��ه��ا ال��ث��ن��اءِ غ��ي��ر ذَِخ��ي��رة ال��ن��س��اء م��ن أنَّ وع��ل��م��ت
ال��ُم��ْش��ت��ري وب��ي��ن َش��َرًف��ا ال��س��ه��ا ب��ي��ن رف��ع��ت��ه ال��ه��الل ت��ولَّ��ي��ت ل��م��ا
اؤم��ري ع��ائ��ش��ة ي��ُق��ْل��َن ف��ي��ه ف��ن��ه��ض��ن ل��ص��ال��ٍح م��ص��ر ن��س��اء دع��وت ول��َك��م
ال��ِم��نْ��ب��ر ف��وق ال��زه��راء وك��أن��ك ه��اش��م م��ن ع��ق��ائ��ل ف��ك��أن��ه��ن

هذه: فهي قصيدتي وأما

ه��ائ��م ُغ��لَّ��ة ف��ي��ه يَ��ْرِوي ال��غ��رب م��ن ل��ق��اِدم ح��دي��ث ِم��ن ل��دي��ه��م ه��ل َس��َال
ال��ن��س��ائ��م ِل��ط��اف ف��ي ال��م��ع��ال��ي س��م��ان م��ق��اِم��ه ك��ري��ِم ع��ن َوَردت��ه��م وه��ل
ال��ص��وارم ب��روُق م��ن��ه��ا ل��ه��م ف��الح��ت م��وه��نً��ا ب��ْرق��ة ن��ْح��ِو م��ن ن��ظ��روا وه��ل
ش��ائ��م ط��رِف م��ن ال��دم��ع ُس��ح��َب ف��تُ��ن��ِش��ئ وَق��ْس��َط��ل ظ��الٌم ل��ي��ل��ي ف��ي ت��ألَّ��ق
ال��ح��الق��م ب��م��ْلء ت��س��اق��وه��ا ك��ئ��وًس��ا ال��رََّدى م��ن ت��م��ل��وا إخ��واٍن م��واط��ُن
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الخرييَّة السوق حفلة

ال��م��ك��اِرم أَْول��ى ك��ان ق��وٍم ك��لِّ ل��دى ِدف��اع��ه��ا إنَّ األوط��ان ع��ن دف��اًع��ا
ق��ات��م ل��ي��ٍل ف��ي ال��ل��صِّ َدِب��ي��ُب ف��ج��اءَ م��ه��اج��ًم��ا ال��ع��دوُّ ف��ي��ه��ا ت��ه��يَّ��ب��ه��م
األراق��م ِل��ي��ُن اإلن��س��اَن ي��خ��دع وه��ل إه��اب��ه م��ن إق��ب��ال��ه ف��ي ول��يَّ��ن
��راِغ��م ال��ضَّ ال��لُّ��ي��وث أْك��ف��اء ال��غ��رب م��ن روم��ة أران��ب ك��ان��ت وم��ا ف��ث��اروا
ال��غ��م��اغ��م ُرع��ود ف��ي ال��م��واض��ي ب��روُق ب��َدت ك��ل��م��ا ه��م ال��م��وت س��ق��اة ون��ع��م
ه��اش��م ونَ��ب��ع��ة ق��ح��ط��ان أروم��ة ِن��م��ت��ه��م��و ق��وم ك��ل م��ن��ه��م وح��س��ب��ك
ال��م��راح��م ِج��ذَْع األم��الك م��ن وه��زُّوا ع��دوَّه��م ي��ْس��تَ��نْ��ِص��ف��ون وق��ف��وا وك��م
ال��ت��راج��م ِص��ْدَق ال��ب��تَّ��ار ال��ص��ارم ل��دى ت��ط��لَّ��ب��وا ِل��ي��ل ال��دَّ ع��ْج��َز رأوا ف��ل��م��ا
ح��ال��م أح��الم اآلن م��ث��ل ال��ع��ه��د وال ق��اض��يً��ا ك��ال��ي��وم ال��س��ي��ف م��ث��ل ي��ُك ف��ل��م
ن��ائ��م َج��ف��ن ع��ن م��ن��ه ال��دَّواه��ي ع��ي��وُن ت��ن��بَّ��ه��ت إالَّ ال��س��ي��ف نَ��ْوُم ط��ال وم��ا
ال��ج��م��اج��م غ��وال��ي ح��ف��اف��ي��ه��ا تُ��ب��اع م��ق��ام��ة ل��ل��م��ن��اي��ا س��وق أخ��الي
ال��م��غ��ان��م ب��اق��ي��ات ف��ي��ه��ا ت��ن��ال��ون ورح��م��ة ِب��رٍّ س��وِق ف��ي ل��ك��م��و ف��ه��ل
ل��ص��ائ��م وق��وتً��ا ل��م��ج��روح وَض��ْم��ًدا ل��ص��ارٍخ ونَ��ْص��ًرا ل��م��ظ��ل��وٍم ِغ��ي��اثً��ا
داِه��م ال��ش��كِّ م��ن ل��ي��ٍل ف��ي ح��اَر ل��م��ن ه��اديً��ا ال��ي��وم األح��م��ر ب��ال��ه��الل ك��ف��ى
ال��ُم��ت��الِط��م ال��َع��يْ��ل��م ك��ل��ج ج��داه��ا َط��م��ى ال��ت��ي ال��م��ح��س��ن��ي��َن ب��أمِّ وأك��ِرْم
ال��َخ��ض��اِرم ال��ب��ح��ور ن��ْح��و نَ��َس��ب ل��ه��ا ج��ان��ب ك��لِّ ف��م��ن «إل��ه��ام��ي» س��ل��ي��ل��ة
ال��م��آِزم ان��ِف��راج ُق��ْرب ي��أم��ل��وا ب��أن ِه��ب��ات��ه��ا أم��ط��رت��ه��م ب��ق��وٍم وأْج��ِدر
وم��ع��اص��م ل��ه��ا ب��أع��ض��اٍد ي��ف��تُّ ي��م��ي��ن��ه��ا ع��ن أن��ت��م��و ب��الًدا وح��اش��ا
ال��غ��م��ائ��م س��واد م��ن ال��م��ن��اي��ا ب��ُح��م��ر وأُم��ط��روا وب��ح��ًرا ب��رٍّا ُح��وص��روا ل��ق��د
ل��ص��اِرم��ي ُع��ْدت ال��َخ��ْط��ب ت��ع��ال��ى ف��ل��م��ا ي��راع��ت��ي ح��دَّ أره��ف��ت ط��ال��م��ا وق��د
األع��اج��م ع��ادي��ات ع��ن��ه��ا ن��ك��اف��ح ع��رب��يَّ��ة ��ة أمَّ م��ن إنَّ��ن��ا أََج��ل
آدم��ي ك��لِّ ع��ل��ى ف��رًض��ا م��ؤاس��ات��ه��م رأوا ��ه��م ح��قِّ ف��ي األق��واُم أن��ص��ف ول��و

ال لقصيدته املنشد إنشاد أثناء يف كان إنه االنرصاف بعد أصحابه ألحد شوقي قال
آخره. إىل إنشادي أول من شوقي متمثًِّال كنت إني أصحابي: ألحد أنا وقلت بي. إال يفكِّر
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فَعيَّدت رمضان، يف ورجعت أشهر ثمانية زهاء الجهاد يف وبقيت برقة إىل بعدها وذهبت
التني. رأس رساي يف الخديوي الجناب عىل ضيف وأنا اإلسكندرية يف

التني رأس رساي يف وذلك منها رجوعه بعد لشوقي مشاهدته (1)

أشاهد لم وبعدها املهنِّئني، بوفود الرساي اكتظَّت عندما العيد نهار شوقي وشاهدت
الكربى. الحرب نشوب ألول اآلستانة يف إالَّ شوقي

فأطلق يخفى، ال كما اآلستانة، يف السابق الخديوي كان الكربى الحرب إعالن فَسنَة
أمام وذلك جراحات، عدة فجرحه املتهوِّسني الوطنيني من مرصيٌّ شابٌّ الرصاص عليه
الشاب ذلك عىل أنَحوا الخديوي مركبة بجانب كانوا الذين األتراك والحرس العايل، الباب
أرشنا ولكنَّنا هنا موضعها ليس قصة وهي الحال. يف وقتلوه فقرطبوه بالسيوف املرصي
اآلستانة إىل قِدم الحادثة هذه بعد فإنه اآلستانة؛ يف بشوقي اجتماعي مع ملناسبتها إليها
من وكان به، اهتمامهم للدولة ويُظِهروا الخديوي الجناب ليعودوا املرصيني من كبري عدٌد

نعمته. وربيب شاعره شوقي أحمد هؤالء

العامة الحرب أول يف استانبول يف األخوين التقاء (2)

بهذه رت فُرسِ شوقي أخي صادفت إذ البوسفور؛ يف تسري باخرة يف مرة أنا فبينما
املسألة؟ وما له: قلت باٍل. ذات مسألة ألجل يقابلني أن يريد كان إنه يل وقال املصادفة،
ساء أنه أيًضا وتدري الخديوي، مع وقع الذي الفظيع الحادث هذا تدري أنت يل: فقال
الحادث، هذا من امتعُضوا أنفسهم هم الخديوي يحبون ال الذين وإن مرص، يف تأثريه



شوقي

عليها الواجب فإن بها ِعْلم عىل كانت أو الواقعة هذه أرسار تعلم ال الدولة كانت وسواء
له: فقلت ومرص. اآلستانة بني الفرقة من وتَفاِديًا ة األمَّ لكلمة جمًعا األمر هذا تتالىف أن

لك؟ أصنع أن تريد فماذا ُمسلَّم، عندي هذا كل

للخديو السلطان عيادة املؤلِّف عىل شوقي اقرتاح (3)

أن السلطان بموالنا يليق وإنه جراحه، آالم يعاني فراشه يف يزال ال الخديو إن يل: قال
قدر من يحطُّ ما هذا يف وليس بالشبوقيل، قرصه يف له بعيادته الكسري خاطره يجرب
من أمري إالَّ الخديوي وما له، والدعاء عليه بالثناء األفواه كلَّ يستنطق ما فيه بل السلطان،
نفسه. السلطان عىل تعود للخديو السلطان ترشيف فزيادة أمرائه؛ أكرب هو بل أمرائه،
أجابوني املوضوع هذا يف حادثتهم َمن كلُّ يل: وقال األمر، هذا يف وأعاد شوقي وأبدى
بكلِّ فأجبته أحد. عليها يقدر فلن أنت عليها تَْقِدر لم فإن غريك، املسألة لهذه ليس أنه

الفكرة. هذه يف معك وأنا عملت بما فأخربك إيلَّ تعاَل يومني بعد إيجاز:
إني له: وقلت بالخرب فأخربته للداخلية ناظًرا وكان طلعت؛ إىل ذهبت التايل اليوم ويف
فقال هذا. من أحسن املسألة لهذه حالٍّ أرى وال شوقي، عرضها التي الفكرة لهذه مؤيد
مثل بعيٍد محلٍّ إىل — السلطان يعني — الكبري الشيخ هذا أنجرُّ جوابه: أول يف طلعت يل

البوسفور)؟ آخر يف (ألنه الشبوقيل
لألمري صديق أنت حسن يل: وقال الكالم، عيلَّ قطع الجملة هذه عىل أجيبه أن وقبل
أبتَّ أن أقِدر ال فإني االقرتاح، هذا عليه واْعِرض فاذهب األعظم، الصدر حليم سعيد
أن تقِدر أنت وإنما منِّي، هذا يجيء وال علمه، بدون الخديوية للعائلة عائدة مسألة يف
سعيد األمري إىل فذهبت ثقة. عىل هذا من ُكْن املوافقة. كل موافق فأنا اقتنع فإذا تُقِنعه،
صاحب بك إبراهيم عنده فوجدت البوسفور شاطئ عىل كوى بني يف منزله يف حليم
آخرين، وأشخاًصا األعيان مجلس كتاب رئيس بك مشتاق وإسماعيل العدلية ناظر زاده
عن الدردنيل من الخرب ينتظرون وكانوا البحر، رصيف عىل قرصه أمام جلوس وكلُّهم
واألسطول اإلنجليزي األسطول طاردهما اللتني األملانيَّتني وبرسالو غوبن الدارعتني وصول
أسطول يقِدر فلم الدردنيل، وعربتا تركيا مياه تقصدا أن فاْضُطرتا عديدة ببوارج اإلفرنيس
البارجتني بإيوائها تركيا عىل تا اْحتَجَّ وإنجلرتة فرنسة ولكن وراءهما، العبور عىل الحلفاء
اشرتت تركيا بأن الُحَلفاء دول يُِجيبوا أن عىل األملان مع األتراك اتَّفق ولذلك األملانيَّتني؛
إنجلرتة معامل يف عليها أوصت تركيا كانت التي رشادية الدردنوت من بدًال الدارعتني
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اإلنجليز ضبطها للدولة تَْسليمها أواُن حان وعندما الجنيهات، من ماليني عليها وأنفقت
البوسفور مياه إىل وبرسالو غوبن فدخلت إليها. يحتاجون فقد حرب باب عىل إنهم قائلني
وما العثمانية، الدولة خدمة يف دخلوا أنهم عىل عالمًة الُحْمر الطرابيش بحريتُهما وَلِبَس

الحلفاء. ة لحجَّ قطًعا وأملانيا تركيا بني بالتواُطؤ إالَّ ذلك كان
وصول فيها ينتظرون كانوا التي الساعة كانت األعظم الصدر ملواجهة ذهابي فساعة
فطال الصدر َحْرضة من القوم انرصاف أنتظر فجلست قلعة، جناق إىل وبرسالو غوبن
إىل به أُْفِيض أن أريد الذي املهمُّ الكالم ذلك عندي كان ألنه ُمْكثهم؛ بطول وتربَّمت جلوسهم
حليم سعيد لألمري قلت الشمس غابت فلما للخديوي. السلطان عيادة قضية وهو ْدر الصَّ
عندي، عما وسألني جانبًا ى وتنحَّ فوره من فقام معك. ا خاصٍّ كالًما يل إن أذنه: يف همًسا
املرصيني لخاطر جربًا فيه ألن الرجاء؛ هذا إجابة رضورة له وأبديت الحكاية له فحكيت
الباب أمام ُجِرح الذي الخديوي لنفس وتَْطييبًا والقيل للقال وإصماتًا الشقاق لباب ا وسدٍّ
يف املرصيني تُدِخل وملاذا يل: فقال أجِله. ر وتأخُّ به الباري لطف لوال يموت وكاد العايل
باالستخفاف يرضون ال أنهم يف شكَّ وال خديويهم هو الرجل ألن له: قلت املوضوع؟ هذا
يل فقال ُمتعدِّدة. ألسباب له حصل ما عليهم يهون ال يكرهونه منهم الذين حتى بأمره
وبينا ضمريك. خالف هو هذا فقولك جيِّدة؛ معرفة الرجل هذا تعرف أنت إنك هللا: رحمه
حديثنا رأوا فلما جالسني، كانوا الذين الجماعة عن ُمتباِعَدين غري نميش كنَّا نتكلم كنَّا
كالمك يل: حليم سعيد األمري فكلمة القرص. إىل حينئٍذ دخلنا ونحن نجيٍّا انسلُّوا طال قد
ال اآلن وأنا شخصية، غري مسألة هذه له: قائًال ة، بشدَّ عليها ردْدُت ضمريك خالف هذا
ِقبَل من مرص أمري أنه وألجل مقامه ألجل بل الخديوي، شخص ألجل االقرتاح هذا أقرتح
رضورته من أنا أعلم ما تعلم وأنت االقرتاح هذا تعاكس أنك العجب ومن األعظم، السلطان
أنت هو يناله رشف وكلُّ ك، عمِّ ابن هو فالخديوي وبالتايل وقع، الذي الشقِّ لهذا َحْوًصا

صديًقا. أو عدوٍّا لك كان سواء فيه َقِسيمه
واشمأزَّ القرص، إىل دخلنا أن بعد جالل باشا عيل وحرضه وِحدَّة بشدَّة كالمي وكان
جريدة املؤيد إن بقوله يجادل وبقي عليه، إرصاري ومن االقرتاح هذا من األعظم الصدر
عجب فال يعوده السلطان إليه أرسلنا فإن الخديوي، نقتل أرسلنا نحن أننا تزعم الخديوي
ال وهللا منه: يئست وقد له فقلت اسرتضاءه. يحاولون اآلن عادوا يمت لم ملَّا إنه يقولوا أن
ُمنِرصًفا ونهضت تقرتحه. أن أنت بك األْخلُق كان أمٍر يف نفيس وأغيظ أغيظك ملاذا أعلم

معه. بعدها أتصاىف لن أنِّي عنده من فصلت أن بعد وظننت واِجًما وتركته
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املبعوثني أو النواب مجلس رئيس بك خليل بيت يف صادفته حتى أيام مىض ما ولكن
رئيًسا بصفته األعظم الصدر سعيد لألمري يقدِّمني أن بك خليل فأراد يقولون؛ كما
وهذا بكثري، قبلك أعرفه أنا له: وقال األمري فضحك أعضائه، من أنا وبصفتي للمجلس
األسد؛ وهو والفارسية بالرتكية االسم هذا معنى إىل يشري ى، ُمسمٍّ عىل اسٌم أرسالن هو
ولو أعالًما، بها وا وسمَّ القديم من العرب بني دخلت ألفاظ جملة من هي اللفظة هذه فإن
ولكنَّه العنيف، الجدال ذلك بعد عنِّي ريض كان ملا أخالٍق صاحَب حليم سعيد يكن لم
ولم االقرتاح ذلك يف مقصدي نبالة يعلم وكان الذمام، حافظ املبدأ صحيح ة الهمَّ عايل كان
جهتي، من ِفْكره يتغريَّ ولم تأنيب كله الذي الكالم ذلك منِّي ل فتحمَّ بي، الظن ييسء يكن

شائبة. يَُشبْها لم قبل ذي مثل الصداقُة بيننا وبَِقيْت
فأخربته املسعى، نتيجة يستطلع يومني بعد جاءني فإنه شوقي، اقرتاح إىل نعود ثم
األعظم الصدر إىل أرسلني ولكنه املسألة، يف وأسعف بكالمي واقتنع طلعت قابلت بأنني
هذه عىل أِزْد ولم الصعوبة. من شيئًا يُبْدي الساعة هذه حتى وهذا به، املسألة وربط
أزيد ال حتى والِحدَّة الجدال من الصدر وبني بيني حصل بما شوقي أخربت وال الجملة،
يف وكنت توسيعه، يف ال دْع الصَّ َرأْب يف نسعى كنا ونحن الخديوي، وبني بينه الفتنة
االثنني. نحن أملُنا فخاب وأميل أمله تحقيق ل أؤمِّ كنت إذ كاسًفا؛ آسًفا لشوقي جوابي
املرصيني أعيان من عمار بك الحميد عبد املرحوم يوم ثاني فدعوت رمضان الوقت وكان
الصدر معارضة من وقع ما منها ُمحتِجنًا ة القصَّ له ورويت أوغيل»، «بك يف معي لإلفطار
عمار بك الحميد عبد فذهب املذاكرة. َقيْد تزال ال املسألة هذه إن بالقول وُمكتِفيًا الشديدة،

عنده. وقعها كان كيف أعلم ولم بالقصة، وأخربه الخديوي إىل
مرص، وبني الدولة بني عاديٌّ اتصال كلُّ وانقطع العامة الحرب يف ذلك بعد ودخلنا
عامان، أو عام هذا عىل مىض أن إىل قليًال وال كثريًا بمرص أصحابي عن أعلم ال وأصبحت
فيمن وكان أوروبا، إىل آخرين وأزعجوا غفريًا ا جمٍّ مالطة إىل دفعوا اإلنكليز أن فعلمنا
خفض ولكنه األندلس، عىل وناح إسبانية فانتجع شوقي أحمد أوروبا إىل بالده عن أُزِعج
الحرب. نار انطفأت أن بعد إالَّ وطنه إىل يَُعد ولم هادية، وبيئة راضية عيشة يف هناك

66



العامة احلرب بعد باريز يف لقاء

حيث باريز، يف وذلك ،١٩٢٦ سنة إىل شوقي أخي بلقاء ذلك بعد الَقَدر يُسِعْدني ولم
مع نتذاكر الجابري بك إحسان زمييل مع أنا وكنت أوروبا، يف يقيظ جاء شوقي كان
«ماجستيك»، أوتل يف نازلني وكنَّا السورية، القضية يف منها بدعوة اإلفرنسية الحكومة
باريز، يف بوجوده يل علم ساِبق وال ميعاد بدون عيلَّ طلع قد وشوقي إالَّ يوم ذات أنا فما
بضع منذ أخوه عنه غاب الذي األخ عىل يْدُخل ما برؤيته الرسور من قلبي عىل فدخل
الحني ذلك قبل من ألنه أراد؛ كلَّما يراه أن السياسة دواعي له تسمح ال وَمن سنة عرشة
فكيف العقدة، هذه حلِّ يف سْعٍي كلُّ وفشل مرص، دخول من بمنِْعي األوامر صدرت كانت
ال كان وقد الغربة، بالد ويف الفكر يف يْخُطر ال بَقَدر إالَّ شوقي أشاهد أن هذا بعد يمكنُِني
فرنسة: حكومة من ة خاصَّ بدعوة إالَّ — فيه يل يُؤذن ال واآلن — باريز بدخول يل يُؤذَن

َس��ِرف ع��ل��ى وأم��س��ي��ن��ا ال��ع��ق��ي��ق أه��َل م��ج��اِورًة أم��َس��ت ق��د ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات
ُم��ؤتَ��ِل��ف غ��ي��ُر َش��ْم��ٌل ل��ع��م��ُرك ه��ذا م��ن��زل��ن��ا وال��ب��ط��ح��اء ي��م��ان��ون ح��ٌي

أجده، فلم الالتيني الحي يف فيه كان الذي الفندق يف لشوقي الزيارة أردُّ فذهبت
وآخرين الوهاب عبد أفندي محمد مع شوقي فيه جالس بمقًهى إذا صادر أنا وبينما
وكنَّا داركور، بقهوة ى امُلسمَّ هو املقهى هذا ألن النكتة؛ هذه عىل الكالم تقدَّم حسبما

ُشيوخ. ونحن فيها نجلس فُعْدنا شبَّان ونحن سنة وثالثني ستٍّ منذ فيها نجلس
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الجامع مقهى يف (1)

واسع الذكاء باِهر أديب رجل يوجد كان حيث الجامع؛ مقهى يف نجتمع ذاك مذ وأخذنا
وجوده كان الدار، تونيسُّ األصل مكيُّ الصبَّاغ، طاهر السيد اسمه اللهجة فصيح الرواية
شعر من كثريًا يروي وكان املحل، ينتاب َمن لكلِّ َسْلوة وسبب نشوة باِعث املقهى ذلك يف
إذا فكان ويتتبعها، مقاالتي أكثر يقرأ كان أنه كما امُلفِلقني، الشعراء من وغريه شوقي
وسماع للمنادمة وجلسنا األصحاب من معنا وَمن الوهاب عبد ومحمد وشوقي أنا جئت
من املكان يسعه وال الطرُب الصباغ طاهر السيد يأخذ العود نقرات عىل الشجيَّة األلحان
َعتََب األمر آخر يف ولكنه ورسورنا، راحتنا أسباب ر ليوفِّ يصنع كيف يتحريَّ وكان الفرح،
هذا، وعده يُنِجز ولم باريز من وذهب ديوانه من بنسخة وعده لكونه شوقي أخي عىل
أمره عرفت لو له: وقلت الذهول، يف شوقي غرائب عن أخربته املوجدة بهذه كاشفني فلما

لعذرته. الشأن هذا يف
تعاىل. هللا رحمهما بقليل، شوقي وفاة قبل ربِّه رحمة إىل الصبَّاغ تُويفِّ وقد

الناثر شوقي (2)

العبارة متني ضليًعا مرتسًال بليًغا ناثًرا كان بل فحسب، فذٍّا شاعًرا شوقي يكن ولم
هو فبينما نثره؛ قتل شعره أن إالَّ صياغته يصوغ َمْن واملرتسلني الكتَّاب يف يِقلُّ سلسها،
الناس معه يجري جماعة أحُد النثر يف هو إذا معه يُجَرى وال يجري الذي الفذُّ الشعر يف
الناس حمل بينًا رجحانًا نثره بكفة رجحت نْظمه ة كفَّ أن شكَّ وال وُربَاع، وثُالث َمثْنى
ل وترسُّ رائق نثر له كان بل كذلك، األمر وليس الكتابة، صنعة يف منَّته بضعف الظنِّ عىل

قصائده. بها تْفِتك لم لو األدب عالم يف تخلد كانت شائقة وفصول ُمؤنَّق

واملؤلف شوقي يف املنفلوطي كلمة (3)

املعدودين، وكتَّابه العرص شعراء ترجم يوم — هللا رحمه — املنفلوطي السيد كان وقد
يف آية كان تعريًفا هؤالء من واحد لكلِّ وجعل الشعر ميدان يف بالسبق لشوقي حكم
شاعٍر، أْشَعَر لكان كاتٍب أْكتََب يكن لم لو قال: السطور هذه كاتب إىل وصل وملا اإليجاز،
بعُد فيما نفسه راجع أنه ويظهر األخرى. أشالت الواحدة َرَجحت كلما تان كفَّ ولكنهما
لكان كاتٍب أْكتََب يكن لم لو العاجز: هذا عن قوله يف عليه اعرتضوا الناس بعض أنَّ أو
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شاعًرا لكان فريًدا كاتبًا يكن لم لو قوله: إىل وأنزلها العبارة نفس إىل فعاد شاعٍر، أْشَعَر
األخرى. أشالت الواحدة رجحت كلما تان كفَّ فهما مجيًدا،

أن إىل الغرور يسوقه ن ممَّ أنا وال عليه، االعرتاض من شيئًا النقل بهذا أقصد ولست
حفلت وما مجيد، وشاعر فريد كاتب أنه وال كاتب، أكتب أو شاعر أشعر أنه نفسه يف يظنَّ
كأمري منها؛ إياه الناس ينحلني ما صدري يف احلوىل وال األلقاب، هذه من بيشء حياتي يف
بَيانه، ِسَمته والكاتب شعره، لقبه والشاعر فراره، عينه والجواد ذلك، أشبه وما البيان،
النظم تي كفَّ عن الكالم عرض يف املنفلوطي عبارة ذكرت ولكني عمله، ِحْليته واإلنسان
لشوقي. جرى كما الناس أعني يف سحقتها األخرى عىل إحداهما غلبت إن اللتني والنثر

شوقي نثر من مثال (4)

ملاذا أعلم وال األوىل، الطبعة لشوقياته، مقدمته النثر باب يف لشوقي رأيت ما أحسن ومن
يف برع عما فضًال الكتَّاب عىل فيها برع قد وهو الثانية، الطبعة يف املقدمة تلك له حذفوا
موضوًعا عالج كونه هو العلو ذلك اليوم ذلك فيه عال الذي ولعل الشعراء، عىل ديوانه
ومحبوكة منه مصوغة ُمْهجته كانت الذي الشعر موضوع وهو غريه، من به أدرى كان

قوله: إىل انظر يُقلَّد، وال يُخلَّد َفِريٍّا وَفَرى ينظر ال ِبْدًعا املقام هذا يف كالمه فجاء به،

منظومه، يف الحياة تجارب ويُوعي شعره يف الحقائق يصوغ العالء أبو وكان
قصيدة: من قوله ل تأمَّ وَمن رسيرتها، ينال ويكاد النفس، حاالت ويرشح

ال��ب��الدا ت��ن��ت��ظ��م ل��ي��س س��ح��ائ��ُب ب��أرض��ي وال ع��ل��يَّ َه��َط��َل��ْت ف��ال

فراس: أبي قول وبني البيت هذا بني وقاِبْل

ال��َق��ْط��ر نَ��َزل ف��ال ظ��م��آنً��ا م��تُّ إذا ُدونَ��ه وال��م��وت ب��ال��َوْص��ل ُم��ع��لِّ��ل��ت��ي

النفس ة ِرقَّ إظهار يف وبالغ اإليثار ُسنَّة رشع كيف األول إىل انظر ثم
األثرة مبدأ وضع كيف الثاني وإىل الجنس، نحو الجنس وانعطاف للنفس
جافية فيها تعيش الدنيا هذه يف باملنفعة االختصاص لها ورأى بالنفس وغاىل
الحقائق عنهم تعزب لم حكماء العرب شعراء أن علم آسية، غري منها تخرج ثم
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عىل األمم أقدر وأنهم العالية، االجتماعية املبادئ تقرير يَُفتْهم ولم الكربى،
البيان. صور وأجمل أجىل يف وإظهارها األذهان من تقريبها

وكان موقظة، بالغة وحكمة وموعظة عربة الشعر ينشئ العتاهية أبو وكان
الوعظ يف كذلك إليه يُرجع — عنه ريضهللا — طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري

… بالفضائل واإلغراء الرذائل، من والتحذير واإلرشاد،

يقول: أن إىل

وحرموا النادرة قرائحهم وظلموا جنَوا الشعر فحول من فريٌق بالشعر اشتغل
يف ودخل والخيال الفكر فضاء من خرج َمن فمنهم بعدهم؛ من األقوام
اإلبانة نور عىل والتعقيد الكلفة ظلمات آثر وبعضهم والصناعة، اللفظ مضيق
ِقَدمه»، عىل «القديم املأثور القول عند بالقريض آخرون ووقف والسهولة،
أبوابها غري من املنازل وأتَوا عليه، العرب عهدها ما غري عىل النوق فوصفوا
تشابهت حتى التشابيه بحار يف فريق وانغمس رساب. عىل البيداء ودخلوا
كان ما الشعر أحسن أن عصبة وزعمت بالبلل، منها خرجوا ثم اللجج، عليهم
ُمجاِنبًا املحسوس عن ُمنحِرًفا الواقع عن بعيًدا كان فكلما بواٍد، والحقيقة بواٍد
نشأ حتى والجمال، للجالل وأجمع الخيال إىل اعتقادهم يف أدنى كان للمحتمل

السليمة. العقول إىل البغيض والغلوِّ النفس عىل الثقيل اإلغراق ذلك عن
وتعاطوه حرفة واتخذوه حدة، عىل فنٍّا الشعر مارسوا قد الكل أن عىل
حتى ذلك يكِفهم لم ثم خرست. شاءوا وإذا ربحت، امللوك شاء إذا تجارة
عىل محسوب إنه وقالوا الشقاء، مجلبة فزعموه لسان بكلِّ وه وذمُّ الشعر هجوا
الوجوه. ماء إلراقة ويعرِّضهم قلوبهم من وينحت أرزاقهم من يفيض الشعراء
من أرزاقهم عون يتوقَّ فئة َلجزاء هذا وإن ا، حقٍّ وقالوا صدًقا زعموا وهللا ولقد
وأخطأت الِحْرفة َكَسدِت يُخَلقوا لم فإذا حرفتهم، لرواج هللا يخلقهم كراٍم ملوٍك
الضائعة الفائدة جنب يف يُذَكر ال قليٌل هؤالء من يُستثْنَى أنه عىل األرزاق،
فمن وإالَّ والكرباء، الرؤساء عىل وثناءً واألمراء، امللوك يف مديًحا الشعر بضياع
مرسل األحنف كابن األمم شعر يف امُلحتذَى املثال يكون أن يخلق ما دواوينهم
خفاجة وكابن ووسائل، الغرام يف رسًال وُمتِخذه ورسائل، الهوى يف كتبًا الشعر
سيد زهري وكالبهاء وحالها، بدائعها وواصف ليالها ومجنون الطبيعة شاعر
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أنه وحسبك واشتكى، األحبَّة عىل َعتَب َمن وأْفَصح وبََكى، القول يف َضِحك من
بنثر يأتوا أو البها شعر يحلُّوا أن عىل ناثر ألف يعزِّزهم شاعر ألف اجتمع لو

هو. كما وهو عنه النرصفوا سهولته يف
معجزه ألن اء؛ الهجَّ اح املدَّ أنه علمي مع املتنبِّي استثناء من ا بدٍّ أرى وال
أن وحسبك ويحييه، فيجدِّده به الناس ويغري ويُعِليه الشعر يرفع يزال ال
ُغباِره إىل إالَّ يتطَّلعون ال خصوًصا منهم واملطبوعني عموًما بالقريض املشتغلني
كممدوحه ممدوح له أُِتيح لو أحدهم ويتمنَّى مناره، عىل إالَّ الهدى يجدون وال
فَمثَل هجائه، مثل ليهجوه كاُفوِره مثل كاُفور له وقع لو أو مديحه مثل ليمدحه
كَمثَل الهجو أو املدح يف شأوه لبلوغ وسعيهم به الشعراء تشبُّه يف الطيب أبي
وُمِلئت الجند قلوب بَتْه أُْرشِ قد واإلقدام، بالحزم معروف األيام مشهور قائد
وال َجبُنوا ملا يعلمون وهم الهالك مهاوي يف بهم قذف فلو منه، ثقًة نفوسهم
طاولتها ما التي والسماء اللواء، صاحب املتنبي بأن اعرتافهم مع هذا أْحَجموا،
إجالل ألجللته لسانه من الناس وسلم الغرور من سلم ولو سماء، البيان يف

األنبياء.
تَْجِزئة بغريه تقوم وال باملدح تقوم ِحْرفة منزلة الشعر إنزال أن والحاصل
ليتغنَّوا إالَّ ُخلقوا ما كبريًا ملًكا هناك أن إالَّ منها. الشعراء ويتربَّأ عنها يِجلُّ
وهذا نصيب، بكلِّ منه آِخذين َمذْهب، كلَّ فيه ذاهِبني بوْصِفه ويتفنَّنوا بَمْدِحه
الذرِّ يف عينيه إحدى يقلِّب والثََّرى الثريَّا بني وقف َمْن فالشاعر الَكْون؛ هو امللك
ويقف ويُنِْطقه الجماد ويكلِّم ويطلقه الطري يأرس الذرى، يف أخرى ويجعل
مجال له ينفسح فهنالك الوبل، مرور بالعراء ويمرُّ ، الطلِّ وْقفَة النبات عىل
وال الكتب تحويه ال علًما جهته من ويستفيد الَقْول، مكان له ويتسع التخيُّل
ومنجيًا الهم يف مسلِّيًا الشعر من يجد أخرى جهة ومن العلماء، صدور توعيه
ثالثة جهة ومن الوحشة، تملَّكت إذا وُمؤنًِسا الفراغ أملَّ إذا وشاغًال الغمِّ، من
أجرى، والقلم أسهل والقول أرسع، الخاطر فإذا عليه، هللا يفتح أن يلبث ال
مات وإذا مؤلفاته. األيدي تتداول حتى السنون تميض ال بحيث أغزر، واملادة
العربية ة واألمَّ الشعر عىل الغبن من يكن أَولم مخلفاته، بعده من الناس أكرب
يموت ثم الشباب أقىص إىل فيها بلغ التي العالية حياته مثًال املتنبي يحيا أن
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هو الباقي والشعر مَلْمُدوحيه أعشارها تسعة الشعر من صفحة مائتي نحو عن
للناس؟ والوصف الحكمة

قرعت أني فأجيب مثله؟ وتأتي ُخلٍُق عن تنهى بالك وما سائل: يسأل هنا
غري أمامي أجد وال اليوم، أعلمه ما حقيقته من أعلم ال وأنا الشعر أبواب
َحذَْو فيها يحذون لألحياء وقصائد فيها، للشعر مظهر ال للموتى دواوين
عاٍل، مقاٍم يف مدًحا كان ما إالَّ الشعر من يعرفون ال مرص يف والقوم القدماء.
أتمنَّى زلت فما البالد. يف األسمى املقام صاحب الخديوي شاعر غري يرون وال
بقدر وإتقانها صناعتي حبِّ يف اإلخالص َدَرج عىل إليها وأسمو املنزلة هذه
يف العلم طلبت ثم إليها. هللا بفضل قت ُوفِّ حتى االبتذال، عن وصونها اإلمكان
تلك عن مسئول أنِّي وعلمُت يوم، ل أوَّ من السبيل نور فيها فوجدت أوروبا
أشاطر حتى ُشْكرها أؤدِّي ال وأني سواه، يُؤتِيها وال هللا يُؤتِيها التي الِهبة
من تمكَّنت إذا األوهام أن أعتقد كنت وإذ تنَفد، وال تَُحدُّ ال التي خرياتها الناس
بأطراف خلف من ويُؤَخذ لقاؤه يُطاق ال كاألفعوان إبادتها لباغي كانت ة أمَّ
وحديث املعاني جديد من مملوءة أوروبا من املديح بقصائد أبعث جعلت البنان،
أقول التي قصيدتي السابق الخديوي إىل رفعت أن إىل اإلمكان بقدر األساليب

مطلعها: يف

ال��ث��ن��اء ي��غ��ره��نَّ وال��غ��وان��ي ح��س��ن��اء ب��ق��ول��ه��م خ��دع��وه��ا

يف يومئٍذ تُنَرش الخديوية املدائح وكانت الديوان، هذا أول يف غزلها والتي
فدفعت سلمان، الكريم عبد الشيخ أستاذي هذه يُحرِّر وكان الرسميَّة الجريدة
أْسَقط لو الشيخ فودَّ املدح، وينرش الغزل يُسِقط أن منه وطلبت إليه القصيدة
بلغني فلما تُنَرش، لم تها بُرمَّ القصيدة أن النتيجة كانت ثم الغزل، ونرش املديَح
واحدة دفعة الجديد بالشعر املفاجأة من احرتايس بأن علًما يَِزْدني لم الخرب

استعجلت. أنا إذا معي الزلل وأن محلِّه، يف كان إنما

شكَّ وال وهو غريه، عىل يدلُّ ما فيه ألن «الشوقيات»؛ مقدمة من القسم بهذا اجتزأنا
عليه، وأقوم به أمىل هو الذي املوضوع ألنه نثره؛ من آخر مكاٍن يف يُِجْد لم ما هنا أجاد قد
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وقد وأحسن، أسلس وعنه وأبني، أوضح فيه كالمه كان بأمٍر مة عالَّ اإلنسان كان وكلما
ال قعوًدا النثر عن به َقَعد الشعر إن يُقال ال حتى نثره من وينرش ينثر أن شوقي حاول
كان ألنه ال شوقي، بمثل الالئق باالحتفال تلقوه وال نثره الناس يباِل فلم لنفسه، يرضاه

شعره. ِسَمن جانب يف غثٍّا كان ألنه بل ذاته، بحدِّ ركيًكا
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واليازجي شوقي

كتب الهند» «عذراء ب املسماة شوقي رسالة عىل اليازجي إبراهيم الشيخ مة العالَّ اطَّلع وملا
أن بعد إنساٌن يرىض «كيف معناه: ما قال أن منه أتذكر «البيان» مجلته يف فصًال عنها
الغضِّ يف اليازجي بالغ ولقد األخري.» هو النثر يف يكون أن األول هو الشعر يف يكون
اليازجي ومدائح اليازجي مع الشخصيَّة صداقتنا برغم وقتئٍذ ذلك وحدانا شوقي نَثْر من
أَْظلم من إذ شوقي؛ عن للدفاع نهبَّ أن الزمان قديم من األرسالنية للعائلة األثرية الكثرية
من شوقي كان بل النثر، يف كَّيت1 والسُّ النظم يف امُلجىلَّ كان شوقي إن يُقال أن الظُّْلم
الشاعر يكون أن إالَّ أراد ما ألنه بكثري؛ نثره سبق شعره أن لوال امُلربَّزين البَُلغاء الكتَّاب

تقدَّم. كما امُلقدَّم
الهند» «عذراء روايته يف شديد بنقد شوقي عىل «البيان» مجلته يف اليازجي وأنَْحى
قواعد تُِجيزه ال ا ممَّ أنها زعم وُجَمل ألفاٍظ يف به وتعقَّ الَقْصد، عن وجار الحدَّ فيه تجاوز
ى يُسمَّ أن يصحُّ ال األديب ألن األدباء؛ بني شوقي منزلة يُسِقط أن أراد وكأنه العربية؛
يف ًرا متأخِّ يبقى فإنه وإالَّ والبيان، والرصف والنحو اللغة من أداته استكمل إذا إالَّ أديبًا
وذلك طعناته؛ ونفذت كالمه وأثَّر راته تصوُّ وزهت معانيه سمت مهما املتأدِّبني صفوف
النحو من حظُّه نَقَص َمن وأن يجتمعان، ال واللحن الفصاحة أن عىل أجمعوا الناس أن
فليس أيًضا؛ اإلفرنج عند هو بل العرب يف ا ُمنحِرصً هذا وليس األدب، من حظُّه نَقَص

«الَفْسَكل». أيًضا له ويُقال الحلبة، آخر وهو ف يُخفَّ وقد مشدد، ففتح بضم 1



شوقي

أَُدباء أعظم من وهو فرانس»، «أناطول وقال تُذَكر. أدبيَّة مكانة النحو ملنقوص عندهم
«أعىل بوالو: وقال صحيحة.» ولغة َمِتني بنَْحٍو إالَّ سديًدا قوًال الكاتب يقول «ال أوروبا:
يف أقرانه وفاق شوقي نبغ فمهما بكاتب.» فليس اللغة يف الرسوخ ُحِرم إذا كعبًا الُكتَّاب
من ضعًفا فيه الناس آنس لو البهاء منقوص يكون كان فإنه التأثُّر، ولطف التخيُّل سعة

العربيَّة. جهة
ولكن الوصف، هذا مثل عليه يْصُدق ن ممَّ شوقي كان لو فيه نزاع ال الحقيقة يف هذا
متساوية لغته وكانت الفصحى، العربية من ريَّاَن وكان األدوات كامل شاعًرا كان شوقي
كالمه وحاط ِبْكر، ومعنًى َفْحل لفظ بكلِّ جاء الفكر ِشعاب عليه سألت فإذا فكرته، مع
اليازجي يجد أن فأما فراسخ. الركاكة عنها تَبُْعد ولغة راسخ بنْحٍو قدمه إىل قرنه من
النحو علماء عىل ه بأْرسِ القوم كالم عرضنا لو فإننا النتقاص، وُمتسلًَّقا النتقاٍد ُمتعلًَّقا
جملة كلِّ يف يجدوا أن بَُعد وَلَما مقاًال، َقْول كلِّ يف يجدوا أن عليهم عزَّ َلَما اللغة وَحَفظة

إحاطته. وإثبات طوله إظهار د يتقصَّ اللغوي أو النحوي كان إذا سيَّما ال مأخذًا؛

وتعنُّته اليازجي علم (1)

يكن ولم اإلنشاء، فرسان وأفرس اللغة جهابذة أبرص من عرصنا يف اليازجي كان وقد
مولًعا كان ولكنه َسبًْكا، وأجودهم تركيبًا عرفنا َمن أمتن من وكان كهذه، جهٍة من يُؤتَى
وكان اتَّسع، مهما الواسع تحجري يف يرتدَّد ال العطن ضيِّق ص، التنقُّ عىل ُمتهاِفتًا بالتعنُّت
املعروفة املعاجم يف يجد لم وإن العربية، عن نفاها املسائل من مسألة عىل يطَّلع لم إذا
ساِحَل ال بحٌر اللغة أن إىل يتنبَّه ولم بعربي، ليس بأنه أسجل األلفاظ من لفًظا أيدينا بني
عنها ُردَّ إال عبارة انتُقدت ما وأنه الَعبَث، من ب َرضْ العربية يف الواسع تحجري وأن له،
يمنعها كان التي الكلمات ونُْحِيص املذهب هذا يف غلوَّه نصف أن بنا ليطول وأنه بتخريج،
«احتمى» لفظة يمنع كان أنه نذكر التمثيل قبيل من ولكننا املعاجم، يف تَِرد لم أنها ة بُحجَّ
ولو اللغة، يف ً خطأ يراها فكان حمى مطاوع احتمى فأما الطعام، عن الِحْمية بمعنى إالَّ

الخزرجي: األنصاري أيوب بن عون قول عىل اطَّلع

ال��بَ��واِت��ر وال��ُم��ْرَه��ف��ات ال��ق��ن��ا ب��ص��مِّ واح��ت��م��ت ت��ه��ام��ة م��ن واٍد ك��لَّ ح��َم��ْت
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«نوال» يُقال أن يمنع وكان العرب، كالم من للوارد بتخطئته أخطأ الذي هو أنه لعلم
الحماسة: شعر من وأظنه قرأ، ولو تخريًجا، لها يرىض وال «نَيْل»، بمعنى

وص��ال��ك ن��وال أرج��و ال��ذي رب��ي��ع��ي وإن��م��ا ال��رب��ي��ع ي��رج��ون ال��ن��اس أرى

إليه. ذهب فيما صواب عىل يكن لم أنه لعلم
يف قرأ ألنه وذلك األجراس؛ بمعنى «النواقيس» باستعمايل مجلته يف مرة وعابني
النصارى بها يدعو القسيس عليها يرضب التي الخشبة هو إنما الناقوس أن اللغة كتب
الناقوس يُِجيز أن يشأ ولم يُقال، كما قرنة، يف أعمى ك تمسُّ الخشبة بهذه ك فتمسَّ للصالة،
واضطررنا األوَّلني، الكتَّاب من حتى ذلك استعمل َمن كلَّ وخطَّأ نحاس من الذي للجرس
فيه يقبل وال اللغة علماء نقله تحديد بكلِّ ك يتمسَّ كان إذا أنه نُْفِهمه وأن عليه نردَّ أن
هذا بمعنى البيت يستعمل هو فإنه بسالحه، نفسه يقاتل بأن األمر ينتهي فإنه ًعا، توسُّ
وأنه الَوبَر، من أنه البيت عرَّفت العرب أن والحال الطني، من أو الحجر من املبني البناء
اللغة كتب أن والحال حديد، من ُشبَّاك فيها يكون التي للنافذة الشبَّاك يستعمل هو
اللغوية املعاجم بتعريفات ك التمسُّ كان فإذا القصب. من شبك ما بأنه الشباك تعرِّف
من كان إذا البيت واستعمال حديد من كان إذا الشبَّاك فاستعمال منه مناص ال حتًما
موضوعة الجاهلية يف كانت ربما األلفاظ هذه أن والحقيقة غلًطا! إذن يكون لبن أو حجر
الحضارة طور يف العرب دخل فلما البداوة، أيام فيها كانت التي الصورة عىل املعاني لتلك
صار َشْعٍر من كان الذي فالبيت مدنيَّتهم. درجة ناسب ِلَما األلفاظ تلك استعملوا والرتف
وألن املأوى بمعنى جعلوه ألنهم بيتًا؛ ى يُسمَّ وبقي منحوت حجر من وربما حجر، من
يُقال أن فيصح الحجر من أو ْعر الشَّ من مأًوى يف اإلنسان بات فسواء املبيت، من أصله
بقي َمبْذوًال الحديد يكن لم أيام َقَصٍب من كان الذي الشبَّاك وكذلك «بيت». هذا ملأواه
وكذلك القضبان، منه وأََالنُوا بالضاد للناطِقني الحديد هللا ر سخَّ أن بعد الشبَّاك له يُقال
«ناقوس» له يُقال وبقي نحاًسا املدنية أيام يف فصار الجاهليَّة أيام يف خشبة كان الناقوس
تباًعا تنرشه فصٍل يف الزمان هذا ُكتَّاب تعيب إنك لليازجي: وقلنا الفصحاء. به ونطق
التي املكتوبة الورقة هذه بها يُعنَى الجريدة إن لك قال ومن الجرائد»، «لغة عنوان تحت
مواضعات من هي إنما املعنى بهذا فالجريدة الناس؛ ويقرؤها معلومة أوقات يف تصدر
النخل «سعفة سوى تجد لم اللغة كتب يف الجريدة تحديد عن بحثت وإذا امُلولَّدين.
اليابسة» النخل سعفات «لغة تقول أن تريد أنت فهل فيها»، الة َرجَّ ال «الخيل أو اليابسة»
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الفصل هذا ضاع وقد كثرية ألفاظ يف اليوم ذلك بناه وتعقَّ فيها»؟ الة َرجَّ ال الخيل «لغة أو
أوراقنا. بني من

ملا اللغة واسع من فيه يحجر كان فيما اليازجي إبراهيم الشيخ نجاري كنا لو نعم،
لغريه، انتقاداته يف كان إنما هذا تْحِجريه ولكن العربية، من أْضيَق العالم لغات يف كان
زلزل بشارة الدكتورين مع بريوت يف يُنِشئها كان التي «الطبيب» مجلته إىل رجعنا فإذا
من فيها ما وطالعنا مرص، يف يصدرها كان التي «البيان» مجلته إىل أو سعادة وخليل
فإننا ذلك، أشبه وما والكيماوية والفلكية الطبيعية املواضيع يف سيما ال شائقة فصول
للمعاني العربيَّة األلفاظ واستعمل غريه، عىل َحَجر ما نفسه عىل ع وسَّ اليازجي نجد
يف يجزيك ما شوقي عىل اعرتاضاته يف وسيأتيك مالبسة، من بينها ما بأقل العرصيَّة

غريه. عىل االنتقاد يف مذهبه معرفة

شوقي عن الدفاع يف اليازجي عىل املؤلِّف ردُّ (2)

تحت كان ولو الهند»، «عذراء لرواية اليازجي انتقاد فيه الذي العدد اآلن يدي تحت ليس
من يعلم قد القارئ أن عىل شوقي. عن أنا بردِّي وقابلته ته بُرمَّ االنتقاد هذا ألثبتُّ يدي
األهرام جريدة عن نقًال ننرشه ولهذا معه، والردُّ األخذ فيه فجوابي االعرتاض؛ أساس الردِّ
،١٣١٥ سنة رمضان ٣ وفق ١٨٩٨ سنة يناير ٢٥ الثالثاء يوم يف امُلؤرَّخ «٦٠٣٢ «عددها

سنة: وثالثني سبع من أكثر عليه مىض الردَّ هذا إن أي

عذًرا للعذراء لعل

العلم، عىل صداقة لهم ليس إن يُقال: وإنما صداقة، لهم ليس يُقال أن عن العلماء أُِجلُّ
وال خليًال، الحقِّ يف يرعون ال وإنهم الحقائق، يف تساُمح وال الحكمة، عىل مشايعة وال
ٍة خاصَّ إىل انتسب إذا الذي العرص هذا يف سيما وال قليًال، بدًال العلم أمانة من يرضون

التحقيق. فهي املزايا سائر تفُضل بمزية اتصف أو االنتقاد، كانت عليه تغِلب
أحمد امُلفِلق للشاعر الهند» «عذراء رواية «البيان» انتقاد يُحَمل أن ينبغي ال ولذلك
ه حقَّ النقد تَْوِفية قبيل من إالَّ يُحَسب وأال الرصف، األدبي البحث َمْحَمل إالَّ شوقي بك
البيان قاعدة عىل وبناء الَقْصد. وحبَّذا هذا الغرض ونعَم العلمية، الخدمة بواجب والقيام
املآخذ هذه بني يل خطرت خواطر بعض بإبداء ل أتطفَّ َفَالح، بمثله والتشبُّه به، وتشبًُّها
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بعضها يف مائًال اللحظ، ووسع الفكر طال ما بقدر الهند، عذراء عىل البيان أخذها التي
ترجيح يف الحكم وتارًكا الرواية نصِّ تأييد إىل اآلخر البعض ويف البيان، رأي تصويب إىل
فقد رأيت ما بعض يف املرمى أصبت كنت فإن الدراية، وأرباب الفضل أهل إىل اآلراء
جانب يف الحقُّ وظهر الَوْهم يف واقًعا كنُت وإن السواعد، تشتد لم ولو الرمايا تُصاب

الشيخ! َغَلبه من بمغلوب وليس بك، شوقي ملثل اإلقراُر بثقيٍل فليس سواي،
من فهو الخديوي الجناب إىل الرواية تقديم مقام يف اإلهداء عىل البيان اعرتاض أما
إتحاف مناسبة عدم املقصود أن عىل استدللت وإنما جليٍّا، وجهه أفهم لم بحيث التَّْعِمية
بأن الرواية ناسج يعتذر وقد فيه، موضوعة هي فيما موضوعة برواية العايل الجناب
من فلكل اآلن، مرص عزيز إىل القديم مرص بتاريخ يتصل كتاب تقديم يمنع ما ثمة ليس

وجهة. عليه واملعرتَض املعِرتض
يصحُّ ال بأنه وماِئك» ظلِّك وجنى نَْعمائك غراس َكتََب وما «الكاِتب عىل أخذه وأما
كتبه ما يكون أن يمكن ال وأنه نعمته، لويلِّ مربوب من يصحُّ وال ألستاذه، تلميذ من إال

واإلنشاء؟ النعماء بني عالقة وأي األمري غراس من
يف ورسوخه باِعه وطول امُلعِرتض اطالع سعة عىل البيان من ا جدٍّ استغربته فقد

كثريًا. شيئًا املعنى هذا من شكَّ وال طالع قد وكونه العرب، آداب
املمدوح إنعام أن معنى يف تكلَّموا طاملا والشعراء الكتَّاب أن عليه يخفى ال مثله وإن

الُجود. بحر من ُمستنبَط القول درَّ وأن املادح، فصاحة مصدر هو
التعزيز عن كهذا مقاٍم يف نستغني أنَّا وأظن اللَّها، تفتح اللُّهى إن أيًضا: وقالوا
رشحه وقد املتنبي، ديوان يحفظ كان ملن خصوًصا والنثر النَّْظم يف امُلستِفيضة بالشواهد
يقول أن الخديوي لشاعر — لعمري — يجوز ال فكيف املعاني، هذه من خاٍل غري وهو
عليه؟ ُغبار أي بل فيه؟ غرابة وأيُّ نعمائك، غراس أكتب وما أنا إنني نعمته: وويل ملواله
قد لكنها بالنثر، منها أليق بالشعر أنها أُنِْكر فال ومائك.» ظلك «وجنى قوله: وأما
االعرتاض توجيه ألجل والذهاب يجوز ال فيما لخرطها لزوم وال األوىل العبارة مع تتمىشَّ
تعلم وأنت يثمر ال الظلِّ يف الغراس وأن للَجنَى، سببًا يكون ال الظلَّ أن قبيل من بعيد إىل

الجنى. من مانع غري الظلَّ وأن ظلٍّ بال غراس ال أنه
الثمر، تخرج التي العنارص جميع استيفاء كهذه سجعة يف الرضوري من وليس
باملعنى مأخوذًا هنا الظلِّ كون عن فضًال والهيدروجني، والكربون والرطوبة الحرارة وذكر

البيان. وضع أصل هو واملجاز مجازيَّة، كلُّها والعبارة املجازي
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الكالم يف ممتدة كثرية مجردة وظالل العدل وظلِّ األمن وظلِّ هللا ظلِّ مع نذهب وأين
َحْجم؟ أدنى إليه تُضاف ملا ليس العربي

إىل الفضل يف أفعالك أسند فقد عمًال إليك لريفع ق ُوفِّ «فإذا قوله: غموض وأما
عليه غالٌب بك شوقي إن أقول: لكني واضح، غموضه فإن فيه أجادل فال أسمائك»،
عدم يف أحيانًا املتنبي يحكي هو بل النظم، يف أنه النثر يف وهو نفسه فيحسب الشعر

ل. التعمُّ بل ل التأمُّ بعد إالَّ ُجَمِله بعض القارئ يفهم فال َوْهلة ألول معانيه وضوح
التي الرتاكيب من بأنه األمم» إىل الكثريين إخوته «أحب عىل «البيان» اعرتاض وأما
الخفاجي ردَّ وأن الغواص، درَّة يف الحريري ذلك عىل نصَّ حسبما العربية أهل منعها
قد وهو أيًضا، الردِّ من يسلم ال الخفاجي عىل الردَّ إن فيه: فأقول ، الردِّ من يسلم ال عليه
مقام هنا يكن لم وإن وإنه النظر يستحق ما الرتكيب هذا جواز عن الدفاع مقام يف أورد
عنه يُخَلع قد التفضيل أفعَل إن كقولهم: بعضها بإيراد بأس فال كهذه تعليالٍت استيفاء

الوصفي. للمعنى ويتجرَّد الصفات عن امتاز ما
أحسن يوسف قولهم: نحو ُمقيَّدة ال ُمطَلقة زيادة عىل للداللة يكون قد إنه وكقولهم:
َحقَّ ﴿يَتْلُونَُه تعاىل: قوله حدِّ عىل اإلخوة أفضل بمعنى إخوته أفضل إن قالوا وكما إخوته،

العتبي: الرحمن عبد قول وأنشدوا التالوة، حق أي ِتَالَوتِِه﴾؛

وغ��ض��ب��ان��ا راض��يً��ا ع��ل��ي��ه��م وأع��ط��ف��ه��م إخ��وان��ه خ��ي��ر ي��ا

قد بك، شوقي مثل أديبًا نظن وال العبارة، هذه أجاز خالويه كابن نحويٍّا أن وناهيك
إالَّ االستعمال هذا عىل يْقُدم العربية يف اطالعه سعة عىل الدالة اآلثار من له رأينا ما رأينا
وردِّها. االعرتاضات بهذه يمرَّ لم مثله يكون أن ويستحيل أجازوه، الذين رأي يرى وهو
ِعلق جمع األعالق بأن وذلك القلوب.» يف أعالًقا «وأمتنهم قوله: عىل البيان وأخذ
صدور هللا وايم استغربنا وقد عالئق، تكون أن ها حقَّ وأن النفيس، اليشء وهو بالكرس؛
جمًعا فتأتي بالكرس الِعلق لغري جمًعا تأتي واألعالق الشيخ، مثل ثقة لغوي عن ذلك

بالتحريك. للعلق
وأداتها. البكرة بمعنى يأتي والعلق

بالبكرة. املعلَّق الحبل وبمعنى
األعالق. لصوت خزر عيونها العرب: لسان يف له وأنشد ُمطَلًقا، الرشاء وبمعنى
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أن لشوقي غ يسوِّ ما والتعليق العالقة معنى من كلِّها األلفاظ هذه يف أن وأظن
القلوب. ارتباط معنى يف باملتانة يَْقِرنها

عليها درجت اإلفرنجية املواضعات من العام» الرأي ة بأزمَّ «أجذبهم كون وأما
«جذب أما الجملة: هذه فْلنرشح اتباعه، يجوز به تأتي ما كلُّ وليس األيام، هذه يف الجرائد

مبني. عربي بأنه البيان يجادلنا فال بنفسه الزمام»
العبارة هذه لشيوع اإلفرنج لغات عن مرتجمة وهي العام» «الرأي عبارة إالَّ يبَق فلم
املخلِّ من فيها يوجد ماذا وْلننظر بالتمام، عندنا مسدَّها يسدُّ ما وجود وعدم عندهم

فيه. ريب ال الرأي فهو الرأي أما بالفصاحة:
شامل. وبالء عام بالء فيُقال: بالعام، مثًال البالء كاتصاف فهو بالعام اتصافه وأما

عام. تامٌّ بأنه اللغة أهل ه ويفرسِّ عمم، أمٌر ويُقال:
الجاهلية: شاعر ويقول

ب��ال��غ��ن��م أوي��س ال��ي��وم ف��ع��ل م��ا ع��م��م واألم��ر ع��ن��ك ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

فيها؟ إثم وأي عام رأي يُقال: ال فلماذا عمم، أمٌر يُقال: كان فإن
العام». «الرأي قولهم من املقصود حقيقة يؤدِّي ال النفوس» «أهواء بمعناها وقولك
ويدعو والعرص» «اللغة يف يكتب الذي وهو البيان، مثلها يعرتضعىل أن العجب ومن
العرب. عند تكن لم التي الحديثة باملعاني ووفاءً العرص لحاجة قضاءً الوضع وجوب إىل
فكيف قياسية، ال سماعيَّة اللغة أن من اللغة أهل جمهور عليه ملا هذا رأيه مخالفة عىل
وال جديد وضع وال املألوف عن خروج فيها وليس العام»؟ «الرأي عىل بعدها يعرتض

نَْحت. وال صوغ
من خالية تجدها لم والحكمة، العلم كتب خصوًصا العربية، الكتب طالعت لو وأنت
ترجمة أيام والفرس اليونان لغة من العرب إىل — أعلم وهللا — تساقطت كثرية استعماالت
بالعربي ظنُّك فما املواضعات هذه من يسلم لم القديم فالعربي العباسيني؛ لعهد كتبهم

بالناِبل. الحاِبل اختلط حتى جهة كلِّ من األعجميَّة املعاني عليه أغارت وقد الحديث
الذي األخري العدد يف يقول حني منها يسلم ال لغته نقاء عىل نفسه «البيان» إن حتى
عن بالحرف مرتجمة محضة عرصية عبارة فهي األدبي»، العالم «ُرِزئ االنتقاد فيه صدر
وال عيل اإلمام تراكيب من وال األعىش، وال القيس امرئ أساليب من وليست اإلفرنجية،

السيَّارة. الجرائد أوضاع من هي وإنما امُلولَّد، من ليست بل امُلخَرضِمني،
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ليس كثرية وتعابري محضة، عرصيَّة البقاء» «تنازع مثًال «البيان» استعمال ومثلها
ِدها. َرسْ محلُّ هنا

«الرأي يف عذَره فيه بمعذور فليس الثمني»، لنصحها «َمِدين بك: شوقي قول أما
األعالم. مجرى جرت التي العام»

بباريز،2 اجتماعنا أيام مثلها عىل الَمِني كيف شوقي أخي من ا جدٍّ عجبت أني غري
طرأ فماذا ولخاطره، للعربيَّة إكراًما باملرة تركتها أنا كوني حال استعمالها إىل هو عاد ثم

عنه؟ ينهى كان ما اآلن يأتي صار حتى عليه
استعماله، يصح ال ا ممَّ املأموريَّة أعدَّ أن يل يمكن فال املأمورية»، بِرسِّ «باُحوا وأما
عجبت فيُقال: املصدرية تفيد التاء لحقتها إذا وموصوف صفة من األسماء إىل والنسبة

صالبته. من أي هذا؛ حجريَّة من
جرٍّا. وهلمَّ والشاعريَّة واملفعوليَّة الفاعليَّة كثريًا: وقالوا

أو العامة اصطالح إىل اسرتسال فهو هنيهة بمعنى الربهة بك شوقي استعمال وأما
تحقيق. عدم

أنها يعلمون ال وهم لها الناس استعمال غلب فقد املصادفة؛ بمعنى الصدفة ومثله
قوله: مع له البيان وتخطئة وارد، فهو األرسة بمعنى «العائلة» استعمال وأما عامية،
الرجل عيال يُقال إنما املعنى، بهذا تأتي ال وكلتاهما «عيلة» العامة قول تصحيح كأنها
أظهر بما بوه تعقَّ وقد الغواص، درَّة يف الحريري من وهو نظر فيه فهذا بالتشديد، وعيِّله
أن واألرجح بالِعيال، وه وفرسَّ وليُّهم.» وأنا الَعيَْلة «أتخافني الحديث من وُرِوي خطأه،
قلَّة قيل: كما الفقر سبب لكونهم الفقر هي التي الَعيْلة الرجل أرسة عىل أُطلق يكون

اليسارين. أحد الِعيال
فاعل فيها ورد مرة بأول هذه وليست َمُعولة بمعنى عائلة تكون أن ويجوز هذا

جرٍّا. وهلمَّ البحر ماء سحله مسحول، بمعنى ساحل قالوا: فقد مفعول؛ بمعنى
طبع. غلطة تكون أن إالَّ البيان مع فيها فالحق «الهوادس» وأما

خرب، بها يستقر ال معه الحقيقة «إن املرصي: التاريخ يف بك شوقي قول إىل نصل
بحجر.» وتحيا بحجر تموت وأثر، تارة عني فهي

سنة اجتمعنا يوم باريز يف وكنَّا نحوها، أو له» العمل بهذا مديون «أنا جملة: يل مقالة يف ورد كان 2

تْرُكه. ينبغي إفرنجي أسلوب هذا شوقي: يل فقال ١٨٩٢
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وأتأسف العربي الكالم يف قرأت ما أبلغ من لكنها بالشعر شبيهة عبارة هذه أقول:
االنتقاد. يف مثلها د تعمَّ البيان يكون أن

الحجرية اآلثار عىل مبنيٌّ القديم املرصي التاريخ أن يخفى ال إذ ظاهر؛ ومعناها
الحجارة هذه عىل هو الفراعنة ألعرص املؤرِّخني ِمْعَول معظم وأن الهريوغليفية، والكتابات
بما األخرية الحقيقة يظنونه يشء املؤرخني عند يتقرَّر فبينما فيه، القرطاس لفقدهم
مدفونًا كان آخر حجر لديهم انكشف إذ عمود؛ عىل نقش أو حجر يف كتابة عىل يطلعون
ذلك وانقلب الحقيقة تلك ت فتغريَّ عليه، زيادة فيه ما أو األول عىل ينطبق ال ما فيه جاء

التاريخ.
هذه من حجًرا إن يُقال: أن وصحَّ جديد، يشء يوم كلُّ منه ينكشف كان ولهذا
من يشء يف الجملة هذه أرى وال يُِميته، حجًرا وإن تاريًخا مرص لقديم يُْحيي الحجارة
البيان أغاظ كان إن فأما أحد، عىل تُشَكل ال أنها وأعتقد البيان، قال كما والرُّقى الطالسم
ألجل به بأس وال يسريٌ فالخطب وأثر»، تارة عني «فهي قوله: من التَّاَرتنْي إحدى حذفه

املحذوفة. التارة عىل الدليل قيام مع الجملة ورشاقة اإليجاز
جهة من فيه البيان فأوافق قدره»، التفاتي فات مما ناولتك عساي «ما اعرتاض وأما
عن األزهري حكى فقد ناولتك، لعيل معنًى ن يتضمَّ ناولتك عساي قوله: أن عىل التعمية

. لعلَّ َمْجرى تجري عىس أن الليث
أيًضا. غامض فهو متعاقبتني»، وال متتاليتني ال «مرتني قوله: وأما

جائز. فهو متالشية»، وتتوارى متوارية «تتالىش وأما
عىل ولكنها منها، املراد هو وما سبقها ماذا أعلم فلم والتيار»، املاء «حوار عبارة وأما
ذُكر، ما آخر إىل بليًال» جفيًفا ثقيًال خفيًفا نيًال الفصل «كان جملة وأما ُمبَهمة، حال كلِّ

بالنثر. منها أْليَق بالشعر فهي
يفرغ ال أنه وهو ظاهر فيه فاملعنى الرشاب»، من يفرغ ولم الزجاجات «فرغت وأما
ر تأخَّ وماذا تقدَّمه ماذا أعلم فال بالحي»، ليس شيئًا «تركه قوله: أما الرشب. طلب من
عندي، يُحَفظ لم الجريدة يف منها منثور هو وما مجموعة، بالرواية أظفر لم ألني عنه؛

فال. وإالَّ مقبول فهو امليت، وال قوله: بالحي» «ليس بعد ما كان إن إنه أقول: وإنما
تأتي. فال سْمعيه أتَْعَب معنًى بغري كانت فإن أذنيه»، «أجهد وأما

محالٍّ ليس كونه عن فضًال األجفان» من بمقاعده يطمنئ النوم «أخذ قوله: أن غري
بديع. شعري كالم فهو لالعرتاض،
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كان فإن لذلك، غ ُمسوِّ وال النور ارتجال ومثله غريب، فهو النظر» «ارتجال وأما
عنهم قيل مثًال وهوجو بوسويه مثل وشعرائهم اإلفرنج كتَّاب من البالغة فحول بعض
يُكِربون ال الناس وكان ملقصودهم، اللغة رون ويسخِّ ملعانيهم األلفاظ يرتجلون كانوا إنهم
هذا من أتى ما يأتون يكونوا فلم وبالغتهم فصاحتهم من بهرهم بما األمر هذا عليهم

هنا؟ مناسبة وأي واملعنى، اللفظ بني املناسبة وجود عند القبيل
به فيُقَصد للفكاك» «مانع قوله: يف البيان استعماله عىل أخذ الذي «الفكاك» أما
بقوله: تأكيده ذلك ويؤيد فككته، فقد أطلقته يشء كل قولهم: من واالنطالق الحركة

للحراك.» «مفقد
البيان. قرَّر حسبما الرشك هي وإنما الصائد، حبائل بمعنى يأتي فال «الرشاك» وأما

جيًدا. أفهمه فلم املشيب»، قادر «غري ا وأمَّ
املقصود أن فأظنُّ كرسوه»، حتى به يزالوا فلم بالباب الثالثة تواكل «ثم قوله: وأما
ال بك شوقي مثل راسًخا أديبًا وأن الطبع، غلط من زائدة األلف وأن ألف، بدون توكَّل
مراجعات كثرة مع البيان نفس يف حتى كثريًا يقع الطبع وغلط هذا. مثل عليه يخفى
ضاربًا منها كلٌّ كان «بحيث املرة هذه فيه ورد أنه ترى أال املسودات، تصحيح يف الشيخ

منهما. كل بدل ومرضوبًا»
مثله يف الناظم وقوع واستغرب الوزن جهة من الرواية أبيات بعض البيان انتقد ثم
البيان قول تصويب من بد وال الشعر، صناعة يف الباع طول من به معروف هو ما مع
حتى للشعراء أيًضا وقع ذلك مثل أن ينكر ال أنه إالَّ العرويض الوجه من هذا انتقاده يف
منَّا وكلٌّ الوزن، غري الشعر ألن بك شوقي شاعريَّة يف يقدح ال ا ممَّ وأنه منهم، الفحول
بهذه االحتفال قليل أنه بك شوقي من الظاهر أن عىل شاعر» أنا وما وزان أنا «وقل يحفظ
التي القوايف بأمر مثًال يبايل فال شعره، يف اإلفرنج يتحدَّى قد نراه بل الظاهرة، الصور
أخرى زات بتجوُّ يعبأ وال الشهرية، همزيَّته يف الحظته كما الواحد باملعنى كثريًا يكرِّرها
قافية بدون أخريًا ينظم أن إىل الشعرية القيود احتقار به يتمادى أن وأخىش له، أعرفها

اإلنكليز. شعراء نظري
ل، التأمُّ يف ُمستغِرًقا الشعر شيطان به خاليًا يكون حينما النظم عند ألعذره وإني
بل بيت كلِّ وتقطيع والرسيع املنرسح تفعيل إىل إسفافه عدم من التخيُّل أبحر يف غائًصا

ينظم. مما شطر كلِّ
يف علماء وإزباد الوقوع خطر ركوبها يف التي األبحر هذه باجتناب أنصحه ولكني
الطويل يف نُدحة ويل أرويه شيئًا عليها نظمت ما أنني يعلم وهللا الشيخ، مثل العروض
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هذه عن الواسعة األبحر تلك بركوب وغنًى العرجاء، األوزان هذه عن وأشباههما والكامل
العوجاء. الُخلُج

أحٍد جانب م تهضُّ به أقصد ال الفاضلني؛ هذين محاكمة من إيراده يل عنَّ ما هذا
ما منهما كلٍّ مودَّة من ويل بعجزه، أقرَّ َمن أول فإنني أحد؛ عىل االستطالة وال منهما

هذه. دعواي تصحيح يل يكفل
الواسع، يف والتحجري بك شوقي مؤاخذة يف التشديد من البيان أبرِّئ فال وبالجملة
ومن كتاباته، يف أحيانًا الشعر مذاهب أبعد إىل النزوع من الشهري شاعرنا أبرِّئ ال كما
السهو، َمنْشؤها فرطاٍت يف يقع أن يجعله الذي الذهول حدِّ إىل ُمخيِّلته عىل ل التأمُّ تسلُّط

الحرب: بائية يف مثًال يقول وأن

ت��ت��ألَّ��ب اس��ت��ي��ق��ظ��ت ن��ام ه��و وإن س��اه��ًرا ظ��لَّ إن ال��م��ل��ك خ��ط��وب ت��ن��ام

أن يمكننا إذ للمجاز؛ هنا حاجة وال الليل يف يكون إنما والسهر ساهًرا يظلُّ كيف إذ
الذهول.3 ذلك إليه أدَّى رصيح سهو هذا مثل أن جرم فال ساهًرا، بات نقول:

ر يكفِّ ما انتقاده يف فليس غريه؛ وال البيان انتقاد شوقي أخي يُحزنَنَّ فال هذا ومع
الشعر. يف املنفرد مقامه من ويخفض حسناته باهر

(شكيب). العرص وصنَّاجة مرص بلبل شوقي أحمد يزال فلن شاء، ما القائل وْليَُقل

اليازجي نفس يف املقال أثر (3)

من األمر به بلغ كان ألنه قيامته؛ قامت الردِّ هذا عىل اليازجي إبراهيم الشيخ اطلع فلما
اعرتاًضا عليه عرصه أبناء من ألحد يطيق ال كان أنه حدِّ إىل اللغة معرفة نفسه يف االعتقاد
يف أئمة هم الذين امُلتقدِّمني من حتى اللغة يف عالم أيِّ تجهيل يف يرتدَّد ال وكان كان، أيٍّا
ألحد كتابًا الرشتوني سعيد الشيخ له وذكر األئمة، بهؤالء يهزأ كان ما وكثريًا األمر، هذا

من اإلجابة عن أخريًا انقطع أن إىل كتبي كلِّ عىل ويردُّ يكاتبني باريز يف تفارقنا أن بعد شوقي كان 3

فيها: يل يقول ألوكة، منه جاءني أن إىل ُمنقِطًعا زلت وما مكاتبته، عن أيًضا أنا فانقطعت سبب، دون
الذي بالذهول هنا له أعرض فأنا نفيس. منه تسلم ال الذي الذهول هو وإنما لسبب، جوابك يف ت قرصَّ ما

به. اْعتَذَر
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جاءت ما الكبار إن إبراهيم: الشيخ له فقال مشهوًرا، املؤلف هذا يكن ولم امُلتقدِّمني األدباء
جميع عىل يوافقونه ومتأدِّبون ناشئة الشيخ حول يلتفُّ وكان هذا؟ فكيف أخبار، عنهم
بالتسليم إليه يذهب ما كلَّ ون يتلقَّ بل قليل، وال كثري يف مجادلته عىل يجرءون وال آرائه
أعلُم أنه ظنَّ حال كلِّ وعىل تقريبًا. العصمة نفسه يف اعتقد أنه إىل األمر فانتهى امُلطَلق،
التي «ضوضاء» لفظة عىل مرة واعرتض فرسانها، من فيها وأسبق أصحابها، من باللغة
أن ها حقَّ وإن مؤنثة، فيها جاءت إنها فقال اليشكري، ِحلِّزة بن الحارث ُمعلَّقة يف وردت
الشيخ وإن اللغة، يف يُخِطئ أصبح السبع املعلقات أصحاب أحد إن أي ُمذكَّرة، تكون
كلَّ واللغة والرصف النحو أن وينىس خطأه! له ح يصحِّ عرصنا أبناء من اليازجي إبراهيم

عليه. مبنيٍّا العرب كالم وليس العرب كالم عىل مبنيٌّ هذا
وأْمتَِنهم الكتَّاب كبار ومن املعدودين اللغة علماء من كان اليازجي أن يُنَكر وال
بني ما والحقيقة نفسه يف ظنِّه بني كان ولكن قلنا، كما عبارة نسق وأحسنهم تركيبًا
خطأ من أقل خطؤه كان وإن غريه يخطئ كما اللغة يف يُخِطئ كان فإنه واملغرب؛ املرشق
يف مراجعته عىل يجرؤ وقتئٍذ العمر من والعرشين السابعة يف مثيل شابٍّا رأى فلما غريه،
ُرْشده، عن به حاد ما االمتعاض من داخله أخرى؛ وتعنُّته تارة خطئه إظهار وعىل قوله
لم ما الوقيعة وألفاظ الِحدَّة بوادر من فيه اللهجة شديد ا ردٍّ «البيان» مجلته يف فنرش
فيها خاض التي املطاعن تلك مناسبة عدم عن فضًال مثله العلم أهل من بشيخ يليق يكن
أشبه هي ألموٍر وتعرَّض املوضوع عن خرج فقد بسبيله؛ كنَّا الذي املحض اللغوي للبحث
مثل من صدره يف يحكُّ كان ما كلَّ فيها نََفث بجمل عنَّا وتكلَّم باملناظرة. منها باملهاترة
مقالة إىل نعمد أن أمرنا ُقصارى وأن العلوم»، من علم يف التحقيق عتبة نَُدس «لم أننَّا
أن يعلم هو وأنه األلفاظ»، كرديَّة الحروف «عربيَّة مقالتنا فتأتي عنها ونرتجم إفرنجية
واملغلوب، الغالب من يشء يف ليس هو وأنه وزنًا، هذه العرتاضاتنا يُقيمون ال اللغة علماء
الحدِّ هذا إىل يُستطار الشيخ أن أحٌد يظنَّ فلم والعنجهية. العظمة آثار من ذلك غري إىل
مقامه، لحفظ األساليب من يكون ما وأْحَوط األلفاظ من يكون ما بأنَْزِه ُكِتب نَْقٍد من
لدى سعينا أننا فيه زعم ما جملة ومن بتوقيعه، كان أحدهما قسمني؛ إىل ردَّه م قسَّ وقد
من فيها ما انتشار ِخيفة سورية دخول عن مجلته بمنع بريوت يف العثمانية الحكومة
كان ولكنه كهذا، خربٌ امُلْفسِدين بعض من اليازجي جاء يكون أن يجوز وقد علينا، الردِّ
وقد أتذكر، فيما بدران واسمه ُمريِديه، أحد باسم جعله ما الردِّ ومن له. أصل ال بهتًا
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ليس شخصيَّة مطاعن عىل هو ع يوقِّ أن من َخَجًال هذا ُمريِده توقيع وراء يتسرتَّ أن حاول
صلة. أدنى فيه كنَّا الذي املوضوع وبني بينها

باشا بشارة أن وحسبك عليه، وأَغرْيهم إليه أقربهم حتى هذا عمله الناس عاب وقد
طائفة ومن لبنان) يف شيمه (كفر واحدة بلدة من واليازجي وهو األهرام، صاحب تقال
الشيخ عىل شديًدا إنكاًرا أنكروا الناس أن أوانئٍذ إيلَّ كتب قد الكاثوليك، الروم هي واحدة
بإمضاء قلمه من مقالة ونرشه املهاترة ميدان إىل ونزوله املوضوع عن خروجه إبراهيم

غريه.
الُكتَّاب فحول من وهو اللبناني؛ البستاني أفرام أفندي أمني ذلك بعد وصادفت
الشيخ. يف توفقت قد يل: فقال إبراهيم، الشيخ وبني بيننا املناقشة هذه عن البحث فعرض
من الناس وَعِجب عليه، َجنَى بل فائدة، أدنى له يجِن لم شوقي انتقاد يف اليازجي فتعنُّت
مبلًغا منه الِحدَّة لبلوغ ذلك من أكثر وعجبوا أحٌد، فيها يُجاِدل ال مسائل عنه تغرب أن

الحدود. عن به خرج

اليازجي عىل للمؤلف ردٌّ (4)

هذا: ردِّه عىل لليازجي جوابي فأنقل أعود واآلن

عنده ا ممَّ ينفق كلٌّ

ليس كونه يف خالف ال ا ممَّ األخري جزئه يف به أتى ما عىل «البيان» جواب يف تردَّدنا قد
هذه يف الحكم تاِركني عليه الردِّ يف كلمة كلِّ عن اإلمساك نحب وكنَّا خطابنا، عىل بجواب
الحقَّ أن ُمعتِقدين بالحقِّ وبينه بيننا ليفتحوا السليم؛ الذوق وأهل العلم ألرباب القضية
َمن بعَض يُوِهم قد أورده ما جميع عن مطلًقا السكوت رأينا ولكننا عندهم، بضائع ليس
يمٍّ. من يغرف إنَّما وأنه وأفحم ألزم قد الرجل وأن الَفْصل كان قوله أنَّ عنده تحقيق ال
علينا به اعرتض ملا ودفًعا دفعه حاول ما لبعض تعزيًزا السطور هذه نرش فاخرتنا
لألقالم لكان شئنا فلو املناظرة موضوع عن خارج هو ا ممَّ به أتى ما سائر فأما جديًدا،
«الكاتب أما فنقول: شأننا من ليس ذلك ولكن عليه، وعكسه إليه ه ردِّ يف طويل مجاٌل
من القراء ملحفوظ نرتكه بما تأييدها عن غنًى يف أصبحنا فقد نعمائك.» غراس كتب وما
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«لعلنا يقول: عاد بوروده، التسليم إالَّ املرَّة هذه الردِّ صاحُب يَسْع لم ملَّا الذي املعنى هذا
مرضبًا أصبح بما وناهيك املثل، فيه سمعنا لقد بل مراًرا، إالَّ رأيناه وما مرة.» رأيناه

مطروًقا. يكون لألمثال
هل شعري ليت ويا املؤرخ، وقصص املادح بني تميِّز أن عليك يجب كان قوله: فأما
إن يُقال حتى الخديوية، املناقب املؤلف فيها عدَّد قصيدة أو خطبة الرواية تلك كانت

والشكر. املدح عبارة الكاتب عىل كانت املمدوح نعمة
«بما يفيد ال إطالقه عىل هكذا كتب» وما «الكاتب الرواية صاحب قول أنَّ فجوابه،

وحدها. الرواية هذه كتب»
مواله بنعمة كتابته من ا مستمدٍّ ا جمٍّ املداد من وأسال كثريًا غريها «كتب» وقد

درِّها. ناظم هو آالء أبحر يف وغارق درِّها غذيُّ هو التي الخديوي
الكريم، البيت هذا يف الشعر أوابد وسري الخديوية باملدائح اآلفاق مأل الذي وهو
نظمه. من العزيز حوض امتأل وقد الخديوي شاعر أنه له املالزمة صفته أنَّ وحسبك

يكون أن يجب أنه وهو قاله، الذي الرشط هذا الشيخ جاء أين من هذا بعد نعلم وال
يجوز حتى عليه منعم له سيِّد مناقب فيها يعدِّد قصيدة أو خطبة الكاتب يكتبه ما كلُّ
عليه مواله فضل من َمَرق العرض ذلك من خرج فإذا السيد، ذلك بنعمة التحدُّث له
ما وانقطع الناس بني بنعمته التحدُّث عليه محظوًرا فصار له إمداده مادة وانقطعت

كالمه. مقتىض هو كما واإلنشاء» النعماء «بني
إلظهار محلٌّ يبَق لم مجازي هنا الظلَّ إن له قلنا أن فبعد وماِئك» ظلِّك «جنى وأما

بهما. يتعلق وما والجنى بالظل والتشاغل النبات علم يف معارفنا
األوىل عبارتنا إىل يرجع فَمن إليه للمهدى ال الغراس إىل الظل أضفنا إننا قوله: فأما
الحرارة جعلنا أننا قوله: أن كما الصحة، من الدعوى هذه درجة وقاس مقصودنا علم
يف الرضوري من «ليس هذه: وهي بالحرف، عبارتنا إعادة لتَْفِنيده فحْسبُنا عنًرصا،
والكربون والرطوبة الحرارة وِذْكر الثمر تخرج التي العنارص جميع استيفاء كهذه سجعة
مجعولة الحرارة أن منها يُستفاد هل العربية، علماء جميع عىل نعرضها والهيدروجني.»
مواضعه. عن الَكِلم تحريف شاء إذا إال أحد؟ ذلك يقول وهل العنارص؟ من عنًرصا فيها
الرتكيب هذا يستعمل ممن نكن لم أننا يعلم فاهلل إخوته» أفضل «زيد تركيب وأما
ال ما والردِّ األخذ من فيها حصل قد كهذه، خالفية مسألة أن عنه بالدفاع قصدنا وإنما
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إىل يعدل لم بك شوقي وأن الهند، عذراء صاحب مثل راسخ أديب عن غاب يكون أن يمكن
خالويه ابن مثل وذلك فيه، يحجروا ولم أجازوه الذين رأي يرى وهو إالَّ الرتكيب هذا مثل
ال خالويه ابن مقصود هذا ليس أن البيان: صاحب وقول العتبى، قول منه يحفظ وهو
يقول. ماذا ويفهم ينقل ما يعلم ن ممَّ وهو عنه ذلك نقل قد والخفاجي دليل. بال به يسلم
بني وهي الغوَّاص درَّة عن كغريه مأخوذًا العبارة هذه عىل البيان اعرتاض كان وملَّا
ذلك بمراجعة فعليه بالردِّ األخذ مقابلة شاء فمن هناك به تعقَّ قد الخفاجي وكان األيدي،

الفريقني. أدلة يُعَلم ومنه نقله يف الوقت إضاعة إىل بنا حاجة وال محلِّه يف
العالقات، بمعنى واحًدا قوًال البداية يف منعها أنه البيان ينَس فال «األعالق» وأما
ِعلق جمع األعالق إنما املعنى بهذا تأتي ال وهي العالئق باألعالق «يريد ه: نصُّ ما فقال
هي األعالق أن مغالطة أدنى يحتمل ال الذي كالمه فمقتىض النفيس.» اليشء وهو بالكرس
معنى بغري تأتي األعالق بل له: فقلنا «إنما» قوله: بدليل املعنى هذا يف منحرصة النفائس
بالبكرة، امُلعلَّق والحبل البكرة بمعنى يأتي وهذا محركة للعلق جمًعا فتأتي النفائس

اللسان: من الشطر هذا وأنشدناه ُمطَلًقا، الرشاء وبمعنى

األع��الق ل��ص��وت خ��زر ع��ي��ون��ه��ا

صوت أن فظاهٌر إليه، ذهب كما النفائس معنى يف األعالق انحصار عدم عىل دليًال
النفيسة. األشياء صوت به يقصد لم الشطر هذا يف األعالق

يسدد ما والعالقة التعليق معنى من والحبل البكرة وهي األدوات هذه يف قلنا ثم
من فكان شديدة، املالبسة وهنا مالبسة، ألول يقع املجاز ألن وذلك بالقلوب؛ ارتباطها
والبكرات بالحبال األعالق بتأويل التهكُّم إىل ومال هذا كالمنا عىل كشًحا طوى أنه الشيخ
يف ذكروه وال بزعمه، املعنى هذا إىل يسبقونا لم الذين العرب عشاق عىل يرتحم وأخذ
رصير سمع إذا قًرسا املحبوب به يصطادون ما لهم لكان «وإذن وقال: الرقيقة، أغزالهم

ذكر. ما آخر إىل دهًشا.» عيناه فخزرت البكرة تلك
حال العربية اللغة من املجاز ونفى الحقيقي بمعناه اللفظ تفسري يلزم أنه ومقتضاه
تفسري أردنا إذا فصاعًدا اآلن من يلزم فصار وعليه وبيانها، فصاحتها هو املجاز كون
وقد األفواه يف الثياب تلك ونتصور ثيابًا للجوع نتخيل أن اْلُجوِع﴾ ِلبَاَس هللاُ ﴿َفأَذَاَقَها

تلوكها. األلسنة عليها أنَْحت
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قيل: وإذا التنور، حمي مجرد سوى منه نفهم أن امتنع الوطيس، حمي قيل: وإذا
وإذا وشكري، طائل الريش من فيه وخواف قوادم ذو جناح الذهن إىل تبادر الذل، جناح
رأسه فوق وتمر األمواج جوانحه بني تلتطم أن وجب العلم، بحر إنه رجل: عن قيل
بمعنى املحبوب»، «يصطادون بها تَهكَّمنا التي عبارته نفس يف البيان قال وإذا السفن،
فأُِخذ فؤاده شكَّ سهم أو له، نُِصب برشك ِصيد قد غزاًال املحبوب يكون أن تعنيَّ يجتذبونه
وهكذا الحقيقة، يف يُصاد ال فاملحبوب وإال بالصيد! يُفَعل كما النار عىل وشوي وسلخ
مجال من حينئٍذ لدينا يتسع ما وناهيك النََّمط، هذا عىل كلِّه العربي تفسري يف نميض
ال كما الكالم أن مع الرشيفة، اللغة هذه معاني بأكثر بل فقط القلوب بأعالق ال الهزوء
ما عىل الدال اللفظ هي والحقيقة ومجاز، حقيقة منه امُلعِرتض، علم واسع عىل يخفى،
جاز؛ من وهو األصل يف املوضوع املعنى غري به أُِريد ما هو واملجاز األصل، يف له وضع

آخر. إىل مقصد من االنتقال به يريدون كأنما انتقل أي
من املجاز فصل قد كأنه حيوان واألسد إنسانًا زيد كون حال أسد، زيد قيل: فإذا

الشجاعة. هي بينهما لوصلة األسدية إىل اإلنسانية
بعضهم: قال بل البيان، أبواب أهم هو وهذا الكرم هي فالوصلة بحر، زيد قيل: أو

بأجمعه. البيان علم إنه
ًا ُمتخريِّ األصيل بمعناه لفظ كلِّ تفسري يُوِجب اليوم بالبيان ى امُلسمَّ أن العجب ومن
الحبال بني املالبسة إذ له؛ محلَّ ال ا ممَّ املنكر الرصير ذلك من املحبوب وذعر البكر رصير

ل. تأمُّ بأدنى تُدَرك االرتباط معنى يف والقلوب
لم من هللا فرحم املعنى، هذا إىل يسبقونا لم الذين العرب اق عشَّ عىل مه ترحُّ وأما

إليه. سبقونا وقد إال معنًى يرتكوا
يقول: الذي فهو ليىل مجنون من لهجة وأفصح غزًال أرقَّ عاشٍق من لنا وهل

ه��ي��ا ك��م��ا ف��ؤادي ف��ي ل��ي��ل��ى وأع��الق اب��ن��ه��ا ب��ن��و وش��ب ل��ي��ل��ى ب��ن��و ف��ش��ب

الريض: الرشيف وقال النحو، كتب يف بكالمه استشهدوا وقد ة حجَّ هذا ليىل ومجنون
يرويه. ما بمنزلة يقوله ما يجعل الذي وهو

ه��ي��ا ك��م��ا ب��اق��ي��ات وج��دي وأع��الق ع��ن��ك��م ال��رك��ب أس��أل ال َح��ذٍَر وم��ن
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«أمتنهم كون يف جدال يبَق ولم مقنع فيه بما النصوص هذه من أتينا أننا وأظن
كان إذا إالَّ أيًضا، العالئق بمعنى تأتي األعالق وأن سائغة جائزة القلوب» يف أعالًقا

لنا! كالم ال وحينئٍذ املوسوي والرشيف ليىل مجنون من مرض بلغة أعلم امُلعِرتض
«أهواء الشيخ قول إن نقول: نزال وال فيها رأينا أوردنا وقد العام» «الرأي إىل نصل
القواعد، يخالف يشء فيها يوجد ال كان حيث وإنه معناها حقيقًة يؤدي ال النفوس»
عمم أمر قالوا وقلنا: العام، األمر عىل قسناها لألمر وتهوينًا فيها بالتسامح بأس فال

عام. بأنه وه وفرسَّ
العرب، لسان خلط فقد خلطنا نكن فإن والعام العمم بني خلطنا بأننا فأجابنا
تامٌّ، عامٌّ أي بقوله: عمم أمر فرسَّ الذي وهو يقول ماذا يعلم كان منظور ابن أن واألصح

بينهما؟ الخلط وجه ما نعلم فلم
الخفاجي قول وردَّ بالعيلة، نفيه ص وخصَّ «للعائلة» يتعرَّض لم املرة هذه إنه ثم

وليهم.» وأنا الَعيَْلة «أتخافني الحديث هو الخفاجي مستند كلَّ أن ة بُحجَّ بجوازها
به يُسلَّم ال األثري ابن قول وإن وحده، األثري ابن هو بالعيال ه فرسَّ الذي إن فقال:
األثري ابن مثل تخطئة عن غنى يف البيان صاحب كان فقد الحديث. هذا قرائن نعلم حتى
من أشهر الحديث» غريب يف «النهاية وكتابه امُلحدِّثني أكابر من والرجل الحديث علم يف
ِعْلم فهو األحاديث بعض الكتب حوايش يف طالع قد البيان صاحب أن وَهْب يُذَكر، أن
األثري ابن قول لجرح املعرتض فتعرُّض ِرواية، بال يه تلقِّ يصحُّ وال األسانيد من فيه بدَّ ال

يخفى. ال كما محلِّه بغري واقع املعنى هذا يف
بل وحده، الحديث هذا إيراد عىل اللفظة تلك تأييد يف يقترص لم الخفاجي أن عىل
لكونهم أرسة عىل أُْطِلقت لعلها أو برزقه، قام إذا َعيْلة عاله قوله: من أخذوها لعلهم قال:
ال ما هذا توجيهه ويف إليه، يئول بما اليشء تسمية باب من أي الفقر؛ أي الَعيَْلة؛ سبب
األرسة؛ بمعنى كالمي يف «العيلة» استعملت بأنني قارئ يؤاخذني وال الوجاهة من يخفى

منها. بأفصح عنها هللا أغناني والتي املراء فيها وقع التي األلفاظ من ألنها
لنفسك؟ ترضاه ال مما أنها مع استعمالها عن الدفاع تحرَّيت فلماذا قيل: فإن

يُِرينا أن االنتقاد شاء إذا الخاصة» «إلرشاد نفَسه ب ينُصِّ الذي املنتقد عىل أجبت:
صغار إىل صارت التي املآخذ من العناكب عليه نسج قد ما إىل يعمد وال َزنِْده، ورى
املقابلة إىل املرء يحدو فيه مزية ال فيما الطول فإظهار الكتَّاب، ة خاصَّ عن فضًال الطلبة
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والقطع الواسع، يف التحجري من أكثر فيه عبث ال الذي العربية علم يف خصوًصا باملثل
طالعناه. الذي عند انتهت قد اللغة بأن ظنٍّا ذاك ورود وعدم هذا جواز بعدم

فهي خرب، بها يستقر ال معه الحقيقة «إن املرصي: التاريخ يف بك شوقي قول وأما
بالحرف: هكذا فيه البيان قول كان فقد بحجر.» وتحيا بحجر تموت وأثر، تارة عني
من رضب إالَّ هذا وهل هنا؟ بالحجر يفهم وماذا بحجر تموت بقوله أراد ماذا «انظر

الحروف؟» أشكال من وشكل الرقى
عن َب َرضَ ذُِكر مما شكًال وال الرقى من رضبًا ليست العبارة أن لك أوضحنا فلما
يوقعنا أن محاوًال املرصي التاريخ جهة من املعنى توجيه يف يجادلنا وجاء َصْفًحا الجملة

ًا. نريِّ هناك كالمنا كون حال التناُقض يف
من يوم كلَّ ينكشف ما الختالف ثابتة غري املرصي التاريخ حقائق أن وملخصه
نقض قد كان الذي يؤيِّد ما يأتي ثم سابًقا، تاٍل منها يُناِقض قد التي الحجرية اآلثار

إمعان. إىل فهمه يحتاج ال مما وحياة موت بني لذلك فهي
ما مثل به التسليم عالمة عنه البيان سكت ما منها اعرتاضات هناك بقيت وقد هذا
لم ما ومنها األجفان.» من بمقاعده يْطَمِنئ النوم «أخذ وقوله: «املأموريَّة» عىل أوردناه
سبيل ليس لكنه سلوكه أراد ملن سهل سبيٌل وهو واالزدراء، التهكُّم بغري عليه يجاوبنا

شيئًا. ة الحجَّ من صاحبه يغني وال املناظرة،
يتعدَّى ال الفعل هذا أن بحجة «يمكنني» محل يف يل» «يمكن قولنا: علينا أخذ أنه إال

بالالم.
العامل، دون املعنى ولتقوية التوكيد ملجرد تأتي الالم إن له: نقول ال الجواب ويف
تأتي الالم إن له نقول أن عن نستغني وربما وُمعاِهد.» ِلُمْسلٍم أجار «ملًكا قالوا: كما
التواريخ أحد يف قرأت وكما «شكرته» مكان يف له» «شكرت قولهم: يف كما لالختصاص

«بايعوه». واألصل له» «بايعوا الكبرية
والخفاء الوضوح بني ما بمفعولها تعلُّقها التي األفعال كانت ملا إنه له لقلنا شئنا ولو
من «أمكن» فعل اعتبار يمكن وكان الرازي الفخر ذلك عىل نصَّ كما بالالم تتعدَّى قد

بالالم. يًا متعدِّ مجيئه يف حرج فال القبيل هذا
معنى الفعل تضمني باب من وذلك يل» «يتيرسَّ بمعنى يل» «يمكن إن نقول: ولكننا
الكوفيون قال ملا أنه ترى أال بعٍض، معنى بعُضها ن يتضمَّ قد األفعال فإن له، مرادف فعل
التضمني إن وقالوا ذلك، البرصيون عليهم أنكر بعض معنى بعضها الحروف بتضمني
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معنى نة متضمِّ يل» «فأمكن َرِويُت، بمعنى البحر بماء رشبت وأوَّلوا للحروف ال لألفعال
عنرتة: قول يف «ممكنة» لفظة أن كما يل، تهيَّأ أو يل تيرسَّ

ُم��ْرت��ِم��ي ه��و ل��م��ن ُم��ْم��ِك��ن��ة وال��ش��اة … … … …

الشيخ عىل فما «يمكنني» يُقال أن األَْوىل أن فَهْب كلِّه هذا وبعد ة، متيرسِّ بمعنى هي
وكقوله: إليه»، «زحف بدل عليه» «زحف مثًال: كقوله تجاوزاته، ببعض يقيسها أن إالَّ
إليه» أشار «كما والواجب أشار» «كما وكقوله: كذا»، عىل «ينيف محل كذا» عن «ينيف

جرٍّا. وهلمَّ
التي الجملة تلك يف قوله يف «الصحافة» معنى ما الشيخ يخربنا أن نحب ولكن
يف الكتابة بها يقصد أنه لنا الح فقد الصحافة»؟ «غلمان يل يمكن ما عىل بها اعرتض

املعارصين. بعض ذلك عىل مىش كما الجرائد تحرير صنعة أو الصحف
حقٍّ فأي األدبي» «العالم ومثل: املعنى، بهذا «الصحافة» ِمثْل كالمه يف يَِرد كان وَمْن

الجديدة. املواضعات من الكالم تخليص وادِّعاء العام» «الرأي تخطئة يف له
الحروف مرتِّب غلط من بالضمِّ األهرام يف الواردة «أشكل» همزة ألجل ِبنا َهَمز ثم
املسودات تصحيح لنا يتيرسَّ فال أبحًرا وبينه بيننا وأن املطبعة، يف نظريَه لسنا أننا ونيس
الطبع بغلط يسلِّم ال الشيخ أن والظاهر املرَّات. من شاء ما امُلرتَّب ردُّ له يتهيَّأ كما بذاتنا

كالمه. يف وقع إذا إالَّ
نكون أن من مانع فال رساج» بني «آخر أغالط إيراد يف باإلرساع إيَّانا تهديده وأما
ولكن الخطأ، من بمعصوم أحد ليس ألنه رساج؛ ابن غري ويف رساج ابن يف الغلط يف وقعنا
به أوعد ما بمثل قوله من إليه أرسعنا شاء وإن غرينا، يستثِن ولم أوقعنا الذي سبحان

قولنا. من
بمن األوىل وكان منه، علينا يرد ما بكلِّ نُِقرُّ ونحن ، الحقِّ وجه من نِفرُّ ال أننا عىل
وأن والشاهد النص له أورد وقد بالخطأ، يعرتف أن التحقيق أهل منازل يف نفسه يضع
ما فإنه سنٍّا، منه أحدث وهو له وأقرَّ السيِّد ناظر حينما التفتازاني السعد مثال يحتذي
خطأه عرف إذا خصوًصا فضله رتبة من له ُمسِقطة العالم هفوة وال يْكبُو أال الجواد عىل

القائل: قول وتذكَّر

بَ��الِئ��ي��ا وُح��ْس��ِن أيَّ��ام��ي ب��ص��ال��ح أس��أتُ��ه أن واح��د ي��وٌم أي��ذه��ب
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أن وهو الحقيقة؛ باب من ولكنه اللغة، يف املناظرة باب من ليس يشء علينا بقي
ففضًال علينا، ا ردٍّ فيه أن م توهَّ منه األخري الجزء منع يف بالسعي اتَّهمنا البيان صاحب
علينا يشء فيه ليس أن الجزء ذلك فيه ورد الذي الربيد نفس يف مرص من علمنا كوننا عن

التهمة. هذه من براء أننا األمور وأولياء هللا يعلم الخطر ذلك من أمن يف وأصبحنا
هللا وَرِحم ذنوبنا، يبرصنا أن املسئول وهللا بها، لنا شغل فال الشخصيات وأما هذا

ا.ه. عيوبنا. إلينا أهدى من

اليازجي يرثي املؤلف (5)

عفا — اليازجي ومات موروث، قديم ودٍّ من بيننا ما النقطاع سببًا املناقشة هذه وكانت
نصيف الشيخ أبيه لذمام رعيًا وفاته عند رثَيْته وإنما صلة، وبينه بيني وليست — عنه هللا
لكان الشعر من األرسالنيني يف قاله ما اجتمع لو الذي وقته يف سورية شاعر اليازجي؛
الذي املوت حادث أمام وانحناءً سابق، ودٍّ من وبينه بيني كان ملا وتذكًُّرا ، مستقالٍّ ديوانًا

رثائه: يف قلت وقد األحقاد، عنده تذهب

وال��َق��َدر ال��ل��ه ل��ق��ض��اء ي��ن��ح��ن��ي أن ال��خ��ط��ر م��س��ت��ك��م��ل ف��تً��ى ك��لِّ ق��ص��ار
وال��ع��ب��ر ال��ع��ي��ن ع��ب��رات ف��ي ب��ال��خ��ل��ق ج��رى ك��ي��ف ال��ده��ر ص��رف ي��ق��اب��ل وأن
��َور ال��صُّ س��وى ف��رٌق ب��ي��ن��ه��م��ا ف��ل��ي��س ش��رًع��ا ع��ي��ن��ه م��ع غ��ي��ره ي��رى وأن
ال��ب��ش��ر س��ائ��ر ع��ق��ل��ن��ا ل��و ن��ع��ى إال ب��م��ف��رده ح��يٍّ��ا ن��اع��يً��ا أرى ف��م��ا

أقول: أن إىل

غ��رر ع��ل��ى دن��ي��ا م��ن ك��ان ل��م��ن رش��ًدا وَج��َزى واِع��ًظ��ا ال��م��ن��اي��ا ب��ري��ب ك��ف��ى
ُم��ن��ت��ِث��ر ك��لَّ م��ن��ه��م ال��م��وت ��ع وج��مَّ ح��ي��وا ح��ي��ن األه��واء ف��ي ال��ن��اس ت��خ��ال��ف
َك��َدر ب��ال ص��ْف��ًوا ل��َص��َف��ا دَرى ول��و ش��ان��ئ��ه ك��ي��د ب��ب��ع��ض ي��ل��ج وق��د
وال��ظ��ف��ر ال��م��وت ن��اب ب��ي��ن وأن��ه ظ��ف��ًرا أع��دائ��ه ف��ي ي��ح��اول وق��د
وال��وتَ��ِر ال��ِوت��ر ع��ْزَم ال��م��وُت ف��أذه��ب ِت��رة ذي ك��فَّ ض��ْغ��ن ق��وس وتَ��َرْت ك��ْم
ب��ال��م��ط��ر األرض غ��ب��ار ي��زول ك��م��ا َوَض��ر م��ن ب��ال��ق��ل��ب م��ا ي��غ��س��ل وال��دم��ع
ُم��ن��ح��ِص��ر غ��ي��ر دْم��ع ب��ح��ر ك��ع��ل��م��ه ل��ه ل��ك��ان دم��ٌع ال��ي��ازج��ي أن��ص��َف ل��و
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واليازجي شوقي

ال��ش��رر ل��ف��اح��ة ج��وى م��ن ألص��ب��ح��ت م��ص��رع��ه إب��راه��ي��م ن��ار درت ل��و أو
َح��َض��ر وم��ن ب��ْدٍو م��ن ال��وق��ت ب��أك��ت��ب ب��ُم��ْه��ج��ت��ه أْوَدى ح��ي��ن��م��ا ال��رََّدى أْوَدى
ال��ح��ص��ر م��ن ي��ش��ف��ى ال��ذي ال��ب��ي��ان وذي تُ��بْ��ِص��ره ال��ُع��ْم��ي ت��ك��اد ال��ض��ي��اء ب��ذي
ال��غ��رر ��اح��ة وضَّ دول��ة ب��ه ل��ه َغ��َدت ال��ب��ي��ان ري��ح َخ��َم��دْت م��ا ب��ع��د م��ن
ِق��َص��ر وال ط��ول م��ن ي��ش��ُك ل��م ك��ال��ع��دل ق��ل��ًق��ا َرْص��ف��ه��ا ف��ي ت��رى ال ع��ب��ارة
َق��َدر ع��ل��ى ال��م��ع��ن��ى ج��اءت ك��أن��م��ا ب��دل ل��ه ف��ي��ه��ا م��وض��ًع��ا ت��ل��ت��ق��ي ال
ُم��َض��ر م��ن ج��اء ك��الم ك��لِّ ب��ك��اءُ ل��ه وُح��قَّ ال��ف��ص��ح��ى ال��ل��غ��ة ل��ه بَ��َك��ْت
ُم��ن��ك��ِس��ر غ��ي��ر م��ن��ه��ا ب��ع��دك ول��ي��س ُغ��ْرب��ت��ه األق��الُم َش��َك��ت راح��ًال ي��ا
تُ��نَ��ِر ول��م تُ��ْس��ف��ر ل��م ل��والك ب��ال��ح��ق واردة األرض بُ��َل��غ��اء ف��ي ن��ه��ج��ت
ال��بَ��َص��ر ف��اق��ُد إالَّ ال��ش��م��س يُ��ن��ِك��ر ال س��رف وال ظ��ل��م ال ��ك ح��قَّ إل��ي��ك
ال��ش��ج��ر ُم��ثْ��م��ر إالَّ يُ��رَج��م ف��ل��ي��س ب��ب��اِدرة ��اد ن��قَّ ي��ؤاِخ��ذْك وإن
ال��ق��م��ر ف��ي ال��ُح��ْس��ن م��ع��ن��ى يُ��س��َل��ب ول��ي��س َك��َل��ف م��ن ال��ب��در ف��ي ال��ذي يُ��ع��اب وق��د
ال��س��ح��ر ف��ي ك��ال��ن��ف��ح أو ل��ف��ِظ��ك ك��ِس��ْح��ر ��ت��ه��ا ب��ِرقَّ ت��ح��يَّ��ات م��نِّ��ي إل��ي��ك
األثَ��ر خ��ال��د ل��ك��ن ال��ح��ش��اش��ة م��اض��ي َرُج��ل م��ن ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اذه��ب

بعد القطيعة ومن الوالء، بعد الوحشة من اليازجي الشيخ وبني بيني كان ما فهذا
شوقي. بسبب االتصال؛
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إىلشوقي عود

املجاهد الوطني للكاتب الشورى جريدة يف كالٌم عنه َوَرَد مرص إىل شوقي قفل أن وبعد
باريس. يف العربي املقهى يف اجتماعنا بمناسبة وذلك الطاهر، عيل محمد السيد

وألقى الرشق، كوكب جريدة صاحب عوض بك حافظ األستاذ وزار شوقي فجاء
وفق ١٣٤٥ سنة األوىل جمادى ١٣ املؤرخ عدده الرشق كوكب يف بعده جاء كالًما إليه

ييل: الذي املقال ١٩٢٦ سنة نوفمرب ١٨

واألستاذ األمري بني بك شوقي أحمد
رأيه لنرى الفرصة هذه فانتهزنا بك، شوقي الشعراء أمري سعادة باألمس زارنا
نتمُّ كدنا وما الغراء، الشورى جريدة عن َمنُقوًال أمس «كوكب» يف عنه َوَرَد فيما
اثتنَْي، بحَّ بني يضعوني أن لهم شاكر أنا قال: ثم ضاحًكا، م تبسَّ حتى السؤال
أتقبَّل أن يفوتني ال أني عىل باشا، زكي األستاذ وسعادة شكيب األمري سعادة
صدورنا نفتح أن علينا الصداقة حقِّ فأَقلُّ والرأس، العني عىل األمري ُمداَعبات
األمري، ألشكر يل ْدتُموها مهَّ التي للفرصة سعيد وأنا القديم، الصديق لدعابة
الوفد أعضاء حرضات مع وقهوته التونيس املطعم لزيارة دعاني من أول فهو

بباريس. املحرتمني السوري
من املطعم أصحاب بذله ما بفضل يُنَىس أن من أبهج هناك يومنا كان
راوية وهو الصبَّاغ، أفندي طاهر الفاضل األديب خصوًصا بالثناء جديرة ة همَّ

الحاِرضين. شعري يُنِشد كان رواتي من
التونسيني أعيان من هناك وأنا علمت فقد يُذَكر، باليشء اليشء كان وإذا
الصيف يف تونس زيارة عىل عزمي عن شاعت قد كانت إشاعة أثر عىل أنَّه



شوقي

بلغ حتى َقْدري، فوق أعدُّه استعداًدا للقائي التونسيُّون إخواننا استعد املايض،
جديد. بأثاث كلَّه أثَّثه فخًما منزًال يل هيَّأ أن األدباء رساتهم أحد من

توثيق وأتمنَّى الكريمة، الرشقية الروح هذه أُِحيي أن إالَّ يسعني ال وأنا
الدوام. عىل الرشق أمم بني ُعراها

أفريقيا. شمال يف والرقي النهضة مثال التونسيَّة ة األمَّ بشكري وأخصُّ

وفق ١٣٤٥ سنة اآلخرة جمادى ٤ يف املؤرخ العدد يف الرشق» «كوكب يف نرشت ذلك فبعد
هذه: هي مقالة ١٩٢٦ سنة ديسمرب ٩

أخرى إىل دعابة من واملؤلف بنيشوقي مداعبة
اآلن فْلنَْرتك هذا، القديم صديقه لدعابة َصْدره فتح قد الشعراء أمري إن حيث
بقيَّة نجاذبه بك شوقي أحمد أمرينا إىل وْلنَُعد باشا زكي أحمد العالمة األستاذ

الحبل.
مع وقهوته التونيس املطعم إىل بدعوته بدأ الذي أنا إنِّي بك شوقي يقول

الداعي. هذا ويُشَكر امُلحرتِمني السوري الوفد أعضاء
َمْن أول كنت فقد التَّْلبية ُحْسن مُلِجيِبيها وأْشُكر الدعوة بهذه أتَباَهى وأنا
ِمن أبهج قال وكما وأُنًْسا رسوًرا ُمِرشًقا يوًما وكان لبَّى. َمْن أول هو وكان دعا
بُغية شوقي أخي مالقاة أن هللا ويعلم جلجل. دارة كيوم كان بل ال يُنَىس أن
طرف عىل وهي فكيف بلد، إىل بلد من إليها ألحج وإني يُوَرد، وَمنَْهل تُقَصد
فكيف العرص، بعد رمضان يف ولو الحميم األخ هذا لقاء إىل ألحنُّ وإنِّي الثمام!

الطعام! من شاَكَلها وما وشكشوكة كسكس عىل
من رأينا الذي الصبَّاغ طاهر السيد الفاضل لألديب منه شكًرا بأقلَّ ولست
ويقول بابه. يف نادًرا يَُعد ما ِحْفظه، ة وشدَّ َلْحظه ورسعة ذَْوقه ونحافة حفاوته
أفندي، طاهر إن — بسنة منِّي أكرب والدته تاريخ بحسب وشوقي — األكرب األخ
وأقول الحاِرضين، شعَره يُنِشد كان وإنه شعره، رواة من راويٌة إليه، امُلوَمأ
كم ونقول: الغابرين، عىل به ونزهو الحارضين نُنِشده شوقي لشعر رواة كلُّنا
الصبَّاغ أفيكون شوقي، شعر رواة من الدهر إن ولعمري لآلخرين! األولون ترك

الدهر؟! من أصعب
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شوقي إىل عود

الطيب: أبو قال

م��ن��ش��دا ال��ده��ر أص��ب��ح ش��ع��ًرا ق��ل��ت إذا ق��ص��ائ��دي رواة م��ن إالَّ ال��ده��ر وم��ا

أحمد! وآخرها أحمد أولها اليوم؟ املتنبي يَْخلُف أن يصحُّ تُرى يا وَمن
— بالتواريخ ًكا ُمتمسِّ أزال ال تراني — سنة عرشين منذ سائل يسألني أفلم
رسكيس مجلة يف منشور وجوابي — فأجبته العرص شعراء أشعر يف رأيي عن
الكاظمي وذكرت كثريون، منهم املفلقني بأن — املؤيد يف ه نْرشُ تكرَّر وقد
إبراهيم وحافظ وشوقي البارودي إن قلت ولكني وغريهم، واملطران والرصايف
األقدس، الشعر ثالوث إنهم أقول زلت وما الحلبة، يف السابقون الثالثة هم
الشعِر الَت املايض يف البحرتي عبادة وأبو واملتنبي تمام أبو كان كما وذلك
بحبيب؛ البارودي وشبَّهت السائر، املثل صاحب لقبهم وهكذا وَمناته، وعزَّاه
كأنه حتى القول، ع وتدفُّ اللفظ وجزالة النفس علوِّ يف التناُسب من بينهما ملا
بينهما ملا الكندي؛ الحسني بن بأحمد شوقي أحمد وشبهت امُلنَصبُّ العارض
يف ورأيت األمثال، َمْجرى والجري الحكم وكثرة املعاني ة دقَّ يف التناُسب من
النسج وطالوة األلفاظ وعذوبة الصنعة ُحْسن من البحرتي يف مما كثريًا حافظ

االنسجام. وملكة
لشوقي أبيات من وكم للمتنبي، روى كما لشوقي الدهُر َرَوى أْن عجب فال
أحمد شبه وجوه ومن أصلها. يعلمون ال وهم العوام بل الكتَّاب بها يستشهد
أمثاله ودارت عرصه، يف بشعره الناُس استشهد الطيب أبا أنَّ باملتنبِّي شوقي
يف بعُد وهو وغربًا رشًقا األقالم ورءوس األلسن عذبات عىل اليتائم وأبياته
والعامُّ، الخاصُّ به يستشهد اإلحصاء يأخذه ال كثري شعر له شوقي وأن الحياة،
أن لنا جاز إن الشباب يف بل ال الحياة يف يعدُّ وهو واألقالم، األلسن عىل ويدور

هذا. نقول
لشوقي يروي مثلما لحافظ يروي الصبَّاغ طاهر السيد سمعت أني إالَّ
عن حتى الرواية يف واجٌب التحرِّي ألن ذلك؛ أُْغِفل أن ينبغي فال أكثر وربما

الرواية.
ويف الصبَّاغ طاهر صاحبنا ذاكرة عىل االعتماد يف شوقي بالغ قد ولكن
بعد «الشوقيات» ديوانه إيَّاه إهدائه عن ذهل أن إىل بشعره بإحاطته االعتقاد
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شوقي

شوقي عجل َعْقٌد وهو النسخة. عىل اسمك كتبت إني له: وقال به وعده أن
نسخة. ديوانه من الصباغ صدَغِي بني أن لذهابه فسخه

بالكتاب، وعده يف «فايش» أنه الصبَّاغ ظنَّ وقد «فييش» إىل شوقي وذهب
ليسمح ُمتضاِمنان ُمتكاِفالن وشوقي أنا كأنني للعتاب عرضة وحدي أنا وبقيت
لم ولو الرضورية االستعماالت من صارتا فقد والتضامن، بالتكافل «الوحيد» لنا
ُمكاِفل فالن قولهم إالَّ الكفالة من ورد وال وفالن، فالن تضاَمن اللغة كتب يف يرد
كانوا إذا سيما وال وذمام، رحم األدباء فبني َغْرو وال معاهد» «بمعنى لفالن؛
التي الحروف وكثرت غمزة بعد غمزة أسمع فرصت الزمان. قديم من إخوانًا
فيها التي وهي الشعراء يف الكريمة اآلية صاحبنا يتذكَّر أن وخشيت همزة، فيها
والنون. باأللف ينتهي ا ممَّ به تعاىل وصفهم ما آخر إىل اْلَغاُووَن﴾ ﴿يَتَِّبُعُهُم

لألديب أؤكِّد فكنت القيامة، يوم لوائهم وحامل سيِّدهم شوقي وإن
وأنَّ اإلنجاز من الوعد لذلك بد ال أن الحجاز، مولده قحٌّ عربيٌّ وهو الصبَّاغ،
والقصائد بخواتيمها، فاألمور مرص، إىل بك شوقي وصول ينتظر أن عليه

فيها. ريب ال آتية بها املوعود والنسخة بقوافيها،
انتظرها التي النسخة يف فرصنا نسمعه، ولم به وعدنا الذي العود يف كنَّا
النسخة وأن األخ، قال كما تعطَّل العود أن عندي شكَّ وال يرها، ولم الصبَّاغ
إن العود هذا يف ي حقِّ بتارٍك لست أني إالَّ ُمستعِجلني كانوا أناس إىل أُْهِديت
من طرب بليلة وََعَد الشعراء أمري كان فقد نفسها، هانئ بن كرمة يف هللا شاء
ثأره أخذ والبدوي عاًما» ١٥» الغرب طرابلس حرب إىل ذهابي بأثناء أجيل
منِّي، أكثر بدوي فإنه الصبَّاغ طاهر السيد أما بكر، إنه وقال سنة، أربعني بعد

ها. بأْرسِ املكتبة ذلك بعد تُْغِني فال بالنسخة إليه يعجل لم فإن
العربي املقهى ذلك يف والرَّْقص ب ْ الرشُّ وجود من بعُضهم رواه ما أما
التي وهي البن قهوة الزائرين مرشب بل الصحة، من له نصيب فال بباريس

عنه: ريضهللا — النابليس الغني عبد فيها قال

ع��ن��ه��ا ال��ن��اه��ون ن��ه��ى م��ا ح��الل ال��ب��نِّ ق��ه��وة
م��ن��ه��ا أش��رب وأن��ا ب��ح��رام تُ��دَع��ى ك��ي��ف
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شوقي إىل عود

السادة املغرب إىل أدخله ما وهو األخرض سيَّما ال بأنواعه والشاي
وال رقص وال سكر هناك وليس قدوة. بهم وكفى عنهم ريضهللا — السنوسيَّة
للقلوب قة امُلرقِّ األبيات بعُض أحيانًا تُنَشد قد وإنما للرقص، مكان املقهى يف
قهوة بدون مقًهى إن ولعمري نكري، ذلك يف وليس املقبولة، األزجال وبعض

نجد. يف «بغراموفون» أو وجد بال بقلب أشبه شاي وال

أرسالن شكيب
١٩٢٦ نوفمرب ٣٠ يف لوزان
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األخري الوداع

أدخل أن أقدر ال يخفى ال كما ألني شوقي؛ بأخي االجتماع يل يتيرسَّ لم الوقت ذلك ومذ
ويرعاني أرعاه وبقيت سويرسة، إىل األخرية السنني هذه يف يأِت لم شوقي وألن مرص،
أن يل الدهر أتاح أن إىل قال، مهما بنفثاته وابتهج جال كيفما فؤادي وأصحبه بعد عن
الحجِّ من ُمنَْرصيف يف أني وهي حرستاه، وا بعدها أُنُْظْره لم التي األخرية النظرة أنظره
باإلقامة املرصيَّة الحكومة يل سمحت ألٍْي بعد حيث السويس؛ عىل مررُت ١٣٤٧ سنة
أرسالن مصطفى أمني األمري ي عمِّ أوالد كان التي الوالدة سيدتي فيها أشاهد أيام بضعة
عيلَّ فيها أَْقبَل أيام أربعة البلدة تلك يف فأقمت ملشاهدتي، السويس إىل بها أتَوا وشقيقته
بك وحافظ باشا زكي أحمد واملرحوم رضا رشيد السيد األكرب األستاذ مرص: من اإلخوان
أفندي أديب والحاج داغر أفندي وأسعد صيبعة أفندي ونسيم البرشي بك هللا وعبد عوض
يف العربي البنك مدير باشا حلمي وأحمد الشورى صاحب الطاهر عيل محمد والسيد خري
الجميع بلقاء رت وُرسِّ شوقي بك أحمد أيًضا وأقبل ني، وخالَّ إخواني من وغريهم فلسطني،
يذوب كان الذين إخوانه لقاء َمُحروًما الغرب بالد يف السنني من عرشات بقي َمْن رسوَر
يكاد ال ما والذمام اإلخاء من وبينه بيني الذي شوقي أخي سيما ال لقائهم، إىل شوًقا
ال ألنِّي سورية؛ إىل أدعوك أن أقدر ال يومئٍذ: له قلت أني أتذكَّره ا وممَّ اثنني، بني يوجد
والتي، اللتيا بعد إالَّ أدخلها ال التي مرص إىل وال فلسطني إىل وال بقدمي أطأها أن أقدر

مليٍّا. ونشاهدك الصيف تقيض أن يمكنك حيث سويرسة؛ إىل أدعوك فأنا
الوداع السويس يف مرصوودَّعته إىل عائًدا سيارته ركب ثم يومه سحابة فقىضعندي
١٣٤٧ سنة يف كان هذا لقاءنا أن وذلك األخري، الوداع هو فكان اللقاء بعده أرجو كنت الذي
وداعي بني فيكون ١٣٥١ سنة اآلخرة جمادى ١٤ يف ربَّه لقي — هللا رحمه — شوقي وأن
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دام ما ألنه باللقيان أثنائها يف النفَس أُمنِّي كنت قد سنوات، أربع من نحو ووفاته له األخري
الكربى. الَحْرسة فهي فات إذا فأما مشاهدته، من األمل ينقطع لم بعد عىل ولو حيٍّا اإلنسان

أم��ل ب��ال ك��م��ش��ت��اق ال��ل��ق��اء إل��ى أم��ل ع��ل��ى م��ش��ت��اق ص��ب��اب��ة وم��ا

شوقي مهرجان يف املؤلف قصيدة (1)

ما وهو األدبية، شوقي حياة من سنة الخمسني بعيد االحتفال قرَّرت قد مرص وكانت
بمرور يحتفلون الذين لإلفرنج تقليًدا Jubillée يوبيًال تسميته من الناس عليه اصطلح
الكاتب أو للوزير إكلرييكية أو عسكرية أو أدبية أو سياسية حياة عىل عاًما الخمسني
يف قلَّدوهم كما األمر هذا يف يقلدونهم أصبحوا فالرشقيون منهم. األسقف أو القائد أو
الخرب ورود صادف وقد َحَسنة، ِبْدعة فإنها ِبْدعة هذه كانت إن أنه يف شكَّ وال يشء، كلِّ
قررت الذي العربي املؤتمر لحضور أمريكا إىل أوفاز عىل كوني شوقي يوبيل لجنة بتأليف
إليه، فدعاني الجديدة سورية حزب وأرسل مشيجن» «دتروت يف عْقَده السوريَّة الجالية
سنة آخر يف وذلك همتن» «سوث من الباخرة وركبت إنجلرتة إىل سويرسة من فرست
فنظمت األدبي، شوقي ُعْرس يف تُتَْىل قصيدة إرسال من يل مناص ال أنه يف وفكَّرت ١٩٢٦
أرسعت نيويورك إىل وصويل وعند التالية، القصيدة وأمريكا أوروبا بني الباخرة يف وأنا
األستاذ الحفل يف وتالها كذلك األمر فكان شوقي، مهرجان تدرك حتى مرص إىل بإرسالها

هذه: وهي القطرين، بشاعر املعروف املطران بك خليل

بك شوقي أحمد القديم األخ إىل

أداءه��ا َل��تَ��ْق��تَ��ِض��ي��ك ال��ح��ق��وق إن ن��داءه��ا اس��ت��ط��ع��ت م��ا ال��ق��ري��ح��ة ن��اِد
م��اءه��ا ��ر ي��ف��جِّ م��ا أح��م��َد إع��ج��از ِم��ن ف��إن ال��ُج��م��ود م��ن��ه��ا يَ��نَ��ْل م��ه��م��ا
َج��الءه��ا يُ��ِع��ي��د م��ا ع��ن��دك ف��ال��ي��وم ب��أف��ق��ه��ا ال��غ��ي��وم ت��راك��م��ت م��ه��م��ا
وس��واءه��ا ن��ه��ج��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا س��دت ن��وائ��ب ب��ك��رِّ ع��ن��ه��ا ت��ع��ت��ذر ال
وس��خ��اءه��ا َدرَّه��ا ال��ع��واص��ف ه��وج م��رت إذا ال��س��ح��اب َه��َم��ِت م��ا ف��أه��م
م��ض��اءه��ا ب��ال��ص��ق��ال ال��ص��وارم ت��رب��ى وإن��م��ا ال��زن��اد ي��س��ت��وري وال��ح��ك
ُخ��يَ��الءه��ا ع��ْدُوه��ا يُ��ظ��ِه��ر وال��خ��ي��ل م��ت��ان��ة ب��ال��ث��ق��اف ي��ك��س��ب وال��رم��ح
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أن��واءَه��ا ك��اف��ًال ش��وق��ي دام م��ا ب��ودق��ه��ا ت��ض��نَّ أن ال��ق��رائ��ح ح��اش��ا
ب��ق��اءه��ا ال��زم��ان ع��ل��ى ال��ن��ب��وُغ َض��ِم��ن ك��ل��م��ات��ه ال��ذي ال��ف��ذُّ ال��ش��اع��ر
ف��داءه��ا ث��ق��ي��ف م��ع ه��وازن وغ��دت وائ��ل أوائ��ل ف��ص��اح��تُ��ه أن��س��ْت
ب��ه��اءه��ا ال��ك��ائ��ن��ات ج��م��ي��ع ت��ؤت��ي ق��ص��ي��دة ي��زفُّ ك��ائ��ن��ة ك��لِّ ف��ي
ش��اءَه��ا ِب��ْك��ر ك��لَّ م��ن��ه��ا ف��أص��اب ل��ه م��ل��ًك��ا ك��لُّ��ه��ا ال��م��ع��ان��ي غ��دت
ف��ن��اءه��ا ال��زم��ان ي��ن��ت��ظ��ر ه��ي��ه��ات م��ط��ارًف��ا ال��ي��ع��رب��ي ال��ل��س��ان وك��س��ا
وس��م��اءه��ا أرض��ه��ا ت��ط��ب��ق ذك��رى ت��ك��ري��م��ه م��ن األوط��ان س��ت��خ��ل��د
وم��س��اءه��ا ص��ب��اح��ه��ا ع��ل��ي��ه ص��ل��ت َق��ْدَره األع��ارب ل��غ��ة أن��ص��ف��ت ل��و
ش��ف��اءه��ا ال��ص��دور ب��م��ق��ت��ل��ه��ا ب��ل��غ��ت ش��واك��ًال أص��اب م��وض��وع ك��لِّ م��ن
َع��ْل��ي��اءه��ا ح��اس��ًدا «غ��وت��ه» وي��ب��ي��ت أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى «ش��ك��س��ب��ي��ر» ي��ب��ك��ي
غ��ل��واءه��ا خ��ف��ف��ت ش��وق��ي أدرْك��َن ع��ن��ده��م ال��ف��ص��اح��ة آل��ه��ة أنَّ ول��و
��اءه��ا غ��مَّ ع��ن��ده��ا ال��م��ش��ارق ت��ج��ل��و نَ��بَ��رات��ه ال��ذي ال��ش��رق ص��نَّ��اج��ة
وب��ك��اءه��ا س��روره��ا ي��ث��ي��ر َوتَ��ٌر ي��راع��ه ح��روف م��ن ح��رف ك��لِّ ف��ي
أص��داءه��ا ِش��ْع��ره ��ع ورجَّ إال م��ل��م��ة ب��أس ب��اإلس��الم ح��لَّ م��ا
ودواءه��ا داءه��ا وي��ذك��ر وص��ًف��ا ه��ول��ه��ا وي��وس��ع ف��ظ��اع��ت��ه��ا ي��ب��دي
إح��ي��اءه��ا ال��ب��ل��ى م��ن أراد ص��وًرا ب��الده ل��ب��ع��ث ق��ص��ائ��ده ك��ان��ت
ش��ع��راءه��ا س��وَّاس��ه��ا ي��ك��ن ل��م إن ��ة أمَّ ت��ع��زِّز ال ال��ل��ي��ال��ي وأرى
إن��ش��اءه��ا إن��ش��اُده��ا غ��دا أم��ًم��ا ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ت��اري��خ أث��ب��ت ك��م
أس��م��اءه��ا أف��ع��الُ��ه��ا ت��ص��ط��ح��ب ل��م ق��ب��ي��ل��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ع��م��ري ض��لَّ��ت
وِح��داءه��ا ن��ش��ي��ده��ا س��م��ع��َت إالَّ ج��م��وع��ه��ا ب��ج��م��ع ت��ب��دأ ال وال��ُع��رب
س��ي��م��اءه��ا ح��ام��ًال أح��م��د روح ف��ي ل��ن��ا واف��ى ش��اع��ًرا ب��أح��م��د أك��رم
وع��ن��اءه��ا ه��م��وم��ه��ا يُ��ِزي��ل ف��رًح��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ت��م��أل ق��ص��ائ��ده أت��ل��و
وس��ن��اءه��ا ث��ن��اءَه��ا األن��ام دون ل��ي ف��ك��أن ب��ه��ا م��ف��ت��ِخ��ًرا وأظ��لُّ
إن��م��اءه��ا ع��ه��وده��ا ع��ه��اد وفَّ��ى واِم��ق م��ودَّة ن��ف��س��ي ل��ه نَ��َخ��ل��ت
ص��ف��اءه��ا1 ال��س��م��اءِ م��اء م��ن وت��م��زُّ أْص��ِل��ه��ا م��ت��ان��َة ل��ْخ��ٍم إل��ى ت��ع��زو

الحرية. ملوك اللخميني السماء ماء بني املناذرة إىل الشعر هذا قائل نسبة إىل إشارة 1
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ب��ن��اءه��ا ال��ه��ن��ات ت��وه��ي وال ك��ال ث��ل��م��ة ال��ت��م��ائ��م م��ن��ه��ا ت��رت��ج��ي ال
ك��ف��اءه��ا ي��ج��يء أن ي��ع��ج��ز وأراه ب��م��ودَّت��ي ي��ف��ي أن ش��ع��ري ن��اش��دت
ع��ف��اءه��ا ال��ري��اح ت��ق��اض��ت��ه��ا ِدَم��ن ك��أن��ه ب��ال��ق��ري��ض ع��ه��دي ص��ار ق��د
رض��اءه��ا ال��ن��ف��وس ت��ج��د أن وال��ش��ع��ر ب��ه أرض��ى ال��ذي ي��أت��ي ف��ال أدع��و
أح��ن��اءه��ا ن��اف��ًج��ا ال��ك��ن��ائ��ن م��ن��ه��ا ن��اث��ًال ال��ض��م��ائ��ر رس��م م��ا وال��ش��ع��ر
ه��ب��اءه��ا ب��األك��فِّ ت��ل��م��س ف��ت��ك��اد م��ث��ًال ال��م��ع��ان��ي ت��رك م��ا وال��ش��ع��ر
أه��واءه��ا ال��ع��ل��ى م��ن ع��ل��يَّ تُ��م��ِل��ي ت��أت��ل��ي م��ا م��رة ن��ف��س وه��ن��اك
وث��ن��اءه��ا ثُ��الثَ��ه��ا ع��ل��يَّ نَ��ِك��رت أوًال ال��َع��َج��اج��ة ف��ي ت��ج��دن��ي ل��م إن
وراءه��ا ال��س��ب��اق ب��ات ب��ري��اس��ٍة ال��ورى ع��ل��ى ال��س��ب��اق ش��وق��ي ي��ا ��ْرَت وفَّ
ح��ذاءه��ا ت��ح��وم ال األم��ان��ي ح��ت��ى غ��اي��ات��ه��ا ع��ن األع��ن��اق ت��ت��ق��طَّ��ع
ِح��ب��اءه��ا ونِ��ْل��َت َح��بْ��وت��ه��ا وَع��ق��ْدَت ��ه��ا ح��قَّ ال��رِّي��اس��ة أع��ط��ي��َت ت��ال��ل��ه
أش��ي��اءه��ا ع��ب��ق��ر ج��ن��ة وب��ززت ك��لَّ��ه��م ال��ع��ب��ق��ريَّ��ة أْه��َل وب��ذَذَْت
ورش��اءه��ا َدْل��وه��ا ع��ن��ي أل��ق��ي��ت ق��ل��ي��ب��ه��ا ن��زح��ت ق��د رأي��ت��ك ل��م��ا
ووالءه��ا ل��واءَه��ا إل��ي��ك أل��ق��ْت ال��ت��ي ال��ش��ع��ر إم��ارة ب��َع��ْرش ف��اس��ع��د
وض��ي��اءَه��ا ع��ي��ِن��ه��ا ق��رَّة زل��َت ال ع��رب��يَّ��ة ��ة ألمَّ وابْ��َق وت��ه��نَّ

أيًضا للمؤلف أبيات (2)

هللا رحم — شوقي رثاه جاويش العزيز عبد الشيخ اإلسالم فقيد األستاذ تُويفِّ وملا
عربي كلُّ بها ويعجب وتغرب ترشق كانت التي قصائده من بقصيدة — وامَلْرثِي الراثي
ينافح آخر بأديب وإذا متعنِّت، انتقاد املرثيَّة تلك ينتقد األدباء بأحد فإذا وُمستعِرب،
عدد يف املنشورة اآلتية القطعة القصيدة تلك يف الجدال هذا عيلَّ فأمىل شوقي. عن

وهي: الشورى جريدة من ٤٨ سنة الحجة ذي ٢٨

َفُوِجَدت ضالة كانت بُيَيْتات
فبينما وجرائد، مجالت الباخرة ظهر عىل أقرأ الحجاز إىل سفري أثناء يف كنت
لفقيد رثائه من أبيات يف «شوقي» به يخطِّئ األُدبَاء ألحد انتقاد بي مر إذ أقرأ أنا
الناخعني الفضالء ألحد ردٍّ عىل اطلعت ثم جاويش، الشيخ املرحوم اإلسالم
شوقي شعر كسائر فهي القصيدة فأما قوله. ة صحَّ ويبنيِّ شوقي عن به يدافع
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شعره، سيِّد هو ظنَّه شيئًا منه اإلنسان قرأ كلما بل أحسن، أيَّه يدري ال الذي
ال وهو شعره من ينتهي أن إىل وهكذا السيد، هو هذا ظنَّ غريه إىل انتقل فإذا
جاويش لألستاذ الشعراء أمري مرثيَّة أن يف جدال وال آخره. أم َخرْي أوَّله يعلم
حاشية عىل كتبت منها انتهيت وملا قصائده، عيون من كانت رضيحه هللا نوَّر

البديهة: عىل رصاص بقلم يأتي ما مكتوب

ف��ري��د يَ��ِت��ي��م ف��ك��لُّ ج��م��ي��ًع��ا ب��أش��ع��اره ش��وق��ي ت��ف��وَّق
ج��دي��د ط��ري��ف ب��ك��لِّ تَ��ُع��ود أرج��اءه��ا تَ��ْج��ت��از ُدْم��َت وم��ا
ال��َق��ِص��ي��د ب��ي��ت ذل��ك إن أال ب��ي��ت ك��لِّ ل��دى ال��ه��ت��اَف تُ��وال��ي
ال��وج��ود ف��أُنْ��س غ��نَّ��ى ه��و وإن ال��م��ع��اد ف��زاد أب��ك��ى ه��و إذا
ال��خ��ل��ود ب��ل��وح ِس��ج��لٌّ ل��ه��نَّ ال��ل��وات��ي ش��وق��ي ق��ص��ائ��د ول��ك��ن
ال��ش��ه��ي��د ال��ع��زي��ز ال��ع��زي��ز» «ب��ع��ب��د ق��ال��ه��ا «ل��م��رث��يَّ��ة» ف��داء
ن��دي��د ل��ه��ذا ه��ذا ف��أص��ب��ح ال��ف��ق��ي��د ج��الل ال��رث��اءَ أع��اَر
ال��َم��ِزي��د ع��ل��ي��ه ُم��ح��ال ب��َش��أْو ُم��ِب��ي��ن��ا ه��ذا ق��ب��ل م��ن ك��ان وق��د
ال��ف��ق��ي��د أم��ان��ي ال��م��ن��اي��ا ت��ك��ون ش��وق��ي أق��وال إلح��راز ت��ك��اد

بعد ثم املرثية، تلك محاسن فيها أبنيِّ أيًضا كلماٍت حرَّرت أنِّي وأتذكَّر
أوراقي لَُجج يف الكلمات وهاتيك األبيات هذه غاصت الحجاز إىل وصلت أن
أفرز أنا وبينما أصًال، ذهبت وظنَنْتها إليها تصل أن يدي تقدر فلم الزاخرة؛
وتردَّدت رصاص، بقلم املرقومة األبيات عىل عثرت إذ األيام هذه يف أوراقي
باللحم أشبه مناسبته ميضِّ بعد والنثر النظم إن لنفيس قائًال نرشها يف ساعًة
تساؤل بعد النرش ِفْكرة ولكن طراوته، تذهب الذي الغابِّ الخرب أو البائت
مناسبة وأن طريٍّا ا غضٍّ يزال ال بشوقي يتعلَّق كالًما أن بحجة غلبت قد النفسني

أبًدا. ديباجتها تَخلُق ال شوقي
(نرضَّ امَلْرثِي من كلٌّ التي املرثيَّة تلك محاسن يف حرَّرتها التي الكلمات أما

من إيلَّ وأحبهم عيلَّ الناس أعزِّ من كانا عمره) هللا (أطال والراثي وْجَهه) هللا
بها. يدي تظفر ملَّا ضالَّة فبقيت البرش جميع بني
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َوَصَف الذي البيت ذلك سيما ال فيها بَيْت نكات إىل أرشت أني وأتذكر
الثاني: وشطره الَخْلق ُوِجد منذ والدفن والنقل املوت

ُق��ُع��ود ال��ص��ح��اري ب��ت��ل��ك ق��ي��ام … … … …

الثاني: وشطره املوتى، أجساد وصف فيه الذي البيت وأما

َص��ِدي��د م��ن وك��م ُق��روح م��ن وك��م … … … …

عىل يُتَىل بأن يليق أنه عنه ذكرت وقد صحة، من فيه ما عىل أِحبَّه فلم
أحدهم يجعلوا أن طعام إىل جلسوا إذا هؤالء عادة من فإن دير، يف رهبان مائدة

جمجمة. وأمامه املوت وذكرى وامُلحِزنات الزُّْهديَّات من عليهم يقرأ

سألني ١٣٢٨ سنة يف أنه شوقي مع عالقاتي تاريخ من أغفله أن يجوز ال ا وممَّ
مجلته، يف الرأي هذا لينرش العرص شعراء يف رأيي عن رسكيس أفندي سليم
ذلك بعد نرشه أعاد ثم رسكيس، مجلة يف نرشه بمقال إجابته من ا بدٍّ أجد فلم
بينما أنه املؤيد يف الفصل هذا إعادة سبب كان وقد املؤيد، جريدة يف بسنوات
املؤيد يف األدباء أحد عيلَّ ألقى الغرب طرابلس يف الجهاد قاصًدا مرص يف كنُت
تلك فاستعفيت املعارصين، الشعراء طبقات من أراه عما فيه يستنطقني سؤاًال
إىل سفر عىل وأنا بينهم امُلفاَضلة مشكل يف أقع ال حتى الجواب من النوبة
أيهم والُحْكم الشعراء عن يشغلني ما طرابلس بمسألة الهموم من وعندي برقة
السؤال؟ هذا ملاذا فيها: له قلت املؤيد يف بكليمات السائل أجبت نعم أشعر.

يطرب؟ ال الحي أفزامر
فلماذا مرص، يف شوقي دام ما أنه خفي طرف من بذلك مرادي وكان

الشعراء. أشعر عن يسألون
التي األوىل مقالتي إىل فيها أشار جملًة املؤيد يف ونرش قام رسكيس أن إالَّ

… هذه وهي املؤيد، يف نرشها وأعاد مجلته يف أثبتها قد كان
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شوقي وبني بينه الشبه ووجه املتنبي عن كالم

رسكيس مجلة صاحب حرضة
شوقي ثم سامي محمود هو عندي الشعراء فأشعر الشعراء؛ يف رأيي سألتموني
الفائقون الشعر حلبة يف السابقون هم العرص هذا يف الثالثة وهؤالء حافظ، ثم
عبادته، وأبي ومتنبِّيه الشعر تمام أبي املاضني بالثالثة أشبه هم بل إجادته، يف
بيناته، غريهم عىل لهم رجحت والذين وَمناتُه، وعزَّاه الشعر الت اليوم هم بل
أسلوبه، ومتانة َمَلكته وقوَّة نفسه علوِّ يف ام تمَّ بأبي البارودي أشبه أن وأحب
كما َكِلمه، جوامع وكثرة ِحَكِمه وسموِّ معانيه ة ِدقَّ يف باملتنبي شوقيًا أشبِّه وأن
النفس، يف وتأثريه َسبْكه وُحْسن لفظه سالسة يف البحرتي يُْشِبه حافًظا أن
ة عامَّ من أطىل شعره ة عامَّ فإن أبياته، بعض يف شوقي علوَّ يعُل لم وإن وهو
هذا وأن جيِّده من أحسن شوقي جيِّد أن فيهما يُقال ما وغاية شوقي، شعر

أْطَىل. وذاك أعىل
شوقي حقِّ يف القول وهذا صحيح، غري فهو ركيًكا شوقي أسلوب كون وأما
من أكثر حيلته وأن ماهر صانع بأنه حافظ حقِّ يف اآلخر بالقول أشبه هو
شوقي أسلوب متانة عىل ألوردتها اإلطالة خوف لوال شاهد ألف وعندي شعره،
شاعر وأنه الحقيقية حافظ قدرة عىل بقدرها يل أن كما العربية، غارب وتسنُّمه
نعم قليل. الشعراء يف حافظ مثل وأن تلهوق، ال سجيَّة فيه الفصاحة مطبوع



شوقي

وهو واحًدا، نسًجا القارئ يخاله ال حتى واحدة طبقة ليس شوقي شعر إن
الشبه وجوه من وهذا بالتعقيد، كالمه يف أتى وربَّما أحيانًا غريبة مذاهب يذهب
فيأتي املواضع بعض يف اإلغراب إىل يعمد كأنه كان الذي املتنبي وبني بينه

بالسمني. يأتي كما بالغثِّ
أراد متى كان ألنه الهنَّات؛ هذه مع الشهرة هذه الطيب أبو استحق وإنما
يحفظ الذي وأن بَمنِْكب، أحٌد يزاِحْمه لم عال متى وأنه واآلخرين، األولني بذَّ
عن فضًال ة العامَّ شاعر صار حتى سواه شاعٍر كالم من يحفظ ال كالمه من
مثلها عىل يقدر ال شعره عيون فإن اليوم شوقي يف أراه ما وهذا ة. الخاصَّ
نفسه، البارودي يفوق حتى أحيانًا الخيال سماء يف يحلق وقد غريه، وال حافظ

الجميع. وأبو اللواء حامل عندي وهو
املذاهب يرى َمْن مذهب عىل إالَّ شوقي أسلوب بركاكة نسلِّم أن يمكننا وال
ذوق موافقة يف يرى َمْن ومذهب كاظميٍّا، إالَّ الشعر يريد وال الشعر يف الجديدة
صاحب قبل هو بل بجديد ليس الرأي وهذا العربية، املناهج مفارقة العرص
يف العرب ة جادَّ عن الَحيَد نفسه املتنبي عىل يعيب بعضهم كان وقد املنار.
أساليب عىل ينسجا لم واملعري املتنبي أن خلدون ابن مقدمة ويف شعرهم
هذا بعد القلم جفَّ وأنه كله، الرأي هو هذا إن نقول أن يمكننا ال ولكن العرب،

وجهة. ولكلٍّ رأي لكلٍّ بل القول،
دولة أقام القواد يف مسلم كأبي الشعر يف إنه شوقي يف قيل ما وأحسن
الوقت روح تالئم حديثة خطَّة وانتهج جديد منوال عىل نسج فإنه دولة، وأقعد
شوقي لغة متانة ولوال العربيَّة، مع واألمانة اللغة بحقِّ الوفاء مع لكن الحارض
واملعاني والكاتب، للشاعر األول الرشط هي اللغة نقاوة ألن أصًال؛ شاعًرا ُعدَّ ملا
عليه اتفق أمر وهذا املعنى، علوُّ اللفظ بركاكة ينهض وال تكفي، ال وحدها

والعجم. العرب
وسبحة مكتبه يف الصبي لوح شعره أن شوقي نعت يف ا جدٍّ أعجبني ومما
يف القول هذا فكلُّ إلخ، … الباكي ودمعة الشارب وكأس صومعته يف الناسك
أهل رأي عىل أو الرياحني كلِّ من فيه بستانًا شعره تجد ألنك ؛ حقٌّ شعره

البضائع. كلِّ من فيه َمْعرًضا العرص
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إناء رشح من لكنه باألخالق يتعلَّق وهو شوقي عن سماعه يطيب ومما
إىل يحتاج عيبًا نفسه يف يستشعر فلم نفُسه َصَفْت إنه القائل: قول الفضل
يناضلهم الجأش رابط وقفة اده ُحسَّ بني فوقف ته ِهمَّ وعلت صغريه، بتنقُّ َسْرته
أحسن من لكانت نظمت لو شعرية عبارة إنها ولعمري وإغضائه. بسكوته
شوقي عىل الحال هذه أحد ينكر فال الواقع، مطابقتها فيها ما وأحسن الشعر،
الكالم. من أقتل أحيانًا وهو بالسكوت، إالَّ عليه والطاعنني اده ُحسَّ يقابل ال وأنه
جهة من جاوبه رأًسا ُمنتِقَده يجاوب لم فإذا ساكت غري الواقع يف أنه عىل
وحرف الهمزات تلك من «همزة كلِّ بإزاء فرتى الجمهور، إىل بقصائده ثانية
يُرَفع أن هللا أذن بيٍت وكلَّ ويقعد لها يُقام قصيدة كلَّ الحروف» هاتيك من

ويشيد.
أن وهيهات األولني، معارضة َشأْنُه ُمقلِّد، هو سامي محمود بأن القول أما
املعارضة اختار وإنما الظلم، يف األولني بالقولني شبيه فهو منهم واحًدا يلحق
بشأن املعارضة وليست تقدَّمه. َمْن مع شأَْوه الناس ليعلم املظانِّ بعض يف
عدُّوها وال تقليًدا يحسبوها ولم استحسنوها وقد املاضني عند كانت بل جديد
اآلفاق يف ترنُّ قصيدًة الواحد ينظم كان وإنما مطبقة، صورة وال محررة نسخًة
الفارس يجاري كما والقافية البحر من أخرى برنَّانة آخر شاعر فيعارضه
ذلك عارضها الخصيب يف الرائية نواس أبي قصيدة وهذه مضمار. يف فارًسا
ُمقلِّد األندليس إن أحد يُقْل ولم أَجاَد، منهما وكلٌّ سامي، محمود قبل األندليس
وفاق عارض قد سامي فمحمود أمامه، كانت صورة صوَّر إنما وإنه له مزية ال
األوائل عىل يعيى الذي الفحل بالشعر فأتى معارضة، غري يف وقال تقدَّمه َمْن
يجب وال والتوليد، التقليد بني يميِّز أن يقدر ُمْسكة ذي وكلُّ األواخر. عن فضًال
الباقني، بقدر االستخفاف الشعري الثالوث تفضيل يف هذا كالمي من يُؤَخذ أن
ازدروا وال فيهم، الشعر يحرصوا لم والبحرتي واملتنبي حبيبًا لوا فضَّ الذين فإن

يقول: حالهم لسان ولكن الشعراء، سائر

ل��م��ع��ب��د إالَّ ��بْ��ق ال��سَّ ق��ص��ب��ات وم��ا ��ة ج��مَّ ال��م��غ��ن��ي��ن أص��ن��اف م��ح��اس��ن

أرى وإني كَّيت، السُّ إىل ومرتاٍح وتاٍل ومصلٍّ مجلٍّ من امليادين يف بدَّ وال
أشبه الشعراء من ِذْكرهم ورد من وسائر واملطران وناصف وصربي الكاظمي
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واملتنبي تمام أبي شاعريَّة فليست وأمثالهم، واملعري والزاهي والنامي بالناشئ
أولئك. فيها يلحقهم ال مواطن لهؤالء بل هؤالء براعة بنافية والبحرتي

أن تصحُّ ال الشهرة أن وهو الباب، فاتح كالم من استحسنْتُه يشء بقي
ميدان يف والذكر الفضل يجرَي ولن للفضل ميزانًا األحوال من بحال تكون
قنع قد اآلخر بينما بنفسه، ويلصقها الشهرة يغتصب َمْن الناس يف ألن واحد؛
الصحف من يبتاع وال النوادي، يف بقصائده يرتنَّم فال نفسه بلذَّة األدب من
غريه. مقام من بالغضِّ نْقَصه م يتمِّ وال إلطرائه، الكتاب يستخدم وال األلقاب،
الصواب، كبد من منقطعة وفلذات الحقيقة معدن من منحوتة ُجَمل كلُّها وهذه
َمْن الخمول كسور يف يقبع وقد معياًرا، اتخاذها يصحُّ وال مزلقة الشهرة فإن
يف الطَّْعن ذلك من أريد وال مقام،1 أعىل وأحللته ألجللته حقيقته عىل اطلعت لو
الفضائل كوامن وَمثار الِهَمم مبعث وهو ب، امَلْرشَ هذا وتضعيف الشهرة حبِّ
الشهرة درجة تكون أن أريد ولكن األدمغة، أصداف من القرائح درر ومظهر
الشعراء يف رأيي أعزِّز لم كذلك خبايا، من الزوايا يف فكم الفضل درجة هي
َمْهل، عىل دواوينهم من وأختار البحث إىل أرجع ولعيل أقوالهم، من بالشواهد
أحسن هو ما أهمل وقد وافية غري غريي أوردها التي الشواهد وجدت فقد
غنَّى كان ألنه الكاظمي؛ شعر شواهد من أُِطيل ما استحسنت وإنما منها،
هذه بعد به فإذا طوله، عىل َفْضله ق نتحقَّ فلم النيل وادي يف واحًدا صوتًا
اْلَخْلِق ِيف ﴿يَِزيُد العظيم الفضل ذو تعاىل وهللا أصول. عىل ُمَغنٍّ كلِّها األصوات

يََشاءُ﴾.2 َما

انطوى قد كان املدَّة هذه ويف سنة، وعرشين خمس منذ شوقي يف هذا كالمي كان قد
بدًال، به يبتغون وال ِعَوًضا عنه الناس يجد ال وْحِده نَِسيَج شوقي فأصبح البارودي
وطنه تناول بل نفسه يف املجد ينحرص ولم سواه، شاعر كلِّ من النفوس يف آثر وأصبح

لهم أُِتيح الذين إالَّ يعرفه يكاد وال الشعراء، فحول من كان الذي — هللا رحمه — نسيب أخي هؤالء ومن 1

الشعر يف منزلته علوَّ الناس فيعلم ديوانه سيصدر وقريبًا الشهرة، من لفراره وذلك اتِّفاًقا؛ يعرفوه أن
ديوانه. طبع ما اليوم إىل عاش لو ولعلَّه العربية، يف ملكته أمثال وتدور

املهملة. بالحاء الحلق» «يف وُقرئ 2
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أن بها خليًقا وكان الرشق يف األوَّل املكان لها كان وملَّا غريها، عىل به تزهو فصارت مرص
أن برغم الشعر يف األول مكانها لها ق فحقَّ شوقي جاء فنٍّ كلِّ يف األول املركز ذات تكون
امُلفِلقون الشعراء فيها واملغرب الخرضاء وتونس والسودان واليمن والعراق الشام من كالٍّ
الرافعي صادق مصطفى العرص هذا يف األدباء شيخ صدق وقد ُغبار، لهم يُشقُّ ال الذين
فقد موضع يف طلعت متى املرشق من كالشمس األدب يف «كان «شوقي» اسم إن قوله: يف
عىل فدلَّ اسمه معنى اتَّسع العربي العالم بالد من بلد يف ذُِكر ومتى موضع، كلِّ يف طلعت

القاهرة.» أو الهرم أو النيل قيل كأنما كلِّها، مرص
كانفالت وحدها ملرص األدب تاريخ من شوقي «انفلت آخر: مكان يف الرافعي وقال
الشعر، يف العربي العالم سيِّدة به مرص فأصبحت ، الجوِّ يف السائر سحابها من املطرة
يستفض ولم قة، ُملفَّ بديعية وصناعات ة والرِّقَّ بالنكتة إالَّ األدب يف قديًما تُذَكر لم وهي

العالم.» يف الحوارض تاريخ من امُلستْجِديَة وكانت عبقري وال بنابغة ذكر لها
مثل فيه نبغ الذي فالبلد السامي؛ أبي مع القطع هذا يف االتفاق كلَّ ُمتَِّفًقا ولسُت
القديم يف الرشيفة الربدة صاحب واألبوصريي الحداد وظافر زهري والبهاء الفارض ابن
محرم وأحمد إبراهيم وحافظ شوقي وأحمد صفوت ومحمود البارودي سامي ومحمود
ال كان وإن الشعر، من الحظِّ منقوص إنه يُقال ال الحديث يف وغريهم صربي وإسماعيل
واملعري واملتنبي والبحرتي تمام وأبي نواس وأبي العتاهية وأبي بشار أمثال مرص يف ينبغ
جميع إن قوله: يف صادق صادق، مصطفى الرافعي أن عىل والعراق، الشام أنجبتهم ن ممَّ
مرص َمْفِرق عىل الشعر تاج يضعوا أن يستطيعوا «لم والحديث القديم يف مرص شعراء
وحديثًا قديًما مرص يف شاعٌر يرتك «ولم كذلك: قوله أحسن وما وحده.» شوقي ووضعه
املختار هو أنه عىل األدلَّة من وذلك لسواه، يجتمع لم ما له اجتمع وقد شوقي، ترك ما
من تاريخه ِرْزق هي كثرية بأمور عليهم وارتفع دهره شعراء من املمتازين فساوى لبالده
ينقص أو تنقص ما يزيد أو تعطيه ال ما منها يأخذ أن ألحد ِحيلة ال التي امُلدبَّرة القوة
رجع َمْن ورجع ًما ُمتقدِّ ومىض غباره3 فأراهم مراًرا شوقي إسقاط حاولوا وقد تزيد. ما

املتنبي: قال 3

ال��ح��ق ل��ه ق��ال ث��م غ��ب��اري أراه أح��م��ق ب��ل��ح��ي��ة ي��ل��ه��و أن رام إذا
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شوقي

لها املكتوب املجد بمنزلة املرصيَّة النفس من شوقي أن بهما ويرى عينيه ليغسل منهم
الخديوي ه توالَّ «ثم قال: أن إىل وشعره.» شاعر بمنزلة هو وما ونَْرص بحرٍب التاريخ يف

يقول: وتركه شاعره، وجعله باشا عباس

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

من لك خرج العهد ذلك يف نفسه باألمري هذا األمري شاعر لقب ت فرسَّ أنت وإذا
تعمل املرصي الشعب يف سياسية أداة ليكون كثرية، بأسباب معاٌن مرهف شاعر التفسري
وتهيئتها زمنها معارك يف وإقحامها بعظمتها وتبصريها املرصية النفس يف التاريخ إلحياء
والبسها شوقي ارتاضبها التي السياسة «إن اآلخر: قوله هذا قوله من وأحسن للمدافعة.»
إىل الفرعونية النزعة إىل املرصيَّة الوطنية من مذاهبها يف شعره واتجه عهده أول من
مادة بعينها هي وكانت الشعري، مجده ومادة نبوِغه سبَب كانت اإلسالمية، الجامعة
قوته وسعته بما ذلك يف الناس وتسخري عليها الثناء وحبِّ نفسه بحبِّ أبَلتْه فقد نقائصه
وهي بثانية، الحسن جاءها إذا منها شعرة كلُّ تْقَشعرُّ الحسناء غرية من أشد غرية إىل
أنها غري منهم، ونحن بالجمر، لذعوه الذين باألدباء صلته يف مذمومة كانت وإن غرية
ظله، حتى ينافس الكريم العتيق كالجواد جعلته إذ هو؛ طبيعته من موضعها يف ممدوحة
معه، ليسوا كأنهم ليجعلهم املعارصين ونافس معه، كأنهم بشعره املتقدِِّمني فعارض

شوقي.» من أشعر شوقي ليجعل أيًضا ذاته ونافس

أرسالن شكيب
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أسفاه وا وكانت لزيارتي، إليها القاهرة من آتيًا السويس يف بشوقي اجتمعُت وملا هذا
بعرش سنِّه من أكرب كان وكأنما بَاِديَة، الضعف آثار عليه لحظت بيننا األخرية املالقاة
كانوا الذين اإلخوان وبني النيل هذا منه الشيخوخة تنال أن من وعجبت األقل، عىل سنوات
َجِبني، لهم ن يتََغضَّ ولم ظهر، لهم يتقوَّس ولم بكثري، سنٍّا أعىل ُهْم َمْن هناك اجتمعوا قد
ورأيته ته صحَّ عىل بالخوف نفيس يف فشعرت شوقي، من أخذ ما الدهر منهم يأخذ ولم
وأتمنَّى صحته أخبار ب أترقَّ أزال ال كنت تفارقنا أن فبعد طويلة. بمسافة سنَّه سبق قد
بن العباس قول وأنشد الفرقة تلك عىل أتحرسَّ زلت وما فأشاهده، سويرسة إىل يأتي لو

األحنف:

وال��زم��ن األي��ام ب��ه َرَم��تْ��ن��ي ع��م��ا أْغ��َف��ل��ن��ي ك��ان م��ا ال��ع��ال ربِّ س��ب��ح��ان
ال��ح��زن م��ا ي��ْدِر ل��م ب��ع��ده��م آث��اره��م ي��رى ث��م األح��ب��اب ُف��ْرق��ة ي��ذُْق ل��م َم��ْن

وفاته خرب (1)

عيني وقعت إذ الطان، جريدة أقرأ ميالدية ١٩٣٢ سنة أكتوبر أيام أحد يف أنا وبينما
الخرب لهذا فهلعت خطأ «شوقي» اسم يف ووقع مرص، يف الشعراء كبري وفاة خرب عىل
الخرب قنا تحقَّ يوم وثاني شوقي، غري الفقيد هذا يكون ال وقلت أعصابي، واضطربت
من فصل الشعراء أمري أن منها علمت «الجهاد» جريدة جاءت وملا َهْوله، له يوًما وكان
اآلخرة جمادى ١٤ الجمعة صباح من الرابعة الساعة منتصف يف ربِّه رحمة إىل الدنيا هذه
بعباراٍت دياب توفيق البليغ األستاذ أَبَّنُه وقد ،١٩٣٢ سنة أكتوبر ١٤ وفق ١٣٥١ سنة



شوقي

للفقيد بعِضهم مؤاخذة رائحة منها استنشقت لكني األدب، يف مقامه علوِّ مع متناسبة
األمم يف األدب اق عشَّ من شوقي آلثار الوارثني سيهمُّ الذي «إن يقول: فإنه السياسة، يف
عداها ما أما الباقية، هي فهذه أدبه وذخائر عبقريَّته كنوز من ترك ما نفاسة هو العربية
فْليَُقْل األجل، بانقضاء أمره انقىض فقد الفانية العمر أيام يف عليه أو لشوقي كان ا ممَّ
منادي سينادي العروش عالية دولة لألدب ولكن يشاء، ما شوقي دنيويات يف يشاء َمن
شوقي. مات لقد منازع. غري الشعراء أمري مات لقد العليا: منارتها فوق من الخلود
أنحاء يف املسلمون ويبكه عربي يقطنه أو عربي بلد كلِّ يف العرب وْليَبِْكه املرصيون فْليَبِْكه
األدب.» تاج يف درَّة أثمن وكان اإلسالم، وشاعر العربية شاعر شوقي كان فقد املعمور؛
ُموِجع رثاءً شوقي ورثاه بأشهر ذلك قبل نَْحبه قىض قد هللا رحمه حافظ وكان
ربما بل بشوقي، الخلطة شديد حياته يف حافظ يكن ولم نفسه، ينعى كان وكأنما القلب
كان وإذا عيده، يوم يف شوقي بايع حافًظا أن إالَّ بينهما، العالقات عىل املنافسة غلبت
له يفضِّ َمْن الناس ومن بامَلنِْكب، له واملزاحم الشعر يف شوقي طريد وهو إبراهيم حافظ
أنفاس شوقي منافسة عن تقطَّعت قد أنها مشاحة فال لخصمه بايع قد شوقي، عىل

الشعراء. رئاسة إليه انتهت قد وأنه النظراء

شوقي رثاء يف املؤلف قصيدة (2)

التالية: بالقصيدة رثيته شوقي خرب قت تحقَّ وملا

م��م��ات��ه ب��ن��دب ي��ع��ج��زه��م وال��ي��وم ح��ي��ات��ه ط��ول ال��ش��ع��راءَ أْع��َج��ز ق��د
ل��غ��ات��ه ب��م��ث��ل ل��ي��رثِ��يَ��ه ُك��ُف��ؤ م��ن��ه��م ال��ب��ريَّ��ة ف��ي يُ��وَج��د ه��ي��ه��اَت
راي��ات��ه م��ن ال��ظ��ل ف��ي ف��رس��ان��ه��م م��س��ت��ن��ة ل��ج��ي��ش��ه��م األم��ي��ر ك��ان
غ��اي��ات��ه ع��ن ال��خ��بِّ ف��ي ق��ص��روا ق��د أن��ه��م ال��ع��ب��ق��ري��ة أه��ل ع��اب م��ا
ل��ه��ات��ه ف��ت��ق م��ن��ذ أج��م��ع ال��ش��رق ف��ي ُم��داِف��ع غ��ي��ر ال��ش��ع��ر أم��ي��ر ه��ذا
آي��ات��ه ع��ن ال��وح��ي ذاك الن��ش��ق ��د» «ُم��َح��مَّ وْح��ِي ب��ع��د وح��ٌي ك��ان ل��و
روات��ه ب��ع��ض وال��ده��ر ن��ف��ح��ات��ه ف��ي وال��زه��ر نَ��َف��ث��ات��ه ف��ي ال��س��ح��ر
نَ��بَ��رات��ه ع��ل��ى َرَق��َص��ْت ب��ه��ا غ��نَّ��ى ف��َك��يْ��ف��م��ا ال��ق��ل��وب ل��ن��غ��م��ت��ه ��ت رقَّ
ل��ش��ات��ه ال��غ��الم ق��ود ف��ي��ق��وده��ا م��ق��ادة ُش��ْم��س وه��ي ال��م��ع��ان��ي ت��غ��دو
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س��ح��ات��ه ن��ظ��ي��ر ��ت رقَّ أغ��راض��ه م��ن ��اء ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رة أراد وإذا
ب��ح��ص��ات��ه ص��م��ي��م��ه��ا أص��اب إال ن��ظ��م��ه ف��ي ِح��ْك��م��ٍة ش��اِرُد رام م��ا
ن��ظ��رات��ه م��ن ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه��ا يُ��ل��ِق��ي ك��أن��م��ا األم��وَر ل��ه اإلل��ه ج��لَّ��ى
دوات��ه ط��رز غ��ي��ر م��ن َخ��َل��ْت ُح��ل��ًال ب��ي��ان��ه ن��س��ي��ج م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ك��س��ا
م��رآت��ه ف��ي وْه��ي ال��ط��ب��ي��ع��ة غ��ي��َر ل��ه��ا ن��ظ��رت��ه ق��ب��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ت��رى
وص��ف��ات��ه ب��ذات��ه ي��ض��يء وه��ن��ا ب��ذات��ه ال��ع��ي��ون ف��ي يُ��ْش��ِرق وال��ح��س��ن
ع��ت��ب��ات��ه ع��ن األق��دام ت��ت��ق��اص��ر ع��م��اده رف��ي��ع ف��ي ب��ي��ت ك��لِّ م��ن
ن��س��م��ات��ه ف��ي وال��ص��ب��ح ق��س��م��ات��ه ف��ي وال��ب��در ل��م��ع��ات��ه ف��ي ك��ال��درِّ
ح��ل��ب��ات��ه ف��ي ل��ل��س��ب��اق وأل��ف��ت آح��اده ع��ن ال��ش��ع��ر روي��ت ول��ق��د
ن��وَّارات��ه خ��ي��ر م��ن��ه وق��ط��ف��ت وص��ب��اب��ت��ي ص��ب��وت��ي ف��ي��ه وق��ض��ي��ت
ب��زات��ه ش��ه��ب اآلف��اق ف��ي وأط��رت ف��ح��ول��ه بُ��زَل ال��ب��ي��داء ف��ي وأث��رت
ل��ق��ن��ات��ه ق��ن��ات��ه ي��ه��زُّ ِق��ْرنً��ا ع��ص��ره ف��ي ي��دع ل��م ش��وق��ي ف��رأي��ت
وِع��ظ��ات��ه أم��ث��ال��ه ف��ي وال��ف��ذُّ ونُ��واح��ه أم��داح��ه ف��ي ال��ف��رد
ش��وق��يَّ��ات��ه؟ ن��ظ��ي��ر ال��غ��رام ل��غ��ة درت ف��ه��ل ل��ل��غ��رام ت��ع��رض وإذا
وم��ه��ات��ه ك��َظ��بْ��ي��ه ال��ن��س��ي��ب ف��ي أو وح��ن��ي��ن��ه ك��وج��ده ال��ه��ي��ام ف��ي م��ا
ن��ب��ات��ه وش��ي ب��ال��ت��ح��ب��ي��ر أن��س��اك وروض��ه ب��ال��رب��ي��ع ت��ح��دَّث وإذا
ك��اس��ات��ه إل��ى ح��بَ��بً��ا ك��اس��ات��ه م��ن أض��اف ب��ال��ش��راب ي��ب��ع��ث ب��ات أو
ب��ان��ات��ه م��ع ُم��س��ت��ِم��ع��ي��ه أع��ط��اُف ت��ش��اب��ه��ت ال��ع��ذي��ب ذك��رى ف��ي خ��اض أو
َش��َف��رات��ه ع��ل��ى س��ال��ت ال��ِع��َدى ِخ��ْل��َت ص��اِرًم��ا ال��وق��ائ��ع وْص��ِف ف��ي س��لَّ أو
وَم��ن��اِت��ه الِت��ِه ع��ب��ادة وم��ح��ا ب��أْس��ِره��م ال��ق��ري��ض آل��ه��ة ب��ذَّ ق��د
أث��الت��ه م��ن ال��نَّ��ْح��ت يُ��ِف��ي��د م��اذا أواب��ًدا ال��س��ائ��راِت ال��ق��واف��ي ن��َح��َت
أب��ي��ات��ه م��ن يَ��ْرُوون ال��ِق��َل��ى رغ��م ل��ف��ض��ل��ه ب��ح��اس��دي��ن م��ررت ول��ك��م
س��م��رات��ه ف��ي ال��ن��دُّ ش��وق��ي أش��ع��ار م��ج��ل��س م��ن وك��م ي��ع��دل��ه ِن��دَّ ال
ج��ه��ات��ه ج��م��ي��ع م��ن ال��ت��م��ثُّ��ل ح��قَّ ب��ش��ع��ره ال��ح��دي��ث ال��ع��ص��ر ي��ت��م��ثَّ��ل
ص��ف��ح��ات��ه ف��ي ال��ت��اري��خ ع��ن تُ��ْغ��ِن��ي ب��ج��م��ل��ة ي��س��ت��ق��لُّ ب��ي��ٍت ول��ربَّ
ح��س��ن��ات��ه م��ن ي��غ��م��ط��ه ول��م ك��ال ب��م��س��اوئ ع��ص��ره م��ن ي��ْف��تَ��ت��ْن ل��م
وِع��دات��ه ص��ح��اب��ه ب��ي��ن ف��رَق ال أح��ك��ام��ه ف��ي اإلن��ص��اف الزم ق��د
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س��روات��ه ف��ي ك��ان ال��ح��داث��ة م��ن��ذ ف��إن��ه ال��ج��ه��اد ع��ن س��أل��َت وإذا
وثَ��بَ��ات��ه َوثَ��ب��ات��ه ف��ي وال��لَّ��يْ��ث وم��ض��ائ��ه أوض��ائ��ه ف��ي ك��ال��س��ي��ف
ش��ك��ات��ه ل��س��ان ب��ه��ا وك��ان إالَّ م��ص��ي��ب��ة َح��يْ��ف ب��اإلس��الم ح��لَّ م��ا
َع��ثَ��رات��ه م��ن ال��وق��ت ط��ول ويُ��ِق��ي��ل ُس��بْ��َل��ه وي��وض��ح ح��ق��ائ��َق��ه ي��ح��م��ي
ب��ُف��رات��ه أُج��اَج��ه��ا يُ��ِزي��ل ق��وًال ��ة م��ل��مَّ ك��لِّ غ��م��رات ع��ل��ى ي��ل��ق��ي
ل��ي��الت��ه ع��ن ال��ف��ج��ر ت��ش��قُّ غ��رًرا ش��رًَّدا ق��ص��ائ��د ي��رس��ل��ه��ا وي��ظ��لُّ
ُس��بَ��اِت��ه ث��ْق��ل اإلس��الم ع��ن س��رَّى ال��ذي ال��ص��وت ه��ي ق��ص��ائ��ده ك��ان��ت
زع��ق��ات��ه ف��ي إس��راف��ي��َل ُص��وُر ِه��َي ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اة روُح ب��ه ب��ع��ث��ْت
ص��ه��وات��ه ع��ن ال��ش��رق ه��ذا ح��طَّ ق��د ال��ذي ب��ال��داء ال��ن��اس أدرى ك��ان ق��د
وص��ات��ه رأس األخ��الق ي��رى ف��ل��ذا اض��م��ح��الل��ه��ا ف��ي األخ��الق ه��و داء
وف��ات��ه ل��ي��وم ن��ش��أت��ه ي��وم م��ن ِن��ض��ال��ه ال��ق��دي��م ال��ش��رق ع��ن وفَّ��ى
ت��رك��ات��ه ع��ن ي��ذود األب��يِّ ش��أن وب��لُ��بِّ��ه ب��َق��ْل��ب��ه ع��ن��ه ذاَد ق��د
ت��رات��ه ألخ��ذ وي��ح��ف��زه م��ن��ه ت��راث��ِه اس��ت��الب ي��ح��ذِّره م��اٍض
آف��ات��ه ف��ي ال��َغ��ْرب وْص��َف وأج��اد أوص��اف��ه ف��ي ال��ش��رق َم��ن��اَر أْع��َل��ى
نَ��ج��ات��ه ألج��ل ب��ه��ا ال��ن��ج��اء ي��م��ش��ي ال��ت��ي ب��ال��ط��رق ال��ش��رق��يِّ إل��ى أوح��ى
رع��ات��ه م��ك��ان ح��لُّ��وا ق��د ال��واد ف��ي ع��واديً��ا ال��ذئ��اب م��ك��اف��ح��ة أم��ل��ى
ووط��ات��ه ب��نَ��ْج��ده وال��ج��ائ��ش��ي��ن وب��ب��ح��ره ب��ب��رِّه ال��ج��اِئ��ِس��ي��ن
ب��نَ��َوات��ه ل��تَ��ْم��ره واآلك��ل��ي��ن ول��َض��ْرع��ه ل��َزْرع��ه وال��غ��اص��ب��ي��ن
ك��ل��م��ات��ه ف��ي ال��ح��قَّ ال��ح��ي��اة ت��ج��د ��ة أمَّ وتُ��ح��ِي��ي تَ��ح��يَ��ى أش��ع��اره
ب��س��ك��ات��ه ال��ق��ض��ا ن��زل أن ق��ب��ل م��ن ب��دائ��ًع��ا ال��زم��ان م��أل راح��ًال ي��ا
ت��ل��ع��ات��ه؟ ف��ي ال��ف��ك��ر ج��ي��اُد ت��رع��ى ب��أن ت��رض��ى ش��اع��ًرا ب��ع��دك أت��رك��ت
ح��م��ات��ه ربَّ ال��ش��رق وي��رث��ي أب��ًدا ج��ن��وده خ��ي��َر اإلس��الم ب��ك ي��ب��ك��ي
َزَف��رات��ه م��ن ال��ش��طَّ��يْ��ِن ع��ل��ى ي��ل��ق��ي أح��زان��ه م��ن ال��ن��ي��ل وادي وك��أن
رنَّ��ات��ه ف��ي ي��ذي��ب ع��ل��ي��ك ن��دٌب ل��ه��ا ال��ف��ص��ح��ى ال��ع��رب��ي��ة ون��واِدُب
ج��م��رات��ه ع��ل��ى ُم��ْض��َط��ج��ٍع ك��لِّ م��ن ت��رك��ت��ه��م ك��ي��ف اإلخ��وان إل��ى ان��ظ��ر
ف��دات��ه ع��زُم ال��م��ي��َت يُ��ح��ي��ي ل��وك��ان ب��روح��ه ف��داك أٍخ ل��ح��ال ان��ظ��ر
ع��ب��رات��ه م��ن ال��س��خ��ن ت��ج��ري واآلن ع��ي��ن��ه ق��رَّة ال��ع��م��ر ط��ول ك��ن��ت ق��د
ق��ه��وات��ه م��ن ن��م��زُّ اإلخ��اء ه��ذا ف��ي ون��ح��ن األرب��ع��ون ال��س��ن��ون م��ض��ت
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َع��ذَب��ات��ه م��ن ال��رط��ب ن��ه��زُّ ع��ه��د ع��ل��ى وت��رع��ان��ي ب��ع��ٍد ع��ن أرع��اك
رث��ات��ه ب��ي��ن ال��ي��وم غ��دوُت م��ن ي��ا راث��يً��ا ل��ي تُ��رى أن أط��م��ع ك��ن��ت ق��د
ده��ش��ات��ه م��ن ال��ي��وم األم��ان ف��ل��ن��ا وق��وع��ه ق��ب��ل رداك ن��خ��اف ك��نَّ��ا
ب��غ��دات��ه س��روره وك��ان ت��رًح��ا م��س��اؤه ي��ك��ون ق��د ل��ع��ي��ٍش ت��بٍّ��ا
وف��وات��ه ب��ق��ائ��ه ب��ي��ن ف��رق ال ب��ه ي��ب��ل��ى ل��م��ا ي��ن��ظ��ر إن وال��م��رء
ح��س��رات��ه ف��ي ي��ذوب وْه��و ك��ال��ح��ي ح��ش��رات��ه ف��ي ي��ذوب وْه��و ف��ال��م��ي��ت
ل��ِذاِت��ه ال��ج��م��ي��َل َص��نَ��َع َم��ْن ك��لُّ ه��م ��اره��ا ع��مَّ ال��ت��ي ال��دار ل��ك ن��رج��و
ِه��ب��ات��ه ض��روب تُ��ح��َص��ى ال وال��ل��ه آالئ��ه م��ن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ي��ض��ف��ي
ن��غ��م��ات��ه ف��ي ال��ن��اس وي��س��ل��ي ي��ش��ج��ي ص��ادًح��ا ه��زاًرا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ن��َت ق��د
ج��ن��ات��ه ف��ي ال��م��ح��ك��ي وال��ط��ائ��ر س��اج��ًع��ا ربِّ��ك ب��ج��الل ُك��ْن ف��ال��ي��وم
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الشعر يف راَضشوقيوحافًظا الذي َمن

نته تضمَّ بما القلوب من ومأخذها األدبيَّة الوسيلة
سامي محمود شعر من

سامي محمود مع املؤلف مراسالت (1)

ح وصحَّ طبعه وصقل شوقي خيال راَض الذي األول الكتاب «إن الرافعي: األستاذ يقول
كتاب أي عنه؛ مقالنا يف وذكرناه حافظ بصرية منه كانت الذي بعينه هو األدبيَّة نشأته
ومختارات البالغة فنون من فيه ما الكتاب هذا يف الرسُّ وليس للمرصفي. األدبيَّة الوسيلة
كشوقي، شاعًرا لها يخرج ولم شيئًا يُْغِن ولم مرصقديًما يف كان كلُّه فهذا والكتابة، الشعر
عىل ومتابعة اقتداء واملعارصة معارص ألنه البارودي؛ شعر من الكتاب يف ما الرسَّ ولكن
والشعراء الكثرية القرون ترصمت وقد الخطأ. كان إن خطأ وعىل الصواب، كان إن صواب
الجيل يخلد وال والتكلُّف، الصناعة بشعر إالَّ يجيئون ال ثم وغريه املتنبِّي ديوان يتناقلون
البارودي كان أن إىل له. ُفِتح الذي الباب غري يستفتح وال عرصه يف رأى ملا إالَّ منهم
العلم كلُّ هو هذا وجهله شيئًا، منها يُْحِسن ال البالغة وعلوم العربية بفنون جاهًال وكان
الناس أعمال أن عىل دليل وهي الحكمة، من عجيبة لها فيا بعُد، من الشعر ل حوَّ الذي
من الحفظ وهو أطاقه ما عىل البارودي وأكبَّ الناس. عىل نافذة لقوانني خضوًعا إالَّ ليست
سليقة فيه وكانت واملزاولة، املعاناة ثم القراءة غري إىل الحفظ يحتاج ال إذ الفحول؛ شعر
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بذلك وجاءت والرواية، الحفظ من األول والصدر الجاهلية شعراء يف مثلها مخرج فخرجت
وشوقي حافظ للعربية به ليخرج تعاىل هللا من بإلهام املرصفي نقله الذي الجزل الشعر
هذه فتبعثه الناشئ األديب روح إىل املعارصة روح ينقل أنه الكتاب يف ما فكل وغريهما.
التي الطريق عىل هو وإذا وبصرية، ميزة عىل هو فإذا االقتداء، وصحة التمييز عىل الروح
من وحافظ شوقي ابتدأ وبهذا وطبع، ذكاء فيه دام ما نفسه قوة يف ما إىل به تنتهي
طريقة غري مًعا والطريقتان اآلخر، طريقة غري طريقة إىل كالهما وانتهى واحد موضع

ا.ه. البارودي.»
أنشأت قد البارودي، شعر من فيها بما للمرصفي األدبية الوسيلة أن والظاهر قلت:
دولة العربي لألدب وأحيت مرقده من العايل الشعر وبعثت وحافظ، شوقي من أكثر
الشاعر ُجهاَدى وكان النكتة، عن عبارة هو الشعر أن يظنُّون الناس كان أن بعد جديدة
أو تورية أو سائر مثٌل أو تاريخ أو أدب من نكتة بيت كلَّ ن يُضمِّ أن رين املتأخِّ من
ذلك غري أو معنوي أو لفظي جناس أو ونرش لف أو مقابلة أو طباق أو بديعي استخدام

البديع. علماء استقصاه ا ممَّ
أوائل يف عاشوا ممن بعدهم جاءت التي والطبقة ِمني وامُلخْرضَ الجاهلية أسلوب فأما
حفظ الكتب يف محفوًظا كان فقد ملكاتهم، عىل الَوَهن طرأ يكن ولم العبايس الدور
أن يرون يزالون وال منواله عىل ينسجوا أن بدًعا الناس يرى وكان الخزائن، يف النفائس

البالغة. مقاطع أحسن من منحوتًا كان ولو شعًرا يَُعد فال النكتة من خال إذا البيت
تلك وإرساله األولني شعر عىل بانطباعه البارودي نبغ حتى كذلك األمر وبقي
وشعره شعرهم يف الناظر وصار يقرصعنهم، فلم الكرب آياتهم فيها عارض التي القصائد
يعرف لم أو والرصف النحو قواعد من شيئًا البارودي عرف وسواء النسجني. بني يفرِّق ال
شعره قرأت إذا وكنَت الرتكيب، ومتانة األسلوب وبداعة اللغة نقاء يف األعىل املثل كان فقد
وعنرتة زهري مثل امُلفِلقني الفحول شعر يف إالَّ تجدها ال هزة وهزَّك مشاعرك عليك ملك
واحد عىل ُزرَّ قميصه كأنما رضبهم، يف وَمْن تمام وأبي وبشار الذبياني والنابغة واألعىش

هؤالء. من
ضالَّتهم فيها وجدوا للمرصفي األدبية الوسيلة إىل العرص ناشئة من اهتدوا فالذين
نسبة له معارصيه نسبة رأوا سامي. محمود شعر يف إالَّ يجدوها فلم نشدوها طاملا التي
وحافظ شوقي يف الشعر بعثت التي هي األدبية الوسيلة كانت هل أعلم وال الباز، إىل البغاث
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شوقي أذاكر كنت وعندما حياتي يف حافًظا أشاهد لم ألني غريها؛ وسائل لهما كانت أم
إن أو طرازه عىل نسج إنما بكونه يتعلَّق شيئًا يل يُقْل لم سامي محمود شعر من وأنشده
إجالل هو شوقي من لحظته ما وُقصاَرى قريحته. أرهف الذي هو سامي محمود شعر
إالَّ الشعر يف وشوقي حافظ َصيَْقَل كان سامي محمود أن عرفت وما كشاعر، البارودي
نفيس، من ذلك أعرف ألني صحيًحا يكون بأن جدير القول وهذا هذه، الرافعي رواية من
الشيخ اإلسالم ة ُحجَّ اإلمام األستاذ بواسطة سامي محمود شعر عىل اطالعنا كان فقد
واستفاضة علمه واسع من استفادة نالزمه وكنَّا بريوت، يف منفيٍّا كان يوم عبده محمد
أنا وكنا املرصفي، حسني للشيخ األدبية بالوسيلة عرفنا الذي فهو فضله، عارض من
شعر ونؤثر الشعر يف األولني طريقة إىل صبانا من نصبو — هللا رحمه — نسيب وأخي
حلَّت مهما األخرية األعرص أهل شعر عىل امُلولَّدين من األول والبطن واملخرضمني الجاهلية
يفوتنا كان وال البديع علم نجهل نكن ولم أشعارهم، يف البديعية األنواع وكثرت نكاتهم
املعلَّقات إىل بالقياس ولهًوا لعبًا عندنا كان كله ذلك ولكن حجة ابن خزانة يف ا ممَّ يشء
ثم ربيعة أبي بن وعمر والفرزدق وجرير األخطل شعر ثم واألعىش، النابغة وشعر السبع
تمام وأبي حفصة أبي بن ومروان الوليد بن ومسلم وبشار نواس وأبي العتاهية أبي شعر
نرى وكنَّا والِحَكم، األمثال جهة من إالَّ يروقنا ال كله املتنبِّي وكان وطبقتهم. والبحرتي
بأدبه، سكرنا سامي محمود شعر قرأنا فلما يكون، أن يجب عما نازًال األحايني يف شعره
عرفناه، أن قبل من أنفسنا يف نعهدها لم روحية نشأة لنا وبعث قصبه، عىل ورقصنا

أنفاسهم. بنفسه يسامي وأن األولني يضارع أن َقَدَر َمْن املعارصين يف أن وعلمنا
املتأخرون بهم ُقِرن إذا وأنهم تُدَرك، ال غايًة األولني نظنُّ سامي محمود قبل من وكنَّا
أن إىل االعتقاد هذا فينا وبقي األرض. هم وهؤالء السماء ُهم أولئك كان املعارصون أو
نكن فلم األدبية، الوسيلة يف التي قصائده جميع وحفظنا سامي محمود بشعر ظفرنا
فينا، الشعر عوامل أعمل من لها ِحْفظنا وكان واحًدا، بيتًا منها نْخِرم بها إعجابنا لشدة
أنفسنا يف البارودي شعر روينا كلَّما جوارحنا لها تهتزُّ طرٍب ة بحاسَّ ذاك إذ نشعر كنَّا بل
شكسبري نرى اإلنجليز معارش نحن «إننا شكسبري: عن كارليل قال وكما الناس. أمام أو
عربية. مملكة بذاته هو سامي محمود إن نفيس يف أقول كنُت فقد الهند.» من لنا أثمن
ما إىل يذهب الفكريَّة الدولة رئاسة من بمكانه عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ وكان
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البارودي، سامي ملحمود الشعر يف خرِّيًجا أراني أنا كنت ولذلك العقيدة؛ هذه فينا يقوِّي
يل: فقال سيالن، يف منفاه من بمراسلتي بدأ يوم بها أجبْتُه قصيدة أول يف أرشت هذا وإىل

أت��ك��ل��م ول��م أه��م��س ل��م وأم��س��ْك��ُت ��بً��ا وُم��ع��قِّ ب��ادئً��ا ب��ذك��ري أش��ْدَت
م��ق��دم��ي ت��ه��يَّ��ب��ت ل��ك��ن ب��ه َح��ب��ان��ي ام��رئ ع��ل��ى ب��ال��ُوداد ض��نٍّ��ا ذاك وم��ا
ال��ُم��نَ��ْم��نَ��م ب��ال��ث��ن��اء إالَّ ألن��ط��ق أك��ن ف��ل��م ال��ج��زاء ح��قَّ وق��د ��ا ف��أمَّ
��م ت��وسُّ ب��ع��د ال��ش��م��س ض��وء وأن��ك��ر م��س��ت��ق��ره ع��ن ال��ش��ك��ر أذود وك��ي��ف
��م ال��ت��وهُّ ق��ن��اع ع��نِّ��ي َس��َرى ب��ق��وٍل ورش��ت��ن��ي ب��اس��م��ي ن��وَّه��ت ال��ذي وأن��ت
ل��ل��ُم��ت��ق��دِّم ف��ال��ف��ض��ل ب��ح��لَّ��ت��ه��ا ف��اش��ت��م��ل ال��ف��ض��ي��ل��ة ف��ي دون��ي ال��س��ب��ق ل��ك
َف��ِم��ي ال��ُع��ال ب��َم��ْدح س��دَّاه��ا ال��ن��ظ��م م��ن َح��ِب��ي��رة ال��ك��رام اب��ن ي��ا ودونَ��ك��ه��ا

فيها: له أقول بقصيدة فأجبته

ُم��ح��تَّ��م ُع��الك م��ن ح��قٍّ ل��ت��ق��دي��ر ُم��نَ��ْم��نَ��م ب��ش��ك��ر ع��اٍن م��ن ال��ل��ه ل��ك
ل��م��ن��ع��م ج��م��ي��ل أو ف��ض��ل ت��ذك��ر ي��ًدا ي��رى أض��ح��ى ال��ن��ْف��س أب��يُّ وش��ْه��ٌم
وأك��رم خ��الٍل أع��ل��ى ع��ل��ى ف��دلَّ ق��ول��ه ت��ذك��ر م��نِّ��ي ك��رًم��ا رأى
ُم��ْس��ِل��م ك��لِّ ع��ل��ى ف��رًض��ا ذك��ره رأى ن��ف��س��ه ق��ْدَر ف��اض��ٌل ي��دري ك��ان ول��و
ف��م��ي ش��ع��ره ف��ي ش��قَّ ق��د ال��ذي ل��ع��م��ري ب��م��ث��ل��ِه ِم��ثْ��ل��ي تَ��نْ��وي��ه م��ن أي��ع��ج��ب
أع��ج��م ك��ل ال��ورى ف��ي ث��ق��ف��يٍّ��ا ي��رى ف��ب��ف��ض��ل��ه أع��ج��م م��ن ي��ك��ن وم��ه��م��ا
ال��ُم��ت��رنَّ��م ل��ل��ط��ائ��ر ي��د ف��أيُّ ب��واب��ٍل ال��ري��اض ال��غ��ي��ث أم��ط��ر إذا
ال��ُم��ت��يَّ��م ال��ع��م��ي��د ف��ض��ل ف��م��ا ب��وج��ه ص��ب��اح��ة ب��ال��ع��م��ي��د ت��ص��بَّ��ت م��ا إذا
ع��م��ي ط��رف��ه م��ن غ��ي��ر ح��س��نً��ا وي��ن��ك��ر آلم��ًة إالَّ اإلح��س��ان ي��ن��ك��ر وه��ل
ي��ت��ك��ت��م ل��م ال��ش��م��س ض��وء ج��اء وق��د م��ِزيَّ��ة أدن��ى ال��ش��م��س ش��ه��ود ف��ي وه��ل
��م ب��ال��ت��وهُّ أه��ل��ه م��ن ت��ي��أَس��ْن وال ت��ه��م��ة ل��ده��رك ت��ك��ث��ر ال ُرَويْ��دك
ل��وم ل��وم��ة ال��ح��قِّ ف��ي ل��ت��أخ��ذه ي��ك��ن ول��م ال��ج��م��ي��ل ي��دري م��ن زال ف��م��ا
ال��ت��ق��دم ص��دُر ال��ع��ل��ي��اء ف��ي ِل��غ��ي��ِرك ي��ك��ن ل��م ال��ده��ر أن��ص��ف ل��و ال��ذي وأن��ت
م��ن��ظ��م ث��ن��اك ف��ي ك��ع��ق��د ف��ج��اءت وط��ري��ف��ه��ا ت��ل��ده��ا م��ن ال��ُع��ال ج��م��ع��ت
وم��خ��ذم ي��راع ف��ي ق��ط��ب وإن��ك وم��خ��ذم ي��راع إم��ا خ��ط��ت��ي غ��دت
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ال��دم م��ع ال��م��داد إرع��اف ال��م��ج��د إل��ى أح��س��ن��ت ��ك ك��فِّ م��ث��ل ��ا ك��فٍّ أَر ول��م
ي��ن��ت��م��ي ال��م��ج��د إل��ى س��اٍم م��ح��ت��ٍد إل��ى ��ه ب��ك��فِّ ال��ق��دي��ر ج��م��ع ج��م��ع��ت��ه��ا
ب��ُس��لَّ��م ال��ن��يِّ��رات ل��ب��ل��غ��ت إذن ي��س��ت��ح��ق��ه م��ا ال��م��رء ي��رق��ى ك��ان ول��و
وم��س��ل��م ال��ن��واس��ي ع��ه��د م��ن ألف��ص��ح أع��دت��ه��ا ال��ك��رام اب��ن ي��ا ال��ذي وأن��ت
وأع��ظ��م ُرف��اٍت م��ن ن��ث��ًرا ألع��ظ��م م��ص��ي��ره ب��ع��د ال��ش��ع��ِر م��ي��َت وأن��ش��ْرَت
ُم��ت��ق��دِّم وال ال ف��ي��ه ي��دان��ي��ك م��ت��أخ��ر م��ن ال��ن��اس ف��ي م��ا وأش��ه��د
وم��ت��ه��م ح��ي ك��لِّ م��ن ب��م��ن��ج��ده��م ج��م��ل��ة ت��ع��رض ال��ده��ر ش��ع��راء ول��و
��م ُم��ت��مَّ غ��ي��ر ت��م��ام أب��ي وخ��ل��ق ب��ح��ت��ًرا م��ع��ك ال��ب��ح��ت��ري ش��خ��ص ألب��ص��رت
م��وس��م ك��ل ب��ل ال��ش��ع��ر ع��ك��اظ وأن��س��ت ن��أت ال��ت��ي اآلِن��س��ات اآلب��دات ل��ك
ن��وَّم غ��ي��ر ش��رَّد م��ن��ه��ا ح��ظ��وُظ��ك وخ��ال��ف��ت ال��رواة ج��ف��ن أس��ه��َرْت ل��َك��ْم
م��ض��رم ن��ار ب��ه��ا وج��دي م��ن أرِو ول��م ب��دي��ع��ه��ا ف��أروي ط��ف��ًال ب��ه��ا ش��غ��ف��ت
ل��ل��م��ت��ك��لِّ��م ب��ال��ق��ول ال��ه��وى ف��ي��س��ري ص��ب��اب��ة أح��نُّ أن��ي ع��ج��ب وال
م��ي��س��م ن��ار ع��ل��ى م��نِّ��ي ج��ان��ًح��ا ط��وى ك��أن��ه وج��د ف��ي��ك ي��وم ك��لِّ أف��ي
م��س��ِل��م ع��ل��ي��ك م��ن��ه��ا ص��بً��ا م��ن ف��َك��ْم ت��ح��ي��ة ك��لَّ ال��ه��ن��د ري��َح ��ل أح��مِّ
وأح��ِج��م أق��ِدم ب��ي��ن م��ا ت��ردُّده��ا وع��اق��ن��ي ن��ف��س��ي ح��دَّث��ت ط��ال��م��ا وق��د
م��ق��س��م أل��يَّ��ة ال��زه��را وب��ال��روض��ة وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ب��م��ا ح��ل��ف��ت
ُم��ف��َع��م ال��دم م��ن ح��وٍض ف��ي وخ��وض��َي ال��ق��ن��ا م��ش��ت��ج��ر دوس ع��ن��دي ألل��ف��ي��ت
ال��ُم��ع��ظَّ��م ال��م��ق��ام ذاك م��ن وأه��ون ه��ي��ب��ة ال��م��واق��ف ف��ي ب��ق��ل��ب��ي أق��ل
َض��يْ��َغ��م ب��ل��ق��ي��ان ال��ب��ازي ي��ط��م��ع ف��ه��ل أش��ه��ب ان��ق��ضَّ ق��د ب��اٌز أن��ن��ي وَه��ْب
أح��ت��م��ي ِب��تُّ ب��ه م��ن��ه أن��ذا ف��ه��ا س��ات��ًرا م��والي ع��ف��و م��ن ل��ي ول��ك��نَّ
أش��أم ط��ائ��ر ال��زج��ر ع��ل��ي��ك وط��ال خ��ائ��نً��ا ال��ده��ر ي��ُك إن س��ام��ي أم��ح��م��ود
��م ال��ت��ن��عُّ ح��ظُّ ب��ال��م��ك��ث ال��ش��ق��ا وح��ظُّ وأن��ع��م��ا ب��ؤس��ي األي��ام زال��ت ف��م��ا
َع��ْل��ق��م م��رارة م��ن إالَّ ال��ش��ه��د ل��ك ح��ال وال ورد ط��اب م��ا ال��ص��دى ول��وال
م��ظ��ل��م ج��ن��ح ف��ي ال��س��ع��د ص��ب��ح وي��ن��ص��اح ي��نْ��َج��ل��ي وال��ه��مُّ األْق��دار تَ��ْع��ت��ب ع��س��ى
وم��ل��ح��م ث��ن��اك ف��ي م��س��ٍد ح��ب��ي��رة ت��ه��ان��ئً��ا ال��م��ق��ام ذاك ف��ي وأه��دي��ك

يف ص تتلخَّ التي النفسية حالتي هذه قصيدتي حروف من حرف كلِّ من ترى فأنت
البارودي شعر قرأت أن قبل أنني أنكر وال الشعر. يف إمامي هو البارودي إن الجملة: هذه
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عبده محمد الشيخ عليه اطلع وكان قليٍل، غريُ نْظٌم يل سبق كان عبده محمد الشيخ بداللة
ستكون أنت بي: عرَّفوه وقد بريوت، يف األمريكية الجامعة يف اجتماع يف يل فقال نفسه،
امُلقدَّم الصدر كان الذي األحدب إبراهيم الشيخ العالمة قال وكذلك الشعراء. أحسن من
سيكون الولد هذا إن املدرسة: يف بعُد وأنا الجرائد، إحدى يف أبياتًا يل قرأ وقد األدب يف
من هزَّني ولكن البارودي لشعر ِحْفظي عىل موقوًفا للشعر نظمي يكن لم إذن شاعًرا.
يف السعادة منتهى أرى فكنُت وآخر، أوَّل من شاعٍر شعُر يهزَّني لم ما الرَُّجل هذا شعر
مع العالقة هذه مثل إىل أحنُّ كنُت كما بِصلة، إليه أمتَّ وأن مراسلة معه يل تكون أن
ظفرت أن إىل لهما وأقرأ عنهما أسمع بما عبده محمد والشيخ األفغاني الدين جمال السيد
علماء كبار بتقليد َهَوٌس بل شديد، ولوع لهم يخفى ال كما املتأدِّبني الشبان وجميع بذلك،
محمود جهة من عنه ت عربَّ قد ما وهو عنهم، واألخذ بهم لالتصال مربح ووْجٌد عرصهم،

قويل: يف سامي

َم��يْ��س��م ن��ار ع��ل��ى م��نِّ��ي ج��اِن��ًح��ا ط��وى ك��أن��ه َوْج��د ف��ي��ك ي��وم ك��لِّ أف��ي
م��س��لِّ��م ع��ل��ي��ك م��ن��ه��ا ص��بً��ا م��ن ف��ك��م ت��ح��ي��ة ك��لَّ ال��ه��ن��د ري��َح ��ل أح��مِّ

فأحصل الكبري الشاعر بهذا بها أتحكك وسيلة بنشدان نفيس أحدِّث ما كثريًا وكنت
منِّي تتزلزل أن وأخىش اإلقدام أتهيَّب كنت ولكنَّني سعيًدا، فأكون منه جواب عىل منها
هو بدأ أن بعد بقويل أرشت هذا وإىل هذه، فكرتي إجراء عن فأنكص فأعود األقدام

باملراسلة:

وأح��ِج��م أق��ِدم ب��ي��ن م��ا ت��ردُّده��ا وع��اَق��ِن��ي ن��ف��س��ي ح��دَّث��ت ط��ال��م��ا وق��د
م��ق��س��م أل��ي��ة ال��زه��را وب��ال��روض��ة وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ب��م��ا ح��ل��ف��ت
م��ف��ع��م ال��دم م��ن ح��ْوٍض ف��ي وخ��وض��َي ال��ق��ن��ا م��ش��ت��ج��ر دوس ع��ن��دي ألل��ف��ي��ت
ال��ُم��ع��ظَّ��م ال��م��ق��ام ذاك م��ن وأه��ون ه��ي��ب��ة ال��م��واق��ف ف��ي ب��ق��ل��ب��ي أق��ل

كان املهالك، واقتحام املعارك خوض من أشقَّ املقام ذاك عىل اإلقدام كان كما ولكن
هللا كتاب تالوة بعد من يوم كلَّ أتلوها كنت التي القصائد تلك صاحب إىل أيًضا الشوق
الربحاء نوع من نهاري وصبوح لييل وغبوق أسماري نقل وأجعلها نجواي، يف بها وأترنَّم
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مرامي بها أبلغ ثانية طريقة إىل فعدت تُناَزع، ال التي النزعات نمط ومن تدافع ال التي
يف ذاك إذ أنرشها كنت التي مقاالتي يف البارودي بشعر أستشهد أن وهي أوامي؛ وأروي

قوله: وهما باسمه، ترصيٍح بدون ببيتني املرار إحدى له فاستشهدت األهرام، جريدة

ح��د ل��ه ت��الٍق أو ف��راق ف��ك��لُّ ال��ه��وى ب��ك أض��رَّ إن ص��ب��ًرا ق��ل��ُب ف��ي��ا
ال��ِح��ْق��د أق��ص��اه��م��ا ان ال��ض��دَّ وي��ل��ت��ئ��م ال��ه��وى أدن��اه��م��ا اإلل��ف��ان ي��ش��ع��ب ف��ق��د

ومع باسمه، الترصيح مع وذلك كريت، أهل عن له ببيت أخرى مرة واستشهدت
الدولة: عىل ثاروا كانوا وقد الشعراء»، «أمري بلقب نعته

ال��س��ل��ط��ان ط��اع��ة م��ن ف��ت��س��لَّ��ل��وا ُخ��ْس��ره��م إالَّ ال��ش��ي��ط��اُن أب��ى ق��وٌم

يقلُّ ال ما املساكن وتراخت األماكن، تباعدت مهما األرواح بني التجاذُب من كان وملا
محمود معرفة إىل هذا حنيني كان الكهرباء، ونفوذ الهواء بتموُّجات األصوات انتقال عن
ال بعاطفة لكاتبها فيشعر األهرام يف مقاالتي يقرأ كان وقد إيلَّ، مثله القي قد سامي
أنَّ فعلم وثانيًا أوًال بشعره أستشهد رآني حتى كذلك زال وما ا، خاصٍّ سببًا لها يعرف
بال ووسائل ُكتُب غري من رسائل الروحني بني وأن جهته، من بي هو جهتي من به ما

بقوله: فيها يبتدئ التي األبيات منه جاءني فعندها أسالك،

أت��ك��ل��م ول��م أه��ِم��س ل��م وأم��س��ك��ت ��بً��ا وُم��ع��قِّ ب��ادئ��ا ب��ذك��ري أش��ْدَت
م��ق��دم��ي ت��ه��يَّ��ب��ت ل��ك��ن ب��ه َح��ب��ان��ي ام��رئ ع��ل��ى ب��ال��ُوداد ض��نٍّ��ا ذاك وم��ا

الذي الكتاب هذا منه جاءني تقدَّمت التي بالقصيدة هذه أبياته عىل أجبته أن بعد ثم
بحروفه: اآلن أنُقله أنا

:١٣١٥ سنة القعدة ذي ٢٨ يف كندى عن

ال��س��ل��وك م��ح��م��ود ال��غ��ي��ب أم��ي��ن ُح��رٍّ ث��ن��اء ش��ك��ي��ب ي��ا ت��ق��بِّ��ْل
ال��س��ل��وك ف��ي ال��ك��ه��رب��اءة َم��ِس��ي��ر ع��روق��ي ف��ي ودَِّك نَ��َزواُت س��رْت
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األمري سيدي
اإلْمالل، مخافَة هنيهة املكاتبة عىل لصربت ، الحبِّ عالقة وهو النفس، حنني لوال
الكتابة، يف ال الزيارة يف يكون اإلغباب أن زاِعمة عيلَّ فأبَْت النفس راجعت ولكنِّي
َمَرًحا، يهتزُّ وفؤاد فرًحا ترعد بيٍد عيلَّ به لتم تفضَّ ما اليوم يت تلقَّ فقد وبعُد،
رشعته وردت لو ونثٍر ِسْحًرا، لقلت وصفته لو نظٍم يف أقول أن عساي وما
النكر، معروفها إىل يتدرَّج وال الشكر بها يقوم ال منَّة هللا وايم إنها بحًرا، لكان
هلل فالحمد الحرسة، ضبابة عنِّي ورست الوحشة، غيابة عيلَّ أضاءت وقد ال كيف
األهرام جريدة يف قلمكم آثار طالعت منذ فإني أميل، ق وحقَّ ظنِّي، صدق الذي
رأيت أن ألبث لم ثم بكم، التعاُرف إىل منها ونزاع إليكم النفس يف بَميْل شعرت
بمد نفيس فحدَّثت إليكم، يدعوني روحانيٍّا هاتًفا منه سمعت خفيٍّا تعريًضا بها
فأمسكت الحال راعيت ولكني معكم، املودَّة كهرباءة لتبادل املراسلة أسالك
أن أتمالك فلم رصاًحا باسمي يدعوني آخر هاتًفا سمعت حتى َمَضض عىل
أِجُده كنت ما هذا األشباح، تقاُرب قبل األرواح بتعاُرف األمل فتمَّ دعوته، لبَّيُْت
فاقبلوا هللا، شاء إن هذا بعد وسأكتب الغرابة، سبيل عىل لكم أذكره نفيس يف

وُدْمتم. ودادي وخالص فؤادي تحيَّة
سامي محمود الداعي

«األرواح الحديث: تَصداق هي سامي محمود وبني بيني وقعت التي الحالة هذه إن
اختلف.» منها تناكر وما ائتلف منها تعارف فما ُمجنَّدة جنود

معه، بالتعاُرف إالَّ فؤادي َ ظمأ أروي وال قصائده أروي كنُت أنا فبينما وبالجملة
بمجرد بل يعرفه أن قبل األهرام يف املقاالت تلك كاتب إىل خاصٍّ بَميْل يشعر هو كان
منشأ أنه الحكماء قرَّر الذي األشكال تالؤم وبسائق الغيبي والتعارف الروحي التجاذب
يجاذبني فكاد باسمه ترصيح بغري ولكن بشعره أستشهد رآني إنه ثم الخلق، بني الحبِّ
يملك فلم الشعراء أمري إنه وأقول باسمه ح أرصِّ رآني ثم قليًال ف توقَّ أنه إالَّ املراسلة حبل
امِليميَّة، األبيات بتلك إيلَّ فأرسل الثناء يف واإلرساف بالخطاب البديئة عن ذلك بعد نفسه

بقوله: أشار األخري املعنى هذا وإىل

ال��ُم��نَ��ْم��نَ��م ب��ال��ث��ن��اء إالَّ ألن��ط��ق أك��ن ف��ل��م ال��ج��زاء ح��قَّ وق��د ��ا ف��أمَّ
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طارت قد شوقي يكن لم الشعراء» «أمري إنه بقويل: سامي محمود وصفت ويوم
محمود أعد أني شوقي عن أجمجم أنا كنت وال االسم، هذا عىل يزاحمه صار أن إىل شهرته
فيه نفسه يرى شوقي أصبح الذي الدور جاء قد كان وال وقته، يف الشعراء أبا سامي
من أحًدا فيه يرى وال نظرائه، عىل النَّْخوة تأخذه الذي والفذ الجميع، عىل املرب الجواد
إىل أمامه أحًدا يضع ولم باإلمامة، بايعه من أوَّل حيٍّا، البارودي دام ما كنت، بل أْكفائه،

قويل: به رثيته ما جملة من فكان لسبيله، مىض أن

ق��دم��ا م��ن ج��دَّ َم��ن ف��ث��أى أت��ى ح��ت��ى م��ع��ج��زة األن��ظ��ار ف��ي األوائ��ل ك��ان
زع��م��ا ب��م��ا ي��زع��م ل��م ك��ن��دة ح��ك��ي��م وع��اص��َره ال��م��اض��ي ال��زم��ن ف��ي ك��ان ل��و
ُم��ع��ت��ِص��م��ا اإلن��ش��اد ع��ن ح��ب��ي��ب ع��يَّ ت��ق��دَّم��ه ق��د ع��ص��ًرا أدرك ك��ان ل��و
ي��ت��م��ا إنَّ��ه ل��ش��وق��ي وق��ول��وا م��ع��ه ق��اِط��ب��ة واآلداب ال��ش��ع��ر ل��ن��ا ف��ان��ع��وا

تكون وقد العهد، ذلك من البارودي برئاسة غصَّ شوقي يكون فقد يدري َمن ولكن
من رأيت وما الغرب، طرابلس قاصًدا مرص إىل جئت عندما منه يل ظهرت التي الفرتة
أراهم ن عمَّ رسكيس سليم فيها أجبت التي املقالة آثار من أثًرا به تسحُّ من ولحظت ُّ تدهلل
هو والثاني سامي محمود هو فيهم األول أن فيها وأَْسَجْلت العرص، هذا يف الشعراء أشعر
ولعلَّ هللا. رحمه كبده عىل َقْرًعا هذه مقالتي فجاءت إبراهيم، حافظ هو والثالث شوقي
بينه كان قد ألنه أنا؛ أدريه ال ما األمر هذا من يدري مطران خليل القطرين شاعر األخ
األمر كان وكيف اثنني، بني يكن لم ما الحديث يف والتبذُّل واملودة الخلطة من شوقي وبني
األمري شاعر صار أن بعد أصبح شوقي إن قوله: يف الرافعي صادق مصطفى صدق فقد
يف شوقي طريقة إن قوله: يف أيًضا الرافعي صدق وقد ظله. حتى ينافس العتيق كالجواد
تكن ولم البارودي طريقة عن يضعف كان شوقي ألن البارودي؛ طريقة تكن لم الشعر
هذين من فلكلٍّ اثنان فيه يختلف ال يشء وهذا عهده. أول يف ة وخاصَّ أسبابه يف تتهيَّأ
شوقي عىل والغالب والجزالة، النفس علوُّ هو البارودي عىل والغالب به، ة خاصَّ طريقة

النفس. يف والتأثري والحكمة ة الرِّقَّ هو
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يف حتى لألدباء سبق وقد شوقي، شعر من يعجبنا ا ممَّ أماثيل نذكر أن اآلن حان وقد
واتفق قوله، من واألثري شعره من املختار إىل وأشاروا املوضوع هذا يف تكلَّموا أن حياته

أولها: التي القصيدة أن عىل الجميع

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

أنها مع ِجدال فيه يََقْع لم ما التوفيق من فيها ُرِزق التي قصائده عيون من هي
وفاة بعد رسالة الجميل بك أنطون الضليع األديب نرش وقد شبابه. أول يف نظمه ا ممَّ
يف الناس له يؤثره كان ا عمَّ يخرج ال وهو نظره، يف األحسن رآه ما نها ضمَّ الشعراء أمري
شوقي شعر من يعجبني ما الناس جملة من أيًضا أنا وسأنقل عنه. دائًما ويأثرونه حياته
فأقول: تذييل؛ بدون د ْ الرسَّ مجرد عىل مقترص وال التحليل يف اإلطالة مذهب ذاهب غري
عىل اإلفرنج اصطلح ما وهو الشخيص، الشعر أحدها أقسام: ثالثة إىل شوقي شعر ينقسم
له يقولون ما وهو الوقائع، شعر أو التاريخي والشعر Lyrique امُلطِرب بالشعر تسميته
لم منظومة روايات عدَّة ولشوقي شعًرا، املنظوم القصص وهو الروائي والشعر épique
شوقي، شعر من األوفر الجانب هو الشخيص فالشعر وفاته. بعد إالَّ عليها اطَّلعت أكن
واحد نسج شوقي شعر ألن كبري؛ بديوان إالَّ منه ينتهي ال جيده يعتام أن الناقد أراد وإذا

نقيض. طريف عىل وشوقي فالغثاثة املواضيع، أتفه يف كالمه وضع ولو ينزل، يكاد ال
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مرة، أول املطبوع ديوانه به افتتح ما الشخيص شعره من يعجبني ما أحسن من
هللا»: أيَّده الثاني الحميد عبد املؤمنني أمري موالنا «إىل عنوان تحت وذلك

ال��م��ق��ام دون ت��ح��يَّ��ة ف��ك��لُّ س��الم��ي أرض��ى ال ال��ل��ه س��الم
ال��ِج��س��ام األم��ر ح��اِم��ل وت��ح��رس ت��رع��ى ال��ل��ه رس��ول م��ن وع��ي��ن
ِن��ي��ام أَُم��م ع��ل��ى وت��خ��ل��ف��ه��ا يَ��ْق��َظ��ى ال��ل��ه ف��ي ُم��ْق��ل��ة وت��ن��ج��د
س��الم ب��ال ال��م��س��ل��م��ي��ن ت��رك��ن خ��ط��وب م��ن ل��ي��اٍل ف��ي ت��ق��ل��ب
األن��ام نَ��َظ��ر ف��ي ال��ش��م��س وأن��ت ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ق��ي��ام��ك ع��ج��ب وم��ن
اإلم��ام ح��بِّ ف��ي ال��ل��ه وح��بُّ ج��ه��دي ال��رح��م��ن خ��ل��ي��ف��ة أح��بُّ
ال��ن��ظ��ام ف��ي ي��ظ��ه��ر ال��ع��ق��د وح��س��ن ش��ع��ري ع��ن��وان ع��ص��ره وأج��ع��ل
ال��ك��الم ح��ظُّ ب��ف��اِئ��ت ف��ل��ي��س ح��ظِّ��ي م��ن��ه ال��م��وان��ع ت��ف��ت ف��إن
ال��غ��م��ام س��م��ع م��ن األرض وأي��ن أذنً��ا األرض ال��غ��م��ام ي��رع��ى وق��د

فقال: الخديوي إىل بتقدمة فشفعها عاد الخليفة إىل التحية هذه قدَّم أن وبعد

ال��ك��ري��م إل��ى ال��ق��ل��ي��ُل يُ��ه��َدى وق��د ك��ت��اب��ي أه��دي ��د ُم��َح��مَّ اب��ن إل��ى
��ِم��ي��م ال��صَّ م��ن ال��ف��ؤاد ب��ي��ن وم��ا ف��ؤادي إالَّ ل��ه أه��دي وم��ا
ق��دي��م وح��ي م��ن أوع��ي��ت وم��ا ش��ب��اب��ي وج��ن��ى ط��ف��ول��ت��ي وغ��رس
ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��وط��ن اآلداب م��ن ع��ظ��ي��م ع��ص��ر م��ن ح��اول��ت وم��ا
ال��ي��ت��ي��م راع��ي م��ن ال��درِّ ل��ه��ذا وأرع��ى أوف��ى ��ٌد ُم��ح��مَّ وك��ان
ال��ف��خ��ي��م ال��ج��اه ف��ي ال��ظ��نِّ ف��خ��ي��م ف��إن��ي ت��وف��ي��ٍق اب��ن ي��ا ف��ُك��نْ��ه
س��ل��ي��م ذوق ذي ك��لِّ وراح��ة ال��م��وال��ي ري��ح��ان ال��ش��ع��ر وإنَّ
ال��ن��دي��م ه��ذا م��ن ال��ك��أس ك��ه��ذي اس��ت��ع��ادوا وال ال��م��ل��وك َش��ِرَب وم��ا

راعي من الدرِّ لهذا أرعى محمد وكان قوله: ويف القصيد، بيت هو األخري والبيت
هو وإنما «فخيم»، العربي يف يوجد وال «فخيم» لفظة استعمل ولكنه لطيفة تورية اليتيم،
لغة أن املعلوم ومن الدواوين كالم من شوقي كالم إىل اللفظة هذه انسابت وقد «الفخم»

تركيَّة. مسحة عليها كانت األخرية القرون يف الدواوين
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قوله: رواه إالَّ أحٌد يبَق ولم مذهب، كلَّ وذهب وغرَّب ق رشَّ الذي شعره ومن

ال��ث��ن��اء ي��غ��رُّه��نَّ وال��غ��وان��ي ح��س��ن��اء ب��ق��ول��ه��م خ��دع��وه��ا

قوله: عند سيما وال اإلحسان، غاية فيها أْحَسَن معدودات أبيات وهي

ف��ِل��ق��اء ف��َم��وِْع��د ف��ك��الم ف��َس��الم ف��اب��ت��س��ام��ة ن��ظ��رة
اء ال��دَّ م��ن��ه ي��ك��ون ف��راق أو دواء ف��ي��ه ي��ك��ون ف��ِف��راق

وله أبعد. ما الغزل يف هذا من أشعر شعر العرص هذا يف قيل ما إنه أحٌد قال فلو
يف األمد عىل استوىل الذي العتاهية أبي شعر من أنها لظننت ديوانه يف أقرأها لم لو أبيات
وال طالوته تخلق وال يمل وال ويعيد اإلنسان منه يقرأ الذي املمتنع بالسهل الزهد نظم
ما فأجاب: منه. أشعر ألنت كثريًا: العتاهية أبا عظَّم وقد نواس ألبي قيل حالوته. تذهب
السهل املمتنع يف وْحِده نسيُج هذا العتاهية وأبو أرض. وأنا سماء أنه ظننت إالَّ قطُّ رأيته
وهي: جديرة به لكانت التالية اللطيفة الخفيفة األبيات هذه إليه نسبت لو الجزل واملهلهل

ال��ب��س��ي��ط��ة ه��ذي ط��ي ع��ج��ي��ب��ة م��ن ل��ن��ا ك��م
ت��ولَّ��ت وب��الد ت��غ��يَّ��رت ق��د أم��م
ل��ب��ق��ع��ة م��ك��ان م��ن ت��ح��وَّل��ت وب��ح��ار
ج��زي��رة ع��ن ع��ن��ده��ا ج��زي��رة ن��اب��ت ت��م
ال��ب��س��ي��ط��ة ش��ب��اب ع��ن خ��بِّ��ري األرض أي��ه��ا
دول��ة إثْ��َر دول��ة ت��ص��رَّم��ت ق��د ُدَول
��ت ت��ق��ضَّ وع��ص��ور ت��الح��ق��ت وق��رون
ول��ي��ل��ة ي��وم ب��ي��ن ك��لُّ��ه ال��ده��ر ذه��ب

ومن العتاهية، أبي شعر يف توجد ال جيولوجية عرصيَّة مسحة الشعر هذا عىل نعم
الجنائز: أمام الصوت رفع إنكار يف شوقي شعر

ص��وت أيَّ��م��ا وأس��م��ع م��ش��ي��ع��ة ُزم��ًرا أرى
ال��م��وت ف��ي ال��م��وت ج��الل ف��ع��ل��وا ل��م��ا ع��ق��ل��وا ول��و
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هللا: قسم بما الرىض يف قوله ومن

ال��َق��َدر اع��ت��ق��اد ف��ي والئ��م��ت��ي ال��رض��ى اخ��ت��ي��ار ف��ي أع��اذل��ت��ي
ب��ال��ض��ج��ر ت��ن��ت��ف��ع ل��م ه��ي إذا م��رة ال��رض��ى ال��ن��ف��وس ت��ج��يء

من إليه ذهب وما ، العدوِّ مداراة يف قاله ما النادرة وأبياته السائرة شوقي حكم ومن
يقول: فهو بالحيلة له آخذهم العدوِّ عىل الناس أشدَّ أن

وأق��ع��د ب��ال��ل��ي��ان ع��دوَّك ف��أِق��ْم داراه��م��و َم��ْن األع��داء أت��ع��ب ق��د
ال��ي��د ب��أط��راف خ��ل��ف م��ن وتُ��ن��ال ل��ق��اؤه��ا يُ��ط��اق ال األراق��م إن

حكمه: ومن

أج��م��ع��ا ال��م��ح��اِم��د ح��اَز ح��اَزه َم��ْن ال��ف��ت��ى أخ��الق ِس��ي��اج ال��وف��اء إن
ي��ن��ف��ع��ا أن ال��وف��ا ع��َدُم أب��ى ل��ك��ن ن��ف��ع��ه يُ��رَج��ى ك��ان ل��ب��ي��ٍب ِم��ن ك��م

لطائفه: ومن

ال��ف��اِس��ق ب��ال��ت��اج��ر ن��رِم ول��م ح��اِل��ق م��ن ب��إب��ل��ي��س رم��ي��ن��ا
ال��س��ارق م��ن ال��ي��م��ي��ن ب��ق��ط��ع أح��ق ش��ي��خ ال��ح��وان��ي��ت ف��ي وك��م

املأثورة: أقواله ومن

م��الل ل��ه��م��و ال��نُّ��ه��ى أخ��ي وع��ن��د ق��ال ل��ل��ن��ص��ح��اء ال��ن��اس ج��ه��ول
ال��ِج��دال ال��نُّ��ْص��ح ف��ي ع��ل��ي��ك ول��ي��س أه��ًال ص��ادف��ت إن ال��نُّ��ْص��ح ع��ل��ي��ك

فقال: آخر، مكان يف املعنى هذا كرر وقد

ِج��داال ي��ك��ون أن ال��ن��ص��ح آف��ة ِج��دال��ي ع��ل��ي��ك وم��ا ن��ص��ح��ي ل��ك

فقال: مرة ثالث وكرَّره

ج��ه��ارا ي��ك��ون أن ال��ن��ص��ح وأذى ج��داًال ي��ك��ون أن ال��ن��ص��ح آف��ة
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الرومي: ابن قول من هذا أخذ شوقي أن إىل الرافعي صادق مصطفي السيد ذهب وقد

ُم��واِث��ب ن��ص��ي��ح م��ن ف��ي��ه خ��ي��ر وال ُم��واِدع ن��ص��ي��ح م��ن خ��ي��ر ال��ن��ص��ح وف��ي

ال املشهور: املثل الرومي ابن قول من إليك فأقرب هذا، كل اإلبعاد إىل حاجة وال
الفضيحة. عىل بك فتهجم النصيحة يف تبالغ

شوقي: حكم ومن

َس��َه��ر ف��ي وال��ده��ر آِم��ن وراق��د ِس��ن��ة ف��ي وال��ده��ر خ��ائ��ف س��اه��ر ك��م
ال��َق��َدر ع��ن تُ��ْغ��ِن��ي ال ال��ت��داب��ي��ر إن ض��ج��ًرا وال م��ح��ت��اًال ت��ب��ي��تَ��نَّ ف��ال

عابدين برساي راقصة ليلة وصف يف املشهورة القصيدة شوقي شعر مرقصات ومن
مطلعها:

ذه��ب ف��ض��ة ف��ه��ي ال��َح��بَ��ُب ك��أَس��ه��ا ح��فَّ

فيها: يعجبني ومما

ع��ج��ب م��ن��ظ��ر ف��ه��ي ن��واف��ذه أش��رق��ت
وال��ح��ج��ب وال��س��ج��وف رف��رف��ه واس��ت��ن��ار
ال��ش��ه��ب ت��س��ك��ن ك��ي��ف ل��ه ال��ع��ي��ون ت��ع��ج��ب
م��ن��ت��ق��ب ل��ه��ن م��ا ض��ًح��ى ش��م��وس أق��ب��ل��ت
ال��ل��ج��ب ج��ي��ش��ه وه��ي راي��ت��ه��ا ال��ظ��الم
ت��ن��س��ِح��ب ب��ال��ِج��ي��اد ع��ج��ًال َه��وادج ف��ي

قال: ثم الكهربائيَّة السيارات اخرتاع قبل هذا كان فقد

َس��بَ��ب واس��ت��ح��ثَّ��ه��ا َس��بَ��ب دون��ه��ا ق��ام
َخ��بَ��ب ت��ارة وه��ي َم��َه��ل ت��ارة ف��ه��ي
َرَغ��ب ي��ج��وزه ال ح��ًم��ى ب��ه��ن ي��رت��م��ي
األَرب ه��ي ج��ن��ة ل��داخ��ل��ه ب��اب��ه
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ال��ن��ج��ب وال��م��ع��ي��ة ب��ه ال��س��راة ق��ام��ت
وال��ع��رب ع��ج��م��ه��ن ل��ه ال��ن��س��اء وان��ب��رى
وال��َح��َس��ب وال��ج��م��ال زي��ن��ت��ه��ا ال��ع��ف��اف
وال��رح��ب ع��اب��دي��ن م��ط��ال��ع��ه��ا أن��ج��م

يقول: أن إىل

ت��ن��س��رب وال��ظ��ب��اء م��اث��ل��ة ال��ل��ي��وث
وال��ذه��ب وال��لُّ��َج��يْ��ن م��ل��ب��س��ه��ا ال��ح��ري��ر
وال��ع��ش��ب ال��رم��ال ال م��س��رح��ه��ا وال��ق��ص��ور
ل��ج��ب وال ص��ًدى ال ن��غ��م ي��س��ت��ف��زه��ا
ويُ��ق��ت��َض��ب ت��ارة م��رق��ص��ه يُ��س��ت��ع��اد
تَ��ِث��ب أن��ه��ا بَ��يْ��َد ُربً��ى ب��اُن ف��ال��ق��دود
ح��ِدب م��ش��ِف��ق وه��و ب��ه��ا ال��ِع��ن��اق ي��ل��ع��ب
َص��بَ��ب آن��ة وه��ي ص��ع��د آن��ة ف��ه��ي
وت��ص��ط��ح��ب ت��ل��ت��ق��ي وه��ن��ا ه��ن��ا ه��ا وه��ي
ُق��ُض��ب ت��ع��ان��ق��ت أو أََس��ٌل ال��ت��ق��ت م��ث��ل��م��ا
ت��ح��ت��ج��ب ال��ص��دور ف��ي م��ائ��ل��ة ال��رءوس
ت��ل��ت��ه��ب وال��خ��دود ه��ام��دة وال��ن��ه��ود
ت��ن��ج��ذب ب��ال��ب��ن��ان واه��ي��ة وال��خ��ص��ور

يقول: أن إىل

ط��رب��وا ه��م��و وإن م ك��را ال��ك��رام ه��ك��ذا
ك��ذب ف��ج��ره��ا ل��ي��ت وغ��ل��ت ع��ل��ت ل��ي��ل��ة
ال��ِح��َق��ب ت��ع��ي��ده��ا أن ل��ن��ا األم��ي��ر ي��ك��ف��ل

الخديوي: متنزه وصف يف وله

وج��ن��ات��ه ب��ال��ل��ه آم��ن��ت ل��ل��م��ج��ت��ل��ي ال��ع��ب��اس م��ت��ن��زَّه
ول��ذَّات��ه ال��ع��ي��ش ط��ال��ب ي��ا غ��ي��ره ف��ي ل��ي��س ف��ي��ه ال��ع��ي��ش
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م��ش��ي��دات��ه ك��س��رى ي��وده��ا ال��ذرى ب��اذخ��ات ع��زٍّ ق��ص��ور
ل��ل��بَّ��ات��ه أط��واًق��ا ف��ِب��تْ��ن س��الل��ي��م��ه ال��ب��ح��ر ع��ل��ى دارت
وج��نَّ��ات��ه س��ل��ي��م��ان ت��ن��س��ي أن��ه��ا س��وى اإلنْ��ِس َع��َم��ل م��ن

يقول: أن إىل

ل��وع��ات��ه ل��ل��ع��اش��ق ت��ه��يِّ��ج ك��ن��اس��ات��ه��ا ف��ي ظ��ب��اء وم��ن
وم��س��اوات��ه ح��ل��م��ي ع��دل م��ن أل��ف��ة ف��ي واآلس��اد ي��رت��ع��ن

سفينة: يف وهو والغروب الرشوق وصف يف وله

ِب��ي��د ك��لِّ وف��ي ب��ح��ار ب��ك��ل آث��اره��ا ل��ل��م��ص��ور وي��ا
م��ش��ي��د ع��اٍل ك��لَّ وإزواؤه��ا ال��س��ن��ا ج��مِّ ك��لَّ وإزراؤه��ا
ت��ب��ي��د ل��ن ب��ي��اق��وت��ة ت��دور أط��راف��ه��ا ل��ك��ن ال��ن��ار م��ن
ل��ل��ع��ب��ي��د ُزيِّ��ن��ت إِل��ِه��يَّ��ة ألالءه��ا ل��ك��ن ال��ن��ار م��ن
ال��ج��دي��د ح��ي��اة ال��ق��دي��م م��م��ات ش��اءه��ا ك��م��ا ك��ان��ت ال��ش��م��س ه��ي
وال��ح��دي��د ال��ص��ف��ا ج��ب��اَل وتُ��بْ��ِق��ي ح��دِّه��ا إل��ى ال��م��ي��اَه ت��ردُّ
وال��ح��ص��ي��د ف��ائ��م��ة ال��زرع ع��ل��ى ب��ال��ردى أو ب��ال��ع��ي��ش وت��ط��ل��ع
ال��وع��ي��د وش��ر ال��وع��ود ب��خ��ي��ر س��ع��ت م��ه��م��ا ال��ن��اس ل��ذا وت��س��ع��ى
ال��س��ع��ي��د وب��ؤس ال��ش��ق��يِّ ب��ن��ع��م��ى أق��ب��ل��ت إذا ت��ت��ج��لَّ��ى وق��د
ت��ع��ود أْن ب��م��أم��ون��ٍة ول��ي��س��ت أدب��رت إذا ت��ت��ولَّ��ى وق��د
ع��ي��د أي ل��ن��ا ال��ش��روق وك��ان األس��ى ي��ه��ي��ج ل��ل��غ��روب ف��م��ا
ال��ع��ن��ي��د ال��ِح��م��ام ي��دع��و وس��اع��ة م��ي��الده س��اع��ة ال��م��رء ك��ذا
ال��م��ري��د ق��ض��اه ��ا م��مَّ ال��ح��قِّ س��وى واق��ع وال ب��ج��اٍر ول��ي��س

بالفلسفة، فيه الشعر يختلط الذي املعري شعر من مسحة األخرية األبيات هذه عىل
أيًضا: السفينة يف وهو البدر طلوع وصف وله

ت��يَّ��ار وم��ن ع��ب��ب م��ن ال��ب��ح��ر ف��ي م��ا وق��رَّ ال��س��م��اءُ ل��ن��اظ��ره��ا وزه��ت
اإلْك��ب��ار ت��ح��يَّ��ة ال��ك��م��ال ف��ي ل��ك وأزل��ف��وا ال��س��راة ل��ل��ه وأه��لَّ
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وت��س��اري ن��وره��ا ت��س��ام��ر ع��ي��ن ل��ه��م ج��ارح��ة ف��ك��لُّ ��ل��وك وت��أمَّ
األب��ص��ار وزح��م��ة ال��وج��وه ب��ش��ر ي��ج��ت��ل��ي ال��ع��واِل��م ع��ل��ى م��ن��ك وال��بَ��ْدر

إىل الناس تطلع تأملت إذا البالغة من فيه كْم هنا األبصار» «زحمة قوله إىل انظر
البلجاء. الليلة يف البدر

يقول: ثم

ب��األس��ف��ار اآلف��اق ع��ل��ى ُم��وٍف ب��ه َم��ح��ُج��وب ال��ن��ور ف��ي م��ت��ق��دِّم
ال��ن��ظَّ��ار ع��ل��ى ي��ج��ل��وه��ا يُ��ْم��ن��اه ظ��اف��ًرا أخ��َرَج ال��غ��وَّاص درََّة ي��ا
ع��ار ك��اٍس وال��ن��ص��ف ب��ه��ا ي��س��م��و ِن��ْص��ف��ه أب��دى ال��م��اء ف��ي ُم��ت��ه��لِّ��ًال
نَ��ض��ار ِس��وار ف��ي م��اٍس ُق��ْف��ل ع��ن ف��أْس��َف��رت ال��س��م��اءَ األف��ُق ب��ك واَف��ى
َف��خ��ار ت��اَج م��ن��ك وي��ح��م��ل ض��اٍح ب��م��ن��ظ��ٍر م��ن��ك ال��ك��وُن ي��زه��و ون��ه��ض��َت
دي��ن��ار ل��دى دي��ن��ار وال��ش��ه��ب ��ة ف��ضَّ ح��ول��ك واآلف��اق ال��م��اء
األن��وار م��ن ذي��ل ل��ه��ا ي��ب��دو ال��دَُّج��ى ف��ي ال��ج��وان��ب م��ش��رق��ة وال��ف��ل��ك
ك��ال��ُم��ح��ت��ار دن��وَت ث��م أوف��ي��َت وق��د ُم��ن��ت��ِظ��م وال��م��وج وك��أن��ه��ا

استعمل ولكن «حار» من مطاوعة فعل يوجد وال «املحتار» لفظة شوقي استعمل وقد
النابليس: الغني عبد الشيخ وقال للعامة، متابعة األعالم بعض ذلك

ت��ح��ت��ار ب��أن��ه��ا وج��دي��ر ف��ي��ه��ا ال��ب��ري��ة ح��ارت ح��ك��م

«رد باسم املختار الدرِّ عىل حاشيته عابدين بن محمد السيد عرصه فقيه ى وسمَّ
االعرتاض. من يسلم ولم املحتار»

األبيض: املتوسط البحر يف وله

ش��راع��ك رف��ع��ت م��ا ال��ده��ر ف��ي أي��ه��ا ال��م��م��ال��ك أي
أض��اع��ك م��ن ُض��يِّ��ع ـ��ف��ح��ات وال��ص��ـ اآلث��ار أب��ي��ض ي��ا
م��ت��اع��ك زاال م��ا ال��ع��ق��ل ـ��َن ُح��ْس��ـ وإن ال��ب��ي��ان إن
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إىل فرطت التي هي البحر هذا ضفاف عىل عاشت التي األمم أن إىل بذلك يشري
اللسان بذالقة اشتُهرت التي هي وأنها ورومة، واليونان وفينيقية مرص مثل املدنية حوض

يقول: ثم املنطق وسداد

ش��ع��اع��ك ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ج��ل��وا ـ��ن ال��ذي��ـ ت��ذك��رن��ا أب��ًدا
ق��الع��ك وب��ن��وا م��ت��الل��يً��ا ع��ال��يً��ا م��ن��ارك وب��ن��وا
اب��ت��داع��ك ك��ان ت��ح��كُّ��ًم��ا د ال��وج��و ف��ي ب��ك وت��ح��كَّ��م��وا

يف وله شواطئه، عىل ُملِّكوا للذين الفتوحات ل سهَّ الذي هو املتوسط البحر إن أي
سويرسا: وصف

س��وي��س��را م��اء وب��ي��ن ال��رِّي��اض ب��ي��ن ب��ه��ا ون��اج��ان��ي أه��وى َم��ْن ن��اج��ي��ت
وأخ��ض��را ال��ف��ض��اء ف��ي أب��ي��َض ك��لِّ م��ن وك��ب��اره��ا ص��غ��اره��ا ال��ج��ب��ال ح��ي��ث
ال��ذُّرى ش��ائ��ب��ة األج��رام م��ش��ب��وب��ة ف��انْ��َج��ل��ت بُ��ي��وتً��ا ب��ه��ا ال��غ��م��اُم تَ��ِخ��ذَ
ُم��ن��ِذرا ال��ج��وان��ب م��ك��ش��وف وأن��اف ق��اع��ًدا ي��ح��ك��ي ق��ام ع��اٍل وال��ص��خ��ر
وم��ش��ف��را األص��مِّ ال��ح��ج��ر م��ن أذنً��ا ل��ه ت��رى وال��س��ح��اب ال��ك��واك��ب ب��ي��ن
را م��دوَّ ي��م��وج َدَرًج��ا أْل��َف��يْ��ت��ه أت��يْ��تَ��ه ال��ج��ه��ات أيِّ م��ن وال��س��ف��ح
ُم��َج��ْوه��را ب��ه��نَّ َزبَ��ْرج��ُده ف��ب��دا ن��ج��وم��ه ع��ق��د ع��ل��ي��ه ال��ف��ض��اء ن��ث��ر

يقول: أن إىل

ال��ق��رى ح��ول وم��ن ي��ج��ري وخ��الل��ه��ا وت��ح��ت��ه��ا ال��دي��ار ف��وق م��ن وال��م��اء
ُم��ت��ع��ثِّ��را ُم��ت��س��ل��ِس��ال ُم��ت��س��رًِّع��ا ��ال ُم��ت��م��هِّ ��ًدا ُم��ت��ص��عِّ بً��ا م��ت��ص��وِّ
وم��ع��ب��را ال��م��ي��اه ف��ي ج��س��ًرا ي��ص��الن وَم��ْع��بَ��ر ُدْرت ح��ي��ث ج��س��ر واألرض
واألن��ه��را ن��ح��وه��ا ال��ب��ح��ائ��ر ت��ط��وي َم��واِخ��را ال��ب��ي��وت ظ��ل ف��ي وال��ف��ل��ك

الزمان؛ قديم من الشعراء عليه جرى الذي هو الطبيعة وْصف يف األسلوب هذا إن
يتحدَّر كأنه وشعر الَخبَب، يميش كأنه نظم يف املطربة والكنايات املرقصة بالتشابيه يأتون
وتظن حواليها، بما اللفظة عىل وتستدلُّ إليها، تصل أن قبل القافية فتعرف َصبَب، من
املرتادفات تكثر وقد يتبجس، ُمنسِجم غمام أمام أو يتدفق، ُمطَّرد نهر ضفة عىل نفسك
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يخلع املوصوف وكأن وتبهج، فتعجب املتجانسات وتتواىل تُزَعج، فال الوصف هذا مثل يف
معناه. يأخذ كما لفظه الطبيعة من يأخذ الشاعر وكأن حاله، الوصف عىل

الطبيعة به وصفوا مما ذلك غري أو الطرديات أو الزهريات من شعًرا قرأت وقلَّما
ولكلِّ تناسبه لغة مقام لكلِّ كأن السكب، هذا مسكوبًا السحب هذا مسحوبًا رأيته إالَّ
شوقي بها أتى التي «البحائر» لفظة وأما يجانبه. من فيه يجيد ال ا خاصٍّ أسلوبًا موضوع
ت ُشقَّ التي الناقة هي البحرية وإنما اللغة، من فليست البحريات أو األبحرة بمعنى هنا
َساِئبٍَة﴾ َوَال بَِحريٍَة ِمْن هللاُ َجَعَل ﴿َما تعاىل: هللا قال ، َشقَّ بمعنى بََحَر فعل من أذنها
إذا كانت الناقة أنها البحرية يف اللغة أهل عن روينا ما أثبت النحوي: إسحق أبو وقال
الركوب من ظهرها وأعَفوا وها شقُّ أي أذنها؛ بََحُروا ذكًرا آخرها فكان أبطن خمسة نتجت
املنقطع املعيي لقيها وإذا مرًعى، عن تُمنَع وال تَِرُده ماء عن تُحَأل وال والذبيح، والحمل
قد يكون أن إالَّ املؤنث يف غريب جمع وهو بُحر عىل البَِحرية وجمع قالوا يَْركبْها. لم به
جمع البحار إن يُقال أن إالَّ هنا وجه اللفظة لهذه وليس ونذُر. نذير نحو املذكر عىل ُحِمل
يف شقٌّ ألنه بحًرا ي ُسمِّ إنما البحر إن قيل وقد . َشقَّ أي بََحر فعل من فعيلة وهذه بحرية
فقد مثله أجازوا إن إنهم القياس؟ هذا إجازة إىل اللغة علماء تساُمح يصل فهل األرض،

القصيدة: هذه من شوقي يقول ثم ه. سدُّ يُتعذَّر بابًا فتحوا

س��رى إذا ال��ح��ب��ي��ب ال��ع��رف أس��ت��ق��ب��ل ل��ع��لَّ��ن��ي ال��ج��س��ور ب��ي��ن م��ن وخ��رج��ت
ب��ال��َك��َرى ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ر اط��م��أن وق��د ت��ه��زُّن��ي وْه��ي ال��ش��ج��رات إل��ى آوي
أرى أن أط��م��ع ف��ي��ه أن��ظ��ر ف��أم��ي��ل ل��م��ع��ان��ه ف��ي ال��م��اء م��نِّ��ي وي��ش��وق
وأب��ه��را أج��لَّ م��ا ن��وًرا آن��ْس��ُت أن وك��ان ال��س��م��اء ازده��ت وه��ن��ال��ك
م��ع��ش��را ال��ك��واك��ب ت��س��اي��ره ب��درى ب��ه وإذا ألالئ��ه ف��ي ف��س��ري��ت
��را ُف��سِّ ح��ت��ى اس��تَ��تْ��َم��ْم��ت ف��م��ا ف��ي��ه س��م��ع��ه��ا ال��ع��ن��اي��ُة أع��ارتْ��ِن��ي ح��ل��ٌم
��را ح��ضَّ ل��بَّ��ت وم��ن��اَي ي��ق��ظ��ة ـ��س��ى أن��ـ وأخ��ذت ج��ه��رة ص��ف��وي ف��رأي��ت

فيقول: الشمس، رشوق يذكر ثم

ال��ث��رى وي��ْغ��ت��ِب��ط ال��دن��ي��ا ب��ه��ا تَ��ْه��ن��ا ول��ي��دة ل��ل��وج��ود ه��ن��ال��ك ت��ب��دو
أزه��را ت��اًج��ا ال��طَّ��ْود ب��رأس الح��ْت ب��ُغ��رَّة ال��ف��ض��اء أث��ن��اء وت��ض��يء
أك��ب��را ط��اًرا ف��الح أن��اف ح��ت��ى ب��دا م��ا ط��ار ن��ص��ف ف��ك��ان��ت ف��س��م��ت
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األلف فأَطاَر باأللف، اإلطار يريد يكون أن إالَّ «طار» بقوله يريد ماذا أعلم ال
اللغة. فصيح يف طار بمعنى إطار يرد لم ألنه بجائز؛ هذا وليس الوزن لرضورة

يقول: ثم

ج��وه��را ل��ك��ن األش��ب��اح ��ت وت��ف��شَّ ع��س��ج��دا ل��ك��ن اآلف��اق ب��ه س��ال��ت
را م��ن��وَّ ال��وج��ود ف��ان��ك��ش��ف وأن��ار ُم��ه��ت��زَّة ب��ه ف��ال��دن��ي��ا واه��ت��زَّ
ال��ق��ه��ق��رى ت��ه��وي ال��ن��ق��ص ل��داع��ي أذن��ت ك��م��ال��ه ال��س��م��وُّ ب��ل��غ إذا ح��ت��ى
ال��م��س��ت��ص��غ��را ال��م��س��ت��ع��ظ��م وت��ب��دل ع��ن��انُ��ه��ا ودان ل��ن��اِظ��ره��ا ف��َدنَ��ْت
األص��ف��را وك��ان بُ��رق��ع��ه��ا واح��م��رَّ َح��ْول��ه��ا ش��يء ك��لِّ أب��ي��ض واص��ف��رَّ
أح��م��را ش��ري��ًط��ا أع��ال��ي��ه ج��ع��ل��ت وق��د ي��أخ��ذه��ا ال��ط��ود إل��ي��ه��ا وس��م��ا
ِم��ْج��م��را ت��ح��م��ل ال��ش��مُّ ذراه وب��دت َج��نَ��ب��ات��ه ب��ه��ا ف��اش��ت��ع��ل��ت ��ت��ه م��سَّ
ال��م��دِب��را ال��ن��ه��ار ل��ت��ص��ط��اد َش��َرًك��ا ن��ي��ران��ه��ا ب��ه م��دت ف��ك��أن��م��ا
ف��ع��ْس��َك��را ال��ظ��الُم ط��ل��وَل��ه��م��ا وأت��ى ف��ت��ولَّ��ي��ا ب��ه واح��ت��رق��ت ح��رق��ت��ه
درى ل��م��ن ال��ب��غ��ي��ض األج��ل وغ��روب��ه��ا رأى ل��م��ن ال��ح��ب��ي��ب األَم��ُل ف��ش��روق��ه��ا
ل��ي��ع��م��را ال��ص��ف��اء ب��ي��ن��ه��م��ا ك��ان م��ا ال��ص��ف��ا ع��ل��ى ب��ال��ف��ن��اء ق��ام��ا خ��ط��ب��ان
ي��ت��غ��يَّ��را ل��ن وج��لَّ ع��زَّ وال��ل��ه ع��اودا م��ه��م��ا األش��ي��اء ت��ت��غ��ي��ر

فيقول: جنيف فوق الذي الساليف جبل يصف إنه ثم

ال��ذَرى ب��ي��ن وم��ا ج��وان��ب��ه ول��دى وف��وق��ه ال��س��ل��ي��ف ت��ح��ت أن��ه��ارن��ا
ال��س��را ك��ه��رب��ائ��ي ه��ن��ال��ك ع��َج��ٍل ع��ل��ى وزح��ل��ق��ة وركَّ��ابً��ا م��ش��يً��ا

تشديد وبال مصادر أنها عىل وزحلقًة وركَّابًا مشيًا أراد إذا فإنه نظر؛ محلُّ هنا
غلطة كانت أو راكب جمع بمعنى ركَّاب يشدِّد كان وإذا الوزن، يستقم لم ركاب لفظة
بني فاعل اسم جمع تكون ألنها املحل؛ هذا يف زائد قلق يف فهي ركبان وأصلها َمْطبعيَّة
ليس ولكن بالتشديد، كذَّابًا كذب عىل شوقي قاسها وربما والزحلقة، امليش مصدرين
املراد هو هذا وليس الكابوس هو بالتشديد والركَّاب الراجح. باملذهب اللغة يف القياس
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لتكثري مساًغا أجد لم ولكني إلخ، … وزحلقًة وتركابًا مشيًا أجعلها أن حاولت وقد هنا.
تأتي أفعاًال فيها تجد فإنك اللغة متون فأما القياس، أخذنا إذا إالَّ فعل كلِّ من املصدر
هتنًا الغيث وهتن وتسكابًا سكبًا والدمع املاء سكب مثًال فيقولون تفعال عىل مصادرها

األخرية: األيام هذه يف قصيدة من قلت وعليه وتهتانًا، وهتونًا

وت��ه��ت��ان ب��ت��س��ك��اب ت��ط��ف��ئ��اه��ا أن ل��ك��م��ا ف��ه��ل ق��ل��ب��ي ف��ي ��ج ت��أجَّ ن��ار

قال: املتنبي كان وإن مطرد غري هذا ولكن

تَ��ْص��ه��ال ف��ي��ه��ن ف��ل��ي ج��ْرٍي ظ��ه��ور ت��م��ن��ع��ن��ي ال��ش��ك��ل م��ح��ك��م��ات ت��ك��ن وإن

يف والقياس غريها، عىل املتنبي قاسها وإنما اللغة، كتب يف تَْصهال تجد ال فإنك
فيه تُكثِّر ما باب «هذا يقول: فرأيته سيبويه، كتاب يف نظرت وقد ضعيف. مذهب اللغة
«بالتشديد» ْلت فعَّ فَعْلت يف قلت أنك كما آخر، بناءً وتبنيه الزوائد فتلحق فَعْلَت من املصدر
التَّْصفاق، الصفق ويف التَّْلعاب، اللعب ويف التَّْهدار، الهدر يف قولك وذلك الفعل كثَّرت حني
لت فعَّ مصدر هذا من وليس والتَّسيار، والتَّقتال التَّجوال الجوالن ويف داد، الرتَّ الرد ويف
— ْلت فعَّ عىل فَعْلت بنيت كما هذا عىل املصدر بنيت التكثري أردت ملا ولكن «بالتشديد»
كلِّ من تَْفعال مصدر اطراد يجوز أنه هذا من يُستقاد وال قلت ا.ه. بالتشديد.» الثانية
ولم وتَهتانًا، هتونًا يهتن هتن قالوا اللغة جامعوا كان ملا كذلك ذلك كان لو ألنه األفعال؛
شوقي وصف ونكمل حالها عىل هذه ركابًا ولنرتك وتَْركابًا. ركوبًا يركب ركب يقولوا

فيقول: السليف، لجبل

وت��ح��دُّرا ت��ع��رًُّج��ا ال��ح��دي��د ق��ض��ُب ب��ه س��ال��ت م��س��ت��أن��س م��رك��ب ف��ي
ت��خ��طُّ��را ال��ه��وَّت��ي��ن ب��ي��ن وي��خ��فُّ ��ًال ت��م��هُّ ال��ص��خ��ور ب��ي��ن م��ا ي��ن��س��اب

أعجب شيئًا اآلن لرأى السويس يف تالقينا يوم دعوته كما جنيف شوقي جاء ولو
يُقال كهربائية، سلكيَّة مركبًة الجبل رأس إىل السليف حذاء من وضعوا أنهم وهو وأغرب،
من املسافة هذه الراكب فيها ويقطع ، الجوِّ يف طائرة طيَّارة الرائي يظنُّها «تلفريك» لها
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كالزنبيل تلوح بعيد من املركبة وهذه برقيَّة، برسعة دقائق ثماني يف رأسه إىل الجبل ذيل
قال: ثم الهواء، يف ُمعلًَّقا

ِل��نَ��نْ��ظ��را ال��س��ل��ي��ف ف��رع ع��ل��ى ق��م��ن��ا ال��ذرى أمِّ ف��ي ع��ن��ه ن��زل��ن��ا ل��م��ا
ق��را ل��م��ن ال��ك��ت��اب ن��ع��م وع��وال��م ��ة ج��مَّ ال��م��ن��اظ��ر ب��ه��ا ت��م��وج أرض
��را ُم��ص��غَّ ال��وج��ود أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه ف��ي��ا ل��ن��ا ال��وج��ود ال��بُ��ْع��د ��ر ص��غَّ ق��د

تُحَفظ: بأن جديرة أبيات فيها رومة عن قصيدة ولشوقي

ج��ري��ان��ه ب��ع��ده��ا ال��ده��ر واص��ل ك��ب��ار أم��ور ه��ن��ا ه��ا وج��رت
م��ك��ان��ه م��ل��ك وح��لَّ ق��وم م��ل��ك وولَّ��ى دي��ن وج��اء دي��ن راح
ب��ال��ص��ي��ان��ه خ��ل��ي��ق��ة دم��اء ق إه��را ال��ُم��ج��دُّون ��ل ح��صَّ وال��ذي
ال��ف��تَّ��ان��ه ال��دن��يَّ��ة ذي ع��ل��ى ُس ال��ن��ا ي��ق��ت��ت��ل إالَم ش��ع��ري ل��ي��ت
ال��دي��ان��ه ع��رش ال��ق��س��وس م��ل��ك ص��ار ق��ت��اًدا ل��ل��ن��ص��ارى ك��ان ب��ل��د
ش��ان��ه ال��ب��ريَّ��ة ف��ي يُ��ع��لُ��ون ث��م ع��ي��س��ى آي��ة ي��م��ح��ون وش��ع��وب
أك��ف��ان��ه ب��ع��ده ويُ��ع��زُّون م��ي��تً��ا ال��روح ص��اح��َب ويُ��ِه��ي��ن��ون
وف��ط��ان��ه غ��ب��اوة تَ��تَ��ب��ارى َخ��ْل��ق وأح��الُم ُق��لَّ��ب ع��ال��م
وال��َم��َج��ان��ه وال��ه��وى ال��ُح��ْك��م ف��ي ـ��م��ة وال��ح��ك��ـ ال��ش��رائ��ع ف��ي ال��زه��و روم��ة
م��ه��ان��ه م��ه��ي��نً��ا وال ع��زٌّ ف��ي��ك ع��زي��ًزا ت��ع��دَّى ف��م��ا وال��ت��ن��اه��ي
غ��ل��م��ان��ه ال��ورى ع��ب��دك وي��رى وع��ب��دا م��وًل��ى ف��ي��ك ال��ن��اس ي��ص��ب��ح
س��ل��ط��ان��ه ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ش��م��س ت��ح��س��د ع��اٍل وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي م��ل��ٌك أي��ن

منها: أبيات نابليون قرب عىل وله

ال��َع��ِري��ن وِض��ْرغ��ام األرض َح��َج��ُر م��س��ن��ون��ه ف��ي أُْض��ِج��ع َم��رَم��ٌر
َم��ِت��ي��ن خ��ل��ق وم��ن ن��ف��س ُق��وى م��ن ت��ح��ت��ه م��اذا ال��َم��ْرَم��ُر درى ه��ل
ال��ق��ط��ي��ن غ��ال م��ا ال��رب��ع وي��غ��ول رم��ُس��ه وي��ب��ل��ى ال��م��ي��ت ي��ن��م��ح��ي
ح��ص��ي��ن؟ ح��ص��ٍن م��ن ال��م��وت وراء ه��ل م��وت��اك��م ش��ئ��ت��ُم م��ا ��ن��وا ح��صِّ
ويَ��زي��ن وزنً��ا ال��م��ي��ت ي��زي��د م��ا ال��س��ه��ى ن��ال وإن ق��ب��ر ف��ي ل��ي��س
ال��ه��اِم��دي��ن ك��ب��ع��ض غ��ف��ًال ال��ثَّ��رى ف��ي ف��ن��م أو ق��ب��ًرا ال��ت��اري��خ ف��ان��زل
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فيها: يقول قصيدة آمون عنخ توت يف وله

��ب��ي��ن��ا م��ح��جَّ ال��م��ل��وك وادي ع��ل��ى أق��ام��وا ب��ال��وادي ال��دَّْه��ر م��ل��وك
��ِدي��ن��ا ُم��ص��فَّ ال��م��ل��وك ل��ه تُ��س��اق وك��ان��ت م��ن��ه��م ��ٍد ُم��ص��فَّ ف��رب
َرِه��ي��ن��ا ج��وان��ب��ه ع��ل��ى وح��لَّ َق��يْ��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 ال��س��ح��ر ك��ان ال��ل��ه ت��ع��ال��ى

الكنوز من إليه اهتدى ما إىل ١٩٢٢ سنة اهتدى الذي كارنارفون اللورد ويخاطب
فقال: السادس، رعمسيس مدفن تحت

آلخ��ري��ن��ا ي��ئ��ول أن ن��ح��اذر ت��راث وأع��ظ��م��ه��م أب��وَّت��ن��ا
ل��ل��نَّ��اِه��ِب��ي��ن��ا ن��ه��ب��ة وي��ذه��ب َض��يْ��م ع��ل��ي��ه ي��ح��لَّ أن ون��أب��ى
ال��ظ��ن��ون��ا ت��ث��ر ل��م ص��رَّح��ت ول��و ظ��ن ك��لُّ ح��ول��ك ف��ح��ام س��ك��تَّ
ال��ُم��ْرِج��ف��ي��ن��ا ف��ي ِح��ي��ل��ة ل��ك وم��ا وج��ه��ٍر س��رٍّ ف��ي ال��ن��اس ي��ق��ول
��ِن��ي��ن��ا؟! ُم��ك��فَّ ال��م��ل��وك ع��ن ي��ع��فُّ ح��يٌّ وْه��و ال��خ��ل��ي��ف��ة س��رق أم��ن

بها، لنفسه استأثر بأنه الكنوز كشف الذي اللورد اتَّهموا الناس إن يقول أن يريد
رسقوا أفالذين الناس: وقال القصة، هذه حول الظنون حامت وقد مرص، حقُّ أنها والحال
نقلوا اإلنجليز أن إىل إشارة أموات؟! وهم امللوك كنوز يرسقون ال حي وهو الخليفة
وتركيا اليونان حرب انتهت أن بعد مالطة إىل اآلستانة يف قرصه من الدين وحيد الخليفة
أنقرة حكومة نيَّة عن بلغه ما حينئٍذ الخليفة فرار يف والسبب أنقرة، لحكومة األمر واتَّسق

الوطن. خان أنه ة بحجَّ بالقتل عليه والحكم محاكمته
العامة، الحرب بعد لآلستانة اإلنجليز احتالل بدء يف الدين وحيد السلطان وكان
يذهب أن يشأ ولم خيانة ال َخْوًفا فأطاعهم يشء كلِّ عىل يقدرون اإلنجليز أن اعتقد قد
لن اآلستانة من خرج إن بأنه اعتقاًدا الوطنية الحركة رجال إىل وينضمَّ األناضول إىل
إلعادة فرصة يريدون األجانب من وغريهم اإلنجليز وأن أبًدا، إليها عثمان آل ملُك يعود
لهذا شديدة حركة — إنجلرتة يف سيما وال — أوروبا يف كانت وقد الروم، إىل القسطنطينيَّة
العاصمة هذه تخرج ال حتى اآلستانة يف السلطان لبقاء كلُّها األسباب فتضافرت الغرض
العليا الكلمة أصحاب وهم امُلحتلِّني هم اإلنجليز كان وملا اإلسالم، يد من النظري امُلنقِطعة
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التِّهامه الفرصة أعداؤه فانتهزَّ مطاوعتهم، من ا بُدٍّ الدين وحيد يجد لم الكربى الحرب بعد
العرش ثلِّ إىل ترمي قديمة حركة األتراك بني كان وملا ته، أمَّ رأي عن وبالخروج بالخيانة
بها التظاهر عىل أصحابها يقدر ال الحركة وهذه جمهوريَّة، حكومة وتأسيس العثماني
الحركة تلك رجال املرة هذه استغلَّ فقد عثمان، بآل ك امُلتمسِّ الرتكي الشعب من خوًفا
بني ونرشوها الخيانة باب من وجعلوها الخوف، عن الناشئة إلنجلرتة الدين وحيد طاعة
الخليفة وإسقاط عثمان آل سلطنة إسقاط بعُد فيما عليها وبنَوا اآلفاق، ويف الرتكي الشعب
إنما االستقاللية الرتكيَّة الحركة أن قرَّر قد كان الكبري أنقرة مجلس أن مع والخالفة،
السلطان اْضُطرَّ وقد اإلنجليز، أيدي بني أسريٌ هو الذي الخليفة إنقاذ منها املقصد كان
مالطة فقصد الخليج، جرس عىل يُصَلب ال حتى اآلستانة من يفرَّ أن الدين وحيد الخليفة
الطائف يف وأياًما مكة يف أيَّاًما أقام أن وبعد الحجاز، إىل منها جاء ثم إنكليزية باخرة عىل
طويلة، مدة سقوطه بعد يعش ولم إيطاليا، من ريمو سان يف وأقام أوروبا إىل ذهب
ديون عليه وكانت شديدة، أزمًة حاشيته مع معيشته أمر جهة من يعاني كان مات وعندما
يطالبون قاموا مات فلما عليه، ويصربون بالنسيئة يبيعونه كانوا الذين الدكاكني ألصحاب
فبقيت أموالهم استأدوا يكونوا حتى ريمو، سان من الجثَّة نقل تأخري وطلبوا بحساباتهم
الحسابات يؤدِّي من عثمان آل من يأتي حتى رهنًا، ثالثة أو أسبوعني ريمو سان يف الجثة
هذا إن السابق: الخديوي سمو يل قال الوقت ذلك ويف ! امُلتوىفَّ السلطان عىل كانت التي
عىل الباقي باملبلغ املسلمني من الحمية ذوو يتربَّع أن الواجب من وكان اإلسالم عىل عار
فقلت بذلك. أوىص كما فيها لدفنه الشام إىل جثمانه نْقُل يتيرسَّ حتى املرحوم السلطان
القضية، بهذه التظاهر من يمنعه سياسيٍّا محذوًرا يل فذكر األمر؟ بهذا منك أْوَىل ومن له:
حادثة، كلِّ عند لإلسالم امَلفَزع هو الذي طوسون عمر األمري سموِّ إىل أكتب بأن وأشار
ذلك أثناء يف ولكن الواجب، عن ليتأخر يكن لم أنه شكَّ وال إليه املشار األمري إىل فكتبت
وأدَّى بها، يُِقيم التي نيس بلدة من الدين وحيد السلطان عمِّ ابن املجيد عبد الخليفة جاء
حيث دمشق؛ إىل السلطان جثة شحن من تمكَّن وهكذا الحسابات، ألصحاب الباقي املبلغ

السليمانية. التكية يف ُدِفنت
كان لو وأنه الِوفاض، خايل كان الدين وحيد السلطان أن القارئ يعلم هنا ومن
ألغراض خادًما وكان يعرفون، ال بما يهرفون الذين الناس بعض يتشدق كما ته ألمَّ خائنًا
وقعت التي اإلهانة تلك أهله وتكفي بنفقاته تقوم إنجلرتة لكانت يزعمون كما إنجلرتة

ريمو. سان دكاكني حسابات عىل أسابيع ثالثة مدة رهينة جثته بإبقاء
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الذي وكان اآلستانة، الدين وحيد السلطان برح ملا أنه تؤيِّده والحال قته تحقَّ ومما
الناس كسائر يعيش أن يكفيه ال بل سلطانًا، يعيش أن يكفيه ال نَْزًرا املال من يده يف
بعض تأخذ أن تقدر إنك بقوله: أعوانه بعض عليه أشار يومه، ُقوت َمْكفيٍّا طويلة مدَّة
ما النفائس من فيها والتي طوبقبو، رساي خزانة يف املحفوظة التاج جواهر من ِقَطع
الغربة يف معيشتك من تتمكَّن حتى ذلك يف معذور وأنت الجنيهات، من ماليني بعدَّة يقوم
لست أي ياپمم.» خرسزلق بويله «ابن الدين: وحيد السلطان له فقال الرضوري. باملقدار
وقتئٍذ السلطان شاء لو إذ الحال؛ بواقع ُمؤيَّدة الرواية وهذه الرسقة، هذه يرتكب َمْن أنا
يلوِّثها أن لنفسه أبى ولكنه يمنعه، أن يقدر أحد كان ما النفائس تلك من شيئًا يأخذ أن
مرص إىل جاءت نسائه إحدى أن يذكر وكلٌّ «. الرضُّ ه مسَّ ولو حرٌّ «والحرُّ كهذه؛ بفعلٍة
أناًسا وأن الحياة، هذه من لتخلص النيل يف بنفسها قذفت أن مبلًغا الفقر منها وبلغ

املستشفى. يف وُوِضعت فانتشلوها أدركوها
أمُّ لها يُقال كان التي السابق الخديوي أمَّ به خاطب ما البديعة شوقي قصائد ومن

الغرب: طرابلس حرب يف تلك نهضتها بعد امُلحسِنني

ال��م��ب��ي��ن ال��ص��ب��ح ف��ل��ق وأري��ن��ا ب��ال��ج��ب��ي��ن وَح��يِّ��ي ��تْ��ر ال��سِّ ارف��ع��ي
ال��م��ح��س��ن��ي��ن أمِّ ن��ور م��ن ن��ق��ت��ب��ْس س��اع��ة ف��ي��ن��ا ال��َه��ْودج وِق��ف��ي
األم��ي��ن وال��روح ن��ح��ن ن��ت��ن��اوْب ل��ن��ا زم��ام��ي��ه ف��ض��ل وات��رك��ي
ال��ي��م��ي��ن يُ��ْم��ن��اك ح��ول ول��ق��ي��ن��ا ال��ح��ي��ا ب��م��ح��يَّ��اك س��ق��ي��ن��ا ق��د

يقول: ثم

ال��ع��ال��م��ي��ن ل��ن��س��اء وك��م��اًال ال��ُع��ال ل��ل��ع��ق��ي��الت م��ث��اًال ي��ا
ت��ْع��َل��ِم��ي��ن ��ا م��مَّ ال��ج��اراِت ع��لِّ��م��ي ِم��ْح��ن��ت��ه ف��ي اإلس��الم ج��ارة
وال��س��ف��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا ال��َخ��يْ��ل ط��ل��ع��َة وِص��ِف��ي ف��روًق��ا ذكِّ��ري��ه��ن
ال��م��ؤم��ن��ي��ن ب��أم��ي��ر يُ��دَع��ى ك��ان ب��ه��ا ل��ل��ط��واغ��ي��ت وول��يٍّ��ا

تكلَّم وهنا اآلستانة، حال عن لتتحدث مرص إىل اآلستانة من راجعة وهي لها يقول
اإلنجليز وماأل ته أمَّ خان أنه من ورائًجا شائًعا وقتئٍذ كان بما الدين وحيد السلطان يف
الخلق، يف تُنَرش وكانت الكماليون يذيعها كان التي األقاويل من ذلك أشبه وما عليها،
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اإلنجليز، ُظْلم من أجمع الرشق وأهل مرص أهل عانى ما لشدَّة نفوسهم يف هًوى وتجد
بُْغضهم. من الناس قلوب يف وقر وما

عليه غلب إنما السادس محمد السلطان كون من ذكرناه ما هي الحال وحقيقة
من يخرجونه وقد العالم، يف نصريٌ ينفْعه لم اإلنجليز خالف إن أنه واعتقاد الخوف
سيربحون اإلنجليز أن يعتقد الوقت ذلك يف كان وَمْن األروام. إىل ويعيدونها اآلستانة
الحركة تلك رجال بل نجاح؟ إىل ستئول األناضول يف الوطنية الحركة أن أو اآلستانة
يأملون ال إنهم أي بخس؛ بثمن تركيا يسلموا أن يريدون ال إنهم يقولون كانوا أنفسهم
عىل مطويَّة تبقى أن نحب أمور وهناك رخيصة، بالدهم تذهب أالَّ يريدون لكنهم الفوز
إىل استقاللها من األمل قطعوا كانوا اليوم تركيا رأس عىل هم أشخاص وأسماء غرِّها
اختلفوا لكنهم العظام، الدول إحدى انتداب تحت جعلها وجوب عىل أجمعوا أنهم حدِّ
أشاروا واآلخرون بإنجلرتة أشار فبعضهم عليها؛ ُمنتَدبة تكون أن يجب التي الدولة يف
قد غريهم ال اليوم تركيا يُديُرون الذين هؤالء َكْون تُثِْبت خطِّية وثائق وتُوَجد بأمريكا،
تلك وهي العظام، الدول إحدى انتداب تحت تركيا بجعل أشاروا أن إىل اليأس بهم وصل
العالم، يف والَعْقد الحلُّ إليها اللواتي العظام السبع الدول إحدى باألمس كانت التي اململكة
باليأس وتخصيصه الدين وحيد السلطان حقِّ يف والتنطُّق التشدُّق وجه هذا بعد نعلم فال

يائسني. بأجمعهم كانوا وقد سواه دون
عىل نعرِّج أن نستنكف لم التاريخية شوقي قصائد عىل التعليق يف أننا القارئ يرى
أحيانًا يحتاج التاريخي الشعر ألن وذلك خفيفة؛ بإشارات أو ُمجَملة بصورة ولو التاريخ
التي املواضع هذه يف ع نتوسَّ أن شئنا فلو هذا ومع نكته. بداعة ويجيلِّ يه يقوِّ تفسري إىل
ونحن تنقيض، ال تفاصيُل وعرضت ينتهي ال َغَرٌض لنا الستهدف شعره يف شوقي َطَرقها
وما شوقي، شعر من الناس ألسن عىل والسائر باملختار اإلتيان هو إنما أردناه ما كل
ال ما الواحد يرى وقد مختلفة أذواًقا للناس فإن غريه، عىل منيًفا شعره من نحن نراه
وبدون اْطراٍد، غري عىل فنُبِْديها مالحظة لنا تعنُّ قد الشواهد هذه عرض ويف اآلخر، يرى
عرض ما إالَّ وعروض وبديع وبيان ولغة نْحٍو يف نخوض أن وبدون قاعدًة، ذلك نتَِّخذ أن
إذ تفسريًا؛ وال رشًحا الشعراء أمري شعر من الشواهد هذه عىل علقناه ما فليس اتفاًقا،
هو الذي هذا عملنا يف مناها ترسَّ التي الخطة عن وخرجنا األمر بنا لطال ذلك ينا توخَّ لو

أخوين. بني ة وذمَّ صديقني بني عهد عن عبارة
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وفاته، بعد شوقي نحو عيلَّ يجب فيما ت قرصَّ رأيتني إذا نفيس من ألخجل وإني
أحد إني الرشق: كوكب جريدة يف جاء كما يقول الذي وهو — شوقي ألتخيَّل وإنِّي
نافذة من عيلَّ وأطلَّ برزخه من إيلَّ نظر قد — عليهم أحًدا يعزُّ ال الذين الثالثة أصحابه
«محاجر الليثي: عيل الشيخ صديقنا فيها يقول كان التي تلك بعيونه بي وحدَّق الغيب
الساعة تلك يف وإنه وفاتي؟ بعد أخي يا ضمنتني أهكذا يل: وقال زئبق.» فوق ركبت مسٍك

العتاهية: أبي قول ينشدني قد

خ��ل��ي��ُل ل��ل��خ��ل��ي��ل ب��ع��دي وي��ح��دُث م��ودَّت��ي وتُ��ن��َس��ى ِذْك��ري ع��ن س��يُ��ع��ِرض
ق��ل��ي��ُل ال��ب��اك��ي��ات ب��ك��اء ف��إن ل��ي��ل��ة ال��ده��ر م��ن ع��ن��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا

لك مذَّقت وال عهًدا لك َخَفْرُت ملا واآلخرون األولون عهَدك نيس لو قائًال: أجيبه فأبدأ
تساقينا سنة أربعني صداقة أنها تعلم وأنت املشهد، يف لكما عندي الغيب يف وإنك ا، ُودٍّ

أذًى. بدون عفًوا رياحينها وتبادلنا قذى بدون صفًوا كئوسها
كلَّه الدهر فإن النََّوى بشعرك شطَّت وإن ترويه، مدامع فيل النسيان عهدك أظمأ فإن
بصفتني: ألبكيك فإني العرب، للسان ورحمة باألدب حبٍّا الناس بكاك وإن وإنه يرويه،
عىل الحريص بأخوته ِنني الضَّ األخ وصفة صناعته، عىل الغيور بلغته الربِّ األديب صفة
عهدك ويذكرون فضلك يبكون الذين واألتراب اإلخوان من لك من مقدمة يف فأنا مروءته،

الرتاب. يف يُواَروا أن إىل
بقلم التي املقدمة فيها التي وهي الشوقيات من األوىل الطبعة من الشواهد هذه نقلنا
حسني محمد الدكتور بقلم تفسريها، وأظن مقدمتها، التي الثانية الطبعة ومن شوقي،
بخطِّ أيًضا الثانية الطبعة أهداني فقد يده بخطِّ األوىل الطبعة شوقي أهداني وكما هيكل،

العبارة: هذه عليها وكتب يده

أرسالن. شكيب األمري الكريم وصديقي موالي إىل

شوقي املخلص
١٩٢٦ سنة أبريل ٣٠

أخوين يجعلنا أن أسأل وهللا طيبة، وتحيَّة عيوني ونور وموالي أخي يا فسالًما
معهد. آخر بيننا يجعلها وال الشهادة، عالم يف كنَّا كما الغيب عالم يف
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شوقي: شعر رقيق ومن

ُرَق��ب��اء ن��ج��وم��ه ع��داد ل��ي��ل اإلغ��ض��اء وال ي��ط��وي��ه ال��س��ر ال
إرس��اء ل��ه��ا وم��ا ل��ل��ه��م��وم م��ا ف��ل��ك��ه ف��وض��ى ال��ي��مِّ ع��ب��اب داج��ى
ِش��ف��اء ال��ت��ف��ت ل��و ال��س��ه��اد وم��ن ال��دج��ى م��ن أن��ِت اإلش��راق أغ��زال��ة
ال��م��اء وق��ام ب��ه ال��ع��ق��ي��ُق س��ال أب��ك��ي��ِت��ه ك��لَّ��م��ا ب��ج��ف��ن رف��ًق��ا
ال��ع��ن��ق��اء ال��َك��َرى ف��ي وط��ي��ف��ك إالَّ ال��َك��َرى ل��ي��ص��ط��اَد أْه��دابً��ا م��دَّ م��ا
األق��ذاء ون��اب��ت م��ن��ك ف��خ��ل��ون ع��روش��ه زْه��َو وك��ن��ت ال��ق��ري��ر ك��ان
األه��واء وع��لَّ��ت أَف��ْض��َن م��م��ا ال��ص��ب��ا ن��ه��ل ل��ي��ال��ي��ا وخ��س��رت��ه��ن

الخديوي: الجناب إىل قصيدة من وله

غ��رب��ا ت��دع��ي وأن ش��رًق��ا ت��دع��ي وأن ت��رى وأن ت��ن��ار أن ت��ع��ال��ت وش��م��س
ح��ج��ب��ا ل��ه��ا ُك��نَّ ح��ي��ث م��ن ب��ه��ا ب��ه��رن وإن��م��ا ع��ن��ه��ا األض��واء ج��لَّ��ت وم��ا
َح��ْرب��ا ل��ض��رَّات��ه��ا ال��دن��ي��ا زال��ت وم��ا ف��ت��غ��يَّ��رت ه��ًوى ال��دن��ي��ا ب��ه��ا أغ��رن
ال��طِّ��ب��ا م��ري��م ب��اب��ن وأع��ي��ى ب��م��وس��ى ق��ب��ل��ه��ا ال��س��ح��ر رم��ى َم��ْن ال��ق��واف��ي ب��ي رم��ى
َريْ��ب��ا َم��نْ��ِط��ق ل��ذي ت��ت��رك ل��م ال��ش��ك��ر م��ن آي��ه ك��ل ال��ن��دى ع��ب��اس ف��أس��م��ع��ت
ص��ب��ا ب��اب��ه ف��ي َح��يْ��ران ال��س��ه��ى ت��رك��ت ب��ب��ي��ت��ه ال��س��م��وُّ ه��ذا م��ا ال��م��ل��ك ف��ت��ى
َس��ْح��ب��ا ت��س��ح��ب��ه ال��ت��ي��ج��ان ع��ل��ى ت��س��ي��ر ال��ذي وال��م��ط��رف وال��ت��اج��ان ال��ع��رش ل��ك
وال��ع��رب��ا ال��ع��ج��م آب��اؤك ب��ه��ا أظ��لَّ ودول��ة ال��وج��ود ف��ي ع��ري��ق وم��ل��ك
ال��ن��دب��ا ق��وم��ه ف��ي وال��م��خ��ت��ار وأس��ك��ار وي��وس��ف��ا ال��ق��ي��ص��ري��ن أت��ي��َت ��ا ول��مَّ
ص��ح��ب��ا ال��ع��ل��ى وش��م زاًدا ال��ث��ن��ا وج��م م��رك��ب��ا ال��ذك��ر ع��ال��ي إل��ي��ه��م ت��خ��ذت
ال��خ��ص��ب��ا ي��س��ت��وه��ب ن��ع��ل��ي��ك ال��ث��رى ون��اج��ى ال��ق��رى ف��اف��ت��رت ال��ن��ي��ل رب اب��ن وق��ي��ل
ال��ق��ش��ب��ا أذي��ال��ك الخ��ت��ْرَن ُخ��يِّ��رْت ف��ل��و ت��ش��رًُّف��ا ال��م��ال��ك��ي��ن ع��روش وط��ال��ت
رب��ى ب��م��ن أول��ى وال��م��ه��د ب��ه��ا أح��ق ج��اريً��ا ال��ن��ي��ُل ت��ح��ت��ه ع��رًش��ا ول��ك��ن

الخديوي: يف شعره ومن

وال��ط��رب ال��ل��ذات ت��ذك��رن��ي وب��ت األدب ش��ي��م��ت��ي واس��ت��درك��ت��ن��ي ص��ح��وت
أَرب ل��ل��ُع��ال وي��ق��ض��ي ف��ي��ه يُ��رام ب��ارق��ة ل��م��ع إالَّ رش��ادَي وم��ا
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ي��ن��ت��دب وال��ح��ر أس��م��ع��ه��ا دع��وت س��ك��ت��ت ول��و داع��ي��ه��ا ف��أس��م��ع دع��ت
دأبُ��وا ح��اول��وا م��ا إذا ال��رج��ال إن ه��م��م��ي وف��ي ��ي ه��مِّ ف��ي أن��ا وه��ك��ذا
وال��نُّ��َوب األح��داث ت��ج��ع��ل��ه��ا ح��ي��ث ال أج��ع��ل��ه��ا ح��ي��ث ن��ف��س ه��م��ام��ة ول��ي

قصيدته يف سامي محمود معارضة به أراد شوقي أن يلحظ األبيات هذه يقرأ َمن كلُّ
فيها: يقول التي البائية

وي��ع��ج��ب يُ��ل��َه��ى ب��ال��ل��ذَّات وغ��ي��رَي ي��ط��رب األغ��اري��د ِب��ت��ح��ن��ان س��واي
��ب ال��م��ث��قَّ ال��ي��راع س��م��َع��يْ��ه وي��م��ل��ك ل��بَّ��ه ال��خ��م��ُر ت��أس��ر م��م��ن ك��ن��ت وم��ا
ي��دأب راح ال��ُع��ال ن��ح��و َس��ْورة ب��ه ��ح��ت ت��رجَّ م��ا إذا ه��مٍّ أخ��و ول��ك��ن
َم��ْط��ل��ب األس��نَّ��ة أط��راف ب��ي��ن ل��ه��ا أب��ي��ة ن��ف��ٌس ع��ي��ن��ي��ه ع��ن ال��ن��وَم ن��ف��ى
م��غ��رب وال��ش��رق ع��ي��ن��ي��ه رم��ى م��ا إذ م��ش��رق ف��ال��غ��رب ال��ه��مِّ م��ن��اط ب��ع��ي��د
ت��ن��ع��ب ال��ط��ي��ر آث��اره��ا ع��ل��ى وت��غ��دو ظ��لَّ��ه��ا ال��وح��ُش ي��ت��ب��ع غ��دوات ل��ه
يُ��وَه��ب ل��ي��س م��ا األي��اَم ف��ك��لَّ��َف��ت م��أرب ك��لَّ ��رت ص��غَّ ن��ف��س ه��م��ام��ة
ُم��ح��بَّ��ب ف��ي��ه��ا ي��ل��ق��اه ال��ذي ف��ك��لُّ ن��ف��ِس��ه ��ة ِه��مَّ ال��ع��ل��ي��اء ت��ك��ن وم��ن
أب ��ن��ي ض��مَّ وال خ��اٌل ع��زَّن��ي ف��ال ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ك��ارَم أع��ِط ل��م أن��ا إذا
م��ذرب س��ن��ان ك��ف��ي ف��ي دار وال ط��م��رة ك��م��يِّ��ت درع��ي ح��م��ل��ت وال
َم��ذْه��ب ي��ح��اول ف��ي��م��ا ام��رئ ل��ك��لِّ غ��ي��َره ال��ن��اس ي��رى ن��ه��ٍج ع��ل��ى أس��ي��ُر
أت��ع��تَّ��ب م��ض��ى ش��يء ع��ل��ى ول��س��ُت ��ًع��ا م��ت��وقِّ ي��ِح��ْن ل��م ألم��ر ف��ل��س��ت
ي��غ��ض��ب ح��ي��ن ل��ه��ا أغ��ض��ى ي��ًدا ل��ديَّ ح��رَّة الب��ن أرى ال ع��ي��وًف��ا ُخ��ِل��ْق��ت
ت��ش��ع��ب َح��يْ��رى األح��الم ب��ه وأم��س��ت ل��ي��لُ��ه أظ��ل��م ال��ش��ك م��ا إذا وإن��ي
ال��ُم��غ��يَّ��ب ع��ل��ي��ه ي��خ��ف��ى ال ال��رأي م��ن ب��ك��وك��ب ُط��رَّت��ي��ه ح��ف��اف��ي َص��َدْع��ُت
ال��م��ش��ط��ب ال��ص��ف��ي��ح إالَّ ع��اص��م وال ع��ب��اب��ه خ��ض��ت ال��ه��ي��ج��اء م��ن ون��ق��ع
ت��ت��ق��لَّ��ب أل��وان��ه��ا ف��ي ح��واِس��َر وُس��وده��ا ال��م��ن��اي��ا ُح��ْم��ر ب��ه ت��ظ��لُّ

أولها: التي الريض الرشيف قصيدة هذه بقصيدته سامي محمود عارض وقد

أرغ��ب ال��ح��بِّ ف��ي ك��ن��ت م��ا ال��ُع��ال ول��وال وال��ت��ج��نُّ��ب ال��ِق��ل��ى م��نِّ��ي ال��ُع��ال ل��غ��ي��ر
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بها ينزع التي لغته وفحولة الشعر يف كعبه وعلوِّ الريض الرشيف قدر جاللة ومع
عن قرص البارودي إن يقول أن أحٌد يقدر ال الصميم، ومجدها الكريم الهاشمية عرق
بأنه حت رصَّ وأشباهها هذه البارودي قصيدة وملثل عليه، أناف ربما بل يشء يف الريض

رثائه: يف وقلت وقته يف الشعراء سيد

ق��دم��ا م��ن ج��دَّ َم��ْن ف��ث��أى أت��ى ح��ت��ى م��ع��ج��زة األن��ظ��ار ف��ي األوائ��ل ك��ان

أسلوب له ولكن السماء، هذه إىل النفس وعلوِّ الجزالة يف يرقى ال شوقي أن شك وال
قوله: إىل اآلن وانظر ة، الرقَّ ومزيته السالسة طابعه عليه الكالم تقدَّم كما آخر

ط��ل��ب��وا ال��ذي م��ص��ر ب��ن��ي أن��ل��ت وم��ا وتُ��تْ��ِل��ف��ن��ي أق��الم��ي أُتْ��ِل��ف أوش��ك��ت
ال��ق��ض��ب إغ��م��اده��ا س��وى تُ��ذي��َب ف��ل��ن ُم��غ��َم��دة ال��ق��ض��ب ت��ظ��لَّ أن رأوا ه��م��و
ال��غ��ض��ب أدن��ان��َي ف��م��ا غ��ض��ب��ُت وك��م ان��ت��ف��ع��ت ب��ال��رض��ى ن��ف��س��ي أن ل��و َرِض��ي��ُت
وال��ط��رب ال��ل��ه��و ن��ال ق��ب��ُل وم��ن م��نِّ��ي ��ت��ه��ا ح��صَّ ال��ن��ي��ل وادي م��ن��اب��ر ن��ال��ت
ك��ذب أن��ه��ا ل��وال وك��األم��ان��يِّ ص��دق��ت ل��و ال��ح��ل��م ك��م��ع��ان��ي وم��ل��ع��ب
ح��ج��ب دون��ه��ا م��ن وال ان��ص��راف ع��ن��ه��ا ف��ال ف��ي��ه ب��ال��ل��ذات ال��ده��ر ��ق ت��دفَّ
��ُه��ب ال��شُّ ه��م أو ال��ل��ي��ال��ي ج��م��ال ف��ه��م ب��ه��م ال��وف��اء ي��ح��ي��ا ع��ص��ب��ة وج��ام��ل��ت
ش��رب��وا وم��ا أع��ط��اًف��ا وال��ب��ان ع��ل��ي��ه س��ف��روا وم��ا ألالء ال��ف��راق��د ب��ات��وا
ذه��ب ل��بَّ��ات��ه��ا ف��ي ال��م��ن��اق��ي��ر ح��م��ر م��ك��ام��ن��ه��ا م��ن م��ش��رف��ات وأس��ع��دت
ط��ن��ب ب��ه��ا ي��م��دد ل��م ال��روض س��ن��دس م��ن ب��أْخ��ِب��ي��ة ق��ري��رات م��س��ت��أن��س��ات
وال��زغ��ب ال��ط��وق ي��زده��ي��ه ون��اش��ئ س��اح��ت��ه ال��ج��ار ي��ه��اب ح��اٍم ب��ي��ن م��ا
ال��ل��ع��ب ��ه��ا ه��مُّ وأخ��رى ت��س��ت��ف��ي��ق م��ا س��اه��ي��ة األي��ك ب��ن��ات م��ن وغ��ادة
وت��ن��ت��ح��ب أح��ي��انً��ا ت��ض��ح��ك ب��األس��ر م��روع��ة ب��ال��دن��ي��ا ال��ع��ي��ن ق��ري��رة
ُم��ن��ج��ِذب ال��ف��رع ن��ح��و ف��ال��ف��رع ب��ال��غ��ص��ن ج��اذب��ة ال��ف��رع ن��ح��و ال��ف��رع وت��ب��رح

التي البائيَّة قصيدته من بقي فيما سامي محمود يعارض أن أيًضا شوقي أراد وهنا
الحمام. عن بها يتكلَّم رائية قصيدة ويف منها، أوردنا ما أوردنا
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أن أراد شوقيٍّا أن منه تعلم ا ممَّ هذه البائية قصيدته يف سامي محمود قال ما وإليك
سامي: محمود قال لغته، شاكلة وعىل أسلوبه ضمن جرى ولكنه َمْجراه، يجري

وأل��ع��ب ال��ت��ص��اب��ي غ��يِّ ف��ي ألم��رح وإن��ن��ي ال��م��راس ف��ي دأب��ي ك��ذل��ك
ُم��ط��نَّ��ب ال��ج��ف��ون ب��أه��داب خ��ب��اء ول��ل��َك��َرى دع��وت ق��د ل��ه��و وف��ت��ي��ان

«وللكرى قوله من التصوير يف وأبدع البالغة درجة يف أعىل بجملة حياتي يف مررت ما
هذا يغزي من واآلخرين األولني شاعر يكون ال وكيف ُمطنَّب.» الجفون بأهداب خباء

يقول: ثم ؟ الغزيَّ

ي��ت��ص��بَّ��ب وال��ن��دى ال��خ��زام��ى ب��ن��ش��ر خ��الل��ه ال��ن��س��ي��م ي��ج��ري م��رب��ع إل��ى
رب��رب ال��م��اء ع��ل��ى واف��ى ك��م��ا س��راًع��ا دع��وت��ي ُم��ل��بِّ��ي��ن ج��اءوا أن ي��م��ِض ف��ل��م
وم��ل��ب��ب ع��اط��ل س��ل��وق ض��واري وراءه��ا ال��ص��ري��م ك��آرام ب��خ��ي��ل
وأع��ذب أش��ه��ى وال��ص��ي��د ي��ض��رِّْس��ن��ه ال��ذي س��وى زاًدا ي��أك��ل��ن ال ال��الء م��ن
��ب ي��ت��ن��صَّ وال ي��أل��و ال ال��وح��ش إل��ى ف��اغ��ٍر ال��ح��م��ال��ي��ق م��ح��َم��رِّ ك��لَّ ن��رى
ث��ع��ل��ب ت��ع��رَّض أو م��اء ب��ن��ت ل��ه ان��ب��رت إذا ا ش��دٍّ ال��ب��رق ي��ف��وت ي��ك��اد
ُم��ذَه��ب ال��ح��ب��ائ��ك َم��ْوَش��يُّ ال��ع��ص��ب م��ن ِت��الع��ه ك��أن واٍد إل��ى ف��م��ْل��َن
أْش��يَ��ب وْه��و ال��ح��ج��ا ذو إل��ي��ه وي��ص��ب��و ك��الل��ه��ا ب��ع��د اآلم��ال ب��ه تُ��راح
ارك��ب��وا أال ف��ق��ال ِس��ربً��ا رب��ي��ئ��ت��ن��ا رأى إذ ب��ال��ع��ي��ن األرض ن��رود ف��ب��ي��ن��ا
ال��ُم��ش��ذَّب ال��ض��ي��م��ران خ��وط ال��ض��م��ر م��ن ُم��تُ��ون��ه��ا ك��أن خ��ي��ل إل��ى ف��ق��م��ن��ا
أْك��لُ��ب ال��م��ق��اِود ف��ي وج��ال��ت بُ��َزاة أط��ل��ق��ت أخ��ب��ر ح��ي��ث ان��ت��ه��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
م��أرب وان��ف��ضَّ ال��ل��ح��م وف��ار ُق��دوٌر َغ��َل��ت أن ال��ج��ي��د ل��ف��ت��ة إالَّ ك��ان ف��م��ا
��ب��وا ي��ت��ش��عَّ أن األي��ام ب��ن��ي ُق��ص��ارى ف��إن��م��ا أِدْره��ا ل��س��اق��ي��ن��ا وق��ل��ن��ا
ُم��غ��َض��ب أس��ود ال��ع��ي��ن اس��ت��ق��ب��ل��ت��ه إذا ك��أن��ه خ��م��ر راق��ود إل��ى ف��ق��ام
ك��وك��ب األن��اِم��ل اس��ت��ق��لَّ��تْ��ه م��ا إذا ك��أن��ه إن��اء ف��ي ُس��الف��ا ي��م��جُّ
وي��ق��رب ي��ن��أى األف��ق رأي��ن��ا وح��ت��ى دورة األرض ب��ن��ا دارت أن ن��أُل ف��ل��م
ت��غ��رب ال��ُم��ِن��ي��رة ال��ش��م��س ك��ادت وق��د أق��ل��ه إالَّ ال��ي��وم ت��ولَّ��ى أن إل��ى
َم��ْل��ع��ب وال��ل��ه��و ال��ل��ذات ألخ��ي ب��ِه ل��م��ن��زل ت��ي��ًه��ا ال��ذي��ل ن��ج��رُّ ف��رح��ن��ا
تُ��س��َك��ب ال��خ��م��ر ب��ه أك��واب وَم��ْخ��دع ف��ات��ك وم��رب��ض س��كِّ��ي��ر م��س��ارح
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��ب يُ��رحِّ وج��اء زه��ًوا أس��اري��ُره أش��رق��ت ال��دار ص��اح��ب رآن��ا ف��ل��م��ا
وأط��ي��ب ت��ش��ت��ه��ون م��ا ل��ك��م ف��ع��ن��دي ف��ي��ك��م��و ال��ل��ه ب��ارك ي��ا ان��زل��وا وق��ال:
وت��رس��ب اإلن��اء ف��ي ت��ط��ف��و ال��خ��م��ر م��ن س��ب��ي��ك��ة م��ن��ه اس��ت��لَّ ح��ت��ى زال ف��م��ا
ط��يِّ��ب دام ل��و ال��ل��ي��ل ه��ذا ط��ي��ب وي��ا ب��اق��يً��ا ك��ان ل��و ال��ي��وم ذاك ح��س��ن ف��ي��ا

والتي القلب، أغالل وتفكُّ ، اللبِّ بمجامع تأخذ التي الفصاحة هي هذه أن جرم ال
يف الشعر بعث الذي هو سامي محمود شعر إن الرافعي، صادق مصطفى قال أجلها من

وشوقي. حافظ مثل ملرص وأنجب الناس
رائية إىل يشري فهو الحمام وصف من سامي محمود شوقي به عارض ما فأما
نواس: أبو قال مرص، أمري الخصيب مدح عندما نواس أبا بها عارض التي سامي محمود

ع��س��ي��ر ل��دي��ك ي��رج��ى م��ا وم��ي��س��ور غ��ي��ور أب��وك ب��ي��ت��ي��ن��ا أج��ارة

سامي: محمود فقال

َج��ِدي��ر ب��ال��ح��ن��ي��ن َم��ُش��وق وك��لُّ ض��م��ي��ر ي��ح��نَّ أن إالَّ ال��ش��وق أب��ى
وزف��ي��ر َم��ْدم��ع ع��ل��ي��ه��ا ي��ن��مُّ َل��ْوع��ة ِك��تْ��م��ان ال��م��رء ي��س��ت��ط��ي��ع وه��ل
أم��ي��ر ع��ل��يَّ ي��ح��ك��م ف��ل��م أب��ي��ت ول��ط��ال��م��ا ال��ه��وى ألح��ك��ام خ��ض��ع��ت
َغ��ِري��ر وه��و ال��رِّي��م ل��ْح��َظ وأرَه��ُب ُم��ن��اِج��ز وه��و ال��ل��ي��ِث َش��ب��اة أُف��لُّ
َص��بُ��ور ال��ك��م��يُّ ط��اش إن ال��ب��أس ل��دى وإن��ن��ي ل��ل��ص��دور ق��ل��ب��ي وي��ج��زع
َج��ُس��ور ال��ُح��تُ��وف خ��اض َم��ْن ك��لُّ وال ي��راع��ة ال��ع��ي��وَن خ��اف َم��ْن ك��لُّ وم��ا

يقول: أن إىل

تَ��ُم��ور ال��ج��ب��ال ش��مُّ ل��ه��ا ت��ك��اد ب��غ��ارٍة َص��بَ��ْح��ُت ق��د ح��يٍّ ُربَّ وي��ا

بن الخصيب نرص أبا ليمدح مرص قاصًدا بغداد من خرج نواس أبو كان وقد
يف عليها مرَّ التي املنازل وذكر القصيدة فأنشده بها، الخراج ديوان صاحب الحميد عبد

أبياتها: مشهور ومن العربي الشعر أثَْمر ما أزكى من وهي طريقه،

تَ��ِس��ي��ر ن��راك أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز َم��ْح��َم��ل��ي خ��فَّ ب��ي��ت��ه��ا م��ن ال��ت��ي ت��ق��ول
ل��ك��ث��ي��ر ال��ِغ��نَ��ى أس��ب��اب إن ب��ل��ى ُم��ت��ط��لَّ��ب ل��ل��ِغ��نَ��ى م��ص��ر دون أم��ا
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غ��دي��ر ج��ري��ه��ن م��ن ف��ج��رى ج��رت ب��وادر واس��ت��ع��ج��ل��تْ��ه��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
أم��ي��ر ال��خ��ص��ي��ب ف��ي��ه��ا ب��ل��دة إل��ى ب��ِرْح��ل��ة ح��اس��دي��ك أك��ثِّ��ر ذَِري��ن��ي
ت��زور ال��خ��ص��ي��ب ب��ع��د ف��تً��ى ف��أيُّ ِرك��اب��ن��ا ال��خ��ص��ي��ِب أرَض ت��ُزْر ل��م إذا
ي��ص��ي��ر ح��ي��ث ال��ج��ود ي��ص��ي��ر ول��ك��ن دون��ه ح��لَّ وال ج��ود ج��ازه ف��م��ا
تَ��ُدور ال��دائ��راِت أن وي��ع��ل��م ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ُح��ْس��ن ي��ش��ت��ري ف��تً��ى

ومنها:

َخ��ِب��ي��ر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��إن ب��م��ق��ال��ت��ي ج��اه��ًال أم��س��ى ك��ان ف��م��ن
ق��ت��ي��ر ال��ع��اِرض��ي��ن ف��ي ب��دا أن إل��ى ي��اف��ًع��ا ال��ن��ص��ي��ح��َة تُ��ول��ي��ه زل��ت وم��ا
تُ��ِش��ي��ر ب��ال��ك��ف��يِّ ع��ل��ي��ه ��ا وإمَّ ك��ف��ي��ت��ه ��ا ف��إمَّ أم��ٌر غ��ال��ه إذا

يقول: ثم

وس��ري��ر م��ن��ب��ر ي��زه��و ال��س��ل��م وف��ي ال��ورى ف��ي وال��رم��ح ال��س��ي��ف ب��ال��خ��ص��ي��ب زه��ا
َغ��يُ��ور ال��ن��س��اء َع��ْورات دون وم��ن ال��ن��دى ع��ل��ى ق��ب��ض��ن األي��دي إذا َج��واد
ج��دي��ر م��ن��ك ��ْل��ت أمَّ ل��م��ا وأن��ت ل��ل��غ��ن��ى ب��ل��غ��ت��ك أن ج��دي��ر ف��إن��ي
وش��ك��ور ع��اذٌر ف��إن��ي وإالَّ ف��أْه��لُ��ه ال��ج��م��ي��ل م��ن��ك تُ��ولِ��ن��ي ف��إن

وقد فينا تقول يشء وأي له: فقال الخليفة مدح بغداد إىل عاد ملا نواس أبا إن ويُقال
نوابنا: بعض يف قلت

ت��زور ال��خ��ص��ي��ب ب��ع��د ف��تً��ى ف��أي ِرك��اب��ن��ا ال��خ��ص��ي��ب أرض ت��ُزْر ل��م إذا

وأنشد: رأسه رفع ثم قليًال فأطرق

ن��ث��ن��ي ال��ذي وف��وق نُ��ثْ��ِن��ي ك��م��ا ف��أن��ت ب��ص��ال��ٍح ع��ل��ي��ك أث��ن��ي��ن��ا ن��ح��ن إذا
تُ��ع��نَ��ى ال��ذي ف��أن��ت إن��س��انً��ا ل��غ��ي��رك ب��م��دح��ة م��ن��ا األل��ف��اظ َج��َرت وإن
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لهذه معارضة أيًضا خلكان ابن روى وقد األعيان وفيات يف خلكان ابن روى هكذا
بن املنصور كاتب األندليس القسطيل دراج بن محمد بن عمرو ألبي النواسية القصيدة
العربي، األدب أمثلة أبدع ومن الشعر غرر من هي املعارضة وهذه وشاعره، عامر أبي

دراج: ابن قال

ُق��بُ��ور ال��ع��اج��زي��ن ب��ي��وت وأن ال��تَّ��َوى ه��و ال��ث��واء أن ت��ع��ل��م��ي أل��م
َس��ِف��ي��ر ال��ع��ام��ري ك��فِّ ل��ت��ق��ب��ي��ل وإن��ه ال��س��ف��ار ط��ول ت��خ��وِّف��ن��ي
ن��م��ي��ر ال��م��ك��رم��ات م��اء ح��ي��ث إل��ى آج��نً��ا ال��م��ف��اِوز م��اء أَِرْد َدِع��ي��ن��ي
خ��ط��ي��ر ال��ج��زاء أن ل��راك��ب��ه��ا ��ٌن ض��مَّ ال��م��ه��ال��ك خ��ط��ي��رات ف��إن

الصغري: وولده لزوجته وداعه وصف يف ومنها

وزف��ي��ر أنَّ��ة م��ن��ه��ا ب��ص��ب��رَي ه��ف��ا وق��د ل��ل��وداع تَ��َدان��ت ول��م��ا
ص��غ��ي��ر ال��ن��داء م��ب��غ��وم ال��م��ه��د وف��ي وال��ه��وى ال��م��ودة ع��ه��د ت��ن��اش��دن��ي
خ��ب��ي��ر ال��ن��ف��وس أه��واء ب��م��وق��ع ول��ح��ظ��ه ال��خ��ط��اب ب��م��رج��وع ع��ي��ي
ونُ��ُح��ور م��ح��ف��وف��ة أذرع ل��ه ��دت وُم��هِّ ال��ق��ل��وب م��م��ن��وع ت��ب��وَّأ
ظ��ي��ر ال��م��ح��اس��ن م��ح��يَّ��اة وك��ل م��رض��ع ال��ت��رائ��ب اة م��ف��دَّ ف��ك��لُّ
وب��ك��ور ال��س��رى ل��ت��دآب رواح وق��ادن��ي ف��ي��ه ال��ن��ف��س ش��ف��ي��ع ع��ص��ي��ت
ت��ط��ي��ر ال��ف��راق ذع��ر م��ن ج��وان��ح ب��ه��ا وه��ف��ت ب��ي ال��بَ��يْ��ن ج��ن��اح وط��ار
ل��غ��ي��ور َش��ْج��وه��ا م��ن ع��زم��ت��ي ع��ل��ى ف��إن��ن��ي َغ��يْ��وًرا م��ن��ي ودع��ت ل��ئ��ن
يَ��ُم��ور ال��س��راب وَرْق��راق ع��ل��يَّ ت��ل��ت��ظ��ي وال��ه��واج��ر ش��اه��دت��ن��ي ول��و
ه��ج��ي��ر واألص��ي��ل وج��ه��ي ُح��رِّ ع��ل��ى س��ط��ا إذا ال��ه��اج��رات ح��رَّ أس��لِّ��ط
ت��ف��ور وه��ي ال��رَّْم��ض��اء وأس��ت��وط��ئ ل��َواِق��ح وه��ي ال��ن��ك��ب��اء وأس��ت��ن��ش��ق
َص��ِف��ي��ر ال��ج��ريء س��م��ع ف��ي ول��ل��ذع��ر ت��ل��وُّن ال��ج��ب��ان ع��ي��ن ف��ي ول��ل��م��وت
ص��ب��ور ال��خ��ط��وب م��ضِّ ع��ل��ى وأنِّ��ي ج��ازع ال��بَ��يْ��ن م��ن أنِّ��ي ل��ه��ا َل��ب��اَن
وزي��ر ال��م��ش��رف��يَّ إالَّ ري��ع إذا م��ال��ه ال��ت��ن��اتُ��ف غ��ول ع��ل��ى أم��ي��ر
س��م��ي��ر ال��ف��الة ل��ج��نَّ��ان وج��رس��ي َع��ْزم��ت��ي ج��لُّ ��َرى وال��سُّ ب��ي ب��ُص��َرْت ول��و
زئ��ي��ر ال��ِغ��ي��اض غ��ي��ل ف��ي ول��ألُْس��د ال��دُّج��ى غ��س��ق ف��ي ال��م��وم��اة وأْع��تَ��ِس��ف
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ح��ور ال��ح��دائ��ق ُخ��ْض��ر ف��ي ك��واك��ب ك��أنَّ��ه��ا ال��نُّ��ج��وم ُزْه��ر ح��وََّم��ت وق��د
َق��ِت��ي��ر ال��بَ��ِه��ي��م ال��ل��ي��ل َم��ْف��ِرق ع��ل��ى أن��ه��ا ال��َم��ج��رَّة ُط��ْرق خ��يَّ��َل��ْت وق��د
ُف��تُ��ور ال��ن��ج��وم أج��ف��ان غ��ضَّ وق��د ع ُم��روَّ وال��ظ��الم َع��ْزم��ي وث��اِق��ب
ج��دي��ر ال��ع��ام��ريِّ ب��ع��ط��ِف وأن��ي ��ت��ي ه��مَّ َط��ْوع ال��م��ن��ى أنَّ أيْ��َق��نَ��ْت إذن

ة: الهمَّ علوِّ يف قوله القصيدة هذه يف ما وأحسن

نَ��ِم��ي��ر ال��م��ك��رم��ات م��اء ح��ي��ث إل��ى آج��ن��ا ال��م��ف��اِوز م��اءَ أَِرْد َدِع��ي��ن��ي
خ��ط��ي��ر ال��ج��زاء أنَّ ل��راك��ب��ه��ا ض��م��ٌن ال��م��ه��ال��ك خ��ط��ي��رات ف��إن

هذا َلْوعة عرف قد وكلُّنا رسيره، يف وهو أبوه فارقه وقد الطفل وصف يف وقوله
الفراق:

إل��خ … خ��ب��ي��ر ال��ن��ف��وس أه��واء ب��م��وق��ع ول��ْح��ِظ��ه ال��خ��ط��اب ب��م��رج��وع ع��ي��يٌّ

وذلك الهواجر حرِّ يف الفيايف وقطع السفر مشاقَّ وصفه األمد عىل فيه استوىل ا وممَّ
قوله: عند

ي��م��ور ال��س��راب ورق��راق ع��ل��يَّ ت��ل��ت��ظ��ي وال��ه��واِج��ر ش��اَه��َدتْ��ن��ي ول��و

إلخ. …
يف كان وإن نواس أبي لقصيدة ة َرضَّ تكون أن تصحُّ القسطيل دراج ابن فقصيدة
يف منهما وكلٌّ الطبيعة، إىل أقرب نواس أبي شعر وكان الصنعة، من يشء دراج ابن شعر
النسيب من فيها التي البارودي قصيدة من باأللباب ألعب وال آنق وال أبرع ليست نظري

مُلتطلِّع. وراءه ليس ما الحماسة إىل الفخر إىل الحمائم ووصف والرشاب واللهو
من إيلَّ بها بعث التي القصيدة يف الحمام وصف يف أخرى جولة سامي وملحمود

يقول: فيها إذ سيالن؛

م��ول��ع ص��بٍّ ب��ل��س��ان ال��ه��وى ت��ص��ف ح��م��ام��ة األراك ف��وق وت��رنَّ��م��ت
تُ��س��َم��ع ل��م ِب��ْدع��ة ال��ح��م��ائ��م ِش��يَ��م م��ن وت��ل��ك رأت��ه وم��ا ال��ه��دي��ل ت��دع��و
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َم��ْرت��ع أو م��ج��ث��ٍم م��ن ت��ش��ت��ه��ي م��ا ص��اَدَف��ت ��ت أمَّ ح��ي��ث ال��م��س��ال��ك ريَّ��ا
م��ن��ب��ع ق��رارة وردت ه��وت وإذا أَيْ��ك��ة م��ظ��لَّ��ة س��ك��ن��ت ع��ل��ت ف��إذا
ي��دَّع ل��م ص��ادٍق ت��ح��ف��َة ل��ش��ك��ي��ب ف��ج��ع��ل��ت��ه��ا ق��ص��ي��دة ع��ل��يَّ أْم��ل��ْت

ثم الحمام، بها يصف التي سامي محمود أبيات يف النظر أنعمت إذا ترى فأنت
قوله: عند من شوقي أبيات عىل بنظرك كرَّرت

ذه��ب ل��بَّ��ات��ه��ا ف��ي ال��م��ن��اق��ي��ر ُح��م��ر م��ك��ام��ن��ه��ا م��ن م��ش��رف��ات وأس��ع��دت

اإلجادة شأَْو بلغ قد منهما كالٍّ وإن وقته، يف الشعراء يُعاِرضشيخ أن أراد شوقي إن
ديباجته. دائرة ضمن

يقول: فيها التي وهي قصائده، عيون من هي لشوقي البائيَّة القصيدة وهذه

أب ال��ح��ي��اة ف��ي اب��نً��ا ع��وَّد م��ا وخ��ي��ر ل��ه ال��م��ل��وك اه��ت��زَّ م��ا أْرَف��ُع وال��ص��دق
ذَه��ب��وا أخ��الق��ه��م ذه��ب��ت ه��ُم��و ف��إن بَ��ِق��يَ��ت م��ا األخ��الق األَم��ُم وإن��م��ا

مثًال وأصبح السمر، حديث وصار القمر، مسري سار الذي البيت هو هذا أليس
يكن لم فلو ، الخواصِّ عن فضًال العوامِّ ألسن عىل ويدور يوم، كلَّ به يُْستشَهد مرضوبًا

شوقي: أغزال أرقِّ ومن ألخلده، غريه لشوقي

ُم��ْق��ل��ت��ي ال��م��ن��اِزل ألق��م��ار وأه��دي ب��م��ه��ج��ت��ي ال��غ��رام أَْغ��َرى م��ا ال��ل��ه ل��ي
اس��ت��س��رَّت ح��ت��ى ف��ي��ه أوق��ع��ت��ن��ي ف��م��ا ال��ه��وى م��ط��ال��ع��ه��ا م��ن أت��ان��ي ب��دور
ب��ِح��ي��ل��ت��ي ال��س��م��اء ُس��ْك��ن��ى ف��ي ل��َي وم��ن ُس��لَّ��ًم��ا ال��ج��وِّ ف��ي ال��وه��م ي��ري��ن��ي ف��ب��تُّ
ل��ِف��تْ��نَ��ت��ي وأغ��دو إلت��الف��ي أروح ُم��وكَّ��ًال ب��ال��دي��ار م��ال��ي خ��ل��ي��ل��َي
ورق��ب��ة ح��ذار م��ن آوى اب��ن ط��روق ُم��ق��ِب��ل وال��ل��ي��ل ال��غ��رب ف��ت��اة ط��رق��ت
َه��ْج��ع��ة ب��ع��د ف��أِْت��ه��ا أب��اه��ا ت��خ��اف إن��ه��ا ال��ش��وق أخ��ا ي��ا ع��ج��وز ف��ق��ال��ت
ال��م��دي��ن��ة ف��ي ن��س��وة ع��ن��ه��ا وي��س��م��ع ال��ح��م��ى ع��ل��ى ال��س��اه��رون ع��ن��ه��ا س��ي��س��أل
ب��ِري��ب��ة ي��ه��مَّ أن ض��م��ي��ري ت��ع��اَل��ى ي��وس��ف أن��ا م��ري��ًم��ا َه��ِب��ي��ه��ا ف��ق��ل��ت
ذري��ع��ة ش��رَّ ال��ف��ح��ش��اء ي��رى ودي��ن ع��رب��ي��ة ع��زَّة ال��دن��اي��ا ل��ي أب��ت
َع��زَّة َغ��يْ��ر ع��ل��ى ص��لَّ��ى وال م��ح��بٍّ��ا ُك��ثَ��يِّ��ر ب��ْع��َد ال��رح��م��ن َرِح��م ف��ال
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وأيًضا:

ج��ن��ده وه��ي ُم��س��ِرًف��ا ف��ي��ه��ا وي��ف��ت��ك ت��ودُّه ال م��ا األرواح م��ن ي��ودُّ
ورده راق ل��و ال��ن��ف��س م��ن��ه وتَ��نْ��ه��ل ورًَّدا ال��م��ح��اس��ن ت��وال��ي��ه ن��م��ي��ر
ح��ده ال��ل��ب ي��ن��زع خ��ف��ي��ف ب��م��اٍض م��روع ال��ن��س��ي��م ب��إل��م��ام م��روع
غ��م��ده ال��ب��ريَّ��ة ف��ي ف��ؤاد ف��ك��لُّ ن��ف��اره أو أن��س��ه ف��ي اس��ت��لَّ��ه إذا
ق��ده ف��ي��ه��نَّ األك��ب��اد م��ن ب��أش��ق��ى ال��ق��ن��ا م��رك��ز ف��م��ا أع��ط��اًف��ا ه��زَّ وإن
ع��ب��ده أن��ا إن��ن��ي ت��ق��ت��ل��وه وال ق��ات��ل��ي ه��و إن��ه ب��ن��ف��س��ي خ��ذوه
أع��دُّه ذن��ب ق��ب��ل َم��ت��اب��ي ق��ب��ول واس��أل��وا ذن��وب��ي م��ا ت��س��أل��وه وال
وج��ُدُه ال��ص��بِّ ال��واج��د ش��ف��ي��ع ف��إن ب��ش��ف��اع��ة ع��ن��ده ت��ذك��رون��ي وال
ي��ردُّه ال ع��ن��ده ق��ل��ب��ي ب��اُل ف��م��ا س��ال ق��د ال��ن��اس ي��زع��م ف��ي��م��ا ي��ك ف��إن
ك��ب��ده ال��م��ض��اج��ع ت��ق��ل��ي��ب ت��ْدِر ول��م ج��ف��ن��ه ال��س��ه��د ي��ع��رف ل��م ال��ذي ل��ج��اف��ي
ودُّه دام ال��ذي ال��ودِّ أخ��و وأي��ن وف��اءه أرج��و ك��ن��ت َم��ْن وق��اَط��َع��ن��ي

اعرتاض دفع (1)

أعلِّق أن دون من شوقي شعر من األماثيل هذه رسدي عىل القرَّاء بعض يعرتض ربما
لو أني والجواب إعجاب، مكان من أو اعرتاض محلِّ من أجد وما فيها، يل يعنُّ ما عليها
ما البدء من أننا والحال أجالًدا، ذلك الستغرق فيه يل يبدو بما بيت كلَّ أردف أن شئت
رسالة هي وإنما منه، بيت كلِّ يف لنا يبدو بما عليه التعليق وال شوقي شعر رشح قصدنا
قطعناه لوعد إنجاًزا قديم أٍخ مع عالقاتنا وتسجيل كبري شاعٍر ذكرى تجديد فيها يْنا توخَّ
يحفظ أن الالحق وعىل املمات، وبعد الحياة يف إخاء واإلخاء به، ُفِجعنا يوم نفسنا عىل
الغيب وراء من روحه وتخيَّْلت يُنَىس، أن شوقي عهد عىل أشفقت قد وأراني السابق، عهد

تنشدني:

خ��ل��ي��ل ل��ل��خ��ل��ي��ل ب��ع��دي وي��ح��دث َم��ودَّت��ي وتُ��ن��َس��ى ذك��ري ع��ن س��يُ��ع��ِرض
ق��ل��ي��ل ال��بَ��اِك��ي��ات ب��ك��اء ف��إن ل��ي��ل��ة ال��ده��ر م��ن ع��نِّ��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا
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أوردناه ما أوردنا فقد بالشعر، وتلحم تُسَدى أن من بدَّ ال كبري شاعر ذكرى كانت وملا
أرسلناها جملة باِلنا يف خطرت إن ولكن تفسري، نيَّة عىل وال رشح سبيل عىل ال الشواهد من
اآلخر. إىل الطريقة هذه وسنتبع بها، نجمجم لم َقيْدها األدباء يروق مالحظة عدَّت أو عفًوا

للمؤلف رأي

العرص هذا من األخرية الحقبة هذه أدباء بعض عليه درج الذي التحليل أسلوب فأما
البيت منهم الواحد ويُوِرد تقريبًا، باللفظ بل فقط املعنى يف ال اإلفرنج مذاهب فيه يذهبون
عاطفة من هنا ما إىل ويشري أعاله، ومن أسفله ومن قفاه ومن وجهه من بترشيحه فيأخذ
التي األوروبية األلفاظ تلك الوصف يف ويستعمل بريئة، ابتسامة من هناك وما جريئة،
وال قليًال منها يفهمون ال العرب من كثريًا إن بحيث الحروف، إالَّ العربي من فيها ليس
وال باألعجمي العربي نخلط أن نحب ال وإننا دبري. وال قبيل يف األمر هذا من فلسنا كثريًا
ولكلِّ أدبًا ة أمَّ لكلِّ فإن أذواقهم، تسيغه وما ويشعرون يعقلون بما إالَّ العرب نخاطب أن
من ليس بما وتزيًُّدا العلم لسعة إظهاًرا ورمضان شعبان بني الخلط وإن َمْرشبًا، قوم
التحليليَّة الفصول هذه مثل نكتب أن ذلك عىل نؤثر وإننا بطريقتنا، ليس الواقع مقتىض
يف فرشعوا عربيٍّا كتابًا أخذوا إذا األوروبيون املسترشقون يفعل كما رأًسا أوروبية بلغة
بجمل التحليل هذا نبارش أن عىل املوضوع هذا يف أوروبية بلغة الكتابة نؤثر نعم تحليله،
بهذه ألفته لعدم مكانه واقف وكأنه مرحلة القارئ فيها يميش عربية حروف يف أوروبية

قومه. عن غريبة هي التي األعالم وبهذه املرتجمة األلفاظ
َمْجرى فيها نجري أن نحاول التي التحليالت هذه قراءة عىل نفسه يحمل فالذي
ناشئًا لها عقله عدم يظن َمْن الناس ومن يرتوي. وال يرشب أبًدا تراه األوروبيني كتَّاب
محلِّه، غري يف اليشء وضع باب من إنها بل كذلك ليست والحقيقة َجْهله مجرد عن
توارد قد معنًى عربي شاعر من لبيت تحليله يف الكاتب يُوِرد أن يف األحايني يف بأس ال
أدِبنا بني املفارقات أو املوافقات من يشء فيها ظهر مالحظة أو أجنبي شاعر مع عليه
العبد بن لطرفة بيتًا نََصف أن أردنا كلَّما وَديْدنًا دأبًا األسلوب هذا اتخاذ فأما وأدبهم،
وغوته والمارتني ديموسيه وألفرد هوغو فيكتور فيها نفحم أن لزمنا لألعىش قصيدة أو
فهذا تقريبًا، شيئًا عنها يعلمون ال أعالم د َرسْ من العرب قرَّاء عىل نكثر وأن وشكسبري،
وأن العربي، الذوَق يشء كلِّ قبل نراعي أن بنا واألْوَىل سائغ غري وتحذْلُق بالفارغ تنطُّع
ورشابهم، األجنبية األمم طعام يعاف العربي كان كما أنه ونعلم العرب بأدباء نستشهد
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ومواد، ميكانيكيات واألدب الشعر وليس وآدابهم، أشعارهم بالسهولة يتسوغ ال فإنه
فلو آخر، يشء والعلم يشء هو الشعر أن الناس فات وقد والعجمي، العربي فيها يستوي

معهم. قرَّاؤهم ويعانيه هم يعانونه مما أنفسهم ألراحوا األمر هذا يف مليٍّا فكَّروا

شوقي غرر إىل عود (2)

عنه: هللا عفا — شوقي غزل ومن

ال��خ��واط��ر ال��س��م��ر واس��ت��ع��رض��وا ال��خ��واط��ر ع��ل��ى األم��ان ع��رض��وا
ي��خ��اط��ر أن إالَّ ال��ق��ل��ُب ب��ى وي��أ أْح��ذَره��م ف��وق��ف��ت
ط��ائ��ر وأن��ت ال��غ��ص��ون ه��ذي وال��ه��وى ش��أن��ك ق��ل��ب ي��ا
ال��ن��واظ��ر ل��ه��ا ب��ال��ق��ل��وب ع��ى ت��ر ص��ادت��ك ال��ت��ي إن
ب��ال��ج��واه��ر أح��ل��م ـ��غ��وَّاص ك��ال��ـ ف��ي��ك أن��ا ث��غ��ره��ا ي��ا
ال��ج��آذر ف��ي أب��وه��ا م��ن أم ��ه��ا أمِّ م��ن ل��ْح��َظ��ه��ا ي��ا
م��س��ام��ر وه��م ال��ه��وى ل��ي��ل ف��ي م��ن��ك ل��ي خ��ص��ره��ا ي��ا
م��ؤازر ل��ي ج��اه��ك ب��ع��ري��ض ُك��ْن ب��ال��ل��ه ردف��ه��ا ي��ا
س��اِت��ر ال��ل��ي��ل ف��ش��أن َه��تْ��ك��ي ف��ي ت��س��َع ال ش��ع��َره��ا ي��ا
ج��ائ��ر وت��روح ع��ادًال ت��غ��دو ح��تَّ��ام ق��دَّه��ا ي��ا
ش��اع��ر خ��ط��رات ل��ك��نَّ��ه��ا غ��وى م��ا ع��ب��دك م��والي
ب��آِخ��ر وال ال��م��ق��ام ذا ف��ي ب��أوَّل ف��ل��س��ت ع��ف��ًوا

منها: الخديوي يف قصيدة شوقي أشعار مرقص ومن

ال��ن��ف��ر م��ن واألق��رب��ي��ن وال��س��ف��ر ال��م��س��اف��ر ن��ف��دي
ص��ف��ر ل��م��ا وق��ط��اره��م َم��ش��ى ل��م��ا وِرك��اب��ه��م
وال��ظ��ف��ر وال��ك��رام��ة م��ة ال��س��ال ب��ي��ن وم��س��ي��ره��م
ال��ُم��ن��ت��َظ��ر واإلي��اب ـ��ة إس��ك��ن��دريَّ��ـ وق��دوم��ه��م
وب��ال��غ��رر ب��ال��ح��ج��ول ـ��ه��ا ف��ي��ـ وال��ص��ب��ح وط��ل��وع��ه��م
ال��م��ط��ر ه��و ول��ل��ب��الد ل ال��ه��ال ه��و ل��ل��ع��ب��اد ق��ل
ال��س��ور ح��ف��ظ وف��ي ـ��ل��ت��ه رح��ـ اآلي��ات ذم��ة ف��ي
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األث��ر ي��ق��ف��و أن غ��ْرَو ال م��ح��م��د أب��وه م��ل��ك
ك��ال��ق��م��ر ال��م��ن��ازل ـ��ل��وه ت��ج��ـ س��واك ال��س��راة ف��ي م��ن
ال��ب��ص��ر ف��ي وي��وًم��ا ي��وًم��ا، ث��غ��ره��ا ف��ي وت��ح��لُّ��ه
ال��وَط��ر راح��ت��ك ب��ل��ث��م ـ��ت ب��ل��غ��ـ إذا أق��ول ول��ق��د
ال��درر ف��ي ل��ك ه��ل ب��ح��ُر ي��ا ��ذى ال��شَّ ف��ي ل��ك ه��ل روُض ي��ا

فيه: قصائده ومن

م��ص��را م��ج��ده��ا ف��ي م��ص��ر ف��ب��ات��ت وق��ل��ن��ا وال��ع��ص��را ال��م��م��ال��ك ح��اج��ج��ن��ا ب��ص��وت��ك

ومنها:

ال��غ��م��را وال��ن��ائ��ل ال��ج��اه م��ن��ه��ا ت��ل��وَّن دع��وة ال��ن��ي��ل إل��ى ال��دن��ي��ا ب��ن��ي س��ن��دع��و
ِك��ْس��رى أو َق��يْ��ص��ر ف��ي��ه ال��خ��دي��وي ك��أن ع��ال��يً��ا األح��ادي��ث ت��ه��وى ك��م��ا وم��ل��ًك��ا
خ��ض��را وت��ل��ب��س��ه��ا ق��ش��بً��ا ت��ن��اول��ه��ا ح��رَّة ال��ن��ف��س أيَّ��ام��ه ف��ي ف��ت��م��رح

املديح يف ورأي استطراد (3)

الذين الشعراء بمنازع أشبه قديمة ومنازع فارغة، أمداح إالَّ هذه ما يقول: أن ولقائل
يضع حيث براعته؛ يضع أن األْليَق كان وقد الجائزة، يف طمًعا امللوك ينتجعون كانوا
شخصيَّة محاوالت هذه فإن هامية، ونعمة سامية منزلة هو يرجو حيث ال عقيدتهم الناس
شعراء من غريه وعىل شوقي عىل أخذوه طاملا ا ممَّ ذلك غري إىل قوًما تؤيِّد وال وطنًا تفيد ال
القديمة الطريقة يفارقوا لم شعراءنا أن وهو مقنع؛ فيه ما الباب هذا يف قدَّمنا ولقد امللوك،
أو نََشبه بنفائس امللك عليه ليجود أدبه بنفائس امللك عىل يجود الشاعر أن معناها التي
قديمة الطريقة هذه كانت وسواء حاًال. ويرفه آماًال به ويبلغ والتقديم الُقْرب محلَّ ليحلَّه
يرتاد منهم كلٌّ الذين البرش من غريه عن يفرتق ال املوطن هذا يف فالشاعر حديثة أو
الوجود بحر يف تُلَقى شباًكا أجمع الناس أعمال زالت وما مفاقره، لسدِّ وينتجع ملعيشته
بها تُنال التي الشباك جملة من هو القول وإن حظُّه، له يقسم ما اإلنسان بها ليصطاد
من أصيد شبكة وال إنسان من أعظم صيد ال الخوارزمي: بكر أبو قال وقد الحظوظ،

بمقالته. إنسيٍّا اقتنص من وبني بحبالته وحشيٍّا اقتنص من بني وشتَّان لسان،
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بالسعاية ذلك يشب لم إذا االقتناص هذا مثل حاول َمْن عىل غضاضة ال ولعمري
عن اإلنسان هللا نهى فما باطًال، والحقَّ ا حقٍّ الباطل وجعل بالناس واإلرضار والوشاية
غري وبالوسائل الباطل طريق عن الباب هذا إتيانه عن نهى ولكنه معيشته، ألجل الكدح

املرشوعة.
يركض ومجاًال قريحته غرار فيه يشحذ موضًعا يلتمس يزال ال الشاعر فإن وأيًضا
منهم الواحد يستحق لم إن الذين امللوك خطاب من خريًا لذلك يجد فال ملكته، جواد فيه
عىل يشغله الذي باملقام ها استحقَّ فقد أعماله، وجالئل خالله بمحاسن املدائح هذه كلَّ
يكون إنما املقام وتعزيز عليها، َمِلٌك هو التي ة األمَّ تعظيم هو امللك فتعظيم ة، األمَّ رأس

امُلِقيم. بتعزيز
باألمر واستئثارهم اإلسالم بالد أكثر عىل األجانب استيالء أن تقدَّم فيما ذكرنا ولقد
من كثريًا َحَمَل ماثلة أشباح عن عبارة املسلمني ملوك وتركهم والوصل والقطع والنهي
الذين وأمرائهم ملوكهم من يتقرَّبوا أن بُدَولهم، وضنٍّا ملكهم عىل إشفاًقا اإلسالم، مفكِّري
ويهتفوا بذكرهم يُِشيدوا وأن السابق، االستقالل وبقية القديم السلطان رمز فيهم يرون
أقوامهم، به يذكرون القول إىل فزعوا الفعل فاتهم ملا وإنهم األجانب، وجه يف بمبايعتهم
وتسرتدُّوا حوله تجتمعوا أن يجب الذي الرشعي سلطانكم هو هذا إن لهم يقولون وكأنهم
الغري، من يطرأ بما وال األجانب باعتداء يذهب ال حقٌّ الحقَّ وأنَّ املغصوبة، الحقوق به
الخنوع من عليه هي ما أن وتلقينها ة األمَّ صدور يف االستقالل فكرة إحياء يحاولون فهم
رضب فهذا وبالجملة ِنصابه. إىل يعود أن بدَّ ال األمر وأن مؤقتة، حالة هي إنما لألجنبي

للبالد. الغريب احتالل عىل االحتجاج ألوان من ولون الوطن، عن الدفاع رضوب من

شوقي معارضات من (4)

هللا عىل امُلتوكِّل يف الرائية البحرتي قصيدة فيها يعاِرض الخديوي يف قصيدة ولشوقي
شوقي: قال العبايس،

وأُْك��ِث��ر ف��ي��ك ال��ع��ذَّال وأج��ادل ف��ي��ع��ذر ي��ل��وم ل��م��ن ه��واك أش��ك��و
وأح��ذر ال��وش��اة أل��س��ن��ة وأخ��اف وأتَّ��ق��ي ال��رق��ي��ب أج��ت��ن��ب وأب��ي��ت
وأك��ب��ر يُ��ذاع أن س��رَّك وأُِج��لُّ ال��ورى ه��ذا ع��ن ه��واك ِذْك��ر وأص��ون
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وأص��ب��ر ال��ش��ق��يَّ ال��َق��ْل��ب وأع��لِّ��ل وأش��ت��ك��ي ف��ي��ك ال��زََّف��رات د وأردِّ
ي��س��ه��ر ب��ح��بِّ��ك وَم��ْن ع��ل��ي��ك س��ه��ًرا إن��س��ان��ه ق��ض��ى ص��بٍّ ف��ي ال��ل��ه
وت��ظ��ه��ر ال��ض��ل��وع ب��ه ت��م��وج وح��ًش��ى األس��ى ب��ل��ي وم��ا ب��ل��ي��ت وج��وان��ح

عبادة: أبي قول إىل ينظر كأنه كان الرائيَّة القصيدة هذه يقول كان عندما فشوقي

وأع��ذر ع��ل��ي��ك َك��َم��د ف��ي وأُالُم وأُْظ��ِه��ر ال��ض��ل��وع ف��ي ل��ك ه��ًوى أُْخ��ِف��ي
ي��ه��ج��ر ال َم��ْن وه��ج��رت ال��ه��وى ع��ه��د يَ��ُخ��ن ل��م م��ن ال��نَّ��وى ع��ل��ى خ��ن��ت وأراك
ي��ظ��ف��ر ال ط��ال��ب ال��ُم��ع��نَّ��ى إن أع��ط��ه��ا ل��م م��ودَّة م��ن��ك وط��ل��ب��ت
ف��يُ��ق��َص��ر ي��س��ت��ف��ي��ُق َع��ْل��َوة ظ��ل��ُم أو ف��يُ��ْق��تَ��ض��ى يُ��س��ت��ط��اع َع��ْل��َوة دي��ُن ه��ل

بينما فإنه البحرتي، طريقة عىل اقتضابًا املديح إىل النسيب من شوقي تخلَّص ثم
فقال: املمدوح خاطب به إذا ويظهر، الضلوع به تموج وحًىش ويقول: ينسب كان

تُ��ه��َج��ر ال ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ورح��اب��ك م��ح��م��ٍد اب��ن ي��ا إل��ي��ك ال��ك��راُم ه��ج��ر
وت��غ��م��ر ال��ظ��ن��ون ف��وق م��ن وتُ��ِن��ي��ل ال��نَّ��َدى وت��رت��ج��ل َك��َرم م��ن ت��ه��ت��زُّ
واألع��ص��ر ب��ب��ع��ض��ه��ا ال��زم��ان ي��ح��ي��ا ال��ت��ي ب��ال��نِّ��َع��م ال��ج��ود ع��ْه��َد وتُ��ِع��ي��د

يقول: ثم

ال��ع��ن��ص��ر وس��ن م��ن��اس��ب��ه ش��رع��ت ل��خ��ل��ي��ق��ة س��م��ا إذا األص��ي��ل وك��ذا
َق��يْ��ص��ر ت��واض��ع أو ِك��س��رى ع��فَّ م��ا ك��ري��م��ة ال��ع��روق ف��ي دم��اءٌ ل��وال

يقول: ثم

وَم��ْظ��َه��ر ل��ل��ب��الد ت��اٌج وال��ع��ل��م وع��ه��ده��ا ال��ع��ل��وَم ل��ل��ن��ي��ِل وأع��دت
أَْك��ب��ر ال��ج��ه��ال��ة أخ��ي وَع��يْ��ب إالَّ َس��ْوأة ت��ن��اه��ت أو َع��يْ��ٌب َج��لَّ م��ا
وال��م��ن��ظ��ر ش��ائ��ن أوَّل ف��ال��ح��س��ن ع��رف��ان��ه يُ��ْح��ِل��ه ل��م ال��ف��ت��ى وإذا
ت��ن��ش��ر ال وأق��س��م��ت ال��خ��ط��وب ط��وت م��ا ب��ع��د اإلم��ارة أع��الم أي��ْدَت
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يقول: بينما البحرتي وكذلك

��ر ُم��ق��صِّ أن��ي ال��واش��ون وت��وه��م ِب��ط��ان��ت��ي ب��ع��ض ج��ان��ْف��ُت وإن وإن��ي
األح��م��ر ال��خ��دود ورد ويَ��ُروق��ن��ي ال��ُم��ْج��ت��َل��ى ال��ع��ي��ون ِس��ْح��ر ل��ي��ش��وق��ن��ي

فقال: اقتضابًا املديح إىل انتقل به إذا

ج��ع��ف��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة ��ن��ه ي��ح��سِّ م��ل��ًك��ا ج��ع��ف��ر ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة م��كَّ��ن ال��ل��ه
وي��ْق��ُدر ي��ش��اء َم��ْن ي��رزق وال��ل��ه ب��ف��ض��ل��ه��ا اص��ط��ف��اه ال��ل��ه م��ن نُ��ْع��َم��ى
وتُ��ش��َك��ر ال��ب��ق��اء ف��ي ال��زي��ادة ت��ع��ط��ي تَ��َزْل وال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��اْس��َل��ْم
وال��ُم��ك��ِث��ر ال��ِغ��نَ��ى ع��ل��ى ال��ُم��ِق��ل ف��ي��ه��ا ف��ال��ت��ق��ى ال��ب��ريَّ��ة ف��واِض��لُ��ك ��ت ع��مَّ

فقال: مولده، بعيد الخديوي يهنِّئ شوقي وكان

األش��ه��ر ال��ب��دور م��ن ت��رت��ج��ي��ه ال م��ا ب��ال��ع��ب��اس ن��ل��ت ج��م��ادى ش��رًف��ا
ت��ذك��ر ف��ي��م��ا ال��س��ع��د والد ذك��رت س��ن��ا ل��ل��دن��ي��ا ج��ددت ك��ل��م��ا أو
وت��ذخ��ر ال��ب��الد آم��ال وتُ��َع��د وي��رت��ج��ي ال��رج��اء ي��رع��اه ال��م��ه��د ف��ي
ف��ت��ق��ص��ر ال��خ��ش��وع وي��درك��ه��ا ط��وًرا ب��ربِّ��ه��ا ال��س��راة أع��ن��اق وت��ط��ول
وي��ف��خ��ر ي��ت��ي��ه ب��ه ال��زم��ان ح��س��ب أن��ه إالَّ األع��ي��اد ه��و ي��وٌم

يقول: فهو الفطر، بعيد املتوكِّل يهنِّئ كان والبحرتي

تُ��ف��ِط��ر ال��رض��يَّ��ة ال��ل��ه وب��س��نَّ��ة ص��اِئ��م أف��ض��ل وأن��ت ُص��ْم��َت ب��ال��ب��رِّ
��ر ُم��ش��هَّ ال��زم��ان م��ن أغ��رُّ ي��وم إن��ه ع��ي��نً��ا ال��ف��ط��ر ب��ي��وم ف��ان��ع��م

غرر من تَُعدُّ تزال ال التي األوصاف من هذا وكان الخليفة موكب البحرتي ووصف
قال: الشعراء، منتخبات من وتُحَىص الشعر،

ويُ��ن��َص��ر ف��ي��ه ال��دي��ن يُ��َح��اط ل��ِج��ٍب ب��َج��ْح��ف��ل ف��ي��ه ال��م��ل��ك ع��زَّ أظ��ه��رت
األك��ث��ر ال��َع��دي��ُد ب��ه��ا ي��س��ي��ر ُع��َدًدا غ��دت وق��د ف��ي��ه ت��س��ي��ر ال��ِح��ب��ال ِخ��ْل��ن��ا
ت��زه��ر واألس��نَّ��ة ت��ل��َم��ع وال��ب��ي��ُض ت��دَّع��ي وال��ف��وارس ت��ْص��َه��ل ف��ال��خ��ي��ُل
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أْغ��بَ��ر ال��ج��وان��ب ُم��ع��ت��ِك��ر وال��ج��وُّ ب��ِث��ْق��ل��ه��ا ت��م��ي��د خ��اِش��ع��ة واألرُض
األك��در ال��ع��ج��اج ويُ��ط��ِف��ئ��ه��ا َط��ْوًرا ��َح��ى ب��ال��ضَّ ��د تَ��َوقَّ م��اِت��َع��ة وال��ش��م��ُس
ال��ِع��ثْ��يَ��ر ذاك وان��ج��اَب ال��دَج��ى ت��ل��ك ف��انْ��َج��ل��ت وْج��ِه��ك ب��َض��ْوء َط��َل��ع��ت ح��ت��ى
ت��نْ��ُظ��ر وع��ي��ن ب��ه��ا إل��ي��ك ي��وم��ي ف��أص��ب��ع ال��ن��اظ��رون ف��ي��ك واف��ت��نَّ
تُ��ك��َف��ر ال ال��ت��ي ال��ل��ه أنْ��ُع��م م��ن ب��ه��ا ف��ازوا ال��ت��ي رؤي��ت��ك ي��ج��دون
وك��بَّ��روا ال��ص��ف��وف م��ن ط��ل��ع��ت ل��م��ا ف��ه��لَّ��ل��وا ال��ن��ب��يَّ ب��ط��ل��ع��ت��ك ذك��روا
وي��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ك ي��ب��دو ال��ه��دى ن��ور الب��ًس��ا ال��م��ص��لَّ��ى إل��ى ان��ت��ه��ي��ت ح��ت��ى
ي��ت��ك��بَّ��ر وال ي��زه��ى ال ل��ل��ه م��ت��واِض��ٍع خ��اش��ٍع م��ش��ي��ة وم��ش��ي��ت
ال��ِم��نْ��ب��ر إل��ي��ك ل��س��ع��ى وس��ع��ه ف��ي م��ا غ��ي��ر ت��ك��لَّ��ف م��ش��ت��اًق��ا انَّ ف��َل��َو
وتُ��ْخ��ِب��ر ال��ُم��ِب��ي��ن ال��ح��قِّ ع��ن تُ��نْ��ب��ي ب��ح��ك��م��ة ال��خ��ط��اب ف��ص��ل م��ن أُيِّ��ْدت
��ر وتُ��ب��شِّ ت��ارة تُ��نْ��ِذر ب��ال��ل��ه ُم��ذكِّ��ًرا ال��ن��ب��يِّ بُ��ْرد ف��ي ووق��ف��ت
ُم��ت��ع��ذِّر وِش��ف��اؤه��ا ي��ع��ت��اُده��ا ال��ذي م��ن ال��ص��دوَر َش��َف��ت وم��واع��ظ
تُ��خ��َف��ر ال ��ة وب��ذمَّ ربِّ��ه��م م��ن ب��ِع��ْص��م��ة اآلخ��ذي��ن وراء ص��لَّ��وا
وي��غ��ف��ر ي��ش��اء ل��م��ن ال��ذن��وب ي��ه��ب ي��زل ف��ل��م اإلل��ه ب��م��غ��ف��رة ف��اس��ل��ْم

فقال: املوكب، وصف يف البحرتي عبادة أبا شوقي فعارض

ال��ع��س��ك��ر وح��فَّ ب��ه ال��س��راة ق��ام ب��م��وك��ب ف��ي��ه ال��م��ل��ك دار ب��اك��رت
ت��س��ت��أخ��ر وال��ض��ح��ى ت��ج��ف��ل ف��ال��ش��م��س ج��الل��ة ال��ن��ه��ار روائ��ع��ه راع��ت
األح��م��ر ال��ل��واء غ��رت��ك وأع��ي��ر رون��ًق��ا ج��م��ال��ك ب��ه ال��خ��م��ي��س ُك��ِس��َي
م��ج��وه��ر ب��ال��س��ي��وف ح��اٍل واألف��ق ب��ال��ق��ن��ا ال��م��ذاه��ب م��ائ��ج��ة ف��األرض
وت��خ��ط��ر ب��ال��وج��وه ت��ي��ًه��ا وت��ش��ي��ر وت��ن��ث��ن��ي ب��ال��ك��م��اة ت��ع��ج��ب وال��خ��ي��ل
وُم��ك��بِّ��ر ُم��ه��لِّ��ل ال��دع��اء وم��ن ه��اِت��ف ِرك��اب��ك ف��ي ال��س��الم��ة وم��ن

والجديد طبٌْع القديم إن يقول أن يف يرتدَّد لم والشوقية البحرتية القصيدتني قرأ من
الجاهليَّة بشعر بصريًا وكان ل املتأمِّ ل تأمَّ لو ولكن تقليد، اآلخر وأن توليد األول وأن تطبُّع،
إالَّ ينطبعوا لم الفحول وأولئك تمام وأبا واملتنبي البحرتي أن لعلم وامُلولَّدين وامُلخَرضمني
فتهتف الطبع يف ترسخ القوالب وإن الذهن يف تستقر القراءة فإن تقدَّمهم، َمْن غرار عىل
من أنها يحسب وال محاكاتها د يتعمَّ وال يتذكرها ال يكون وقد الشاعر، سليقة بمثلها
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تقدَّمه، الذي الشاعر ذلك من رسق قد الشاعر هذا أن له بصريَة ال َمْن فيظنُّ محفوظه
يشء كالمه يف جاء َمْن كلُّ ليس ألنه يعرف؛ ال جاهل أو ف متعسِّ ظاِلٌم الحكم هذا يف وهو
سامي محمود قصيدة مرة أروي كنت وقد سارًقا، نعدَّه أن يجب آخر كالٍم مع ُمتواِرد
أمام وذلك الخصيب، يف نواس أبي رائيَّة فيها يُعاِرض التي وهي منها، إيرادنا سبق التي

سامي: محمود قول إىل وصلت فلما الجيد، الشعر رواة األدباء من رجل

ع��س��ي��ر وه��و ال��خ��ط��ب ش��ب��اة ت��ف��لُّ وع��زم��ة ال��دن��اي��ا ت��أب��ى ش��ي��م��ة ول��ي
أم��ور ت��ت��مَّ أن إالَّ ال��ج��دِّ ع��ن ع��ن��ان��ه��ا ت��ك��فَّ أال ُم��ع��وَّدة

قوله: ملن هذا إن األديب: ذلك يل قال

َق��ِت��ي��ل يُ��س��ت��ب��اَح ح��ت��ى ف��تُ��غ��َم��د ِن��ص��ال��ه��ا تُ��س��لَّ أال ُم��ع��وَّدٌة

فوق يلبث وال سارق وهو إالَّ شاِعر يبقى فال املذهب هذا تلتزم كنت إذا له: فقلت
كالمهم بني وجدناها قد املشابهات هذه فإن غريهما، وال بحرتي وال متنبي ال الغربال

القيس: امرئ قول يف تقول وماذا كثرية، مواضع يف واملتقدمني الجاهليني وكالم

��ل وت��ج��مَّ أًس��ى ت��ه��ل��ك ال ي��ق��ول��ون م��ط��ي��ه��م ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ي ب��ه��ا وق��وًف��ا

العبد: بن طرفة قول ثم

وت��ج��لَّ��د أًس��ى ت��ه��ل��ك ال ي��ق��ول��ون م��ط��ي��ه��م ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ي ب��ه��ا وق��وًف��ا

بمعنًى وكلتاهما و«تجلد» «تجمل» لفظتي يف إالَّ يختلفان ال واحد بيت فالبيتان
بْحٌر وكالهما اآلخر من يستعري أن يحتاج ال َفْحل منهما كلٌّ الشاعرين أن والحال واحد

الدِّالء. تنزحه ال
هذه: وهي الخديوي، مديح إىل منها تخلَّص أبيات الغزل جيِّد من ولشوقي

أع��رف ب��ي إن��ه ل��ح��س��ن��ك واس��م��ع وزخ��رف��وا ال��وش��اة ص��اغ م��ا ع��ن��ك دع
ت��ص��رُّف ف��ي��ه ل��ل��ع��ذَّال وي��ك��ون وج��وده ي��دي��ك ف��ي ع��ن��دك أي��ك��ون
يُ��وَص��ف ال م��ا ع��ي��ن��اك ب��ه��ا ف��ع��ل��ْت ُم��ْه��ج��ة وْص��ِف��ي وك��ي��ف أق��ول م��اذا
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ُم��س��ِرف أن��ا وال ب��خ��ٍل ذو أن��ت ال ب��ن��ظ��رة وض��نَّ روح��ي ح��وى َم��ْن ي��ا
أع��ط��ف ع��دوي ع��ل��ى وأن��ت إال ال��ك��رى ط��ي��ب م��ع��اديً��ا ف��ي��ك ب��ت م��ا
ال��م��ره��ف ي��ق��ول م��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ول دول��ة ال��م��ح��اس��ن ل��ن��اظ��رك رف��ع��ت
ت��ت��ل��ف م��ا ع��ل��ى ت��ل��وي ال ك��ال��ن��ار ب��وج��ن��ة ال��م��الح ب��ي��ن م��ن وح��ب��ت��ك
ي��ع��ن��ف ف��ك��ي��ف أل��ق��ى م��ا ي��ل��َق ل��م ف��ط��اع��ن��ي ه��واك ف��ي ع��ذول��ي أم��ا
ُزْخ��رف ش��رع ول��ك��لِّ ال��ه��وى ب��دع م��ن ف��ه��ي ال��م��الم��ة إل��ى أم��ي��ل ال أن��ا
ِل��يَ��ْق��تَ��ف��وا ال��ك��رام ف��ي ح��ل��م��ي ع��ب��اس خ��الل��ه��ا س��نَّ م��ن��ذ ال��م��روءة ح��اش��ا

قوله: املديح إىل به تخلَّص الذي الغزل ومن

ت��راك ُم��ن��ِج��زه��ا أتُ��راك وف��اك م��ت��ى ال��وع��ود ح��ل��و
ف��اك ق��بَّ��ل��ت ألج��ل��ه ق��ب��ل��ت ل��و ل��ف��ظ ك��لِّ م��ن
ل��م��اك وع��ن ال��ع��ذاب ك ث��ن��اي��ا ع��ن ال��ح��الوة ي��روي
ي��داك أن��ال��ت��ه إذا ـ��ف ف��ك��ي��ـ ال��دن��ي��ا ب��ه رخ��ص��ت
ُم��ْق��ل��ت��اك إالَّ ي��ج��ِن ل��م ال��ه��وى ج��ن��ى أق��ول ظ��ل��ًم��ا
رآك م��ن ُم��نْ��ي��ة ورح��ت ـ��ت رأي��ـ م��ن م��ن��ي��ة غ��دت��ا
ال��ه��الك ي��ش��ف��ي��ه��ا وال��ن��ف��س م��رَّة ت��ه��ل��ك وال��ن��ف��س
ال��ش��ب��اك م��دَّ أه��داب��ه��ا ف��ي األج��ف��ان ع��لَّ��م َم��ن
ال��ح��راك ت��س��ل��ب��ه��ا آج��ام ب��ال��ـ اآلس��اد وت��ص��يُّ��د
ج��ف��اك ف��ي ص��دك وأق��ل ات��ئ��د ال��ق��ل��ب ق��اس��َي ي��ا
وش��اك ب��اٍك م��ن ح��م��اء ب��ال��ر ف��ي��ك ان��ت��ف��اع��ي م��اذا
س��واك ب��رح��م��ت��ه��ا أول��ى َم��ْن ال��ح��بِّ ف��ي ق��ض��ت ن��ف��س
والك ل��ب��ن��ي ِع��ْش ل��ل��م��ل��ك ِع��ْش ل��آلل ِع��ْش ع��بَّ��اس
ال��س��م��اك ب��ال��ع��رش وج��زت ل ال��ه��ال ب��ال��ت��اج ق��اب��ل��ت
َس��ن��اك وم��ن ل��ل��ن��ج��وم ئ��ك ثَ��ن��ا م��ن ت��ب��ع��ث ون��ه��ض��ت

األضحى: بعيد له مهنِّئًا الخديوي املرحوم يف قاله ما املرقصة القصائد ومن

وَط��ِوي��ل��ه��ا َع��ِري��ض��ه��ا ال��ب��الد ول��ك ِن��ي��ل��ه��ا ع��رش��ك ت��ح��ت ي��ج��ري م��ص��ر ل��ك
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ومنها:

َس��ِل��ي��ل��ه��ا أن��ت ع��ل��ي��اء دول��ة ف��ي ب��ه��م ت��س��م��و أو اآلب��اء ب��ك ي��س��م��و
وق��ب��ي��ل��ه��ا ب��ه م��ع��ش��ره��ا ي��ع��ت��زُّ ع��ل��يَّ��ه��ا ك��ان ال��ت��رك ف��ي ��د ف��م��ح��مَّ
إس��م��اع��ي��ل��ه��ا ف��أب��وك ل��ه��ا ي��س��ع��ى ك��ع��ب��ة ب��ي��تُ��ك ل��ل��ُع��ْرب غ��دا ول��ئ��ن
خ��ل��ي��ل��ه��ا أب��ي��ك ف��أب��و ال��وغ��ى ن��ار ت��ص��ط��ل��ي ال��ف��وارس ت��س��اب��ق��ت وإذا
ِج��ي��ل��ه��ا ب��ك زاه��ًرا ال��م��م��ال��ك ب��ي��ن ع��زي��زة ت��زال ال ِم��ْص��رك م��والي
وي��ِك��ي��ل��ه��ا ك��ن��وزه��ا ال��زم��ان ي��زن ف��أص��ب��ح��ت إل��ي��ك َم��ف��اِت��ح��ه��ا أل��ق��ْت
س��ب��ي��ل��ه��ا ع��ل��ي��ك م��أم��ونً��ا زال م��ا ع��ظ��ائ��م األم��ور ف��ي ألم��رك دان��ت
إْك��ل��ي��ل��ه��ا وازده��ى ب��ك ال��س��ه��ى ن��ح��و َس��م��ا َم��ْم��ل��ك��ة ل��ع��الك وت��ه��يَّ��أت
ِن��ي��ل��ه��ا ال��م��وارد َص��ْف��و م��ن واب��ي��ضَّ ري��ع��ه��ا ال��م��ح��ام��د َغ��ْرس م��ن واخ��ض��رَّ
أَِص��ي��ل��ه��ا ال��ش��روق ف��ي ض��ح��اه��ا ي��ت��ل��و ع��زي��زه��ا ب��ن��ور م��ش��رق��ة ف��األرض
س��ي��ول��ه��ا ي��دي��ك ن��ع��م��ى م��ن ت��ح��ل��ي��ه خ��الل��ه��ا ال��ع��ي��ون م��ن��ف��ج��ر وال��نِّ��ي��ل
دل��ي��ل��ه��ا وال��رج��اء ش��وًق��ا ل��ل��ب��ي��ت س��ع��ي��ه��ا رح��اب��ك إل��ى ال��وف��ود س��ع��ت
ون��خ��ي��ل��ه��ا زرع��ه��ا ��ق ي��ص��فِّ ف��غ��دا ال��ق��رى ب��م��ق��ص��دك ع��ل��م��ت وك��أن��م��ا
وس��ه��ول��ه��ا ح��زون��ه��ا إل��ي��ك ل��س��ع��ت َم��َش��ْت ف��ل��و ع��ل��ي��ك أه��ال��ي��ه��ا ح��س��دت
ظ��ل��ي��ل��ه��ا ال��م��ك��رم��ات ظ��الل م��ن ل��ك أظ��ل��ه��ا ح��م��اك ب��ل��غ��ت إذا ح��ت��ى
ت��ه��ل��ي��ل��ه��ا ُم��ت��واِص��ًال ت��ْك��ب��ي��ره��ا ع��ال��يً��ا ب��ب��اب��ك م��ث��ًال ف��رأي��ت��ه��ا
وج��م��ي��ل��ه��ا ج��م��ال��ه��ا ال��ق��ل��وب م��ل��ك ال��ت��ي ال��م��وف��ق��ة ال��ذات وت��ج��لَّ��ت
ت��ب��دي��ل��ه��ا ل��ش��اع��ر ل��ي��س ف��ي��ك ل��ي آي��ة م��ن ك��م ال��ش��ع��راء م��ك��رم ي��ا
ف��ح��ول��ه��ا ي��نَ��ْل��ه ل��م ال��ق��واف��ي ف��ي ًوا ش��أ ف��ن��ل��ت ال��ق��ل��وب ُح��َل��ل أل��ب��س��ت��ن��ي
ي��ط��ول��ه��ا ال��ش��ي��وخ ب��اع وال وص��ٌل ل��ه��ا يُ��رَج��ى ال ع��ذراء وإل��ي��ك��ه��ا
م��ث��ي��ل��ه��ا ال��ق��ري��ض ف��ي ي��وج��د ك��ان ل��و ل��م��ث��ل��ه��ا ال��م��ل��وك أع��ط��اف ت��ه��ت��ز
ذي��ول��ه��ا ال��س��م��اك ه��ام ع��ل��ى ج��رَّت ف��إن��ه��ا إل��ي��ك رف��ع��ت وق��د أم��ا

تجد بل اكتهاله، بعد شعره عن نازًال يجده ال اقتباله يف شوقي شعر يف ل تأمَّ َمْن
من فهي القصيدة هذه يف ل وتأمَّ شبابه، وريعان أمره مبدأ يف وأظهر أقوى فيه الشاعرية
طربًا عطفي لها ترنَّح قرأتها عندما أني أنس ال أنس وما املعجب، املؤنق املطرب املرقص
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وأربعون أربع القصيدة هذه مىضعىل وقد الفحول. وبذَّ القوايف شأَْو شوقي نال قد وقلت:
الذكرى أن جرم وال أمس. حوادث من ذلك كأن نفيس يف وْقَعها أتذكَّر برحت وما سنة
عظيم وقع أثر عىل إالَّ تكون ال طرية غضة تزال وال الطويلة املدة هذه عليها تميض التي

النفس. يف
ع: امُلرصَّ العثماني بالوسام الخديوي مهنِّئًا وله

ال��م��ق��ب��ل ث��راه ف��ي ال��ده��ر ي��م��ث��ل وم��ؤم��ل ع��ال��يً��ا ال��ب��اب ل��م��ن

ومنها:

ي��ت��ح��ول ل��م ث��م ال��ن��ص��ر ظ��ل��ه��ا واف��ى ه��ن��ال��ك راي��ة ول��م��ن
ي��زل��زل أن ال��ذرى ال��ش��ام��خ رك��ن��ه وت��ح��م��ي ي��م��ي��ل أن ال��دي��ن ي��م��ن��ع

ومنها:

أول ال��م��رص��ع وذا ال��م��ع��ال��ي ف��ي ص��در ص��درك ع��ب��اس م��ل��ي��ك��ي ي��ا
ت��ت��ن��زل ال��ع��ال أن��ج��م ذي وه��ي ورح��بً��ا ص��ف��ًوا ال��س��م��اء م��ث��ل ه��و
أف��ض��ل ال��خ��ل��ي��ف��ة ف��ي��ك رآه م��ا ل��ك��ن ق��درك ال��م��ال��ك��ون ع��رف
ف��ي��خ��ج��ل ح��ب��اه��ا م��ن ال��ن��ج��م ي��ذك��ر م��ن��ه واف��ت��ك ع��ل��ي��اء ف��ت��ه��ن��أ
ي��ح��م��ل ال��ب��ح��ر إل��ى ج��وه��ًرا ق��ب��ل��ه رأي��ن��ا م��ا ��ًع��ا ُم��رصَّ ووس��اًم��ا

األديب الشاعر عىل انتقدته بيتًا تذكَّرت يحمل.» البحر إىل «جوهًرا قوله: وبمناسبة
ألخيه تقدمة وجعلها والوفاء» «املروءة اسمها رواية نََظَم كان فقد اليازجي، خليل الشيخ
البيت: بهذا التقدمة استهلَّ ولكنَّه اليازجي، إبراهيم الشيخ الشهري اللغوي الكبري األستاذ

ج��واه��ري ب��ع��َض ي��دي��ك ب��ي��ن أل��ق��ي��ت زاخ��ر ب��ح��ر م��ث��ل رأي��ت��ك ل��م��ا

كنت ولكني العمر، من عرشة الرابعة أتجاوز لم املدرسة يف العهد لذلك أنا وكنت
ومن مكذب، وهذا مصدق وهذا شعري، من تنرش بريوت جرائد وكانت بالنظم بدأت
زالت وما الفري، هذا يفري الحديثة السن هذه يف ناشئًا أن يمكن ال يقول: َمْن الناس
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يمِض ولم الشبهة وانقلعت الريبة فزالت األدلة وتواترت النظم كثر حتى تعرتض الشبهة
الشيخ اإلمام لألستاذ تقدمة جعلته «الباكورة» اسمه ديوان يل كان حتى سنوات ثالث مدة
القافية. وتلك البحر ذلك من التقدمة قصيدة وجعلت بريوت يف ذاك إذ وكان عبده، محمد

بعنوان: وكانت نصها وهذا

الباكورة إهداء
البلغاء. تاج ودرَّة الحكماء عقد واسطة الكامل الفيلسوف العامل العالم لحرضة

تعاىل: هللا أيَّده املرصي عبده محمد الشيخ األكرب األستاذ

ب��واِك��ري ِس��واك ي��دي ب��ي��ن أل��ق��ي��َت ش��اع��ٍر خ��اط��َر ال��ف��ْض��ِل م��ث��ُل ه��اَج ل��و
ع��اِذري س��ل��وت��ك إذا ال��ك��م��ال ك��ان ع��ادًال ف��ْض��ِل��ك ب��م��ث��ل وج��دت ل��و أو
ل��ل��خ��اِط��ر َم��نْ��ه��ٍل أع��ذَب وَغ��َدْوَت ب��أْس��ِره ال��ق��ري��ض ع��ل��ى َس��َط��ْوَت ل��ك��ن
وبَ��واِص��ر ب��ص��ائ��ٍر ب��ي��ن وس��َم��ْوَت وم��ش��اِه��د م��دارٍك ب��ي��ن ف��زه��وَت
ب��اِه��ر خ��ل��ٍق ك��ل ن��ف��ٍس ب��أع��زِّ َح��َوى َم��ْن وم��ث��لُ��ك ت��ْس��ُم��و ال ك��ي��ف أْو
ال��ب��اِت��ر ب��ال��ُح��َس��ام يَ��ْه��زأ ال��َخ��ْط��ب ف��ي غ��دا َق��َل��م ع��ل��ى َع��َم��ل ع��ل��ى ِع��ْل��م
ال��ع��اِط��ر ب��ال��ثَّ��ن��اء ال��ب��ريَّ��ة ك��لِّ م��ن األْف��واه ت��س��ت��ن��ِط��ُق وف��ض��اِئ��ٌل
آلِخ��ر ال��ب��ح��اِر م��ث��ل ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ذي وال��بَ��ْح��ر ال��ع��ل��م��اءِ م��ة ع��الَّ
وَض��م��اِئ��ر ق��رائ��ٍح ِري��اَض أض��ح��ْت أْوص��اُف��ه ال��ذي ال��ِع��ْل��م أيُّ��ه��ا ي��ا
وح��اِض��ر األن��ام ف��ي ب��اٍد ك��لِّ م��ن ف��ْرُده ب��أنَّ��ك ل��ن��ا ال��زم��اُن َش��ِه��د
خ��ن��اِص��ر َخ��يْ��ُر ال��َف��ْض��ل ف��ي تَ��ْق��ِدي��م��ه ع��ل��ى َع��َق��َدْت ال��ذي ال��َع��ْص��ر أوْح��َد ي��ا
وم��آث��ر ف��ض��ائ��ٍل رق��ي��ق وأن��ا رق��ائ��ق��ي إل��ي��ك أُْه��ِدي أْن غ��ْرَو ال
ن��اِظ��ر ُق��رَّة ل��ل��م��ْرء ب��ه ��ا م��مَّ خ��اِط��ر ت��أثُّ��ر س��وى ال��َق��ِري��ُض ل��ي��س
وُم��ب��اِش��ر ُم��س��بِّ��ب ب��ي��ن ��ْع��ر ل��ل��شِّ ب��واِع��ث ف��ي��ِه وْه��ي ال��م��ح��اِس��ن تُ��ْم��ِس��ي
ب��واِس��ر غ��ي��َر ال��دَّْه��ر ُوج��وُه الح��ْت َل��م��ا ل��واله��ا األيَّ��ام ع��ل��ى ُغ��رٌر
وُم��ع��اِص��ر س��ال��ٍف م��ن ب��رح��ي��ق��ه��ا ن��ش��َوٍة ص��ْرع��ى ال��ش��ع��راء ت��ب��رح ل��م
ش��اع��ر م��ق��ول ب��ك��لِّ األح��قَّ ك��ن��َت م��رَّة ذات��ك ِم��ثْ��ل ف��ي ان��َج��َل��ْت ف��إذا
ال��زاخ��ر ال��ع��ب��اب ل��ج��ج ع��ل��ى يُ��زِري وَم��ع��اِرف ب��َع��واِرٍف غ��دا َم��ْن ي��ا
ج��واِه��ري أق��وُل ال ل��ك��ن ب��ح��ُر ي��ا ق��ري��ح��ت��ي َع��ِق��ي��ِق م��ن ب��ع��ًض��ا أُْه��ِدي��ك
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ع��اِم��ر ب��ال��م��ح��اِس��ِن ب��ي��ٍت ك��لِّ م��ن ج��م��ي��ُع��ه��ا ول��ي��َس إح��س��اٍن أب��ي��اُت
ذاِف��ر ع��رٍف ك��لِّ ع��ن ��ب��ا ال��صِّ ن��مَّ وِب��نَ��ْش��ره��ا ��ب��ا ال��صِّ ص��ْوَب ج��اَده��ا ق��د
س��اه��ر ب��ل��ي��ٍل ي��وٍم ِم��ن ج��اَش م��ا واِص��ل ُع��م��ٍر أط��واُر َم��ع��ي َدَرَج��ت
ال��ع��اِش��ر ف��ي أْع��واِم��ه م��ن ك��ن��ُت ُم��ذْ َف��ْج��ِره ص��اِدِق ق��ب��ل ب��اَك��َرتْ��ن��ي ق��د
ِل��ه��اِص��ر يَ��ِم��ي��ل ال ال��ص��ب��اب��ِة ُغ��ْص��ن إذْ ف��ش��ع��رُت ال��َه��َوى ق��ل��ب��ي إل��ى أوَح��ْت
وأَزاِه��ر َخ��م��ائ��ٍل ب��ي��ن وم��ش��ي��ُت وَم��ف��اِخ��ر ك��م��ائ��ٍل ب��ي��ن ف��َم��َض��ي��ُت
ف��اِخ��ر أو نَ��ْظ��م��ه��ا ف��ي ُم��ع��ِج��ٍب م��ن وم��ا َع��َج��بً��ا وال ف��خ��ًرا ذا ق��ل��ُت م��ا
ال��ح��اِض��ر ل��نَ��يْ��ل َط��ْوًرا َخ��َط��ْت ف��َل��َك��ْم ب��ه��ا م��أم��ور َغ��يْ��ر ِل��تَ��ْرِف��ْق َل��ِك��ْن
ن��اِث��ر رويٍّ أو ل��ف��ٍظ س��ْخ��ِف م��ن ه��ذَّبْ��ت��ه��ا ف��ك��م ع��ْف��ًوا ت��أت��ن��ي إن
ي��اِس��ر ��ْي ب��ك��فَّ بَ��َدْت ال��ِق��داِح ق��ل��َق َح��َك��ت وك��ْم ال��ن��زاع ب��ع��د م��كَّ��ن��تُ��ه��ا
َم��ح��اِج��ري م��ْلء ت��ْغ��ُد ل��م وإن ح��س��ب��ي ل��ه��ا تَ��ْرِب��يَ��ت��ي ب��ع��د م��ن أت��ت ح��ت��ى
ب��ال��خ��اِس��ر أُك��ْن ف��ل��م إل��ي��ك رف��ع��ْت ب��م��ا ُح��ْس��ن م��ن َخ��ِس��ْرت��ه م��ا ع��وَّْض��ت
ق��واِص��ر ث��ن��اك ف��ي ِف��ْك��ٍر وب��ن��اِت ن��اِظ��م يَ��ت��اَم��ى ع��ل��ى ال��وص��يَّ ف��ُك��ِن
ص��اِغ��ر م��ن ه��ديَّ��ًة ال��َك��ِب��ي��ر ق��ب��ل وط��ال��م��ا ت��ل��ي��ق ك��ي ال أْه��دي��تُ��ه��ا
ب��ق��اِدر ل��ي��س ف��اق م��ا ع��ل��ى م��ث��ل��ي وإنَّ��م��ا إل��ي��ك يُ��ه��َدى م��ا دون ه��ي

شوقي إىل َعْود (5)

العمر. من عرشة السادسة يف القصيدة هذه نَظْمُت يوم كنُت وقد
الخديو يمدح لم أنه عىل يدلُّ ما مية الالَّ القصيدة هذه يف فنرى شوقي إىل ونعود
الخديوي، الجناب يف املدائح من سريَّ بما إالَّ الواِرفة النعماء تلك أصاب ما وأنه مجانًا،
الخديو أغىض إذا وكان َقِريحته، بَفيْض معيشته ح ورقَّ فأْطَرب، وغنَّى فَوَرَد، حاَم وأنه
طريقة عىل إليها النظر اسرتعاه أن يهمل لم عينيه قذى يجدها ولم الخاء، بفتح َخلته، عىل

شوقي: يقول القصيدة هذه ففي املتنبي،

وت��وكَّ��ل ال��ن��وى ع��ل��ى دع��اك��م ق��د ل��ن��اء س��م��ًع��ا ال��زم��ان ع��زي��ز ي��ا
ُم��وكَّ��ل ب��ي��ٍت ب��ك��لِّ ون��داك��م ب��ي��ت��ي َه��ْدم ف��ي األي��ام أت��ج��دُّ
ي��ف��ع��ل ال��ده��ر ت��ك��ل��ف م��ه��م��ا أن��ت وُرْك��ن��ي ع��ن��دي ل��ل��ده��ر ع��ذٍْر أي
ي��س��أل ل��ي��س ُم��ن��ِع��ًم��ا ف��ي��ك ع��ه��ده ل��ع��ب��ٍد وع��ذًرا ن��ظ��رة ن��ظ��رة
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فيها: يقول قصيدة الخديوية شوقي قصائد ومن

ال��ج��م��اال ج��ح��ْدَت ق��د ال��ل��ه ح��ْس��بُ��ك ع��ل��ي��ن��ا ال��َغ��راَم ال��ُم��ن��ِك��ر أيُّ��ه��ا
اْم��ِت��ث��اال ال��ُع��ي��وُن ت��ع��َش��ق ال ك��ي��ف ت��ج��لَّ��ت ل��ل��ق��ل��وِب ال��ُح��ْس��ن آي��ُة
ِج��داال ي��ك��وَن أن ال��نُّ��ْص��ح آف��ُة ِج��دال��ي ع��ل��ي��ك وم��ا نُ��ْص��ح��ي ل��ك
ُم��َح��اال تَ��ُروم أن ال��ع��ق��ِل م��ن م��ا أْس��لُ��و أن��ا أنَّ��ن��ي ال��ع��ق��ل م��ن ه��ْب
واألم��ي��اال األه��واء غ��ل��ب��ت م��ا ج��ي��ًش��ا ل��ق��م��ان م��ث��ال ِم��ن نَ��ِج��ْد إن

َميل جمع ال امليم بكرس ِميل جمع هي فاألميال «األميال» قوَله: اللغة علماء سيَِعيُب
عَدلُوا الكتاب تجد ولذلك أفعال؛ عىل تُجَمع ال بالفتح َفعل عىل املصادر ألن وذلك بفتحها؛
لفظة القديم العربي الكالم يف وجدت وما املحظور. هذا من تخلًُّصا «ميول» لفظة إىل

يُوِجبها. القياس ولكن «ميول»
قوله: القصيدة هذه ومن

األْج��ي��اال ب��ه��ا يُ��بْ��تَ��ل��ى أم ـ��ي��ال ب��األج��ـ م��ص��ر يُ��بْ��ت��َل��ى ه��ل ِش��ْع��ري ل��يْ��َت
ورج��اال م��ع��ال��ًم��ا ��ى وت��ض��حَّ ف��ي��ه ال��م��م��اِل��ك تُ��ع��َق��ل َه��يْ��ك��ٌل
أْط��الال ُدون��ه ال��ده��ر ت��ب��ص��ر ب��اٍق وه��و ِب��نْ��ي��ة ك��لُّ ُق��وِّض��ْت
ال��نَّ��واال أبَ��اك أم ال��ُج��ود ج��دَّك نَ��ْس��لُ��و أْص��َل��يْ��ك أيَّ ت��وف��ي��ق اب��َن ي��ا
اْس��ِت��ق��الال وال ن��ع��م��ًة ت��ذُْق ل��م ع��ل��يٌّ ل��وال وم��ص��ر ع��ل��يٍّ��ا أم

يف األحزاب بعض مع املقعد املقيم يف املمدوح كان القصيدة هذه نظم ملا أنه ويظهر
يقول: فإنه مرص،

م��آال ُروح غ��ي��ر م��ن ِل��ِج��ْس��ٍم ُج��و ت��ر وه��ل ج��س��ٌم وِم��ْص��ر روٌح أن��ت
ُع��َض��اال ال��ب��الد ب��ن��و ص��يَّ��رتْ��ه داء غ��ي��رك ب��ال��ب��الد وال��ذي
وال��ن��ك��اال ح��ْربَ��ه��ا األه��َل ج��ع��ل ِب��الًدا ال��زم��اُن ع��اَك��س وإذا
َخ��يَ��اال م��ن��ه��ا ال��نَّ��ِص��ي��ُب ف��ك��ان ه��ا وَراُم��و ال��م��ع��ال��ي ع��ن ق��وم��ي ن��اَم
واح��ت��م��اال ال��ُم��ن��ى إل��ى وس��ك��ونً��ا واْض��ِط��غ��ان��ا ِغ��ي��ب��ة ال��ع��ي��َش ح��س��ب��وا
اآلم��اال ��غ��ائ��ر ب��ال��صَّ َع��ِل��َق��ْت ِص��غ��اًرا ال��ن��ف��وُس ك��ان��ت وإذا
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يف سامي محمود بها يُعاِرض أراه الرسيع بحر من ميميَّة قصيدة الخديوي يف وله
شوقي: قصيدة ومطلع والقافية، البحر من قصيدة

ال��غ��م��ام ج��ف��وَن ف��اس��ت��ب��ك��ى ف��ن��اَح ال��ح��م��ام ف��ؤاد ال��ب��اُن ت��يَّ��م ه��ل

ومنها:

وص��ام وص��لَّ��ى زكَّ��ى َم��ْن وخ��ي��َر ال��َوف��ا خ��الل س��نَّ َم��ْن خ��ي��َر ي��ا
ُح��س��ام ب��َع��ْض��ب م��ن��ك ُم��ؤيَّ��ًدا دع��ا م��ه��م��ا اإلس��الم ي��ه��زُّك
ج��س��ام وُرْك��ن ض��اٍف ل��ه ظ��ٌل ي��ش��ت��ه��ي م��ا ال��دي��ن ل��ه��ذا أن��ت
ع��ام ك��لِّ إل��ى ال��ل��ه أح��ي��اك��م ان��َق��ض��ى ��ي��ام ال��صِّ ش��ه��ُر ذا م��والي

بحرف انتهى الثاني الجزء ألن املطبوع؛ ديوانه يف فليست سامي محمود قصيدة فأما
«الوسيلة يف القصيدة هذه اإلنسان يجد وإنما ثالثًا، جزءًا طبعوا أنهم أعلم ولم الالم،
قصيدة من أتذكَّر أزال وال الساعة، هذه يف يدي تحت ليست وهي للمرصفي، األدبية»

البداعة: ُمنتَهى يف بيتني هذه البارودي

ال��ح��م��ام خ��واف��ي ب��ي��ن ِري��ش��ٌة أو َس��َرى َح��ْرف ��ل��ك ال��سِّ ف��ي َل��يْ��ت��ن��ي ي��ا
ال��ذم��ام ح��قَّ ال��ل��ه ف��ي ب��ه��ا أْق��ِض��ي ل��ي��ل��ة ف��ي ِم��ص��ر أُواِف��ي ح��ت��ى

الخديوي: الجناب يف ولشوقي

ه��مٍّ ل��ذي إالَّ األوط��اُن دانَ��ِت ف��م��ا ب��ال��غ��ن��م ب��ش��راك ال��ف��رص��ات أم��غ��ت��ن��م
ت��رم ول��م َص��يْ��ًدا ��ْل��َت أمَّ بَ��َدٍل ِب��ال يُ��ري��ُده��ا ال��َم��ع��ال��ي ف��ي ِل��َدِخ��ي��ل وُق��ْل

الذي الحدَّ هنا جاَز وقد والبأو، الفخر يف املرتمي شأو أبعد شوقي به رمى ما ومنها
أبياتها: ببعض االستشهاُد سبق التي الداليَّة قصيدته يف به اقتنع

وغ��د ق��ل��م��ي وال لُ��ْؤم م��ب��دئ��ي وال ه��ًوى َم��نْ��ِط��ق��ي وال دع��وى ِح��ْك��م��ت��ي ف��ال
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يقول: امليميَّة القصيدة هذه يف فإنه

ِع��ْل��م��ي وف��ي ب��ي��ان��ي ف��ي أل��تَ��م��ْس��ه ول��م ِح��ْك��م��ت��ي ال��ُخ��ْل��ُد ل��َي تَ��ْك��ُف��ل ل��م أن��ا إذا
ال��ج��م ال��بَ��ذَِخ ف��ي ال��ع��ص��ر ب��ي َل��ِق��يَ��ْت وال َم��ْج��ِده��ا بُ��نْ��ي��ان ال��ض��اُد ِب��ي اْس��تَ��ْرَج��َع��ت ف��ال

يقول: ثم املجد، هو ُمحرَّكة البَذَخ

ال��نَّ��ْج��م ال��َع��َل��م ال��ف��ت��ى ع��بَّ��اس ل��س��دَّة اْع��تَ��ل��ى وال ال��ن��يِّ��رات ِش��ْع��ري ج��اَز وال

يقول: ثم املمدوح، ة سدَّ دون من فهي هذا ومع ات النريِّ فوق شعره جعل

ب��ال��ح��ل��م ال��ن��ب��وََّة ال��ن��اُس أُْع��ِط��ي ف��م��ا وال��ِح��ج��ى ال��َك��َم��االت ف��ي ُرَويْ��ًدا وَم��ْه��ًال
ال��َوْه��م م��ن ل��ل��ع��ق��ول ي��ق��ي��ٍن ف��ُربَّ ��ُم��وا ي��ت��وهَّ أْن ال��ل��ه ِل��ع��ب��اِد وَخ��ْف
ِع��ْل��م ع��ل��ى ال��زم��اِن أْح��وال وت��ْص��َح��ب ع��اِرف أن��ت م��ا ُدن��ي��اك م��ن تُ��ح��اِول
اإلثْ��م ف��ي ال��ِع��زَّ أع��داؤك ال��ت��م��س��ْت إذا ب��اِه��ر ��ْدق ال��صِّ ِم��ن ع��زٍّ ف��ي وت��ظ��ه��ر
ب��ال��َح��ْزم ال��ع��واِق��ب ق��رَّاء وي��ت��ع��ب َط��يْ��َش��ه��م ب��ال��ج��راءة أن��اٌس يُ��داري

يقول: ثم

ال��ُح��ْك��م ف��ي ال��ل��ه ِح��ْك��م��ة ع��ن ِح��ْدتُ��م��ا وال م��رَّة ال��ح��قَّ ُخ��نْ��تُ��م��ا م��ا وَع��ْرَش��يْ��ُك��م��ا
خ��ص��م ب��ال ال��َف��ْرَق��دان ي��ب��ق��ى وه��ي��ه��ات ُع��الُك��م��ا ال��ح��اس��دي��ن ت��ه��ي��ج ول��ك��ن

التضادِّ من مرص يف األحزاب وبني املمدوح بني يقع كان ما إىل يشري أنه شكَّ وال
يفتأ ال األمري شاعر حال كلِّ عىل وشوقي الفتن؟ هذه بمثل تُصاُب ال بالد وأي ، والتشادِّ
سيف، من وأمىض جيٍش، من ممدوحه عن أَردَّ لسانُه كان وربما بشعره، عنه ينضح
ان حسَّ ثناء عليه شوقي أثنى فقد واإلحسان باإلنعام شوقي أغرق قد الخديو يكن فإن
الذي سامي محمود مذهب عىل إذن شوقي يكن فلم بطْلبته، منهما كلٌّ ففاز ان؛ غسَّ عىل

يقول:

وال��ذَّام ل��ل��َم��ْدح وس��ي��ل��ًة ي��ك��ن ل��م م��ا ال��َم��ْرء َزيْ��ن ��ْع��ر ال��شِّ
ِب��أْق��َوام أْزَرى وربَّ��م��ا َم��ْع��َش��ر ب��ه ع��زَّ ط��ال��م��ا ق��د
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ن��ام َح��َس��ٍب أو ِع��َظ��ٍة أو ِح��ْك��م��ة ف��ي ِش��ئ��ت إم��ا ف��اج��ع��ْل��ه
ال��رام��ي إل��ى َم��ن��ُس��وب ��ْه��م ف��ال��سَّ تَ��ْس��ِري��ح��ه ق��ب��ل م��ن ب��ه واه��ِت��ْف

ووصف والحماسة والفخر والنسيب الغزل يف إالَّ ِلينظَم سامي محمود يكن لم نعم
من ذلك وغري والطرديات، والزهديات واإلخوانيات والرثاء واملواعظ والحكم الوقائع
يمتدح فإنما مدح وإذا أمكن، ما يتجنَّبه كان فقد املديح؛ حاشا امُلختِلفة الشعر مقامات
عىل جلس يوم إسماعيل الخديو إالَّ لكبرٍي مديًحا له أِجْد ولم إخوانه، أو أقرانه ِمن كان َمْن
ورأيت شبابه، ريعان يف سامي محمود كان أيَّام أي ١٢٧٩؛ سنة ذلك وكان مرص، أريكة
قصيدة وكذلك رسنديب، من رجوعه بعد السابق الخديو بها امتدح أبياتًا ديوانه يف له
يف البارودي فشعر ١٢٩٧ سنة الخديويَّة األريكة عىل بالجلوس توفيق الخديو تهنئة يف
الشعر البارودي وصف وقد بحر، جانب يف ثمد ديوانه جانب يف وهو يُذَكر يكاد ال املديح

فقال: قصائده إحدى يف

وت��ْغ��ي��ي��ر نَ��ْق��ٍص م��ن ِب��ال��َح��وادث م��ا ي��غ��يِّ��ره ال ُح��ْك��م ال��ده��ر ف��ي ل��ل��ش��ع��ر
وَم��ْع��ُس��ور ب��َم��يْ��ُس��ور ي��ْج��ِري ك��ال��دَّْه��ر ب��ه آخ��رون وي��ْه��وِي ب��َق��ْوٍم ي��ْس��ُم��و
وتَ��ْه��ِج��ي��ر إْدالٍج ب��ي��ن م��ا األرِض ف��ي س��اِئ��رة ت��ن��ف��كُّ ال أواِب��ُد ل��ه
ال��َم��ح��اِض��ي��ر أنْ��ف��اَس ب��ال��ب��ه��ر ي��ْغ��ت��ال ط��ل��ٍق ف��ي ت��س��ت��نُّ ع��اِئ��رة ك��لِّ م��ن
َم��ْس��ع��ور األض��واء م��ن إط��ار ع��ل��ى ك��ه��رب��ة ت��ي��ار ف��ي ال��ش��م��س م��ع ت��ج��ري
َم��ْزُرور ال��ُم��ْزن ح��ب��ي��ك ِم��ن َج��ْوَش��ٍن ف��ي وتَ��تْ��رك��ه م��رَّت إن ال��بَ��ْرق تُ��ط��اِرُد
َم��ْع��ُم��ور م��ن��ه ن��اٍد ك��لِّ ف��ي ل��ل��دَّْه��ر ب��أْل��ِس��ن��ة تُ��تْ��َل��ى تَ��َزْل ل��م َص��ح��اِئ��ٌف
َم��ْغ��ُم��ور ك��لُّ ِم��ن��ه��ا ال��ي��أَس وي��تَّ��ِق��ي أَُروم��ت��ه ف��ي س��اٍم ك��لُّ ب��ه��ا ي��زه��ى
َم��ْغ��رور أن��ف��اُس َخ��م��دت ب��ه��ا وك��م َم��ْم��ل��ك��ة أرك��اُن َرَس��َخ��ْت ب��ه��ا ف��ك��م
وتَ��نْ��ِق��ي��ر ب��ح��ٍث ِم��ْن ال��ِف��ْك��ر َخ��طَّ��ه م��ا ِب��ه يَ��لُ��وح أْخ��الٍق ِدي��وان ��ْع��ر وال��شِّ
وَم��ْح��ذور ب��م��ْرج��وٍّ وَخ��ْف��ًض��ا رْف��ًع��ا ب��َم��نْ��َق��ب��ة أْوَدى وك��ْم َم��ْج��ًدا ش��اَد ك��ْم
م��أثُ��ور ج��د َح��ِدي��ثً��ا ال��َف��َخ��ار م��ن ه��رم ش��اَده م��ا ب��ه ُزَه��ي��ر أبْ��َق��ى
َم��ْج��بُ��ور غ��يْ��ِر ب��َص��دْع م��ن��ه ف��ب��اء ب��ه ال��زِّبْ��ِرق��ان َغ��رَب ج��روُل وف��لَّ
َم��ْش��ه��ور م��ن��ه ح��دي��ٍث ب��غ��ي��ِر ع��اُدوا ف��م��ا ال��نُّ��َم��ي��ر ح��يَّ ب��ه ج��ري��ٌر أخ��زى
ك��اُف��ور ِذْك��ر ي��وًم��ا ال��دَّْه��ر ف��ي س��ار م��ا َم��نْ��ِط��ُق��ه ال��م��أثُ��وُر ال��ط��يِّ��ب أب��و ل��وال
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الندرة يف إالَّ مديٌح منه يقع ولم بنفسه، اًحا مدَّ يكن لم وإن البارودي أن ترى فأنت
ويَضُع، يرفع ْعر الشِّ بكون يعرتف فإنه عنهما؛ غنًى يف كان جاًها وال ماًال مكتِسٍب وغري
أعراف وذلَّل ملٍك أركان الشعر وطَّد كم ويقول املآِثم، ويقيِّد املآثر ويخلِّد ويِصُم، ويِسُم
وحسبُك َعْرًشا، وهزَّت قوًما، منه كلمٌة وأخرت ، جدٍّ غايات وقرَّب سعٍد أعطاَف ولنيَّ مْجٍد،
كافور عىل الشعراء أحد فدخل اإلخشيدي كافور أيام يف بمرص عظيم زلزاٌل وقع أنه

فيها: له قال قصيدًة فأنشده الصحراء، إىل َحَدب كلِّ من تفرُّ والناس

َط��َرب��ا َع��ْدِل��ه م��ن َرَق��َص��ْت ل��ك��ن��ه��ا ب��ه��ا يُ��راُد َخ��ْوف م��ن ِم��ْص��ر ُزْل��ِزَل��ْت م��ا

كالصالت، وال بِصَلة ألجله أجازه ما كافور عىل الوْقع حظِّ ُحْسن من لذلك فكان
هو يذهب لم وإن فالبارودي الخرب. بهذا سماعه بعد إالَّ كافوًرا ينتجع لم املتنبي إن وقيل
يف تأثريه وال االجتماع من الشعر مكان يُنِْكر أن يقدر لم َمأَْرب فيه له كان وال املذهب، هذا
فنقول: شوقي إىل ونعود البكر. للفتكة تسجيله وال للذِّْكر، تخليده وال واالرتفاع، االتِّضاع

مطلعها: يف يقول قصيدٌة الخديو يف قصائده جملة من

رَم��ى ال��ق��ض��اءَ ول��ك��نَّ َرَم��ي��ت ف��م��ا ال��تُّ��َه��م��ا ع��ن��ه��م��ا ي��نْ��ِف��ي ج��ف��نَ��يْ��ك َص��ِري��ع
َق��َدم��ا ل��ه��ا ي��نْ��ُق��ل ل��م ال��َح��تْ��ف م��واِرد ب��ه��ا ي��غ��ش��ي��ان ص��بٍّ روح ف��ي ال��ل��ه

للممدوح: خطابًا ومنه

ف��ًم��ا م��ل��ك��ت أم َخ��ِم��ي��ًس��ا ُق��ْدت س��يَّ��ان ب��رايَ��ِت��ه��ا واس��تَ��ْع��ِص��م األح��ادي��َث واب��ِغ
ِع��ظ��م��ا ي��رى أو ح��يٍّ��ا ي��ع��ظِّ��م ف��ل��ن َم��ق��اَل��ِت��ه ف��ي ل��ع��اٍل ال��زم��اَن إن
َع��َل��م��ا الم��رئ م��ك��انً��ا ك��م��ص��ر وم��ن ��ت��ه��ا ح��صَّ ال��ع��رف��ان م��ن م��ص��ًرا أع��ط��ي��ت
َه��َرم��ا أه��رام��ه��ا إل��ى ي��زي��دوا ف��ل��م ل��ه��ا ال��زم��ان وأب��ن��اء ال��زم��اُن ش��اد
األَُم��م��ا ال��ح��ك��م��ُة وتُ��ْح��ي��ي ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي م��ن��زل��ًة ل��ل��ب��ل��دان ال��ع��ل��ُم ي��خ��لِّ��د

مهما منهما لكلٍّ قصيدًة تقرأ تكاد ال أنَّك واملتنبِّي شوقي بني الشبه وجوه من إن
انطوى وَمن األمثال، َمْجرى جاريًة ِحَكًما بها وجدَت إالَّ َقْولِهما أودية من واٍد يف رضبت

موقف. كلِّ يف لسانه عىل فاَض يشء عىل
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ببك قرص له الحميد عبد السلطان وإهداء الصيام شهر تهِنئة الخديوي يف ولشوقي
بقوله: اْستَهلَّها قصيدة وهي اآلستانة، يف

ال��ج��ان��ي ق��ل��بُ��ك وي��ب��ق��ى ال��ق��ل��وب ت��ْف��نَ��ى ع��اٍن وم��ن ص��بٍّ م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي ال��ل��ه
روح��ان��ي ال��ُح��ْس��ن وه��ذا ال��تُّ��راب م��ن بَ��َش��ر إنَّ��ن��ا ع��نَّ��ا ج��م��اَل��ك ُص��ونِ��ي

ومنها:

ألوط��ان م��ش��ت��اق أش��وق ف��رح��ت رؤي��ت��ه��ا األوط��ان إل��ى ه��ج��رت أم��ن
ق��اِن��ي تَ��ذْك��اِره��ا م��ن ال��دْم��َع وَس��ْك��ِب��ي ل��ه��ا ال��زم��ان ف��ي ح��ن��ي��ن��ي ت��ع��ه��دي��ن
أع��ط��ان��ي أع��ط��اك ال��ذي ال��ك��ري��َم ل��ي��َت ب��ه أص��ي��ح آت��ي��ة ال��طَّ��ي��َر وَغ��ب��ِط��ي
أْج��ف��اِن��ي ال��طَّ��ي��ف ِع��ن��اق ف��ي وس��اِم��ح��ي ُم��ج��اَم��ل��ة ي��ْغ��َش��ى ال��َك��رى ع��ص��يَّ ُم��ِري
ُوْج��دان��ي آث��اِر س��وى ال��ف��ن��اء ع��ل��ى ب��ه أض��نُّ م��ا ل��ي ف��م��ا ض��نَ��نْ��ُت ل��ئ��ن
ال��ث��ان��ي ع��بَّ��اس��ه وع��ن ال��زم��اِن ع��ن َج��ْوه��َره ال��ت��اري��ُخ ي��ِرُث وَم��نْ��ِط��ق

ومنها:

ب��إنْ��س��ان م��ع��اِن��ي��ه��ا ��ت ت��مَّ ك��ال��َع��يْ��ن ب��ه ال��ب��الُد َل��تَ��ْس��تَ��ْك��ف��ي ح��ل��م��ي وإنَّ
آن ف��ي ال��بَ��ْدُر والَح ال��ِه��الُل الَح غ��رَّتَ��ه واس��ت��ق��ب��ل��ت ال��ش��ه��ُر ب��دا ل��م��ا
ُم��ْزدان وب��اإلس��الم ب��ال��ُم��س��ل��ِم��ي��ن أُُف��ٍق م��ن ب��األن��واِر ت��ْس��ِط��ع وق��م��ت
وت��اج��ان ك��رس��يٌّ ل��ل��بَ��ْدر ك��ان ل��و ِرْف��ع��ت��ه غ��اي��اِت ف��ي ال��بَ��ْدر ك��أنَّ��ك
إح��س��ان آث��ار م��ن ي��ل��دز ل��رب ب��ه ي��ل��وح م��ا واْه��نَ��أ م��ك��انَ��ك ْ ف��اْه��نَ��أ
وأْرك��ان ب��آس��اس ال��وداد أن ��رن��ا ي��ب��شِّ أه��دى م��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة أه��دى
ن��ع��م��ان��ي ال��ق��ص��ر ل��ق��ل��ن��ا ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ُم��ه��ِديَ��ه أن ل��وال ال��ل��جِّ ع��ل��ى ق��ص��ًرا

يقول: ثم املنذر، بن النعمان قصور من والسدير الخورنق إىل يشري

وإم��ك��ان ال��دن��ي��ا م��ن م��ك��اٍن ع��ل��ى ص��اِح��بُ��ه ال��ب��وس��ف��ور ع��زَّة م��ن ي��ب��ي��ت
ُع��ثْ��م��ان ف��رَع ي��ا أج��ْم��َل��ه��ا س��نَ��نْ��َت ُس��بُ��ًال ل��ل��ن��دى س��نُّ��وا األك��ارم إذا
��ان ح��سَّ أي��اُم أيَّ��ام��ه ك��أنَّ ش��اِع��ُرك��م اإلس��الم ف��ي ي��ْس��َج��ع ي��ظ��لُّ
وأَْع��وان ب��أن��ص��اٍر ال��ِوئ��ام م��ن ُم��ع��زَّزة ال��ع��ل��ي��ا ال��دول��ة وي��ش��ت��ه��ي
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الشعراء إىل العروش واحتياج والخديو الخليفة من شعِره مكان شوقي يجهل ال
يف يقول تراه أفال بسيوفهم، يحمونها القوَّاد إىل احتياجهم بأقالمهم امللك َحْوزَة يحمون

سبقت: أبياٍت

ف��ًم��ا م��ل��ك��ت أم خ��م��ي��ًس��ا ُق��ْدت س��يَّ��ان ب��رايَ��ِت��ه��ا واْس��ت��ع��ِص��ْم األح��ادي��َث واب��ِغ

قائم إنه يقول ثم جرَّاًرا، َجْحفًال ُقْدَت فقد فمي مَلْكَت وقد إنك للخديو: يقول كأنه
يف الشعر بغناء يشعر فشوقي الرسالة. جانب يف ثابت بن ان حسَّ مقام الخالفة جانب يف
من وله بها، يذكره فهو الحقيقة هذه عن ممدوحه يغفل أن يخىش وكأنَّه امللك، جانب
إىل اإلسكندرية من عاد وقد استقباله وصف يف َرِشيقة أبياتًا ن تتضمَّ الخديوي يف قصيدة

مرص:

وال��س��ل��م��ان ال��م��ي��دان وزي��ن زي��ن��ت وق��د ال��درَّ ن��رى ح��ت��ى
ال��م��ك��ان وم��اَج ال��رُّْك��ن ة وس��دَّ وس��اح��اتُ��ه ال��ب��اُب واْزدَح��م
اْك��ِت��ن��ان ُط��ول ب��ع��د م��ن ل��ل��ُم��ْج��تَ��ِل��ي ��اق��ة خ��فَّ ال��رَّاي��ة وق��ام��ِت
ال��ب��ن��ان ب��ش��ب��ه ال��ق��ص��ر إل��ى تُ��وِم��ي َم��ْم��دودة ال��ِح��ْص��ِن ف��وق َح��ْم��راء
األذان يُ��ِش��ي��ر أن ق��ب��ل م��ن ـ��ع��اِدل ال��ـ ب��ال��ُم��ْس��ل��م ال��ن��اُق��وس ��ر ب��شَّ ق��د

الرثاء يف شوقي شعر (6)

املراثي، من األمثلة ببعض وْلنأِت الشوقيات، من املديح باب أوردناه الذي بهذا وْلنَْختم
السابق الخديو تهنئة أيًضا ن تتضمَّ التي توفيق، الخديو للمرحوم شوقي مرثيَّة وأولها

قال: أبيه منصب تولِّيه عىل

وال��ب��ش��راء ال��نُّ��ع��اة ُع��ذُْر ق��ام اْل��َه��ن��اء وآِت��ي األَس��ى م��اِض��ي ب��ي��َن
األن��ب��اء ف��ي ��ِف��ي��ه ال��سَّ ف��ك��اَن ـ��ًض��ا بَ��ْع��ـ ب��ْع��ُض��ُه ن��ف��ى ُم��ْع��ذر ٌ نَ��بَ��أ
م��راء ك��لُّ ُس��رَّ ح��ي��ث م��ن س��اء م��ص��اٍف ك��لُّ س��اءَ ح��ي��ث م��ن ُس��رَّ
ل��ل��س��رَّاء ��رَّاء ال��ضَّ َغ��َف��ْرن��ا أن ف��ت��اه ف��ي ��ًدا ُم��ح��مَّ نَ��َظ��ْرن��ا م��ا
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ب��ال��دواء داِئ��ن��ا م��ن ف��أت��ان��ا وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ف��ي��ه ال��دْه��ُر ه��ابَ��ن��ا
األب��ن��اء ف��ي اآلب��اءُ ويَ��ْح��ي��ا ـ��ك ال��ُم��ْل��ـ ي��ْخ��ل��د أن ال��ب��الد وع��زاء

للمرحوم: خطابًا ومنها

ب��اإلْص��غ��اء ب��ذاك ل��ش��ع��ري َم��ْن ال��ُم��ف��دَّى أم��ي��ري أب��ا أِم��ي��ري ي��ا
األق��ذاء م��ن ع��ي��نُ��ه��ا َخ��َل��ْت ال ون��ام��ت ف��ي��ك ال��م��ن��وُن أْس��َه��َرتْ��ِن��ي
داء ك��لَّ ج��نْ��بَ��ه��ا ال��ل��ه أس��ك��ن ق��ل��ب��ي ال��م��ض��اِج��ع ع��ن وأط��ارْت

ومنها:

ب��ال��ُق��َدم��اء ال��م��ص��ريِّ وف��خ��ار ِب��بَ��ِن��ي��ه ف��ْخ��ُره وال��َع��ْص��ر ج��اء
ال��نُّ��َج��ب��اء ب��ال��ِف��تْ��ي��ة ت��ت��ب��اَه��ى دوًرا ل��ل��ِع��ْل��م ال��ب��الد ف��ي ف��ب��نَ��ى
ب��ال��ب��ن��اء ت��ض��نُّ ف��ي��ه��ا ـ��رام واأله��ـ ِم��ْص��ر ع��ن يُ��ق��ال أن وأب��ى
ال��ب��ن��اء ن��ظ��ام اب��ن��ه ي��ت��مَّ أن إالَّ ف��ي��ه س��رع��ًة ال��دْه��َر وأب��ى
اس��ت��ح��ي��اء ع��ل��ى ت��م��ش��ي ج��اءت ـ��ي��اء ع��ل��ـ ه��ن��ئ��ت��ه��ا ع��بَّ��اس م��ل��ي��ك��ي ي��ا
ل��ل��رِّي��اء ي��ُع��ْد ال ف��اع��ُف ُع��ذَْره أْل��َق��ى ب��اِب��ك ع��ن��د ال��دْه��ُر ذا ه��و
ب��ال��ع��زاء ق��ل��ب��ه��ا ه��مَّ ل��م��ا ك ف��ل��وال ِم��ْص��ر ألج��ل وت��ج��لَّ��ْد
ال��ع��ل��ي��اء ب��ال��دول��ة وان��ه��ْض ـ��ع��رَش ال��ـ وارَق ال��ت��اَج وال��ب��ِس ال��س��يْ��َف واح��ِم��ِل
ال��ذك��اء ب��ذاك ع��ْص��َره وأِن��ْر ُح��ْس��نً��ا ش��ب��اب��ك م��ن ال��م��ل��َك وِزد

يقول: ثم

ال��ُخ��َل��ف��اء ُق��ْدوة ال��دي��ِن ح��وزة ح��ام��ي ي��ل��دز ب��رب وت��ع��زَّز
ال��م��ض��اء ه��اش��م��ي ع��ث��م��ان آل ن��ض��ت��ه س��ي��ٌف ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��د إن
ال��ُك��َرم��اء ب��آل��ك ح��ف��يٍّ��ا َل وم��ازا ف��ي��ك م��ص��ر ال��وع��د ص��دق

بالجامعة اآلخر إىل األول من شوقي استمساك عىل تُحَىص ال أدلٍة من الدليل وهنا
بحقٍّ قيل قد بحيث جوارحه جميع يف ُمنبثَّة شعره من فائضة الروح هذه تجد اإلسالمية،
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دقيقة عنها يتخلَّف لم التي الخدمة وهذه ربِّه إىل مىض وقد واملسلمني، اإلسالم شاعر إنه
يديه. بني يسعى نوٌر عمره؛ من واحدة

التي وهي األسبق، الخديو باشا إسماعيل يف قصيدته الشهرية شوقي مراثي ومن
فيها: يقول

ا ردٍّ ل��ِح��ْل��ِم��ك تُ��رت��َج��ى وُس��ًدى ا م��دٍّ ل��ك ال��َك��َرى ه م��دَّ ح��ل��ٌم
بَ��ْع��دا ل��ك تَ��ذَْر ول��م ق��ب��ًال ـ��ي��اء األح��ـ ف��ي ل��ك غ��ادرْت م��ا وح��ي��اة

ومنها:

ا وج��دٍّ َح��ِف��ي��ًدا ال��وَرى وأب��رَّ وَوْج��ًه��ا ج��اًه��ا ال��ك��راِم أج��لَّ ي��ا
ا ن��دٍّ ل��ك أرى ف��م��ا ف��ي��ِه ل��َي وال��ع��ا ال��َع��ْص��ر ف��ي ال��ح��ي��اِة وك��ب��ي��َر
م��ج��دا ب��ل��غ��َت أو ب��ال��َم��ْج��د ن��ل��َت ��ا م��مَّ ق��ي��ص��ر وأي��ن ِك��س��رى أي��ن

ومنها:

م��س��ت��ردا م��ج��دًدا ف��ي��ه��ا م��ص��ر ت��ب��غ��ي وال��س��ود ال��ب��ي��ض ف��ي وغ��زاة
وأه��َدى أْج��َرى ب��ال��ب��رق وث��اٍن ـ��ب ال��ق��ض��ـ ب��ه ت��س��ي��ل ل��ه��ا وب��ري��د
ت��ن��دى األق��ال��ي��م ب��ه وب��خ��ار ت��دان ال��ت��ن��ائ��ي ب��ه��ا وخ��ط��وط

يقول: ثم

ي��ه��دا ل��ي��س رب��ه ن��أى م��ن ـ��واِل األْح��ـ م��ض��ط��رَب ��ِري��ر ال��سَّ ف��ت��رك��َت
ا يَ��ْس��تَ��ب��دَّ أْن األيَّ��ام ع��وَّدتْ��ه ول��ك��ْن ع��ل��ي��ه َج��نَ��ى َم��ْن ت��ك��ن ل��م
وردا ي��ج��رر أن ال��نِّ��ي��ل وأبَ��ى م��ص��ر ت��ت��وج أن م��ص��ر م��ن��ع��ت

السويس: ترعة فتح يوم امللوك وْفَد يصف وفيها

َوْف��دا ذل��ك ي��وَم وب��أه��ل��ي��ه ن��زي��ال ب��ال��زم��ان م��ْص��ُر ن��َه��َض��ْت
وأنْ��َدى أْح��َل��ى ن��داك م��ن ث��ال��ثً��ا والَق��وا زاخ��ري��ن ب��ي��ن خ��ط��ُروا
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يُ��ح��َدى وآخ��ر ي��ح��دو ول��واء راٍس وآخ��ر ي��ج��ري ُف��ْل��ك ب��ي��ن
ويُ��غ��دى وال��ص��ع��ي��د ال��رِّي��ف واِس��ع ف��ي ب��ه��م ي��راح «ص��ي��د» وم��ل��وك
ت��ب��دَّى ��ا ل��مَّ ف��ي��ه ال��ص��ب��ح ف��ج��ع وح��ل��م ��ا ح��قٍّ ت��ك��ن ل��م ص��ور

يخفى ال إذ ظهر؛ أي بدا بمعنى «تبدَّى» استعمال يُِجيز ن ممَّ هو شوقي أن يظهر
يف الدخول معنى إالَّ تُِفيد ال تبدَّى أن إىل يذهب َمْن الناس وِمن فيه، االختالف وقوع

يقول: ثم البداوة،

ا ع��دٍّ م��ص��ر ت��ع��دُّه��ا ي��وم ك��ل ع��ن��ه��ا ال��ح��ص��ر ي��ج��ف��ل وق��ن��اط��ي��ر
َع��بْ��ًدا ال��ُم��ع��ظَّ��م ش��أن��ه وف��ي ِض وال��ع��ر ال��ط��ول ف��ي ال��س��ودان وم��ل��ك��َت
تُ��ْف��َدى وال��درِّ ال��ي��اق��وت ب��ج��ب��ال أرًض��ا م��ن��ه وال��دم��ا ب��ال��م��ال ن��ل��ت
وبَ��ْرًدا س��الًم��ا ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ن��ار ك��ان��ت م��م��ال��ك ن��ظ��م��ت��ه ث��م

املرصي الجيش تمحيص وإىل والحبشة مرص بني وقعت التي الواقعة إىل يشري ثم
فيقول: فيها

أس��دا وال��خ��دي��ع��ة ال��م��ك��ر ح��ب��ش ح��م��اه��ا ف��ي ب��ع��ده ت��غ��ش ل��م ل��ي��ت
أع��دا وال��ف��خ��ار ل��ل��م��ج��د ك��ان ك��ري��م ج��ي��ش أي م��ص��ر س��ل��ب��وا
ُج��نْ��دا ت��َر ول��م ب��ع��ده َج��ْح��ف��ًال م��ص��ر ت��َر ف��ل��م أن��ش��أتَ��ه أن��ت
ج��ْه��ًدا ت��أُل ل��م ول��ل��َم��ْك��رم��ات وال��ب��رِّ ب��َع��ْط��ف��ك وت��ولَّ��يْ��تَ��ه
ا تُ��س��دَّ أن ��ه��ا ح��قُّ ك��ان راي��ٌة وم��اَل��ت ال��ع��ظ��ي��ُم ج��ي��ُش��ك ف��َه��َوى
ا بُ��دٍّ ��بْ��ر ال��صَّ م��ن ت��ِج��ْد ل��م ك��أن ـ��ِم ال��رغ��ـ ع��ل��ى ي��أًس��ا ال��ي��َديْ��ِن ون��ف��ْض��َت
أبْ��َدى ب��ال��ن��ف��س اآلم��اِل ف��اطِّ��راح َع��ْون ال��ل��ه م��ن ي��ك��ن ل��م وإذا
ا خ��دٍّ ي��ب��لِّ��ل وال دم��ًع��ا ِس��ُل يُ��ْر ال ال��ع��زِّ ف��ي رآك ل��ع��ص��ر ي��ا
أبْ��َدى ك��ان م��ؤك��د ووالء وع��ط��ف م��ن��ه ع��ه��دت ودٌّ أي��ن
َف��َوْف��ًدا وف��ًدا إل��ي��ك َح��داه��ا ٌت وَس��ادا أت��تْ��ك ل��ه وم��ل��وك
ا وص��دٍّ َوْص��ًال ال��زم��ان يُ��ج��اُروا أن إالَّ ل��ل��ن��اس ف��ي��ك ال��ن��اُس أب��ِت
ا ِض��دٍّ ال��ب��ؤس ف��ي ال��ول��يَّ ووج��دت ج��اٍف أوَّل ال��ح��م��ي��م ف��رأي��ت
َح��ْم��ًدا ل��ك ي��ق��دِّم��وا أن أبَ��وا ـ��َش ال��َع��يْ��ـ ي��ع��رف��وا ل��م ل��والك ورج��اًال
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يقول: ثم دار، حيث يدورون الزمان مع الناس حال هذا نعم

ف��أْوَدى ح��يٍّ��ا ال��رَّج��اء وك��ان ـ��و ��ْف��ـ وال��صَّ ِب��نْ��ت إذْ ال��ب��الد َم��ْج��ُد ب��اَن
ا ق��دٍّ ال��َخ��ْط��ب ه��اَم��ه ق��د ط��ال��م��ا ُح��س��اًم��ا م��ن��ك ال��ب��ائ��س��ون ف��ب��ك��ى

يُقال: أي القاعدة؛ هي كما املجاز يف ال الحقيقة يف يصحُّ املطلق املفعول تأكيد إن
مجاز، ألنه َسيًْال؛ حاِتم كَرُم ساَل يُقال: أن يجوز وال حقيقي، ألنه َسيًْال؛ السحاب سال

القديم. من الشعراء عند مرعيَّة القاعدة هذه أرى ال أنِّي غري
يقول: ثم

َل��ْح��ًدا ال��َم��ْه��د م��ن واْس��ُك��ن ثُ��راه��ا ف��ي وان��ِزل ال��وف��يَّ��ة م��ص��رك إل��ى ُع��ْد
َع��ْه��ًدا وأك��رم ه��ًوى َخ��يْ��ر م��ْص��ُر وَص��دَّت ب��الدي أْع��رَض��ْت ت��ُق��ْل ال
ِح��ْق��ًدا يُ��ب��اِش��ر أن وب��ال��َم��ْه��د ال��بُ��ْغ��ض ت��ع��ِرف أن ب��ال��دار وَق��ِب��ي��ح
ال��ُم��ف��دَّى ول��ل��ح��ف��ي��د وب��ن��ي��ه ل��ع��ل��يٍّ م��ض��ى م��ا م��ص��ُر غ��ف��رْت

يريد والذي شاعره، هو إذ انقلب؛ كيفما امُلفدَّى» «الحفيد ينىس ال كان فشوقي
إليه. يرجعه فلكي يَْرسة أو يَْمنة عنه انحرف وإن عليه كلَّه الكالم يُِديَر أن شوقي

شوقي: بك عيل والده وفاة عند قوله الرِّثاء يف شوقي نظم ما أحسن ومن

َديْ��ن أي َدي��ٌن األِب وِرث��اء أب��ي أْرِث ل��ْم ِل��َم س��أل��ون��ي
أي��ن ي��س��ع��د ال��ذي ال��ع��ق��ُل ل��ي أي��ن أْظ��َل��َم��ك��م م��ا ال��ل��وَّام أي��ه��ا
َع��يْ��ن َف��ْرض ل��ل��م��ن��اي��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ أوَّل ذا ف��ي أن��ت م��ا أب��ي ي��ا
ال��ثَّ��َق��َل��يْ��ن َخ��يْ��ر ال��ن��اع��ون ون��ع��ى وق��ًرى ن��اٌس ق��ب��ل��ك ه��َل��َك��ْت
ب��األص��غ��ري��ن ي��أخ��ذه آِخ��ذٌ ال��َم��َدى ط��اَل وإن ال��َم��ْرء غ��اي��ة
ُح��نَ��يْ��ن ��ْي ُخ��فَّ ط��بِّ��ِه م��ن ن��اف��ًض��ا ع��اج��ًزا ي��ت��ولَّ��ى وط��ب��ي��ٌب
م��رَّتَ��يْ��ن ك��الن��ا ال��م��وُت ل��ق��ي أن��ا م��ات وَم��ْن م��ات َم��ْن أن��ا
ب��َدنَ��يْ��ن ف��ي ُم��ْه��ج��ة ِص��ْرن��ا ث��م بَ��َدن ف��ي م��ه��ج��ًة ك��نَّ��ا ن��ح��ن
َك��َف��نَ��يْ��ن ف��ي ج��ثَّ��ًة نُ��ل��َق��ى ث��م بَ��َدن ف��ي م��ه��ج��ًة ُع��ْدن��ا ث��م
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والجواب ُمبتَكر، معنًى فيه ليس معروف هذا إن يُقال وقد الفلسفة، أعىل من وهذا
الِعْربة ولكن الغامض املعنى ال املعروف املعنى ن تضمَّ ما هو الكالم أفصح أن ذلك عىل
هو كان كيف ذكر أن وبعد الرقائق. هذه مثل يف الحقائق هذه نجد وأنَّى القوالب. يف
ابنه هو واحد إىل سيصريان االثنني هذين إن فقال عاد اثنني صارا ثم واحًدا، وأبوه

عيل:

ال��ب��ْع��ثَ��تَ��يْ��ن أُول��ى نُ��بْ��ع��ث وب��ه ب��ع��دن��ا ع��ل��يٍّ ف��ي نَ��ْح��ي��ا ث��مَّ
أَبَ��َويْ��ن م��ن أْص��لُ��ه ه��ذا ك��لُّ َوْص��ف��ه ف��ي وق��ْل ال��ك��وَن ان��ظ��ر

ءٍ َيشْ ُكلِّ ﴿َوِمْن تعاىل: قال هللا، كتاب يف جاء ا وممَّ الفلسفة، أعىل من أيًضا وهذا
َخَلَق ﴿َوأَنَُّه تعاىل: وقال بَِهيٍج﴾، َزْوٍج ُكلِّ ِمْن ﴿َوأَنْبَتَْت تعاىل: وقال ،﴾ َزْوَجنْيِ َخَلْقنَا
… اْألَْزَواَج﴾ َخَلَق ﴿َوالَِّذي تعاىل: وقال أَْزَواًجا﴾، ﴿َوَخَلْقنَاُكْم تعاىل: وقال ،﴾ الزَّْوَجنْيِ
الغازي الفريد الريايضُّ العالمة فرسَّ وقد املعنى، هذا يف العظام اآلي من ذلك وغري
إن بقوله: وغريها اآليات هذه القرآن» «رسائر كتابه يف — هللا رحمه — باشا مختار
والعالم ظاهر هو كما أزواج كلُّه الحيواني فالعالم الزوجيَّة، عىل مبنيٌّ الكون جميع
السلبيَّة القوتان فيها والجمادات الزوجيَّة، يف الحيواني العالم عن يختلف ال أيًضا النباتي
ثم وأمٌّ، أٌب كلُّه فالكون والنباتات، كالحيوانات الزوج فيها أي الكهربائية من واإليجابيَّة

شوقي: قال

َم��يْ��ن ال��ن��اس وودُّ ��ْدق ال��صِّ ه ودُّ ف��اَرْق��تُ��ه أٌخ إالَّ أب��ي م��ا
ِك��ْس��َرتَ��يْ��ن ف��ي��ه��ا ال��ِك��ْس��رة ك��ان��ت م��ائ��دة إل��ى ُق��ْم��ن��ا ط��ال��م��ا
ال��ي��دي��ن ف��ي��ه ذا ب��ع��د وغ��َس��ْل��ن��ا واح��د إن��اء م��ن وش��ربْ��ن��ا
أَخ��َوي��ن ع��نَّ��ا ق��ال رآن��ا َم��ْن ي��ِده ف��ي ي��ِدي ��ي��ن��ا وت��م��شَّ
نَ��ْظ��رت��ي��ن ف��ك��ان��ت ��ر ال��شَّ س��وَّت نَ��ْظ��رة إل��ي��ن��ا ال��دْه��ُر نَ��َظ��َر
َم��رَّت��ي��ن م��ن��ه��ا ال��نَّ��ْف��س ت��ذوق ال ُم��رَّة ك��أٌس وال��م��وت أب��ي، ي��ا
َه��يَّ��ن بَ��ْع��ُد أو َق��بْ��ل��ه��ا َص��ْع��ب ك��لُّ ق��َض��يْ��تَ��ه��ا س��اع��ة ك��ان��ت ك��ي��ف
ُج��ْرع��ت��ي��ن ف��ي��ه��ا ال��م��وَت َش��ِربْ��ت أم ُج��ْرع��ة ف��ي��ه��ا ال��م��وَت أَش��ِربْ��َت
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نفًسا تجرَّعها هل الكأس؟ تلك ع تجرَّ كيف — هللا رحمهما — أباه يسأل شوقي كأن
يوٍم يف َداِريها فهو حيٍّ وكلُّ أبوه، دراه ما يدري اآلن صار فقد أنفاًسا؟ تجرَّعها أم واحًدا

قال: ثم األيَّام، من

َع��يْ��ن ال��ي��وم وم��ن��ك م��نِّ��ي َج��َم��دْت بُ��ك��ا أو ُح��زنً��ا ب��ْع��َدك ت��َخ��ْف ال

مْوت بعد ملصيبٍة يبكي ال أصبح بَكْونه عينُه وجمدت باملوت أبيه عني جمدت أي
بجديد فليس الشعراء، َطَرقه معنًى وهذا امُلصاب. هذا بعد تَُهون كلُّها املصائب إذ أبيه؛

باشا: سامي محمود صديقي رثاء يف أنا ويل

َع��ُظ��م��ا ول��و ُرْزءٍ م��ن ي��ْع��ُظ��م ف��ل��ي��س أْج��َم��ُع��ه��ا األْرزاءُ ب��َم��ْص��رع��ك ه��انَ��ْت

بالد عميد بنونة السالم عبد الحاج لصديقي رثاء هي حديثة؛ قصيدة يف كرَّرته وقد
باملغرب: الريف

ل��ِح��ْدث��ان ض��ع��ف��ي ع��ل��ى اس��ت��ط��اَر أن ب��ه ف��ج��ع��ُت َم��ْدف��ونً��ا ب��ع��دك ي��ق��لُّ

شوقي: يقول ثم

ال��َم��َل��َوي��ن اف��ت��راق ذا أم م��رَّة نَ��ْل��تَ��ق��ي أن ل��ن��ا ه��ل ِش��ْع��ري ل��ي��ت
ُح��ْف��رت��ي��ن أم ُح��ْف��رًة أن��ل��ق��ى ال��ث��رى وأُوِدْع��ُت م��تُّ وإذا

العقل طريق من يضئ ولم عرفانه الثقلني عىل أعيى الذي املشكل هو هذا لعمري
أحد قال وقد يؤيِّده، هو بل العقل، يخالف ال وحيًا الدين به أوحى ا ممَّ هو وإنما برهانه،
وهذا اليقني. إىل يُنَسب القلوب رأتْه وما العلم، إىل يُنَسب العيوُن رأتْه ما الصوفيَّة: السادة

العيون. ال القلوُب تراه ا ممَّ
هي هذه وهل بأبيه؟ يجتمع حتى اجتماع الدنيا هذه بعد هل شوقي: يتساءل ثم
الناس ذهب وقد جرٍّا. وهلم ثانية حفرة ويستقبل أخرى مرة فيلد يعود أم األخرية الحفرة
طريق من يعرفوا أن َحْرسة يف وهم وأخري أوَّل من الخالئق ودرج وصغري كبري من
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يرثي ثم قلوبهم، يف والَحْرسة فماتوا يموتوا أن قبل الدنيا الحياة هذه يف الرسَّ هذا الفكر
ته: جدَّ

ال��ح��ادث��ات ك��لُّ ه��ذي��ن وم��ن ول��ْل��َم��م��ات ل��ل��ح��ي��اة ُخ��ِل��ْق��ن��ا
ب��ال��ك��ائ��ن��ات خ��ي��الُ��ه ي��م��رَّ ل��م ك��أن وي��ُم��ْت ي��ِع��ْش يُ��وَل��د وَم��ْن
ول��ل��ق��ن��اة ل��ل��ُح��س��ام م��ق��اص��د ف��ي��ه ن��ح��ن ق��ت��ال ال��دن��ي��ا ه��ي
ال��ثَّ��بَ��ات إل��ى ال��ج��ب��ان ُدِف��ع ك��م��ا إل��ي��ه َم��ْدف��وع ال��ن��اس وك��لُّ
آٍت ال��َم��ْق��دور ي��د م��ن ب��س��ه��ٍم نُ��رَم��ى ث��م ع نُ��روَّ م��ا ُع نُ��روَّ

ثم وأهوال، آالٍم يف كلَّها ويقضيها حياته طول ع يُروَّ اإلنسان أن هنا الشاعر ومراد
املوت. هو الذي البالء أعظم إىل منها ينتهي

خواطر: تَواُرد وهو تيمور، باشا أحمد للمرحوم رثائي يف املعنى هذا يف ويل

خ��اِط��ُره ال��ح��ق��ي��ق��ة ِع��ْل��م ف��ي ��ل ت��وغَّ ل��ع��اق��ل إرب ب��ال��ع��ي��ش م��ا َل��َع��ْم��ُرك
وتُ��ب��اِك��ره ك��رب��ه��ا ف��ي تُ��راِوح��ه ِم��ْح��ن��ٍة وتَ��رداُد آالٍم تَ��س��ْل��ُس��ُل
آِخ��ره ف��ال��م��وت ال��س��ج��ِن ط��وال وب��ع��د أِع��زَّة وَف��ْق��د آم��ال وخ��ي��ب��ة

املوت، باستقبال دائًما فيها يروع ال حياة إىل الدنيا هذه جاز بأنه الفقيد أهنِّئ ثم
فأقول:

زائ��ُره ال��م��وَت ي��ع��رف ال م��أل إل��ى ُج��ْزتَ��ه��ا أنَّ��ك ت��ي��م��وُر ي��ا ِل��يَ��ْه��ن��ك
غ��اِم��ُره ه��و ال��ذي ال��َه��ْول ف��ي ي��ف��كِّ��ر َق��ِط��ي��نُ��ه��ا ي��زال ال داًرا وف��ارْق��َت
ص��اِئ��ُره أن��ت ال��ذي أم��ان��ي��ك ف��أق��ص��ى ف��اض��ٍل ق��س��م��َة ال��دار ُع��ْق��ب��ى ت��ُك ف��إن

ته: لجدَّ شوقي يقول ثم

ال��ب��ن��ات أو ال��ب��ن��ي��ن ب��م��ن��زل��ة م��ن��ه��م وك��ن��ِت ال��م��ل��وك ت��ب��نَّ��اِك
وال��ص��ال��ح��ات ال��تُّ��َق��ى ويُ��ؤون ش��تَّ��ى م��ن��ِك ال��م��ن��اق��ب ي��ظ��ل��ون
وال��م��ره��ف��ات ال��ق��ن��ا ظ��لِّ ل��دى ول��ك��ن س��وق ف��ي م��ل��ك��وِك وم��ا
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يف بْي السَّ جملة من كانت ولكن سوق، يف النخاس اشرتاها أَمًة تكن لم إنها أي
ذلك: يفصل ثم الحرب

ال��ُك��َم��اة ه��اِم ف��ي ال��م��وِت وس��ي��ف ع��ش��ٍر ب��ن��ت ب��َم��وَرَة ل��ه��م ع��نَّ��ت
ال��م��س��ل��م��ات ل��ِع��ْق��د وواس��ط��ة ص��ي��ًدا ول��ل��رح��م��ن ل��ه��م ف��ك��ن��ِت
األُول��ي��ات س��ن��ي��ِك ف��ي ل��خ��ي��رِك ع��ي��س��ى ب��ع��د م��ن ��ًدا م��ح��مَّ ت��ب��ع��ِت

يف نشأت الجنس، رومية فهي املورة حرب َسبْي جملة من كانت أنها الخرب وتحرير
الفخر ة حصَّ وحَده للمتنبي يجعل أن شوقي يشأ ولم سنوات، عرش بنت وهي اإلسالم

ته: جدَّ املرحومة رثاء يف يقول فاملتنبي به، الفخر حقَّ لجدَّته ويجعل بجدته،

��ا أمٍّ ل��ي ك��ون��ك ال��ض��خ��م أب��اك ل��ك��ان وال��ٍد أْك��َرِم ب��ي��ت ت��ك��ون��ي ل��م ول��و

كريم أٍب بنت تكن لم أنها فرضنا لو ولكن ابنها، بنسب تفتخر أن تقدر إنها أي
الطيب. أبي ة جدَّ كونها الفخر مقام يف يجزيها لكان

يقول: شوقي وهنا

ال��واِل��دات خ��ي��َر ك��ن��ِت ألح��م��َد إالَّ ال��ُع��ْرب ف��ي تَ��ْظ��ه��ِري ل��م ول��و
وال��ل��غ��ات ال��ق��ب��ائ��ل َف��ْخ��ر إل��ى ف��اخ��راٍت ال��والئ��َد ت��ج��اوزِت
دواة م��ن ت��ب��لَّ��غ َم��ْن وأبْ��َل��غ ي��راٍع ف��ي ت��ح��ك��م م��ن وأْح��َك��م
ش��ن��ات ع��ن ت��ن��زَّه َم��ْن وأَنْ��َزه ع��داءٍ م��ن ت��ب��رَّأ َم��ن وأبْ��َرأ
ال��لِّ��دات ع��ه��د ح��اف��ٍظ وأْح��َف��ظ ِع��ْرًض��ا ألخ��ي��ه ص��اِئ��ن وأْص��َون
ل��ل��غ��اش��ي��ات ص��اِب��ر وأْص��بَ��ر ج��رءًا ل��ل��دَّْه��ر ق��ات��ل وأْق��تَ��ل

قليل فلوال هللا، رحمه بنفسه الظنِّ ُحْسن من عنده ما بجميع أفىض أنه والحاصل
جدَّته رثاء يف املركب هذا ركوب إىل زه حفَّ الذي ولكن امللك، سناء ابن مبلغ الفخر من لبلغ
َغْرَو وال املقام هذا مثل يف قبُل من املركب هذا ركب قد الطيب أبا الروحي والده أن هو

والده. َحذَْو الفتى يحذو أن
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العمر، من والعرشين الثالثة يف وكالنا معارفتنا ل ألوَّ وشوقي أنا باريس يف كنَّا وملا
الوزير هذا من كتب عىل ويطلعني له، رشدي باشا الرحمن عبد محبَّة دائًما يل يذكر كان
إنه مرة: يل قال ِبباِله، يخطر يشء كل لآلخر منَّا كلٌّ ويقول ونعبث نمرح كنَّا وملا إليه،
نكتة فكانت برثائه سيبادر مات متى وإنه والده، مثل رشدي باشا الرحمن عبد يحب
الرحمن عبد فإن فعًال؛ ذلك حصل وقد وفاءك! أحسَن ما له: وقلت كثريًا، لها َضِحْكنا
وْعَده شوقي أنجز وقد ربِّه، رحمة إىل مىض قد بسنوات الكالم هذا بعد رشدي باشا

فقال: به تعلُّقه شدة عىل يدلُّ ما فيه وقال برثائه،

وآم��ال��ي ذاَك ي��وم َص��واِب��ي وم��اَت ص��دق��ت��ُم��و ُق��ْل��ت م��اَت رش��دي ي��ق��ول��ون
ال��ح��ال ع��ل��ى وَع��ْون��ي ال��م��اض��ي ف��ي وذخ��رَي أع��دُّه ل��ل��ن��ائ��ب��ات ال��ذي وُرْك��ن��ي
وال��م��اِل واألم��ِر ال��ج��اِه ع��ب��َد ت��ُك ول��م س��يِّ��ًدا ع��ْش��َت ال��ذي ع��ْش��َت ل��ق��د أرش��دي
��ال��ي ب��ال��سَّ ال��ث��م��ان��ي��ن ف��ي ع��ن��ه��ا ت��ُك ول��م وَم��ْط��ل��بً��ا دْرًس��ا ال��ع��ل��م ك��ت��ب ت��أُل ول��م
ال��ع��ال��ي ال��م��ن��زل ف��ي ال��ف��ض��ِل أه��ل وت��ن��زل م��ح��لَّ��ة أس��م��ى ال��ف��ض��ل ت��ح��لُّ وك��ن��َت
ال��غ��ال��ي ال��واح��د ت��خ��ت��اره َم��ْن ول��ك��نَّ وص��اح��ب خ��لٍّ أل��ف ت��ت��خ��يَّ��ر ول��م

يقول: ثم أيًضا، نفسه يمدح أن ينَس لم رشدي الرحمن عبد رثاء يف فشوقي

ال��ق��ال��ي ك��ثُ��ر ع��ن��دم��ا ح��بٍّ��ا وزدت��ك ك��لُّ��ه��ا ت��ح��بُّ��ك وال��دن��ي��ا ح��ب��ب��ت��ك
ب��أْم��ث��ال ال��ق��ي��اُس ج��اء م��ا ف��وال��ل��ه وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا األع��ي��ان ب��ك وِق��ْس��ُت
واآلل ال��ن��ف��ي��س��ة ب��ال��نَّ��ْف��ِس َف��َديْ��تُ��ك يُ��ف��ت��َدى ال��م��وت م��ن إن��س��انً��ا أنَّ ول��و

فقال: سالم، باشا سالم والطبيب مبارك باشا عىل الوزير العلم فقيَدِي ورثى

س��اِل��م؟ وال��ي��وم ب��األم��س أع��ل��يُّ وال��دع��ائ��م م��ال��ه ال��ده��ر ل��ذا م��ا
وع��ال��م ط��ب��ي��ب م��ن ب��ال��َف��ِق��ي��َديْ��ِن َط��َرَف��يْ��ه��ا م��ن م��ْص��َر ال��ل��ُه ن��ق��َص
وال��م��راه��م ط��بَّ��ه��ا ك��ان وال��ذي ف��ي��ه��ا ال��ِع��ْل��م َم��ْظ��َه��ر ك��ان ال��ذي
األع��اِظ��م ف��ي��ه��ا أص��اب ل��ب��الٍد َش��ق��اء اإلل��ه ق��دَّر وإذا

فيه: قال أباظة باشا سليمان للمرحوم السالسة غاية يف رثاء وله

ش��اء َم��ْن ال��وَرى ه��ذا ِم��ن ف��ْل��يَ��ْرِث رث��اء ي��ق��ول أن بَ��ْع��َدك ظ��نَّ َم��ْن
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ومنها:

األب��ن��اء واْرَح��م ب��آل��ك واْرُف��ق ال��ن��وى ذا ف��ي ات��ئ��د ��د م��ح��مَّ أأب��ا
س��م��اء وك��ن��َت ب��ه��ا ال��ن��ج��وَم ك��ان��وا ال��ت��ي ب��ط��ه��راء ع��زَّه��م واس��ت��ب��ِق
وس��ن��اء س��نً��ى م��ن��ازل��ه��ا م��ل��ئ��ت وط��ال��م��ا ال��ُخ��ط��وب ل��ي��ُل ب��ه��ا أدج��ى
ورخ��اء ل��ل��نَّ��دى ب��س��اًط��ا ك��ان��ت م��ح��لَّ��ة اس��ت��ق��لَّ س��ل��ي��م��ان وإذا

معه فتذكَّر داود، بن سليمان بباله خطر سليمان اسم لفظ عندما شوقي أن شكَّ ال
هو وهكذا آخر، معنًى إىل وحوَّلهما البيت، يف بهما فجاء الرخاء، والريح الريح بساط

يقول: ثم انتقاًال، أرسعهم شعًرا الناس وأحسن أفكار، وانتقال شجون كثرة الشعر

ال��َح��ْدب��اء اآلل��ة رك��ب��ت ل��م��ا ال��وَرى ف��ي َف��ْض��ل ك��لِّ ج��ن��ازة س��ارْت
ال��ُف��َق��راء ب��ص��رف��ه ال��زم��اُن ورَم��ى م��رَّة أوَّل األيْ��ت��اُم وت��ي��تَّ��م
رج��اء ف��ي��ك ال��ك��لُّ ض��اَع وال��ي��وم راج��يً��ا ت��ض��يِّ��ع ال َع��ِه��ْدتُ��ك ول��ق��د
وف��اء اس��ت��ط��ْع��َت ل��و ال��َغ��داة ف��ِق��ِف يَ��ِف��ي وَم��ْن ت��ودُّ َم��ْن أنَّ��ك وع��ل��م��ُت
َع��زاء ل��ل��ول��يِّ وُك��ون��وا َك��يْ��ًدا بَ��ْع��ده ِم��ن ِل��ْل��ِع��دى ُك��ون��وا أَبَ��ِن��ي��ه

بواسطة إليه تعرَّفت وقد الرثاء، بهذا مرصالئًقا أفاضل من أباظة باشا سليمان وكان
نُبْله، من كثريًا فرأيت ،١٨٩٠ سنة يف ليلة عنده وسمرنا عبده، محمد الشيخ أستاذنا
األهرام، جريدة س مؤسِّ تقال بك سليم به رثَى رثاءٌ ولشوقي فضله، من جزيًال وسمعت

فقال:

س��ل��ي��م��ا اس��ت��ق��ام أن ب��ع��د واع��ت��لَّ ك��ري��م��ا وك��ان ب��ه ال��زم��اُن ض��نَّ
ق��وي��م��ا األم��ور ت��ه��وى ك��م��ا ل��دن��ا ح��ال��يً��ا أس��م��ر م��ن��ه ي��داه ف��ق��دت
َص��ِم��ي��م��ا وس��ْل��ن ح��بَّ��ات َف��َج��َريْ��َن ُع��ي��ونِ��ه��ا ق��بْ��َل ع��ل��ي��ه ال��ق��ل��وُب ب��َك��ِت
وع��ل��وم��ا ب��ه وآدابً��ا ِح��َك��ًم��ا ع��ه��ده��ا ت��ارك األوط��ان أم��ودِّع
ف��ي��دوم��ا ل��َم��ْج��ِده��ا ت��دوم أن ل��ك ت��رى ك��ان��ت إن��ه��ا َرِح��ي��لُ��ك م��اذا
َك��ِري��م��ا م��ن��ك ��ْدق ال��صِّ ل��س��اُن ف��ي��ه��ا َج��ال وم��ا ال��زم��اِن أه��رام ل��ل��ه
ن��ج��وم��ا ك��نَّ ل��ل��َج��ْوزاء ك��نَّ ل��و وب��دائ��ه��ا ال��ه��دى ل��م��ح أودْع��تَ��ه��ا
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ق��دوم��ا يُ��ط��اق م��ا ��ى م��رجٍّ واْق��ُدم َرِح��ي��ل��ه يُ��ط��اُق م��ا ح��ب��ي��بً��ا ف��اْرَح��ْل
وق��دي��م��ا ح��ادثً��ا األع��ادي س��مُّ إن��ه��م ق��وَم��ك األه��رام واْس��تَ��ْح��ِف��ظ

يكن: باشا حيدر لعيل رثاء وله

ال��ع��ل��ويُّ ال��دم ه��ك��ذا ه��ك��ذا ي��وًم��ا َح��يْ��در َل��ِق��ي��ت ل��م��ا ق��ْل��ت
ال��ي��ك��ن��ي وال��س��ؤدد وال��م��ع��ال��ي واألي��ادي وال��نَّ��دى ال��ب��رُّ ه��ك��ذا
ال��َغ��ِن��يُّ ال��ف��ق��ي��ِر إل��ى ��ض يُ��ب��غَّ ل��م ث��اٍن ل��ك ال��غ��ن��ى ف��ي ك��ان ل��و أن��ت
ط��ي ب��ح��ات��م ُش��رِّف��ْت م��ا م��ث��ل م��ج��د أُْس��رة ب��ال��وزي��ر ُش��رَّف��ْت
ق��ويٌّ ُرْك��ن ف��ان��ه��دَّ ف��ت��ولَّ��ى وع��م��اًدا ل��ب��ي��ت��ه��م ُرْك��نً��ا ك��ان
ال��ع��ل��يُّ ال��م��ق��ام ف��ي��ه��ا ل��ع��ل��يٍّ وب��الد وزارة وأُِص��ي��ب��ت

فقال: بك، صفر ولده فيها عزَّى ثم

ال��ت��ق��يُّ ال��لَّ��ِب��ي��ب ال��ف��ت��ى ف��أن��ت ـ��ر ال��خ��ي��ـ ص��ف��ر ي��ا ال��ع��زاء ال��ع��زاء
م��ق��ض��يُّ س��اِب��ٌق ال��َخ��ْل��ق ف��ي ال��ل��ه وُح��ْك��م أب��ي��ك ف��ي ال��ل��ه َح��َك��َم
َم��بْ��ِك��يُّ ُم��ودَّع ح��ي��ٍن ب��ع��د وك��لٌّ أب��اه بَ��َك��ى َم��ْن ك��لُّ��ن��ا

باشا إسماعيل للمرحوم صديًقا باشا أمني وكان فكري، باشا أمني املرحوم ورثى
الثاني: ويعزِّي األول يرثي فقال صربي

ل��ل��ث��م��ي��ن ال��ن��اِس وأف��ق��َد أم��ي��ن م��ن ال��ن��اِس أق��َرَب ي��ا
ب��ال��ي��م��ي��ن ال��ص��بْ��َر ل��ه ف��ُخ��ذْ َخ��ْط��ب أج��لُّ ه��ذا َخ��ْط��ب��ك
وال��َح��ِزي��ن ِل��ْل��َم��يْ��ت يَ��ذُوب ف��ؤاد ول��ي ف��ي��ه أس��ل��ي��ك
ال��َوتِ��ي��ن ف��ي ال��ي��وم ف��ج��ْرُح��ه��ا ال��م��ع��ال��ي نَ��نْ��دُب ب��ن��ا ف��ُق��ْم
ال��س��ن��ي��ن ن��ْض��رة ف��ي ي��م��وت ح��س��ي��ن أب��ا ف��ك��ري أم��ث��ل
ل��ل��ش��ئ��ون ي��رج��وه وال��ق��ط��ر إل��ي��ه ح��اج��ٍة ف��ي وال��ن��اُس
وال��ب��ن��ي��ن األه��ل وُم��رت��َج��ى ش��ب��اب ف��ي ال��ك��لِّ م��ؤم��ل
ال��ج��ن��ون م��ن ف��ن��ونً��ا يُ��ب��ِدي ي��وم ك��ل ال��م��وت ك��ذل��ك
ل��ل��َم��نُ��ون ع��ق��َل ال َل��ق��ل��ُت ش��خ��ًص��ا ال��م��ن��وَن ع��ل��ْم��ت ف��ل��و
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مرص حسنات ومن الشعراء كبار من يخفى، ال كما صربي، باشا إسماعيل وكان
ملقام تعظيًما ديوانه يف شوقي أثبتها بقصيدة، فكري باشا أمني صديقه رثى وقد الكربى،
وأعزِّزهما صربي ورثاء شوقي رثاء فأنرش شوقي أثر أقفو أيًضا أنذا فها واملرثي، الراثي
بالبَنان، إليهم امُلشار مرص شبَّان من وكان صديقي كان فقد باشا، ألمني رثائي هو بثالث
قال الزمان، طول عىل وتَبْكيَهم تْرثيَهم أن العرب بالد من وبغريها بمرص يجدر والذين

صربي: باشا إسماعيل

يُ��ص��َح��ب أٌخ أم��ي��ٍن أب��ع��د تَ��ْط��لُ��ب َم��ْن دْه��ُر ي��ا وه��ب��تُ��ك
أْخ��ُط��ب ام��رٍئ ُوداد ف��أيَّ َش��ْخ��ص��ه ف��ي ال��َم��ْودة ط��وي��َت
أن��ُدب ش��م��ائ��ِل��ه وأيَّ أرت��ض��ي ل��ه بَ��دي��ٍل وأيَّ
يُ��وِج��ب م��ا وب��ي��ن��ك ف��ب��ي��ن��ي واْرَع��ِن��ي ال��نَّ��َوى ف��ي ات��ئ��ْد أم��ي��ُن
أَْق��رب ل��ي أن��َت أو ال��َق��ْل��ب م��ن ال��نِّ��ي��اط م��نِّ��ي أن��ت إذ أت��ذُْك��ر
أب وه��ذا اب��ٌن ل��ذا وه��ذا أخ ل��ه��ذا ه��ذا ن��ح��ن وإذ
يَ��ك��ِذب ال ج��ذي��م��ة ن��دي��م��ي ال��نَّ��اِظ��ري��ن م��ن ع��نَّ��ا ق��ال وَم��ْن
أح��س��ب أُك��ن ل��م ال��ذي ف��ك��ان خ��اِل��د ل��ي ب��أنَّ��ك ح��س��بْ��ُت

شهر منذ قويل تذكَّرت البيت هذا قرأت عندما فإني الشعراء بني الخواطر تتوارد كم
بنونة: السالم عبد الحاج صديقي رثاء يف غري ال الزمن من

ويَ��ْل��ق��ان��ي وأل��ق��اه ُع��ْم��ر م��دي��د ُم��ع��اَص��رة ن��ح��ي��ى أن آُم��ل ك��نْ��ُت ق��د
وي��رع��ان��ي وأرع��اه ب��ن��ج��وى ن��ف��س��ي انْ��ف��َردت ك��لَّ��م��ا ج��ن��ان��ي ف��ي ل��ه أدع��و
ُح��ْس��ب��ان��ي ض��دَّ ال��ل��ي��ال��ي أرتْ��ن��ي وك��م آُم��ل��ه ك��نْ��ُت ق��د م��ا ال��بَ��يْ��ُن ف��خ��يَّ��ب

صربي: إسماعيل يقول ثم

ال��طَّ��يِّ��ب ال��طَّ��اِه��ر ال��ف��ت��ى ي��م��وت اإله��اب وه��ذا ال��ش��ب��اب ذا أف��ي
أع��ج��ب ِف��ْع��ل��ه ع��ل��ى وع��تْ��ِب��ي أف��ع��الُ��ه ال��م��وِت م��ن َع��ِج��ي��ب
يُ��ك��تَ��ب أج��ٌل ام��رئ ل��ك��لِّ َخ��ْل��ق��ه ف��ي ال��ل��ه َح��َك��م ب��ذا
ي��ْس��ُرب َح��تْ��ف��ه إل��ى وك��لٌّ ال��َم��م��ات ط��ري��َق ال��ح��ي��اَة وج��دُت
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األَْش��ي��ب ب��ال��ع��لَّ��ة وي��دل��ف ب��ال��ش��ب��اب ال��ف��ت��ى ف��ي��ه وي��ع��ث��ر
أَتْ��َع��ب ب��ال��ِغ��ن��ى ال��ِغ��ن��ى وأه��ُل ال��َف��ِق��ي��ر ف��ي��ه ب��ال��زَّاد وي��تْ��ع��ُب
ال��م��ذَْه��ب ب��ال��ع��ال��م وي��خ��رج َج��ْه��ل��ه ف��ي ال��َج��ْه��ل أخ��و وي��ْش��َق��ى
األْع��ذَب م��وارِده��ا ف��أيُّ ل��ل��ح��ي��اة َم��ش��ُروع��ة م��واِرُد
ت��ْض��ِرب َم��ْن ال��م��وِت ي��ُد وتَ��ْدري تُ��ِص��ي��ب َم��ن ال��رََّدى ع��يْ��ُن أت��ع��ل��ُم
وال��م��غ��رب ال��ش��رُق ب��ه وت��اَه األم��ي��ن ن��وُر ت��ك��اَم��َل ��ا أل��مَّ
ت��ْط��لُ��ب م��ا ال��ف��ض��ائ��ل وأع��َط��ى ��ل��ت أمَّ م��ا ال��م��ك��اِرم وأوَف��ى
ن��ْرُق��ب ُم��ق��ِب��ل أم��ٌل ب��ه ف��ان��ط��وى ع��َل��ًم��ا ال��رََّدى ط��واه
ت��غ��رب ال ال��ب��اِل ف��ي وِذْك��راه ن��أَى م��ا وال��ه��وى ن��ائ��يً��ا ف��ي��ا
األْط��يَ��ب ال��م��ل��ُك زاره��ا ل��ق��د ��ْم��تَ��ه��ا ت��ي��مَّ ل��دار ه��ن��ي��ئً��ا

ومنها:

��يِّ��ب ال��صَّ رض��وان��ه وج��اَدك ال��رح��ي��م رح��م��ات ع��ل��ى ح��س��ب��ت
ت��س��ح��ب ألذْي��اِل��ه��ا وأن��ت ُم��نْ��ه��لَّ��ة ال��س��ح��ب زال��ت وال
ت��س��ك��ب ُم��َه��ج ت��خ��اِم��ُره��ا تَ��ِس��ي��ل دم��وع م��نَّ��ا وروَّتْ��ك

هذا: فهو فكري، باشا أمني للمرحوم السطور هذه كاتب رثاء وأما

ت��ت��ق��طَّ��ع��ا أن آن ع��زٍّ وآم��اُل ُودِّع��ا ي��وم ُودِّع��ت م��ْج��ٍد ب��ق��يَّ��ة
م��ع��ا م��ن��يَّ��ت��ه ف��ي ش��ط��ًرا ال��ش��رق م��ن وأْدَم��ج��ت إالَّ األي��اُم ت��نْ��ِع��ه ول��م
م��ق��ل��ع��ا ل��ي��س ُم��ْزن��ه��ا أْن ل��ن��ا ي��ل��وح م��ص��ائ��بً��ا ال��زم��ان ن��ْوءُ ج��اءن��ا ل��ق��د
م��ص��رع��ا وال��ف��رد ال��ج��م��ع ل��ع��م��ري ف��ل��ق��ى ب��وج��وه��ه ال��رََّدى س��اق َم��ن وس��ب��ح��ان
ت��ت��ن��وَّع��ا أن األرزاءَ أج��َدَر ف��م��ا غ��اَرة ال��ق��وِم ف��ي ال��ن��ْح��س ج��ي��ش ش��نَّ إذا

مرص؛ عىل سياسيَّة مصائب كلُّها كانت أيَّام يف فكري باشا أمني مصاب وقع وقد
السودان: عىل اإلنجليز استيالء جملتها من

َم��ْوِض��ع��ا ل��ل��ُع��ذْر يَ��ْرت��اد ال س��اءَ إذا َدْه��رن��ا أح��س��ُب ال��ي��وم ح��ت��ى ك��ن��ُت وم��ا
َم��ْرِج��ع��ا وع��طَّ��ل م��ع��نً��ى م��ن وأف��س��َد غ��اي��ة ك��لِّ م��ن غ��ال م��ا ي��ْك��ِف��ه أل��م
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وأْوَس��ع��ا ال��م��راث��ي م��ج��االِت وراخ��ى ف��س��دَّه��ا ال��رج��اءِ أرج��اءَ وض��يَّ��ق
أْج��َدع��ا ب��م��ارن ال��ع��ل��ي��ا وت��ن��ق��ِل��ب األس��ى وْل��ي��ف��دِح ال��َخ��ْط��ُب ف��ْل��ي��ِج��لَّ ك��ذا
نَ��َع��ى َم��ن دْه��ُرك وْل��يَ��نْ��َع ف��ائ��ٍت ع��ل��ى َع��بْ��رت��ي ال��ن��واِدب ت��م��ري ف��ال ح��ل��ف��ت
ال��ُم��ش��ي��ع��ا األم��ي��ن أْوَدى َم��ْن ك��ان إذا ل��ف��اِج��ع أُْس��ت��ث��ار إن م��ا ف��ه��ي��ه��ات
وأج��زع��ا أن��وح أب��غ��ي ف��تً��ى ف��إنِّ��ي رج��ل��ة ال��ص��ب��ر ف��ي ِق��ي��ل إن أح��بَّ��تَ��ن��ا
َم��ْدم��ع��ا ت��أُل ال ال��ي��وم ل��َط��ْرف��ي وق��ل��ُت ص��ب��رة ال��ت��ص��بُّ��ر َف��ْض��ل ل��ك��م ت��رك��ُت
يُ��َش��ْع��ش��ع��ا أن َزيْ��ن��ه ش��راٍب ف��ك��لُّ س��اق��يً��ا ب��ال��دم ال��دم��ع ك��ئ��وس وش��ع��ش��ع
ُم��تْ��رع��ا ال��ك��أس ذا أس��ت��فَّ ل��م أن��ا إذا خ��ي��ان��ة األم��ي��ن ن��ح��و واع��ت��ده��ا
بَ��ْل��ق��ع��ا ال��ود أخ��ي م��ن ق��ل��ب��ي ك��ان وال ض��ائ��ًع��ا ل��ألع��زَّة ودِّي ك��ان ف��م��ا
ت��ص��دُّع��ا م��ال��ت ال��ش��مُّ اْح��تَ��م��َل��تْ��ه��ا ل��و أم��ان��ة ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن ل��ه ح��م��ْل��ُت
م��ش��رع��ا رق��ن ص��ف��وه ال��ل��ي��ال��ي أع��اَر ان��ه ل��َو إخ��اءً م��نِّ��ي وأص��ف��يْ��تُ��ه
َرع��ى َم��ن م��ث��ل��ي األْف��ق ن��ج��وم وق��ب��ل��ي ص��اِح��بً��ا ال��بُ��ْع��د ع��ل��ى أرع��اه زل��ُت وم��ا
َم��ْط��ل��ع��ا ال��َك��واِك��ُب ت��ل��ك َزَه��رت ف��ال ب��دره غ��رب ال��ت��رب ه��ذا ي��ُك ف��إن
��ع��ا لُ��مَّ ب��األم��س ك��نَّ أم��اٍن ب��روُق َخ��بَ��ت وق��د ال��ب��روُق ت��ل��ك َل��م��ع��ْت وال
ألروع��ا إالَّ ال��ن��اس ي��راع ول��ي��س ُرْزؤه ال��ب��ري��َة راَع َم��ْن ال��ي��وم َق��َض��ى
أْج��َم��ع��ا ال��َم��ص��اِرع ك��ان ول��ك��ن��ه واح��ٍد َم��ْص��رع ال��م��وُت ف��ي��ه ي��أِت ول��م
ال��ُم��َم��نَّ��ع��ا وال��ذِّم��ام ال��َم��ب��اِدي وِص��ْدَق وال��َم��َض��ا وال��َح��ْزم وال��ِع��ْل��م ال��ِح��َج��ى أص��اب
م��ض��ج��ع��ا م��ع��ه ثَ��َوْت إالَّ ُخ��طَّ��ة وال َس��ِج��يَّ��ة ال��َم��ك��ُرم��ات ف��ي بَ��ِق��يَ��ْت وم��ا
ُم��َش��ف��ع��ا ال��ِخ��ص��ال َف��ِري��دات َك��َف��تْ��ه َش��َف��اع��ة ال��َم��نُ��ون ع��ن��د نَ��َف��َع��ْت ف��ل��و
َم��ْط��َم��ع��ا ال��ُخ��ْل��د ف��ي أنَّ ل��و وخ��لَّ��ده ال��ث��ن��ا ط��يِّ��ُب َح��ْوب��ائ��ِه ع��ن وداف��َع
وأرف��ع��ا ن��ف��ًس��ا م��ن��ه أس��رى ي��ل��ق ول��م ال��رِّش��ى يَ��ْق��ب��ل ال ال��م��وِت داِع��ي ول��ك��نَّ
تَ��َزْع��زع��ا إالَّ ل��ل��ع��ل��ي��اء ُرْك��ن ف��ال ُزْل��زل��ت ش��اع إذ األق��ط��ار ل��ه ُم��ص��اُب
ت��ط��وَّع��ا ح��ت��ى م��ن��ه ع��اٍص ي��ب��َق ف��ل��م ج��ام��ٍد ك��ل م��ن ال��دم��ع إب��اء أذل
َم��ْوِق��ع��ا أق��ْرب ال��خ��ْل��ق ُق��ل��وب ِم��ن وال غ��اَرة أب��ع��َد األْرزاء ف��ي أَر ول��م
ت��ص��ن��ع��ا إالَّ ��ْدر ال��صَّ َزَف��رات وال ع��ب��رة م��ال��ك ال��ن��اس ف��ي م��ا ع��ش��يَّ��ة
ُم��ض��يَّ��ع��ا إالَّ ل��ل��م��ح��زون ح��زم وال م��ْس��َك��ة ال��ف��ج��ي��ع��ة ت��ب��ق ل��م ع��ش��ي��ة
ب��ي��وش��ع��ا ت��ردَّ ال ح��ت��ى ال��ش��م��س ل��ه��ا وأْظ��َل��م��ت َش��ْم��ًس��ا ال��ن��اس واَرى ع��ش��يَّ��ة
إْص��ب��ع��ا ت��ج��اِور ب��ات��ْت ش��ف��ة وك��م ب��أخ��ت��ه��ا ت��دقُّ أض��ح��ْت ي��ٍد م��ن ف��ك��م
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تَ��َض��ْع��َض��ع��ا إالَّ ال��ش��ام ف��ي ج��ب��ل ف��ال َف��ْق��ده أش��ع��َر ال��ن��ي��ل وادي ي��ُك ف��إن
ت��وس��ع��ا ِك��رام ق��وٍم ع��ن ِق��ي��ل إذا ��ر ُم��ق��صِّ ال��ك��ري��م ل��ف��ظ ب��ه ك��ري��م
ِل��ي��نْ��َف��ع��ا ج��اء ال��لَّ��ْح��د ح��ت��ى ال��َم��ْه��د م��ن ك��أن��ه َم��ْح��ًض��ا ال��خ��ي��ِر ط��ري��َق ��ى ت��وخَّ
م��م��رع��ا ال��رَّْوض دون��ه��ا ِخ��الل وُح��ْس��ن أِب��يَّ��ة ون��ْف��س َس��ْه��ل ُخ��لُ��ٌق ل��ه
وأب��رع��ا ال��ك��ت��اب أُوت��ي م��ن ألك��ت��ب والئ��ه��ا ف��ي راج��ع ِص��ْدق وأق��الم
وف��رَّع��ا إالَّ األْص��ل ذا ي��ِغ��ْب ل��م ب��أن ��ًال ُم��ؤمَّ ك��ان ال��ل��ه ع��ب��د ب��ع��د ف��َم��ن

له. وأعزِّهم عليه الناس أعزِّ من أصحاب لثالثة فكري باشا أمني يف مراث ثالث هذه
أربعة كنَّا كيف اآلن لت تأمَّ وقد َقِمنًا، بها وكان مرثيَّة ثالثني له الستوفيت املقام فسح ولو
بيننا وكانت وأُجلُّه، باشا أمني أحبُّ كنت فقد ويُجلُّهم، اآلخرين إخوانه يحب كلٌّ أصحاب،
إسماعيل أحبُّ وكنت املشهور، األديب فكري باشا هللا عبد أبيه مع مراسلٍة بعد مراسلة
وقدمها لإلسكندرية ُمحاِفًظا صربي كان وملا باشا. أمني ألخيه إجاليل وأُجلُّه صربي باشا
عاد فلما االحتفاء، جدَّ باشا إسماعيل به احتفى أرسالن عارف األمري عمي أبناء من
له شكًرا باشا إسماعيل إىل بإمضائه قصيدة أُرِسل أن يف إيلَّ رغب سورية إىل عمي ابن
شوقي أحبُّ وكنت الطَّبْع. تحت الذي ديواني قرَّاء سيقرؤها قصيدة فنظمت حفاوته، عىل
كما ويُجلُّهما وفكري صربي يحبُّ شوقي وكان هذا، كتابي عليه يدلُّ كما وأقدسه وأُجلُّه
حياة يف وبَِقيُت دوني، من املنون طوتهم قد نََسٍق يف إخوان ثالثة فهؤالء شعره. من ترى
وأُرِسل والذكريات، باآلثار عنهم أتسىلَّ أتْرابي أُنِْس من ُمقِفرة أصحابي، بفقد موحشة
منهم وبي ْمل، الشَّ ذلك َصدْع بعد حياة ال قائًال: الُكْربيات، والزََّفرات الَحَرسات وراءهم

قبل. من الطيب أبو قال كما الرمل، يف بهم ما الرمل فوق
بهذه إليه شوقي بعث الحديديِّ القطار يف حادٌث صربي باشا إسماعيَل أصاب وملا

ُمختاراِته: ُجْملة من تكون أن يصحُّ التي األبيات

ك��ال��ح��اِدث��ات وال ب��ح��ادث��ٍة ُم��خ��بِّ��رات ع��ن��ك ��ْح��ف ال��صُّ أتَ��تْ��ِن��ي
ال��ه��يِّ��ن��ات ال��خ��ط��وب م��ن ول��ي��س ُح��َس��ي��ن أب��ا ال��ق��ط��ار ف��ي ب��َخ��ْط��ب��ك
ش��ك��اة م��ن ال��ف��ض��ي��ل��ُة ت��خ��ُل ول��م ف��ي��ه أُِص��بْ��ت ي��وم ال��َم��ْج��ُد أُِص��ي��ب
ال��َم��ْك��ُرم��ات ِع��ث��ار وأْزَع��َج��ه��م ال��م��ع��ال��ي َك��بَ��ِت أْن ال��ن��اس وس��اءَ
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��ف��ات ُم��ت��ل��هِّ رب��ه��ا ت��راءت ��ا ل��مَّ اآلداَب ب��ن��اٍس ول��س��ُت
ح��ي��اة ع��ل��ى ل��دي��ك وأح��رص��ه��ا ف��ؤاًدا أج��زَع��ه��ا ال��ش��ع��ر وك��ان
ل��ل��ُم��ع��ِج��زات ف��ت��رًة ف��ك��ان��ْت ق��ص��اًرا أيَّ��اًم��ا ال��ق��وَل َه��َج��ْرت

للمعجزات. فرتة فكانت قوله: أبدَع فما

العائيل شعره (7)
وإني ويستلطفونه، الناس يرويه ما أوالده خطاب يف سيَّما ال العائيل الشعر من ولشوقي

والدته: يوم بك عيل لولده قوله منه ألختار

ب��ع��دي ال��ن��س��ل ل��ي وت��مَّ ع��ه��دي ص��اح��ب رزق��ت
ب��َس��ْع��دي وي��غ��ب��ط��ون��ي َع��َل��ي��ه ي��ْح��ُس��دونِ��ي ه��م
َم��ْج��د ع��ن��د س��نَ��ْل��ت��ق��ي ونَ��ْج��ل��ي أُراِن��ي وال
َوْح��دي ال��نَّ��ْس��ل أن��ا أنِّ��ي بَ��يْ��ت��ي ي��ْع��َل��م وس��وف
َق��ْص��دي اْح��ِت��ق��اُرك ف��م��ا تَ��لُ��ْم��ن��ي ال ع��ل��يُّ ف��ي��ا
ِع��نْ��دي أن��َت َم��ْن وأن��َت َك��ُروح��ي م��نِّ��ي وأن��َت
ِب��َوْع��د أب��اَك ك��ذِّْب َق��ْول��ي أس��اءَك ف��إْن

فقال: نبدأ؟ أين من ْنا تحريَّ وقد عائلتك، تاريخ نكتب أن نريد األول: لنابليون ِقيل
فلذلك عبقريَّته؛ يبلغ لن ولده إن يقول أن يريد وشوقي عائلتي. أنا فإني بي، ابدءوا
ابنه عىل غضاضة ال أي البنه؛ تصغري ذلك يف وليس َشْوقي نَْسل هو وْحَده شوقي سيكون
سيَنَْفِرد أنه نفسه من يعرف فشوقي الخلق، من كثري كأبيه فليس أبيه شأِْو عن قرصَّ إن

شوقي: رثاء من أنا ُقْلتُه الذي املعنى إىل يُِشري وهذا يدركه، لن ابنه وأنَّ

َل��ه��اِت��ه َف��تْ��ِق م��ن��ذ أج��م��ع ال��ش��رِق ف��ي ُم��داِف��ع غ��ي��ر ��ع��ِر ال��شِّ أم��ي��ُر ه��ذا
غ��اي��اِت��ه ع��ن ال��َج��ْري ف��ي ��روا ق��صَّ ق��د أنَّ��ه��م ال��ع��ب��ق��ريَّ��ة أه��َل ع��اَب م��ا

ِحطِّني: وقعة يف الدين صالح هزمهم يوم اإلفرنج يف قويل ومثله

ال��ن��م��ر دون��ه ال��ل��ي��ُث وإنَّ��م��ا َف��ِش��ل��وا وإن س��اع��ة ي��ْج��بُ��ن��وا ل��م
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وإنما للضيف، قاريًا ِمْغواًرا فارًسا الرجوليَّة تامَّ وكان به، بأس ال صاحٌب يل وكان
ولد يل: ويقولون أبيه جانب يف صغريًا يَرْونَه الناس فكان بدرجاٍت؛ منه أْعَىل أٌب له كان
ن ممَّ وال نًدى، يف وال وًغى، يف ا ً ُمقرصِّ أكْن لم وهللا إني يل: يقول فكان ينجب، ال النجيب
لكان آخر رجل ابن كنت ولو قصوري وأظهر فضحني أبي ولكن ُمنتَقًدا، فيه الناس يَِجد

بالقياس. وتكرب تصغر الناس فإنما لنجابتي، أظهَر

شوقي شعر يف الحكايات (8)

بل اإلخوانية، واملراسالت الحكمية واألمثال واملراثي باألمداح الشعر من شوقي يجتزئ ولم
شاعًرا يكون أن إالَّ وأبَى َمنِكب، كلِّ يف اإلنشاد عالم يف ورضب الخيال، أْوِدية جميع يف هاَم
شعًرا فنظم موضوع، كلِّ يف الفصاحة ناصية عىل قابًضا الرشوط، ُمستوِفيًا األدواِت كامَل
وله والحرشات. والحيوانات الطري أَْلُسن عىل ونظم الفونتني، نََسِق عىل الحكايات من كثريًا
جعل الخرافات، بهذه مْألَى صفحة خمسون أو أربعون الشوقيَّات من األول الجزء يف
الكالم َفْخم لها ويختار العالية املقامات يف يعلو كما فهو ملوضوعها، ُمناِسبًا فيها كالمه
بها؛ الالئقة السهلة الخفيفة القوالب ويلبسها الساذجة املقامات يف يسفُّ اللفظ ورشيف

الفراش: ومليكة اش الخفَّ عن حكايته يف يقول مثًال فرتاه

ال��ف��راش م��ل��ي��ك��ة ��اش ال��خ��فَّ ع��ل��ى م��رَّت
ال��ش��م��وع إل��ى س��ع��يً��ا ب��ال��ج��م��وع ت��ط��ي��ر
ف��ق��ال��ت: واس��ت��ض��ح��ك��ت وم��ال��ت ف��ع��ط��ف��ت
ال��ظ��الم ع��اش��َق ي��ا ب��ال��غ��رام أْزَريْ��ت
ال��ُم��ج��رَّدا ال��خ��اِم��ل األْس��َودا ال��ص��دي��َق ل��ي ِص��ْف
واِص��ِف��ي��ه أَص��َدَق ف��ي��ه س��أل��ت ق��ال��ت
األْوص��اف ال��ك��اِم��ل ال��واِف��ي ��ِدي��ق ال��صَّ ه��و
ك��ت��م��ان وس��رُّه �ان أم� �واره ِج�
ال��خ��ل��ي��ل َه��ف��ا إذا ك��ل��ي��ل وَط��ْرف��ه
ل��ل��ُم��ْش��ت��اق ي��س��م��ح ��اق ال��ع��شَّ ع��ل��ى ي��ْح��نُ��و
ال��غ��ال��ي ال��َح��ِب��ي��ب ه��و ال��َم��ق��ال وُج��ْم��ل��ة
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اْس��ِت��ْه��زاء وق��ولُ��ه��ا ال��َح��ْم��ق��اء ف��ق��ال��ت
ال��م��س��ت��رخ��ص ال��ث��م��ن ذو ال��خ��ص��ي ال��م��س��ك أب��و أي��ن
ال��ُم��ِن��ي��ر ال��ظ��اه��ر األم��ي��ر ص��اِح��ب م��ن
وأش��رف ب��ه أس��م��و أع��رف ف��ي��م��ن ع��د إن
م��ن��ه م��ك��ان��ي وع��ن ع��ن��ه ُس��ِئ��ل��ت وإن
إْع��ج��اب��ا وأَنْ��ث��ِن��ي األتْ��َراب��ا أُف��اِخ��ر
األري��ك��ه وربَّ��ة م��ل��ي��ك��ه ي��ا ف��ق��ال
ال��َم��ْغ��رور َم��الم��ة ال��غ��رور ِم��ن إنَّ
ال��ه��الك إل��ى وام��ض��ي َق��ف��اك ف��أع��ِط��ن��ي
م��ف��اخ��ره وذه��ب��ت س��اخ��ره ف��ت��رك��ت��ه
ف��ان��ق��ض��ت ال��زم��ان م��ن َم��َض��ت س��اع��ة وب��ع��د
ال��ف��راش م��ل��ي��ك��ة ��اش ال��خ��فَّ ع��ل��ى م��رَّت
ال��ف��ن��اء م��ن ت��ش��ك��و األع��ض��اء ن��اق��ص��ة
ال��ب��ك��ا م��ن��ه��ا ي��ض��ح��ك��ه ُم��ن��ه��ِم��ًك��ا ف��ج��اءه��ا
ت��ه��ل��ك ل��م أو ه��ل��ك��ت ل��ك أُق��ْل أل��م ق��ال
ال��ود وج��ه أب��ي��ض َع��بْ��د ص��دي��ٍق ُربَّ
وال��نَّ��ِف��ي��س ب��ال��نَّ��ْف��س ك��ال��رئ��ي��س يَ��ْف��ِدي��ك
وال��ظُّ��ه��ور ال��ُح��ْس��ن ف��ي ك��ال��نُّ��ور وص��اح��ب
ال��وداد ُم��ض��يِّ��ع ال��ف��ؤاد ُم��ع��ت��ِك��ر
َه��الك وُق��ْرب��ه أْش��راك ِح��ب��ال��ه

ه يستفصَّ أن شوقي يريد الذي هذا الفعل، سيِّئ الوْجِه حَسن شخٍص من كم نعم
استخرجها التي الِعَرب كلِّها الحكايات هذه من يستخرج أن أراد كما الحكاية، هذه من
مرامي ورموا والطري، الحيوان ألسن عىل تكلَّموا الذين الكتاب من أو الشعراء من أمثاله

وغريه. ودمنة كليلة صاحب مثل وهم الصغرية، الحكايات هذه من بعيدة حكيمة
الحمار: اْستَْوزر عندما األسد عن حكاية الباب هذا يف شوقي أقوال ومن

ال��ص��ح��اري ت��ض��مُّ وم��ا ال��ق��ف��ار م��ل��ك ِل��لَّ��ي��ث
ان��ك��س��ار ب��ك��لِّ ي��وًم��ا ال��رع��اي��ا إل��ي��ه س��ع��ت
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األظ��ف��ار دام��ي ي��ا وت��ب��ق��ى ت��ع��ي��ش ق��ال��ت
ال��ض��واري أْم��َر يَ��ُس��وس ذا ف��َم��ن ال��وزي��ُر م��اَت
اخ��ت��ي��اري ب��ه��ذا ق��ض��ى َوِزي��ري ال��ِح��م��ار ق��ال
ال��ح��م��ار ف��ي رأى م��اذا ق��ال��ت ث��م ف��اس��ت��ض��ح��ك��ْت
األخ��ب��ار ب��م��ض��ح��ك وط��ارت وخ��ل��ف��ت��ه
ن��ه��ار أو ك��ل��ي��ل��ة ولَّ��ى ال��ش��ه��ر إذا ح��ت��ى
َدم��ار ف��ي وُم��ْل��ك��ه إالَّ ال��لَّ��ي��ث ي��ش��ع��ر ل��م
ال��ي��س��ار ع��ن��د وال��َك��ْل��ب ال��ي��م��ي��ن ع��ن��د ال��ِق��ْرد
ف��ار ب��ع��ظ��م��ة ي��ل��ه��و ي��دي��ه ب��ي��ن وال��ق��طُّ
ال��َوَق��ار َع��ِدي��م م��ث��ل��ي ج��دودي ف��ي َم��ْن ف��ق��ال
واْع��ِت��ب��اري وَه��يْ��بَ��ت��ي وبَ��ْط��ش��ي اْق��ِت��داري أي��ن
اْع��ِت��ذار ب��ع��د وق��ال س��رٍّا ال��ِق��ْرد ف��ج��اءَه
األنْ��ظ��ار ع��ال��َي ُك��ْن ف��ي��ن��ا ال��ج��اه ع��ال��َي ي��ا
ال��ح��م��ار ف��ي َرأِْي��ُك��م ِم��ن ف��ي��ك��م ال��رَِّع��يَّ��ة رأُْي

وابنها: ة الُقربَّ يف وقال

ال��ش��ج��ره ب��أع��ل��ى اب��نَ��ه��ا تُ��ط��يِّ��ر ُق��بَّ��ره ال��رِّي��اض ب��ع��ِض ف��ي رأي��ُت
ال��َه��ش ال��َج��ن��اح ع��ل��ى ت��ْع��ت��ِم��د ال ال��ُع��ش ج��م��اَل ي��ا ت��ق��ول وْه��ي
��ع��ود ال��صُّ ف��ي أف��ع��ل ك��م��ا واف��ع��ْل ع��ود ب��َج��نْ��ب ُع��ود ع��ل��ى وِق��ْف
ثَ��َم��ن نَ��ْق��ل��ة ل��ك��لِّ وج��ع��ل��ت َف��نَ��ن إل��ى َف��نَ��ن م��ن ف��ان��ت��ق��ل��ْت
ال��ه��واء ث��ق��ل ي��م��لُّ ف��ال األث��ن��اء ف��ي ال��َف��ْرخ ي��ْس��ت��ِري��َح ك��ي
��ط��اَره ال��شَّ يُ��ظ��ِه��ر أراد ل��م��ا اإلش��ارة خ��ال��َف ق��د ل��ك��نَّ��ه
ف��َوَق��ع��ا َج��ن��اُح��ه ف��خ��انَ��ه ارت��ف��ع��ا ح��ت��ى ال��ف��ض��اءِ ف��ي وط��اَر
ُم��ن��اه ال��ُع��َال م��ن ي��نَ��ْل ول��م ُرْك��ب��ت��اه ال��ح��اِل ف��ي ف��ان��ك��س��رْت
م��ه��نَّ��ا ع��م��ِره ط��ول وع��اش ت��م��نَّ��ى م��ا ن��ال ت��أنَّ��ى ول��و
ف��وتُ��ه ال��ُم��س��ت��ِع��ج��ل��ي��ن وغ��اي��ة وْق��تُ��ه ال��ح��ي��اة ف��ي ش��يء ل��ك��لِّ
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السفينة: يف وهو الثعلب يف وقال

وال��س��م��ي��ن��ه ال��س��م��ي��ن ف��ع��َرف ال��س��ف��ي��ن��ه ف��ي ج��اَل ال��ح��ص��ي��ن أب��و
زاال ِق��دي��ًم��ا ك��ان م��ا وأن اس��ت��ح��اال ح��اَل��ه إن ي��ق��ول
ال��ث��ع��ال��ب ع��ل��ى ال��ل��ه غ��ْض��ِب م��ن ال��م��ص��اِئ��ب م��ن ح��لَّ م��ا ل��ك��ْوِن
ال��ش��ك��وك م��ن ي��ب��ق��ى ع��س��ى ل��م��ا ل��ل��دي��وك األي��م��ان وي��غ��ل��ظ
ي��رض��ي ش��يء ك��لَّ م��ن��ه ي��رون األرض ف��ي ن��زل��وا إن ب��أن��ه��م
وال��س��م��ي��ن��ه ال��س��م��ي��ن م��ع م��ش��ى ال��س��ف��ي��ن��ه ت��رك��وا ��ا ف��ل��مَّ ق��ي��ل
َرِف��ي��ق��ا ح��ول��ه م��ن��ه��م ي��ب��َق ل��م ال��ط��ري��ق��ا ن��ص��ف��وا م��ا إذا ح��ت��ى
ي��م��ي��ن��ي ح��ن��ث��ت أن ع��ج��َب ال ال��دي��ن ع��دي��م ق��ال��وا إذ وق��ال
ل��ل��رخ��اء ال��ش��دة ف��ي ن��ع��م��ل ال��ده��اء ب��ن��و ن��ح��ن ف��إن��م��ا
ال��س��ف��ي��ن��ه ُص��ْح��ب��ة م��ن��ه ت��ك��ف��ي��ك دي��نَ��ه ي��ب��ي��ع أن ت��خ��اف وَم��ن

الغاية إىل اللفظ من دنا وأنه أيًضا، الباب هذا يُهِمل لم شوقي أن القول وخالصة
فقد ار بشَّ هذا يف مثله وكان َمقال. مقام ولكلِّ ال الجهَّ ويحفظها األطفال تدركها التي
فمرَّة املتفاِرق، باألمر لتأتي إنك معاذ، أبا يا لبشار قلت قال: أبيه عن مهرويه ابن حدث

فتقول: الَعجاج بشعرك تُِثري

دم��ا ق��ط��رت أو ال��ش��م��س ِح��ج��اَب ه��تَ��ْك��ن��ا م��ض��ري��ة ض��رب��ة ض��رب��ن��ا م��ا إذا
وس��لَّ��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ص��لَّ��ى م��ن��ب��ر ذرى ق��ب��ي��ل��ة م��ن س��ي��ًدا أع��رن��ا م��ا إذا

تقول: ثم

ال��زَّيْ��ت ف��ي ال��خ��لَّ ت��ص��بُّ ال��ب��ي��ت ربَّ��ة رب��اب
��ْوت ال��صَّ َح��َس��ن ودي��ٌك دج��اج��ات س��ب��ُع ل��ه��ا

يستحسنون الناس وِعْلية فأنت معرفته؛ َقْدر عىل إنسان كلَّ أكلِّم «إنما بشار: فقال
عىل حرصت هذا أنشدتها فإذا بَيْضَهن، وتجمع دجاًجا تربِّي جارية فهي رباب وأما ذلك،
ما ل األوَّ النمط يف أنشدتها فإذا كلِّه، شعري من وأنفق عندها أحسن وهو البيض، جمع

بها.» انتفعت وال فهمته
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والقول القامة، َقْدر عىل ل يُفصَّ أن ينبغي فالثوب فيها؛ ِجدال ال قضيَّة وهذه قلنا:
الكالم عرض يف هذه ار بشَّ قصة املعري العالء أبو أورد وقد الحالة، مع يتناسب أن يجب

أوَّلها: التي وهي ضبَّة يف السخيفة املتنبي قصيدة عىل

ال��ط��رط��بَّ��ة ��ه وأمَّ ض��بَّ��ة ال��ق��وُم أنْ��َص��َف م��ا

اسمه ولًدا هناك وصاَدف له، بأصدقاء فنزل بالطف يوًما اجتاز الطيب أبا إن فقال:
فدخل معهم، السري فلزمه واسَرتَْكبوه العبد هذا إىل الخيل وسارت أحد، بكلِّ يغدر ضبَّة
الحصن وراء من شتمهم إالَّ لهم سالحه وليس عليه وأقاموا به وامتنع الحصن العبد هذا
ألفاظه بمثل الطيب أبو يجيبه أن القوم وأراد بشتمه، الطيب أبا ي ويسمِّ َشتْم، أقبح
يفهم، لم ُمعرًِّضا لهم سبَّه لو أنَّه وعلم ة، مشقَّ عىل لهم فتكلَّف ذلك وسألوه القبيحة،
ما األبيات: تلك فقال هو، حيث من ألسنتهم عىل فخاطبه الترصيح، عمل فيه يعمل ولم

إلخ. … ضبَّة القوم أنصف
عليه قرأت وقد — املتنبي رأى أي — ورأيته قال: أنه جنِّي ابن عن املعري وروى

إنشادها. يُنِكر وهو القصيدة هذه
الكلمة تلك إرسال عىل وندم نفسه من خجل كان املتنبي أن عىل دليل وهذا قلت:
اللذين الجنان وذلك اللسان ذلك من الناس وحرمان قتله يف السبب صارت التي املشئومة
فقد له، حبِّه من اشتهر وما باملتنبي إعجابه ة فلشدَّ املعري فأما الزمان، بمثلهما بخل
وهذا مقال» مقام «لكلِّ حكم تحت القصيدة هذه يدمج وأن عذًرا، له يتمحل أن حاول
عىل القصيدة هذه يجعل أن وهو ثانيًا؛ عذًرا أخرى جهة من حاول ثم محال، التشبيه
خيط من أرقُّ ضعيف عذر أيًضا وهو ضبَّة، يشتمهم كان الذين الجماعة أولئك ألسن
مثله من الفاردة الكلمة وأن يَِسري، أن بدَّ ال فقوله قال مهما أنه يعلم املتنبي إذ باطل؛
أنها والحقيقة الرُّْكبان. به تسري الذي املنظوم فكيف األذهان، يف وتعلق وتبقى تُحَفظ
األبيات هاتيك فأرسل ه؛ حسِّ عن وغاب نفسه عن املتنبي فيها غفل نَْحٍس ُسَويعة كانت
يضحكهم أنه أو جماعته، غليل بها يشفي إنما وأنه املكان، ذلك تتجاوز لن أنها يظنُّ وهو
ما وصفوا الذي السفيه ذلك صفِّ يف نفسه وضع قد العمل بهذا أنه ونيس ضبَّة، عىل
الطيب أبي من فكانت عضه؟ الكلب إذا الكلب يعض ذا وَمْن وُحْمقه، سفاهته من وصفوا
أرجح من كان رجٍل بفقد العربي األدب ومصيبة إتالفه يف سببًا القبيحة النَّبْوة هذه
الِعْربة تُؤَخذ أن يجب القصة هذه ومن لسانًا. وأذلفهم برهانًا وأقواهم ميزانًا الدنيا أدباء

199



شوقي

يبقى أن يجب الكبري الرجل أن وهي الخاطر، تفارق أن يجوز ال التي والِعَظة الالزمة
سيبقى وأنه عليه، ويحفظ سيسري يقوله ما كلَّ أن يعلم وأن أطواره، جميع يف كبريًا
بيشء يتلوَّث لم أنه شوقي مزايا أحسن ومن لناجله. كالولد لقاِئله والقوُل إليه. ويُنَسب
فال وكثريه، نظمه قليل املرافثة عن فنزه أثريه، كان النفس أدب وأن القاذورات، هذه من

سالمة. عىل األدبيَّة معاركه جميع مضت وقد أحقاًدا هاج وال حفائَظ بقوله أثار

املالحم شعر (9)

الورد، واألسد الفرد الشاعر فيه هو الذي الِقْسم شوقي شعر من نَِصف أن اآلن لنا آن وقد
وحلَّق وسما واآلخرين، األولني فيه بذَّ الذي التاريخي الشعر أو épique املالحم شعر وهو
البارودي باشا سامي محمود لصديقي عصبيَّتي برغم وإني الناظرين، جميع عيون يف
لشوقي، قيَّضها التي الفتوحات هذه هللا له يقيِّض ولم الغرض، هذا فاته قد إنه أقول
أن بدَّ ال كان إن ومبالغاته املديح يف سيئاته عن ر وكفَّ اإلفرنج، شعراء فيها ضارع والتي

السيئات. من عليه ذلك يُحَسب
سنة ففي عمره؛ ُمقتبَل يف له وتنبَّه مرَّة أول من الَحْوض هذا إىل شوقي َفَرط وقد
عن قالها التي الهمزيَّة تلك له كانت غري ال بسنتني باريز يف اجتماعنا بعد أي ١٨٩٤

فيها: يقول التي وهي جنيف، يف امُلنعِقد املسترشقني مؤتمر يف وأنشدها النيل وادي

ال��رَّج��اءُ تُ��ِق��لُّ ب��َم��ن وَح��َداه��ا ال��م��اءُ واْح��تَ��واه��ا ال��ُف��ْل��ك ��ِت ه��مَّ
ال��س��م��اء أْك��ب��َرتْ��ه��ا ق��د س��م��اءً ـ��ه��ا َح��وال��ي��ـ ال��ُع��ب��اب ذو ال��ب��ْح��ُر َض��َرَب
أْم��اء ال��دَّ ت��م��دُّه��ا ش��ب��اًك��ا ِض األر َش��َرك م��ن ال��م��اِرُق��ون ورأى
ال��ظَّ��ل��م��اء ك��أن��ه��ا ��ى تَ��تَ��َدجَّ ج��ب��ال ف��ي م��واِئ��ًج��ا وج��ب��اًال
ال��َه��يْ��ج��اء ُح��م��ات��ه��ا وه��اج��ت ـ��ُل ال��خ��ي��ـ ��ب��ت ت��أهَّ ك��م��ا ودويٍّ��ا

طربية: بحرية عن املتنبي قول إىل ينظر األخري البيت هذا

َق��َط��ُم ب��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ت��ه��در م��زب��دة ال��ف��ح��ول م��ث��ل وال��م��وج
وم��ن��ه��زم ه��ازم وًغ��ى ج��ي��ش��ا تَ��ْض��ِرب��ه��ا وال��ري��اُح ك��أنَّ��ه��ا
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يقول: ثم

ال��بَ��يْ��داء ب��ه��ا م��اَج��ْت ك��ِه��ض��اب أخ��رى ع��ن��د ��ة ل��جَّ ع��ن��د ��ة ل��جَّ
ال��َخ��ف��اء أش��ب��اَح��ه��ن ي��ت��ولَّ��ى وِح��ي��ن��ا ت��لُ��وح ط��وًرا وَس��ِف��ي��ن
ال��ُح��داء ي��ه��زُُّه��نَّ ك��ال��َه��واِدي ص��اِع��دات َس��يْ��ره��ا ف��ي ن��ازالٌت

عندما ل فتأمَّ التصوير، ة وصحَّ اإلبداع يف مثًال يكون أن يصحُّ الذي الوصف من هذا
بعيد، من أرشعتها لك تلوح تارة بعٍد عن السفني تنظر الِخَضمِّ البحر ُعْرض يف تكون
للسفن تشبيَهه أيًضا ل وتأمَّ الِخَضمِّ، أمواج وارتفاع اليمِّ سعة من تراها فال تحدق وطوًرا
فراكب البيداء، يف السائرة باإلبل تتقاذفها التي املوج ظهر عىل ونزولها صعودها يف
قيل: ما أبدع من وهو يقول ثم نازًال، صاعًدا بنفسه يشعر يفتأ ال البعري كراكب السفينة

َف��ض��اء ف��ال��َم��ض��ي��ُق ش��ئ��َت وإذا َم��ِض��ي��ق ف��ال��ف��ض��اء ش��ئ��َت إن ربِّ
واألنْ��َواء ال��ري��اح ف��ي��ه��ا ـ��م��َة ال��رح��ـ واب��ع��ث ِع��ْص��م��ة ال��ب��ْح��َر ف��اج��ع��ل
واإلح��ي��اء ال��ح��ي��اة وأن��ت ـ��س األن��ـ بَ��ُع��د إذا ل��ن��ا أن��ٌس أن��ت
ألَْالء ج��ان��ٍب ك��لِّ ف��ي م��ن��ك ��ت اْدل��ه��مَّ َم��ْه��م��ا ال��ب��ح��ار ي��ت��ولَّ��ى
دع��اء ف��ذاك رغ��ت م��ا وإذا ق��ي��ام ف��ذاك ع��ل��ت م��ا وإذا
س��واء وال��ِب��س��اط ف��ْه��ي َه��يْ��ب��ًة خ��رَّت ج��اللُ��ك راع��ه��ا ف��إذا
وث��ن��اء ت��ح��يَّ��ة ف��ي��ِه ل��ك ك��ت��اب م��ن��ه��ا ال��ط��وي��ل وال��ع��ري��ض

فلو الشعر، من النوع هذا يف تظهر مثلما باهًرا ظهوًرا شوقي عبقرية تظهر ال
هذه يوازي ال الحكايات وباب الرثاء وباب املديح باب يف شوقي قاله ما كلَّ إن قلُت
جاللة أمامه رأى فلما معه هو عال املوضوع عال كلَّما شوقي فكأن مبالًغا، أُكْن لم األبيات
وتعلَّق الُعَال، الدرجات إىل البيان به ارتفع تعاىل خالقه جاللة ل وتأمَّ العظيم الَخْلق هذا
عبارة وهو عنه يتكلَّم الذي الكتاب وأما الجاللة. تلك بوْصِف تليق التي املنتهى بسدرة
هذا من هي حكاية يل فإن البحر، هو الذي العظيم الخلق هذا من الطويل العريض عن

بسبيل. املوضوع
برحمته، هللا ها توالَّ العثمانيَّة الخالفة دار اآلستانة يف لسورية َمبْعوثًا الحرب أيَّام كنُت
ولم أكيدة مودٌة األعظم األتراك أديب له يُقال الذي بك حامد الحقِّ عبد وبني بيني وكانت
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األْصل عربيُّ األعظم األتراك أديب ألن النسب؛ لُحمة إىل تجاوزت بل األدب، لُحمة يف تَنْحِرص
— معه يل وكانت فاسترتكوا، استانبول إىل سلفه جاء وقد السنباطي، الحق عبد إىل ينتمي
ذات ويف اآلثار، ونتناقل األشعار فيها نتناشد مجالُس — حيٍّا يزال ال ألنه أجله يف هللا ح فسَّ
انتهت يوم لبريوت واليًا كان الرتك أدباء من بك، حقي إسماعيل إىل ذاهبًا صادْفتُه يوم
عليك نقرأ حتى معي تعاَل يل: وقال بيدي، فأخذ حامد، الحق عبد ُمريِدي من وهو الحرب،
بنا استقر وما حقي، إسماعيل منزل وافينا حتى معه فمضيت الجديدة. آثاري من شيئًا
ومنها نَْظم، هو ما منها التي «طارق» رواية علينا يتْلُو حقي إسماعيل بدأ حتى الجلوس
أن وهو «مناجاة» حامد الحق عبد يه يسمِّ مكان إىل فوصلنا بالرتكي، ذلك وكلُّ نَثْر، هو ما
منها ُمتذكًِّرا ولست إليه، بها ع يرضَّ بأقوال ربَّه ويناجي السماء شطر وجهه يويل طارًقا
الطبيعة بلسان وكذا كذا تقل ألم املنزلة؟ كتبك يف وكذا كذا لنا تُقْل ألم رب يا قوله: إالَّ اآلن
أن وهي الجملة هذه إىل وصل فلما يقول، ما آخر إىل املنزلة؟ كتبك من أيًضا هي التي
الحق عبد لذلك فاهتزَّ أقدمها، كانت وربما فوًرا: أنا قلت املنزلة، الكتب من هي الطبيعة
وبقي هذه. اكتب عليك باهلل أي يازيكز.» بوني أمان «أمان حقي: إلسماعيل وقال حامد
رسالة وجدت بمدَّة ذلك وبعد اإللهية، الكتب أقدم هي الطبيعة أن وهي النكتة هذه يردِّد
كانت «وربما الجملة: هذه مكتوبة «مناجاة» اسمه الذي الفصل حاشية ويف مطبوعة طارق
أرسالن.» شكيب األمري من هي الجملة «هذه يقول: وبجانبها املنزلة.» الكتب أقدم هي
وأرصَّ لنفسه املعنى هذا ينسب أن أبَى الذي الكبري الشاعر هذا أمانة من العجب فقضيت
هم يكونوا لم أقواًال ينتحلون واألدباء الشعراء من كثري بينما بالرصاحة إيلَّ نسبته عىل
ق. يْرسِ أن من أْغنَى حامد الحق عبد ولكن غريهم، نجلها يكون قد معانَي ويتبنَّون قائليها
فيه له هللا كتب من كتابًا البحر يرى شوقي وأن تواردت الخواطر أن هنا والشاهد
يف يرى العرب يف كشوقي الرتك يف هو الذي حامد الحق عبد وأن وثناء، تحيَّة تعاىل
الكتب أقدم الكتاب هذا يرى العاجز هذا وأن عباده، ليقرأه هللا أنزله إلهيٍّا كتابًا الطبيعة
شوقي: يقول ثم الوحي، عليهم وأنزل األنبياء بعث أن قبل الطبيعة خلق هللا ألن اإللهية؛

ال��وج��ن��اء زم��ان��ه��ا ب��نُ��ع��م��ى ـ��ج��ع ت��ف��ـ ل��م ل��والَك ال��ب��خ��اِر زم��اَن ي��ا
ال��م��اء ب��ال��ش��راع وان��ق��اَد أرض ال��ـ وْج��ه ض��اق َوخ��ِده��ا َع��ْن ف��ق��دي��ًم��ا
ي��ش��اء ف��ي��م��ا ال��وج��ود وق��ام ِق ال��ش��ْر إل��ى ال��ب��ح��ار إْم��رة وان��ت��ه��ْت
ع��الء يَ��ُج��ْزن��ا ف��ل��م وَع��َل��ْون��ا ل��ب��اٍن ي��خ��ل ف��ل��م وبَ��نَ��يْ��ن��ا
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أَُس��راء ب��أْس��ِره��ا وال��بَ��راي��ا َع��ِب��ي��د ف��ال��م��ال��ك��ون وَم��َل��ك��ن��ا
ب��ن��اء ال��زم��ان ف��ي م��ص��ر ي��ُج��ْز ل��م َف��غ��ال��ى ف��ش��اد ب��ن��ى ل��ب��اٍن ق��ل
ال��س��م��اء تُ��ن��ال وأن ��ا ش��مٍّ ـ��ب��ال األج��ـ تُ��ن��َق��ل أن ال��ُم��ْم��ك��ن��ات ف��ي ل��ي��س
اآلب��اء ل��بَ��أِْس��ه��ا ودان��ت ن ِف��ْرع��و ع��زائ��م ع��ن ال��ج��نُّ أْج��َف��َل

مع فرعون وأن ، الجنِّ صنعة من عدُّوه عجبًا رأوا كلَّما األوَّلني إن يقول أن يريد
إىل نُِسب ما كلِّ من وأصعب أعجب وهي ، الجنِّ إىل أحٌد ينسبها لم التي باألهرام جاء ذلك

يقول: ثم البرش، بناء من الجنِّ

واإلم��س��اء اإلص��ب��اح ويُ��واَرى ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا ت��ح��طُّ وق��ب��ور
وال��ف��ن��اء وال��ِب��ل��ى وال��ج��دي��دان م��ن��ه��ا وال��ك��واك��ب ال��ش��م��ُس ت��ش��ف��ق
ال��ث��ن��اء ال��ح��س��ود ع��ل��ى ف��َص��ْع��ٌب ُم��وا ال إذا ف��ي��ه��ا ال��ح��اس��ِدي��ن ف��اع��ذُِر
َظ��ل��م��اء م��ل��ؤه��ا ال��ب��غ��ي ِب��يَ��د ش��ي��دت دع��ائ��م أنَّ��ه��ا زع��م��وا
األَُس��راء وال��خ��الئ��ق ـ��ي��ي��ده��ا تَ��ْش��ـ ف��ي وال��رع��يَّ��ة ال��ن��اُس ��ر ُدمِّ
وال��ذك��اء وال��نُّ��ه��ى وال��رأُي ـ��م��ة وال��ح��ْك��ـ وال��َع��ْدل ال��ق��ض��اءُ ك��ان أي��ن
يُ��س��ت��َض��اء ب��ه��ا ال��ت��ي وال��ع��ل��وم م��ص��ر أع��زَّة م��ن ال��ش��م��س وب��ن��و
واف��ت��راء خ��نً��ى ودع��واه��ُم ـ��ن��ا آث��ي��ـ أص��اغ��ر ادَّع��ى م��ا ف��ادَّع��ى

أيدي عىل والقرس بالظلم بُنِيت األهرام هذه كون زعمت التي يونان إن يقول أن يريد
وإن مثلها، عن لعجزهم ونفاسة حسًدا ذلك قالت إنما الرعية أموال عليها وأُنِْفقت العبيد،
الدهر عىل الخالدة األبنية تلك شيَّدوا الذين الفراعنة عىل أثنى ثم وافرتاء، ُفْحش قولها
من ُسنَن خالفوا أناس إىل انتقلت قد الدولة تلك إن وقال: الَحَدثان، وتبارز الزمان تتحدَّى

هؤالء: يف يقول فرتاه العذاب، مرص فساموا الرعاة ملوك وهم قبلهم

وتُ��س��اء نَ��ْس��ل��ه��ا ف��ي تُ��ؤذى ـ��وء ال��س��ـ ل��راع��ي خ��ي��ٍر ش��اُة ِم��ْص��ر وإذا
إم��اء ف��ْه��ي ال��رج��ال ون��ف��وس َع��ِب��ي��د ف��ْه��ي ال��رج��ال أذلَّ ق��د
وال��َج��ف��اء ال��ِق��ل��ى وألْق��واٍم وِرض��اه��ُم نَ��والُ��ه ولِ��َق��ْوم
ُغ��َرب��اء أرض��ه��م ف��ي وف��ري��ق ب��م��ص��ر ُم��م��تَّ��ع��ون ف��ف��ري��ٌق

203



شوقي

َم��ض��اء وف��ي��ه��ا ثَ��ْورة ف��ل��ه��ا رض��اه��ا ف��اب��ِغ ال��ن��ف��وَس م��ل��ك��َت إن
ال��ُع��َق��الء ال��خ��الئ��ق ف��ك��ي��ف ـ��ِر األْس��ـ م��ن ل��ل��ُوث��وِب ال��وح��ُش ي��ْس��ُك��ن

شوقي والذين الهكسوس، لهم يُقال الذين الرعاة امللوك أحد السوء براعي يعني
فيهم: يقول

ج��اءوا ق��ب��ل م��ن ال��رع��اة ث��ي��اب ف��ي وك��ان��وا ال��ذئ��اب أم��ره��ا أع��ل��ن��ت

اإلنجليز فنصح التفت مرص اْسِتعباد من به وصفها بما الدولة هذه وصف أن وبعد
أهل عىل تغلَّبتم قد أنفسكم ترون كنتم إن لهم: فقال ُمستبدِّين، اليوم يحتلونها الذين
ثورًة للنفوس فإن بالقوة، لكم خضوعهم بعد انتقاضهم تأمنوا أن ينبغي فال مرص
القيود؟ لتحطيم البرش تتحرك ال فكيف القيود من لتتفلت تتحرك الوحش وإن ومضاء،
السكون فإن إلخ، … األرس من للوثوب الوحش يسكن قوله عىل إالَّ هنا اعرتاض يل وليس

أقعد. لكان األرس من للوثوب الوحش ينزع قال أنه ولو يقرتنان ال والوثوب
تجدر إشادة بذكرهما وأشاد وسيزوسرتيس رمسيس تاريخ عىل شوقي أتى ثم
الذي الفرس ملك قمبيز إىل وصل أن إىل زال وما الخوايل، األْعُرص تلك يف مرص بعظمة

فقال: مرص، بملوك حلَّ ما ووصف أِذلَّة، أهلها أعزَّة وجعل مرص عىل استوىل

وال��َح��ف��اء ُع��ري��ه��ا ال��دْه��ُر أْزَع��ج ت��م��ش��ي ب��ال��س��الس��ِل ف��رع��وَن ب��ن��ت
األَُم��راء َخ��ْل��َف��ه��ا س��ار وال ـ��ر ال��ده��ـ بَ��َه��ْوَدِج��ه��ا ي��ن��ه��ْض ل��م ف��ك��أنَّ
ال��ن��س��اء تَ��ُق��وم ك��م��ا ُق��وِم��ي ـ��ه��ر ال��نَّ��ـ إل��ي��ك وِق��ي��ل َج��رَّة أُْع��ِط��ي��ْت
��راء ال��ضَّ ��ه تَ��ْس��ت��رقَّ أن م��ع ال��د وتَ��ْح��ِم��ي اإلب��اء تُ��ظ��ِه��ر ف��م��ش��ت
��اء ص��مَّ َص��ْخ��رة ال��َخ��ْط��ب ِب��يَ��د وأب��وه��ا ش��واخ��ٌص واألع��اِدي
ال��َع��ن��ق��اء َدْم��ُع��ه وف��رع��وُن َن ِف��رع��و دْم��َع ِل��ي��نْ��ُظ��روا ف��أرادوا
بَ��الء وال��س��ؤاُل ال��ج��ْم��َع ي��س��أل ف��ق��ٍر ثَ��ْوب ف��ي ال��ص��دي��َق ف��أَرْوه
ال��وف��اء أراد م��ا ول��ك��نَّ ـ��ِك��ي يَ��بْ��ـ َم��ن ك��ان وم��ا رح��م��ًة ف��ب��َك��ى

إىل وتذهب الَجرَّة تحمل ابنته رأى ملَّا دمعة له تبدر لم فرعون إن يقول أن يريد
أجهش فقره من الناس يسأل أصدقائه أحد رأى ملا ولكنه اإلماء، كإحدى لتستقي النهر

عليه. غلب الوفاء ولكن الدمعة رسيع كان وما دْمَعه، يملك ولم
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فقال: الفرس حكم منها وأزال مرص عىل غلب اإلسكندر أن كيف ذكر ثم

ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ن��ي��ل��ه��ا ف��ي ـ��در إلس��ك��ن��ـ ك��ان��ت ل��ل��ع��ب��اِد ِط��ل��بَ��ة
واألم��راء ال��م��ل��وُك تُ��ِش��ده ل��م ب��ن��اءً ل��م��ص��َر إس��ك��ن��دُر ش��اَد
وال��ُح��َك��م��اء ب ال��ط��الَّ وي��ح��جُّ إل��ي��ه األن��اُم يَ��ْرح��ل ب��ل��ًدا
وثَ��راء َص��ْول��ة وال��ب��ح��ر ـ��ُم��ْل��ك ال��ـ ع��زَّ يُ��ْظ��ِه��ْرن ال��بَ��ْح��ر ف��ي وال��ج��واري
َع��ْل��ي��اء َدْول��ة األرض ف��ي ـ��م��وَس ول��ب��ط��ل��ي��ـ ِن��ع��م��ة ف��ي وال��رع��اي��ا

الرعايا فيها واسرتاحت وِحْكمة، علٍم داَر صارت البطالسة عهد يف مرص إن يقول
«والبحر بقوله: عنهما عربَّ تجاري آخر وأسطول حربي أسطول لها وكان أمرها، وغلظ

فقال: كليوباترة، بمجيء البطالسة دولة خراب ذكر ثم وثراء.» صولة

ال��ن��س��اء ت��ج��رُّ ��ا م��مَّ ل��رب��ي ي��ا أُنْ��ث��ى ال��ب��ريَّ��ة َق��يْ��ص��ر ض��يَّ��ع��ْت
االتِّ��ق��اء ب��ه ال��ذي وال��ُح��َس��ام ��ى ال��ُم��رجَّ روم��ا َك��ْه��ف م��ن��ه ف��ت��ن��ْت
َه��يْ��ف��اء ��ه ت��س��ت��رقُّ وال ـ��ث��ى أنْ��ـ ت��م��ل��ك��ه ل��ي��س َم��ْن ف��أت��اه��ا

أوكتافيوس جاءها أنطونيوسحتى بقلب ثم قيرص، بقلب كليوباترة لعبْت كيف أشار
ما وهو َصْدرها عىل حيَّة وضعت بأن وانتحرت عليها فغلب جمالُها، فيه يؤثِّر لم الذي

بقوله: إليه أشار

َرْق��ط��اء ال��وَرى م��ن��ه��ا أراح��ت ء ل��َرْق��َط��ا ف��اْع��َج��ب ال��ح��ي��اَة َس��َل��بَ��تْ��ه��ا

املعارصين شعر يف أبحث أزل لم والذي القصيد، بيت هو الذي باملقطع هنا جاء ثم
دنيا ولجزاه وأجره، ملجده كافيًا لكان غريه يُقْل لم شوقي كان ولو يُداِنيه، ما أجد فال

قال: َمبْناه، وجزالة معناه جاللة يف املدهش املفصل هذا يف ْل تأمَّ وآخرة،

أن��ب��ي��اء وال يُ��ه��ت��َدى ب��ه��ا ـ��ٌب ُك��ت��ـ ال أزم��ان ال��ع��ب��اد ش��ق��ت ربِّ
ال��زَّْه��راء ال��ح��ق��ي��ق��ة ج��م��ع��ت��ه��ا ش��تَّ��ى م��ذاِه��َب ال��ه��َوى ف��ي ذه��ب��وا
ان��ت��ه��اء إل��ي��ك ب��ال��ق��وى ف��ل��ه إل��ًه��ا ق��ويٍّ��ا ��ب��وا ل��قَّ ف��إذا
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ِح��ب��اء م��ن��ك ال��ج��م��ال ف��إنَّ ـ��ٍه ب��ت��ن��زي��ـ ج��م��اًال آث��روا وإذا
واإلي��م��اء ال��رم��وز ف��إل��ي��ك غ��رٍّا ال��ت��م��اث��ي��ل أَن��ش��ئ��وا وإذا
��ن��اء ال��سَّ وم��ن��ك ��ن��ا ال��سَّ ف��م��ن��ك بً��ا أرب��ا ال��ك��واك��ب ق��دَّروا وإذا
وال��ن��م��اء ُح��ْس��ن��ه نُ��ْع��م��اك ث��ار آ ف��م��ن ال��ن��ب��ات ألَّ��ه��وا وإذا
��اء ال��ش��مَّ ال��ج��الل��ة ف��ال��م��راد ُس��ُج��وًدا ال��ج��ب��ال ��م��وا ي��مَّ وإذا
ت��ش��اء َم��ن ب��ه ت��ْح��بُ��و ف��ض��ٌل ـ��ُم��ْل��ك ال��ـ ف��إن ال��م��ل��وك ت��ع��بَّ��د وإذا
واألنْ��واء وال��ع��اص��ف��ات ـ��م��اك األس��ـ م��ع ال��ب��ح��ار تُ��ع��بَ��د وإذا
واآلب��اء ��ه��ات واألمَّ ح��ام واألر واألرض ال��س��م��اء وس��ب��اع
إم��اء وال��م��ؤنَّ��ث��ات ��ع ُخ��ضَّ َع��ِب��ي��د ال��ُم��ذكَّ��رات ل��ُع��الك

الكتب تنزل أن قبل إنهم فقال: مرص، أهل ديانات تاريخ يرسد أن شوقي أراد
يجمعها شتَّى مذاهب وذهبوا العبادة يف وا تحريَّ والقرآن واإلنجيل كالتوراة السماوية
وذاك القوي يعبد فهذا مختِلفة؛ ُطُرق من نشدوه ولكنَّهم باهلل، االعتقاد هي واحدة حقيقة
األشجار، قدَّسوا من ومنهم الكواكب، عبدوا من ومنهم التماثيل، ينحت وذلك الجميل يعبد
واألسماك للبحار سجدوا من ومنهم امللوك، ألَّهوا من ومنهم للجبال، انحنَوا من ومنهم
اإللهية. الحقيقة هو املنشود املقصود املراد وكلُّ ذلك، وغري والوحش والطري والعواصف
الحيوانات إىل صارت حتى بعضها ل وتسفُّ هذه عباداتهم ع تنوُّ عن يعتذر شوقي كأنما
طفوليَّتها يف الخلق عقول فكانت الدليل، وجود لعدم القويم الطريق هناك الناس بجهل
الحق أنه يعرفون وحي عليهم ينزل وال عون، ويرضَّ ويفزعون ويرجون يخَشون وكانوا
وحصحص الطريق فأنارت الرسل جاءت حتى الحرية هذه يف زالوا وما عليه، فيعوِّلوا
إننا رب يا بقوله: عقائدهم يف البرش تخبُّط عن االعتذار هذا شوقي قدَّم وقد الحق.

بُل: السُّ ضَلْلنا كنَّا أن عجب فال مكان كلِّ يف وراءك وهمنا عشقناك

ال��رج��اء واْس��تَ��ب��اه��ا ال��َخ��ْوف ن��ال��ه��ا ِص��ب��اه��ا ف��ي ع��ق��ول��ن��ا ه��ذي ربِّ
األع��ض��اء ب��ح��بِّ��ك وق��ام��ت ـ��ل ال��رُُّس��ـ ت��أت��ي أن ق��ب��ل ف��ع��ش��ق��ن��اك
األس��م��اء ل��ك ان��ت��ه��ْت م��وس��ى ج��اء ف��ل��م��ا ش��تَّ��ى األس��م��اء وات��خ��ذن��ا
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ألنه ربِّه؛ ألجل موىس فخانَه وفائه عىل واعتمد موىس، ربَّى فرعون أن كيف ذكر ثم
فقال: الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال

ال��َوف��اء يُ��رَج��ى ال��ك��راِم وع��ن��د ٍف وا ل��ه م��وس��ى أنَّ ف��رع��وُن ظ��نَّ
ال��ج��زاءُ ال��ج��زاءِ ض��دَّ س��ي��أت��ي أن ربَّ��ى ي��وم ِح��س��اب��ه ف��ي ي��ُك��ْن ل��م
األن��ب��ي��اء ل��غ��ي��ِره ال ت��ف��ي ول��ل��ه ي��ع��قَّ أن ال��ل��ه ف��رأى
وان��ت��م��اء ن��س��ب��ٌة ك��ان إن م��ص��ر وم��وس��ى ان��ت��م��اءٍ ع��ن��د م��وس��ى م��ص��ر
ال��ل��واء ال��ك��ل��ي��م ب��ال��س��يِّ��د ه��زَّ م��ه��م��ا ال��ُم��ؤيَّ��د َف��ْخ��ره��ا ف��ِب��ه

واآللهة املتنوِّعة والعبادات والتماثيل الرموز عهد من باملرصيني هنا خرجنا فقد
أساس فوضع السالم، عليه موىس عليه دلَّ الذي األحد الواحد عبادة إىل وألوانًا أشكاًال
— عيىس مولد شوقي فوصف أيًضا — السالم عليه — عيىس تاله ثم اإللهية، الرشيعة
أنَّه ترى أال مثله، وال منه أحسن قال األرض وجه عىل عيسويٍّا أظنُّ ال بما — السالم عليه

األبيات: هذه يجهل َمْن تقريبًا ومسيحيٍّ مسلم من بالضاد ينطق فيمن ليس

وال��َح��ي��اء وال��ه��دى وال��ُم��روءات ع��ي��س��ى َم��ْولِ��د ي��وم ال��رِّْف��ق ُولِ��د
األرج��اء ال��ثَّ��َرى م��ن ب��َس��ن��اه وض��اءت ب��ال��ول��ي��ِد ال��ك��وُن واْزَده��ى
��ي��اء ال��ضِّ ال��وج��ود ف��ي ال��ف��ج��ر م��ن ـ��ري ي��س��ـ ك��م��ا ال��م��س��ي��ِح آي��ُة وس��َرْت
��اء َوضَّ ب��ه��ا م��اِئ��ج ف��ال��ث��رى نُ��ورا وال��ع��وال��م األرَض ت��م��أل
دم��اء ال َغ��ْزوة ال ُح��س��ام ال ان��ت��ق��ام ال ص��ول��ٌة ال وع��ي��ٌد ال
ال��س��م��اء ال��تُّ��راب ع��ن ن��اب��ت م��لَّ ��ا ف��ل��مَّ ال��ت��راَب ج��اوَر َم��َل��ٌك
ُض��َع��ف��اء ل��ه ��ٌع خ��ضَّ ��ٌع خ��شَّ ُش��ي��وخ اإلل��ه ف��ي وأط��اع��تْ��ه
وال��ُع��َق��الء وال��ع��ق��ول رس��م��وا م��ا إل��ى وال��م��ل��وك ال��ن��اُس أذْع��َن
إرس��اء ش��اط��ئ ك��لِّ وع��ل��ى أرض ك��لِّ ع��ل��ى وْق��ف��ة ف��ل��ه��م
ُح��ْك��م��اء ب��ثَ��يْ��ب��ٍة رج��ال ُه��م لُ��ق��ي��ا ف��أح��س��ن ثَ��يْ��ب��ة َدَخ��ل��وا
ال��ُف��َه��م��اء ال��ح��ق��ائ��ق ي��ن��ال أن وَس��َه��ٌل ذاق��وا ح��ي��ن ال��س��رَّ ف��ه��م��وا
وبَ��َه��اء َرْون��ق ال��دَّيْ��ر وإذا َديْ��ر ال��م��ق��دَّس ال��ه��ي��ك��ل ف��إذا
وال��بَ��ْط��ح��اء ال��ث��راء ونِ��ي��ل ـ��ُس وم��ن��ف��ي��ـ ل��ع��ي��س��ى ث��ي��ب��ٌة وإذا
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األن��ب��ي��اء ال��ح��ق��ي��ق��ة وم��ل��وُك ل��ربِّ��ي وال��ف��ض��اء األرض إنَّ��م��ا
وال��َوَالء ل��ه��م ال��ه��وى وك��لُّ ه��م رع��اي��ا م��ن خ��ال��ًص��ا ال��ح��بُّ ل��ه��ُم
أْش��ِق��ي��اء يُ��ن��ك��ِرونَ��ه ب��م��ا ه��م ق��وٌم ال��دي��ان��اِت يُ��ن��ِك��ر إن��م��ا

بمولده إنه فقال عيىس إىل الدور جاء اإللهية بالرشيعة موىس مجيء ذكر أن بعد
غري يشء فيها ليس رشيعة وكانت األرض، يف النور وانترش واملروءة والحياء الرفق ُولِد
الرشِّ مقابلة وعدم الذنب عن والعفو األعداء وحب األذى ل وتحمُّ واللطف والعطف اللني
عنه فناب السماء، إىل ربَّه رفعه أن إىل عاش ما — السالم عليه — عيىس عاش وقد بالرش،
بطاعتهم فصاروا أطاعوه سمك صياُدو مساكني ُضَعفاء قوم وهم الحواريون األرض يف
ونزلوا البحار وقطعوا البالد يف فرضبوا والقيارصة امللوك لهم وخضعت األرض، سادة له
وكانوا أهلُها اه فتلقَّ ِمْرص عواصم إحدى ثَيْبة فدخل «مرقص» أحدهم وجاء شاطئ، بكلِّ
بعجب وليس معه، الذي النور ذلك واتبعوا مرقص به جاء الذي الكالم فذاقوا ُحَكماء
أن األمر وحقيقة لعيىس، مرص وصارت كنائس هياكلهم فردُّوا الُحَكماء الحكمَة يفهم أن
القلَب تُخاِلط األنبياء طاعة ألن امللوك؛ دون من تطيعهم فالناس األنبياء هم العالم ملوك
أنكر وما الظاهر، لهم وامللوك الباطن لهم واألنبياء الجسم، إالَّ تخالط ال امللوك وطاعة

قال: ثم أنكروه، بما شُقوا إالَّ قوم األديان

ال��َف��ن��اء داُؤه��نُّ ك��ال��ن��اس الُت وال��دَّو ال��ق��ي��اِص��ر دول��ة َه��ِرم��ْت
ال��نَّ��داء أت��اه��ا إن األق��ال��ي��ِم ُل م��ا وال ال��ب��الد ع��ن��ه��ا تُ��غ��ِن��ي ل��ي��س
ال��َع��ْص��م��اء ث��ي��ب��ة وس��ي��م��ت��ه ـ��ن��ا آث��ي��ـ َق��بْ��ُل م��ن ن��اَل م��ا روم��ا ن��اَل
ب��ق��اء ل��نُ��ْع��م��ى م��ا ب��ع��ُد وم��ن ـ��ُل ق��ب��ـ ِم��ن ال��م��م��اِل��ك ف��ي ال��ل��ه س��ن��ة

الرجال يهرم كما تهرم الدول وأن الرومانية الدولة هرم يذكر أن هنا شوقي أراد
َجاءَ ﴿َفِإذَا ربِّها أمر أتاها إذا واملال امللك كثرة عنها يُغني ال وأنها خلدون، ابن قال حسبما
عاصمة آثينا قبلها من نال ما نالها فرومة يَْستَْقِدُموَن﴾، َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم
الرومانية الدولة هرمت وملا األبد، إىل تبقى دولٌة تكن ولم مرص، عاصمة وثيبة يونان
يْقتَِتلون الناس وأخذ املذاهب، وتشعبَّت الجهل، بها َفَفتَك الضاللة نواحيها يف انترشت
أن هللا فرأى يُوَصل، أن به هللا أمر ما وقطعوا األوىل، الوثنيَّة مثل إىل وعادوا العقائد، عىل
تغِن ولم الوعظ ينجع لم إذا بالسيف بأس ال وأنه ، الحقِّ عىل إلقامتهم القوَّة من بدَّ ال
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جعل وقد شوقي فقال األعضاء، سائر لسالمة الجسم من عضًوا الطبيب يقطع وقد النُّذُر،
والسالم: الصالة عليه د محمَّ لظهور توِطئة الحالة هذه

األْه��واء ل��ه ان��ت��ه��ْت ح��تَّ��ى ث��اِن األْو ه��وى ال��ن��ف��وس ع��ل��ى وت��ولَّ��ى
ال��دم��اء ال��خ��ط��اي��ا تَ��ْغ��ِس��ل وأن ـ��ِف ب��ال��س��ي��ـ ��ر تُ��ط��هَّ أن ال��ل��ُه ف��رأى
ِف��داء ل��ب��ع��ٍض أع��ض��ائ��ه��ا ب��ع��ُض ِم��راٌض وْه��ي ال��ن��ف��وس وك��ذاك
األْغ��ِب��ي��اء ب��ال��غ��ب��اوة َش��ِق��ي��ت ول��ك��ن ال��ع��ب��ي��َد ال��ل��ُه يُ��ع��اِد ل��م
ال��ج��زاء يَ��ُه��ول أن ال��َع��ْدِل ف��ِم��ن وه��اَل��ت ال��ذن��وُب ج��لَّ��ت وإذا
األن��ب��ي��اء ب��أح��م��َد ��رتْ��ه��ا ب��شَّ ��ا ل��مَّ ال��ع��واِل��م ف��ي ال��ن��ور أش��رق
واألس��م��اء ال��ع��ل��وم إل��ي��ه َح��ى ال��ُم��و وال��بَ��َش��ر ��يِّ األمِّ ب��ال��ي��ت��ي��م

املعايص عىل أرصوا عباده بعض ولكن الخري إالَّ لعباده يريد ال هللا إن يقول: فهو
تُقَمع أن العدل فمن الرشك هو وأعظمها عظيمة الذنوب كانت وإذا النفاق. عىل وَمَرُدوا
الرسول هللا أرسل ولذلك ا؛ ُصمٍّ وآذانهم ُغْلًفا قلوبهم كانت فيمن ِحيَلة ال إذ بالسيف؛
كنت وقد الكفر، يافوخ وشدخ الرشك فمحا الفرقان عليه أنزل الذي ي األُمِّ اليتيم العربي
أن العدل فمن قوله: الجزاء، يهول أن العدل فمن قوله: محلَّ شوقي يستعمل أن أحبُّ
وكان إليها. بالنسبة هائًال قاسيًا يكن لم عددها التي الذنوب تلك جزاء ألن الجزاء؛ يجلَّ
الناس ودعوة الحسن، والقول بالنصح، ديَّة املحمَّ الرسالة مبدأ يذكر أن لشوقي ينبغي
عيىس دعوة عن يختلف يشء وال شدَّة وال بأٌس فيها ليس الزمن من مديدة مدَّة الحقِّ إىل
امُلِبني، بالِغه ألجل األمني الرسول َقتْل وحاولوا عنادهم عىل املرشكون أرصَّ أن إىل لقومه،
أهواءِ َضِحيَّة الحقيقة تذهب وال الدعوة تموت ال حتى وآزروه نرصوه قوٍم إىل فهاجر
جزاءً إالَّ كان وما الرجاء انقطع أن بعد إالَّ الجزاء يقع فلم الضاللة، وأنصار السلطة ذوي

ِوفاًقا.
قال: ثم

األق��وي��اء ِم��َراِس��ه ف��ي تَ��ِع��ب��ْت ض��ع��ي��ًف��ا ت��ولَّ��ت إن ال��ل��ه ق��وَّة
ال��ُف��َص��ح��اء وق��وُم��ه ُم��ِب��ي��نً��ا ـ��ُق ال��نُّ��ْط��ـ آي��تُ��ه ال��م��رس��ل��ي��ن أْش��َرف
ال��بُ��ل��َغ��اء ن��ْح��َوه ال��َخ��ْل��ق س��ب��ق ح��تَّ��ى ال��غ��رِّ ب��ال��نَّ��واِب��غ ي��ُف��ْه ل��م
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وال��ن��ص��راء األع��واُن وَل��بَّ��ى ال��لُّ��ب ُم��ن��ق��اَدة ال��ع��ق��وُل وأت��تْ��ه
ِل��واء َش��ت��ات��ه��ن ي��ؤلِّ��ف ل��م َف��ْوض��ى وال��س��رائ��ر ل��ل��ن��اِس ج��اء
َوراء وال��ص��واب وال��ح��ق ال��ل��ه وَش��ْرع ُم��س��تَ��ب��اح ال��ل��ه وِح��م��ى
وارت��ق��اء ال��ث��رى إل��ى وه��ب��وط وَرَواح َج��ي��ئ��ة ف��ل��ج��ب��ري��ل
وال��َج��ْوزاء ال��ن��ج��وم س��ك��ن��تْ��ه ن��وًرا ج��ن��اَح��يْ��ه ف��ي األْف��ق ي��ح��س��ب
ي��ش��اء َم��ْن ب��ه��ا ي��ه��دي ض��ي��اءً ال��ل��ه أْرس��ل��ه��ا ال��ُف��ْرق��ان آُي ت��ل��ك
ال��ض��ي��اءُ ��ي��اءَ ال��ضِّ ي��نْ��َس��خ ك��م��ا ـ��ل وال��رس��ـ ال��ن��ب��ي��ي��ن س��نَّ��َة ن��َس��َخ��ْت
ُرَح��م��اء ب��ي��ن��ه��م ال��َخ��ص��ِم ع��ل��ى ء ا أش��دَّ ِك��رام غ��رٌّ وح��م��اه��ا

غالَب فال هللا ينرصه وَمن األقوياء، مقاومته عىل تْقِدر لم ضعيًفا توىلَّ إذا هللا إن قال:
َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الذِّيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد تعاىل: قوله إىل يشري وهو له،
رسول كلَّ بعث هللا وإن املرسلني، أرشف هو ًدا محمَّ إن وقال: اْلَواِرثنَِي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ
فصحاء، قوم يف بُِعث ألنه امُلِبني؛ النطق كانت — السالم عليه — د محمَّ آية وإن بآية،
من بالفصاحة يتأثَّروا أن أقرب فهم القرائح، أصفى وقرائحهم األلسنة، أفصح لسانهم
غريهم قبل عليه البَُلغاء أقبل حتى النوابغ الكلمات بتلك الرسول يُفِه لم ولذلك قبيل؛ كلِّ
وال بناتهم يَئُِدون محارم؛ ارتكاب ويف بعيد شقاٍق يف أوانئٍذ الناس كان وقد له، وانقادوا
آذانهم؛ ُدبر الحقَّ ويجعلون َضِعيفهم عىل قويُّهم يتسلَّط وكان حراًما، وال حالًال يعلمون
رت وطهَّ إخوانًا وجعلتهم قلوبهم بني ألَّفت التي بالرشيعة ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل جربيل فنزل
عبادة إىل األوثان عبادة من ونقلتهم فيها، ُمنغمِسني كانوا التي اآلثام تلك من خالئقهم
ضياء نسخ بل لظالم ضياء نسخ ال قبله ما نسخ الذي القرآن بآيات كلُّه وذلك الرحمن،
عيىس رشيعة وألن فأكملتها عيىس رشيعة فجاءت ا حقٍّ كانت موىس رشيعة ألن لضياء؛

أْصِلها. إىل وأعادتها فقوَّْمتها د محمَّ رشيعة فجاءت طوارئ عليها فطرأت ا حقٍّ كانت
َعَىل اءُ ﴿أَِشدَّ ِكرام للرسول صحابٌة الجديدة الرشيعة هذه حماية توىلَّ وقد قال:

قال: ثم بَيْنَُهْم﴾ ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ

وال��ع��ل��م��اء ال��ع��ل��وم وت��ئ��ول إل��ي��ه��ا ال��ب��ي��اُن ي��ن��ت��ه��ي ��ة أمَّ
وال��ذَّك��اء أْه��ل��ه��ا ال��رُّْش��ُد ج��اَوَر ألرض ال��رِّك��اُب ح��ثَّ��ت ك��لَّ��م��ا
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��َع��ف��اء ال��ضُّ ُح��ُق��وق��ه��ا ون��ال��ْت ـ��ل ال��ف��ْض��ـ وَس��م��ا ب��ي��ن��ه��م ال��ح��قُّ وع��ال
تَ��ش��اء َم��ن إل��ى ِدي��ن��ه��ا ِم��ن ـ��زاَن وال��م��ي��ـ وال��وس��ي��ل��َة ال��ن��ْج��َم تَ��ْح��ِم��ل
ال��دَّواء وْه��و ال��ُوج��ود ِط��ي��ب ه��و ِن��ظ��اًم��ا م��ن��ه ال��وج��وَد وتُ��ِن��ي��ل
واألع��داء وال��ج��اِح��دون س��نَّ م��ا إل��ى وال��ع��ص��ور ال��ن��اس ي��رج��ع
األذك��ي��اء وت��ش��ت��ه��ي ذَُووه��ا ه��مَّ إن ال��ع��زاِئ��م تَ��ْش��ت��ه��ي م��ا ف��ي��ه
ش��ق��اءُ ال��ش��ق��اءَ آث��ر ول��م��ن ن��ع��ي��ٌم ال��ن��ع��ي��َم ح��اوَل ف��ل��م��ن
ال��ب��ي��داء تُ��ن��ِج��ب أن ع��ج��ي��بً��ا ءِ وال��م��ا ال��ظ��لِّ ب��ن��ي م��ن ال��ُع��ج��م أي��رى
ال��ه��ي��ج��اء آس��اُده��ا ت��راه��ا ء ه��ي��ج��ا آس��اَد ال��خ��ي��اُم وتُ��ِث��ي��ر
وال��ف��ض��اء أْس��ِره��ا ف��ي ُط��رٍّا أرض ال��ـ ح��تَّ��ى ال��س��واِع��د ع��ل��ى أن��اف��ت م��ا
وال��ح��م��راء وال��غ��رب وم��ص��ر ُد وب��غ��دا وال��ب��ح��ار ال��ص��ي��ُن ت��ْش��ه��ُد

ُمنِرشحة صدوًرا العلوم فيها وتجد البيان، إليها ينتهي ة أمَّ العربية األمة إن يقول:
عىل استولت كلَّما فكانت كانوا، حيث للعلماء وزنًا وتُِقيم بطبيعتها، عليها تُقِبل فهي
إنسان كلُّ ونال ، الحقِّ رايُة وَعَلْت الفحول، العلماء فيه ونشأ وَربا، فيها الِعْلم اهتزَّ قطر
يف رشع أنَّهم الناس وَعِلم الفروُق، وارتفعِت الطبقاُت، واضمحلَّت بعمله ه يستحقُّ ما
إذا األيهم جبلة وأن سواء، وقة والسُّ امللك وأن أتْقاهم، ِهللا عند أْكرَمهم وأن الرشع، نظر
مراعاة دون من الجميع عىل يُقام الرشعي الحدَّ وأن الحال، يف منه يُقاد األعرابي لطم
ألمرت َرسَقْت د محمَّ بنت فاطمة أن «لو قائًال: يهتف الرسول وأن الخليفة، ابن وعىل
فهم َعَمٍل بغري وجئنا باألعمال األعاجم جاءت لنئ «وهللا يقول: عمر وأن يدها.» بقطع
من فإنَّ هللا، عند ِلَما وْليَْعمل القرابة، إىل رجل ينظر فال القيامة، يوم منَّا د بمحمَّ أْوَىل
يُِقيد كان عَمَر وأن نفسه، من يُِقيد كان الرسول وأن نَسبُه.» به يُِرسع ال عَملُه به َقُرص
القرآن ملبادئ يصدعون فكانوا القضاء؛ يف اليهودي يساوي كان عليٍّا وأن نفسه، من
قد كانتا الرومانية والدولة الفارسيَّة الدولة أن وصاَدَف والصغري، الكبري عىل ويطبِّقونها
اإلسالم ظهر فما الضعيف، فوق القويُّ وعال الحقوق فيهما وضاعت الفساد إليهما أرسع
ثُلُثي اإلسالَم أورَث تقلًُّصا أمامه الثانية وتقلَّصت ا تامٍّ انهياًرا لديه األوىل انهارت حتى
فيها وأثاروا عليها، استوَلوا التي األَُمم إىل دينهم يف الذي العدل حملوا فالعرب مماِلكها،
الناس يرجع للوجود نظاًما الدين هذا وصار األرض، َمناِكب يف والسعي العمران حبَّ
واألخرى للدنيا ناظًما كان بل فحسب، آخرة بدين يكن ولم والعقبى، الدنيا أمور يف إليه
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والُخيَالء اإلرساف حرَّم وإنما األذكياء، نفوُس تشتهي ما ويرسَّ الطيِّبات فيه هللا أحلَّ مًعا؛
ثم ه، عقَّ َمن عىل صاِرٌم بَرَّه، بَمن برٍّ ِدين فهو َمَرًحا، األرض يف وامليش واالعتداء واإلثم

قال:
ممالكهم، منهم ويبتزُّون واملاء الظلِّ أبناء يفوقون الصحراء أبناء أنَّ عجبًا يكن ولم
رأينا حتى العرب بادية من اآلساد هذه ثارت فما اآلساد، مواطن الصحارى كانت فطاملا

قال: ثم غربًا، واألندلس املغرب إىل رشًقا الصني من ملكهم يف تنتظم األقطار

ال��غ��رَّاء وال��م��لَّ��ة ف��ي��ه��ا ش��اَد ��ا م��مَّ وال��ض��اد ال��ب��الِد ك��ع��م��ِرو م��ن
اإلي��واء دأْبُ��ه ال��ظ��لِّ ض��اف��َي ُج��َس��اًم��ا ُرْك��نً��ا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ش��اَد
ال��ُخ��َل��ف��اء وق��ام��ِت ف��اْط��م��أنَّ��ت ف��ي��ه ال��ِخ��الف��ة ق��اَم��ت ط��اَل��م��ا
��اء َوضَّ ل��ن��يِّ��ر ع��م��ًرا إن ع��م��رو ُم��نْ��ِص��ف ك��نْ��َت إْن ع��م��ًرا ف��اب��ِك
أف��ري��ق��اء ي��ْق��تَ��ِن��ي��ه ل��َم��ن ـ��ُل وال��ن��ي��ـ ب��ال��ن��ي��ل ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ج��اَد
إْزراء ل��ه��ا ��ه ِرقِّ وف��ي ـ��ُل ال��ن��ي��ـ ُح��رِّر إذا ش��أنً��ا ت��ع��ل��و ف��ْه��ي

وادي فاتح وهو — عنه هللا ريض — العاص بن عمرو ِذْكر من بدٌّ لشوقي يكن لم
مرص يف كانا واإلسالم العروبة إن شوقي: قال الُجسام. النَِّعم بتلك وُمَمتِّعه لإلسالم النيل
َخرْياتها وتدرُّ إليه تأوي اإلسالمية للِملَّة ُرْكنًا مرص من جعل وإنه عمرو، يدي غرس من
باألرزاق عمرو أغاثها — وقتئٍذ الخالفة دار — املدينة أهل املجاعة ت مسَّ فإذا عليه،
النيَل املسلمني ملَّك ألنه له؛ حدَّ ال اإلسالم عىل عمرو فَفْضل قال: النيل، وادي من امُلتِصلة

العاص. بن عمرو به قام الذي العمل لعظمِة وْصًفا بذلك وكفى إفريقيا، هو والنيُل
إالَّ منه يعرِّج أن يشأ فلم اإلسالم يف مرص تاريخ استطاَل شوقي أن ويظهر
آل عن شيئًا يُقل فلم العباس، بني وَدْور مرص يف األَُمويني َدْور وطوى الُكَرب بالحادثات
ْهر، الدَّ من َرَدًحا ملعت زاهرة دولة لهم كانت أنه مع الفاطميني، عىل يعرِّج ولم طولون
شوقي قفز فقد وبالجملة والجماعة. السنَّة طريق عن بَحيْدهم ِذْكرهم عن تجانَف ولعلَّه

فقال: األيوبي، الدين صالح زمن إىل واحدة طفرة العاص بن عمرو زمن من

َج��زاء ل��ل��رج��ال ال��َم��ْدح ف��م��ن واْم��َدح أيُّ��وب آل ال��ُغ��رَّ واذك��ر
��َل��ح��اء ال��صُّ األع��زَّة ال��م��ل��وك ـ��ُض ال��ب��ي��ـ وال��نَّ��ف��ر اإلس��الم ُح��م��اة ه��م
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��اء ش��مَّ َق��ْل��ع��ة وب��ب��ل��ب��ي��س ِح��ْص��ن ب��ال��ص��ال��ح��يَّ��ة ي��وم ك��لَّ
َح��ْم��راء ع��ظ��ي��م��ة ن��اٌر ـ��ف��ان ول��ل��ض��ي��ـ دار ل��ل��ِع��ْل��م وب��م��ص��ٍر
وث��واء ق��ًرى وألس��راه��م َق��تْ��ل أيُّ��وب آل وألع��داء
واإلْس��راء ال��م��س��ج��دان ه��و َم��ن وي��دري ص��الح م��ن ال��دي��ن ي��ع��رف
االح��ت��م��اء ب��ه ال��ذي وح��م��اه ح��ص��نً��ا ك��ان ال��ذي ِح��ْص��ن��ه إن��ه

والجهاد، والصالح اإلسالمية النفس وعزَّة الحمية من أيوب بنو عليه كان ما إىل أشار
الوغى نار ويوقدون الضيوف ويقرون العلم، دور ويشيدون الحصون يبنون كانوا وأنهم
اإلسالمي الدين وأن الُكَرماء، األبطال شأن أرساهم ويكرمون للقصاد، القرى ونار لألعداء
أشار العظيمة. خدمته تعرف الثالثة الُحرم وأن حمايته، من الدين صالح مقام يعرف
حصنًا كان إنه وقال الرشيف، القدس إىل اإلرساء وبقوله واملدينة مكَّة إىل املسجدان بقوله
الكربى املالحم من ألنها الصليبيَّة الحرب ذكر عىل أتي ثم الحمى، لذلك وحًمى للقدس

فقال:

وال��نِّ��س��اء ق��وُم��ه ال��غ��رُب وم��ش��ى وال��ح��اِم��ل��وه ال��ص��ل��ي��ُب س��اَر ي��وم
ال��دم��اء ف��ي��ه��ا ت��ث��ور وق��ل��وٍب األم��ان��ي ف��ي��ه��ا ت��ج��ول ب��ن��ف��وٍس
ج��اءوا ب��ال��ح��قِّ ال��ذي��ن ودي��ِن س وال��ن��ا ل��ل��ح��قِّ ال��دَّم��ار يُ��ض��ِم��رون
ال��ب��ن��اءُ ب��ال��ق��ن��ا ش��اد م��ا ـ��ب��ان وال��ص��ل��ـ ب��ال��ت��الوة ويَ��ه��دُّون
ِخ��ب��اء ب��ي��ن��ه��ن ل��ل��دي��ن نُ��صَّ ص��ْدٍق ع��زائ��ُم ف��ت��ل��ق��تْ��ه��م
��ي��اء ال��ضِّ ال��ظ��الم م��زَّق م��ث��ل��م��ا أرض ك��لِّ ع��ل��ى ج��ْم��َع��ه��م م��زَّق��ت
َرج��اء ل��ل��رع��اي��ا ف��ي��ه وم��ا ـ��ه ف��ردَّت��ـ ال��م��ل��وك أم��رَد َوَس��بَ��ت
ال��ِف��داء أذاه��ا م��ن ي��خ��لِّ��ْص��ه ل��م أذاه ِه��ي��َب ال��م��ل��ي��َك انَّ ول��َو
األع��داء ت��ق��ولُ��ه م��ا ال ل��ون ال��خ��ا وال��َع��َرب ال��م��س��ل��م��ون ه��ك��ذا
أن��ب��اء َل��ن��ا ال��ورى ف��ي وب��ه��م ال��ل��ي��ال��ي ِن��ل��ن��ا ال��زم��ان ف��ي ف��ب��ه��م
وال��ب��ق��اء ع��ن��ده��ا ال��م��وُت ي��س��ت��وي ن��ف��وس ف��ي ِح��ي��ل��ة ل��ل��ذلِّ ل��ي��س

القوم ألن وذلك والنساء» «قومه يقول: فهو اللُّغة؛ يف رسوخه شوقي مزايا أحسن من
األمور. بعظائم يقومون ألنهم خاصة؛ الرجال جماعة هم
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حرب يف كانوا وقد والنساء رجاله الغرب ومىش يقول: كأنه بالنساء القوم قابل وقد
ونساء. رجاًال بالفعل جاءوا الصليب

للرََّفث، استُجِلبَْن قد كنَّ من ومنهن أزواجهن، مع ِجَنئ قد كنَّ من فمنهن النساء أما
األصفهاني العماد وَصَفهن وقد اإلفرنج، جيش يف كثريًا النساء من الجيش هذا وكان
ولكنه ان، امُلجَّ يلذُّ وْصًفا املعروفة وجناساته املعهودة بأسجاعه القديس الفتح يف الكاتب

اإلفرنج. جيوش يف العهد قديم األمر هذا أن عىل تدل تاريخيَّة بحقيقة يُنِبئ
ُمفعَمة وصدور باألماني، مْألَى بنفوس الصليبيون جاء كيف يشري شوقي إن ثم
وأن الحقَّ يهدموا وأن به، داَن َمن كلَّ ويخنقوا اإلسالم عىل يقُضوا أن يريدون باألحقاد

بالحق. جاء َمن روا يدمِّ
بها نهَض صادقة عزائم املسلمني من تهم تلقَّ اإلسالم بالد هاجموا ملا إنهم وقال:
ملك التاسع لويس الحروب هذه بعض يف ْت وأََرسَ أرٍض، كلِّ عىل جموَعهم فنَثَرْت الدين
بعد باملال نفَسه فدى ولكنَّه منه، قوِمه أمُل وانقطع لويس، القديس له يُقال الذي فرنسا
كانوا ولكنهم الِفْدية، منه قبلوا ما إطالقه عاقبة خافوا املسلمون كان ولو أَْرسه، من مدَّة
أوروبا. ملوك من ملك ترسيح عاقبة يخافوا أن من هللا عىل اتِّكاًال وأعظم بأنفسهم أْوثَق
بقوله: «املسلمون» قوله: عىل وعطف وامَلنْعة، العزِّ من املسلمون هكذا وكان قال:
َالِة َوالصَّ َلَواِت الصَّ َعَىل ﴿َحاِفُظوا حدِّ عىل التخصيص باب من الخالون» «والعرب
العالم يف ُسْدنا بهم وأننا للناس، اإلفرنج رهم يصوِّ كما يكونوا لم وأنهم اْلُوْسَطى﴾
والحياة املوت ة أمَّ عند استوى إذا وقال: مجيد، تاريخ من ورثناه ما وورثنا طويًال، زمنًا

قبيل: من وهو ، للعدوِّ فيها ِحيلة فال

أت��ق��دَّم��ا أن م��ث��ل ح��ي��اًة ل��ن��ف��س��ي أِج��ْد ف��ل��م ال��ح��ي��اَة أس��ت��ب��ق��ي ��رت ت��أخَّ

رحمه — شوقي عىل االعرتاض من بل اليشء، بعض الوقوف من هنا يل بدَّ وال
ْدق، الصِّ بعزائم لهم املسلمني ي تلقِّ وبني الصليبيني زحف بني املسافة قرصَّ فقد — هللا
الجموع أْصَلتْها وقعة أوَّل أن وذلك َدْهًرا؛ ى تُسمَّ أن يصحُّ حقبة الَعْهَدين بني أنَّ والحال
الصليبيني بني وقعت التي األناضول يف نيقية واقعة كانت اإلسالمي الجيَش الصليبيَّة
ومنذ ،١٠٩٧ سنة يونيو ٢٦ وتاريخها نيقية واسرتجعوا الصليبيون بها وفاز والرتك،
كان سنة ِتسعون الرشق يف الصليبيني دول عىل قضت التي «حطني» واقعة إىل اليوم ذاك
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لبعض، بعِضهم بَنِيه ة ومشاقَّ اإلسالم َفْوىض ظلِّ يف ويمرحون يرسحون الصليبيون فيها
وال واسًعا كان مهما العقل ر يتصوَّ أن يمكن وال الراوون روى وال الراءون رأى ما فإنه
زحف وقتما اإلسالمية الدول عليها كانت التي الفوىض درجة خصبًا كان مهما الخيال
عىل ثائر شيٌخ قصبة كلِّ ويف سلطانه، عىل ثائر أمري بلدة كلِّ ففي الرشق، إىل الصليبيون
الخفاء يف أيديَهم يمدُّون ُوَزراء مملكة كلِّ ويف أختها، تناوئ دولة قطر كلِّ ويف أمريه،
َحْرب والسالجقة بغداد يف العباسيني عىل َحْرب مرص يف والفاطميُّون دولتهم، أعداء إىل
قونية أصحاب قطولش وفرع فارس أصحاب أرسالن ألب فرع بني بعض عىل بعضهم
كلُّه وهذا األناضول. رشقي أصحاب للدانشمنديني أعداء السالجقة وجميع واألناضول
يكون أن يُِريد تقريبًا فيها َمن كلُّ كان التي َفْوىضسورية إىل بالقياس شيئًا يَُعدُّ ال َسْهل

. ُمستِقالٍّ
برغم يقتتالن وهما أخيه، رضوان يد يف وحلب السلجوقي، دقاق يد يف فالشام
وِفَلْسِطني أَُمراء، لها وطرابلس آخر، أمري يد يف وحمص أمري، يد يف وحماة أخوان، أنهما
حتى معدودة أشهر من أكثر عمله يف العامل يقيم وال والسالجقة، الفاطميون يتقاسمها
فوق تكون أن يأبى وهو إالَّ ِحصٍن قائُد يوجد وال االستقالل. يف طمًعا دولته عىل يثور
الرءوس وحْصد العام والقتل والَفتْك الذَّبْح من فارتكبوا الصليبيون جاء وقد يٌد، يده
والشيوخ واألطفال النساء وإتالف كاملحاربني املساملني األهايل واستئصال استثناء بال
وال عني رأت ال ما والسرت الصون ببيوت املعرَّات وإنزال األعراض عىل والتجاُوز واألرسى
وتل وحارم النعمان ومعرة أنطاكية يف الدماء من وأسالوا بال، عىل خطر وال أُذُن سمعت
وعسقالن ويافا وبريوت وطرابلس والالذقية وحماة وشيزر ورسوج والرها وعزاز بارش
القدس؛ يف الكربى والطامة العباراُت. كنَهه تبلغ وال األلفاُظ هوَله تَِصف ال ما وعكا
العرب وتواريخ صدورها، إىل الدماء يف غاصت الخيل بأن نفسها تواريخهم تعرتف حيث
النساء بينهم ألًفا سبعني كانوا األقىص املسجد يف الصليبيون ذبحهم الذين إن تقول

واألطفال.
العدو، وجه يف يتَّحُدوا أن سنة تسعني مدَّة املسلمني نظر يف كافيًا يكن لم هذا وكلُّ
كان التي امُلستمرَّة املجازر هذه من ويتخلَّصوا بينهم، فيما والعداء الشقاق يرتكوا وأن
وهم مرَّتني أو مرَّة — يوم كلِّ يف بل عام كلِّ يف ال — ويفتنونهم فيهم يْرتكبُونها اإلفرنج
إخوانهم عىل معهم يجتمعون وقد اإلفرنج، ملعاهدة أيديَهم يمدُّون كانوا بل ِكرون، يدَّ ال
فيها من جميع واستأصلوا فتحوها للمسلمني بلدة من قفلوا قد اإلفرنج ويكون وجريانهم
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ويميش يعاهدهم املسلمني دماء يف غائصون وهم املسلمني أَُمراء من أمري إليهم فيأتي
شيئًا. يَْفعل لم كأنه قومه من آخر أمري عىل معهم

وما أنطاكية مسلمي من امُلؤلَّفة األلوف تلك وذبحوا أنطاكية الصليبيون فتح وملا
الفتح بهذا الصليبيني لتهنئة القاهرة من وفًدا تُرِسل الفاطمية الدولة كانت يجاورها
يوم الوقائع إحدى يف باملسلمني ظفروا قد الصليبيون وكان الِحْلف، وتعرضعليهم العظيم
ثالثمائة الفاطمي الوفد إىل الصليبيني أمراء فأرسل عندهم، ُضيوًفا الفاطمي الوفد كان
قدَّموا لو كما بمشاهدتها، ويكرمونه بها الوفد ينفحون املسلمني قتىل رءوس من رأس
الصليبي، الفوز بذلك رسورهم يُظِهرون الفاطميُّون وكان مثًال، الفاكهة من شيئًا لهم
النكرس ولوالهم للصليبيني الخدمة ينصحون طرابلس أصحاب عمار بنو األمراء وكان
تحت تدخل ال أشياء النوادر هذه أمثال ومن سورية، شمايل يف كان عندما األول بودوين
ال تمحيًصا صتها ومحَّ مًعا اإلفرنج وكتب العرب كتب من كلَّها استقصيتُها قد اإلحصاء

ِصْحتها. يف ينقدح شكٍّ لعارض مكانًا يدع
يف وقعت أو القياس خالف عىل جاءت فلتات عن عبارة الحوادث هذه تكن ولم
أن عاقل عْقُل يمكن ال بشكل اإلسالميَّة الفوىض هذه استمرت بل انتباه، غري من األحايني
حتى لبعض بعضهم املسلمني تمزيق كفى وما سنة، سبعني إىل ستني مدَّة مداه يُدِرك
خُشوا كلما هؤالء وصار اإلفرنج، مع وتمالئوا الحشاشني اإلسماعيلية فرقة منهم نجمت
اإلسالم شمل جمع يف يسعى أنه منه لهم يبدو أو عليهم خطًرا فيه يرون مسلم أمري عادية
اتفاق يف املؤامرة هذه يف يكونون وقد واغتالوه، هؤالء فذهب الحشاشني بهؤالء رَموه
جاء الذي السلجوقي الجيش قائد مودود اغِتيل كما وذلك املسلمني؛ ملوك من أناس مع
اغتاله َمن وأرسل األمر، مغبَّة من دمشق أمري طغطكني فخاف سورية مسلمي الستنقاذ
اغِتيل وكما والصليبيني، طغطكني بني بتواطؤ ذلك وكان يصيل، وهو األموي الجامع يف
امُلجاِهدين. ِكبار من وكان املوصل جامع يف يصيل وهو واملوصل حلب صاحب برسق
والجزيرة؛ والعراق فارس من ُمجتِمعة سلجوق آل من جرارة جيوش جاءت ما وكثريًا
حتى سورية إىل الجيوش هذه تصل تكن فلم اإلفرنج أيدي من سورية استخالص ألجل
معهم واحًدا ا صفٍّ ووقفوا اإلفرنج إىل انحازوا قد سورية يف املسلمني أمراء من كثريًا تجد
إىل الجيوش هذه ترجع ثم قتال، أشد وقاتلوها الستنقاذهم اآلتية الجيوش تلك وجه يف
املسلمني عىل ويكرُّون اإلفرنج فيعود اإلفرنج بإزاء سورية يف املسلمني وترتك بالدها
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تجد ال ثم واألطفال والنساء الرجال ويذبحون إياه عاهدوهم كانوا الذي العهد ويَنقُضون
أيَّ ُمستفيِدين سورية يف اإلسالم أمراء ذلك مع تجد وال يذكَّرون، وال يتوبون املسلمني
بعضِهم وقتال بالشقاق وغرامهم غيِّهم عن ُمتناِهني وال امُلتكرِّر، اإلفرنج نكث من ِعْربة

بعًضا.
الصليبيني بني وقع وقد مكان منه يخلو وال ة، أمَّ كلِّ يف الشقاق هذا ألجد وإني
املسلمني عند هي أعشاره تسعة أن يف شكَّ فال ا عامٍّ الشقاق كان إن ولكن أنفسهم،
يه وأسمِّ كتابًا ألكتبَنَّ الوقت يل فسح وإن بأجمعها، األمم سائر عند الواحد والعرش
للمسلمني» َجنَتْه وما اإلسالمية والوحدة املسلمني، عىل َجنَتْه وما اإلسالمية «الفوىض
إنه ِقيل بالدهم، إىل منهم املقاتلة أكثر رجع للقدس فتحهم بعد الصليبيني أن وحسبك
بيت كان أي غري؛ ال مئات عدة إالَّ القدس يف يبَق فلم مقاتل ألف عرشون منهم رجع
زادوا ملا سورية يف الصليبيني جند جميع جمعوا لو أوانئٍذ وكانوا حامية بال بقي املقدس
ومع يسرية، ذمة ِرشْ منهم بلدة كلِّ يف أشتات ذلك مع وهم آالف، خمسة أو أربعة عىل
بأن أنفسهم تحدِّثهم ولم واالطمئنان البقاء للصليبيني كلفت قد املسلمني فوىض فإن هذا

لها. العبودية من بالدهم ويخلصوا امُلشتَّتة الرشاذم هذه عىل يتَِّحدوا
عماد ظهر حتى التاريخ يف مثال لها ليس التي الصفة هذه عىل األمر هذا زال وما
يف السورية الوحدة ألساس واضع أول فكان السالجقة، ال عمَّ من عامل وهو زنكي الدين
العادل الدين نور ابنه وتاله املسلمني، من الطوائف ملوك أدَّب أن بعد الصليبيني وجه
السويداء يف أن وأراهم بالصليبيني، اإليقاع من فتمكَّن الوحدة تلك وطَّد الذي الشهري

بيان. إىل يحتاج ال ا ممَّ كان ما فكان يوسف الدين صالح تاله ثم رجاًال،
يف اإلسالم تاريخ من للقلوب امُلدِمي امُلخِجل املؤلِم القسم هذا شوقي حذف وقد
اإلفرنج وأدهشت بالعار اإلسالم وصمت التي التاعسة الحقبة هاتيك وطوى هذه قصيدته
التي ورهطه الدين صالح بعزائم ينوِّه رأًسا وجاء املسلمني، تخاذُل من رأوا ا ممَّ أنفَسهم
قبل. من عرفوه الذي اإلسالم غري اإلسالم من اإلفرنج فيها ورأى األرض غري األرض بدَّلت
يف أنا إذ نظمتها؛ املالحم شعر من هي الدين صالح يف قصيدة السطور هذه ولراقم

وَمْطلعها: ١٩٠٢ سنة طربيَّة

ي��ن��ف��ج��ر األردن ب��ح��ي��ث واد ال��ن��ظ��ر ي��س��رح ف��ي��ه م��ا أح��س��ن
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العام يف نرشها الفتح جريدة أعادت ثم حينها يف نرشتها املقتطف مجلة كانت وقد
إلعادتها داعيًا أجد ال فلذلك الطبع؛ تحت اآلن هو الذي ديواني يف ستظهر وهي املايض،

أبيات: بعض منها أذكر ولكني تها برمَّ هنا

ف��س��روا ت��ورات��ه��م م��وس��ى وق��وم ش��ري��ع��ت��ه ه��ن��ا ع��ي��س��ى ��س أسَّ
م��ض��ر ن��م��ت ال��ذي ِدي��ن راي��ات رف��ع��ت ق��د ال��ص��ل��ي��ب ح��روب وف��ي

طريق له دت مهَّ التي املقدمة ِذْكر فرًضا وجدُت الدين صالح تاريخ يف دخلت أن وقبل
بن الدين عماد زنكي آل دولة وهي الفوىض تلك من بدًال اإلفرنج بإزاء اإلسالمية الوحدة
فيه: فقلت الجهاد وحب والزهد بالعدل املشهور العادل الدين نور ولده ثم سنقر، آق

ي��أْتَ��ِزر ب��ال��ع��دل م��ل��ك ي��ن ال��د ن��ور والي��ة ف��ي ال��ن��ص��ر ف��ات��ح��ة
ع��م��ر َه��ْدي��ه م��ث��ل وي��رت��ض��ي ِس��ي��رت��ه ال��ن��ب��يِّ ع��ي��ن ت��ق��رُّ
ال��غ��ي��ر واس��ت��ح��ال��ت ال��ب��ال زال ب��غ��رَّت��ه م��اِه��ٌد م��ج��اه��د

أحوال يوسف الدين صالح أصلح وكيف الدين، لصالح الدين نور تربية ذكرت ثم
فقلت: املرصية، اململكة

ت��ف��ت��خ��ر وه��ي م��ص��ر ب��ي��وس��ف ف��ان��ق��ل��ب��ت األم��ور ش��ع��ث أص��ل��ح

فيه: فقلت حطني يوم وأما

يَ��نْ��ك��ِس��ر ك��ان م��ا ش��أنً��ا إف��رن��ج ال��ـ م��ن ح��ط��ط��ت ك��م ِح��طِّ��ي��ن ي��وم ي��ا
ح��ض��ر وال ب��دو ع��ل��ي��ه يُ��ع��َص ف��ل��م ب��ال��ج��ي��وش ال��ش��رق ع��ل��ى ع��دوا
ج��زر ل��ل��ق��ن��ا وه��و ب��ه ع��ادوا ص��دَّه��م��و أراد ج��ي��ش وك��ل

الواقعة: وصف يف ومنها

ُم��خ��ت��َص��ر وال��ب��راز ت��ب��ارزا وغ��ى ط��ول ب��ع��د وال��غ��رب ال��ش��رق
ال��ُع��ْص��ر ي��وم��ه ب��ع��د ِم��ن ِن��زاٌل ب��ي��ن��ه��م��ا وال��نِّ��زال ث��الث��ة
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وال��س��ور ال��ص��فِّ ف��ي يُ��ت��َل��ى وال��ذك��ر دل��ف أح��م��د آل ه��ن��ا ف��م��ن
وال��ص��ور ال��ش��ه��ي��ر وال��ص��ل��ب��وت م��ش��ى ال��م��س��ي��ح م��ع��ش��ر ه��ن��ا وم��ن
ت��ه��ت��ص��ر ل��ل��غ��ص��ون زع��ازع وث��ب��وا وق��د ق��وم��ن��ا ك��أن��م��ا
ُج��ُدر ال��ق��ن��ا ل��ه��ا ح��ص��ون ش��مُّ ث��ب��ت��وا وق��د ق��وم��ن��ا ك��أن��م��ا
ال��ض��م��ر ض��م��ي��ره ع��ن ق��ص��رت إذ ب��أج��ن��ح��ة َط��ي��ره ب��غ��ى م��ن ك��م
ت��ع��ت��ص��ر ال��ع��ن��ق��ود ب��غ��ي��ر خ��م��ًرا ط��ع��ن��ه��م س��الف م��ن ال��ع��دى ذاق

ووقع خيله، مع طرابلس كونت منهم وفرَّ عليهم الدائرة دارت كيف ذكرت ثم
األْرس: يف كلُّه جيُشهم

ص��ب��روا ص��ب��ره��م ف��وق م��ن وال��ن��اس ح��س��ب��وا م��ا غ��ي��ر األْم��َر رأوا ل��م��ا
تَ��ذَر ال��ذي ف��وق م��ن��ه��ا ت��أخ��ذ ظ��ه��وره��م��و ي��وس��ف ظ��ب��ى ول��وا
ال��غ��رر غ��ي��ره م��ث��ل غ��رَّه م��ا ف��وارس��ه م��ع ال��ُق��م��ص وأدب��ر
ُدثُ��ر ه��ي��اك��ل إالَّ ي��ب��َق ل��م ق��س��اوره��م م��ع وال��ه��ي��ك��ل��ي��ون
ال��ن��م��ر دون��ه ال��ل��ي��ث وإن��م��ا ف��ش��ل��وا وإن س��اع��ة ي��ج��ب��ن��وا ل��م
أُِس��روا م��ن ض��م��ن ال��م��ل��ك وأص��ب��ح ج��ي��ش��ه��م ك��لَّ ب��األس��ر أوث��ق
ظ��ه��روا م��ذ ح��ط��ي��ن ق��رن��ي وق��ع��ة غ��دت ل��ل��ف��رن��ج ال��ظ��ه��ر ق��اص��م��ة
ع��ث��روا أه��ل��ه ك��ان م��ا ب��ع��د م��ن ص��ع��دت ق��د اإلس��الم ج��دود ب��ه��ا
أث��ر ل��ه خ��ل��ق��ه ف��ي وال��ل��ه ب��ه��ا ي��ف��وَز أن أي��وب اب��ن ح��ظُّ
َوَط��ر ج��ه��اده��م ع��ن ي��ش��غ��ل��ه��م��و ف��ل��م ال��ج��ه��اد ب��غ��وا ق��وم وح��ظُّ

يده قبضة يف جميًعا صاروا أن بعد لإلفرنج الدين صالح استحياء كيفية يف ومنها
ألًفا: خمسني وِقيل مقاتل ألف ثالثني اليوم ذلك عددهم كان قيل

ال��زُّْه��ر وال��خ��الئ��ق وع��ف��وه َم��ْص��َرع��ه��م اإلب��اء ع��ل��ي��ه أب��ى
ق��دروا إذ اإلس��الم أْه��ل ��ة ع��فَّ ِب��أع��يُ��ن��ه��م ي��ْش��ه��ُدوا أن أراَد
يَ��نْ��ح��ِص��ر ل��ي��س ��ْل��م وال��سِّ ال��ح��رب ف��ي ف��ض��ل��ه��م��و األع��ل��ون ذوي��ه إن
ت��س��ت��ع��ر وال��ح��روب وغ��ال��ب غ��ال��ب��ه��م ال��س��الم ف��ي وإن��ه
ال��ع��وُر ال��َع��م��ى م��ع م��ل��ًك��ا وج��لَّ ب��ردى ُم��وِق��ن ب��األَس��ِر ُع��وِم��ل
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له يقال فرنسا، أمراء من وهو الكرك أمري أرناط للربنس قتله كيفية يف ومنها
عهًدا وأسوئِهم ُخلًُقا اإلفرنج أَُمراء أْخبَث من األمري هذا وكان reinaud de chatillon
اإلسالم ويريح الكرك يف إليه يصمد أن الدين صالح أراد ومراًرا باملسلمني، نكاية وأكثرهم
— هللا رحمه — الدين صالح وكان نفسه، بإصالح د ويتعهَّ لديه يستشفع فكان منه
اًرا غدَّ كان أرناط ولكن العفو، إىل وامَليْل ْدر الصَّ سعة من به معروف هو ملا عنه يصفح

فيه. ِحيلة ال
سجن يف بهم فألقى الحجاز إىل قاصدة اج الحجَّ من قافلة عىل أرناط قبض وأخريًا
يخلصكم. دكم ُمحمَّ ادعوا لهم: وقال معهم، ما كلِّ من وجردهم ونهبهم الكرك قلعة
ملكه يفتقد الجزرية الديار يف وقتئٍذ وكان الدين، صالح إىل الواقعة هذه َخَربُ ووصل
عن تعفو زلت ما إنك له: وقالوا بالالئمة، الدين صالح السلطان عىل الناس فأنَحى هناك،
الدين صالح وكان عْفِوك. بعد صنع ماذا اآلن ل فتأمَّ العفو، يستحقُّ ال الذي الرجل هذا
يف أرناط وقع إذا بأنه لهم أقسم حتى به زالوا وما العلَّة، به اشتدَّت قد مريًضا اليوم ذلك
اإلفرنج، أمراء وسائر القدس ملك مع حطني يوم يف أرناط وقوع فكان بيده، ليقتلنه يده
جيء الحرِّ ة شدَّ ومن اإلفرنج األمراء أمامه وجلس الواقعة انتهاء بعد السلطان وجلس
إىل الدور وصل وملا الصليبيني، أمراء ورشب وأعوانه السلطان منه فرشب مثلوج بماء
بن الدين بهاء القايض قال أْسِقِه. فلم أنا ا أمَّ سقيتَه أنت للساقي: السلطان قال أرناط
للسلطان مالزًما وكان — اليوُسفيَّة باملحاسن اة املسمَّ الدين صالح سرية صاحب شداد
من قتل ز يجوِّ ال العرب عادة جميل عىل كان الدين صالح إن ويسمعه: يراه ما كلَّ يُقيِّد
من أرناط سقى الذي هو الساقي إن يقول أن فأراد املاء، من ورشب الزاد من وأكل نزل

نفسه.
بعد الكرك برنس عن املرة هذه يعفو أن يريد ال السلطان أن هذا من الناس ففهم
األعوان عليه وأْجَهز فرماه بالسيف ورضبه أرناط وانتهر السلطان قام ثم بقتله، نذر أن
بأن ظنٍّا يرتجف اإلفرنج ملك فأخذ د. ملحمَّ منك أقتص أنا له: قال األرض يف رماه وعندما
فإن روُْعك ِليْسُكْن الدين: صالح له فقال أرناط، قتل كما الساعة تلك يف قاتله السلطان
النكاية من أفحش ما لكثرة الرجل هذا قتَْل نذرُت وإنما بعًضا، بعُضهم يْقتُل ال امللوك
ملسو هيلع هللا ىلص، نبيَّنا علنًا قذف إنه ثم غْدِره، إىل يعود وهو عنه أصفح كنُت مرة وكلَّ باملسلمني،

الَعْفو. من استثنيتُه قد األمور فلهذه
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اآلتية: األبيات يف الحادثة هذه أوردت ولقد

وال��وع��ر ض��اق ال��س��ه��ل ب��نَ��ْك��ِث��ه م��ن وأخ��رَج ��ه��م ع��مَّ ب��ه ع��ف��ًوا
ال��ن��ذُر ب��ه ت��ح��ك ل��م ط��ال��م��ا إذ ب��ي��ٍد ن��ذره ب��أرن��اط ��ى َوفَّ
أنْ��ت��ِص��ر ل��ل��ن��ب��يِّ أن��ذا ه��ا ب��ص��اِرم��ه ت��لَّ��ه إذ وق��ال
ال��ذك��ر ه��و ص��ارًم��ا َم��ْخ��ُض��وب��ة ُم��ْه��ج��ت��ه ال��ت��ه��ل��ي��ِل ت��ح��َت أْزوَج
ال��ذُّْع��ر رأى م��ا ب��ع��د يَ��م��َل��ؤه ُم��رت��ِج��ف وه��و ال��م��ل��ُك ف��أص��ب��َح
أق��ت��ف��ر ال��ب��رن��س إث��ر ف��ق��ال ُم��ن��ع��ِف��ًرا ال��ب��رن��س ج��س��م أب��ص��ر
َض��َرر يُ��ص��ي��بَ��ه ل��ن أن أُبْ��ل��غ إذ س��اع��ة م��ن��ه ال��رَّوع ف��أف��رخ

عابه حتى الدماء سفك من تحرُّجه وشدَّة للعفو الدين صالح حبِّ ذكر يف ومنها
القدس فتح وبعد حطني بعد إيَّاهم وتْركه اإلفرنج عن بعفوه إنه وقالوا: املؤرخني، بعض
صور إىل ذهبوا فإنهم عظيمة؛ ُمصيبَة اإلسالم عىل جرَّ قد السالح، من بتجريدهم مكتفيًا

قتال: أشدَّ وقاتلوه منها زحفوا جمُعهم توافر وملَّا بها واعتصموا

ال��بَ��َش��ر َه��ف��ا م��ا خ��ي��ُر ف��إن��ه َرُج��ل وال��وف��ا ب��ال��ح��ل��م ِع��ي��ب إن

العالية: األخالق هذه بسبب الدين صالح لَقْدر اآلن إىل اإلفرنج تعظيم شدَّة عن وقلت

َع��ِط��ر ب��الده��م ف��ي ِذْك��ره أْن ل��ه ال��ع��دوِّ ح��رم��ة م��ن وك��ان

دمشق يف الدين الح ص لرضيح أملانيا عاهل الثاني غليوم اإلمرباطور زيارة وذكرت
املقام: ذلك يف الخشوع من أظهَره وما

ن��خ��ر أع��ظ��م وه��و ِب��ب��اِب��ه واق��ف��ة ال��م��ل��وِك ع��ظ��اُم ت��غ��دو
ُم��ع��ت��ِج��ر ال��تِّ��ي��ج��ان ب��أع��ل��ى رأٌس ب��ت��رب��ت��ه ح��اس��ًرا وي��ن��ح��ن��ي

عنوان تحت فقال ،١٨٩٨ سنة أي بقليل؛ وقوعها بعد شوقي الزيارة هذه ذكر وقد
القرب: يف الدين لصالح الثاني غليوم تحيَّة

ِع��ظ��ام��ا ك��ان��وا ول��و وي��ن��دب��ه��م ال��ِع��ظ��ام��ا ي��ب��ك��ي َم��ن ال��ن��اِس ع��ظ��ي��ُم
ال��ِك��رام��ا ب��ِم��ْدح��ت��ه يُ��ح��ي��ي ف��تً��ى َم��ح��ل ع��ن��د َغ��م��ام م��ن وأك��ْرُم
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ك��الم��ا إالَّ يَ��ج��زي��ه��ُم��و وم��ا ج��زاء ع��ن ��ر ال��ُم��ق��صِّ ع��ذُْر وم��ا
ال��َم��ق��ام��ا ذاك ُم��رِض��يً��ا َم��ق��اًال ع��نِّ��ي غ��ل��ي��وم ُم��ب��ِل��غ ِم��ن ف��ه��ل
ُه��م��ام��ا م��ل��ًك��ا ال��ثَّ��رى ف��ي ��د ت��ع��هَّ ُه��م��ام َم��ِل��ك م��ن ال��ل��ه َرع��اك
ال��غ��م��ام��ا ك��ن��َت ب��ق��بْ��ِره وق��ف��َت ��ا ف��ل��مَّ أظ��م��أه ال��ن��س��ي��ان أرى
ع��ام��ا ال��ت��اري��خ ف��ي ال��ج��ي��َل ت��رك��َت ح��تَّ��ى ل��ل��ن��اس ع��ْه��َده تُ��ق��رِّب
ال��س��الم��ا تُ��ه��ِدي ُم��م��لَّ��ك وأيَّ تُ��ح��ي��ي س��ل��ط��اٍن أيَّ أتْ��دِري
س��الم��ا َس��َك��ن��وا إذا وأش��رَف��ه��م َح��ْربً��ا األرض أه��ِل أج��لَّ دع��وَت
ِق��ي��ام��ا ي��الق��وه أن ت��ع��وَّد م��ل��وًك��ا ت��ذكِّ��ره ب��ه وق��ف��َت
ال��ُح��س��ام��ا ه��و وك��ان ح��داِئ��ده��ا ف��ك��ان��وا ح��رٌب َج��َم��ع��تْ��ه��ُم��و وك��ْم
ال��ك��الم��ا َض��َم��د َم��ن ال��ي��وم وأن��ت دام��ي��ات ل��ل��ب��ريَّ��ة ِك��الٌم
واألن��ام��ا ال��م��م��ال��َك وأس��م��ْع��َت ع��ن��ه ق��ل��َت ق��د م��ا ق��ل��َت ف��ل��م��ا
ان��ت��ق��ام��ا؟ أِم ذاك ك��ان أح��بٍّ��ا َك��ْل��م��ى وْه��ي ال��ب��ريَّ��ة ت��س��اءَل��ِت
ِع��ظ��ام��ا تُ��ؤذي أن أب��رُّ وأن��ت ب��َم��يْ��ت تُ��زري أن أج��لُّ وأن��ت
ال��دوام��ا ص��ارم��ه ب��ح��دِّ َل��ن��اَل َم��ِل��ك نَ��ِص��ي��ب ال��دواُم ك��ان ف��ل��و

وذكرت الثاني، غليوم اإلمرباطور لجاللة األبيات هذه بعيد غري عهٍد من ترجمُت وقد
م وترحَّ األبيات لهذه ا جدٍّ فارتاح شعرائنا، أشعَر كان وأنَّه العربي، العالم يف شوقي َمْن له
ألني معناه؛ عىل خواطر تواُرد شوقي وبني بيني وقع فقد األخري البيت وأما قائلها، عىل
البيتني هذين كتبُت حمص يف — عنه هللا ريض — الوليد بن خالد سيدنا مقام زرُت ملا

الجدار: عىل

واح��د ش��كَّ ال ال��ل��ه ب��أن دل��ي��ٌل ال��ثَّ��رى غ��م��دك ف��ي ال��ل��ه س��ي��ف َم��غ��ي��بُ��ك
خ��ال��د ك إالَّ األق��وام ف��ي ك��ان َل��م��ا ف��ت��وح��ه خ��لَّ��دت��ه ف��رًدا أن ف��ل��و

شوقي. أبيات تاريخ من أقدم البيتني هذين وتاريخ
ذلك َلكان الصليبية الحرب عن القصيدة هذه يف قاله ما إالَّ لشوقي يكن لم ولو
رشًقا املسلمني قلوب له استمالت التي فة الصِّ وهي اإلسالمي بالشاعر ب يُلقَّ حتى له كافيًا
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البليغ الكاتب منها ذكر وقد الدهر، جيد بها تقلَّد يتائم الباب هذا يف وله فكيف وغربًا،
اليونان: مع العثمانية الدولة حرب يف قصيدته مطلع الخطيب الدين محبُّ األستاذ

ت��ض��ِرب أيَّ��ان ال��ل��ِه دي��ُن ويُ��ن��َص��ر أْغ��َل��ب وال��ح��قُّ ال��ح��قُّ ي��ع��ل��و ب��س��ي��ف��ك
ي��ت��غ��لَّ��ب ل��ل��ذي إالَّ األم��ر وم��ا ال��وَرى ف��ي ال��م��ل��ِك آي��ُة إالَّ ال��س��ي��ُف وم��ا
ال��م��ؤدِّب ل��ل��طُّ��غ��اة ال��م��ربِّ��ي َل��ِن��ْع��َم ف��إن��ه ال��طُّ��غ��اة ال��ق��وم ب��ه ف��أدِّب

أدرنة: سقوط عند وقوله

واإلس��الم ع��ن��ك ال��خ��الف��ُة ه��وِت س��الم ع��ل��ي��ك أن��دل��ٍس أخ��َت ي��ا
ال��ص��م��ص��ام وُغ��يِّ��ب ال��ي��راع ُدِف��ن وف��ي��ك��م��ا ال��م��س��ل��م��ون أُِص��ي��ب ِب��ُك��م��ا

الخالفة: َمنِصب تركيا يف الكماليُّون أسقَط يوم وقوله

األف��راح َم��ع��ال��ِم ب��ي��ن ونُ��ع��ي��ِت نُ��واح رج��َع ال��ُع��ْرس أغ��ان��ي ع��ادْت
ون��واح��ي م��م��ال��ٌك ع��ل��ي��ك وب��ك��ْت وم��ن��اب��ر م��آذٌن ع��ل��ي��ك ��ت ض��جَّ
وُج��ن��اح َج��ِري��رة ب��غ��ي��ر ُق��ِت��ل��ْت م��وءودة ل��ح��رٍَّة ل��ل��رِّج��ال ي��ا
ِج��راح ب��غ��ي��ر س��ْل��ُم��ُه��م��و ق��ت��ل��ت��ك ح��ربُ��ه��م ج��راَح��ك أَس��ْت ال��ذي��ن إن
ال��ف��تَّ��اح ب��م��واه��ِب َم��وش��يَّ��ة َف��ْخ��ِره��م م��الءة ب��أي��دي��ه��م ه��ت��ك��وا
ال��راح ص��ري��ع ف��ي اح��ت��ي��ال��ك ك��ي��ف ب��راح��ه ال��رئ��ي��س س��ق��ى ال��غ��رور إن

الدرجة يف وهو معه يكون أن الخديوي دعاه عندما الحجِّ يف قاله ما له وذكر
ويستعرب: إالَّ قارئ يقرؤه ال التأثري من القصوى

وال��ع��َرص��ات ال��س��اِح َط��ُه��ور ل��ب��ي��ٍت ج��م��ع��ت��ه��م ال��ح��ج��ي��ِج ربَّ ي��ا ال��دي��ُن ل��ك
ال��دع��وات ص��ال��ح ج��واب��ي ف��ك��ان ��د م��ح��مَّ اب��ُن ال��ص��ال��ُح إل��ي��ك دع��ان��ي
وَش��ك��ات��ي ش��اف��ًع��ا ب��َض��ْع��ف��ي وج��ئ��ت وَخ��ْش��ي��ت��ي وذُلِّ��ي أع��ذاري وق��دَّم��ت
ال��س��ك��رات ف��ي ال��ل��ه ع��دوَّ ت��رك��ت ه��َزْزت��ه م��ا إذا م��اٍض راح��ت��ي وف��ي
وأذاة ِري��ب��ة ع��ن ون��زَّه��تَ��ه وح��ك��م��ة ن��وًرا رب ي��ا ب��ه أت��ي��ت
َخ��َط��رات��ي وال َج��ْه��ري ف��ي أب��ِغ ول��م أض��ر ول��م ن��ف��ًس��ا آذي��ُت م��ا وت��ش��ه��د

223



شوقي

وأن��اة آت��ي��تَ��ِن��ي ح��ك��م��ة ع��ل��ى س��ع��ادة أو ِش��ْق��وة َغ��َل��ب��تْ��ن��ي وال
ال��رََّغ��ب��ات خ��ي��ريَّ��ة س��دٍَّة ل��دى َس��رائ��ري ب��ي��ن ال��َخ��يْ��ُر إالَّ ج��ال وال
ل��ِع��دات��ي ُم��س��ت��غ��ِف��ًرا ��ِدي ُح��سَّ ع��ل��ى ُم��ْش��ف��ًق��ا م��ري��َم ك��اب��ن إالَّ ب��تُّ وال
ن��ف��ث��ات��ي وف��ي ِف��ع��ل��ي ف��ي ك��ن��ف��س��َي ل��ب��الده��ا ه��وى ن��ف��ٌس ح��م��ل��ْت وال
زك��ات��ي ال��ف��روض ف��ي وأُغ��ِل��ي أُِج��لُّ ب��ط��اع��ة ع��ل��ي��ك م��نٌّ وال وإن��ي
ال��َخ��َل��وات ف��ي ال��نُّ��س��اك وي��تْ��ُرك��ه��ا ورح��م��ة َع��ْدل وْه��ي ف��ي��ه��ا أُب��اِل��غ
َص��َف��ح��ات��ي م��ن س��وَّْدُت م��ا ��ْف��ح ال��صَّ م��ن ب��ن��اص��ع ف��ام��ُح ال��ع��ْف��ِو ول��يُّ وأن��ت
ب��ال��بَ��َس��م��ات ال��ِغ��ي��د َك��َق��ِت��ي��ل ي��م��ْت َف��يَ��ْغ��ت��رر إل��ي��ه ال��دن��ي��ا تَ��ض��ح��ك وَم��ْن

به ناجى فيما مبالًغا يجده لم به واختلط ة تامَّ معرفة شوقي عرف من ولعمري
الهمزيَّة: هذه منها َمْشهورة نبويَّة قصائد هذا عدا ولشوقي ربَّه،

وثَ��ن��اء ��م ت��ب��سُّ ال��زم��اِن وف��ُم ِض��ي��اء ف��ال��ك��ائ��ن��ات ال��ُه��دى ُولِ��د
بُ��َش��راء ب��ه وال��دن��ي��ا ل��ل��دي��ن ح��ول��ه ال��م��الئ��ك وال��م��أل ال��رُّوح
ال��َع��ْص��م��اء ��ْدرة وال��سِّ وال��ُم��نْ��ت��ه��ى تَ��ْزدِه��ي وال��َح��ِظ��ي��رة ي��ْزُه��و وال��ع��رش
َغ��نَّ��اء َش��ذيَّ��ة ب��ال��تُّ��ْرُج��م��ان ال��رُّبَ��ى ض��اح��ك��ة ال��ُف��ْرق��ان وح��دي��ق��ة
ُرواء ال��ب��دي��ع وال��ق��ل��م وال��لَّ��وح َس��ْل��س��ٍل م��ن َس��ْل��س��ًال ي��ق��ُط��ر وال��وْح��ي
ُط��غ��راء ��د م��ح��مَّ واس��م ال��لَّ��ْوح ف��ي َص��ِح��ي��ف��ة ف��ْه��ي ال��رُّْس��ل أس��ام��ي نُ��ِظ��م��ت
ال��ب��اء ط��ه واس��م ه��ن��ال��ك أِل��ٌف ح��روف��ه بَ��ِدي��ع ف��ي ال��ج��الل��ة اس��م
ج��اءوا ب��ك ال��ه��دى إل��ى م��رس��ل��ي��ن م��ن ت��ح��يَّ��ة ال��وج��وَد ج��اء َم��ن خ��ي��َر ي��ا
وال��ُح��نَ��ف��اء ف��ي��ه ال��ح��ن��ائ��ف إال ي��ل��ت��ق��ي ال ال��ذي ال��ن��ب��ي��ي��ن ب��ي��ت
ح��وَّاء وأح��َرَزت األن��ام دون آدم ل��ك خ��اَره��م األب��وَّة َخ��يْ��ر
ال��َق��ع��س��اء ال��ع��زَّة إل��ي��ك ف��ي��ه��ا وان��ت��ه��ت ال��ن��ب��وَّة ع��زَّ أدرك��وا ه��م
ال��ُع��َظ��م��اء ك��ف��ؤه��ا ال��ع��ظ��ائ��م إن ل��ه��ا َم��ْخ��ل��وق وه��و ل��ب��ي��ت��ك ُخ��ِل��ق��ْت

ومنها:

واألُم��نَ��اء ال��ص��ْدِق أه��ُل ي��ع��رف��ه ل��م ��ْدق وال��صِّ ال��ص��ب��ا ف��ي األم��ان��ة ب��س��وى
ال��ك��ب��راء ��ق ي��ت��ع��شَّ وم��ا م��ن��ه��ا ال��ُع��ال تَ��ه��وى م��ا األخ��الق ل��ه َم��ن ي��ا
اآلن��اء ب��ن��وره تُ��ض��يء دي��نً��ا وح��َده��ا ل��ق��ام��ت دي��نً��ا تُ��ِق��م ل��م ل��و
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إب��اء م��ن��ك ال��ص��دِّي��ق وم��الح��ة س��م��اِئ��ه ش��م��ُس ف��أن��ت ال��ج��م��ال أم��ا
وال��زَُّع��م��اء ال��ُق��وَّاد أوت��ي م��ا وخ��ي��ُره ال��وج��وه َك��َرم م��ن وال��ُح��ْس��ن
األنْ��واء ت��ف��ع��ُل ال م��ا وف��ع��ل��َت ال��َم��دى ب��ال��ج��ود ب��ل��غ��َت س��خ��ْوَت وإذا
ال��ُج��َه��الء ب��ع��ْف��ِوك ي��س��ت��ه��ي��ن ال ًرا وُم��ق��دَّ ف��ق��اِدًرا ع��ف��وَت وإذا
ال��رَُّح��م��اء ُه��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ه��ذاِن أب أو أمٌّ ف��أن��ت رح��م��َت وإذا
بَ��غ��ض��اء وال ِض��غ��ٌن ال ال��ح��قِّ ف��ي َغ��ْض��ب��ة ه��ي ف��إن��م��ا غ��ض��ب��َت وإذا
وري��اء ت��ح��لُّ��م ال��ك��ث��ي��ر وِرض��ا م��رض��ات��ه ف��ي ف��ذاك رض��ي��َت وإذا
بُ��ك��اء ول��ل��ق��ل��وب ال��ن��ِديَّ ت��ع��رو ِه��زَّة ف��ل��ل��م��ن��اِب��ر خ��ط��بْ��َت وإذا
ق��ض��اء ال��س��م��اء م��ن ال��خ��ص��وَم ج��اء ك��أن��م��ا ارت��ي��اَب ف��ال ق��ض��ي��َت وإذا
ِظ��م��اء وال��م��ل��وك ال��ق��ي��اص��ر أن ول��و يُ��وَرد ل��م ال��م��اء ح��م��ي��َت وإذا
ع��داء ال��ُم��س��ت��ِج��ي��ر ع��ل��ي��ه ي��دخ��ل ل��م ال��ل��ه ب��يْ��ت ف��أن��ت أج��رَت وإذا
ال��ش��اء ي��داك م��ل��ك��ت م��ا انَّ ول��َو ب��ب��رِّه��ا ق��ْم��َت ال��ن��ف��َس م��ل��ك��َت وإذا
اآلب��اء ف��دون��ك اب��ت��ن��ي��َت وإذا ع��ش��رًة زوٍج ف��خ��ي��ُر ب��ن��ي��َت وإذا
ووف��اء ��ة ذمَّ ع��ه��ِدك ف��ج��م��ي��ع أْع��َط��يْ��ت��ه أو ال��ع��ْه��َد أخ��ذَت وإذا
ال��ُع��َل��م��اء ب��ك دان��ْت أن ال��ع��ل��م ف��ي ُرتْ��ب��ة ح��ْس��بُ��ك ��ي األُمِّ أيُّ��ه��ا ي��ا
َغ��ن��اء ال��ُم��ْع��ج��زات ل��ب��اِغ��ي ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��ب��رى ربِّ��ك آي��ة ال��ذِّْك��ر
وال��ف��ص��ح��اء ال��بُ��َل��غ��اء وت��ق��دَّم ال��لُّ��غ��ى ال��ت��ق��ت إذا ل��ه ال��ب��ي��اِن َص��ْدر
ذَك��اء وه��و اإلن��ج��ي��ُل وت��خ��لَّ��ف َوِض��ي��ئ��ة وه��ي ال��ت��وراة ب��ه نُ��ِس��َخ��ت
غ��رَّاء ال��ُه��دى ِم��ل��ل م��ن ب��ال��ح��ق َس��ْم��ح��ة ق��ام��ت ال��ل��ه ع��ب��د اب��َن ي��ا ب��ك
وال��ُق��َدم��اء ُس��ق��راط ب��ه��ا ن��ادى ح��ق��ي��ق��ة وْه��ي ال��ت��وح��ي��د ع��ل��ى بُ��ِن��يَ��ْت
ن��داء ال��ج��اه��ل��ي��ن م��ن��ك وأص��مَّ ع��اق��ل ل��بَّ��ى ال��ن��اس دع��وَت ل��م��ا
ُس��َج��ن��اء أْوه��اِم��ه��م ف��ي وال��ن��اس أْوه��اِم��ه��م م��ن إل��ي��ك ال��خ��روج أبَ��وا
وإم��اء َح��راِئ��ر ال��ن��ف��وس وم��ن وج��الم��د َج��داول ال��ع��ق��ول وم��ن
دواء أت��ي��َت ح��ت��ى ل��ه يُ��وَص��ف ل��م أرس��ط��ال��ي��س م��ن ال��ج��م��اع��ة داءُ
أَُم��راء وال ف��ي��ه��ا ُس��وق��ة ال ُح��ك��وم��ة ل��ل��ِع��ب��اد ب��ع��دك ف��رس��م��َت
أْك��ف��اء ل��وائ��ه��ا ت��ح��ت وال��ن��اس وح��َده ف��ي��ه��ا ال��َخ��ْل��ق ف��وَق ال��ل��ه
َق��ض��اء وال��ح��ق��وق ُش��ورى واألْم��ر بَ��يْ��ع��ة وال��ِخ��الف��ة يُ��ْس��ر وال��دي��ن
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تعليقي يف إليه أرشت وما النيل وادي همزيَّة يف به أتى يكن لم ما هنا شوقي ذكر قد
آخر، محلٍّ يف كُمل محلٍّ يف كالمه نقص إن يشء يفوته ال أنه ترى فأنت تلك قصيدته عىل

يقول: ثم

وال��ُغ��َل��واء ال��ق��وم دع��اوى ل��وال إم��ام��ه��م أن��ت االش��ت��راك��ي��ون
ال��داء ال��دَّواء ب��ع��ض م��ن وأخ��فُّ َط��ف��رة وداَووا ُم��تَّ��ِئ��ًدا داوي��ت

الفقر سدِّ من تضمن توأمان والصالة هي والتي اإلسالم يف املرشوعة الزكاة إن أي
العرص يف بها قاموا التي االشرتاكية املبادئ تضمن ما بعض من بعضها الطبقات وتقريب
الحالة من الرضر يف أبلغ عملهم فكان الطفرة وأرادوا غلوا االشرتاكيني ولكن الحارض،

يقول: ثم منها، الخالص أرادوا التي األوىل

دواء ال��ن��اق��ع��ات ��م��وم ال��سُّ وم��ن ش��ري��ع��ة ل��دي��ك ح��قٍّ ف��ي ال��ح��رب
وح��ب��اء َم��ْم��ن��ون��ة م��نَّ��ة ال وف��ري��ض��ة ��ة ذمَّ ع��ن��دك وال��ب��رُّ
وال��بُ��َخ��الء ال��ُك��َرم��اء ال��ت��ق��ى ح��ت��ى س��ب��ي��ل��ه ال��زك��اُة ��دت ف��وحَّ ج��اءت
س��واء ال��ح��ي��اة ح��قِّ ف��ي ف��ال��ك��لُّ ال��ِغ��ن��ى أه��ل م��ن ال��ف��ق��ِر أه��َل أن��ص��ْف��َت
ال��ف��ق��راء دي��نَ��ك إالَّ اخ��ت��ار م��ا م��لَّ��ًة ت��خ��يَّ��ر إن��س��انً��ا انَّ ف��ل��َو

دواء وهي عليها، غبار ال اإلسالم يف مرشوعٌة الحقِّ تأييد يف الحرب إن يقول هو
هو بل إيثار، وال اإلسالم يف اختيارية بفضيلة ليس الرب وإن الناقعة، الضالل لسموم
أن أراد إذا إخراجها املسلم عىل يجب الزكاة وإن قطعه، يجوز ال الصالة كفرض فرض
سائر يف فرًضا هذا وليس لؤم، أو كرم من ُخلُقه وإىل إرادته إىل تعود فال مسلًما، يكون
وذلك االحتياج؛ مئونة اإلسالم كفاهم قد الفقراء إن يقول اإلسالم. يف هو كما األديان

اإلرساء: يف قوله ومن األغنياء، من الفقراء منها انتصَف التي بالزكاة

وال��َج��ْوزاء ال��ش��م��س تَ��ن��ال ال م��ا إل��ى ش��رًف��ا ب��ه ال��ُم��س��َرى أيُّ��ه��ا ي��ا
ع��الء ي��ج��زه ل��م ِل��ذَاِت��ك نُ��زًال ُق��ْدس��ه َح��ِظ��ي��رة م��ن ه��يَّ��أ ال��ل��ه
ولِ��ق��اء َم��ْوع��د ِل��َغ��يْ��ِرك ح��اش��ا ل��ه��م يُ��ؤذَن ل��م ال��َع��ْرش دون وال��رُّْس��ل
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ملسو هيلع هللا ىلص: النبي شجاعة يف قوله ومن

ُخ��يَ��الء اس��ُم��ه ذُِك��ر إذا وب��ه��ا ح��ام��يً��ا أح��م��َد غ��ي��َر ت��أبَ��ى ال��خ��ي��ُل
ال��ه��ي��ج��اء آس��اَده��ا ه��يَّ��ج��ْت إن َم��ك��ان��ه ي��ع��ل��م��ون ال��ف��وارِس ش��ي��ُخ
َس��ْم��راء ف��ص��ع��دة ل��ل��رِّم��اح أو ف��م��ه��نَّ��د ل��ل��ظ��ب��ى ت��ص��دَّى وإذا
األْش��الء َخ��يْ��ل��ه س��ن��اب��ُك أَِم��ن��ْت وَم��ن األس��رى وُم��ط��ِع��م ال��ج��ري��ح س��اق��ي
َوَس��خ��اء َرأْف��ٌة ت��ِزنْ��ه��ا ل��م م��ا َغ��الظ��ة ال��رج��ال ف��ي ال��ش��ج��اع��َة إن

عنده: ينشد بأن يليق الذي الوصف هذا يف شوقي درُّ هلل

َص��َدق��ا أن��ش��ْدتَ��ه إذا يُ��ق��ال ب��ي��ٌت ق��ائ��ل��ه أن��ت ب��ي��ٍت أح��س��َن وإن

َحِمَي إذا وأقدَمهم الشجعان أشجَع — والسالم الصالة عليه — د محمَّ كان نعم
مع وكان وغريه، أُُحد يوم يف ظهر كما الصحابة؛ عىل الدائرة دارت إذا وأثبتَهم الوطيس،
يعرف عدوِّه عىل ظهر إذا وكان َمْحِجًرا، وأنداهم قلبًا هم وأرقَّ الناس أرأَف هذه صالبته

يقول: ثم أعدائه، من بالعراء املطروحني عىل ِلتدوَس خيلُه تُكْن ولم ويعفو، يرقَّ أن

وِوق��اء ل��ه ح��ًم��ى ال��ن��ف��وس ب��ي��ن أب��يَّ��ة ك��لُّ ال��ل��ه ع��رُض ال��ح��قُّ
َخ��رس��اء ك��ت��ي��ب��ة ف��ف��ي��ه ب��رٍد ع��ل��ى ُص��بَّ��ا إن واإلي��م��ان وال��ح��قُّ

الكرام: الصحابة عن ويقول

َه��ب��اء ف��ْه��ي األص��ن��ام واس��ت��أص��ل��وا خ��رائ��ب ف��ْه��و ��رِك ال��شِّ ب��ن��اء ن��َس��ُف��وا
إْغ��ض��اء نَ��ِع��ي��م��ه��ا ِح��ي��ال وب��ه��م َه��يْ��ب��ة م��ن��ه��م األرُض تُ��غ��ِض��ي ي��م��ش��ون
ن��ع��م��اء وال ت��َرٌف يُ��ط��ِغ��ه��م ل��م أط��راف��ه��ا ل��ه��م ُف��ِت��ح��ت إذا ح��ت��ى

الرسول: مخاطبًا يقول ثم

ودع��اء ت��ض��رُّع ال��م��دي��ح وم��ن داِع��يً��ا ب��ل م��اِدًح��ا ب��اب��ك ج��ئ��ت م��ا
َرج��اء ع��ل��ي��ك يُ��ل��َق��ى م��ث��ل��ه��ا ف��ي ألزَم��ة ال��ض��ع��اف ق��وم ع��ن أدع��وك
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ه��واء وال��ق��ل��وب ه��واه��ا رك��ب��ْت ن��ف��وَس��ه��م أنَّ ال��ل��ه رس��وُل أَدَرى
َص��ف��اء ال��ق��ل��وب ج��م��ع وال ث��ق��ة ن��ف��وس��ه��م ت��ض��مُّ ف��م��ا ُم��ت��ف��كِّ��ك��ون
ب��الء ال��ق��ي��ود ف��ي ق��وٍم ون��ع��ي��م ب��اِط��ل ن��ع��ي��ٌم وغ��رَّه��م رق��دوا
ُغ��َرب��اء أرض��ه��م ف��ي وه��م وغ��َدوا ف��ض��يَّ��ع��وا ال��ب��الد غ��رر أق��ط��ع��ت��ه��م
ال��ف��ق��ه��اء روم��ة ف��ي يُ��نَ��ل ل��م م��ا ب��ه��ا ِن��ل��ن��ا ال��ت��ي ش��ري��ع��ت��ك ظ��ل��م��وا

ندر. ما إالَّ ُغَرباء.» أرضهم يف وهم «وغَدوا قوله: أصدق ما
ريض الرشيفة، للُربْدة ُمعاِرضة قصيدة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يف الهمزيَّة هذه غري ولشوقي
هذه يف نْظُمه وهل عنها، لنهيته املعارضة هذه يف شوقي استشارني ولو صاحبها، عن هللا

املعهودة؟ طبقته عن أنزل أو نظمه؟ سائر من إبداًعا أقل للربدة املعارضة
سبحان يا ولكن العرص، هذا يف وحِده نسيُج هو واِحٌد، نسٌج نظُمه فنَْظُمه وهللا ال
إىل وتتجاوزه غره عىل تطويه أن تريد ورصت ذاك رونقه فقد بالربدة قابلته متى هللا
كتب هكذا الربدة، صاحب كميميَّة نبويَّة قصيدة عىل الفصاحة بردة هللا ألقى فما غريه،
مثلها، افرتاع عن فْحٍل كلَّ وأعجز الربدة ببكارة األبوصريي هللا وآثر القلم وجفَّ اللوح يف
عامرة كلُّها قصيدته أبيات كانت ولو ق، املوفَّ بالرأي للربدة شوقي معارضة كانت فما

مثًال: فيها قاله ما ببعض ذلك مع ولنستشهد باملحاسن

ُم��ب��ت��َس��م ُح��ْس��ن م��ن��ه��ا ل��ك ب��دا وإن ُم��ب��ِك��يَ��ة ك��لَّ تُ��خ��ِف��ي ُدنْ��ي��اك ن��ف��ُس ي��ا
ب��ال��ثَّ��َرم ال��رَّْق��ش��اء أذَى ي��ف��ضُّ ك��م��ا َض��ِح��ك��ت ك��لَّ��م��ا ف��اًه��ا ِب��تَ��ْق��واك ��ي ُف��ضِّ
األَدم ف��ي م��ن��ه ي��ب��ك��ي ب��آدم ُج��ْرح خ��اِط��ب��ة ال��ن��اُس ك��ان م��ن��ذ م��خ��ط��وب��ة
ب��ال��َف��ح��م ال��م��وت م��ث��ل ب��ال��زَّْه��ر ال��َم��ْوت ِج��ن��اي��ت��ه��ا أو ب��ج��ن��اه��ا ت��ح��ف��ل��ي ال

الفحم يف يقتل كما الزهر يف يقتل الكربون أن وهو ، عرصيٍّ بمعنًى شوقي جاء هنا
يقول: ثم السماء، عن األرض بُْعد الكيمياء عن بعيد الشعر ألن طالوة؛ لذلك أجد ولم

ال��لَّ��َم��م ��ة م��ب��ي��ضَّ ف��ي ال��ص��ح��ف ة م��س��ودَّ َوَده��ى راع��ه��ا ل��ن��ف��س��ي َويْ��ل��ت��اه ي��ا
ل��ل��تُّ��َخ��م ال��ط��اع��ات ح��م��ي��ِة م��ن أخ��ذُت وم��ا ال��َم��ع��ص��ي��ات ص��ري��ع ف��ي ركَّ��ض��تُ��ه��ا
تَ��ِه��م ��ب��ا ال��صِّ داع��ي ي��ْدُع��ه��ا إن وال��ن��ف��س تَ��ْط��لُ��ب��ه��ا ال��لَّ��ذَّات أث��ر ع��ل��ى ه��اَم��ت
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يقابل وأن ديباجته، بمثل يأتي وأن نهجه، يف األباصريي يقلِّد أن إمكانه بقدر اجتهد
املديح إىل وصل ملَّا أنه إالَّ قرطس وما ورمى نزل وما فحام بُقذَّة؛ ُقذَّة ويحذو ببيت بيتًا

الُربْدة: دون من كان ولو تسمعه أن ه حقِّ من بما وجاء قبل ذي عن ارتقى

ي��ْغ��تَ��ِن��م ال��ل��ه ب��اب ب��م��ف��ت��اح ي��م��س��ْك وَم��ن األن��ب��ي��اء أم��ي��ِر ب��اَب ل��ِزْم��ُت
وُم��ْل��ت��زم م��ن��ه ُم��ْس��ت��ل��م ب��ي��ن م��ا وع��ارف��ة وإح��س��ان ف��ْض��ٍل ف��ك��لُّ
وال��لُّ��َح��م ب��األن��س��اب ع��زَّ ال ي��وم ف��ي ب��ه أَُع��زُّ َح��بْ��ًال م��دح��ه م��ن ع��ل��ق��ت
َه��ِرم ن��دى ج��ودي إل��ى يُ��ق��اس وال أم��دح��ه ح��ي��ن زه��ي��ًرا َق��ِري��ض��ي ي��زري
نَ��َس��م وم��ن َخ��ْل��ٍق م��ن ال��ل��ه وبُ��ْغ��ي��ة وَرْح��م��ت��ه ال��ب��اِري َص��ْف��وة ��د م��ح��مَّ
ظ��م��ي األم��ي��ن وج��ب��ري��ل ال��ورود م��ت��ى س��ائ��ل��ة ال��رُّْس��ل ي��وم ال��َح��ْوض وص��اح��ُب

يقول: ثم

��يَ��م وال��سِّ األس��م��اء م��ن َح��ِف��ظ��ن��ا ب��م��ا ن��ع��رف��ه ق��ال ب��ح��ي��ًرا رآه ��ا ل��مَّ
ُم��نْ��َك��ِت��م اإلدراك ع��ن س��رٍّ م��ص��وَن َع��ِل��م��ا ق��د ال��ق��دِس وروَح ِح��راء س��اِئ��ِل

قال: ثم

ِب��َف��م ل��ه ِق��ي��ل��ت َم��ن َق��بْ��ل ي��تَّ��ص��ْل ل��م ق��ائ��لُ��ه��ا ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى اْق��رأ ونُ��ودَي
ال��نَّ��َغ��م ق��دس��يَّ��ة م��ن م��كَّ��ة أس��م��اُع ف��اْم��تَ��ألت ل��ل��رح��م��ِن أذَّن ه��ن��اك
ُم��ن��ص��ِرم غ��ي��ر ب��ح��ك��ي��ٍم وج��ئْ��تَ��ن��ا ف��ان��ص��َرَم��ت ب��اآلي��ات ال��ن��ب��يُّ��ون ج��اء

الحكيم. بالقرآن أي

وال��ِق��َدم ال��ِع��تْ��ق ج��الُل يَ��زي��نُ��ه��نَّ ُج��ُدد ال��َم��دى ط��اَل ك��لَّ��م��ا آي��ات��ه

أبياتها: ُمستحَسن ومن

ال��ل��ج��م ورديَّ��ة رة ُم��ن��وَّ ع��ل��ى ِب��ه��م ف��وق��ه��نَّ م��ا أو ال��س��م��واِت ُج��بْ��َت
ال��رس��م األيْ��نَ��ق ف��ي وال ال��ج��ي��اد ف��ي ال َش��َرف وم��ن ع��زٍّ م��ن ل��ك رك��وب��ة
وال��تُّ��َه��م ال��ش��كِّ ف��وق ال��ل��ه وُق��ْدرة وَص��نْ��ع��ت��ه ال��ب��اِري ال��خ��اِل��ق َم��ش��ي��ئ��ة
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َق��َدم ع��ل��ى يُ��س��َع��ى وال ج��ن��اٍح ع��ل��ى ل��ه��ا يُ��ط��ار ال س��م��اءً ب��ل��غ��َت ح��ت��ى
ف��اْس��تَ��ِل��م ال��ع��رش ه��ذا ��د م��ح��مَّ وي��ا ُرتْ��ب��ت��ه ع��ن��د ن��ب��يٍّ ك��لُّ وِق��ي��ل

قال: الربدة صاحب كان وملا

ب��ال��ذَِّم��م ال��خ��ل��ق أَْوف��ى وه��و ��ًدا م��ح��مَّ ب��تَ��ْس��ِم��يَ��ت��ي م��ن��ه ��ة ذمَّ ل��ي ف��إن

بأحمد: التسمية من مثلها ة ِذمَّ يف يُباِريَه أن شوقي أحمد أراد

َس��م��ي ب��ال��رس��ول ي��ت��س��اَم��ى ال وك��ي��ف ب��تَ��ْس��ِم��ي��ت��ي ج��اٌه ل��ي ال��خ��ي��ِر أح��م��َد ي��ا
ال��ق��دم ذي ال��ف��ي��ح��اءِ ال��بُ��ْردة ل��ص��اح��ب تَ��بَ��ٌع ال��ه��وى وأرب��اب ال��م��اِدح��ون
ال��َع��ِرم ال��ع��اِرض َص��ْوب يُ��ع��اِرض ذا َم��ْن أُع��اِرض��ه ال أنِّ��ي ي��ش��ه��د ال��ل��ه
يُ��َل��م وال يُ��ذَم��م ال ول��يَّ��ك ي��ْغ��ِب��ط وَم��ن ال��غ��اِب��ِط��ي��ن بَ��ْع��ض أن��ا وإن��م��ا

بالسهل جاء َمن سيِِّد معارضة من له وتنصُّ االستدراك بهذا عيلٍّ أبو أحسن وقد
السالم: عليه للرسول خطابًا قال ثم امُلرتِفع، والداني امُلْمتِنع

ن��ع��م أو م��ن��ك ال ف��ي ال��ل��ه ف��خ��ي��رة ن��ع��م ف��ي��ه ق��ل��َت أو ال األم��ر ف��ي ُق��ل��َت إْن
األَُم��م م��ن أْج��ي��اًال أَْح��يَ��يْ��ت وأن��ت ل��ه ف��ق��ام َم��يْ��تً��ا دع��ا ع��ي��س��ى أخ��وك

فقال: فيه القاِدحني مع وقراع اإلسالم، عىل اعرتضوا الذين مع َجَدل يف شوقي ودخل

َدم ل��َس��ْف��ك ج��اءوا وال ن��ْف��س ل��َق��تْ��ل بُ��ِع��ث��وا م��ا ال��ل��ه وُرْس��ل غ��زْوَت ق��ال��وا
ب��ال��ق��ل��م ال��َف��تْ��ح ب��ع��د ب��ال��س��ي��ِف ف��ت��ح��ْت وَس��ْف��س��ط��ة أح��الٍم وت��ض��ل��ي��ُل َج��ْه��ٌل
وال��ع��م��م ��ال ب��ال��ج��هَّ ال��س��ي��ف ��ل ت��ك��فَّ َح��َس��ب ذي ك��لُّ ع��ف��ًوا ل��ك أت��ى ل��م��ا
يَ��نْ��ح��س��م ب��ال��ش��رِّ تَ��ل��ق��ه وإن ذَْرًع��ا ب��ه ِض��ْق��ت ب��ال��خ��ي��ر ت��ل��َق��ه إْن وال��ش��رُّ
ال��غ��ل��م ال��ظ��ال��م ش��ه��وات م��ن ب��ال��ص��اب ش��رب��ت ك��م ال��غ��رَّاء ال��م��س��ي��ح��ي��ِة َس��ْه��ل
وال��رح��م ب��ال��رِّْف��ق ان��ت��ق��م��ت م��ا ب��ال��س��ي��ف ل��نُ��ْص��رت��ه��ا ه��بُّ��وا ل��ه��ا ح��م��اة ل��وال

ما لطان بالسُّ يََزع هللا ألن َمْحضة؛ َسْفسطة امُلعرتِضني هؤالء كالم إن يقول أن يريد
واملقارعة بالرفق الدعوة يف جْهًدا يأُل لم دعوته بْدء يف اإلسالم نبي وإن بالقرآن، يََزع ال
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والنصح، الوعظ ُعْقم رأى أن بعد من إالَّ والحرب الرضب إىل ُدِفع ما وإنه بالربهان،
املسيحية هذه أن بالتأديب إالَّ عليهما الناس َمَرد إذا والظلم الجهل يف ِحيلة ال وأن
ما واالصطالم واالنتقام والتعذيب والقتل الطرد من أصابها السالم دين أنها تُْعِلن التي
فحينئٍذ قسطنطني تنرصَّ أن إىل سنة ثالثمائة مدَّة ذلك وبقي امُلؤلَّفة، الكتب تسعه ال
ملوكها بقوَّة إالَّ األرض يف تنترش ولم الغوائل، وأَِمنت األرض يف وانترشت قواعدها استقرَّت
مثل بالسيف الكاثوليكيَّة أو املسيحية بثَّ النرصانية ملوك من ملك من وكم وسالطينها،
وغريهم، املجر وملوك الروسية ملوك ومثل بيزنطة قيارصة ومثل فرنسا، وملوك شارملان

فقال: الحارض، العرص بشواهد هذا كالمه عزَّز ثم

ال��دُّه��م األْع��ُص��ر ف��ي ال ال��غ��رِّ األْع��ُص��ر ف��ي آون��ة ك��لَّ تَ��تْ��رى ال��ش��واه��د ت��ل��ك
ت��ص��م ول��م ت��ث��ل��م ل��م ال��ق��ذائ��ف ل��وال ُس��ُرر واع��ت��َل��ت ع��روٌش م��ال��ت ب��األم��س
ُم��ن��ق��ِص��م ح��االت س��وى ن��ع��دَّ ول��م ق��اِص��م��ة ك��لَّ أع��دُّوا ع��ي��س��ى أش��ي��اع

الكاتب بقلم ولعلَّه األبيات، هذه عىل تعليًقا شوقي ديوان من الثانية الطبعة يف جاء
ييل: ما هيكل بك حسني الفاضل

الحربيَّة القوَّة أهل هم والسالم» الهدوء «دين املسيحي للدين اليوم املتشيِّعني إن
لهم يبَق ولم أصبحوا كأنهم حتى الحروب، يف امُلهِلكات إعداد عىل الداِئبُون
مصانع عىل وإنفاقه األرض بطون من الذهب استخراج إالَّ يشغلهم ُشغل من
يف افتنُّوا وقد البحر، وعرض األرض طول يف الحرب آالت لطبع والفوالذ الحديد
بالبالء ويأخذوهم الناس عىل يدمدموا أن يْكِفهم ولم والتدمري، اإلهالك أسباب
عىل قاموا حتى أرجلهم تحت ومن خلفهم ومن شمائلهم وعن أيمانهم عن

إلخ. … دهياء بكلِّ رءوسهم فوق من لريموهم الرياح تسخري

اإلسالميَّة للمدنيَّة أنُفه وَحِمَي موقف، كلِّ يف شأنه اإلسالم، نخوُة بشوقي هاجت ثم
فقال: غريها، وبني بينها وقارَن

ال��َه��َرم ن��ه��ض��ة ف��ي ال ال��َع��ْدل ن��ه��ض��ة ف��ي ُم��ظ��ِه��ُره ال��م��ل��َك إن رع��م��س��ي��َس واتْ��ُرْك
��َل��م ال��سَّ ي��َد أَْل��ق��ت ل��ه��ا ال��س��الم دار ذُِك��رت ك��لَّ��م��ا روم��ا ال��ش��رائ��ع دار
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ُم��خ��تَ��ص��م ع��ن��د ق��ض��اءً ح��ك��ت��ه��ا وال ُم��ل��ت��أَم ع��ن��د ب��ي��انً��ا ض��ارع��تْ��ه��ا م��ا
وم��ع��ت��ص��م وم��أم��ون رش��ي��ٍد ع��ل��ى َق��يَ��اص��ره��ا م��ن ط��راز ف��ي اح��ت��وْت وال
وال��تُّ��َخ��م األرض ب��ح��دود ت��ص��رَّف��وا ك��ت��ائ��بُ��ه��م س��ارت إذا ال��ذي��ن َم��ن
ف��ه��م وال َع��ْق��ل ف��ي ي��دان��ون ف��ال وَم��ْع��رف��ٍة ع��ل��ٍم إل��ى وي��ج��ل��س��ون

وذكرى َحْرسة القلوب لها تَذُوب التأثري غاية يف بأبيات القصيدة هذه شوقي وختم
اإلسالم شاعر بأنه تُحَىص ال شهادات فوق لشوقي وتشهد ووتًرا، َشْفًعا العربات وتتحدر

خريًا: اإلسالم عن وجزاه هللا رحمه جوارحه بجميع

ال��َع��َدم َرْق��دة م��ن أَُم��م واس��ت��ي��ق��ظ��ْت َم��ِن��يَّ��ت��ه��ا م��ن ش��ع��وب ه��ب��ت ربِّ ي��ا
ِن��َق��م وم��ن ف��ي��ه ِن��َع��ٍم م��ن تُ��ِدي��ل م��ال��ُك��ه أن��ت وُم��ْل��ك ونَ��ْح��س س��ع��د
وُم��ن��تَ��ِق��م ق��اٍض م��ن ب��وْج��ِه��ك أْك��ِرْم ِح��ْك��م��ت��ه رأَي ف��ي��ن��ا ق��ض��اؤك رأى
ت��س��م وال َخ��ْس��ًف��ا ق��وَم��ه ت��ِزْد وال ب��ن��ا ال��ع��ال��م��ي��ن رس��ول ألج��ِل ف��ال��ط��ْف
ُم��خ��تَ��ت��م ح��س��ن وام��ن��ح ال��ف��ض��ْل ��ِم ف��ت��مِّ ب��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ْدء أح��س��ن��ت ربِّ ي��ا

للمدينة زيارته عند الخديوي به خاَطَب الذي الخطاب شوقي قال ما أحسن ومن
املنورة:

ال��َع��ِط��رات األع��ظ��م َم��ثْ��وى وق��بَّ��ل��ت ��ٍد م��ح��مَّ ق��بْ��َر م��والي ي��ا زرَت إذا
وال��ُح��ُج��رات ��تْ��ر ال��سِّ ب��ي��ن ألح��م��َد َم��َه��اب��ة ال��ُع��ي��ون ال��دَّْم��ع م��ن وف��اض��ْت
ح��ص��اة ك��لِّ ت��ح��ت أري��ٌج وض��اع ث��ن��يَّ��ة ك��لِّ ت��ح��ت ن��وٌر وأش��رَق
ف��الة ف��وق ال��م��ج��د ص��روح وب��ان��ي ت��ن��وف��ة ف��وق ال��ل��ه دي��ِن ِل��ُم��ظ��ِه��ر
ال��َح��َس��رات م��ن ت��دري م��ا أب��ثُّ��ك م��رس��ٍل خ��ي��َر ي��ا ال��ل��ه: ل��رس��ول ف��ُق��ْل
ُس��ب��ات ع��م��ي��ق ف��ي َك��ْه��ف ك��أص��ح��اِب وَغ��ْرب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ي ش��ع��وبُ��ك
ال��ظ��ل��م��ات ح��اِل��ك ف��ي ب��الُ��ه��م ف��م��ا وُس��نَّ��ة ِذْك��ر نُ��وراِن ب��إي��م��ان��ه��م
آلٍت ي��ع��م��ل��ون ل��و ض��رَّه��م ف��م��ا وَف��خ��اره��م َم��ْج��ده��م م��اض��ي وذل��ك
ح��ي��اة ك��ب��ي��ر ل��م��ق��دام م��ج��ال وس��م��اؤه أرض��ه زم��اٌن وه��ذا
ُم��ْم��ت��ِن��ع��ات األب��راج ف��ي ب��وارج وأَن��ش��ئ��وا ال��س��م��اء ف��ي ق��وم ف��ي��ه م��ش��ى
وال��ع��زم��ات األف��ع��ال ل��ه��ا وزيِّ��ن ��ت��ي أُمَّ ل��ل��ع��ظ��ائ��م ��ق وفِّ ربِّ ف��ُق��ْل
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والخالفة شوقي (10)

هيكل بك حسني محمد قلم من مقدمة وعليه ًرا ُمؤخَّ ُطِبع الذي شوقي ديوان يف وجاء
ييل: ما اإلسالم» «خالفة عنوان تحت

الحرب ميدان يف أعدائهم عىل األتراك بانتصار يفرح اإلسالمي العالم كاد ما
يد عىل تمَّ والذي الدنيا، حديث كان الذي الحاسم النرص ذلك والسياسة
فالحركة مشهور؛ غلط هذا قلنا: — ١٩٢٣ سنة يف باشا كمال مصطفى
إنها ثم كمال، مصطفى قبل وغريه بكري قره كاظم بها قام تركيا يف الوطنيَّة
عدة فيها كان بل وحَده، فيها يكن لم بالحركة كمال مصطفى التحق أن بعد
إحسان وعىل ورأفت فؤاد وعيل رءوف وحسني بكري قره كاظم مثل أبطال
وأكثر مجهوداِتهم، اجتماُع تركيا أنقذ ممن وغريهم فوزي وعمر الدين ونور
إىل تقدَّموا الذين الدين علماء إىل يرجع لهؤالء الرتكي الشعب انقياد يف الفضل
— االستقاللية الحرب بهذه األناضول أهل يُقْم لم ولوالهم الدين، باسم الشعب
هذه الشاعر فنظم األتراك، بالد من الخليفة ونفى الخالفة إلغاء هذا أعلن حتى
الرجل لهذا النُّْصح إْسداء إىل اإلسالم ممالك وينبِّه الخالفة فيها يرثي القصيدة

َظَلم: َمن ويُنِصف َهَدم ما يبني لعلَّه

األف��راح م��ع��ال��ِم ب��ي��ن ونُ��ع��ي��ِت نُ��واح َرْج��َع ال��ُع��ْرس أغ��ان��ي ع��ادت
اإلص��ب��اح ت��ب��لُّ��ج ع��ن��د وُدِف��ن��ِت ب��ث��وب��ه ال��زف��اف ل��ي��ِل ف��ي ��نْ��ِت ُك��فِّ

سوا أسَّ يوم رسميٍّ بمنشوٍر أعلنوا نفُسه كمال ومصطفى الكبري أنقرة مجلس إن أي
امُلحتلَّة، األجنبية َول الدُّ عىل الثورة هذه من مقصدهم جلَّ بأن أنقرة يف الرتكيَّة الحكومة
أيدي بني استامبول يف أسري هو الذي الخليفة واستخالص اإلسالميَّة الخالفة إنقاذ هو
اإلسالمي، العالم جميع إىل أوصلوه بل تركيا، سكان جميع عىل القرار هذا وأعلنوا اإلنجليز،
األول الغرض هو كان الخالفة فإنقاذ اإلسالم، ملوك من وغريه يحيى اإلمام إىل به وكتبوا
لألتراك بالطائلة الحرب انتهت ا فلمَّ االستقاللية، الحرب هذه من كمال مصطفى بزعم
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ألجل ثَاَر إنما أنه زعم التي الخالفة هذه نفس إلغاء كمال مصطفى فَعَله ما ل أوَّ كان
قال: ثم شوقي، قال كما الزفاف ليلَة دْفنُها فكان عليها، املحافظة

ص��اٍح وَس��ْك��رة ن��اح��ي��ة ك��لِّ ف��ي ض��اِح��ك ب��َع��بْ��رة َه��َل��ع ِم��ن ُش��يِّ��ع��ِت
ون��واح َم��م��اِل��ٌك ع��ل��ي��ك وب��ك��ْت وم��ن��اب��ر م��آذٌن ع��ل��ي��ك ��ت ض��جَّ
م��اح؟ ال��خ��الف��ة األرض م��ن أَم��ح��ا ح��زي��ن��ة وِم��ْص��ر واِل��ه��ة ال��ه��ن��د
األن��واح م��ق��اع��د ف��ي��ه ف��ق��ع��ْدَن م��أت��ًم��ا ال��ج��الئ��ل ال��ُج��َم��ُع ل��ك وأت��ْت
وُج��ن��اح َج��ِري��رة ب��غ��ي��ر ُق��ِت��ل��ت م��وءودة ل��ح��رَّة ل��ل��رج��ال ي��ا
ِج��راح ب��غ��ي��ر َس��ْل��ُم��ه��م ق��ت��ل��تْ��َك ح��ربُ��ه��م ج��راَح��ك أس��ْت ال��ذي��ن إن

هذه قتلوا النرص لهم اتَّسَق فلما بزعمهم الخالفة جراح دوا يُضمِّ أن ألجل ثاروا أي
الشيمة: وساءت العهد وبئس ِجراح، بغري نفسها الخالفة

ال��ف��تَّ��اح ب��م��واه��ب َم��وش��يَّ��ة َف��ْخ��ره��م م��الءة ب��أي��دي��ه��م َه��تَ��ُك��وا
ِوش��اح خ��ي��َر األع��ط��اف ع��ن ونَ��َض��وا ِق��الدة َخ��يْ��َر األع��ن��اق ع��ن ن��زع��وا
وص��ب��اح ع��ش��يَّ��ة ب��ي��ن ط��اح ق��د دون��ه ال��ل��ي��ال��ي ط��ول أت��ى َح��َس��ٌب
األرواح ع��الئ��ق أب��رَّ ك��ان��ت أس��ب��اب��ه��ا ُع��َرى ُف��ِص��م��ت وع��الق��ة

مليون أربعمائة وكان املسلمني بني جامعة عالقة أحسن هي الخالفة كانت نعم،
كمال مصطفى فجاء الخالفة، دولة أنها ة بحجَّ تركيا حكومَة يتولَّون العالم يف مسلم
عالقة غري عالقة عىل يلوي ال أنه وزعم اإلسالمي، والعالم تركيا بني العالقة هذه وقطع
للحقيقة ُمخاِلف أمر وهو سواء، نظره يف واألجانب املسلمني سائر وأن ة خاصَّ الرتك
ال الروسيَّة يف الذين األتراك إن يل: يقول — هللا رحمه — أنور وكان وللمصلحة، وللواقع
الياقوت وهؤالء مسلمون. أننا بسبب بل ترك أننا بسبب تركيا أتراك نحن علينا يعطفون
علينا يعطفون ال َوثَِنيِّني لكونهم نظًرا ولكن مثلنا، امَلْحِتد من ترك هم سيبرييا يف هم الذي

نعرفهم. وال يعرفوننا وال عليهم نعطف وال

ال��ن��زَّاح َس��رائ��ر ع��ل��ي��ه ج��م��ع��ْت وربَّ��م��ا ال��ح��ض��ور ال��ب��رِّ ع��ل��ى َج��َم��ع��ْت
وَرواح ج��م��ع��ٍة َغ��ْدوِة ك��لِّ ف��ي وَخ��ْط��وه��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ُص��ُف��وف ن��ظ��م��ْت
وق��اح ال��َق��ض��اء ِع��ْرب��ي��د ب��ال��ش��رع ع��اب��ث ِف��تْ��ن��ة وت��ل��ك ال��ص��الة ب��ك��ِت
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سوء وهي العربدة، الكثري الرشير وهو للِعْربيد؛ تفسريًا البيت هذا تحت علَّق وقد
السكر: من الخلق

بَ��واح ال��ب��الد ف��ي ب��ُك��ْف��ر وأت��ى َض��الل��ة وق��ال ُخ��َزْع��ب��ل��ًة أْف��تَ��ى
وس��الح ك��ت��ي��ب��ة ل��ِف��ْق��ه ُخ��ل��ِق��وا ِف��ْق��ه��ه ع��ل��ي��ه��م ج��َرى ال��ذي��ن إن

والرضب، الحرب سوى شيئًا يعلمون ال أناٌس لها انقاد إنما النظريات هذه إن أي
تُعجبَهم: أن يمكن فال السياسة من شدًوا ويفهمون األمور مصاير يف يفكِّرون الذين فأما

ِرم��اح ب��ص��مِّ س��م��ع��وا ُخ��وِط��ب��وا أو ك��ت��ائ��ٍب ب��ُخ��ْرس ن��ط��ق��وا ح��دَّث��وا إن
وأُالِح��ي دونَ��ه أدْف��ُع ك��ن��ُت َم��ن ب��ج��اح��ٍد ل��س��ت األخ��الَق أس��ت��غ��ف��ُر
أم��داح��ي م��ن ال��م��أث��ور ق��ل��دت��ه وط��ال��م��ا ال��م��الم أط��وِّق��ه ل��ي م��ا

هؤالء من نفيس وأنا الحكم، يف استعجلوا قد شوقي وغري شوقي أن جرم ال
أنور مراد كان وملَّا كمال، مصطفى مع خالفه عىل أنور صديقي عذلت وطاملا املستعجلني،
الستقالل الجهاد من بنصيبه ويأخذ األناضول إىل برلني من نجيٍّا ينسلَّ أن الحرب بعد
وبني بينه ِفتْنة مثار األناضول إىل ذهابه يكون أن خْشيَة األمر هذا عن نهيته تركيا

العصا. وتشظية الوحدة َصدْع نتيجتها تكون كمال مصطفى
والوطني والرتقي االتحاد جمعية أركان أحد — بك ناظم بالدكتور عليه استعنت وقد
املؤامرة ة بتهمَّ كمال مصطفى وشنقه تذكر، أن من أشهر نزاهته كانت الذي املشهور
ينتقد كان ولكنه يوسف، دم من الذئب براءة املؤامرة تلك من بريء وهو حياته، عىل
حتى برلني يف كنَّا عندما أنور عىل أعانني الذي هو الرجل فهذا — علنًا الغازي سياسة
الكبريين، األتراك قائدي بني االختالف رشَّ أَِمنَّا وهكذا األناضول، إىل الدخول عن توقَّف
الجمع يشهد وكان غري ال اإلسالم شعاره جاعًال كان العهد ذلك إىل كمال مصطفى ولكن
إخواننا العرب، إخواننا العرب، إخواننا قائًال: يخطب يربح وال املولد قراءة ويحرض

ومغاربها. األرض مشارق يف املسلمون وإخواننا املرصيون
هللا شاء إن القدس نسرتجع أن بدَّ ال يل: قال كيف الجرائد إحدى يف مرة ذكرت وقد
… هللا يشاء أن إالَّ غًدا ذلك فاعل إني أقول ال كمسلم هللا شاء إن أقول وإنما ق، ُمحقَّ وهذا
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دونها من قلبه يف يطوي ما يعلمون وال دائًما منه الناس يسمعها كان التي النغمات فهذه
مع ْلح الصُّ وتمَّ لوزان معاهدة انعقدت فلما بإرساف، عليه والثناء حبِّه عىل الناس حملت
بعكس وجاهر يقوله كان ما ونيس ، امِلَجنِّ َظْهر قَلَب املستقبل أَِمن أنه الغازي وظنَّ تركيا

قبل: من به يجاهر كان ما

ن��ط��اح وَك��بْ��ش َش��ْه��ب��اء وق��ري��ع دول��ة وح��ائ��ط م��م��ل��ك��ة ُرْك��ن ه��و
إِب��اح��ي؟ ال��ح��ق��وق ردَّ م��ن وأق��ول ُم��ل��ِح��د ال��ج��م��اع��ة أح��ي��ا َم��ن أأق��ول
وِك��ف��اح ب��نُ��ْص��رة م��ن��ك وأح��قُّ ُح��ْرم��ة ول��يِّ��ك م��ن أْول��ى ال��ح��قُّ
��اح ال��نُّ��صَّ م��واق��ف ع��ن��ك خ��لِّ أو ونِ��ْل��ه��م��و ال��رج��ال ال��ح��قِّ ع��ل��ى ف��ام��دح

بعد فإنه الحق تعيني هي هنا العراك نقطة ولكن يُقال، بأن أوىل الحقَّ بأن شك ال
الفضَل فجعلوا االستقالل هذا حوادث تاريخ يف الحقِّ سبيَل الناس ضلَّ تركيا استقلت أن
كان أن بعد العدم من أْوَجدها الذي هو أنه وزعموا كمال، ملصطفى تُْركيا تحرير يف كلَّه
من للتاريخ بدَّ ال الذي املشهور الخطأ وهو الحقِّ خالف وهذا امُلربَم. القضاء عليها ُقِيض
الخدمة الحرب يف تركيا خدم كمال مصطفى كان ولو األيام، من يوم يف حه يصحِّ أن

نكري: بال القوَّاد أعاظم من وكان الكربى

��ف��اح ال��صُّ م��ن��اك��ِب غ��ل��ي��ُظ َه��َرٌم ل��ه��دم��ه��م انْ��بَ��ريْ��َت إذا ال��رِّج��ال وم��ن
األل��واح ُم��َض��ْع��ض��ع ال��ص��راَع تَ��َرَك أج��الده ف��ي ال��ح��قَّ ق��ذف��َت ف��إذا
ِج��م��اح ب��ع��د يَ��ثُ��وب ال��َج��َواد إن ي��نْ��تَ��ِص��ح ال��ن��ص��ي��ح��َة ال��غ��ازي إل��ى أدُّوا
ال��راح ِص��ري��ع ف��ي اح��ت��ي��الُ��ك ك��ي��ف ب��راِح��ه ال��رئ��ي��َس س��ق��ى ال��غ��رور إن
ال��س��اح ف��ي ك��ت��ائ��ٍب ن��ْق��َل وال��ن��اَس وال��ُق��رى وال��ع��ق��ائ��َد ال��ش��رائ��َع نَ��َق��َل

القرون عليها َمَضت التي واألوضاع القديمة والتقاليد العقائد يُلِغي أن أراد أي
الحرب: ساحة يف يُصِدرها التي باألوامر أشبه عسكريَّة أوامر بمجرد

األش��ب��اح ع��ب��ادَة ب��ع��ُد ت��ْس��ُل ل��م ��ة أُمَّ ال��م��ؤلَّ��ه ك��ال��ش��ب��ح ت��رَك��تْ��ه
م��ب��اح غ��ي��ر ك��لَّ ت��ن��اول ح��ت��ى ف��ي��ه��م ك��ق��ي��ص��ر ي��َده أط��ل��ق��وا ه��م
ال��ُم��رت��اح َه��وى ل��ه��ا ال��س��واُد وَج��َد ودول��ة ال��ج��م��وع ط��اع��اُت غ��رَّتْ��ه
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��اح ال��ل��مَّ س��راِب��ه غ��ي��ر تُ��ع��َط ل��م أم��يَّ��ة م��ن ال��م��ْج��َد أخ��ذَت وإذا
واح ال��ن��ص��ي��ح��ِة غ��ي��ُر يُ��وِح��ه��ا ل��م َم��ق��ال��ة ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ق��ائ��ل َم��ْن
��اح ال��ن��ضَّ ب��ي��راع��ة َح��ْوض��ه��ا ع��ن ذَاِئ��د ل أوَّ ف��يَّ ال��خ��الف��ة ع��ْه��ُد

تأييد جملتها ومن جميعها؛ اإلسالم مواقف من صْدٍق موقِف عن شوقي يتخلَّف لم
هذه: دعواه ة ِصحَّ تؤيِّد شعره من كثرية شواهد لنا سبق وقد اإلسالمية، الخالفة

واإلص��الح ال��ح��قِّ ل��ذات وه��ًوى يَ��َزل ول��م ك��ان ال��ل��ه ل��ذات ح��بٌّ
ال��م��ص��ب��اح َف��راش��ة أك��ون ح��ت��ى ب��ض��ائ��ع ل��س��ُت ال��ِم��ص��ب��اح أن��ا إنِّ��ي
ب��ص��ف��اح��ي ��ل��ت ُف��صِّ أن��ور وف��ت��وح ِب��ذواب��ل��ي ُك��لِّ��ل��ت أْده��م غ��زوات

هو وأنور اليونانية، الحرب يف ر امُلظفَّ العثماني الجيش قائد باشا أدهم هو أدهم
التاريخ: يف اإلسالم أبطال أحد املشهور باشا أنور

ب��راح ذات غ��ي��ر ي��راع��ي وش��ب��ا ق��ن��اُه��م��ا وب��ان س��ي��وُف��ه��م��ا ولَّ��ت
ب��ال��راح دون��ه ي��داف��ع ع��زل ل��ع��اج��ز ال��ن��ب��يِّ بُ��رَد ت��ب��ذل��وا ال
ال��ج��رَّاح ي��َد ل��ه��م م��دَّ وال��ي��وم ج��راَح��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن أوه��ى ب��األم��س
ل��َس��ج��اح أو ال��ك��ذَّاب إل��ى ي��دع��و داع��يً��ا أرٍض ب��ك��لِّ ف��ل��ت��س��م��ُع��نَّ
َس��م��اح بَ��يْ��ع ال��دي��ن يُ��ب��اع ف��ي��ه��ا ف��ت��ن��ة أرض ب��ك��لِّ وَل��ت��ش��ه��ُدنَّ

أن يعلم وكان الحارضة، اإلسالم بِعَلل منه أبرص طبيٌب يُكن فلم شوقي هللا رحم
ومن الدين رجال من ُهْم منه يريدون بما اإلسالم ألعداء ويفتون الدين يبيعون َمن أكثر
وأخذت تُوَصف، ال جناياٍت الدين عىل الطبقة هذه َجنَت فقد لألسف! ويا العمائم ذوي
القيام يتمَّ لم لوالهم الذين األناضول فقهاء ومنهم الطبقة، هذه من امُلخِلصني بالصاِدقني

والحلفاء: اليونان ملحاربة

ال��ِم��ل��ح��اح وِح��ْق��ده��ا ال��ن��ف��وس وَه��وى وَس��ي��ِف��ه ال��ُم��ع��زِّ ذه��ِب ع��ل��ى يُ��ف��ِت��ي
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النبوي املولد يف قصيدته (11)

الكتاب هذا إىل منها يأخذ فال بها يمرَّ أن طاقٌة للقلب ليس قصيدة املولد ذكرى يف وله
د أضمِّ الذكريات لهذه بي الباعث حايل لسان اليوم هي أبياتًا لِها أوَّ يف أن سيما وال شيئًا،

يقول: فهو األىس، أْوَراد د وأردِّ النوى جراح بها

َوَط��اب��ا ب��ه ال��زم��اُن ط��اَل وإن يُ��ط��َوى س��وف ع��ي��ش ب��س��اط وك��لُّ
ذَاب��ا األه��ِل ِذْك��رى ع��ادتْ��ه إذا َغ��ِري��ب ب��ع��ده��ُم��و ال��ق��ل��َب ك��أنَّ
��ح��اب��ا وال��صِّ األح��بَّ��ة ف��ق��د ك��َم��ْن ال��ل��ي��ال��ي ُخ��لُ��ق ع��ن ي��ن��ب��ي��ك وال
إه��اب��ا آون��ٍة ك��لَّ ت��ب��دُِّل أْف��َع��ى ُدنْ��ي��اك أَرى ال��دن��ي��ا أخ��ا
ال��ث��ي��اب��ا ف��أبْ��َل��ي��ُت ب��ه��ا ل��ب��س��ُت ف��إنِّ��ي ب��ال��دن��ي��ا ي��غ��ت��رُّ ف��َم��ن
تَ��غ��ابَ��ى إذا ال��ل��ب��ي��ِب َض��ِح��ك ول��ي غ��ب��يٍّ إل��ى ال��ِق��ي��اِن َض��ِح��ُك ل��ه��ا
وص��اب��ا ش��ه��ًدا ب��ك��أِس��ه��ا وذُْق��ت وش��وًك��ا ورًدا ب��َرْوض��ه��ا ج��ن��ي��ُت
ب��اب��ا ال��ل��ه ب��اِب دون أَر ول��م ُح��ْك��ًم��ا ال��ل��ه ُح��ْك��م غ��ي��َر أَر ف��ل��م
ال��لُّ��ب��اب��ا واألدَب ال��ع��ل��م ص��ح��ي��َح إالَّ األش��ي��اء ف��ي ع��ظَّ��ْم��ُت وال
ال��رغ��اب��ا ال��ِم��نَ��ن ق��وم��ه يُ��ق��لِّ��د ح��رٍّ وْج��َه إالَّ ك��رَّم��ُت وال
ُم��ص��اب��ا ب��ه ال��ب��خ��ي��ِل م��ث��َل وال داء ال��م��اِل ج��ْم��ِع م��ث��ل أَر ول��م
��راب��ا ال��شَّ أو ال��ط��ع��اَم تَ��ِزن ك��م��ا وِزنْ��ه��ا ش��ه��وتُ��ه ت��ق��ت��ْل��ك ف��ال

َقْدر عىل ورشابه طعامه اإلنسان يَِزن كما بميزان يكون أن ينبغي املال حفظ أي
يقول: ثم َقواما، ذلك بني ويكون يُْقِرت وال يُِرسف فال إليهما؛ حاجته

اْح��ِت��س��اب��ا ��ت��ه ح��صَّ ال��ل��ه وأع��ِط ذُْخ��ًرا واألي��ام ل��ب��ن��ي��ك وُخ��ذْ
ان��ِت��ي��اب��ا أْق��َرب��ه��ا ال��ف��ْق��َر وج��دَت ال��ل��ي��ال��ي أح��داث ط��ال��ْع��َت ف��ل��و
ثَ��َواب��ا ص��اح��ب��ه ب��ع��د وأب��ق��ى ح��ي��اة ف��ي خ��ي��ر ال��ب��رَّ وأن
آب��ا ب��ال��ش��رِّ خ��يِّ��ًرا أَر ول��م ف��اع��ل��ي��ه ي��ْص��دُع ال��ش��ر وأنَّ
ال��ِع��ق��اب��ا أوق��ع��ت األع��ق��اب ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي إذا ب��ال��ب��ن��ي��ن َف��ِرْف��ًق��ا
ال��م��س��ت��ج��اب��ا ال��دع��اء ادَّرع��وا وال ال��ي��ت��ام��ى ُش��ْك��ر ي��ت��ق��لَّ��دوا ول��م
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ِك��ذاب��ا وت��ًق��ى خ��ش��ي��ة ظ��واه��ر وص��اُم��وا ص��لَّ��وا ل��م��ْع��َش��ٍر ع��ج��بْ��ُت
أَه��اب��ا ب��ه��م ال��زك��اة داِع��ي إذا ��ا ص��مٍّ ال��م��ال ِح��ي��ال وتُ��ْل��ِف��ي��ه��م

اجتمعوا أنهم إالَّ يشء كلِّ يف اختلفوا تجدهم الحارض؛ الوقت يف املسلمني مَرُض وهذا
واليهود النصارى يرون أنهم مع العامة، املصالح يف الشديد اإلمساك وهو واحد، ُخلُق عىل
ُجود السبيل هذه يف يجودون وأنهم ة، العامَّ مصالحهم عىل يتكلَّفون وماذا يبذلون ماذا
الزكاة دون والصيام بالصالة يكتُفوا أن يريدون املسلمني وكأن الفقر، يخىش ال َمْن
فيه، يتخبَّطون الذي بالئهم يف األصل أكثر وهذا دونها. من إسالًما اإلسالم يكون ال التي
اإلسالم علل معرفة يف ا تامٍّ نَطاسيٍّا ُقْلنا كما وكان ه حقَّ املوضوع هذا شوقي وىفَّ وقد

الحارضة:

ال��نِّ��َص��اب��ا يُ��ح��ِص ل��م ال��ل��َه ك��أنَّ م��ن��ه ال��ل��ِه ن��ِص��ي��َب ك��ت��ُم��وا ل��ق��د
وخ��اب��ا ه��ًوى ض��لَّ ال��م��ال ك��ح��بِّ ش��ي��ئً��ا ال��ل��ه ب��ح��بِّ ي��ْع��ِدل وَم��ْن
وارتِ��ب��اب��ا ح��بٍّ��ا وب��األي��ت��اِم ب��رٍّا ب��ال��ف��ق��راءِ ال��ل��ُه أراَد
ال��ع��راب��ا ال��م��س��وَّم��ة وح��م��ا س��م��ا ع��لَّ��م��وه ق��وم ص��غ��ي��ِر ف��ربُّ
وَع��اب��ا أذًى ك��ان ت��رك��وه ول��و وَف��ْخ��ًرا ن��ْف��ًع��ا ل��ق��وم��ه وك��ان
ال��ُع��ج��اب��ا ال��َع��َج��ب يُ��ح��ِدث س��ي��أت��ي ج��ي��ًال ل��ع��لَّ اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��ع��لِّ��ْم
ِغ��ض��اب��ا تَ��ْل��ق��اه��م األْق��دار ع��ل��ى َف��ِري��ق ي��ه��ِل��ك ل��م ال��بُ��ْخ��ل ول��وال
ال��ِخ��ط��اب��ا َس��ِئ��م��وا ق��د ال��ب��رِّ دع��اة وق��ب��ل��ي ل��وًم��ا ب��أه��ل��ه ت��ع��بْ��ُت

ِلينُِفَقه يجمعه كان ولكنَّه املال، يجمع أن يأبى ال يملك بما سخيٍّا شوقي وكان
يف «ِرئباًال املطران: خليله قال كما لهم كان الذين أهله به ويمتِّع ه حقَّ الربَّ ويعطي
يبنيِّ أخذ إنه ثم الفقراء، مؤاساة جهة من لقوله ُمطاِبًقا شوقي ِفْعل وكان الألواء.»
أن يريدون وال ألنفسهم باملال يستأِثرون الذين بها ليتبرصَّ البرش بني الطبيعية املساواة

نَِصيبًا: للفقري يجعلوا

ال��ِق��ب��اب��ا واْخ��تَ��رق األك��واخ إل��ى ف��أْف��َض��ى ج��رى ل��ل��ه��واء ت��َر أل��م
ال��يَ��ب��اب��ا ت��ْغ��َش��ى ك��م��ا ِك��س��رى ح��م��ى ت��ْغ��َش��ى اآلف��اق ف��ي ال��ش��م��س وأن
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ال��ِك��الب��ا ت��ل��ع��لُ��ع��ه��ا م��ن وي��ش��ف��ي م��ن��ه األْس��ُد يُ��رَوى ال��م��اء وأنَّ
ال��ت��راب��ا ال��رُس��ل م��ع ��دك��م ووسَّ ال��م��ن��اي��ا ب��ي��ن��ك��م ال��ل��ه وس��رَّى

اليتامى وال الفقراء ف يْرشُ لم الذي ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول ِذْكر إىل تخلَّص هنا ومن
شوقي: فقال منهم، َخَرَج كونِه مثل بيشء

َق��اب��ا ف��ك��ان ال��َج��الل ذي م��ن دن��ا يَ��ِت��ي��ًم��ا م��ن��ك��م ع��اِئ��ًال وأرس��ل
��ع��اب��ا ال��شِّ وه��دى خ��الل��ه وس��نَّ س��ب��ي��ًال ب��يَّ��ن��ه ال��ب��رِّ ن��ب��يُّ
َم��ث��اب��ا ل��ه��م ك��ان ج��اء ��ا ف��ل��مَّ ف��ي��ه ال��ن��اُس ع��ي��س��ى ب��ع��د ت��ف��رَّق
َغ��اب��ا ل��ل��ح��قِّ َخ��يْ��لُ��ه وك��ان��ت ُس��ب��ًال ل��ل��ه��دي ب��ي��انُ��ه وك��ان
اْغ��ِت��ص��اب��ا األرِض إْم��َرة أخ��ذن��ا ح��ت��ى ال��م��ج��ِد ب��ن��اءَ وع��لَّ��َم��ن��ا
ِغ��الب��ا ال��دن��ي��ا تُ��ؤَخ��ذ ول��ك��ن ب��ال��ت��م��نِّ��ي ال��م��ط��اِل��ب نَ��يْ��ل وم��ا
ِرك��اب��ا ل��ه��م ك��ان اإلق��داُم إذا َم��ن��ال ق��وٍم ع��ل��ى اس��ت��ع��َص��ى وم��ا

ما األخالق األمم «وإنما شوقي: بقول أشبه سائرة أمثاًال تكون تكاد األبيات هذه
فقال: السالم، عليه الهادي مولد شوقي ذكر ثم بقيت.»

وال��ِق��ص��اب��ا ال��ب��وادي ب��ش��اِئ��ُره ��ت وع��مَّ ال��ه��اِدي م��ولِ��د ت��ج��لَّ��ى
ال��رِّق��اب��ا ط��وَّق��ت ب��ي��ض��اء ي��ًدا وْه��ب ب��ن��ُت ل��ل��ب��ريَّ��ة وأْس��َدْت
��ه��اب��ا ال��شِّ ال��س��م��واُت تَ��ِل��ُد ك��م��ا ُم��ِن��ي��ًرا ��اًج��ا وهَّ وض��َع��تْ��ه ل��ق��د

الوسيلة أنت كنت فإن ديني، ألبناء النرص هللا سألت إني له: قائًال النبيَّ خاطب ثم
يقول: فهو الدعاء، هذا املجيب فإنه تعاىل عنده

أج��اب��ا ل��ي ال��وس��ي��ل��َة ت��ك��ِن ف��إن دي��ن��ي أب��ن��اء ف��ي ال��ل��َه س��أل��ُت
ون��اب��ا ��ه��ُم��و م��سَّ ال��ض��رُّ م��ا إذا ِح��ْص��ٌن س��واك ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن وم��ا
ُغ��راب��ا م��م��ل��ك��ة ب��ك��لِّ أط��ار ع��ل��ي��ه��م ج��رى ح��ي��ن ال��نَّ��ْح��س ك��أن
ِح��ج��اب��ا ل��ه��م ال��نُّ��ح��وس م��ن وك��ان ن��وًرا ك��ان س��ب��ي��َل��ك َح��ِف��ظ��وا ول��و
اْض��ِط��راب��ا ف��ان��ه��َدَم ال��رك��ن ف��خ��ل��وا ُرْك��نً��ا األخ��الق م��ن ل��ه��م ب��ن��ي��َت
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واحد مركز إىل ويرجع اآلفاق يف يطوف وجْدتَه شوقي شعر يف نَظرك قلَّبَت فكيف
يف والعلم وصيَّته يف واألخالق لغته يف والعربيَّة وطنه يف والرشق دينه، يف اإلسالم هو

َرثِيته: يوم فيه ُقْلُت وقد عظيًما، ووفاؤه سليًما وذوقه قويًما عقله فكان رغبته،

ُس��بَ��ات��ه ث��ق��ل اإلس��الم ع��ن س��رَّى ال��ذي ��ْوت ال��صَّ ه��ي ق��ص��اِئ��ُده ك��ان��ْت
زع��ق��ات��ه ف��ي إس��راف��ي��ل ص��وُر ه��ي ك��أن��ه��ا ال��ح��ي��اِة روَح ب��ه ب��ع��ث��ت

وقلت:

َش��ك��ات��ه ل��س��اُن ل��ه��ا وك��ان إالَّ ُم��ِص��ي��ب��ة ح��يْ��ف ب��اإلس��الم ح��لَّ م��ا
َع��ثَ��رات��ه م��ن ال��وق��ت ط��ول ويُ��ِق��ي��ل ُس��ب��ل��ه وي��وض��ح ح��ق��ائ��ق��ه ي��ح��م��ي

وقلت:

وف��ات��ه ِل��يَ��وم نَ��ْش��أت��ه ي��وم م��ن ِن��ض��ال��ه ال��ق��دي��م ال��ش��رِق ع��ن وفَّ��ى
ت��رات��ه ألخ��ذ وي��ح��ف��زه م��ن��ه تُ��راث��ه اْس��ِت��الب ي��ح��ذِّره أب��ًدا
َح��َس��ن��ات��ه م��ن ي��غ��م��ط��ه ول��م ك��الَّ ب��م��س��اوئ ع��ص��ره م��ن ي��ْف��تَ��ِت��ن ل��م
وع��دات��ه ص��ح��اب��ه ب��ي��ن ف��رَق ال أَْح��ك��ام��ه ف��ي اإلن��ص��اف الزم ق��د

اليونان حرب يف شوقي ملحمة (12)

الحرب يف البائيَّة قصيدته من أعظم املالحم شعر من شوقي يقل لم أنه يف ِمراء وال
أوَّلها: التي العثمانيَّة

… … … … أْغ��َل��ب وال��ح��قُّ ال��ح��قُّ ي��ع��ل��و ب��س��ي��ف��ك

فوق فحلَّقت اآلفاق يف طارت التي والكلمة الدهماء، واليتيمة الغرَّاء، القصيدة فإنها
القصيدة هذه من يروي وهو إالَّ بسبب األدب إىل يمتُّ عربي يُوَجد أنه نظنُّ وال املحلقات،
لأللباب آخذٌ أنها لنا يَلُوح التي املقاطع بعض منها نروي اآلن أوالء ونحن قليًال، أو كثريًا
ال النَّْسج متساوية د ْ الرسَّ ُمحَكمة الياء إىل األلف من فهي وإالَّ غريها من للقلوب وأملك

أَْمتًا. وال ِعَوًجا فيها تجد
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قال:

ي��ْس��ل��ب وخ��وُف��ك يُ��ع��ِط��ي��ه��ا رج��اؤك ال��ُع��َرى َم��ْح��ل��ول��ة ال��ي��ون��اِن وم��م��ل��ك��ة
ي��ت��ك��ذَّب ال ��بْ��ح ال��صُّ م��ث��ِل ب��أْس��َط��ع ك��ي��انَ��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ه��َددَت
َك��ْوك��ب ذك��ائ��ك ع��اِل��ي م��ن ي��س��اوي��ه ص��اِدًق��ا ع��ث��م��اَن س��ي��ف ف��ْج��ًرا زال وم��ا
َغ��يْ��ه��ب وان��ج��اَب ال��َخ��ْط��ب داج��ي ��ف ت��ك��شَّ ب��ح��دِّه ال��ح��ادث��اِت َص��َدْع��َت م��ا إذا
ُغ��يَّ��ب ال��ج��الل��ة ��ار ُح��ضَّ ث��الث��ون أب��وَّة ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��َد ي��ا ب��ك س��م��ا

يف حارضة تزال ال جاللتهم فإن درجوا قد كانوا إن سلطانًا ثالثني سليُل أنه يريد
األذهان:

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

الرومان، قيارصة مكان القسطنطينيِّني عرش عىل استووا أنهم قيارصة بقوله يريد
العباس، بني من األول سليم عهد مذ اإلسالمية الخالفة تسلَّموا أنهم خالئف وبقوله
بن الحسن قال خاقان، له يُقال الرتك ملك ألن األتراك؛ سالطني بأنهم خواقني وبقوله

هاني:

ف��اس��ت��خ��ف��ى ب��ال��ن��ج��اش��ي ن��ادى ال��ت��رك م��ن م��ع��ش��ر خ��اق��ان ال��ص��ب��ح ع��م��ود ك��أنَّ

قال: ثم

أب ي��ج��م��ع��ه��ا ال��زُّْه��ر ال��ن��ج��وم انَّ ل��َو زه��وه أق��م��ار ال��م��ل��ك س��ع��وِد ن��ج��وُم
��ب وال��م��ع��صَّ َه��يْ��ب��ة م��ن ��ُم��ه��م ُم��ع��مَّ ف��زاده ف��ع��ص��ًرا ع��ص��ًرا ب��ه ت��واَص��وا

يقول: ثم

وي��ت��ع��ب ال��ح��اس��دي��ن ي��س��وء ظ��ه��وًرا ال��ِع��دى ع��ل��ى ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ظ��ه��رَت
َم��ْض��رب ل��َس��يْ��ف��ك أو ف��ي��ه��م ل��رأي��ك نَ��ب��ا ه��ل وال��ن��اس واألي��ام ال��ع��ْص��ر س��ِل
وأك��ذب أه��دى األع��وان م��ن ج��ه��اٌم وراءه ج��ه��اًم��ا ال��دن��ي��ا َم��ل��ئ��وا ُه��ُم��و
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تُ��خ��ِل��ب ال��م��ن��يَّ��ة ب��رَق ي��ا ك��ن��َت وم��ا ب��ْرُق��ه��م أْخ��َل��ب ال��س��ي��ف اس��ت��َل��ْل��َت ��ا ف��ل��مَّ
وأْس��َه��ب��وا أط��ال��وا م��ا إالَّ ال��ذَّْود م��ن ل��َح��ْوض��ه��م م��اِل��ك��ي��ن ال أخ��ْذتَ��ُه��م��و
��ب ال��ت��أهُّ ال��س��ب��اع ف��ي ُخ��ل��ًق��ا ول��ك��نَّ أُْه��ب��ة األُْس��د ق��وُم��ك ي��ت��ك��لَّ��ف ول��م
ت��ذه��ب ح��ي��ن أم��ُره��م ع��ن��ه��م وي��ذه��ب ص��الُح��ه��م ي��ب��ق��ى ب��األخ��الق ال��ن��اس ك��ذا
م��ه��ذَّب ي��راٌع أو م��ع��ٌز ُح��س��اٌم يَ��ُف��وت��ه��ا أال األوط��ان َش��َرف وم��ن

إىل ُمحتاجة عزيزة ِلتكون األوطان أن يذكر األخالق» األمم «وإنما بيته معنى يعيد
يقول: ثم والقلم، السيف بني الجمع

َم��ْض��رب ال��غ��رب وف��ي َم��ْم��دود ل��ج��ي��ش��ك َم��ْض��ِرب ال��ش��رق ف��ف��ي س��ب��ي��َل��ه��م م��ل��ك��َت
ِم��ْخ��ل��ب ول��ل��م��وت ف��ي��ه��م ِم��ْخ��َل��ٌب ل��ه��ا ض��راغ��م��ا غ��اٍب أُس��د أل��ًف��ا ث��م��ان��ون
َم��ْغ��ض��ب يَ��ْق��ظ��ان ف��ال��ش��رُّ َغ��ِض��ب��ت وإن ح��اِل��م َوْس��ن��ان ف��ال��ش��رُّ َح��ِل��م��ت إذا
وأق��رب ال��ن��ه��ار ش��م��س م��ن وأب��ع��د ال��ض��ح��ى م��ن ال��ب��الد ف��ي أف��ش��ى ف��ي��اِل��ق
وت��غ��رب م��ك��ان م��ن ف��ي��ه��م وت��ط��ل��ع وت��ع��ت��ل��ي أُف��ق ك��لِّ ف��ي ل��ه��م ت��ل��وح
ثَ��يِّ��ب وال��ب��ك��ر ال��ِب��ْك��ر ف��ث��يِّ��بُ��ه��ن وال��ذُّرى ال��م��ع��اِق��ل أب��يَّ��ات وت��غ��ش��ى
ُم��ج��رِّب ال��ح��روب ف��ي ال��م��رائ��ي س��دي��ُد ل��واءه��ا وي��ح��م��ي س��راي��اه��ا ي��ق��ود
وت��ج��ذب ال��ب��ح��ار ال��ل��ج ت��دف��ع ك��م��ا م��رَّة وي��رج��ع ح��ي��نً��ا ب��ه��ا ي��ج��يء

ومنها:

��ب ال��م��ت��رقِّ ال��َق��ْس��َور ع��ل��ي��ه��ا ول��بَّ��ى ج��ان��ب ك��لِّ م��ن ال��خ��ي��ُل ف��ل��بَّ��ى ون��ادْت
ُم��ث��وِّب ل��ل��ص��الة داٍع ال��ح��رب م��ن ك��أن��م��ا س��راًع��ا ال��داع��ي إل��ى خ��ف��اًف��ا
أْغ��َل��ب ال��َم��ع��اِق��ل ف��وق ِم��ْع��ق��ل ل��ه ك��أن��ه��م ال��ل��واء ح��ول م��ن ُم��ِن��ي��ف��ي��َن
وت��غ��ل��ب ب��ك��ٌر وال��ح��رب ال��تَ��َح��م��ت إن وإج��اب��ة دع��وة إالَّ ه��ي وم��ا
وي��ْع��ُرب م��ع��دٌّ ي��وًم��ا ش��ه��دت وال م��ش��اه��ٍد م��ن تُ��ب��ِص��را ل��م م��ا ف��أب��ص��رُت

الرتك يف نزاع فال املبالغة، حدود أبعِد إىل به فذهبت شوقي برأس الفكرة جاشت هنا
السيل، عنها ينحط التي العليا الذروة يف كانوا الحروب عىل والصرب الشجاعة ذكرت إذا
ويعرب ا معدٍّ أن ولعمري نظر. فيه ويعرب معد تشهدها لم مشاهدهم بأن القول ولكن
فبينما العدد، يحصيها ال ساحات يف تقاتل كانت هللا بالد عىل جموعها فاضت عندما
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وأخرى فرنسا، وجنوبي إسبانيا تفتح أخرى جيوٌش كانت القسطنطينية تحاِرص جيوشها
تغزو وفيالق الهند، تغزو وجحافل إفريقية، يف ل تتوغَّ وأخرى العاصية، الرببر ة أمَّ تقاتل
واحد وقت يف ذلك وكلُّ دارهم. عقر يف األتراك تغزو النهر وراء فيما وجيوش الخزر،
الرتك حرب وكانت قتال، ساحِة عن قتال ساحُة تشغلهم وال حرٍب عن حرٌب تُْلِهيهم ال
الباهيل مسلم بن قتيبة مثل قائد بها يستقلُّ الكثرية الساحات تلك من واحدة ساحة
ِقلَّة يف وهو بالخزائم، ويقودها الهزائم عليها فيوايل َحَدب، كلِّ من الرتك عليه تجتمع
رضب حتى فيها يُثِخن زال وما صوب، كلِّ من عليه اجتمعت التي الرتك أَُمم إىل بالقياس
فكان به، ودانت باإلسالم بأِْسه من أخريًا والذت الصني، حدود إىل واملسكنة الذلَّة عليها
وأمىض حماته أحمى بعد فيما فصاروا العربي، الدين يف الرتك دخول مبدأ الوقت ذلك من
كانت إذا القتال ميادين يف العرب تبذَّ أن تقدر األمم من ة أمَّ إن يُقال ال ولكن سيوفه،
مقادتهم وصعوبة بينهم، ما تقطُِّع ِمن إالَّ العرب أتى وما واحد. قلب عىل مجتِمعة العرب

عليهم. سادوا وبهذا الرتك يْفُضلهم هذا ويف واحد. لرئيس
قديم شاعر قاله وما غريها ويف القصيدة هذه يف حياته يف شوقي قال ما أحسن ومن
اليونانية، العثمانية الحرب يف «ملونا» مضيق العثماني الجيش عبوِر وصُف حديث أو

قال: األبيات هذه يعرف وهو إالَّ بسبب األدب إىل يمتُّ َمن العرب يف يوجد يكاد وال

َم��نْ��ِك��ب تَ��َض��ْع��ض��ع أو رأٌس م��ال إذا وت��ج��زع��ي تَ��ُخ��وري ال م��ل��ون��ا ج��ب��اَل
َم��ْرك��ب ال��تُّ��ْرك ع��ل��ى ي��س��ت��ع��ص��ي ك��ان وم��ا م��رك��بً��ا وال��ن��ار ال��س��ي��ف إالَّ ك��ن��ِت ف��م��ا
أص��ع��ب ه��و أو ال��ل��ي��ث ك��َح��ْل��ق م��ض��ي��ق ودون��ه ال��ع��دوِّ َع��ْل��ي��اء ف��وق ع��َل��وا
ُم��ذِن��ب ث��مَّ م��ا ال��ل��ه ف��ري��ق وك��ان��وا ري��ب��ة ث��مَّ م��ا ال��َح��ْش��ر ص��راط ف��ك��ان
ت��ت��َج��ْل��بَ��ب أش��ب��اح��ه��م ب��ه دخ��انً��ا دج��ن��ٍة ت��ح��ت ال��ب��ْرق م��رَّ ي��م��رون

جهًرا املوت اقتحم الذي الفرسان فرقة قائد باشا األزل عبد الحاج قتال يف قال أن إىل
الشهادة: يف طمًعا وذلك اء، الرضَّ إليه يميش ال

أْش��يَ��ب أش��م��ُط ال��ش��ع��ب ف��ي ب��ه ي��س��ي��ر أْش��يَ��ب ال��ف��وارس س��وَّاس وأْش��َم��ط
ي��ْص��َح��ب ل��ل��ح��رِّ وال��ح��رُّ اْص��َط��ح��ب��ا ق��ِد وج��ي��ئ��ٍة ال��ح��روب ف��ي ذه��اٍب رف��ي��ًق��ا
ي��ط��رب ث��م��ان��ي��ن ذو ي��ت��ص��اب��ى ك��م��ا ��ب��ا ال��صِّ ه��زَّة ًدا ج��دَّ َش��ِه��داه��ا إذا
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وي��ل��ع��ب ك��ال��غ��زال ه��ذا وي��ن��ف��ر وي��ن��ث��ن��ي ك��ال��ُح��س��ام ه��ذا ف��ي��ه��ت��زُّ
��ب وي��خ��ضِّ َش��يْ��بَ��ي��ه��م��ا م��ن ��ل ي��خ��ضِّ ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ُم��ط��ِل��ق��ي��ن َرص��اُص ت��وال��ى
وأن��ج��ُب ف��ع��ل��َت إن ج��واٍد أب��رُّ إن��ه��ا األرض أق��دام��ك أن��ْل ف��ِق��ي��ل
ونُ��ع��َط��ب ال��غ��اِن��ي��ات ك��َم��ْوت ن��م��وت أن��ن��ا ال��ن��ص��ر واِه��ُب أي��رض��ى ف��ق��ال
أْرَك��ب ال��م��وت إل��ى أْم أم��ش��ي ال��م��وت إل��ى ُم��ب��ال��يً��ا ال وال��وغ��ى وش��أن��ي ذرون��ي

يقول: أن إىل

ف��أخ��ط��ُب ل��ي م��ن��ب��ر َج��بَ��َل��يْ��ه��ا وم��ن وم��س��ام��ع م��وق��ٌف م��ل��ون��ا م��ن ف��ه��ل
أْع��َج��ُب ه��و ال��ذي األع��ص��ى وَم��ْدخ��ل��ه��ا ال��ورى ف��ي ال��َع��ِج��ي��بَ��يْ��ن ِح��ْص��نَ��يْ��ه��ا ف��أس��أل

ذلك سبق وقد املضارع، الفعل بضمِّ فأخطُب» يل «منرب قوله: عىل هنا ويُالحظ
سبقه إذا الفاء بعد ينتصب الفعل أن هي فالقاعدة ملونا» من «فهل قوله: يف استفهام

الرتك: عن يقول ثم استفهام، أو نفي

وال��ت��ل��بُّ��ُب َع��ْزم��ه��م إالَّ ال��ح��ْزم أم وثَ��بَ��ات��ه��م ب��أس��ه��م إالَّ ال��ب��أس ه��ل
وه��يَّ��ب��وا أع��زُّوا م��ا إالَّ ال��م��ل��ك أم ج��ه��اده��م م��ن رأت م��ا إالَّ ال��دي��ن أم
��ب��وا يُ��رحِّ ل��م ال��وغ��ى ف��ي م��ض��ي��ق وأي ي��ض��يِّ��ق��وا ل��م ال��وغ��ى ف��ي ف��ض��اء وأي

فرساله: َسْهل يف واليونان الرتك تالقي عن وقال

ون��ْرق��ُب ي��رُق��ب��ون ا ل��دٍّ ال��س��ه��ل ع��ل��ى أََع��اِدي��ا وِب��تْ��ن��ا ب��اتُ��وا إذا وف��رس��ال
ي��ت��لَّ��ع��ب ل��ي��ل��ه ف��ت��اه��م وق��ام ل��واءَه ي��ح��م��ي ال��ل��ي��ل ف��ت��ان��ا وق��اَم
��ب ي��ت��ح��سَّ أح��الم��ه ع��ل��ى وه��ذا ي��تَّ��ق��ي ال��س��ي��ِف ق��ائ��م ه��ذا ��د ت��وسَّ
ُق��لَّ��ُب ت��ج��اري��ب ذو وه��ذا غ��ري��ر ��م ُم��ن��عَّ ه��ذا ال��ِق��رن��ان ي��س��ت��وي وه��ل

يقول: أن إىل

وت��ج��ن��ُب ال��ق��ت��ال أرواح وت��ش��م��ل وف��ي��ه��م ف��ي��ن��ا ال��ش��رُّ ي��ه��بُّ وُرْح��ن��ا

وجنوبًا. شماًال تهبُّ الحرب رياح إن أي
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يقول: ثم

م��ذن��ب َح��يْ��ران ال��س��ه��ل ب��أق��ص��ى ق��ط��ي��ٌع ك��أنَّ��ه��م راب��ض��ات أس��وٌد ك��أنَّ��ا
أَْش��زب ال��ل��ي��ل ُدج��ى ف��ي َف��ْوض��ى ن��واِش��ز أي��ن��ق ال��س��ْه��ل ف��ي ال��ج��ي��ش خ��ي��ام ك��أنَّ
وت��س��َل��ُب ط��وًرا األم��َن تُ��ع��ِط��ي ق��ط��ائ��ُع م��وائ��ًج��ا س��اك��ن��ات ال��س��راي��ا ك��أن
وي��س��ُك��ُب ال��ظ��الم يُ��ج��ِري��ه��ا َج��داِول نَ��وازًال ال��خ��ي��ام دون ال��ق��ن��ا ك��أنَّ
ال��ُم��ت��ض��رِّب م��وُج��ه ال��س��راي��ا ك��أن ص��اِع��د ال��ن��ج��م إل��ى بَ��ْح��ر ال��دُّج��ى ك��أنَّ
��ب ال��ُم��ح��جَّ ال��ض��م��ي��ُر ف��اَض ب��ه��ا ه��م��وٌم َظ��الم��ه ض��م��ي��ر ف��ي ال��م��ن��اي��ا ك��أنَّ
��ُب نُ��حَّ وه��ي ��ًك��ا ُض��حَّ ف��ي��ه ت��راه��نَّ ��ر م��ب��شِّ ن��اٍع ال��خ��ي��ِل َص��ِه��ي��ل ك��أن
��ب ثُ��قَّ ف��ي��ه ُط��لَّ��ع ل��ي��ٍل دراريُّ وس��ي��م��ة غ��رٍّا ال��خ��ي��ل وج��وَه ك��أن
وت��ل��ه��ب ت��ه��دأ ال��ظ��ل��م��اء ف��ي م��ج��ام��ُر ال��وغ��ى م��ن ح��رٍّا ال��خ��ي��ِل أن��وَف ك��أن
ط��ح��ل��ب ف��ي��ه��ن ال��ن��ض��ح ب��ق��اي��ا ك��أن ال��دُّج��ى ع��ل��ى غ��در ال��خ��ي��ل ص��دور ك��أنَّ
ي��ص��ح��ب ل��ل��ب��رق ال��رع��د ص��داه��ا ك��أن ب��رق��ه ال��ل��ي��ل ف��ي األب��واق س��ن��ا ك��أن
َّب ت��ت��ذأ ال��دَُّج��ى ف��ي ري��اٍح دويُّ ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ال��ج��ي��ش ن��داء ك��أن
ُج��وَّب ف��ي��ه ُج��وَّل ج��ن ال��س��ه��ل م��ن م��ذه��ب ك��لِّ ف��ي ال��ج��ي��ش ع��ي��ون ك��أن

يقول: ثم وأرصاده، جواسيسه الجيش بعيون يريد

ق��رَّب��وا ال��ن��ار ��م��وا ي��مَّ م��ا إذا م��ج��وٌس ج��ن��ودن��ا ك��أن ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أن
ي��أدب ح��ات��َم ال��ن��ار وراء ك��أن ِق��ًرى ال��رََّدى ك��أن ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أن
َم��أَْرب ال��ن��ار م��ل��م��س ف��ي ل��ه ف��راٌش ال��وغ��ى ب��ن��ي ك��أن ن��اٌر ال��وغ��ى ك��أن
أْوثَ��ب ال��روم إل��ى ن��اٌر وت��ْق��ُدم��ن��ا وثَ��بَ��اِت��ن��ا ع��ن ال��س��ْه��ل ي��ض��ي��ق وث��بْ��ن��ا
��ب ت��ع��قِّ ال أْدبَ��رت م��ش��ي��ن��ا ف��ل��م��ا ن��ظ��اَم��ه��ا ف��ح��لَّ��ت س��راي��اه��م ف��ي م��ش��ت

مع هي التي الكأنَّات هذه من وأجزل أْحَىل كأنَّات العربي الشعر يف بي يمرَّ لم
يقول: ثم الجبارة، امللحمة هذه عيون باشا األزل عبد واستشهاد ملونا عبور وصف

ف��ي��غ��ض��ُب يُ��غ��َش��ى ال��ن��ج��م وأن ب��ج��ي��ش تُ��رت��َق��ى ال��س��م��وات أن ال��ق��وى ف��ي ف��م��ا
ال��ُم��ص��وَّب وال��رص��اص ال��م��ن��اي��ا وُش��ه��ُب دون��ه وال��ق��ن��اب��ل إل��ي��ه س��م��وتُ��ْم
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الجرائد، كالم من شوقي لغة عىل دخل خطأ وهو املنفجرة املدافع كرات بالقنابل يريد
يُصاد مصيدة وهو قنبلة جمع اللغة يف فالقنابل اللغة؛ ميدان يف فريسة من للجرائد وكم
الناس من الطائفة وهو ففتح، فسكون بفتح َقنْبَل جمع أيًضا والقنابل براقش، أبو بها
وأما األربعني. إىل الثالثني من وقيل فصاعًدا، الخمسني من قيل الخيل، من والطائفة
ال بالقنربة شبَّهوها فقد املدفع فم من َقذْفها عند تنفجر التي بالديناميت املحشوة الكرة
وهي القنربة وأن ُمحدَّد ناتئ رأس لها الكرة أن الشبه ووجه بالالم، ال بالراء أي بالقنبلة؛
هذا وأظنُّ كالقنربة، شكلها يف الكرة وهذه رأسها يف ريش فضل لها الدجاج من نوع
للشيخ قصيدة يف اللفظة هذه رأيت ألني مرص؛ أمري عيل د محمَّ زمان يف بدأ االستعمال

يقول: حيث الحميص؛ الشاعر الجندي أمني

ت��ق��وًُّال ال��ك��الُم ك��ان ول��و س��ق��ط��وا ُم��ح��اِربً��ا ج��اء إب��راه��ي��م ق��ي��ل إن
ال��ب��ال ب��ه��ا ال��ج��ه��ات ك��لِّ م��ن وأح��اط ب��أِْس��ه م��ن ع��كَّ��ة ق��ي��ام��ة ق��ام��ت
ال��م��ن��زال ال��ف��ض��اء ت��ح��ك��ي وق��ن��اب��ر داف��ٍع م��ن ل��ه��ا إن م��ا ب��م��داف��ع

شوقي: يقول ثم

ال��م��ذرَّب ال��ح��دي��د إالَّ ُس��لَّ��م وال م��ص��ع��د ث��م ال��ق��ن��ا غ��ي��ر وم��ا ص��ع��ْدتُ��م
أع��ق��ب ال��ف��ري��س��ة ت��ل��ق��ى ارت��ف��ع��ت أو ب��م��ورد ج��و ب��ئ��زان ازدح��م��ت ك��م��ا
ف��ت��غ��رب ال��ن��ه��اِر ش��م��س ت��ْح��ت��ِض��ر ول��م ب��روَج��ه ن��زل��ت��م ح��ت��ى ِزْل��ت��ُم��و ف��م��ا

سامي: محمود قول إىل ينظر الثالثة األبيات هذه من األول البيت من الثاني والشطر

ال��م��ش��طَّ��ب ال��ص��ف��ي��ح إالَّ ع��اص��م وال غ��م��اره خ��ض��ت ال��ب��ح��ر ك��م��وج ون��ق��ع

ألنَّه «تغرب» فعل نَْصب فيه فاألَْوىل فتغرب.» النهار شمس تحترض «ولم قوله: وأما
السلطان مخاطبًا شوقي يقول القصيدة آخر ويف عليه. الكالم تقدَّم كما نفي بعد وارد
ُمدافع: غري النيل شاعر أنه وهي الدائمة، نغمته الخطاب هذا يف ينىس وال الحميد عبد

يُ��ح��َس��ب ري��اض��ك م��ن إالَّ ال��ن��ي��ل وم��ا غ��ي��ره َط��يْ��ر ال ال��ن��ي��ِل َل��َط��ي��ُر وإن��ي
ي��ث��رب وي��ث��رُب ب��غ��داد وب��غ��داُد َح��واِض��ر ف��ال��ق��واف��ي ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا
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أْخ��َص��ب ه��و ال��ذي ال��ظ��ل ب��ك أج��از وإن��م��ا ال��َخ��ِص��ي��ب ال��ظ��لَّ أع��دم ول��م
ي��ت��ق��رَّب ل��ه ب��ال��زُّْل��ف��ى ال��ل��ه إل��ى ال��ذي وال��ه��ادي ال��دي��ِن ك��ه��َف ِزْل��ت ف��ال

البيت آل بها يمدح قصيدة يف الكميت وأظنُّه القائل قول إىل ينُْظر األخري البيت وهذا
منها:

أت��ق��رَّب ن��اب��ن��ي م��ا ف��ي ال��ل��ه إل��ى ب��ح��بِّ��ه��م ال��ذي��ن ال��ِب��ي��ض ال��نَّ��َف��ر م��ن
وأغ��ض��ب ِم��راًرا أرض��ى ول��ه��م ب��ه��م ف��إن��ن��ي ال��ن��ب��يِّ ره��ط ه��اش��م ب��ن��ي

إىلمرص ملنر مجيء بمناسبة شوقي قصيدة (13)

الذي املرشوع عن رنَّانة قصيدة ١٩١٩ سنة مرص إىل ملنر اللورد جاء يوم ولشوقي
الرشق يف باٍل ذات سياسية حادثة يغفل لم شوقي ألن ملنر؛ بمرشوع املرصيُّون يه يسمِّ

قال: الدهر، عىل الحادثة تلك لتسجل بمنظومة َمَهَرها حتى

ِس��رِب��ه وم��ن ال��رم��ِل رب��رب م��ن ب��ه واْس��َل��م ال��ق��ل��ب ع��ن��اَن اث��ِن
ك��ث��ب��ه ع��ن األْرداف ��ة م��رت��جَّ ب��اِن��ه ع��ن ال��ِغ��ي��د ت��ث��نِّ��ي وِم��ن

يقول: أن إىل

ج��ل��ب��ه ف��ي ع��ي��ن��اك س��ع��ت وإن ال��ه��وى ُوِق��ي��ِت ال��رم��ل ظ��ب��ي��َة ي��ا
َس��ْك��ب��ه وف��ي ال��دم��ع ف��ي أس��رف��ت وإن ي��وًم��ا ال��دم��َع ذرف��ِت وال
غ��رب��ه م��ن أع��زل ال��ص��ب��ا ُم��ل��ق��ى ً ام��َرأ ص��ْدَن ال��ن��ج��ل ال��ش��واك��ي ه��ذي
ح��بِّ��ه م��ن بُ��ْرء ال ب��ش��اِدٍن ال��ه��وى رم��اه آراٍم ص��يَّ��اد
خ��ط��ب��ه وم��ن ال��ش��ي��ب م��ن خ��ل��ٌو ص��اح��ب أض��ل��ع��ه وف��ي ش��اب
وث��ب��ه ف��ي ل��جَّ ت��ن��اه��ى ق��ل��ت ك��ل��م��ا خ��اف��ق ب��ج��ن��ب��ي واٍه
َرْك��ب��ه ف��ي ال��وف��د ل��ج��الل أو وال��ُع��ال ل��ل��ه��وى إالَّ خ��فَّ م��ا

العرب شعراء عادة عىل كان ألنه قصائده؛ من ككثري بالنسيب القصيدة هذه بدأ
يشب ولم الصاحب وشاب الشيب يف صاحبه يرافق لم الذي وأما النسيب، تقديم يف
العامة وتقول شابٍّا، قلبه ويكون شيًخا اإلنسان يكون طاملا ألنه القلب به فرييد املصحوب؛
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للشيخ كلمة فهي خافق.» بجنبي «واه قوله: وأما خرضاء.» «نفسه الحالة: هذه يف كان ملن
األوىل قدمتي مرص إىل ذهبت يوم شعره من قصيدة أنشدني الذي الشاعر الزرقاني أحمد

ييل: ما منها بذهني عالًقا زال وما سنة، وأربعني خمس منذ إليها

وْج��دا؟ ال��ه��وى أه��ُل ��اه س��مَّ ال��ذي أه��ذا ت��ه��دأ ال ال��ج��وان��ِح ب��ي��ن ل��وع��ًة أرى
ا؟ ال��ودَّ ي��ح��ف��ظ ال��ذي ال��ق��ل��ب ه��و أأن��ت ب��ج��ان��ب��ي ال��خ��ف��وق ال��واه��ي أيُّ��ه��ا وي��ا

شوقي: يقول ثم سامع، كلُّ بها يشعر ة رقَّ الزرقاني شعر يف وكانت

ث��ل��ب��ه أو ال��م��ش��روع م��دح��ة ف��ي ب��ي��ن��ه��م اخ��ت��ل��ف��وا ق��وم��ي ب��ال م��ا
ُص��ْل��ب��ه وف��ي ال��َق��يْ��د ل��يِّ��ن ف��ي أح��ادي��ث��ه��م أس��رى ك��أن��ه��م
َس��ْح��ب��ه ع��ن واس��تَ��ْك��بَ��ر ب��ال��َق��يْ��د رَم��ى ق��د زم��ٌن ه��ذا ق��وُم ي��ا
ربِّ��ه ع��ل��ى ي��أبَ��ى أن خ��ش��ي��ُت ع��ٍل م��ن ج��اءه ق��ي��ًدا أنَّ ل��و
تُ��ْرِب��ه إل��ى ال��رقِّ ج��ن��ازة ن��اس��ه م��ن ال��ض��ج��ة وه��ذه
ن��ْدب��ه وف��ي ال��ن��ي��ِر أث��ر ف��ي ب��ره��ًة ي��ع��ْش ال��ن��ي��َر ي��خ��ل��ع َم��ْن
ن��خ��ب��ه م��ن ال��م��ش��رق س��الل��ة ال��ح��م��ى ش��ب��اب ال��ح��يِّ َ ن��ش��أ ي��ا
ُق��ْط��ِب��ه ع��ل��ى ال��ف��نِّ رَح��ى دارْت إح��س��انُ��ه��م أص��ب��ح األُل��ى ب��ن��ي
رح��ب��ه وف��ي ال��ِف��ْك��ر س��ع��ة ف��ي ب��ي��ن��ه��م ن��ش��آ وع��ي��س��ى م��وس��ى
ط��بِّ��ه أو ال��ع��ال��م ِع��َل��ل م��ن َع��اَل��ج��ا م��ا أوَّل وَع��اَل��ج��ا
َص��ْع��ب��ه وف��ي األم��ر ح��ازب ف��ي ب��رَّه��ا َل��ُك��م ِم��ْص��ُر نَ��ِس��يَ��ْت م��ا

بينكم الخالف مدار هي التي الحريَّة درجة يف تختلفون لكم ما مرص: ألهل يقول
من القيد كان ولو قيًدا يسحب أن وأبى كلَّها القيود رمى قد الزمان هذا إن إنجلرتة، وبني
الدفن، إىل املحمولة الرقِّ جنازة ضجة إالَّ هي إْن ترونها التي الضجة هذه وإن السماء،
أهل يذكر ثم جرحه، أثر عليه يزال فال منه تخلَّص وإن فإنه النِّري يحمل كان َمن ولكن

املستقبل.1 يف به جديرون هم وبما العظيم بماضيهم مرص

يرنُّ الذي الصوت لغنَّى إذن مرص، وتحرير القيد هذا تحطيم بعينه ورأى اليوم إىل شوقي عاش لو آه 1
حنني. جباُل له وترقص تُغنِّي ما هانئ ابن كرمة من ولسقى الخاِفَقنْي يف
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هللا رحمه فريد ملحمد املؤلف رثاء

الوطني الحزب رئيس فريد بك محمد املرحوم رثاء يف قلتها أبياتًا األبيات هذه ذكَّرتني وقد
وفاة كانت بل هذه، شوقي قصيدة عىل اطََّلعُت أُكِن ولم برلني، يف ١٩١٩ سنة تويف الذي

قلُت: الخاطر؛ مع الخاطر توارد وإنما ملنر، مرشوع قبل فريد

م��ش��دوَدا ب��ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ري��م م��ث��ل ب��ع��ض��ه��ا ال��ع��زي��زِة م��ص��َر إل��ى ف��ان��ظ��ر
م��ب��ي��َدا ال��زؤام ال��م��وت وال خ��ط��ًرا ه��يَّ��اب��ة ال ال��ت��ح��ري��ر إل��ى ت��م��ش��ي
ع��ب��ي��َدا ت��ك��وَن أن م��ص��ر أح��راُر ط��َغ��ى ول��و ال��ق��ويُّ ج��ار ول��و ح��اش��ا
وج��ن��وَدا ق��وًة أع��ظ��م ف��ال��ح��قُّ ب��ج��ن��ده��م ال��غ��ال��ب��ون اس��ت��ع��زَّ م��ه��م��ا
وق��ي��وَدا س��الس��ًال ي��ح��م��ل��ون ال أب��ن��اؤه ال��ذي ال��زم��ُن أق��ب��ل ق��د

هللا: رحمه لفريد خطابًا ومنها القصيد، بيت هو وهذا

وت��ل��ي��َدا ط��ارًف��ا ف��ي��ه��ا وب��ذل��ت ��ه��ا ح��قَّ األم��ان��ة ��ي��ت وفَّ ل��ل��ه
ك��ب��وَدا ذوي��َك م��ن ت��ح��رق أودي��ت ب��ه��ا ك��ب��ًدا ح��س��رات��ه��ا ف��ي وأذب��ت

قلت: ثم الكبد، بمرض فريد موت وكان

ج��ه��ي��َدا ه��ن��اك ج��ه��ًدا وال ُوس��ًع��ا وأه��ل��ه��ا م��ص��ر ح��بِّ ف��ي ت��دَِّخ��ر ل��م
م��ش��ي��َدا ك��ال��س��دي��ر وق��ص��ًرا وط��نً��ا ألج��ل��ه��ا ت��رك��َت أْن ع��ن��دك ع��زَّ م��ا
وول��ي��َدا وع��ي��ًال ان��ص��رف��ت ع��ن��ه��ا أورث��ت��ه��ا ون��ف��ائ��ًس��ا ول��ذائ��ذً
رش��ي��َدا وص��ار م��ن��ظ��ره ف��ح��رم��ت ال��ن��وى ب��ك وط��اَل ط��ف��ًال غ��ادرت��ه
س��وَدا ل��ي��ال��ي ل��ه��ا س��ه��رت ب��ي��ًض��ا م��آث��ًرا ت��رك��ُت ق��د م��ص��ر ل��خ��الص
ع��م��ي��َدا غ��دوت ل��ف��ت��ي��ت��ه��ا ف��ل��ذا ب��ح��ب��ه��ا وال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ي��م ك��ن��ت
م��ح��س��وَدا ي��زل ل��م ف��ري��ك ي��ف��ري َم��ن وك��لُّ وع��ان��دوك خ��طَّ��ئ��وَك َك��ْم
وس��ج��وَدا ركَّ��ًع��ا ل��دي��ه��ا خ��رُّوا ح��ق��ائ��ًق��ا ال��س��ن��ون ت��م��خ��ض��ت ح��ت��ى
ب��ع��ي��َدا ن��ظ��رَت م��ذ ت��ن��ظ��ر ك��ن��َت ب��ل ًرا م��ت��ه��وِّ ت��ك��ن ل��م ب��أن��ك ع��ل��م��وا
ت��أي��ي��َدا م��ؤي��ًدا اإلل��ه ِن��َع��م ِم��ن وت��ل��ك ف��ان��ق��ل��ب��ت ل��رأي��ك ع��م��دوا
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وف��وَدا ت��س��ت��ح��ث ص��ن��ع��ك ل��ن��ظ��ي��ر ك��ل��ه��ا وم��ص��ر إال ت��ح��ت��ض��ر ل��م
ال��م��ع��ق��وَدا ل��واءََك ال��ج��م��ي��ُع ح��فَّ ع��ن��دم��ا ع��ي��ون��ك ق��رَّْت م��ا ف��ل��ش��دَّ

بعد عادوا املساعي، وُعْقم ر بالتهوُّ فريد محمد يرمون كانوا ن ممَّ الكثريين أن شك ال
بما الوطنية العقيدة من يدينون وطنيني، الجميع أصبح حتى أفكاره إىل العامة الحرب

ومنها: وطنيٍّا؛ حزبًا الجميع فصار به، يدين كان

ع��ت��ي��َدا ب��ال��خ��الص ت��أذََّن ي��وم إن��ه ي��ق��ي��ن��ك ع��ل��ى ف��ري��د ي��ا نَ��ْم
ال��م��ل��ح��وَدا ش��خ��ص��ك ت��ؤم��م م��ص��ر ع��ن��ده ق��ري��ٍب ف��رٍج م��ن ب��د ال
ال��م��وع��وَدا ي��وَم��ك وش��اِه��ْد ُق��ْم أن ال��ثَّ��َرى إل��ى ب��ال��خ��الص ��رون��ك وي��ب��شِّ

اإلنكليز وبني بينهم انعقَدْت التي املعاهدة عقد بعد باملرصيني جديًرا كان ولعمري
جاويش الشيخ وعىل عليهما ويرتحموا فريد، ومحمد كامل مصطفى قربَْي وا يَؤمُّ أن أخريًا

مشهود: يوم يف

م��ش��ه��وَدا م��ث��ل��ه��ا ق��ب��ُرك وي��ظ��ل ث��اب��تً��ا ذك��رك األه��رام م��ع ي��ب��ق��ى
ع��ي��َدا ال��م��ف��ج��ع م��أت��م��ك وي��ع��ود ق��رًة ال��م��دام��ُع ت��ن��ق��ل��ب وه��ن��اك

نعي سمعُت ملَّا أني وذلك شجون؛ للحديث زال وما بإيرادها، بأس ال نكتة املرثية ولهذه
الحميد عبد الدكتور وسعادة أنا أسكن وكنُت سويرسة، من برن يف كنُت فريد بك محمد
عىل امُلِرشف الجبل قمة عىل واحٍد أوتيل يف اليوَم املسلمني الشبان جمعية رئيس سعيد بك
الحميد عبد فقال مبلغه، منَّا األىس بلغ منَّا كلٍّ عىل عزيًزا وكان فريد خربُ جاءنا فلما برن،
الطعام: عن نهضنا أن بعد يل قال يوم وثاني كذلك. وهو له: فقلُت ترثيه. أن بد ال بك:
من يل بد ال قلُت: اآلن. تعمله أن فيجب قال ال. فقلت: فريد؟ للمرحوم الرثاء عملَت هل
هذا تعمل أن قبل تقيل ال فوهللا اآلن، سيميش الربيد أن إال قال: الطعام. بعد القيلولة
الحميد عبد إىل ورجعت ساعٍة، نصف يف األبيات هذه ونظمُت غرفتي إىل فصعدُت الرثاء.
عىل هي النظم رسعة أن الحال وحقيقة ونَْم. اآلن اذهب يل: وقال فدهش إياها، فناولتُه بك
انثاَلْت املوضوع من مآلن اإلنساُن كان فإذا باملوضوع، االقتناع ودرجة التأثُّر ُعْمق قدر
محموًال اإلنسان كان وإذا بعض، برقاب بعُضها آِخذًا صبب من تتقلع كأنها األلفاُظ عليه
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متكلًفا، متعمًال نثره أو نظمه يف كان االقتناع حادى أو الشعور سائق بغري املوضوع عىل
املرثية هذه ناظم عىل أمَلْت التي هي وأعماله فريد محمد فأوصاف جبًال؛ يصعد كأنما
منها ينتهي أن يريد األجفان ثقيل وهو ساعة نصف يف األبيات هذه قال حتى أمَلتْه، ما

الراحة. من نصيبه ليأخذ

يقول: فهو ملنر، مرشوع يف شوقي قصيدة إىل َوْلنُعْد

ب��ه ي��ت��ق��يَّ��د ل��م زم��انُ��ُك��م ت��ِح��بُّ��ون��ه ال ق��ي��ٍد ُربَّ ي��ا
ُق��ْرب��ه ف��ي ل��ل��ن��اِظ��ر ك��ال��ص��ب��ح م��س��ت��ب��َع��د ال��ظ��ن ف��ي وم��ط��ل��ب
ُح��ْج��ب��ه ف��ي ال��غ��ي��ُب ه��ذا دام م��ا م��ؤم��ن م��ن يَ��ْج��ُم��ل ال وال��ي��أُس

فرباير ٢٨ مرشوع يف شوقي قصيدة (14)

عقالها من ُمطَلقة مرصحرًة رأى حتى عاش ليته ويا فرباير، ٢٨ مرشوع يف شوقي وقال
اليوم: هي كما

ط��َل��بَ��ا يَ��أْلُ��ُه ل��م َم��ن ب��ال��ح��قِّ وف��اَز ت��ِع��بَ��ا ل��َم��ن ال��ك��ب��رى ال��راح��ُة ِت أُِع��دَّ

يأُل: «لم هيكل: بك حسني ملحمد وأظنه التفسريُ، هذا القصيدة هذه حاشية يف وجاء
تتاح ال التي الغالية الِحَكم من البيت وهذا َخبَاًال﴾، يَأْلُونَُكْم ﴿َال تعاىل: قال يقرص؛ لم
قلُت: قوة.» من الضعف وراء وكم راحة، من الحياة جهاد وراء فَكْم الشعراء، أمري لغري
الحكمة هذه عذرة أبا يكن لم أنه إال لغريه، تُتاح تكن لم غالية ِحَكًما نزاع بال لشوقي إنَّ

قال: الذي هو قبله من الطائي تمام أبا فإن القصيدة؛ هذه بها استَهلَّ التي

ال��تَّ��َع��ِب م��ن ج��س��ٍر ع��ل��ى إال تُ��نَ��اُل تَ��َره��ا ف��ل��م ال��ك��ب��رى ب��ال��راح��ِة ب��ص��رَت

عمورية: فتح عىل املعتصم بها هنَّأ التي قصيدته من وهي

وال��لَّ��ِع��ِب ال��ج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��ت��ِب م��ن أن��ب��اءً أص��دُق ال��س��ي��ُف
وال��ري��ِب ال��ش��كِّ ج��الءُ ُم��تُ��ونِ��ه��ن ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف س��وُد ال ال��ص��ف��ائ��ح ِب��ي��ُض
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شوقي: يقول ثم

ال��ُق��ُش��بَ��ا ال��غ��ب��ط��ة ذي��وَل ت��ج��رَّ ح��ت��ى ل��ب��ان��ت��ه��ا ك��لِّ م��ن م��ص��ُر ق��َض��ْت وم��ا
ط��َربَ��ا ط��ائ��ٍر أو ج��زًع��ا واق��ٍع م��ن ت��ق��ف��وا ف��ال ج��دٍّ م��ن ف��ي��ه م��ا األم��ر ف��ي
واض��ط��ربَ��ا ال��دم��ُع ف��ي��ه��ا ت��ح��يَّ��َر إذا ��ق��ه ت��ح��قِّ أو ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ُن تُ��ث��ِب��ت ال

رآه ألنه املقيد؛ االستقالل هذا طربًا استطاره َمن الناس من إنَّ يقول أن يريد
هو وليس استقالل نصف ألنه جزًعا استطاره َمن ومنهم منتظر، املايضغري إىل بالقياس
يقول ثم الجزع، عن وهذا الطرب عن هذا الفريقني ينهى فهو املرصيني، آمال بنشيدة
من الدمَع فارَفِع مآقيها، يف الدمُع يجوُل كان إذا جيًدا املرئياِت ترى ال العني إن للجازع:

جليٍّا. ترى أن تقدر حتى عينك

وال��ق��ض��بَ��ا ال��خ��طِّ رم��اَح َف��اْح��ِش��دنَّ أو ل��ه ف��اص��ِب��َرن ع��ظ��ي��ًم��ا ط��ل��ب��َت إذا
أَه��بَ��ا ل��ل��ع��ل��ى ل��ي��َس��ْت ال��ص��غ��ائ��ر إن ل��ه األم��ور ص��غ��ي��راِت ت��ع��دَّ وال
اص��ط��َح��بَ��ا إذا أم��ٍر ف��ي وال��ص��ب��ر ك��ال��ح��ق ع��واق��ب��ه��ا ت��رض��ى ص��ح��ب��ًة ت��رى ول��ن
ح��زبَ��ا أو ج��لَّ ف��ي��م��ا ال��ت��ع��اون إل��ى ل��ج��ئ��وا أل��ج��ئ��وا م��ا إذا ال��رج��ال إن

قال: ثم غاية. إىل بكم تصل فال الصغائر فأما الحرب، وإما الصرب إما قال:

ن��َص��بَ��ا م��ث��ل��ه��ا م��ن ال��س��رى رك��اُب ت��ل��َق��ى ه��ي��ن��ة غ��ي��ر ع��ق��ب��ات ��َدْت ت��م��هَّ
م��ن��ت��خ��بَ��ا ال��ش��ع��ُب إال ال��ف��ص��ل م��وق��ِف ف��ي ي��ذلِّ��ل��ه��ا ال ع��ق��ب��ات وأق��ب��َل��ْت
َص��ُع��بَ��ا م��ا األش��ي��اء ف��ي ال��غ��ُد ��َل وس��هَّ ب��ه ه��م��م��َت س��ه��ٍل ِم��ن ال��ي��وُم ��َب ص��عَّ َك��ْم
ع��َج��بَ��ا ت��ع��ري��ف��ه��ا م��ن ال��ش��دَق ت��م��َل��ئُ��وا ال م��ن��ك��رًة وخ��ل��وه��ا ال��ج��ه��وَد ��وا ض��مُّ

دة، ممهَّ غري تلك عن تقل ال عقاب تزال وال َدْت، تمهَّ قد كئوًدا عقابًا إن يقول أن يريد
ِ يتيرسَّ لم ما الغد يف َ تيرسَّ وربما أَرِبه، إىل يصل فقد نوَّابه، وانتخب الشعُب اتََّفَق إذا ولكن
مجهوداتكم وا فُضمُّ قال)، مما سنوات ثماني بعد شوقي به َن تكهَّ ما َ تيرسَّ (ولقد اليوَم
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األشخاص، إىل نسبتها يف الوقَت تضيِّعوا وال بأرسها، للبالد منسوبًة فكرًة واجعلوها
العامل: هو كان َمن عىل واالختالف عمرو، عىل زيد وتفضيل

ُس��ِل��بَ��ا م��ا تُ��ح��ُص��وَن أو م��ات َم��ن تُ��ح��ُص��ون دائ��رٌة ال��ه��ي��ج��اء وَرَح��ى ال��وغ��ى أِف��ي
وم��خ��َش��َل��بَ��ا درٍّا ت��ؤلِّ��ف��ه��ا ي��ًدا ل��ه إنَّ ل��ل��ت��اري��خ األك��ال��ي��َل َخ��لُّ��وا
وال��ُك��ت��بَ��ا األن��ب��اءَ س��بَ��َق ب��ي��ن��ك��م م��ن نَ��َف��ٍر إل��ى ال إل��ي��ه ال��رج��اِل أم��ُر

ذهب َمن بإحصاء الناُس يشتِغَل أن العقل من فليس دائرًة، الهيجاءُ كانَِت إذا يقول:
السياسية املعارك كذلك املصاف، انتهاء بعد ما إىل مرتوك هذا بل ذهب، ما إحصاء أو
يف الفصل مرجع التاريخ فإىل ه، حقَّ مقاِتل كلَّ فيها يعطي الذي هو وحده التاريخ التي
يناسبها. بما معالجتُها تِجُب سياسة يف بل تاريخ يف اآلَن فَلْستُم أنتم وأما القضية، هذه

يقول: ثم

ال��ع��َج��بَ��ا ه��و ف��ي��ك��م ب��اِط��لُ��ه��ا ك��اَن ب��ل ع��َج��ٌب ال ق��ل��ُت زاَل��ْت ال��ح��م��اي��َة ق��ال��وا
ال��ذَّنَ��بَ��ا ي��ق��ط��ُع َح��ْزًم��ا ال��ل��ِه ِك��ن��ان��ُة ع��ِدَم��ْت ف��ال م��ق��ط��وٌع ال��ح��م��اي��ة رأُس

الخصاَم فاستغلت الحبشة، عىل إيطاليا غارة أثناء يف كافيًا حزًما الكنانَة هللا آتى ولقد
الحماية. تلك ذنَب وقطَعْت اإلنكليزي اإليطايل

ض��َربَ��ا ي��اف��وِخ��ه��ا ع��ل��ى س��ي��ٍف ب��أيِّ ج��ن��َدَل��ه��ا ي��وَم «أِل��ن��ب��ي» ت��س��أل��ون ل��و
خ��َش��بَ��ا ب��ل ك��اَن ح��دي��ًدا ال��ص��ل��ي��ُب ل��ي��س ن��اح��ي��ًة ال��س��ي��َف خ��لِّ ال��ق��دس ف��ات��َح ي��ا
ال��ُق��ُط��ب��ا س��ل��ط��ان��ه ف��ي ج��اَوَز وك��ي��ف ي��ُدُه ان��ت��َه��ْت أي��َن إل��ى ن��ظ��رَت إذا
ال��َغ��َل��بَ��ا ل��ل��ق��وِة ال ل��ل��ح��قِّ وأنَّ م��ق��ِدرًة ال��ض��ع��ف وراء أنَّ ع��ل��م��َت

فقد هذا ومع هللا، خلق أضعَف أصحابه وكان حديًدا، ال خشبًا كان الصليب إن أي
ويرسف قوته، عىل القوي يعتمد أن ينبغي فال القوة، من إليه انتهى ما إىل أمرهم انتهى

أئمًة. وجعلهم األرض يف استُضِعفوا الذين عىل هللاُ منَّ وَكْم عليها، االعتماد يف
األلوف مئاُت يحفظها التي الخالدة األبيات من هي األخرية الثالثة األبيات وهذه
ملا أجنبية لغة إىل تُرِجمت ولو بها، املجالس يطرزون يربحون وال بالضاد، الناطقني من
لغة. إىل لغة من يُحوَّل فيما الشأن هو كما معناها، قوة من وال طالوتها من شيئًا خَرسْت
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إنكلرتة مللك التتويج حفلة تأجيل عن شوقي قصيدة (15)

َلْت تأجَّ إنها وقالوا السابع، إدوارد إنجلرتة مللك التتويج حفلة تأجيل يف قصيدة ولشوقي
هذا: هو القصيدة هذه ومطلع بدمٍل، امللك إلصابة

ص��اِح��بُ��ه وال��ن��اَس األم��الَك وَع��َظ ل��ق��د ج��ان��بُ��ُه ع��زَّ ال��ذي ال��ُم��ْل��ُك ذل��ك ل��َم��ْن

ومنها:

م��واِك��بُ��ه وتُ��ط��َوى م��ج��اِل��ي��ِه َوتَ��خ��بُ��و ��ٍل ُدمَّ أج��ِل م��ن ال��ده��ر ع��ي��ُد أَيُ��بْ��َط��ُل
وك��واِك��بُ��ه ال��ورى م��ص��اب��ي��ُح وف��ي��ه��م ُوُف��وُده ال��ك��س��ي��ِر ب��ال��ق��ل��ب وي��رج��ُع
ض��اِربُ��ه وال��ن��ص��ُر األق��واس ُط��نُ��ِب إل��ى ب��ب��أِس��ه��ا ارت��ج��اًال ال��ده��ِر ي��ُد وتَ��س��ُم��و
س��اِح��بُ��ه ال��م��خ��ي��ل��ِة ذي��ِل ِم��ن وي��ج��م��ُع ل��ربِّ��ِه ال��ف��خ��وُر ال��ش��ع��ُب وي��س��ت��غ��ف��ُر

كان الذي الخيالء ذيل من يقرص أْي ساحبه؛ املخيلة ذيل من يجمع قوله أحسن ما
يجرره.

خ��اِط��بُ��ه األم��ان��ي ف��ي ت��أنَّ��ى ف��َه��الَّ ُودُّه��ا وذل��ك ال��دن��ي��ا ه��ك��ذا أََال
ح��اِس��بُ��ه ه��و م��ا ال��ل��ه ح��س��اِب ف��ي وم��ا ت��اِج��ِه أع��ي��اَد إدوارد ل��ه��ا أَع��دَّ

كارنارفون ذكرى يف شوقي قصيدة (16)

كارنارفون: ذكرى يف شوقي وقال

ال��ن��اِب��ِه وب��ال��ِف��ع��اِل ال��رج��اُل َخ��لُ��َد ف��ِب��ال��ُع��َال ي��م��وَت أالَّ س��رَّه َم��ن
آداِب��ِه ع��ل��ى ال��دن��ي��ا واس��ت��وَل��ِت آث��اَرُه ال��ثَّ��َرى ج��از َم��ن م��اَت م��ا
أن��س��اِب��ِه م��ن ال��ن��اُس يُ��ِج��لُّ وب��م��ا وب��ج��اِه��ِه ب��م��ال��ه ل��ل��ُم��ِدلِّ ُق��ْل
ُغ��يَّ��اِب��ِه ع��ن ال��َج��ْف��ِن م��ْلءَ وي��ن��اُم ��اِره ُح��ضَّ ع��ن ي��ُص��دُّ األدي��ُم ه��ذا

األرض. هذه وجه باألديم يريد

ل��َخ��راِب��ِه ��ًرا ُم��ع��مِّ دي��ب��اج��تَ��يْ��ه ًدا م��ج��دِّ ع��ل��ي��ه ي��م��ش��ي ف��تً��ى إال
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الريحاني تكريم يف شوقي قصيدة (17)

مرص، إىل جاء عندما اللبناني الريحاني أمني األستاذ الكبري األديب الفيلسوف إكرام يف وله
قال: األهرام، سفح عىل حفًال األدباء له وأقام

نَ��اِد؟ أو م��ج��ِل��ٌس بُ��ن��اِت��َك م��ن َه��ْل ون��اِد ال��ج��الِل أه��راَم ن��اِج ِق��ْف

ومنها:

وب��اِد ال��ع��ق��ول أثَ��ِر م��ن ال��ُح��ْس��ن ف��ي ��ٍب م��ح��جَّ ك��لَّ ل��م��ْس��َت أم��ي��ُن إي��ِه
اآلب��اِد م��ن ع��ه��ًدا ل��ه��ا أخ��ذَْت ال��ت��ي واألي��دي األح��ج��اَر ق��بِّ��ِل ُق��ْم
اآلراِد وم��س��ق��ُط ال��ش��م��وِس م��ه��ُد إنَّ��ه��ا ال��ِك��ن��ان��ِة ع��ن ال��ن��ب��وَغ وُخ��ِذ
ه��اِد ش��ع��اٌع ُم��ظ��ِل��م��ٍة ك��لِّ ف��ي ل��م��ح��اِت��ه��ا م��ن ال��ش��رَق ي��غ��َش��ى زاَل م��ا
أي��اِد ب��ي��ض إلس��م��اع��ي��ل َك��ْم ب��ْل ��ٍد ل��م��ح��مَّ أن��ع��م ج��الئ��َل م��ن َك��ْم
ب��واِد ال��زم��ان وأب��ن��اءُ واٍد ف��ي ال��ش��رُق َل��َظ��لَّ اه��ت��م��اُم��ه��م��ا ل��وال

فقال: كبرٍي رجٍل يف مديًحا سمَع بدويٍّا يذكِّرني الخطاُب وهذا الريحاني، يخاِطب ثم
يزين: الفعِل عىل القوُل

��اِد وقَّ ن��يِّ��ٍر م��ن نَ��َم��ْت م��اذا ٍل ب��أوَّ ول��س��َت س��وِريَّ��ا نَ��ْج��َم ي��ا
ب��غ��داِد ع��ل��ى غ��ٍد ب��ع��َد وتَ��َج��لَّ غ��ٍد ف��ي ب��يُ��ْم��ِن��َك يَ��َم��ٍن ع��ل��ى أط��لُ��ْع
ب��الِد رس��وِم وف��ي ت��ج��وُب ��ا م��مَّ م��م��ال��ٍك ط��ل��وِل ف��ي خ��ي��اَل��َك وأَِج��ْل

قبلك، ادٌة وقَّ اٌت نريَّ منها طلع فقد سورية، أنجم من نجٍم أوَل أنت لسَت له: يقول
األربع تلك رسوِم يف ترى ما لرتى العراق عىل وتَجلَّ اليمن، عىل مرص بعد اآلن فاطلع
أحوال عن وكتب املهمة، بهذه هللا وايم الريحاني قام ولقد القديم. العرب مجَد وتتذكَّر
بهذه االعرتاف من بد وال طريقة، بكل العرب وحدة إىل ودَعا املمتعَة، الكتَب العرب جزيرة

له: قال ثم الحقيقة.

األَبْ��راِد ق��ش��ي��ب��َة ال��س��ن��ي��َن ل��ِب��َس ب��ع��اَل��ٍم ال��ش��ب��اب أي��اَم ��ي��َت ق��ضَّ
ُع��واِد ال��ب��ي��اَن ي��ِل��َد أْن وع��َدتْ��ُه ك��لَّ��ه��ا وال��رَّواِئ��َع ال��ب��داِئ��َع وَل��َد
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زي��اِد ل��س��اَن م��ص��اِن��ُع��ه تُ��خ��ِرج وَل��ْم ��اٍن ح��سَّ ش��ي��ط��اَن ي��خ��ت��ِرْع ل��م
ال��م��ي��الِد ع��زي��زَة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ع��ص��اب��ًة ب��ال��ب��ي��اِن ك��رََّم ال��ل��ه

البدائع أعراَف له هللاُ أذَلَّ جديٍد عالٍم يف شبابك أياَم قضيَت إنك للريحاني يقول
اللسان، فصاحة يف العرب شأَْو يدرك لم ولكنه العلمية، الروائع أعطاَف وأالَن الصناعية
قال: ثم أبيه. بن زياد مثل كثريين خطباء وال ثابت، بن ان حسَّ مثل كثريين شعراء يلد ولم

آح��اِد ِم��ن تَ��ْخ��ُل ل��م وإْن ش��ع��ًرا ب��ْع��َدُه ق��روٍن م��ن أح��َدُث ه��وم��ي��ُر
ال��ع��ادي ال��ق��دي��ِم وال ال��ج��دي��ِد ف��ي ال ت��ل��ذُّه ال��ن��ف��وُس ح��ي��ُث ف��ي ��ْع��ُر وال��شِّ

شعراء درجته يبلغ لم طِليٍّا حديثًا شعره يزال ال الشعراء، أقَدُم وهو هومري إن يقول:
وإنما وجديد، قديم فيه ليس الشعر أن وذلك القرون؛ من عرشات عنه روا تأخَّ كثريون
قديًما، كان ولو ديباجتُه تخَلُق ال شعر فهو النفوس استلطفته فما لذيذ، وغري لذيذ فيه

جديًدا. كان ولو بشعٍر فليس األذواُق تْه مجَّ وما

وجديده الشعر قديم يف املؤلف رأي (18)

شاعٍر، أقدم فإنه منبوذًا؛ هومري يكون أن َلوَجَب الشعر يهجن مما القدمة كانِت ولو قلت:
الشعر، من والجديد القديم يف يتكلمون يفتَئُون ال الذين لهؤالء نقول نََزل لم ونحن
العلم، يف تكون «املدرسة» هذه إن الشعر: يف قولهم عىل «مدرسًة» عٍرص لكلِّ أن ويزعمون
هي مدرسته فإن الشعر، يف إال يشء كل يف وتكون الزراعة، يف وتكون الصناعة، يف وتكون
يف هي فهي ،َ تتغريَّ ولن ْ تتغريَّ لم البرشية النفس وإن النفس، هي طريقته وإن القلب،
حقائق بظهور يتغريَّ العلم كان فإذا ومصادرها، الحياة يف ومواردها ومشاربها أذواقها
آَخر. يشء والشعر يشء العلم فإن خافيًة، اليوم حتى كانَْت كونية أرسار وبروز جديدة
عاَش لكونه شكسبري شعر يف زهدوا اإلنجليز أن — شعري ليت يا — سمعنا وما
اليوم قبل ومجيئه عهده لِقَدم غوته عابوا األملان أن وال سنة، بثالثمائة األيام هذه قبل
عند شكسبري يََزْل ولم الشعراء، سيد األملان عند هو غوته يََزْل ولم سنة، وخمسني بمائة
لم هؤالء وكلُّ ودانتي، وراسني وكورنيل وملتون وغوته وشكسبري الشعراء، أكربَ اإلنكليز
كل عىل وهم بأعٍرص، سبقوه قد كونهم ببداهة الحارض العرص أوضاع من شيئًا يعرفوا

محدثون. ال متقدِّمون حاٍل
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طبيعيات، وال جغرافية وال طب وال بكيمياء الشعر ليس لهم: نقول مرٍة من وَكْم
وأما العموم، عىل الشعر جهة من هذا غري، ال فكرية وانطباعات نفسية تأثُّرات هو وإنما
إال شعًرا يكون ال العربي فالشعر تفرنجوه، أن تريدون الذي العربي الشعر جهة من
بمناحي واتََّصَل لغتهم، مذاهب وجانََس أنفسهم، مشارب والءََم العرب، ذوَق واَفَق إذا
العربي الشعُر بايََن فإذا سواء، حدٍّ عىل كلهم محدث أو متوسط أو قديم نظمه حياتهم
وال قارئ، به يتأثََّر لم نفوسها، خوالج عن التعبري يف وطرقها بيانها يف العرب أساليَب
الدين مِحبُّ األستاذ قال ما حدِّ عىل أصًال يفهموه لم وربما العرب، من سامع يسوغه
منها يستلُّ اإلفرنج منظومات عىل يسطو يومه «يظلُّ هؤالء من الواحد إن الخطيب:
فال بعًضا، بعضها يلعن وتراكيب بألفاظ فيصوغها العربية، األذواق عن الغريبة معانيها
ال بأني معِرتف أيًضا وأنا الصيني.» من أنا أفهم ما بقدر إال العربي القارئُ منها يفهم

بها. يكتبون التي اللغة هذه أفهم
للريحاني: خطابه شوقي يختم ثم

األج��داِد ب��م��ن��ِط��ِق األص��ي��ُل غ��نَّ��ى ف��ُربَّ��م��ا وال��ل��غ��اِت ل��س��انَ��َك دَْع أَْو
ال��ض��اِد ف��ي وس��رَّه ال��ج��م��اَل ج��َع��َل م��ح��اِس��نً��ا ال��ل��غ��اِت م��َألَ ال��ذي إنَّ

الحميد عبد السلطان يف شوقي قصائد إحدى (19)

شوقي هنَّأه منها، السلطان ونجا ١٩٠٥ سنة الحميد عبد السلطان عىل قذيفٌة أُلِقيْت وملا
مطلعها: بقصيدة

ن��ج��اُة ال��ح��ن��ي��ِف ل��ل��دِّي��ِن ن��ج��اتُ��َك ف��إنَّ��م��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر َه��ِن��ي��ئً��ا

ومنها:

س��ب��اُت ال��م��ل��وك ال��ص��ي��َد ض��يَّ��َع إذا وال��َق��نَ��ا ال��ص��وارِم ي��ق��ظ��اَن بَ��َل��ْونَ��اَك
وُرَع��اُة ال��ه��وى ه��ا ت��والَّ رع��اي��ا م��ِن��يَّ��ٌة وه��و ال��ن��وُم ول��ذَّ س��ه��ْرَت
ش��ت��اُت ال��م��س��ل��م��ي��ن َش��ْم��ُل ول��والَك م��ض��يَّ��ٌع ال��م��س��ل��م��ي��ن ُم��ْل��ُك ف��ل��والَك
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ِش��ي��اُت وال��ف��ت��وُح َوْس��ٌم ال��نَّ��ص��ُر ل��ه��ا راي��ٍة غ��ي��َر راي��ات��ه��م ذه��بَ��ْت ل��ق��د
ُغ��َزاُة ف��ات��ح��ون َم��ل��ًك��ا ث��الث��ون وأَع��زَّه��ا ع��زَّه��ا ق��د ح��ن��ي��ف��ي��ٌة
َس��َرواُت أم��الِك��ه ع��ل��ى ُم��لُ��وٌك ِم��نْ��ُه��ُم ال��دَّه��ِر ع��ل��ى وأس��م��اه��ا َح��َم��اه��ا

اإلسالم. ملوك ذرى هم عثمان آل سالطني إن أي

ُه��داُة ��ك��وِك ال��شُّ ل��ي��ِل ف��ي م��ص��اب��ي��ُح ه��واِط��ٌل ال��س��ن��ي��ِن م��ح��لِّ ف��ي غ��م��اِئ��ُم
وال��رََّه��ب��اُت ال��َخ��ْل��ِق رغ��ب��اُت ل��ه��ا َم��ط��ي��َف��ًة ذَراَك ف��ي س��الًم��ا تَ��ه��اَدْت
وال��ُم��ه��ج��اُت ال��َخ��ْل��ِق ن��ف��وُس وت��ح��يَ��ا ح��ي��اَل��ه��ا َغ��ْرثَ��ى ال��ج��وِّ ِس��ب��اُع ت��م��وُت
وب��اتُ��وا ذَراك ف��ي َرِض��يٍّ��ا ف��ب��اَت أه��ِل��ه أم��ر ف��ي ال��ده��ِر اع��ت��داَل َس��نَ��نْ��َت
��نَ��واُت ال��سَّ ع��ن��َدَك ه��وَّنَ��تْ��ه وق��د ص��اِل��ح غ��ي��ُرَك األم��ِر ل��ه��ذا أَك��اَن

بها. اضطالعك بطول عندك َمَلكًة امللك إدارُة صاَرْت أي

وأَن��اُة ِح��ك��م��ٌة ع��ل��ي��ه��ا تُ��ِع��ن��ه ح��ج��ًة ث��الث��ي��ن ال��دُّن��ي��ا يَ��ُس��ِس وَم��ْن
ال��نَّ��َف��ح��اُت ل��ي م��ن��َك وتَ��ْس��ري ت��ل��ي��ن��ي تَ��َزل ول��م ال��م��ق��اِم ��اَن ح��سَّ ِزْل��ُت وم��ا
ُم��ب��تَ��َغ��ي��اُت ال��ل��ِه ع��ن��َد ج��وائ��ُز وش��اَق��ن��ي راح��تَ��يْ��َك ف��ي ال��ذي زه��دُت

ويقول السالم، عليه هللا رسول من ان حسَّ بمقام الخليفة السلطان من نفسه يجعل
يف خليفته بتأييِد هللا جوائز يف يرغب إنما هو ولكنه الخليفة، بعطايا مغموًرا يََزل لم إنه
نفسه يمدح أن دون من الخليفة يمدح أن شوقي يشأ ولم الدنيا. هذه جوائز يف ال األرِض،

يقول: كان الذي املتنبي الطيب أبي بإمامه ذلك يف مقتِديًا

��َدى ال��صَّ واآلَخ��ر ال��م��ح��ك��ي ال��ط��ائ��ُر أن��ا ف��إن��ن��ي ص��وت��ي غ��ي��ر ص��وٍت ك��لَّ ف��دَْع

ويقول:

ال��ق��ص��اِئ��ُد وم��نِّ��ي ال��دع��وى م��ن��ُه��ُم ف��ِل��َم ش��اِع��ٍر غ��ي��َر أَُرى ال إنِّ��ي خ��ل��ي��ل��ي
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الحمق: إىل بذلك وانتهى الحدَّ تجاَوَز وقد ويقول

ق��َدُم ب��ه ت��س��َع��ى َم��ن خ��ي��ُر ب��أن��ن��ي م��ج��ِل��س��ن��ا ض��مَّ ��ْن م��مَّ ال��َج��ْم��ُع س��ي��ع��َل��ُم

يشكُّ ال وعجرفًة، وعجبًا بأًوا مألى شبُم» قلبه ْن ممَّ قلباه َحرَّ «وا قصيدته وهذه
الشعراء إعجاب ومن به، صلِته وقْطَع الدولة سيف فراَق يومئٍذ قَصَد املتنبي أن يف سامعها

املتنبي: قول مثل الناس، لهم يغتفره ما بأنفسهم

ص��َم��ُم ِب��ِه َم��ن ك��ل��م��ات��ي وأس��م��َع��ْت أَدِب��ي إل��ى األع��م��ى ن��َظ��َر ال��ذي أن��ا

قَدُم»؛ به تسعى َمن خريُ «بأنني املتنبي قول مثل حاٍل، كل عىل يسمج ما منه ولكن
وإْن البأو، يف األمد ذلك إىل يصل فلم شوقي فأما أحد، عليه يوافقه ال بما لنفسه شهد

قوله: عند ذلك يف يقرص لم كان

��َدق��اُت ال��صَّ م��ث��ِل��َك ِم��ن وَل��ْو ع��ل��ي��ه تَ��ُج��ْز ل��م ال��وق��ِت أح��َم��َد م��ث��ل��ي ك��ان وَم��ن
وَح��َص��اُة ُدرٌَّة ول��ل��م��ت��ن��بِّ��ي وال��ه��وى ال��َم��ْدِح ف��ي األخ��الِق ُدَرُر ول��ي

هو شوقي أحمد فإن الشعر، يف وقته رجل املتنبي الحسني بن أحمد كان كما إنه أي
وإن أمتًا، وال عوًجا فيه تجد ال سويٍّا شعره بكون املتنبي يفُضل وإنه الوقت، هذا رجل

والعصا. والسيف والحىص الدرِّ بني ويقرن ويسفل، يعلو شعره يف كان املتنبي

والعفاف الصون نصري شوقي (20)

عىل تدل األزبكية حديقة يف مرص سيدات من حاِفٍل جمٍع عىل أُلِقيت قصيدة ولشوقي
العرص نزعات من العائلية الرتبية وتحصني والفضائل، األخالق بصيانة اهتمامه شدة
عىل الخروَج للناشئة يزينون األدباء من كثري بينما والفجور، الخالعة ونزغات الحارض
رصاٍط عىل يزل ولم شوقي وقال لها؛ لجاَم ال اجتماعية فوىض ويريدونها الصون، تقاليد

مستقيٍم:

ال��خ��يِّ��راِت ال��ِح��َس��اَن َح��يِّ ال��ن��يِّ��راِت َه��ِذي ح��يِّ ُق��ْم
��راِت ال��م��ت��خ��فِّ ل��ل��ُخ��رَِّد َه��يْ��ب��ًة ج��ب��ي��نَ��َك واخ��ِف��ْض
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ال��ص��الِة ِم��ح��راِب وَزي��ِن ِل وال��ِح��َج��ا ال��م��ق��اِص��ِر َزي��ِن
��ه��اِت؟ األمَّ ق��َدَرَت ف��َه��ْل ِت ��ه��ا األمَّ م��ق��اُم ه��ذا
ُم��ح��َك��م��اِت ال��ف��واِص��ِل غ��ي��َر تَ��ُق��ْل وال ف��ي��ِه تَ��ْل��ُغ ال
ال��ف��ت��اِة م��ص��َر ع��ل��ى َخ��ط��بً��ا تَ��ُك��ْن ف��ال خ��ط��ب��َت وإذا
ال��م��ت��ه��تِّ��ك��اِت ال��ه��َوى أَُم��َم ال ال��ي��اب��اَن ل��ه��ا اذُك��ْر
ال��تُّ��رََّه��اِت أَُخ��ي ي��ا َرِة ال��ح��َض��ا ِم��َن ل��ق��ي��َت م��اذا
ع��اِت ال��ش��رق��يِّ ع��ل��ى ُع��ْس��ٍر ِم��ن ال��رِّقِّ غ��ي��َر تَ��ْل��َق ل��م

مرص عىل خطبًا فيكون فيَْفُجر، يخطب َمن فيهم يقوم أن عن مرص أهل ينهى
القديمة بالتقاليد العبث ويسهل االجتماعية، اآلداب قيود من فيها ويرخي الناشئة،
يف كعبها علوِّ مع بتقاليدها اعتصامها وشدة اليابان يف لوا تأمَّ لهم: ويقول الكريمة،
ورائها من تجدوا لم أوروبية حضارة يف الحدِّ ذلك إىل افتتانكم ماذا لهم: يقول ثم املدنية.

يقول: ثم . والرقِّ الُعْرس غري

ال��ث��ق��اِت ��َل��ِف ال��سَّ وِس��ي��َرِة ـ��ِث وب��ال��ح��دي��ـ ب��ال��ك��ت��اِب ُخ��ذْ
ال��ح��ي��اِة نُ��ُظ��َم واتَّ��ِب��ْع ـ��َق��ِة ال��َخ��ِل��ي��ـ ُس��نَ��ِن إل��ى واْرِج��ْع
ال��م��ؤم��ن��اِت ح��ق��وَق يُ��ن��ِق��ْص َل��ْم ال��ل��ِه رس��وُل ه��ذا
��ه��اِت ال��م��ت��ف��قِّ ِل��ِن��س��اِئ��ِه ش��ري��ع��ًة ك��اَن ال��ِع��ل��ُم
األُخ��َري��اِت وال��ش��ئ��وَن س��َة وال��س��ي��ا ال��ت��ج��ارَة ُرْض��َن
ب��ال��رَُّواِة ُ وت��ه��َزأ ن��ي��ا ال��دُّ ُ ت��م��َأل س��ك��ي��ن��ُة ك��انَ��ْت
ال��ب��يِّ��ن��اِت ال��ك��ت��اِب آَي ��َرْت وف��سَّ ال��ح��دي��َث رَوِت
ال��ُم��ْس��ِل��م��اِت م��ك��اِن ع��ن ـ��ِط��ُق تَ��ن��ـ اإلس��الِم وح��ض��اَرُة
ال��ُم��تَ��أدِّب��اِت وَم��ن��ِزُل ِت ال��ع��اِل��م��ا داُر ب��غ��داُد
ال��ن��اِب��غ��اِت ال��ج��واِري أمُّ أم��يَّ��ٍة تَ��ح��َت وِدَم��ش��ُق
ال��ش��اِع��راِت ال��ه��اِت��ف��اِت ـ��َن نَ��َم��ي��ـ أن��َدلُ��ٍس وِري��اُض

يقف لم فإنه خريًا؛ بأرسه الرشقي املجتمع عن جزاه بل خريًا، اإلسالم عن هللا جزاه
ينجع لم كالمه كان وإْن وهو املثىل، الطريقة عن فيه غَفَل االجتماع مواقف من موقًفا
الشهوات وإفالت العقول عىل الضاللة استيالءِ بسبب ، نِحبُّ ما بقدِر يؤثِّر ولم يجب، كما
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الناس ويتناشد للرشيعة، السلطاُن يعود وأن كرٌَّة، لألخالق تكون أن بد فال العقال، من
قال: ثم عليه. ويرحموا هذه شوقي أقواَل

ال��ص��اِل��ح��اِت ف��ي َه��ًوى ـ��واِدي ال��ـ ع��ق��اِئ��ُل ��اِل��ح��اِت ِل��ل��صَّ
ال��نَّ��بَ��اِت خ��ي��َر ط��اع��اِت��ِه ف��ي أَنْ��بَ��تَ��ه��نَّ ال��ل��ُه
��َف��اِت وال��صِّ ال��م��ن��اِق��ِب َزه��ُر أَتَ��ى م��ا أط��ي��َب ف��أَتَ��يْ��َن
ال��ُم��ح��ِس��ن��اِت ح��ظَّ ِزْدَن ـ��تَّ��ى ح��ـ أْح��َس��نَّ أْن ي��ْك��ِف ل��م
راِب��ح��اِت ُم��س��اِوم��اٍت ِب ال��ثَّ��وا س��وِق ف��ي ي��م��ِش��ي��َن
داِت ال��م��ت��ج��دِّ ب��ِن��َس��اِئ��ه��ا م��ْج��َده��ا ُد تُ��ج��دِّ م��ص��ُر
ال��َم��م��اِت ش��بَ��ُح ك��أنَّ��ه ِد ال��ُج��ُم��و م��َن ال��ن��اِف��راُت
ال��م��ِوم��ي��اِت وبَ��يْ��َن ف��رٌق ج��واِم��ًدا بَ��يْ��نَ��ُه��نَّ ه��ْل
ال��ح��اِض��ن��اِت خ��ي��َر ُك��نَّ ـ��ي��ِة ال��َق��ض��ـ ل��ن��ا ح��َض��نَّ ��ا ل��مَّ
ال��ط��اِه��راِت ب��ِل��بَ��اِن��ِه��نَّ م��ْه��ِده��ا ف��ي غ��ذَّيْ��نَ��ه��ا
وال��ث��ب��اِت ��َج��اع��ِة ال��شَّ روِح ِم��ن ال��ف��ت��ي��اِن ف��ي ي��ن��ُف��ثْ��َن
ال��َق��ن��اِة م��ع��انَ��َق��ِة أْو ـ��ِد ال��ُم��َه��ن��ـ تَ��ِق��ب��ي��َل يَ��ه��َويْ��َن
ُم��ح��رَّم��اِت ال��رَِّج��اِل ُق��بَ��َل ال��َك��َرى ف��ي ح��ت��ى ويَ��َريْ��َن

ال التي الفاضلة واملبادئ الكريمة بالتقاليد االعتصام وبني الجمود بني شوقي فرََّق
وإن األمة، هذه تقاليد من ليس الجمود بل هذا، من هذا فليس بها، إال للمجتمع سعادَة
يف تالوتها وتجديد لآلنسات، األبيات هذه تحفيظ هو اإلناث مدارس يف يعمل ما أحسن

املحافل.

االنتحار رذيلة عىل يدمدم شوقي (21)

االمتحانات، يف سقوطهم لدن الطلبة صغاِر انتحاِر من مرص يف َفَشا ما شوقي ورأى
بَْسِط وإىل املعركة، يف الثبات إىل الشبَّان هؤالء ودعوة اليأس، ذمِّ يف القصيدة هذه فنَظَم

فقال: الحياة، يف األمل

يَ��ذَر يَ��َس��أم وَم��ن ال��ع��ي��َش َس��ِئ��َم ح��دٍث ع��ن خ��ب��ٌر ي��وٍم ك��لُّ
وَم��َه��ر وأه��َدى ال��دُّن��ي��ا خ��َط��َب ب��ع��َدم��ا ب��ن��اءً ب��ال��دن��ي��ا ع��اَف
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ال��ُم��ح��ت��ض��ر ال��ع��روَس ال��ل��ُه رِح��َم ن��ف��َس��ه م��ن��ه��ا ال��ُع��ْرس ي��وَم ح��لَّ
ال��ُم��ن��ح��َدر وِب��ئْ��َس ال��ي��أِس َش��َف��ا ع��ن ف��َه��َوى ذَْرًع��ا ب��ال��ع��ي��َش��ِة ض��اَق
ال��زََّه��ر آج��اِل م��ث��ِل ف��ي ذاه��بً��ا ال��ُم��نَ��ى أع��م��اِر م��ِث��ِل ف��ي راِح��ًال
َص��بَ��ر َم��ن ف��ي��ه ال��ص��ن��دي��َد وأرى َم��ع��َرًك��ا إال األي��اَم أَرى ال
ب��ال��َح��ذَر وأوَدى ب��ال��ُج��بْ��ِن م��اَت َق��َص��ٌف ف��ي��ه ال��َج��أِْش واِه��ي ُربَّ
َع��ذَر أْو ت��غ��اَض��ى َم��ن وق��ل��ي��ٌل أظ��َل��َم��ه��م وَم��ا ال��ن��اُس الَم��ُه
ال��ُح��َف��ر ف��ي ُم��ل��ًق��ى األك��ف��اِن ُم��رتَ��دي َح��َس��نً��ا ُع��ذًْرا أب��َالَك وَل��َق��د
ال��َق��َدر ال��ن��اُس ظ��َل��َم وق��دي��ًم��ا َق��َدٍر ِم��ن َص��رَع��ٌة ن��اٌس ق��اَل
نَ��َدر ال��ن��اِس ف��ي ال��ع��ق��َل ورأي��ُت َج��نَّ��ٍة ِم��ن ب��ل ال��ط��بُّ وي��ق��وُل
َح��َج��ر م��ن ق��ل��بً��ا أغ��َل��َظ أٍب ِم��ن راَع��ُه َج��ف��اءٌ وي��ق��ول��ون
نَ��ِك��ر أس��ت��اذٌ ال��ع��ل��ِم ف��ي َش��دَّه��ا َوْط��أٌة ��بَ��تْ��ه ص��عَّ وام��ت��ح��اٌن
ب��األَُس��ر وأْوَدى ال��ع��ْل��َم ف��كَّ��َك ف��اِس��ًدا ِن��ظ��اًم��ا إال أرى ال
ال��ُع��ُم��ر غ��ضِّ ف��ي ال��ك��اِرُه ذِل��َك أك��ثَ��َره��ا وَم��ا ض��ح��اي��اه ِم��ن
َوَس��ر َس��اءَ م��ا ال��ع��ي��ِش وأَخ��فُّ َس��رَّه ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ِش ف��ي َرأى م��ا
ال��ِف��َك��ر وبَ��يْ��َداءِ ال��َه��مِّ ُش��ع��ب��ِة ِس��َوى ي��ن��ِزْل ف��َل��ْم ال��ع��ي��َش ن��زل
َس��َم��ر ِف��ي��ِه��نَّ ل��ي��س وَل��ي��اٍل ِغ��ب��َط��ٌة ف��ي��ه ل��ي��س ونَ��ه��اٍر
َس��َح��ر ال��درَس ن��َط��َق إْن ع��اِل��ٌم ق��ْط��َف��ه��ا يُ��ِذلِّ��ل ل��م وُدروٌس

بالالئمة وأنحى األحداث، عىل العيش ُسبُل تضيق التي األسباب هذه ذَكَر أن وبعد
فقال: األمام، إىل ِم والتقدُّ والتأنِّي بالصرب لألحداث فنصح عاد واملعلمني، األهل عىل

وُخ��ُس��ر َض��الٌل ال��ن��ْف��َس ��بَ��ا ال��صِّ ف��ي ق��ت��لُ��ُك��م ُرَوي��ًدا ال��خ��ي��ِر َ نَ��َش��أ
��َج��ر ال��ضَّ ال��ن��ف��َس يَ��نْ��َح��ر ِص��بَ��اه��ا ف��ي ف��َم��ا ال��ي��أِْس ك��اِذب ع��ص��ي��تُ��م ل��و
َخ��بَ��ر ال��دُّن��ي��ا ح��ادِث م��ن ِع��ن��َده��ا وم��ا ال��دُّن��ي��ا م��َن ال��ي��أَس ت��ض��ِم��ُر
ال��ِك��بَ��ر ف��ي ش��دي��ًدا ال��ث��ْك��ِل أََل��َم آب��اِئ��ُك��م ع��ل��ى تَ��ْج��نُ��ون ِف��ي��َم
وَح��ذَر ع��ل��ي��ك��م إش��ف��اٍق ب��ي��َن تَ��َزْل ل��م ب��الًدا ��ون وت��ع��قُّ
ال��نَّ��ِض��ر ال��زَّْرِع ف��ي األرِض ك��ُم��ص��اِب ش��بَّ��اِن��ه ف��ي ال��ُم��ْل��ك ف��ُم��ص��اُب
وان��تَ��َظ��ر تَ��أنَّ��ى ل��و يُ��ع��َط��ى ك��ان ب��َم��ا م��ن��ك��م أح��ٌد ي��دري ل��ي��س
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نفسه، عىل صَربَ لو َمن االمتحان يف سقوطهم ألجل املنتحرين هؤالء بني كان ربما أي
نادًرا. عرصه يف كان أو كبريًا عاِلًما َلجاء

ل��ل��َك��َدر َم��ج��اًال ال��ش��ي��ُب ف��َك��َف��ى ��بَ��ا ال��صِّ ب��َل��ذَّاِت ال��ق��ل��َب َروِّح��وا

من حسبكم هو بما الشيخوخة تأتيكم فسوف الدنيا، هذه من الغمِّ يف بكرتم أي
الجهة. هذه

��يَ��ر ال��سِّ ف��ي م��ن��ه��ا َض��لَّ م��ا وان��ُش��دوا ب��ه��ا واس��ت��ش��ف��وا ال��ِح��ك��م��َة َع��اِل��ج��وا
َغ��بَ��ر َم��ن َح��يٍّ��ا ع��لَّ��َم ربَّ��م��ا ق��ب��ل��ُك��م َم��ن آداَب واْق��َرءُوا
��َور وال��صُّ ال��م��ع��ان��ي ف��ي ج��م��اٍل م��ن ل��ك��م ال��ل��ُه ��َر س��خَّ م��ا واغ��ن��م��وا
أَُخ��ر وآراٍب ل��َش��َه��اداٍت ال ال��ِع��ْل��ِم ل��ذاِت ال��ِع��ْل��َم واط��لُ��ب��وا
ال��ُع��ُص��ر أس��ت��اذَ ال��ِع��ْل��م ب��ْح��َر ص��ار دْرِس��ه ف��ي خ��ام��ٍل ُغ��الٍم َك��ْم

خطاب يف اللفظة هذه شوقي يستعمل ما وكثريًا النسل وهو نشء، جمع محرََّكة النشأ
الشبَّان من كثريًا رأيُت فقد العلم؛ لذاِت العلم اطلبوا قوله يف أصاَب وكم هذا، الشبَّان
حصل وإذا السعادة، منتهى بها ويرون الشهادة تحصيل يف وكدهم جميَع يجعلون
الشهادة؟ أحرز أنه أََوليس أخطأَْت، له يقال أن يجوز ال عامًلا نفسه ظنَّ عليها الواحد
يَُفْز ولم الشهادَة يُِصِب لم كونه عىل وتألًُّما حرسًة يذوب أحدهم يكاد آَخرين شبَّانًا ورأيُت
يُغرَّنَّكم ال األوىل: للفئة أقول فكنُت ابتلَعتْه، قد األرض أن يتخيَّل وهو غريه، به فاز بما
هي الشهادة أن بحجة علماء، رصتم أنكم ألنفسكم قائلني بعدها فتناموا الشهادة نيُْل
فالشهادة تكن، لم شهادتكم كأنَّ والتحقيق الدرس عىل تثابروا أن يجب بل أيديكم، يف
بهذا إذ لكم؛ خريًا إال االمتحان يف َركم تأخُّ أرى ما الثانية: للفئة أقول وكنُت العلم. ليست
لتتمكَّنوا وسيلًة ذلك فيكون والثالث، واملرتني املرة دروسكم مراجعِة إىل تضطرون ر التأخُّ
العلم هي ليست الشهادة أن واعلموا الشهادات، أصحاب عرفه ا ممَّ أكثَر وتعرفوا العلم من
عليه، عَكَف الذي الفن أحَكَم قد نفسه عرف فَمن عالماته، من عالمة هي بل الحقيقي،
العلم يف ضليع غري يزال ال نفسه عرف وَمن الشهادة، ر تأخُّ عىل يحزن أن ينبغي فال
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قدَّموا ما وكثريًا األساتيذُ، إيَّاها أعطاه التي الورقة بهذه يفرح أن ينبغي فال درسه، الذي
الجامعة من خروجه بعد ثم التحصيل، أياَم َر تأخَّ طالٍب من فَكْم ًما، متقدِّ روا وأخَّ ًرا متأخِّ

العلماء. كبار من وصار وتقدََّم نبََغ
الفالسفة. ألعاظم إال يقسم لم ما املنطق من له هللا قسم الذي شوقي يقول كما وهذا
إال تموت أن يجوز ال التي النفس قتِْل واستنكاِر االنتحار بذمِّ القصيدة هذه شوقي وختم
فقال الجهاد، موطن إال بالنفس االستخفاف فيه يجوز موطنًا يحمد ولم تعاىل، هللا باسم

هللا: رحمه

ال��بَّ��َش��ر يُ��ْرِض ول��م ال��ل��َه أس��َخ��َط ل��ه ك��انَ��ْت ول��و ال��نَّ��ْف��س ق��اِت��ُل
��َدر وال��صَّ ب��إذٍن ال��ِوْرَد ج��َع��َل ال��ذي ال��ل��ِه إل��ى ال��ع��ي��ِش س��اَح��ُة
وَق��َه��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��م��وِت ق��اَم ب��اس��ِم��ِه إال ال��نَّ��ْف��ُس ت��م��وُت ال
اش��تَ��َج��ر ال��َج��ْم��ُع إذا ال��رَّوِع س��اَع��َة ال��َف��تَ��ى ب��ال��روِح ي��س��َم��ُح إن��م��ا
أُِج��ر م��ات وَم��ن يُ��ح��َم��د يَ��ِع��ش َم��ن م��ًع��ا وال��ف��ْخ��ُر األْج��ُر ف��ه��ن��اَك

أياَم الطلياُن َرضبَها يوَم بريوت عىل ع يتوجَّ شوقي (22)
طرابلس حرب

الغرب: طرابلس حرب أثناء يف بريوت مدينَة اإليطايل األسطول رضب عندما وله

ال��م��س��ف��وِك ِم ال��دَّ ف��ي ُح��ْك��ُم��َك وال��ُح��ك��ُم ن��اِف��ذٌ ال��م��م��اِل��ك ف��ي أم��ُرَك َربِّ ي��ا
ب��ال��م��م��ل��وِك ل��ِس��َواَك يَ��ُك��ن ل��م ه��و اْح��ِم��ِه ش��ئ��َت وإْن أَْه��ِرْق��ه ش��ئ��َت إْن

يقول: ثم

يَ��ْح��م��وِك ول��م َس��يْ��ًف��ا يُ��ش��ِه��روا ل��م أُن��وِف��ه��م َح��ت��َف األس��ُد م��اَت ب��ي��روُت
«َط��بَ��روِك» ع��ل��ى ُق��ِت��ل��وا ل��ي��ت��ه��م يَ��ا أُغ��ِرق��وا أو أُح��ِرق��وا َل��يْ��ثً��ا س��ب��ع��وَن

الناس كان وقد درنة، قضاء حدود ضمَن السلوم غربي الواقعة «طربق» بها يريد
يرضبها أن قبل منها للخروج املرفأ يف الراسية العثمانية الصغرية السفينة جنوَد دعوا
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كانوا ولو بالواجب، قياًما السفينة يف البقاء عىل وا وأَرصُّ ذلك الضبَّاُط فأَبَى األسطول،
منه. فرُّوا إنهم يقال ال حتى اليقني املوَت وا فتلقَّ محالَة، ال سيموتون

أَْس��لُ��وِك ال ع��ل��يَّ ال��زم��اُن ي��م��ض��ي وأُنْ��ِس��ه ال��نَّ��ِزي��ِل راَح ي��ا ب��ي��روُت
ِف��ي��ِك وم��ع��نً��ى ل��ف��ًظ��ا ووَج��ْدتُ��ه ُك��لِّ��ه��ا ال��م��دائ��ن ف��ي ل��ف��ٌظ ال��ُح��ْس��ُن
م��ل��وِك َج��الِل ف��ي ال��م��الِئ��َك َوَس��م��وا ِف��ت��ي��ًة ِظ��الِل��ك ف��ي ي��وًم��ا ن��اَدم��ُت
يَ��ف��ِدي��ِك ب��ِج��لَّ��ٍق ي��ك��اُد ح��ت��ى ِج��لَّ��ٍق ِع��ص��اب��َة ��انً��ا ح��سَّ يَ��ن��س��ون

حسان: قول إىل يشري

ِل» األوَّ ال��زم��ان ف��ي ب��ِج��ل��ٍق ي��وًم��ا آنَ��ْس��تُ��ه��م ع��ص��اب��ٍة درُّ «ل��ل��ِه
بَ��نُ��وِك يُ��راَع أو ت��راع��ي ح��تَّ��ى أذًى أو ش��رٍّا أح��دثْ��ُت م��ا ت��ال��ل��ِه
أَب��وِك األَش��مُّ ال��َف��ْرُد واألب��َل��ُق س��وِري��ا ��ِك أمَّ ف��إنَّ يَ��ج��َه��ل��وِك إْن
َغ��َس��ل��وِك ب��َدْم��ِع��ه��م يَ��ْق��ِدرون ل��و ِج��ي��َرٌة ال��م��ب��اَرِك ال��ن��ي��ِل ُربَ��ى ف��ي ل��ِك

والشجاعة، الكرم وطن العزيزة بسورية وبَنُوه لبنان جبل إىل األَشمِّ الفْرِد باألبَلِق يشري
الربَّة. أمك إنها لبريوت قائًال

الستانبول شوقي وصف (23)

لآلستانة: وْصٌف ولشوقي

واِدي��ِك ُربَ��ى أو م��اِئ��ِك ك��ُع��ي��وِن ت��ِح��يَّ��ٌة ُف��روُق ي��ا ل��َع��ْه��ِدَك م��نِّ��ي
ال��َم��ْح��ب��وِك وَوْش��ِي��ه��ا ال��رِّي��اِض ف��وِف ِم��ن وراَح ع��ل��ي��ِك َغ��َدا ك��ال��ن��س��ي��ِم أو
ش��اِط��ي��ِك ِع��ق��ي��اِن��ه ِم��ن س��اَل أو َع��ق��ي��ُق��ُه ع��ل��ي��ِك َج��َرى ك��األص��ي��ِل أو
بَ��اِري��ِك ج��نَّ��اِت��ه ُرب��ى ِم��ن ل��ِك اخ��ت��اَره��ا وال��ع��ي��وُن ال��خ��م��اِئ��ُل ت��ل��ك
يَ��رِق��ي��ِك ِس��ْح��ِره��ا ِم��ن ال��ذي ذا َم��ن ِس��ْح��َره��ا ال��ط��ب��ي��ع��ُة ف��ي��ِك أف��َرَغ��ْت ق��د
تَ��ك��ُس��وِك م��ا ف��وَق ج��م��الُ��ِك ف��إذا ��َل��ْت وت��أمَّ ج��م��اَل��ه��ا ع��ل��ي��ِك خ��ل��َع��ْت
ِب��ِف��ي��ِك ال��ِج��نَ��ان ح��وُر واس��ت��ض��َح��َك��ْت ال��رُّبَ��ى ��تَ��ِت ت��ل��فَّ ال��ح��ال��ي ِج��ي��ِدِك ع��ن
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ن��اِدي��ِك ف��ي ال��لَّ��ذَّاِت وَس��واِل��َف وال��ه��وى ال��ش��ب��ي��ب��َة أَنْ��َس ال أَنْ��َس إْن
ال��دِّي��ِك ِص��ي��اُح ل��وال َف��ْج��ِره��ا م��ن ِع��ش��اؤه��ا أي��ن نَ��ْدِر ل��م وَل��ي��اِل��يً��ا
و«ب��ي��وِك» «ب��تَ��راِب��ي��ا» وَغ��ب��وَق��ن��ا و«َش��رَش��ٍر» «بَ��ن��ِدالَر» ِم��ن وَص��ب��وَح��ن��ا

تشكََّلْت سدود ذات أودية فهي «البندالر» أما البوسفور، يف ومتنزهات منازل هذه
ضفة عىل قرية هي وترابيا ماء، عني هي ورشرش اآلستانة، إىل ماؤها يذهب بحرياٌت منها

يقول: ثم دره». «بيوك وكذلك البوسفور

س��اءُوِك وإْن ال��ُم��ث��ل��ى ه��ي ك��انَ��ْت ِخ��طَّ��ٌة ُح��م��اِت��ِك ِم��ن يَ��ح��ُزنَ��نَّ��ِك ال
يَ��ْف��ِدي��ِك َم��ن وع��زَّ ال��ن��ص��ي��ُر َق��لَّ إذْ ك��األن��ص��اِر إل��ي��ِك ال��ِخ��ف��اُف وُه��ُم
ب��اُع��وِك ب��ج��بَّ��ٍة ال��ش��ي��وُخ ح��ي��َن ودم��اِئ��ه��م ب��م��اِل��ه��م وال��ُم��ش��تَ��ُروِك

األناضول أهل يقم لم الحقيقة يف لوالهم الذين الشيوخ عىل شوقي أخونا تحاَمَل هنا
يف الرتكي فالجهاد سواهما؛ أحد وال كمال، مصطفى وال بكري، قره كاظم دعوَة لبُّوا وال
تكن لم االستقالل، بحرب يسمونها التي الحرب أخرى وبعبارة واليونان، الحلفاء وجه
لبَّاها التي اإلسالم بصارخة وذلك العمائم، أصحاب وجميِع واملشايخ األئمة بتحريِض إال

الرتكي. الشعُب
األمور عىل غلبوا وَمن قلوبَهم، الضاللُة أعَمِت َمن إال فيها يكاِبر ال حقيقٌة هي هذه
كما التاريخ عىل ويغلبون األهايل، يسخرون كما الحقائق يسخرون أنهم فظنوا اليوم،
كان وإنما بجبَّة، األجانب من بالده باَع الرتك علماء من أحًدا نعلم وال املناصب، عىل غلبوا
مطلعني وكانوا االستقالل، بحرب أنفسهم أقحموا الذين القوَّاد ببعض الظن سيئ بعضهم
آَل ما إىل األمُر يئول أن غلبهم من عني متوقِّ واألخالق، اإلسالم بحق ضمائرهم عىل قبُل من
بأرسها؛ اإلسالمية األوضاع عىل القضاء ومن الخالفة، هدم ومن الدين، يف اإللحاد من إليه
التي الحائية وقصيدته أجله، من وبكى وناَح به فاعرتََف قليٍل بعد نفسه شوقي عاد مما
وإنما لوطنهم، خائنني يكونوا لم به أفتوا بما أفتوا فالذين ذلك؛ عىل شاهد أعظُم مرَّْت

يأتي. أمٍر من اإلسالم عىل خائفني لدينهم أمناءَ كانوا
ليس سفسطة، جواَب يكون ولكنه للجواب، وجًها هذا كالمي عىل املعرتض يجد وقد
من ماليني زلق كما الفكرة هذه يف شوقي زلق وقد لبيانه، والتفصيل الرشح محل هنا

مخاِلِفيها. عدِد كثرُة يرضها ال الحقيقة ولكن الخلق،
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مرص) عن ُعِزل (يوم كرومر اللورد يف شوقي قصيدة (24)

كرومر): اللورد (وداع اة املسمَّ القصيدة املشهورة شوقي قصائد ومن

ال��نِّ��ي��َال يَ��ُس��وس ف��رع��وٌن أن��َت أْم إس��م��اع��ي��َال ع��ْه��ُد أْم أيَّ��اُم��ك��م
َم��س��ئُ��وَال وال أب��ًدا س��ائ��ًال ال ب��أم��ره م��ص��َر أرِض ف��ي ح��اِك��ٌم أْم
س��ِب��ي��َال ال��ق��ل��وِب إل��ى اتَّ��َخ��ذَْت ه��الَّ ب��ب��أِس��ِه ال��رِّق��اِب ِرقَّ م��اِل��ًك��ا ي��ا

تقدر فهل بذلك، آمنًا اإلنجليزي األسطول بقوة مرص عىل غلبَت إنك لكرومر: يقول
إنه يقال فال القلوَب يملك لم وَمن مرص؟ أهل قلوب من واحًدا قلبًا ملْكَت إنك تقول أن

دائًما: الحراب رءوس عىل ترتِكَز أن يمكن ال املمالك ألن شيئًا؛ ملك

َم��ث��ي��َال يُ��ص��ي��ُب ال َل��َع��ْم��ُرَك أَدٌب إه��ان��ًة ال��وداِع ي��وَم أْوَس��ْع��تَ��ن��ا
إك��ِل��ي��َال ال��ث��ن��ا ل��َك ال��رئ��ي��ُس ص��اَغ ب��ع��دم��ا ت��ج��اِم��َل أن ل��َك بَ��َدا ه��الَّ
ونَ��ِب��ي��َال م��ه��ذَّبً��ا ال��رئ��ي��َس ت��ِج��ِد ولُ��ْط��ِف��ِه ال��رئ��ي��ِس أدِب إل��ى ان��ُظ��ْر
ُف��ص��وَال ال��ُم��ب��ِك��ي��اِت ف��ي��ه َم��ثَّ��ل��َت ُم��ش��يَّ��ٍد ل��ل��ُم��ض��ِح��ك��اِت م��ل��ع��ٍب ف��ي
تَ��ط��ِف��ي��َال ب��ه األع��م��ى ُر ويُ��ص��دَّ أُص��ولِ��ِه َل��ْع��َن ع��ل��ي��ه «ال��ُح��َس��ي��ُن» ش��ِه��َد

رئيس خطب مرص، من خروجه يوَم األوبرا دار يف كرومر للورد الوداع حفلُة جَرْت ملا
وأظَهَر املودَّع عىل أثنَى الحفالت تلك مثل يف العادة وبحسب فهمي، باشا مصطفى النظار
الخديوي ومن املرصية األمة كرامة من فيه ناَل بكالٍم كرومر اللورد فأجابه لفراقه، األسف
حضور يف قال ما قال أنه األمر يف ما وأغرب الكياسة، رشوط من شيئًا يُراِع ولم إسماعيل،
إليه يشري ما وهذا بعُد، فيما مرص وسلطان إسماعيل الخديوي ابن كامل حسني األمري
الشيخ األستاذ صديقنا فهو األعمى وأما أصوله»، لعن عليه الحسني «شهد بقوله: شوقي
ذَكَره شوقي نظنُّ وما اآلِخر، يف يكفُّ كاد حتى ضعيًفا برصه وكان سليمان، الكريم عبد
له يكن لم الكريم عبد الشيخ فإن القافية؛ جرته يقال كما أو النكتة، سبيل عىل إال هنا
فقد االجتماعات، سائر يحرض كما إال الحفلة تلك حضوره يكن ولم السياسة، يف شأن
وكان واملحافل، املآدب يف وجوده كثرة يف عليه يتنادرون الناس وكان بذلك، مولًعا كان
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فأما روحه؛ تستِخفُّ الناس وكانت طراد، أحسن املداعبة ميدان يف يطارد الفكاهة حلو
والوزراء األمراء حني عىل وجهه، يف كرومر اللورد عىل ويردُّ الكريم عبد الشيخ يقوم أن

يقول: ثم امليدان. ذلك فرسان من يكن فلم أمامه، وأبلسوا كالمه لوا تحمَّ

تَ��ح��وي��َال تَ��رى ال ِرح��اًال تَ��بْ��َق��ى وِذلَّ��ة ي��دوُم ��ا ِرقٍّ أَنْ��ذَْرتَ��ن��ا
وال��تَّ��ب��ِدي��َال ال��ت��غ��ي��ي��َر يَ��م��لُ��ك ال ُق��درًة ُدونَ��َك ال��ل��َه أنَّ أََح��ِس��ب��َت
ِل��تَ��دوَال ال��ُق��َوى ت��ن��اِزُع��ه ُدَوٌل تَ��ُك��ن ول��م ال��م��ل��وِك ف��ي يَ��ح��ُك��م ال��ل��ُه
َق��ِب��ي��َال ال��ع��اَل��ِم��ي��ن ب��ي��َن وأَع��زَّ َس��ْط��وًة أع��ظ��َم ك��ان َق��ب��َل��َك ِف��رَع��وُن
اإلنْ��ِج��ي��َال ُع��ه��وَده��ا ن��ظ��نُّ ك��نَّ��ا ُح��ك��وم��ٌة ال��وع��وَد أخ��َل��َف��ِت ال��ي��وَم
ُدخ��وَال ��الِل ك��ال��سُّ ف��َك��انَ��ْت ِم��ص��ًرا وَش��رِع��ِه ال��ِوداِد ُح��ْك��ِم ع��ل��ى دخ��َل��ْت
ال��َم��أُم��وَال اس��ِت��ق��َالَل��ه��ا وأض��اَع��ِت ُرْك��نَ��ه��ا ْت وَه��دَّ م��ع��اِل��َم��ه��ا ه��َدَم��ْت
وال��نِّ��ي��َال وُص��ن��َع��ُه اإلل��َه َج��َح��دوا وال��ِغ��نَ��ى ال��رََّف��اه��َة ل��نَ��ا ج��ل��بْ��َت ق��ال��وا

من جرى ما للناس يبينون دائًما كانوا ودعاتهم األجانب سعاة من الكثريين إن نعم،
لوال وأنه بالنيل، مرص عىل أنَعَم تعاىل هللا أن وينسون اإلنجليز، لعهد مرص يف اإلصالحات
يشءٍ إىل قوا يُوفَّ فلم مرص غري بالًدا دخلوا اإلنجليز وأن اإلصالحات، هذه ْل تتسهَّ لم النيل
ثم واديها؛ يف الذهب ويسيل يسقيها نيٌل البالد لتلك يكن لم ألنه مرص؛ يف به قوا ُوفِّ ا ممَّ
كانت ما يدخلوها، لم اإلنجليز أن فرض عىل مرص أن وهو آَخر، شيئًا ينسون هؤالء إن
أََفَال غريها، درجة عن رة متأخِّ وتبقى واإلداري واالجتماعي السيايس مكانها يف لتقف
واملعامل، واملعاقل املدارس فيها وبنى جديدًة، نشأًة أنشأها قد كان عيل محمد أن يرون
إىل الجداوَل وشقَّ السدوَد وبنى الطرَق َد ومهَّ األساطيل، البحر يف وأجرى الجيوش ونظم

فيقول: شوقي، يعدِّده مما ذلك غري

إس��م��اِع��ي��َال ع��ْه��ِد ِم��ن ونُ��ُه��وض��ه��ا ��ٍد م��ح��مَّ َزم��اِن ع��ل��ى ِم��ص��َر وح��ي��اة
ج��ِزي��َال ك��اَن ِب��ِه��نَّ ال��ف��ق��ي��ِر ح��ظُّ ح��واِف��َال ال��ب��الِد ِل��بَ��ِن��ي وم��دارًس��ا
َواألس��ُط��وَال إب��راِه��ي��َم وُج��يُ��وش آث��اُرَه��ا تُ��م��َح��ى ال وَم��ع��اِق��ًال
وُح��ق��وَال َم��َزارًع��ا ال��ي��ب��اَب تَ��ذَر َج��َواريً��ا ��يَ��اع ال��ضِّ ب��ي��َن وَج��َداوًال
ُس��ه��وَال ف��اس��ت��َح��ْل��َن ح��زونً��ا ك��ان��ت وَط��رائ��ًق��ا خ��ط��ط��ت َق��د وَم��دائ��نً��ا
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َم��غ��ُزوَال ب��ه��ا َم��ح��ل��وًج��ا ِم��ص��َر ف��ي ��ٍد م��ح��مَّ ب��ف��ض��ِل م��زروًع��ا وال��ُق��ْط��ن
َظ��ِل��ي��ال ال��ب��الِد ف��ي ال��ح��ض��ارِة ِظ��لَّ ل��ل��َوَرى ق��ب��َل��َك إس��م��اع��ي��ُل َم��دَّ َق��ْد
بَ��ِخ��ي��َال ُع��دَّ ال��ي��وَم تُ��ن��ِف��ق��ون م��ا إل��ى س��رٍف وِف��ي ُج��وٍد ف��ي ِق��ي��َس إْن

مما أكثر بها ويجحفون مرص خزانة عىل يجورون كانوا اإلنجليز إن يقول أن يريد
إرسافه؟ ينتقدون يزالون ال فلماذا عليها، يجور إسماعيل كان

َق��ت��ي��َال ب��دن��ش��واي َص��رع��ت َف��ل��ك��م م��رًَّة ال��م��ف��تِّ��ش َص��رَع َق��ْد ك��اَن أو

أنتم ظلمتُم فكم ظلًما، املفتش باشا إسماعيل وقتََل ظلم باشا إسماعيل كان إن إنه أي
اإلنجليزي االحتالل جيش من جنوًدا أن وهي دنشواي، حادثة يف أناس من ظلًما وقتلتُم
أال لهم القرية أهل رجاء برغم املنوفية)، أعمال من (قرية دنشواي ألهل حماًما اصطادوا
بعض عىل اإلنجليز الجنود فاعتدى الحمام، صيد أجل من ِنزاٌع الفريقني بني فوقع يفعلوا،
فمات، الشمس برضبة فأُِصيب ، الحرِّ يف اإلنجليز أحد وَفرَّ أنفسهم عن فدافعوا األهايل،
مثًال صارت محاكمًة فُحوِكموا القرية بأهل فأمر كرومر، اللورد قيامُة قاَمْت ذلك وعند
كثريين، وسجن آَخرين وجَلَد القرية، أهل من أشخاص عدَة وشنََق الظلم، يف مرضوبًا
أن اإلنجليزية الحكومة فاضطرت نفسها، إنجلرتة يف حتى الحادثة هذه فظاعُة وشاعت
يف به تكلََّم بما فتكلََّم الحقد عليه غلب ولذلك بسببها؛ مرص عن كرومر اللورد ترصف
شوقي شعُر زادها باقيًة سبًة نفسه عىل وتركها فعله، بما األدَب وخاَلَف توديعه، حفلة

تخليًدا.

ذُي��وَال ِف��ي��ِه أَنْ��بَ��تَّ م��ا بَ��ْع��ِد ِم��ن أيَّ��اِم��ِه ف��ي ال��ك��رب��اَج تَ��ذُك��ِر َال

لهذه جعلَت اللورد أيها فأنت أيامه، يف املقرعة استعَمَل قد إسماعيل كان إن إنه أي
دنشواي. يف جلدَت ما الجملِة ومن إسماعيل، جلد مما أكثر وجلدَت ذيوًال، املقرعة

ثَ��ِق��ي��َال ال��َخ��ِب��ي��ر ال��َف��ِط��ن ع��ل��ى ِم��نَّ��ا أَت��بَ��ْع��تَ��ه��ا َم��وُه��وم��ٍة ِم��نَّ��ٍة َك��ْم
ال��ت��ن��ِزي��َال ت��ق��ري��َرَك تَ��رى أََف��َه��ْل خ��ل��ق��ت��ُك��م ت��ق��وُل ت��ق��ري��ٍر ك��لِّ ف��ي
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من لنفسه َعى ادَّ والسودان، مرص عن سنويٍّا تقريًرا كرومر اللورد َم قدَّ كلما أي
َمنٍّا مرص عىل بها وَمنَّ فيها، شكَّ ال التي الحقائق منزلَة ذلك ونزَل َعى، ادَّ ما اإلصالحات

بعضهم: قال كما ثقيًال،

تَ��ك��ِوي��ن��ي ي��وِم ف��ي األص��َل ك��ن��َت ك��أنَّ��َك ِم��نَّ��ًة ب��م��ي��س��م تَ��ك��ِوي��ن��ي رأي��تُ��َك

وقلَم عمًدا، قوته وضعَضَع املرصي الجيَش كرومر اللورد أضاع كيف ذكر ثم
أمٍل، بال يعيشون فصاروا معلومة، درجات عن ي الرتقِّ ضبَّاطه وحَرَم ولؤًما، خبثًا أظفاَره
ال املرصي الجيش هذا بدِم السوداَن فتَحِت إنما إنجلرتة أن مع مكافأٍة، بال ويخدمون

اآلتية: باألبيات املوضوع هذا شوقي صاغ وقد بغريه،

ذَِل��ي��َال بَ��اَت ال��ه��ن��ِد ك��ج��ي��ِش ج��ي��ٌش ِم��نَّ��ًة اإلض��اع��َة ل��َك يُ��َع��دُّ َه��ْل أْم
َض��ِئ��ي��َال ال��ج��ي��وِش ف��ي َش��أنً��ا أََوَل��يْ��َس ش��أنُ��ُه��م م��ا ِف��ت��ي��اِن��ِه إل��ى ان��ُظ��ْر
تَ��ف��ِض��ي��َال ف��وَق��ه��م ق��وَم��َك وَرف��ع��َت ال��ُع��َال ُرتَ��َب يَ��ب��لُ��غ��وا أْن ح��رَّم��ت��ه��م
ال��ت��أِم��ي��َال يَ��م��ِل��ك��وا ل��م ُم��س��ت��ق��بَ��ًال ��َل��ْت وأمَّ ال��ج��ي��وُش ت��ط��لَّ��َع��ِت ف��إذا
َط��وي��َال ال��ب��الِد ف��ي َع��ري��ًض��ا َف��تْ��ًح��ا ال��ُع��َال إلدوارَد ��وا َزفُّ م��ا بَ��ع��ِد ِم��ن

عن كرومر انفصاِل عىل يأسفوا أن لهم يِحقُّ الذين الناس أصناَف شوقي يذكر ثم
الكلوب أعضاء ومثل القطر، هذا زماَم كرومر ملََّكهم الذين اإلنجليز مثل مرص، أمر والية
جريدة ومثل بلندن، افني الرصَّ ومثل ين، املبرشِّ القسيسني ومثل القاهرة، يف النادي أو

فقال: السويس؛ قناة رشكة ومثل االستعمارية، والجرائد التايمس

وُم��ِن��ي��َال ُم��ح��ِس��نً��ا ِع��ي��س��ى دوِن م��ن ع��ب��ْدتُ��ك��م ال��ث��ي��اِب ُح��م��ِر م��ن ك��ن��ت ل��و

ملرص. املحتل اإلنجليزي العسكر عن كناية الثياب حمر

تَ��ِق��ب��ي��َال ��ه ك��فَّ أُق��طِّ��ُع َم��ِل��ًك��ا َق��ِب��ل��تُ��ك��م اإلن��ج��ل��ي��ِز ب��ع��َض ك��ن��ُت أَْو
وَع��ِوي��َال بُ��ًك��ا ل��ُف��رَق��ِت��ك��م أََس��ًف��ا َم��َألت��ه ال��ك��ل��وِب ف��ي ُع��ض��ًوا ك��ن��ُت أْو
تَ��رتِ��ي��َال َم��دِح��ك��م آي��َة رتَّ��ْل��ُت ��ًرا ُم��ب��شِّ يَ��ه��ي��ُم ��ي��ًس��ا ِق��سِّ ك��ن��ُت أْو
تَ��ح��ِوي��َال ِط��ي��ب��ٍة ع��ن أع��ط��ي��تُ��ُك��م َدائ��نً��ا ب��لُ��ن��ُدَن ص��رَّاًف��ا ك��ن��ُت أو

271



شوقي

َم��وُص��وَال ال��َوَرى ف��ي يُ��ردَّد َم��دًح��ا َص��ح��اِئ��ف��ي َم��ألُت «ت��ي��َم��َس��ُك��م» ك��ن��ُت أْو
وأَص��ي��َال بُ��ْك��رًة ِب��اْس��ِم��َك س��بَّ��ح��ُت ج��اِه��ًدا نَ��ِزي��ًال م��ص��َر ف��ي ك��ن��ُت أو

تقدر وال األجنبية، باالمتيازات يتمتَّعون الذين األجانب النزالء إىل األخري بالبيت يشري
اللورد كان االمتيازات وهذه قنصله، طريق عن إال أحًدا منهم تواِجَه أن املرصية الحكومة

شوكتها. وكْرسِ مرص تقييد يف رغبًة عليها؛ املحافظني أشد من كرومر

ال��ِج��ي��َال ب��ال��ق��ن��اِة َح��بَ��ْوتُ��م أن��تُ��م ب��أنَّ��ُك��م ح��ل��ف��ُت س��ري��ونً��ا ك��ن��ُت أو

السويس. قناة رشكِة مديُر هذا رسيون

َف��ِت��ي��َال ال��ُم��ح��ِس��ن��ي��َن يَ��ب��َخ��س��ون ال َع��ه��َدُه��م ت��ع��َل��ُم وأن��َت ال��ِف��رن��ِج ع��ه��ُد

إحسانك بقدِر إليهم أحَسَن رجل من وهل حقهم، املحسنني يبخسون ال الفرنج إن أي
أهلها. ظهر عىل وذلك مرص؟ يف

َم��ع��ُزوَال أو ش��ئ��َت إْن ُم��س��ت��ع��ف��يً��ا َص��ِن��ي��ُع��ه َج��لَّ ال��ل��ِه ب��ح��ف��ِظ ف��ارَح��ْل
َك��م��ِب��ي��َال أو ِغ��راَي ه��ن��اَك واخ��ِل��ْف لُ��ن��ُدٍن ف��ي َرب��ط��ًة ب��س��اِق��َك واح��ِم��ْل
وال��طُّ��وَال َع��رَض��ه��ا ال��َم��م��اِل��َك وُس��ِس ِب��الَدُه ال��ع��ظ��ي��َم ال��ُم��ل��َك ش��اِط��ِر أو

هو ولكنه دنشواي، حادثة بعد من االستعفاء عىل ُحِمَل قد كرومر اللورد كان
له: يقول فشوقي واختياره؛ إرادته بمجرد استعفى بأنه الناس إقناَع حاولوا وأصحابه
هللا» «بحفظ وقوله هللا. بحفظ فارحل معزوًال، أو مستعفيًا عنَّا ذهبَْت قد حاٍل كلِّ عىل
مع «اذهب اإلنسان: يقول كما ظاهرها، غريُ بها يُقَصد التي الكالم أساليب من أسلوٌب
منَك، مرص تخلََّصْت أن بعد شئَت ما ُكْن له: يقول ثم منه. يتخلََّص أن يريد مَلن السالمة»
َوْلتشاِطْر كمبيل، الوزير أو غراي الوزير هناك َوْلتخلف الساق، ربطة وساَم َفْليعطوك

يقول: ثم عنَّا. ترحَل أن رشِط عىل يهمنا ال كله هذا ملكه، يف إدوارد

َك��ف��ي��َال ِب��نَ��ي��ِل��ِه��نَّ ك��اَن وال��ل��ُه ال��ُم��نَ��ى ال��ل��ِه ع��ل��ى ت��م��نَّ��ي��ن��ا إنَّ��ا
َرُس��وَال اإلل��ِه ع��ن��َد م��ت��َم��كِّ��ٌن ��ٌد ف��م��ح��مَّ ��ٍد م��ح��مَّ ِدي��َن س��بَّ َم��ن
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َمن وإنَّ نريد، ما كل وهذا فانقلعت، يقلعك أن هللا عىل تمنَّينا قد لكرومر: يقول
إىل إيماءٌ وهذا له، ينتقم فاهلل هللا عند عظيم جاه له السالم عليه فمحمد محمٍد، ِديَن حبَّ
لهذا يصلح ال ديٌن اإلسالم ديَن أن من ،١٩٠٦ سنة عن كرومر اللورد تقرير يف جاء ما
قذََف أن لإلسالم وعداوته وغطرسته اإلنجليزي السيد هذا جربوت من بلغ فقد العرص؛
يف وذلك البرشية، العائلة ُخْمس وهم أتباعه وبدين أمرها، ييل كان التي مرص أهايل بدين
األذى عىل صربت قد مرص أن جرَم فال األرض، يف وينترش لحكومته يقدِّمه رسميٍّ تقريٍر
السنة هذه يف الثقيلة قيودها بفكِّ هللا تأذن ولقد الصرب، أقىصمراحل إىل ودينها دنياها يف
اْألَْرُض َلَفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهْم النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال إيطاليا، مع إنكلرتة نزاِع بفضِل

اْلَعاَلِمنَي﴾. َعَىل َفْضٍل ذُو هللاَ َوَلِكنَّ
شوقي لقصيدة حاِفظ غري مرصوجوارها، يف األدب من شيئًا شاديًا أو أديبًا نظن وال
لوطنه املنتقم وغًرا، صدره ج املتأجِّ املوتور املرصي لسان فهي جميلها، له وحاِفظ هذه،
ويتكلم األحزان، قرََّحتْها قد وكبد مآلن قلٍب عن ينطق الذي وماله، وملكه ورشفه ودينه

السنان. دونه من بلسان

السورية الثورة يف شوقي قصيدة (25)

السوريني بني العداوة أيام ويف — السورية الثورِة إبَّان يف دمشَق الفرنسيس َر دمَّ وملا
الخطُب فيه وتُِليَْت العمل، لذلك استنكاٍر حفلُة القاهرة يف أُِقيمت — والفرنسيس
جريدُة فاشرتَْت نرشها، إىل الصحُف وتسابقت اآلتية، القصيدَة شوقي فقال والقصائد،
إعانة إىل املاَل هذا وُضمَّ جنيًها، بأربعني القصيدة هذه نرش إىل السبق امتياَز السياسة

السورية: الثورة منكوبي

ِدَم��ش��ُق يَ��ا يُ��ك��ف��َك��ُف ال وَدم��ٌع أَرقُّ ب��َرَدى ص��ب��ا ِم��ن س��الٌم
يَ��ِدقُّ َوص��ٍف ع��ن ال��رُّْزءِ ج��الُل وال��َق��واِف��ي ال��يَ��َراع��ِة وم��ع��ِذرُة
وَخ��ف��ُق أب��ًدا ��ٌت ت��ل��فُّ إل��ي��ِك ِل��َق��ل��ب��ي خ��واِط��ره��ا ع��ن وِذك��رى
ُع��ْم��ُق ال��ق��ل��ِب ف��ي ل��ه��ا ِج��راَح��اٌت ال��ل��ي��ال��ي ب��ِه َرَم��ت��ِك ��ا م��مَّ وب��ي
َط��ْل��ُق ال��َق��َس��م��اِت ض��اِح��ُك وَوج��ُه��ِك ائ��ِت��الٌق ل��ه واألَص��ي��ُل َدخ��ْل��تُ��ِك
وُوْرُق أوراٌق ُربَ��اِك وِم��لءُ تَ��ج��ِري األن��ه��اُر ِج��ن��اِن��ِك وت��ح��َت
وَس��بْ��ُق َغ��اي��اٌت ال��ف��ض��ِل ف��ي َل��ه��م ِص��ب��اٌح ُغ��رٌّ ِف��ت��ي��ٌة وَح��ولِ��ي
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ُش��ْدُق ُخ��ط��ب��اءُ أع��ط��اِف��ِه��م َوِف��ي لُ��ْس��ٌن ُش��ع��راءُ َل��َه��واِت��ه��م ع��ل��ى
َخ��ْل��ُق يَ��روي��ِه َم��ح��لَّ��ٍة ب��ُك��لِّ ل��ِش��ع��ٍر ف��اع��َج��ب َق��ص��ائ��ِدي ُرواُة

بلهواتهم هم الوجوه صباح األفعال ُغرُّ فتيٌة دمشق دخل يوم حوله كان إنه يقول
عن كناية أعطافهم ويف الفصيح، وهو ألسن جمع لسن شعراء أفواههم، عن كناية
الذي شعري رواة فإنهم هذا ومع البليغ، املفوَّه وهو أشدق جمع شدق خطباء مواقفهم،
من الرواُة عنه يرِو لم ولكن هذا، يف شوقي يبالغ لم قلُت: رواة. له الدنيا من محلة بكلِّ

قال: ثم القصيدة. هذه من رووا كما الشعر

ال��َم��َدقُّ واض��َط��َرَم األُْس��ِد أُن��وُف ت��ل��ظَّ��ْت ح��ت��ى إب��اءَُه��م َغ��م��ْزُت
ِع��تْ��ُق ف��ي��ِه أُم��يَّ��َة ِم��ن أَِب��يٍّ ُح��رٍّ ك��لُّ ��ِك��ي��م��ِة ال��شَّ ِم��َن وَض��جَّ
يَ��ُش��قُّ ب��م��ا ال��ولِ��يِّ َس��م��ِع ع��ل��ى تَ��َواَل��ْت أن��ب��اءً ال��ل��ُه َل��ح��اه��ا
بَ��ْرُق اآلف��اِق إل��ى ويُ��ج��ِم��لُ��ه��ا بَ��ري��ٌد ال��دُّن��ي��ا إل��ى ��لُ��ه��ا ي��ف��صِّ
ِص��ْدُق َوْه��َي ال��ُخ��راف��ِة ِم��َن تُ��خ��اُل ف��ي��ه��ا األح��داِث ل��َروع��ِة ت��ك��اُد
وَح��ْرُق تَ��ل��ٌف أَص��ابَ��ه��ا وق��ي��ل ُدكَّ��ْت ال��ت��اري��ِخ م��ع��اِل��ُم وِق��ي��ل

مجملة لألسماع، الصاكة بدمشق النازلة القارعة هذه أخبار تأتي كانت إنه يقول
أنها والحقيقة املخيلة، الخرافات من يحسبونها الناس يكاد بالكتابات، مفصلة بالربقيات
الصنعة بأفخر مزدانة وبيوٌت تاريخية أبنيٌة اليوَم ذلك َر ُدمِّ إنه وقيل فعًال، وقَعْت وقائع

قال: ثم العربية.

تُ��َع��قَّ ال األُب��وَِّة وُم��رِض��ع��ُة ِظ��ئْ��ًرا ِل��إلس��الِم ِدم��ش��ُق أََل��ْس��ِت
َف��ْرُق ِم��ن��ه ب��أَْزيَ��َن يُ��وَس��ْم ول��م ��ْل يُ��ج��مَّ ل��م تَ��اُج��ِك ال��دي��ِن َص��الُح
ِع��رُق ال��ُع��ل��ِويِّ َس��رِج��ِك ِم��ن ل��ه��ا َط��اَل��ْت األرِض ف��ي ح��ض��ارٍة وك��لُّ
يُ��َش��قُّ ال ح��ض��ارتَ��يْ��ِه ُغ��ب��اُر وُم��ل��ًك��ا ال��ُك��ب��رى ال��دول��َة بَ��نَ��يْ��ِت
تَ��ُدقُّ ب��أن��دلُ��ٍس ب��َش��ائ��ُرُه وُع��رٌس أع��الٌم ب��ال��ش��اِم ل��ه

الكربى بالدولة ويريد الكربى، الدولَة ذَكَر دمشق، دفني الدين صالَح ذَكَر أن بعد
سيما ال زمانهم، يف اتسعت كما دوٍر يف اإلسالم فتوحاُت تتسع لم ألنه أمية؛ بني دولة
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األموية الحضارة إىل إلخ» … حضارتيه «غبار بقوله: ويشري مروان. بن امللك عبد خالفة
قال: ثم األوىل. من عروق لها هذه الثانية فإن قرطبة؛ يف األموية والحضارة دمشق، يف

؟ أََح��قُّ درَس��ْت إن��ه��ا أََح��قٌّ َده��اه��ا م��ا َويْ��ح��ِك ال��خ��ل��ِد ُرب��اُع
نَ��ْس��ُق؟ ك��أْم��ِس ِل��نَ��ِع��ي��م��ِه��نَّ وه��ل ��َداٌت ُم��ن��ضَّ ال��ِج��ن��اِن ُغ��َرف وَه��ْل
تُ��َش��قُّ وأس��ت��اٍر ُم��ه��تَّ��َك��ٍة ِح��ج��اٍل م��ن ال��م��ق��اِص��ِر ُدَم��ى وأي��ن
تُ��َزقُّ أف��راٌخ األَيْ��ِك وخ��ل��َف ن��اٌر األَيْ��ِك نَ��واح��ي وف��ي بَ��َرْزَن
ُط��رُق ل��ل��م��وِت ُدونِ��ه ِم��ن أتَ��ْت ط��ري��ٍق ِم��ن ال��س��الم��َة ُرْم��َن إذا
وَص��ْع��ُق َخ��ْط��ٌف َس��م��اِئ��ِه وراءَ وال��َم��ن��اي��ا ل��ل��ق��ذائ��ِف ِب��َل��ي��ٍل
أُْف��ُق واس��َودَّ َج��نَ��ب��اِت��ِه ع��ل��ى أُْف��ٌق اح��َم��رَّ ال��ح��دي��ُد ع��َص��َف إذا

يف مقصورات عقائل بعينه، يراها كأنه الحالَة َر تصوَّ األبيات هذه القارئ قرأ إذا
والهاربات الهاربني عىل وتأخذ البيوت يف تعمل والنار للنجاة، الطرق إىل برْزَن الحجال،
بمناقريها، أمهاتها ها تزقُّ التي كاألفراخ أطفاٌل العقائل أولئك أيدي وعىل الطرق، أفواه
جوف يف عليهم النازلة النار فهي سلكوا فكيف رحبَْت، بما األرُض الناس عىل ضاَقْت وقد
استمرَّ باملدافع دمشق رضَب ألنَّ — الليل طول األجسام وتصعق األرواح تخطف الظالم،
اللهيب، بلون األفق من جاِنٌب احمرَّ الديناميت، كرات من كرٌة نزَلْت كلما — ساعة ٥٦
من الدرجَة هذه يبلغ أن شاعر أيِّ عىل ويستحيل الدخان، بلون اآلخر الجانب واسودَّ

قال: ثم الظالم. تحت سيما وال الحربية، القذائف وصف يف البالغة

َف��ْرُق؟ وال��ص��خ��ِر ف��ؤاِدِه أَبَ��يْ��َن َوْه��ٍن ب��ع��َد ِغ��ي��َدِك َراَع َم��ن َس��ِل��ي
تَ��ِرقُّ ال ك��ال��ح��ج��ارِة ُق��ل��وٌب أََالنُ��وا وإْن ولِ��ل��ُم��س��ت��ع��ِم��ري��َن
وُح��ْم��ُق َص��َل��ٌف ب��ه َح��رٍب أخ��و َف��َرن��س��ا وَرم��ى ب��َط��يْ��ِش��ه َرَم��اِك
��وا وَش��قُّ َخ��رُج��وا ِع��ص��ابَ��ٌة ي��ق��وُل: ِح��قٍّ ُب ط��الَّ ج��اءَُه م��ا إذا

والصخر قلبه بني إنَّ يقال كله الهوَل هذا دمشق نساءِ عىل أدَخَل َمن هل يقول:
فإن بأرسها، االستعمارية الدول حال وهذه قسوًة، كالصخرة قلبه إن لعمري ال فرًقا؟
أشد أو كالحجارة وقلوبهم قولهم، بعكس وفعلهم رياء، فلينهم القوَل أالنوا وإن رجالها
أحمق، ٌ متكربِّ قائٌد رميك بسبب وطنه نفس فرنسا ورمى دمشق يا رماك وقد قسوًة؛
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دمشق، رضب عن الكفَّ يرجونه جاءوه إذا الناس كان وقد رساي، الجنرال به يعني
الطاعة. عصا وا شقُّ عصاًة يرضب إنما أنه أجابهم

عىل التاريخ يف وعاًرا سبًة بَِقي قد الفعل هذا أن إىل فرنسا» «رمى بقوله ويشري
أحٌد. عنه يدافع أن يقدر ولم القائد هذا بسبب فرنسا،

اآلفاق، يف ووزَّْعتُها جنيف، يف وطبعتُها باإلفرنسية رسالًة ذلك يف أنا نرشُت وقد قلُت:
كان وقد دمشق، لتدمري استنكاٌر نفسه ماكدونالد املسرت من وجاءني الناس واستحسنها
عمله يف ظلًما بأقلَّ يكن لم هذا ماكدونالد ولكنَّ إنجلرتا، لنظار األوىل رئاسته بعد ذلك

قال: ثم فجيعة. بها تُقاس ال فجيعتها التي فلسطني لتهويد

وَح��قٌّ نُ��وٌر أنَّ��ه وت��ع��َل��ُم َف��َرن��س��ا ت��ع��ِرُف��ه ال��ث��وَّاِر َدُم
ِرْزُق وف��ي��ه ال��س��م��اءِ ك��ُم��ن��َه��لِّ َح��ي��اٌة ف��ي��ه أرِض��ه��ا ف��ي َج��َرى
ِل��يَ��ب��ق��وا ق��وِم��ه��م ُدوَن وزال��وا ِل��تَ��ح��يَ��ا ف��ت��ي��تُ��ه��ا م��اَت ِب��الٌد
؟ تُ��س��تَ��َرقُّ َق��ن��اه��ا ع��ل��ى ف��ك��ي��َف َق��ن��اه��ا ع��ل��ى ال��ش��ع��وُب وُح��رِّرِت

حقوٍق من فيها الثورُة أوجَدتْه ما تعلم وهي الثوَّاِر، بدِم رضاوٌة لها فرنسا أن يريد
فيها مات وقد لفرنسا، حياًة كانت الثورة وأن خافيًة، كانت علم وأنواِر ضائعًة، كانت
يعقل فكيف الحراب، برءوس حريتها تنال أن الشعوب عادة ومن الكل، ليحيا البعُض
ألجل دماءَهم السوريون سَفَك أن بعد الحراب، برءوس رقٍّ عىل ا رقٍّ تزداد سورية أن

قال: ثم الحرية؟

أَل��ق��وا األح��الَم ع��ن��ُك��م وأَل��ق��وا األم��ان��ي اطَّ��ِرح��وا س��وِريَّ��َة بَ��ِن��ي
ِرقُّ َوْه��ي اإلم��ارِة ب��أل��ق��اِب تُ��َغ��رُّوا أن ال��س��ي��اس��ِة ِخ��دَِع ف��ِم��ن
ُع��ن��ُق ال��م��ص��ل��وِب ِم��َن م��اَل��ْت َك��م��ا ذَل��ي��ٍل ِم��ن ل��َك بَ��َدا َص��ي��ٍد وَك��ْم
َف��تْ��ُق ل��ُم��خ��تَ��ِل��ف��ي��ن يَ��م��ِض��ي وال ت��م��ِض��ي ثُ��مَّ ت��ح��ُدث ال��ُم��ل��ِك ف��ت��وُق

بلقب تغرتوا وال الكواذب األحالم وانبذوا األماني ذروا قائًال: سورية أبناء يخاطب
العلويني»، «حكومة وال الدروز»، جبل «دولة وال الكبري»، «لبنان وال السورية»، «الدولة
أنَزَل ما أسماء الحكومات هذه كلَّ فإن موضعها، غري يف مملكة ألقاب من ذلك أشبه وما
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وهو وزير أو أمري لقب عليه َمن تجدون وقد لفرنسا. مستعبدة وكلها سلطان، من بها هللا
أصيد أمريًا الناس يخاله واحدة، نقطة إىل ينظر العنق مائل هو وإنما كرسيه، عىل جالس
أنََّث وقد ميت. وهو بعنقه يميل املشنوق أو املصلوب بل بعربة، ذلك وليس كربه، شدة من
تحدث امللك فتوق إن قال ثم أقوى. التذكري كان وإْن بخطأ ذلك وليس هنا العنَق شوقي
فتق فذلك الشعب؛ كلمُة وتفرََّقْت الوحدة انصدَعِت إذا إال للرتق قابلٌة ولكنها مكان، كلِّ يف
عاش ولو بينكم، فيما بالخالف وحدتكم تصدعوا وأن فإياكم يحاص، ال وشقٌّ له، رتق ال
عىل فرنسة حمَلْت التي السوريني كلمة وحدة من رآه بما عيونه لُقرَّْت اليوم إىل شوقي
فتحرََّر مرص، باستقالل تعرتف إنكلرتة فيه كانت الذي الوقت يف باستقاللهم، االعرتاف

واحٍد. وقٍت يف الشقيقان القطران

َش��ْرُق ال��َه��مِّ ف��ي ُك��لُّ��ن��ا ول��ِك��ْن َداًرا ُم��خ��ت��ِل��ف��ون ون��ح��ُن ن��ص��ح��ُت
ونُ��ْط��ُق م��خ��ت��ِل��ٍف غ��ي��ُر ب��ي��اٌن ِب��الٌد اخ��ت��ل��َف��ْت إذا ويَ��ج��َم��ع��ن��ا

الرشق؛ من كلتاهما والشام مرص ولكن واحدة، بدار والشام مرص ليست يقول:
شابكة رحم وأية العربي، اللسان هو القطرين من كلٍّ ولسان رشقية، جامعة فبينهما

هذا؟ من أكثر

َف��اش��ُق��وا ال��دَّْه��ر ن��ع��ي��َم ُرْم��تُ��م ف��إْن ح��ي��اٍة أو م��وٍت ب��ي��ن َوَق��ْف��تُ��م
ُم��س��ت��ِح��قُّ وَديْ��ٌن َس��َل��َف��ْت ي��ٌد ُح��رٍّ ك��لِّ َدِم ف��ي ول��ألوط��اِن
ويَ��ْس��ُق��وا يُ��ْس��ُق��وا ل��م األح��راُر إذا ب��ال��َم��ن��اي��ا ويَ��ش��َرب يَ��س��ِق��ي وَم��ن
يُ��ِح��قُّ وال ال��ح��ق��وَق يُ��دِن��ي وال ��ح��ايَ��ا ك��ال��ضَّ ال��َم��َم��ال��َك يَ��ب��ِن��ي وال
وِع��تْ��ُق َل��ُه��ُم ِف��ًدى األس��َرى وِف��ي َح��ي��اٌة ألج��ي��اٍل ال��َق��تْ��َل��ى ف��ف��ي
يُ��َدقُّ ُم��َض��رَّج��ٍة يَ��ٍد ب��ك��لِّ بَ��اٌب ال��َح��م��راءِ ول��ل��ح��ري��ِة

والتاريخ التجربة عىل مبنية سورية، ألهل الغالية نصائَحه النظم بهذا شوقي ينثر
الراحَة رمتم فإن والحياة، املوت بني اآلن وقفتم للسوريني: فيقول الرسمدية، واملبادئ
ألنه الزمن؛ من مدًة الشقاءَ ألنفسكم فاختاروا املقيم النعيم نشدتم وإن فاتعبوا، الكربى
ديون األوطان سبيل يف املسفوكة األحرار دماء وإن العذاب، أوكار من إال النعيم يدرج ال
املنايا بكئوس ويرشب يسقي لعمري وَمن إيفائها، عىل ر يتوفَّ أن من للدهر بد ال مستحقة،
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فيه معنًى وهو بها، يسقون وال الكئوس بتلك يرشبون ال البالد أحرار كان إذا وعالٍّ نهًال
الشاعر: قول من يشء

أْص��بَ��َرا ال��م��وِت ع��ل��ى ك��انُ��وا ول��ِك��نَّ��ه��م ب��ِم��ثْ��ِل��ه��ا َس��َق��ْون��ا َك��أًس��ا َس��َق��ي��ن��اُه��ُم

غريها، الحقوق يحق ما وال الضحايا، مثل املمالك أساس عليه يقوم يشء ال إنه وقال
وال الحرية يف حقوقها لها تنال الدماء تلك فإن دماءً، حريتها سبيل يف بذلت أمة فكلُّ
يعيشون وال رجالها، بعض بقتل إال األمم تحيا فال وبالجملة مكابر، فيها يكابر أن يقدر
وقد بالدم. امللطخة األيدي إال الحمراء الحرية باب قرع وما اآلَخر، البعض بأَْرس إال طلقاء
يف يقال أن ويجوز املسفوك، بالدم إال تُنال ال كونها عن كنايًة «بالحمراء» الحرية وصف
قال: ثم بالُحْمرة. دائًما الشدَة وصفوا العرب أن وذلك «الشديدة»؛ أنها «الحمراء» معنى

ِدم��ش��ُق أوَّلُ��ه ��ْرِق ال��شَّ وِع��زُّ ِدَم��ش��ٍق بَ��ن��ي ال��َج��الِل ذُو َج��زاُك��م
َح��قُّ أخ��ي��ِه ِب��نَ��ص��ِر أٍخ وُك��لُّ أَخ��اُك��م ِم��ح��نَ��ِت��ه ي��وَم ن��َص��ْرتُ��م

عزٍّ مركز أول كانَْت الحقيقة يف دمشق أن ويذكر هللا، يؤيَِّدهم أن دمشق ألهل يدعو
لها دمشق اتََّخذَْت إنما أمية بني دولة وهي األوىل اإلسالمية الدولة فإن للرشق، وسيادٍة
زحف يوم الدروز إخوانكم نرصتم الذين أنتم لكم مرحى دمشق: ألهل يقول ثم عاصمة.
الغوطة، بثورة الوراء من الفرنسيس وشغلتم منفردين، تذروهم فلم الفرنسيس، إليهم
هو حق: وقوله أخيه، بنرص حق أٍخ وكل إخوانكم، نرصتم إنما فإنكم ذلك؛ يف عجب وال

يقول: ثم جدير. أو حقيق بمعنى

��وا يَ��س��ت��ِح��قُّ َل��ْم ب��م��ا أُِخ��ذوا وإْن َش��رٍّ َق��ب��ي��َل ُروُز ال��دُّ ك��اَن وَم��ا
��وا وَرقُّ َخ��ش��ن��وا ��َف��ا ال��صَّ َك��يَ��ن��ب��وِع َض��ي��ٍف وُق��راُة ذَاَدٌة ول��ِك��ن
بُ��ْل��ُق ال��ُج��وِن ��َح��اِب ال��سَّ ف��ي َم��واِرُد َش��ع��اٌف ل��ه أَش��مُّ َج��بَ��ٌل ل��ه��م
وَرْش��ُق غ��ابَ��ِت��ه ُدوَن ِن��ض��اٌل ِش��ب��ٍل ول��ك��لِّ َل��بُ��وءٍَة ل��ك��لِّ
وُخ��ْل��ُق َش��َرٌف ِج��ه��اِت��ه ف��ُك��لِّ َش��ي��ئً��ا ف��ي��ه ��َم��وءَِل ال��سَّ ِم��َن ك��أنَّ

الذي النكاَل يستحقوا لم وإنهم ، رشٍّ قبيلَة يكونوا لم هؤالء الدروز إخوانكم وإن قال:
ويمنعون الضيَف يعزون كرام قوم الحقيقة يف فالدروز بهم، يُنِزلوه أن الفرنسيس أراَد
االعتداء وعدم ْلم السِّ حال ففي والخشونة، ة الرِّقَّ بني يجمعون وهم بالسيف، حماهم
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ُمعتٍَد عليهم اعتدى فإذا جناًحا، وأخفضهم أدبًا وأكثرهم ُخلًُقا الناس أرقَّ تراهم عليهم
من املنفجر بالينبوع أشبههم وما وديًعا، حمًال كان أن بعد عاديًا، ليثًا منهم كلٌّ انقَلَب
للسحاب، موارد كأنها رءوٌس له أَشمُّ جبل ولهم والجمود. الرقة بني الجمع يف الصخر
عليها؛ ترتاكم التي السحب من والسواد صخورها، من البياض بني تجمع الرءوس وهذه
عن تناِضُل أسدًة منهم امرأة كلَّ وجْدَت الدروز عىل ُمعتٍَد اعتدى وإذا بلق، هي فلذلك
نفسه ورشف وفائه، يف السموأل هو وكأنما قومه، عن يراشق أسًدا شابٍّ وكلَّ قومها،

خلق. وحسن رشف الجهات كل من فهو طبعه، ورقة حلمه سعة مع أنفه، وحمية
عليه؛ أحٌد يُنِكره لم قوًال قال أنه فيها ما وأحسن األبيات، هذه الدروز يف شوقي قال
من إما فيهم، شوقي عرفها التي الخالل بهذه معروف بني اتصاف عىل واِقع اإلجماع ألن

مًعا. االثنني من وإما الشام، إىل قدماته أثناء يف وإما التاريخ،
يف أياًما ووقفت الرشيف، الحج من قفلُت ملا أنني األبيات هذه عن أذكره ومما
مرص من جاءوا فيَمن البلدة، تلك يف عيلَّ يسلِّم هللا رحمه شوقي أحمد وجاء السويس،
هذه؛ الدمشقية قصيدته إىل القافيُة فَجرَّتْنا ْعَر، الشِّ نتذاَكَر أن من بد ال كان عيلَّ، للسالم
ة املختَصَّ األبيات إىل وصلنا فلما ،َ وكربَّ بها وهلََّل وقعد، لها قاَم كله العربي العاَلَم ألن
هذه جواب يكون أن خفَت شبل» ولكل لبوءة «لكل بقولك: بدأَت عندما له: قلُت بالدروز،
غابته دون نضال «هي له: قلُت إيه.» «وهي يل: فقال ورشق». مغارته عن «نضال الجملة
السمع، عىل وقًعا أخفُّ الغابة ولكن لألسد، مأوى كلتاهما واملغارة هي والغابة ورشق»،

األنس. إىل وأقرب
سببًا كانت الحقِّ سوى شيئًا شوقي فيها يَُقْل لم التي القصيدة هذه إن وقيل هذا
الحكومَة استأذََن أنه سمعُت املغرب؛ زيارَة حرمانه ويف شوقي، عىل الفرنسيس غضب يف
عاَلم حرمت وقد هذه، بقصيدته عليه معتلًة بها اإلذَن عليه فأبَْت الزيارة، هذه يف اإلفرنسية
األقطار، يف تسري كانت أشعار ويتائم آثار بدائع املغرب، زيارة من شوقيٍّا بمنعها األدب
يف التناهي حدَّ البالغة العربية املدِنيَّة آثار من فيه بما العظيم القطر ذلك شوقي رأى فلو
ومسجد غرناطة حمراء مع واحد نسج هي والتي الذوق، وسالمة الصنعة ودقة الفخامة
اإلفرنسيَّنْي الكاتبنَْي حَدا ما اإلسالم، حضارة بقايا من وشاَهَد إشبيلية، وقرص قرطبة
يف السعديني امللوك مقربَة يشاِهْد لم الذي إن يقوَال: أن تارو وجان جريوم الكبريَيْن
شكَّ وال وكانت العاَلم، يف اإلسالمية املدِنيَُّة تناَهِت درجة أية إىل يعلم لم مراكش حارضة
املغربي الشعب بذلك املأهولة أهلها مع املتناسبة املساكن وهاتيك املناِظُر تلك استَفزَّتْه قد
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يف سائراٍت بقواٍف أنطقه ما القديم، من واملنعة بالعزة املوصوفة األمة وتلك الكريم،
العرب وصناجة مدافع، غري اإلسالم شاعر وهو سيما ال الكبار، بالآللئ وفاخرات األقطار

العرص. هذا يف منازع غري

حسني السلطان يف شوقي قصيدة (26)

فيقول: عيل محمد عائلة مفاِخَر فيها يذكر كامل، حسني السلطان يف قصيدة ولشوقي

ال��نِّ��ي��َال يُ��ِظ��لُّ ب��ي��تُ��ُك��م زاَل ال إس��م��اِع��ي��َال آَل ف��ي��ك��م ال��ُم��ْل��ُك
َغ��ِل��ي��َال ال��ح��س��ود ي��ش��ِف ول��م ُرك��نً��ا ل��ولِ��يِّ��ك��م ي��م��ل ف��َل��ْم ال��ق��ض��اءُ ل��ط��ف
بَ��ِدي��َال ال��ص��م��ي��ِم م��ن ال��ص��م��ي��ُم ج��اءَ ُف��روُع��ك��م وتِ��ل��َك أص��ولُ��ُك��م َه��ِذي

يقول: أن إىل

إس��م��اِع��ي��َال ب��ب��اِب ُولِ��دُت ول��ق��د أب��ن��اِئ��ِه ف��ي إس��م��اِع��ي��َل أَأَُخ��وُن
َج��ِم��ي��َال وارت��دي��ُت ج��زًال ف��ل��ب��س��ُت ب��ي��ِت��ِه ون��ع��م��َة ن��ع��م��تَ��ُه وَل��ب��س��ُت
َدِل��ي��َال ال��رج��اِل ب��آب��اءِ وَك��َف��ى ال��َه��َوى ِص��ْدق ع��ل��ى آب��ائ��ي ووج��دُت
وال��ت��أِوي��َال األح��الَم أص��َدَق م��ا ت��أوََّل��ْت ح��س��ي��ُن ي��ا ع��ل��ي ُرْؤيَ��ا
ُغ��لُ��وَال ب��ِم��ص��َر ألي��دي��ه��م َك��َس��ُروا ُع��ق��ول��ه��م ال��ق��ض��اء َدَه��ى ح��ي��َن ال��ق��وُم
َض��ِئ��ي��َال ال��ع��ن��ك��ب��وِت ك��ُرْك��ِن ل��ه��م ِس��ي��ادٍة ُرْك��َن ال��ن��ي��ِل ب��وادي ه��َدُم��وا

السلطنة عن االستقالل تماَم مستقلًة مملكًة مرص بجعل عيل محمد حلم إن يقول:
إىل إنجلرتة ساقوا العامة الحرب يف دخلوا حينما فاألتراك املرة، هذه َق تحقَّ قد العثمانية
ثم النيل. وادي مع روابطهم قطعوا بأيديهم هم فكأنهم مرص، عن سيادتهم فصل إعالن

يقول:

م��ِس��ي��َال ب��َوْج��ن��تَ��يْ��َك ل��ل��َع��بْ��َرت��ي��ن ت��َرى أْن ح��ْس��بُ��َك األع��م��اِم أك��رَم ي��ا
َج��ِزي��َال َح��ب��اَك ل��َم��ن ال��خ��ش��وِع وِم��َن رح��م��ًة تَ��ب��ِك��ي أخ��ي��َك اب��ِن َع��ث��َرِة ِم��ن
ُم��ِق��ي��َال ُك��ن��ت األق��داِر ص��دم��ِة ِم��ن ل��ع��ث��اَرٍة إق��ال��ًة اس��ت��ط��ْع��ت ول��و
وَوِك��ي��َال م��وئ��ًال َخ��ي��ٌر ف��ال��ل��ُه ل��َربِّ��ك��م األم��وَر ِك��لُ��وا ِم��ص��َر أه��َل ي��ا
ال��تَّ��ح��ِوي��َال ي��م��ِل��ُك َم��ن وأَق��رَّه��ا ل��َغ��اي��ٍة ال��ق��ض��اءِ م��َع األم��وُر ج��َرِت
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وُم��ِدي��َال م��ت��ص��رًِّف��ا س��ب��ح��ان��ه ع��ن��اِن��ه��ا غ��ي��َر ِم��ن��ه ع��ن��انً��ا أخ��ذت
َوِب��ي��َال ول��ل��ب��الِد ل��ل��س��ل��ط��تَ��يْ��ن م��وق��ًف��ا إال ال��ع��ْه��ُد ذاَك ك��ان ه��ل

عثرة عىل رحمًة تبكي نراك أننا وحْسبُنا األعمام، أكرم إنك حسني للسلطان يقول
العرش، عىل أجلسوَك مَلن الخضوع خوف من تبكي أنك كما عباس، الخديوي أخيك ابن
يقول ثم نفسك. عىل وآلثرته َلفعلَت رسيره إىل أخيك ابن تُِعيَد أن استطعَت لو ولعمري
ولم متناقضتني، لسلطتني موقًفا املايض العهد كان فلقد هلل، التدبريَ دعوا مرص: ألهل
ووكيله للسلطان كانت التي الرشعية السلطَة بالسلطتني يريد للبالد؛ خريٌ ذلك يف يكن

املحتلِّني. لإلنجليز كانت التي الفعلية والسلطَة الخديوي،

الهول أبي يف شوقي قصيدة (27)

الهول: أبي يف وله

��َج��ر ال��ضَّ غ��ي��ُر ت��ط��اَوَل م��ا إذا ال��بَ��ق��اءِ وراءَ م��اذا ال��ه��وِل أب��ا
األَُخ��ر وال��نُّ��س��وِر لُ��بَ��ٍد ع��ل��ى ِح��ْرِص��ِه ف��ي ل��لُ��ْ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 وَش��ك��وى
ال��ُم��ق��ت��ِدر ب��ص��اِن��ع��َك َل��َح��ْق��َت ��ف��اِة ال��صَّ يَ��ابْ��َن ِف��ي��َك ُوِج��دت ول��و
ال��َح��َج��ر وتُ��ب��ِل��ي َل��ِب��َس��تْ��ُه إذا ال��ح��ِدي��َد تَ��ُف��لُّ ال��ح��ي��اَة ف��إنَّ

َللحْقَت حيٍّا كنَت فلو حيٍّا، لسَت ألنََّك هو إنما اليوم إىل الهول أبا يا بقاءََك إن يقول
حديًدا. كان ولو أبَلتْه إال كائنًا لبَسْت ما الحياة ألنَّ نحتوَك؛ بالذين

وقال:

يُ��ح��ت��َق��ر وال ش��يءٌ ال��ده��ِر م��َع يُ��س��ت��َق��لُّ ال َويْ��َح��َك ال��ه��وِل أب��ا
نَ��َق��ر ف��ي��م��ا ع��ي��نَ��يْ��َك ��َر ف��نَ��قَّ ��ب��اِح ال��صَّ ِب��دي��ِك َده��ًرا ت��ه��زَّأَْت
ال��ُح��َف��ر ف��ي ِم��ن��ق��اَرُه وأَوَغ��َل ��واَد ال��سَّ وَس��لَّ ال��بَ��ي��اَض أس��اَل
ال��بَ��َص��ر َس��ِل��ي��َب ال��ِق��ي��اِم َق��ِط��ي��َع ال��َم��ح��ِب��َس��يْ��ِن ذُو ك��أنَّ��َك ف��ُع��دَت
ال��بَ��َش��ر ذُن��وُب ي��َديْ��َك وب��ي��َن ج��ان��بَ��يْ��َك َع��ل��ى ال��رم��اَل ك��أنَّ
ال��َق��َدر َدي��َدبَ��اِن أو األرِض ع��ل��ى ال��َق��ض��اءِ ِل��واءُ ف��ي��ه��ا ك��أنَّ��َك
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ال��ُع��ُص��ر َس��ِم��ي��ُر األواِن نَ��ِج��يُّ ال��زم��اِن نَ��ِدي��ُم أن��ت ال��ه��وِل أب��ا
ال��زَُّم��ر ش��ْط��َر وج��َه��َك وَولَّ��يْ��َت آَدٍم م��ن ذراَع��يْ��َك بَ��َس��ط��َت
يُ��ح��تَ��َض��ر ع��اَل��ٍم ع��ل��ى وت��وف��ي ي��س��تَ��ِه��لُّ ع��اَل��ٍم ع��ل��ى ت��ِط��لُّ
َغ��بَ��ر ِم��ن ُم��ش��يَّ��َع��ٌة وأُخ��رى ل��ل��ُوج��وِد بَ��َدا َم��ن إل��ى ف��ع��ي��ٌن
ب��ال��َخ��بَ��ر يُ��ؤتَ��َس��ى ف��َق��ْد وَخ��بِّ��ْر ب��ال��ح��ِدي��ِث يُ��ه��ت��َدى ف��َق��ْد ف��َح��دِّْث
وال��َق��َم��ر ُم��ع��تَ��ِزيً��ا ��م��ِس ال��شَّ إل��ى ِع��زِّه ف��ي ِف��رَع��وَن تَ��ب��ُل أََل��م
ال��نَّ��ِض��ر ال��ش��ب��اِب ف��ي ال��ُع��َال َق��ش��ي��َب ال��َم��َال ف��ي إِس��َك��ن��َدرا وأب��ص��رَت
ال��َق��َص��ر ب��ِم��ص��َر أذَلَّ وك��ي��ف اس��ت��بَ��دَّ ك��ي��َف َق��ي��َص��َر وش��اه��دَت
ال��ُح��ُم��ر س��وَق ال��َخ��الِئ��َق وس��اُق��وا أع��وانُ��ُه ت��ج��بَّ��َر وك��ي��َف
ال��نَّ��َف��ر َك��ِري��ِم ال��ف��ات��ح��ي��ن ِم��َن ال��َع��ِدي��ِد ب��ق��ل��ي��ِل اب��تُ��لُ��وا وك��ي��َف
��َرر ال��سُّ وثَ��لَّ ال��ج��م��وَع وَف��لَّ ال��زُّج��اِج َرْم��َي َق��ي��َص��َر ت��اَج رَم��ى
��َع��ر ال��صَّ يُ��ِق��ي��م ال��زَّم��اَن ف��إنَّ ل��ل��زَّم��اِن ط��اغ��ي��ٍة ك��لَّ ف��دَْع

بديك هَزأَْت عندما أنت أنك ترى أََال الدهر، مع يشء يحتقر ال الهول: ألبي يقول
فُعْدَت عينَيَْك فنَقَر الزمن هذا جاء باكًرا، يصيح ديك من يخلو ال الذي الزمن أي الصباح؛
إىل تنظر ذراَعيَْك باِسط الدهر عنق عىل من إنك له: يقول ثم املعري. العالء أبو كأنك

عام. تاريخ فإنك رأيَت ا عمَّ ثنا فحدِّ القادم، وتستقبل األمم من الغابر تودع الناس،
الهول أبي يف قيل وما مرص، عىل مرَّْت التي التاريخية الوقائَع يرسد شوقي أخذ ثم

القصيدة. هذه يداني الشعر من يشءٌ

األزهر يف شوقي شعر (28)

مطلعها: األزهر يف قصيدة ولشوقي

ال��َج��وَه��َرا ال��زَّم��اِن َس��م��ِع ع��ل��ى وان��ثُ��ْر األزَه��َرا وَح��يِّ ال��دن��ي��ا َف��ِم ف��ي ُق��ْم
أَب��ُح��َرا وَم��اج��وا ُزه��ًرا ب��ه َط��َل��ع��وا ��ٍة أِئ��مَّ ح��قَّ واق��ِض َم��ِل��يٍّ��ا واخ��َش��ْع
ُم��ن��َك��َرا َش��يءٍ ق��دي��ٍم ك��لَّ يَ��ِج��دوَن َم��ف��ت��ونَ��ٍة ِع��ص��اب��ٍة َح��ذَْو تَ��ْح��ذُ ال
��را ُع��مِّ أو آب��اِئ��ه��م ِم��ن م��اَت َم��ن أن��ك��روا ال��م��ج��اِم��ِع ف��ي اس��ت��ط��اع��وا وَل��ِو
��را َق��صَّ ل��ل��ب��ن��اي��ة َم ت��ق��دَّ وإذا وه��دِم��ِه ال��ق��دي��م ف��ي م��اٍض ك��لِّ ِم��ن
ُم��ث��رثِ��َرا وال��بَ��ي��اِن نَ��زًرا وال��ع��ْل��ِم رثَّ��ًة ب��ال��ص��ن��اع��ِة ال��ح��ض��ارَة وأتَ��ى
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حقوَق واقِض له، واخشع األكربَ العلمي املعهَد هذا وَحيِّ ُقْم قائًال: نفسه يخاِطُب
ينكرون الذين املفتونني كأولئك تكن وال الزمان، قديم من فيه ماجوا الذين األبحر األئمة
فرسانًا وكونهم الهدم يف رغبتهم شدة من وهم آباءَهم، َألنكروا استطاعوا ولو قديٍم، كلَّ
أو يُحِسنها، لم صناعة إىل منهم الواحد دعوَت فإذا البناء؛ يف راجلني نجدهم التخريب، يف
ْن ممَّ أكن لم وإْن إني يقول: ثم بالثرثرة. إال جاء ما بياٍن إىل أو منه، بيشء يأِت لم علٍم إىل
كمسلم؛ ني َليهمُّ األزهر إصالَح وإن البيان، غايات دون أقرص ال فإني األزهر، يف تخرجوا

الحنيفة. باسم اإلصالح بهذا مهنِّئًا قمُت ولذا

��َرى ال��سُّ ت��ع��لَّ��م��ُت َك��واِك��ِب��ه وع��ل��ى َم��ط��َل��ِع��ي أُف��ُق��َك ل��ي��َس أْن َض��رَّن��ي م��ا
��َرا ُم��ق��صِّ ال��ب��ي��اِن غ��اي��اِت دوَن أُك ل��م إل��ي��َك ال��ب��ي��اَن َوَك��َل وال��ذي ال
��َرا ُم��ب��شِّ ب��ال��م��زي��ِد ال��ح��ن��ي��َف��ِة ب��اس��ِم ُم��ه��نِّ��ئً��ا ُق��ْم��َت اإلص��الُح َج��َرى ل��م��ا
ال��ِم��ن��بَ��َرا واس��ت��َخ��فَّ ال��ُم��َص��لَّ��ى وَزَه��ا َح��ب��رًة ال��م��ن��ارَة ف��َك��َس��ا َس��َرى ٌ ن��ب��أ

ومتعديًا. الزًما َزَها يأتي

ال��ثَّ��َرى أص��ِل ف��ي وه��ي ال��ثُّ��َريَّ��ا ف��َرَع ف��أَح��لَّ��ه��ا ال��ُه��دى ب��أروق��ِة وَس��َم��ا
َرا ُم��نَ��وِّ ال��س��م��اءِ َك��ه��االِت َح��ل��ًق��ا َل��ُه ف��ان��ف��رَج��ْت ال��ح��ل��ق��اِت إل��ى وم��ش��ى
��َرا ُح��ضَّ ح��ن��ب��ِل واب��َن َح��ِن��ي��ف��ة وأب��ا وَم��اِل��ًك��ا ال��ش��اف��ع��يَّ ظ��نَ��نَّ��ا ح��ت��ى

وإىل األروقة إىل يشري وال واملنرب، واملنارة املصىل يذكر وال األزهر بوصف يتغنى كيف
فنه. يف جهٍة من يؤتى ال َلشاعر إنه األربعة؛ املذاهب أئمَة يذكر وال الدروس، حلقات

حسنني الة الرحَّ يف شوقي قصيدة (29)

يف الشاقة رحلته فيها وَصَف بك، حسنني محمد املرصي الة الرحَّ عن قصيدٍة من وله
فيها: جاء ليبيا، صحراء

َش��َرُع ال��َف��ت��ى م��ف��اج��أِة ف��ي ِك��ل��تَ��اُه��م��ا َش��بَ��ٍه ِم��ن ال��ص��ح��راءِ ِم��َن ال��ح��ي��اِة ف��ي َك��ْم
يَ��دَُع وم��ا ي��أت��ي م��ا ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ع��َل��ُم ال َق��َدٌر ف��ي��ه��م��ا س��ب��ي��ٍل ك��لِّ وراءَ

عه. يتوقَّ ال قدٌر عليه يطلع أن يجوز دقيقة كلِّ يف كالصحراء، هي اإلنسان حياة أي
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��بَ��ُع ال��سَّ يَ��ط��لُ��ع أو ري��ح��اه��م��ا ت��ُه��بُّ َم��تَ��ى ال��ح��ري��َص ك��ن��َت وإْن ت��دِري ف��َل��ْس��َت
وال��َه��َل��ُع ال��خ��وُف ف��ي��ه��ا ال��ع��واص��ِف ِم��َن ف��اِج��ئ��ًة ��ْح��ِو ال��صَّ ع��ن��َد ت��أَم��ُن وَل��ْس��َت
تَ��َض��ُع م��ت��ى أو ِرح��اًال ت��ش��دُّ م��ت��ى ُم��ج��ت��ِه��ًدا ْرَت ق��دَّ وإْن ت��دري وَل��ْس��َت
ُم��تَّ��ب��ُع أَْرَداَك وإْن ال��دل��ي��َل أنَّ ِس��َوى ال��دَّل��ي��ِل أم��ِر م��ن ت��م��لُ��ُك وَل��ْس��َت
يَ��ل��ت��ِم��ُع َص��ح��راء ع��ل��ى س��راٌب إال َخ��َدَع��ْت وإْن أظ��َم��ْت إذا ال��ح��ي��اُة وم��ا

بني شوقي وجدها التي التشابيه هذه من أبدََع التشبيه مقاطع من شاعٌر نَحَت ما
ومتى تسكن، ومتى عواصفها تهب متى فيها السائر يدري ال منهما كلٌّ والحياة، الصحراء
اتبع إذا وإنه يضعه، متى أو الرحل السائر يشد ومتى يختفي، ومتى السبع فيها يطلع
كلٍّ يف يلوح وإنه الهالك، إىل أداه وإن اتباعه من له مناص ال الدليل معرفة رهن فهو دليًال
فيقول: حسنني الة الرحَّ همَة يمتدح ثم رساب. الرشاب وإذا خلب به فإذا األمل، باِرُق منهما

ال��ُق��نُ��ُع ال��ِف��ت��ي��ُة يَ��ُروم ال م��ا تَ��ُروم َط��َم��َح��ْت ��ًة ِه��مَّ َح��س��ن��ي��ٍن ِم��ن أَك��بَ��رُت
ف��ت��ن��َدِف��ُع َح��ْم��ًدا يُ��ب��لِّ��غ��ه��ا ِف��ي��م��ا تَ��دَف��ُع��ه��ا ال��نَّ��ْف��ُس إال ال��ب��ط��ول��ُة وم��ا
َرَج��ع��وا أم ال��ح��م��ِد َج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ط��اح��وا َوَص��ل��وا إذا أْه��ٌل ل��ه��ا يُ��ب��اِل��ي وال

القانعون، يطمح ال ما إىل يطمح أنه هو بطًال اإلنسان من يجعل الذي الدافع إن قال
هو ثم ساملًة. رجعت أم املجد سبيل يف ذهبت املجد، يبلغها ما إىل به تسمو نفسه وأن
من الفطرة عىل يزالوا لم الذين أهلها وعن الصحاري، تلك يف رأى ا عمَّ حسنني يسأل
مصلني وأصبحوا به واهتدوا املنقطعة، فيافيهم يف اإلسالم إليهم اهتَدى والذين آدم، عهد

فقال: صائمني،

ال��َف��َزُع ل��ه يُ��خ��َل��ق ل��م ال��لَّ��يْ��ُث ب��أن��ك َع��ِل��َم��ْت ق��د ال��ِب��ي��َد إنَّ ��ْرِق ال��شَّ ��ال��َة رحَّ
وي��تَّ��ِس��ُع ��اِري ال��سَّ ع��ل��ى يَ��ض��ي��ق ق��ف��ٍر وِم��ن ��ح��ي��ِق ال��سَّ وِّ ال��دَّ م��ن َل��ِق��ي��َت م��اذا
َط��بَ��ُع وال ُخ��ب��ٌث ال آدَم ع��ه��ِد م��ن ك��ِف��ط��َرتِ��ه��م ب��أق��واٍم َم��َرْرَت وه��ل
َرَك��ع��وا م��ا ال��ل��ِه ول��غ��ي��ر ال��َف��َال ع��ل��ى َس��َج��دوا م��ا ال��ل��ِه ِل��غ��ي��ِر َع��ج��ي��ٍب وِم��ن

الشاعر: قول ونحو للكوفيني خالًفا حيزها، يف ا ممَّ يشء يتقدَّمها ال النافية ما

ت��ق��ن��ُع م��ا رأس��ه��ا ال��ف��ؤاد ن��خ��ي��ب م��ش��م��ع��ل��ًة ح��اِس��ًرا ق��اَم��ْت ه��ي إذا
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للتأويل: محتِمٌل شذوذه مع

وال��ُج��َم��ُع ال��َخ��ْم��س ��َل��واُت ال��صَّ إل��ي��ه��م وان��ت��َق��َل��ْت اإلس��الُم ل��ه��م اه��تَ��َدى ك��ي��َف
ت��س��ت��ِم��ُع ح��ي��َن ح��ي��اءٍ م��ن ت��ذُْب ف��ال َم��وض��ُع��ُه أن��ت ث��ن��اءً ِم��ص��ُر ج��َزتْ��َك
وال��َودَُع ال��رِّي��ُش ع��ل��ي��ك ال��م��ل��وك ِم��ن َم��ِل��ًك��ا ِج��ئ��تَ��ن��ا ال��ص��ح��اري ج��زت��ك ول��و

والودع. الريش عندهم امللك عنوان الذين إفريقية، أواسط ملوك من ملًكا أي

تكريم حفلة يف له قصيدة (30)

حمزة، بك امللك عبد اإلخوان: تكريم يف قصيدته شوقي شعر من به أنوَِّه أن أِحبُّ ومما
التي الغربة من مرص إىل رجوعهم بعد البحراوي، بك وعوض كامل، بك وإسماعيل
هذه وراقم كثريين، شعور عن يعربِّ فيهم شوقي شعر فإن العامة، الحرب أثناء اغرتبوها

قال: طليعتهم؛ يف أو منهم األسطر

َري��ح��اِن��ِه ع��ل��ى ��تُ��ه ِرقَّ ك��ال��روِض ُش��بَّ��اِن��ِه إل��ى َه��ًوى ي��ُرفُّ وط��ٌن
ُج��م��اِن��ِه يَ��ت��ي��ُم ِق��ي��م��تُ��ه وال��ِع��ْق��ُد ِع��ْق��ِدِه وَج��وَه��ُر ِح��ل��ي��ِت��ِه نَ��ظ��ُم ُه��م
َزم��اِن��ِه اع��ت��داِل وِم��ِن ُح��ْس��ِن��ه م��ن َدول��ًة وي��أَم��ُل ب��ه��م ال��رب��ي��َع يَ��رُج��و
ول��س��اِن��ِه وف��ؤاِدِه وض��م��ي��ِرِه َس��م��ِع��ِه ع��ن يَ��ِغ��ْب ل��م م��ن��ه��م َغ��اَب َم��ن
أَْرداِن��ِه َش��ذَا وِم��ن ال��ق��م��ي��ِص ف��ِم��َن ب��ُق��دوِم��ِه��م ��ٌر ُم��ب��شِّ أت��اُه وإذا
ب��َح��ن��اِن��ِه نَ��ج��ي��ِب��ِه خ��صَّ ك��ال��ش��ي��ِخ ِب��َع��ْط��ِف��ِه ال��ن��اف��ع��ي��ن يَ��ُخ��صُّ ول��ق��د
أم��اِن��ِه وَج��ْل��ِب راح��ِت��ِه ح��ْف��ِظ ف��ي أرواَح��ُه��م بَ��ذَْل��ه��م يَ��ن��َس��ى ه��ي��ه��اَت
َح��َدث��اِن��ِه ع��ل��ى ح��داث��تُ��ه��م وَم��َش��ْت وَري��ِب��ِه ال��زم��اِن ُدوَن ل��ه وق��ف��وا
ِف��ت��ي��اِن��ِه إل��ى وِح��ك��َم��تُ��ه��م ف��ي��ه��ا ُك��ُه��ولِ��ِه أن��اُة نُ��ِق��ل��ْت ٍة ِش��دَّ ف��ي

اليازجي ناصيف الشيخ قول منه أتذكره ا وممَّ كثريًا، مطروق معنًى األخري البيت هذا
األرسالنيني: يف وقته يف سورية شاِعر

َك��ال��ِف��ت��ي��اِن ال��بَ��أِْس ف��ي وُش��ي��وُخ��ه��م ُش��ي��وِخ��ِه��م م��ث��ُل ال��َع��ْق��ِل ف��ي ِف��ت��ي��انُ��ُه��م
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قال: ثم

آذاِن��ِه ع��ل��ى تَ��ن��ثُ��ُره ك��ن��َت م��ا ال��َح��ل��ي ِم��َن ه��اِت ال��َج��ْم��ِع خ��ط��ي��َب ي��ا ُق��ْم
أَْخ��داِن��ِه ع��ل��ى أثَ��ٍر ذو وال��َم��ْرءُ ن��اديً��ا ل��َك يَ��َزْل ف��َل��ْم ال��ش��ب��اَب ن��اِد
َج��ب��اِن��ِه ِم��ث��َل ال��رَّأِْي ال��ش��ج��اُع ل��ي��س َوْق��ِع��ه��ا ه��اِئ��ِب غ��ي��َر ال��ن��ص��ي��ح��َة أَْل��ِق
َدَوراِن��ِه؟ ِم��ن ال��ِق��ْس��َط تَ��أُخ��ذون ه��ل ُم��ت��ح��رٌِّك َزم��انُ��ُك��م ل��ل��ش��ب��اِب ُق��ْل

مرص يف املالية األزمة أيام الثالثة املجاهدين هؤالء بتكريم االحتفال صاَدَف وقد
شوقي: فقال القطن، أسعار وسقوط

ِب��َك��ي��اِن��ِه ُم��ص��اِب��ِه ِذْك��َر أَنْ��َس��اُه م��اِل��ِه ف��ي ُرْزُؤُه ِل��َش��ع��ٍب َم��ْن ي��ا
ُع��م��راِن��ِه ع��ل��ى أُب��وَّت��ن��ا يُ��غ��َل��ب َف��َل��ْم ُق��ط��ٌن يَ��ُك��ْن ول��م ك��اَن ال��ُم��ل��ُك
ُس��ل��ط��اِن��ِه ِم��ن أي��وَب بَ��نُ��و وبَ��نَ��ى ِع��زِّه ِم��ن ُش��يِّ��َدْت ال��ف��اِط��م��يَّ��ُة
بُ��نْ��ي��اِن��ِه ِم��ن َوال��َه��َرم��ان ِف��رَع��وُن ُم��ْل��ِك��ِه ق��واِع��َد يَ��رَف��ع ل��م ب��ال��ُق��ط��ِن
ِب��بَ��نَ��اِن��ِه وأث��اِرِه ب��ذَك��اِئ��ِه ال��ثَّ��َرى ن��َف��َض زاِرٍع ِل ب��أوَّ ل��ِك��ْن
إت��ق��اِن��ِه م��ن األج��ي��اُل ��ُب ت��ت��ع��جَّ َدْه��ِرِه ف��ي َص��ن��ع��ٍة ُم��ح��ِس��ِن وب��ك��لِّ
ك��ي��واِن��ِه ع��ل��ى وارت��ف��َع��ْت ال��ج��وِّ ف��ي ح��لَّ��َق��ْت ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي ��ٍة وب��ه��مَّ
َص��وَّاِن��ِه وِم��ن أوَّلِ��ُك��م نَ��ْح��ِت ِم��ن ِب��ن��اُؤُه ك��اَن األخ��الِق م��ن َم��ِل��ٌك

الرصاَص املفتونني الشبَّان أحُد أطَلَق يوم قاله ما (31)
زغلول سعد عىل

فأنجى الشبَّان، أحُد الرصاص عليه أطلق عندما زغلول باشا سعد األكرب الزعيم يف وقال
مستطريًا: ا رشٍّ مرص ووقى سعًدا هللا

ُرْك��بَ��انُ��ه��ا ال��بَ��ش��اِئ��َر ودقَّ ربَّ��انُ��ه��ا وت��م��اثَ��َل ن��َج��ا
س��كَّ��انُ��ه��ا ال��م��اءِ ف��ي وك��بَّ��َر َق��ي��ُدوُم��ه��ا ال��ج��وِّ ف��ي وه��لَّ��َل
وُط��وف��انُ��ه��ا ال��ُخ��ط��وِب ُع��ب��اُب وان��ثَ��نَ��ى األذَى ع��ن��ه��ا َل ت��ح��وَّ
ُع��دوانُ��ه��ا ال��م��ق��اِت��َل وَض��لَّ ال��ُم��ع��ت��ِدي ي��ِد م��ن نُ��وُح��ه��ا نَ��َج��ا
أوط��انُ��ه��ا ِف��ي��َك ُج��ِرح��ت ف��ال ال��رج��اَل س��اءَ ُج��رُح��َك َس��ْع��ُد ف��ي��ا
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إح��س��انُ��ه��ا ِج��ي��َدَك َق وط��وَّ ب��ال��راح��تَ��يْ��ِن ال��ِع��ن��اي��ُة َوَق��تْ��َك
َغ��ض��ب��انُ��ه��ا ��ِري��رِة ال��سَّ ُم��ث��اُر ي��اِف��ٌع ِغ��رٍَّة ع��ل��ى َرم��اَك
وأَْض��غ��انُ��ه��ا ال��نُّ��ف��وِس ُم��ي��وُل األم��وِر ب��أَْه��ِل أح��اَط��ْت َوِق��دًم��ا
إي��م��انُ��ه��ا ن��ف��ِس��َك ُدوِن وم��ن ��ف��وِف ال��صُّ بَ��ي��َن ن��َف��َس��َك ��َس ت��ل��مَّ
وُس��ل��ط��انُ��ه��ا األم��وُر وتَ��أْبَ��ى ش��اءَه��ا ك��م��ا األم��وَر ي��ري��ُد
وأَح��ي��انُ��ه��ا األم��وِر َم��ص��ي��ُر ال��َق��ي��َص��َريْ��ن ق��َه��َر ال��ذي وع��ن��َد
ُول��َدانُ��ه��ا ب��ال��ن��اِر ويَ��ل��ُع��ُب ��الِح ال��سِّ ب��ح��دِّ يَ��ل��ُه��و ِم��ص��َر أَرى
ُغ��ل��م��انُ��ه��ا ال��س��ي��اس��َة يُ��ِج��ي��ُل ال��ُع��ق��وِل َم��ج��اِل ب��غ��ي��ِر وَراَح
ُع��م��رانُ��ه��ا ال��َق��وِل ��ُة ِه��مَّ وال ال��ب��الُد َع��َل��ي��ه تَ��ح��ي��ا ال��ق��ت��ُل وم��ا
وأَْع��وانُ��ه��ا أخ��رى وتُ��ِق��ب��ُل دول��ٌة تَ��ن��َق��ِض��ي أْن ال��ُح��ْك��ُم وال
أَْرك��انُ��ه��ا تَ��ش��تَ��دُّ وب��ال��ع��ْل��ِم ال��ب��الُد تَ��ق��وى ال��ج��ي��ِش ع��ل��ى ول��ِك��ْن

اإلنكليز، مع األخرية املعاهدة بهذه مرص إليه انتَهْت قد وما دائًما، قلناه ما وهذا
ذلك. بعد يتَِّسق يشء فكلُّ املهيب، الجيُش ملرص َفْليكن

وإت��ق��انُ��ه��ا؟ ال��ُف��ن��وُن وأي��َن ال��ُع��ل��وُم وأي��َن ال��ن��ب��وُغ ف��أي��َن
ُش��بَّ��انُ��ه��ا؟ ��ي��َب ال��شِّ ق��تَ��َل إذا ال��ِب��الِد ح��ظُّ ال��ُخ��لُ��ِق ِم��ن وأي��َن

كل عىل ويجب نأثره، أن يجدر ملرص السودان رضورة عن كالم القصيدة هذه ويف
هذه يف إيطالية مع إنكلرتة خصام بفضل هللا أراد ولقد قلبه، ظهر عن يحفظه أن مرصي

قربه. يف شوقي َفْليبرش السودان، إىل املرصيون يعود أن السنة

أَيْ��م��انُ��ه��ا ِم��ن��َك ام��ت��ألَْت َق��ِد ال��ب��الِد أِم��ي��ُن أن��َت َس��ْع��ُد وي��ا
ُس��ودانُ��ه��ا ِم��ص��َر ِم��ن ويُ��ب��تَ��َر ال��َق��ن��اُة تُ��َق��دَّ أن نَ��رتَ��ِض��ي ول��ْن

السوداُن. عنها يُبَرتَ أن وال مرص، عن السويس قناُة تُفَصل أن نرىض لن أي

ِت��ب��ي��انُ��ه��ا ب��ُم��ع��ي��ي��َك ول��ي��س ��ب��اِح ك��ال��صَّ ِف��ي��ه��م��ا ��تُ��ن��ا وُح��جَّ
وُخ��ل��ج��انُ��ه��ا ال��رِّي��اِض ُع��ي��وُن وُس��ودانُ��ه��ا ال��رِّي��اُض ف��ِم��ص��ُر
وِش��ري��انُ��ه��ا ال��ح��ي��اِة َوِري��ُد ول��ِك��نَّ��ه م��اءٌ ه��و وم��ا
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إِنْ��س��انُ��ه��ا اَل��ع��ي��َن ��َم ت��مَّ ك��م��ا يَ��ن��اِب��ي��ُع��ُه ِم��ص��َر ��ُم ت��ت��مِّ
وِج��ي��رانُ��ه��ا ِم��ص��َر َع��ش��ي��رُة َع��ذبُ��ُه ج��َرى م��ن��ذُ وأَه��لُ��وُه
وأَْق��ط��انُ��ه��ا ��ِرك��اُت ال��شَّ ه��ي تُ��ُه َف��ِع��الَّ ال��ش��ري��ُك ��ا وأمَّ

الزراعية، ملرشوعاتها مرص عن السودان فصل تريد وأنها إنجلرتة، بالرشيك يريد
لجام ليجعلوا ولكن السودان، عىل االستيالء اإلنجليز يقصد فقط للقطن ليس أقول وأنا
فكيف اإلنجليز بيد النيل كان وإذا النيل، هي مرص فإن أيديهم؛ قبضة يف دائًما مرص

قال: ثم مرص. إرادتهم عن تخرج

ُف��رس��انُ��ه��ا ن��ح��ُن خ��َل��ْت وخ��ي��ٌل أوزاُره��ا ن��ح��ُن م��َض��ْت وح��رٌب

لهم. امللك ليكون ولكن فرسانها، نحن كنَّا خيٍل عىل أسلحتها، نحن كنَّا حربًا بارشوا أي

ُع��ن��وانُ��ه��ا ال��ح��قُّ ال��ب��اط��ِل ِم��َن ب��م��ج��م��وع��ٍة أت��اَك َم��ن وَك��ْم
وت��ه��ت��انُ��ه��ا «ِن��ي��ان��زا» وَف��يْ��ُض ال��َغ��زاِل ب��ح��ُر «ال��َم��نْ��ِش» ِم��ن ف��أي��َن
ح��ي��ت��انُ��ه��ا ال��ب��رِد ِم��َن ي��م��وُت ��ٍة لُ��جَّ ِم��ن ال��ت��م��اس��ي��ُح وأي��َن
َش��ي��ط��انُ��ه��ا َق��رنَ��يْ��ِه ي��ح��رُِّك ألم��واِل��ِه��م ُرءوٌس ول��ِك��ْن
بُ��ره��انُ��ه��ا وال��ظُّ��ْف��ِر ال��ن��اِب ِم��َن ��ب��اِع ال��سِّ ك��َدع��َوى ال��ق��ويِّ وَدع��َوى

هي والحال الغزال، وبحر املانش بني الصلة وما السودان، من اإلنجليز بالد أين أي
القائل: كقول

َم��رَم��اَك أب��ع��دَت ل��َق��ْد ال��ع��راِق ف��ي َم��ن س��ل��ٍم ِب��ِذي وَراِم��ي��ه أص��اَب َس��ْه��ٌم

النيوب من براهينها املفرتسة، الضواري كدعوى الضعيف عىل القوي دعوى ولكن
األكل. يف والجشع االفرتاس شهوة إىل بل املنطق، قوة إىل ترجع ال األظفار، من وأدلتها

للمؤلِّف تاريخية وحواٍش البلقانية الكائنة عن شوقي قصيدة (32)

جراها الخلق يسهر التي وشوارده الكلم، وصفها عن تقرص التي شوقي كلمات ومن
نظمها فقد الجديدة؛ باألندلس يسميها التي وهي البلقانية، الحرب يف قصيدته ويختصم،
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لذلك فطاشت البلقان؛ حرب يف اإلسالم عىل جرى مما املوقدة، هللا ناُر املسلمني قلوب ويف
شعوره رقة بقدر الفادحة تلك من اإلسالم شاعر نصيب وكان األفئدة، وطارت العقول
طبعه شفوف نسبة عىل البلقان، بمسلمي حلَّ ما عىل االلتياع من وسهمه حسه ورهافة

واللياِل: باأليام وناطها واألجياِل، للقرون وأرسلها فقال نفسه، ونفاسة

واإلس��الُم ع��ن��ِك ال��خ��الف��ُة َه��َوِت َس��الُم ع��ل��ي��ِك أن��دلُ��ٍس أخ��َت ي��ا
َظ��الُم ال��ع��ال��م��ي��َن وَع��مَّ ُط��ِويَ��ْت ف��َل��يْ��تَ��ه��ا ال��س��م��اءِ َع��ِن ال��ه��الُل ن��َزَل
تَ��م��اُم َوْه��َو ال��ب��دَر ي��ُح��طُّ َق��َدٌر أَْوِج��ِه َع��ْن وأََزاَل��ه ب��ه أَزَرى

الهالل ونزل قبُل، من األندلس أختك أصاب ما أصابك ويقول: الرومليل بالد يودِّع
بحكم عليائها عن البالد تلك يف نزلت التي العثمانية الراية بالهالل يريد سمائه، عن فيك
قول إىل يشري وكأنه نقصه، بََدا يشء تمَّ إذا يقول: كأنه تمامه، بعد البدر ينقص قدر

القائل:

ال��َه��الِل إل��ى يَ��ع��وُد وآِخ��ُره ِه��الٌل أوَّلُ��ه ال��ب��دَر وإنَّ

يقول: ثم

يَ��ْل��تَ��اُم ال وذَاَك يَ��س��ي��ُل ه��ذا ع��ل��ي��ِه��م��ا ��ت��اِن األُمَّ تَ��م��ض��ي ُج��ْرَح��ان
��ْم��ص��اُم ال��صَّ وُغ��يِّ��ب ال��يَ��َراُع ُدِف��َن وِف��ي��ُك��َم��ا ال��م��س��ل��م��ون أُِص��ي��َب ِب��ُك��م��ا
وَق��اُم��وا ف��ي��ِه َع��ل��ي��ِك ال��س��واَد َل��ِب��س��وا َم��أتَ��ٌم وه��ذا م��أتَ��ُم��ه��ا يُ��ْط��َو َل��ْم
األي��اُم ون��ك��َرُه ن��ِح��بُّ ف��ي��م��ا ان��َق��َض��ْت وَم��ص��َرِع��َك َم��ص��َرِع��ه��ا ب��ي��َن م��ا
أح��الُم ك��أنَّ��ه��ا ال��ف��ت��وِح ُدوُل وتَ��ص��رََّم��ْت َك��َل��يْ��َل��ٍة ال��ق��روُن َخ��َل��ِت
َم��الُم ع��ل��ي��ه ف��م��ا َغ��َف��ْل��َن ف��إذا ُم��ن��ِذًرا ال��َم��م��اِل��َك يَ��أْلُ��و ال وال��دَّْه��ُر

بجرح وإذا نزيز، منه العرب قلوب يف يزال وال يلتئم، ملَّا األندلس جرح إن يقول:
هاتني من بكلٍّ ملنكوبة األمتني من كالٍّ وإن الرتك، قلوب أدمى وقد يسيل بدأ البلقان
مَضْت التي السنني من األربع املئات وهذه فيهما، والسيف القلم دفن اللتني الكائنتني
فيما وطوًرا نحب، فيما تارًة تجري األيام فيها كانت البلقان، ومأتم األندلس مأتم بني
املجر إىل انتهوا حتى البلقان بالد يف عثمان آل فتوحات إىل نحب فيما بقوله يشري نكره،
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ذلك عقب الذي الجزر إىل نكره فيما قوله ويف لفتحوها، قليل ولوال فينا وحرصوا وبولونيا،
الفتوحات تلك أيام انقضت حتى األخرية، السنني يف باإلسالم نزلت التي واملصائب املد
كما وينهضوا لشئونهم ينتبَّهوا حتى املسلمني تقرع املثالت هذه كانت وقد تكن، لم كأنها
مالم الدهر عىل فليس الغارب؛ عىل الحبل وتركوا نومهم، يف يغطون فلبثوا غريهم، نهض

يقول: ثم شأنهم. عن غافلني لبثوا هم كانوا إذا

واألع��م��اُم ِف��ي��ِك ال��ُخ��ئ��وَل��ُة ك��ي��َف َع��ش��ي��َرٌة وال��م��س��ِل��م��ون َم��ْق��ُدون��ي��ا
اإلس��الُم ي��ت��خ��ايَ��ُل وُع��لُ��وِّه��م ب��ِع��زِّه��م وك��اَن ه��انُ��وا أَتَ��ري��نَ��ُه��م
وَط��ع��اُم ف��ري��س��ٌة ع��ل��ي��ِك َط��َل��َع��ْت َك��ت��ي��ب��ٍة ك��لَّ ال��ل��ي��ِث ن��اُب أن��ِت إذْ
ال��َج��اُم وَح��اَل ال��س��اق��ي وت��غ��يَّ��َر َل��ْت بُ��دِّ ح��ت��ى األي��اُم َزال��ِت م��ا
اآلج��اُم أُِب��ي��َح��ِت ك��ي��َف وَش��ِه��دِت ��َرى ال��شَّ أُْس��ِد ِم��ن أُدي��َل ك��ي��َف أرأي��ِت
وَم��ن��اُم؟ راح��ٌة ال��م��م��ال��ُك وَه��ِل ن��اِص��بً��ا ل��ل��خ��الف��ِة ��ا َه��مٍّ َزَع��م��وِك
ِزح��اُم ع��ل��ي��ِك س��اِئ��غ��ًة وأَراِك َم��وِرٍد أَش��أََم ك��ن��ِت ق��وٌم وي��ق��وُل
وَس��ق��اُم ِع��لَّ��ٌة ِم��ن��ه��م ب��ال��ُم��ل��ِك َج��َه��اَل��ٍة ن��اُس ال��ُم��ل��ِك داءَ ويَ��راِك
يُ��ق��اُم ال��نُّ��ُج��وِم ه��اِم ع��ل��ى ُرْك��نً��ا ِل��َع��ْرِش��ه��م ُك��ن��ِت اإلص��الَح آث��روا ل��و
األوه��اُم ال��ع��اَل��ِم ه��ذا وق��ي��وُد ِب��ِه بَ��ْع��ًض��ا ب��ع��ُض��ُه��م يُ��ق��يِّ��ُد َوْه��ٌم
ال��ه��اُم ُع��يُ��ون��ِه��نَّ ب��غ��ي��ِر ن��َظ��َرْت إذا وأق��بَ��ُح��ه��ا ش��تَّ��ى ال��َع��َم��ى ُص��َوُر
ِق��ي��اُم ��ُع��وِب ال��شُّ أخ��الِق َع��ثَ��راِت ِم��ن وَل��يْ��َس ال��س��ي��وِف ِم��َن يُ��ق��اُم ول��َق��ْد

والرومليل بالرومليل، األتراُك يه يسمِّ مما قسم هي مقدونية — مقدونية أي يقول:
عثمانية، واليات ست عىل يحتوي كان البلقان، جزيرة شبه من األمامي القسم عن عبارة
هي األخرية الثالث والواليات ويانيا، وأشقودره، وقوصوه، ومانسرت، وسالنيك، أدرنة، هي:
واحدة، عشرية فهم أجناسهم تنوََّعْت مهما ألنهم املسلمون عنك يسأل — األرناءوط بالد
وبعد ؟ العزِّ ذلك بعد ذلوا أترينهم وأعمامهم، أخوالهم عن يسألون فإنما عنك سألوا فإذا
بغري وسقيت األيام َلِت تحوَّ قد نعم، لهم؟ فريسة تعود عليهم تطلع كتيبة كلُّ كانت أن
وزعم القديمة، آجامها األعداء واستباح اآلساد من وأديل بها، ترشبني كنِت التي الكأس
وهل ناصبًا، ا همٍّ كان وأنه مشئوًما، الخالفة عىل كان مقدونية يا وجودك أن الناس بعض
الدول؟ عليك تتزاحم فلماذا وبيتًا مورًدا كنِت وإذا تعب؟ بدون وتدار للراحة تكون املمالك
العثمانية، السلطنة هذه جسم يف علة كانوا جهالة، قوم هم إنما الرأي هذا يرون الذين إن
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فكانت الرومليل، يف اإلدارة يصلحوا أن عليهم كان الدنيئة األقوال بهذه يدلوا أن من وبدًال
الناس، يف األوهام هذه يبثون الضالني هؤالء ولكن حصينًا، وحصنًا عاليًا ركنًا لهم تكون
شتَّى، صور وللعمى تدبُّر، بدون بألسنتهم ويلوكونها بعٍض، عن الناس بعض فيأخذها
ينهض قد وإنه الصدور. يف التي القلوب منها أكثر تعمى ولكن األبصاُر تعمى قد وإنها
نهوض ال التي املصيبة ولكن النمو، إىل السيف بقية تعود وقد الهزيمة، بعد من الشعب

الهمم. وانحطاط األخالق عثرة هي لها إقالة وال منها
يكن لم ذلك ولوال وموارده، مصادره جميع يف شوقي أقواَل املنطق حالف قلُت:
وكانت العثمانية، للدولة الحصني الحصن كانت البلقان فبالد باالتفاق؛ العِرص هذا شاِعَر
الحرب إثر عىل ذهب الذي القسم سيما ال دخلها، أعظم السلطنة خزانة منها تستورد
وكان رومانيا. من وقسم البلغار بالد اليوم وهي الطونة، واليات وهو العثمانية، الروسية
مجنٍّا العثمانية أوروبا كانت أي نفسه؛ لألناضول واقيًا الدولة يد يف الرومليل وجود
ذهاب أمر وتهوينهم اعرتاضاتهم من بدًال املعرتضني أولئك عىل كان وما العثمانية، آلسية
رضوري رشط ألنه استبقائها؛ وسائل وينشدوا إدارتها، إلصالح يهبوا أن إال الرومليل
وسًطا العالم يف له نظريَ ال مركز هي التي إسطنبول عاصمتها وجعل السلطنة، لحماية
ولم اململكة، ثغور من صاَرْت الرومليل ذهبت أن بعد أنها ترى أََفال لها، طرًفا ال اململكة يف
الشاعر، قوَل أمرها يف اإلنسان فتذكَّر معدودات، ساعات مسافة إال العدو وبني بينها يَبَْق

قديم: بيت وهو

ط��َرَف��ا أص��بَ��َح��ْت ح��تَّ��ى ال��ح��واِدُث م��ن��ه��ا ف��ان��ت��َق��َص��ْت ال��م��ح��ِم��يَّ ال��وس��َط ه��ي ك��انَ��ْت

الدولة، يد من البلقانية الواليات ذهاب قبل محميٍّا وسًطا كانت التي فاآلستانة
ذلك شاهدنا وقد عليها، غارته وسهولة منها العدو لُقْرب عورًة يكون يكاد طرًفا أصبحت
املدافع أصوات فيها نسمع فكنَّا اآلستانة يف نفيس أنا وكنُت البلقانية، الحرب أيام بأعيننا
قدر اليوم ذلك يف وأليًا اآلستانة، دخول يحاول البلغاري الجيش كان حيث شطلجة؛ من
حرب من فيها قوا ُوفِّ التي الوحيدة الواقعة وهي الوراء، إىل البلغار يدحروا أن األتراك
الرومليل إن قال َمن فقول عثمان. آل عاصمة عىل البلقانيون الستوىل ولوالها البلقان،
املمالك. إدارَة يُحِسن وال التعب يريد ال َمن ورأي مبني، ضالل هو ناصبًا ا همٍّ للدولة كانت
الوحيدة باملرة هذه وليست واحد، رأي عىل متواردين وشوقي أراني املسألة هذه ويف
دماغ خلية عن نفكِّر وكأنَّا واحد، قلٌب قلبَيْنا كأنَّ وفاٍق، عىل وإياه فيها أجدني التي
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الرصب حلفائهم مع البلغار اختالف من مستفيدة أدرنة الدولة ِت اسرتدَّ ملا فإنه واحدة،
أنا وكنُت بالعرب، تتعلَّق مذاكرات لبعض اآلستانة إىل عربيٍّا وفًدا الدولة دَعِت واليونان،
رجوعهم عىل أهلها وتهنئة أدرنة لزيارة الدولة فدعتنا الثمانية، الوفد ذلك أعضاء من
أعيان فيها كان عظيمًة حفلًة لنا أقاموا البلدة تلك إىل وصلنا فلما الدولة، حضن إىل
األبيات منها أتذكَُّر ميميًة قصيدًة الحفل ذلك يف فأنشدُت العثماني، الجيش وضبَّاط البلدة

التالية:

أدرنة اسرتداِد يف املؤلِّف قصيدة (33)

َم��ا م��ت��ه��دِّ ح��وَض��ُه يَ��رَض��ى ل��ي��َس وَم��ن ال��ِح��َم��ى ي��م��نَ��ُع َم��ن ك��لَّ ِل��ِح��م��ان��ا ِف��ًدى
ون��ْس��َل��َم��ا ن��ع��ي��َش أْن إال ال��م��وُت وم��ا أِع��زًَّة ن��م��وَت أْن إال ال��ع��ي��ُش ف��م��ا
ُس��لَّ��َم��ا ��ْل��م ل��ل��سِّ ال��ب��تَّ��اِر ال��ص��ارِم ِس��وى أِج��ْد ف��ل��م ال��زم��اِن َص��رِف ف��ي ��ْل��ُت ت��أمَّ
َم��ْغ��نَ��َم��ا ال��س��الم��َة ي��ع��ت��دُّ ��َر ت��أخَّ ال��ذي ِم��َن س��الٍم ع��ن أَنْ��أى أََر وَل��ْم
ب��ال��دَِّم��ا أح��م��ُر َوْه��َو إال ابْ��يَ��ضَّ وَم��ا ِدائ��ًم��ا أب��ي��ُض ��ي��ِف ال��سَّ َوْج��ُه ي��ق��ول��ون
ُم��ت��رِج��َم��ا ال��ح��س��اُم ف��ي��ه��ا يَ��ِج��ئ ل��م إذا ق��ض��ي��ٍة ك��لَّ ال��غ��رِب أْه��ُل ت��ج��اَه��َل
ال��َع��َم��ى ِم��َن أع��َم��ى األل��ب��اِب َع��َم��ُه أََال ب��أُع��ي��ٍن ي��ن��ظ��رون ق��وٌم وك��ابَ��َر

شوقي: قول إىل انظر

ال��ه��اُم ُع��ي��ونِ��ِه��نَّ ب��غ��ي��ِر ن��ظ��َرْت إذا وأق��بَ��ُح��ه��ا ش��تَّ��ى ال��َع��َم��ى ُص��وُر

الَعَمى.» ِمَن أعَمى األلباِب عمه «أََال قويل: وإىل
يف اتحادنا فتعلم وعدمه، الرومليل عن الدفاع وجوب عىل الكالم عرض يف وذلك

يأتي: ما القصيدة هذه آِخر يف أقول إني ثم الفكر.

تَ��ْوءََم��ا ن��زَح��ُف األت��راك وإخ��وان��ن��ا ال��وََغ��ى إل��ى أنَّ��ا ال��بُ��ل��غ��اِر م��ب��لِّ��ِغ ف��َم��ْن
ت��َق��دَُّم��ا يَ��بْ��تَ��غ��ون إل��ي��ه��م ع��ل��ي��ه��م إخ��وٌة وال��تُّ��ْرِك ال��ُع��ْرِب ج��م��ي��َع وأنَّ
��َم��ا ت��ت��َق��سَّ ل��ن ب��ي��ض��اءَ ح��ن��ي��ِف��يَّ��ًة أم��ًة وال��تُّ��ْرُك ال��ُع��ْرُب ي��زاُل ول��ي��س
م��تَ��يَّ��َم��ا ع��ل��ي��ه��ا َص��بٍّ��ا ُف��ؤاُدُك��ُم يَ��َزْل ف��ال س��ع��اُد ب��انَ��ْت ل��ه��م وق��ول��وا
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َف��َم��ا أَب��ًدا ش��أن��ه��ا ف��ي تَ��ْف��تَ��ح��وا وال َم��ط��َم��ع أَِدرن��َة ف��ي ي��ط��م��ع��نَّ��ك��م ف��ال
زْم��َزَم��ا أْش��بَ��َه ال��ي��وَم ال��ُم��ري��ِج وم��اء َم��كَّ��ة ِت��ْل��َو ع��ن��دن��ا ص��اَرْت أَِدرنَ��ة
ل��وَم��ا يَ��ص��ي��ح��ون ِم��نَّ��ا األَُل��ى وأَنْ��ِف أنْ��ِف��ُك��م رْغ��َم ع��ث��م��اِن��يَّ��ًة س��ت��ل��بَ��ُث

يف وسقًما للملك علة ويجعلهم شوقي بهم يعرض كان الذين أن أيًضا ترى فأنت
األعداء برغم أدرنة اسرتددنا إننا وأقول أيًضا أنا بهم أعرض كنُت الذين هم الدولة، جسم

الداخل. من املثبطني امُلِضلِّني هؤالء وبرغم الخارج، من
شوقي: يقول ثم

األح��الُم ت��ص��ُدَق أْن ع��َس��ى خ��ي��ٌر ل��ع��لَّ��ه ق��ل��ُت ��ل��ِح ب��ال��صُّ ��ٍر وم��ب��شِّ
ُع��ق��اُم ال��ق��ت��اِل ِم��َن أَم��رُّ ِس��ل��ٌم وَه��ِذِه ال��ق��ت��اَل ال��ف��ري��ق��ان ت��َرَك

الصلح هذا ولكن الصلح، سينعقد إنه ويقال القتال، تتارَكا قد الفريقني إن يقول:
يقول: ثم القتال. من أكثر كره الدولة يد من الرومليل واليات فيه تذهب الذي

أْق��َداُم ب��ه ان��ت��َق��َل��ْت وال أرًض��ا ْ يَ��َط��أ َل��ْم ن��اٍع ال��َم��ِل��َك إل��ي��ن��ا يَ��ن��ِع��ي
وَغ��م��اُم َص��واِع��ٌق ال��ب��روِق وِم��َن ُك��لُّ��ه��ا َص��واِع��ُق َج��واِئ��بُ��ُه بَ��رٌق
ِل��َم��اُم ف��ال��م��زاُر خ��ي��ٌر ك��اَن أو ُم��ف��اِرٍق غ��ي��َر زاَر َش��ٌر ك��اَن إْن
ِج��س��اُم ال��ِخ��َض��مِّ ِج��ي��ِد ع��ل��ى ُم��ل��ٌك وان��َق��َض��ى ت��ولَّ��ْت أَْف��ِري��َق��ا ب��األم��ِس
ِن��ظ��اُم ل��َع��ق��ِدِه��نَّ َل��ي��َس أص��بْ��َح��ْن أْربَ��ًع��ا م��م��اِل��َك ِب��ِه ال��ِه��الُل نَ��َظ��َم
أَع��ج��اُم وال تَ��تَ��ٌر آس��اَس��ه��ا يُ��ِض��ع ل��م أُم��يَّ��َة أو ه��اِش��م َف��ت��ِح ِم��ن
إِب��راُم وال ل��ن��ا ف��ي��ِه نَ��ق��َض ال َم��ق��ُدونِ��يَ��ا ف��ي ال��ل��ِه ُح��ك��ُم وال��ي��وَم
َس��الُم ف��ي��ه ع��ث��م��اَن بَ��ِن��ي ف��ع��ل��ى ف��ان��َق��َض��ْت ال��ب��ِق��يَّ��ُة ال��غ��رب ِم��َن ك��ان��ت

غمائم ومنها نقمة صواعق الربوق ومن الصلح، هذا بخرب الربق جاءنا يقول:
غري فهو زارنا الرش كان وإذا صواعق، كلها فربوقنا املسلمني معارش نحن فأما رحمة،
وباألمس األحايني. يف الزيارة هو الغب أو واللمام فلماًما، زارنا الخري كان وإذا مفارق،
الهالل راية كانت والجزائر، وتونس وطرابلس مرص أربع: ممالك إفريقية يف لنا ذهب
من ولكنها العجم، وال الترت مسلمو يفتحها لم أقطار وهي عنها، فانطَوْت فوقها تخفق
أيدي عىل مقدونية يف هللا حكم نفذ واليوم بعدهم، من أمية وبني الراشدين الخلفاء فتح
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اة املسمَّ الستُّ الواليات هذه كانت وقد علينا، متحدة األوروبية الدول ورائهم ومن البلقانيني
رومانيا ومملكة البلغار مملكة له كانت وقبلها أوروبا، يف العثماني امللك بقيَة بالرومليل
كلها والهرسك؛ بوسنة وبالد املجر ومملكة اليونان ومملكة ألبانيا ومملكة الرصب ومملكة
البقية هذه به ولحقت املايض، القرن يف املمالك تلك فذهبت العثمانية، للسلطنة تابعة

قال: ثم السالم. أوروبا يف عثمان بني ملك فعىل النوبة، هذه يف الباقية

لُ��ه��اُم ال��م��ت��ح��اِل��ِف��ي��َن ِم��َن ج��ي��ٌش ب��ِخ��ن��اِق��ه��ا وال��ُق��َرى ال��م��دائ��َن أَخ��ذَ
اآلك��اُم ِب��ِه م��ن��اِك��بَ��ه��ا وَك��َس��ْت وَج��وََّه��ه��ا ال��ف��ض��اءَ األْرُض ب��ه غ��طَّ��ْت
واإلج��راُم وال��بَ��ْغ��ُي َم��َش��ى أنَّ��ى َخ��ي��ِل��ِه أي��دي ب��ي��َن ال��م��ن��اِك��ُر ت��م��ِش��ي
ح��راُم ال��ك��ت��اِب ف��ي ه��و ِل��َم��ا نَ��َش��ط��وا ��ٌة أِق��سَّ ال��ك��ت��اِب ب��اس��ِم وي��ُح��ثُّ��ه
أَنْ��ع��اُم ك��أنَّ��ه��ا ال��ش��ع��وُب ل��ه��م ��َرْت ُس��خِّ ال��م��م��اِل��ِك ع��ل��ى وُم��س��ي��ط��رون
غ��نَّ��اُم وَج��دُّه ال��م��ل��وِك ن��اِدي ف��ي ��ْدَر ال��صَّ يَ��ُروم ج��زَّاٍر ك��لِّ ِم��ْن
آث��اُم َج��م��ي��ُع��ه��ا ��وَل��ج��اُن وال��صَّ وِح��َزاُم��ُه ويَ��ِم��ي��نُ��ه ِس��كِّ��ي��نُ��ه

هذه عىل تحالفها وكان — العثمانية الدولة عىل تحالَفْت البلقانية الدول إن قال
عىل عهن وشجَّ البلقان دول شتات نظم الذي فهو كفالته، وتحت الروسية قيرص بواسطة
أن يمكن قتلة رشَّ البالشفة فقتله العامة، الحرب بعد جزاءه هللا لقاه وقد تركيا، محاربة
أعداء يقودها التي الروسية الجيوش زحفت وحبسوه نفوه أن بعد ألنهم العقل؛ يتصورها
عائلته وقتل عائلته، أمام بقتله هؤالء َل فعجَّ محبسه، من القيرص لتستخلص البولشفيك
وبناته العهد ويل وابنه وامرأته هو وكان واحدة، لحظة الرصاصيف عليهم فأطلقوا أمامه،
والقبائح واملناكري تركيا صوب زاحفة األرض بها تغطَّْت جرارة جيوًشا وسقن — األربع
الوادعني، األهايل قتل من ترتكب البلقانيني جيوش كانت فقد يديها، بني تميش والفظائع
اإلسالم، دين شعائر وإهانة األموال ونهب والسرت، الصون ذوات النساء أعراض واستباحة

الجديدة. باألندلس البلقان شوقي ى سمَّ ولذلك األندلس؛ يف إال نظريه يقع لم ما
يف يخالفون الذين القسوس بتحريض تغىش وفظائعها األندلس حروب كانت وكما
ناَرها ُج يؤجِّ البلقانية الصليبية كانت كذلك اإلنجيل، كتابهم يف قرءوا ما جميع أعمالهم
وملك البلغار ملك األربعة امللوك وكان ورصبيني، ويونان بلغار من يسون والقسِّ األحباُر
نصوصها تزال ال التي الحربية املناشري ينرشون األسود، الجبل وملك الرصب وملك اليونان
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والتحريض املسلمني استئصال عىل الحثِّ من الوسطى، القرون يف محرَّرة كأنها محفوظة
النرصانية. باسم هوادٍة بغري قتالهم عىل

معاملة يف اآلثام تجنََّب الرصبي الجيش كْوَن نذكر أن التاريخ أمانُة تقيض نعم،
الدول إىل االحتجاجات يومئٍذ رفعنا وقد واليوناني، البلغاري الجيشني من أكثر املسلمني
واجبات من إن وقلنا ولإلنسانية، األمم لحقوق مخاِلفًة الفظائع هذه كون عىل بناءً العظام
أجلها، من البلقانيني عىل النكريَ تقيم أن املدني والتعاون اإلنساني التكافل بحسب الدول
ادوارد السري إىل والشدة، التأثري غاية يف اآلستانة من برقيٌة تعاىل إليه الفقري لهذا وكان
الصدر باشا كامل إرسالها بعد صورتها عىل اطََّلع اإلنجليزي، الخارجية ناظر غراي
ا جدٍّ الصدر بها فأُعِجَب الرشيعي، باشا محمد املرحوم صديقي بواسطة وذلك األعظم،
أنها عىل يدل عمل أدنى الدول تعمل لم النتيجة جهة من ولكن عليها، يشكرني وأرَسَل
خاطبَْت أنها سمعنا وال البرش، سائر مع وال البلقانيني مع واحد بميزان املسلمني تَِزُن
يف اإلنسانية حقوق بمراعاة أو سريهن، يف باالعتدال النصح قبيل من ولو البلقان دول
يُحَىص ال التي الجمعيات تلك من أوروبية لجمعية عرق نبض وال الحربية، الحركات أثناء

اإلنسان. حقوق بحفظ املتشدقات عدُدها
سمعوا أن بعد األعداء وجه من فراًرا البلقان مسلمي من هاجروا الذين عدد بلغ وقد
ْت غصَّ حتى اآلستانة إىل دخلوا نسمة، ألف وخمسني مائة الحدود؛ عىل بإخوانهم حلَّ بما
وكانت الكولرية فيهم وفَشْت الشتاء، قلب يف ذلك وكان كثرتها، عىل واملدارس الجوامع بهم
األزمة تلك يف هللا حَماها مرص فقامت وإطعامهم، إيوائهم عن تشغلها الدولة خطوب
كفلت التي اإلعانات إليهم فأرسَلْت العام؛ التاريخ بل اإلسالم، تاريخ لها ينساه ال مقاًما
إجازتهم من الدولُة تمكَّنَِت أن إىل وجوًعا، برًدا املوت من املهاجرين اإلخوان هؤالء نجاَة
ألف أربعمائة الحرب تلك يف العثماني الجيَش مرص به أعانَْت ما كان وقد األناضول، إىل
أنا وكنُت جنيه، ألف وخمسني مائة املهاجرين هؤالء عىل اإلعانات من وزََّعتْه وما جنيه،
التي بمرص، الكربى اإلعانة لجنة ِقبَل من اإلعانات وزََّعِت التي اللجنة أعضاء جملة من
وإىل وإليه حياته، بطول اإلسالم هللا أمتع طوسون عمر األمري األمة هذه أمني يرأسها كان
واستعجاًال استمداًدا الربقيات نرسل كنَّا األحمر الهالل رئيس توفيق عيل محمد األمري
كاتب بقلم تقريبًا الربقيات تلك جميع وكانت املهاجرين، من طائفٌة قدمت كلَّما باإلعانات
ألَف ١٥٠ ووجود سالنيك بسقوط طوسون عمر لألمري أبرق الذي وأنا السطور، هذه
أيام بضعة إال الربقية هذه مىضعىل فما جوًعا، املوت خطر تحت فيها املسلمني من نسمة
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باألرزاق مشحونًة «قواله»، ميناء إىل ثم سالنيك، ميناء إىل مرص من البواخر وصَلِت حتى
ويالت وتخفيف املوت، من املساكني أولئك إنقاذَ كفَلْت التي الحوائج وجميع واأللبسة
وإْن التي املربَّات، هذه عن خريًا مرص كنانته هللا فجزى أجمع، مقدونية مسلمي إخواننا
يجوز وال يغفلها أن للتاريخ يجوز ال فإنه لهم، ِمنًَّة ال عليهم فرًضا الرشع بحسب كانت

تتناساها. أن بخاصٍة الرتكية لألمة
واضح هو ما اآلثام، تلك تولَّوا الذين البلقانية الدول ملوك عن شوقي يقول ثم
السيد باسم املوبقات تلك ارتكبوا أنهم الغريب ومن تعليق، إىل وال تفسري إىل يحتاج ال
ينهى وكان يخفى، ال كما ورحمة محبة كله كان املسيح سبيل أن والحال بزعمهم، املسيح

بقوله: شوقي أشار هذا وإىل حال، بكل الدماء سفك عن

وَس��الُم وِع��ص��َم��ٌة ال��ع��اَل��ِم��ي��َن ف��ي وم��َح��بَّ��ٌة رح��م��ٌة س��ب��ي��لُ��َك ِع��ي��َس��ى
واألَي��ت��اُم ع��ل��ي��ه ��ع��اُف ال��ضِّ ه��اَن ً ام��َرأ وال ال��دِّم��اءِ ��اَك س��فَّ ك��ن��َت م��ا
اآلالُم ب��اْس��ِم��َك ع��ل��ي��ن��ا َك��ثُ��َرْت ال��َوَرى ه��ذا ع��ن اآلالِم ح��اِم��َل ي��ا
األرح��اُم تُ��ق��َط��ُع وب��اس��ِم��َك َرِح��ًم��ا ج��م��ي��َع��ُه��م ال��ِع��ب��اَد ج��َع��َل ال��ذي أن��ت
تُ��ق��اُم م��رَّت��ي��ِن ِب��اْس��ِم��َك وال��ي��وَم يُ��وُس��ٍف والي��ة ف��ي ال��ق��ي��ام��ُة أتَ��ِت

قد واليوم أيامه، يف وقَعْت الصليبية الحرب وأن أيوب، بن الدين صالح بيوسف يريد
يقول: ثم وثانيًا. أوًال َدْت تجدَّ

ُم ُظ��الَّ وروِح��ِه ِل��إلل��ِه ُه��ْم َع��ص��اِئ��ٌب ب��ال��ص��ل��ي��ِب يَ��ِه��ت��ُف وال��ي��وَم
وِح��م��اُم ِل��ألذَى أداٌة ك��لٌّ وال��ُم��َدى وال��خ��ن��اِج��َر ص��ل��ي��بَ��َك َخ��َل��ط��وا
أغ��ن��اُم ك��أنَّ��ه��م ال��ب��ي��وِت ب��ي��َن ِج��ي��رانَ��ُه��م ذَبَّ��ح��وا ت��راه��م أََوَم��ا
ِف��ط��اُم ال��س��ي��وِف ح��دِّ ع��ل��ى ول��ه َغ��َدا ِن��ع��م��ِت��ِه ِح��ج��ِر ف��ي ُم��رَض��ٍع َك��ْم
األك��م��اُم ن��وِرِه ع��ن وت��ن��اثَ��َرْت ُط��ه��ِره��ا خ��م��ي��َل��ُة ُه��ِت��ك��ت وَص��ب��يَّ��ٍة

النفس؟ يف تأثريًا وأشد القول، هذا من أبلُغ األبكار أعراض هتك يف قيل هل

واألع��واُم ��ْع��ُف ال��ضَّ ع��ن��ه يُ��غ��ِن ل��م َوَق��اُرُه اس��تُ��ِب��ي��َح ثَ��م��اِن��ي��َن وأخ��ي
وأُواُم ل��ه ُج��رٌح يَ��ع��ِط��ف��ه��ُم ل��م َوأَُدوُه ظ��اِم��ٍئ ح��ْرٍب وَج��ري��ِح
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وَه��اُم��وا ال��ذه��وِل ِم��َن ال��س��ب��ي��َل َض��لُّ��وا أوط��انُ��ُه��م ت��ن��كَّ��َرْت وُم��ه��اِج��ري��ن
َم��ق��اُم ال��ق��راَر ط��ل��ب��وا إْن وال��نِّ��ط��ُع س��ب��ي��لُ��ُه��م ال��ِف��راَر َرِك��ب��وا إْن ال��س��ي��ُف

كلُّ البلقانيني من جرى فقد املبالغة، من يشء هنا شوقي وصفه فيما ليس لعمري
املسلمني قهر إىل مرتاحًة الحقيقة يف كانت بل جاهلة، كأنها تنظر وأوروبا األفعال هذه
تجرَّأ ملا وجزمت أراَدْت لو أنها ارتياحها ودليل رءوسهم، يرفعوا ال حتى وإعناتهم
الفجائع، هذه من َرسَد ما شوقي َرسَد أن بعد ثم مخالفتها. عىل عني طرفة البلقانيون

لهم: وقال االنقسام، عىل وعذلهم بالوئام، فنصحهم األتراك نحو التَفَت

األح��الُم أَتَ��ى إذا ت��ط��ي��ُش َق��َدٌر ب��ي��ن��ه��م َف��رََّق ب��َف��روق ��ًة أمَّ ي��ا
وتُ��ض��اُم ُح��ق��وُق��ه��ا تُ��ض��اُع أَُم��ٌم ووراءَُك��م ب��ي��ن��ك��م ال��ت��خ��اذُُل ِف��ي��َم
األح��ك��اُم ج��اَرِت ف��ِق��دًم��ا ب��ع��ًض��ا ب��ع��ُض��ُك��م ال��ع��واِق��ِب ع��ل��ى يَ��أُخ��ذَنَّ ال
وال��ذَّاُم ُس��ل��ط��اِن��ه��ا ِم��ن ف��ال��ح��م��ُد َل��ُه أَو ال��ل��ي��ال��ي ال��م��رءِ ع��ل��ى ت��ق��ض��ي
ِس��ه��اُم َك��ن��انَ��تَ��يْ��ه وِم��لءُ َع��دٌل َق��ض��اِئ��ِه ِم��لءُ ال��ت��اري��ِخ ع��ادِة ِم��ن
األق��الُم وال تَ��دَف��ُع��ه ال��ُك��ت��ُب ال ُم��ص��َل��تً��ا ال��ُم��ه��نَّ��ُد يَ��دَف��ُع��ه ل��ي��س م��ا
ون��اُم��وا ال��ِغ��ي��اِض األُْس��ِد ع��ل��ى دخ��ل��وا َج��الِئ��ًال ال��ف��ت��وَح َف��تَ��ح��وا األَُل��ى إنَّ
ِك��راُم ف��ال��ُج��ن��اُة وَص��ْف��ًح��ا ص��ب��ًرا آب��اؤُك��م َع��ل��ي��ُك��ُم َج��ن��اُه ه��ذا
َدَواُم ��ي��وِف ال��سُّ ع��ل��ى ِل��ل��ب��ن��اءِ َم��ا يَ��ُدم َف��َل��م ال��ب��ن��اءَ ��يْ��ِف ال��سَّ ع��ل��ى رف��ع��وا
وِدع��اُم ح��اِئ��ٌط ف��ي��ه وال��ع��دُل ��ُه أُسُّ ال��م��ع��اِرُف م��ا ال��م��م��اِل��َك أب��َق��ى

التخاذَُل تذروا أن بكم يجدر ولكن األحالم، له تطيش نزل إذا القدر إن لهم: قال
مشغولون وأنتم وراءكم فإن مصيبًا، كان وَمن مخطئًا كان فيَمن والجدل بينكم، فيما
التاريخ، إىل والصواب الخطأ فدعوا حقوقها، وتُؤَكل وتهان تضام أَُمًما الداخلية بالفتن
هذه آباؤكم فتح لقد بدفعه، قبل لألقالم يكن لم الظلم يدفع سيف يكن لم إْن أنه واعلموا
الفرصة ترتصد تزال ال املغلوبة األمم هذه أن يف يفكِّروا ولم فتوحاتهم، عىل وناموا البلدان
عن وصفحوا ، الظنَّ أحسنوا الذين آبائكم خطأ هو إنما فالخطأ بالثأر، وتأخذ تثور حتى
رفعوه أنهم وهو بنوه، الذي البناء يف وقع آَخر عيب هناك ثم بالنرص، دائًما ووثقوا الذنب،
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ال السيف ملك كان وملا بالعدل، ودعمه بالعلم تحصينه عن ووقفوا الحراب، رءوس عىل
يقول: ثم لكم، منتظرة العاقبة هذه كانت يدوم،

أم��اُم وال��رَّج��اءُ خ��ْل��ٌف ال��ي��أُس ط��اِرٍق ك��م��وِق��ِف ِب��ُك��م ال��زم��اُن وَق��َف
اإلح��ج��اُم ِم��ن��ُه��م��ا ف��أق��ت��ُل ُق��ِت��ال ُه��َم��ا إذا ف��ي��ه واإلق��داُم ال��ص��ب��ُر

وتواقف األندلس، إىل أجاز يوم زياد بن طارق كموقف أصبََح اليوم موقفكم إن أي
إال لكم نجاة فال أمامكم، والعدو وراءكم البحر لجيشه: فقال اإلسبانيول، ملك لذريق مع
هو العثمانية السلطة رجال يا وهذا البحر، إال وراءكم فليس انهزمتم إذا ألنكم باإلقدام؛
هو اإلحجام يف الذي الهلك أن عليه فالجواب هلًكا، إقدامكم يف إن َوْلنقل اليوم، موقفكم
من الباقية البقية إدارة أحسنتم أنكم لو لهم: يقول ثم اإلقدام. يف الذي الهلك من أوكد

عضدهما. يف يفتُّ ال وصولة دولة بها لكم َلكانت عثمان، آل ملك

ِه��ش��اُم وط��اَل ب��ه��ا ال��رش��ي��ُد ص��اَل دول��ٌة َح��َرص��تُ��م ل��و ال��ب��ق��ي��ُة َه��ِذي
األَْق��س��اُم ب��ه تُ��ع��َدل ل��م األرِض ف��ي ق��بَ��َل��ُك��م وال��َخ��الِئ��ِف األئ��م��ِة ِق��س��ُم
واإلل��ه��اُم ال��َوْح��ُي ع��ل��ي��ه وَم��َش��ى َف��ض��اِئ��ِه َط��ه��وِر ف��ي ال��ن��ب��وَُّة َس��َرِت
��اُم وال��شَّ ِظ��الِل��ِه ت��ح��َت ب��غ��داُد وأزَه��َرْت ف��ي��ه ال��ن��ه��راِن ��َق وت��دفَّ
َرغ��اُم وال��نُّ��َض��اُر لُ��جٌّ رُّ ف��ال��دُّ أرُض��ُه وط��ابَ��ْت س��واِح��لُ��ه أث��َرْت

إنما الخالئف، أولئك وعزة امللك، عبد بن هشام وطائلة كلها، الرشيد صولة إن أي
ظهر وفيها األرض، البرش تقاَسَم إذا األقسام نعم وهي لكم، بقيت التي البالد بهذه كانت
الشام وازدهرت ودجلة الفرات جرى وفيها السالم، عليهم ومحمد وعيىس موىس األنبياء

فقال: عنها، باشا شكري دفاع وحسن أدرنة ذكر ثم وبغداد،

األق��داُم وتَ��ث��بُ��ُت ل��ل��غ��اص��ب��ي��ن ال��ِح��َم��ى يَ��ِق��ُف ه��َك��ذا أَِدرن��ُة َش��َرًف��ا
��رغ��اُم ال��ضِّ َع��ري��ِن��ِه دوَن وي��م��وُت ِب��ِه أُِخ��ذت ب��ق��ع��ٌة ِم ب��ال��دَّ وتُ��َردُّ
ُح��س��اُم ال��ب��الِد ع��ل��ى ال��ُح��س��اَم ي��ِرُث يَ��َزْل ول��م يُ��َردُّ أو يُ��ؤَخ��ذ وال��ُم��ل��ُك
واإلع��ظ��اُم إل��ي��ِه ال��زم��اِن ُش��ْك��ُر وان��تَ��َه��ى «ُش��ك��ِري» َم��ك��اَن ال��زم��اُن ع��ِل��َم
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من شربًا يسلم ولم األقدام، ثابت مدافع موقف أدرنة من وقف باشا شكري أن يذكر
دخل وملا وإجاللهم، الناس شكر بذلك فاستَحقَّ الدفاع، حق هو وهذا بالدم، إال أرضها
وثباته. ببسالته إعجابًا االستسالم عند سيفه باشا لشكري ترك أدرنة إىل البلغار ملك

البلغار يدخل أن يمكن كان ما الجوُع، جيشه َمسَّ أْن لوال باشا شكري أن والحق
به. يقتات زاٌد للجيش يَبَْق لم ولكنه الحصار، طال مهما أدرنة، يف عليه والرصب

البلقانية الحرب قصة من شيئًا السابقة األبيات عىل التعليق يف ذكرنا إننا حيث ومن
تحت نورد بأن بأس فال املوضوع، هذا يف شعره له سجَّ فيما شوقي فضل إظهار يف حبٍّا
كان ملا أنه وهو: ُسمار، عن حكاية وال رواة عن نقًال ال بنفسنا نعلمه ما األبيات هذه
أن العايل الباب من يلتمس اآلستانة إىل أنفذه رسوًال وجد الحصار، تحت باشا شكري
بالخرب ثَنا فحدَّ الرسول وجاء للجيش، رزًقا بها ليشرتي جنيه آالف بعرشة ولو ينجدوه
والهالل اإلعانات لجنة ندير كنَّا ألننا جالل؛ باشا وكامل الرشيعي باشا ومحمد أنا وكنُت
إىل وأشاروا الحال، يف املال يجدوا لم العايل الباب يف كانوا أنهم وعلمنا املرصي، األحمر
من أحرَّ عىل االنتظار من كان باشا شكري أن والحال يجدوه، أن إىل بالتلوُّم الرسول
إرساَل الرشيعي، سيما ال ورفاقي، أنا مسئوليتي عىل املرصية اإلعانة لجنة فقرَرْت النار،
وعاد الرسول بها وذهب واملرىض، الجرحى باسم باشا شكري إىل جنيه آالف العرشة

الوصل. بورقة
أثناء العثماني الجيش إليها وصل التي الألواء القارئ يعلم وحدها الحادثة هذه ومن

أدرنة. حصار
جوًعا يموتون كانوا الذين أدرنة مسلمي وأزمة الجيش أزمة من علمناه ما عىل وبناءً
مكرَّرة بربقيات املرصي األحمر الهالل من التمسنا البلغار، أيدي يف أدرنة سقوط بعد
حكومة لدى ط التوسُّ إنجلرتة من يطلب مرص يف األحمر الهالل أن بقلمي، كلها كتبتُها
الحكومة َطِت فتوسَّ أدرنة، إىل املرصي األحمر الهالل بعثة بدخول تسمح بأن البلغار
أدرنة، مسلمي إغاثة من خريًا أهله هللا جزى املرصي األحمر الهالل وأمكن اإلنجليزية
نحن ذهبنا وملا بهم. يفتك الجوع وكان نسمة، ألف أربعني عىل يُرِبي عددهم كان الذين
بعثَة شاهدُت لها، الدولة اسرتداد بعد أدرنة إىل عليه الكالُم َم تقدَّ الذي السوري الوفد
ويل للوفد أَعدَّ بك عادل الحاج أدرنة وايل كان وقد هناك، تزال ال املرصي األحمر الهالل
وِبتُّ املرصي، األحمر الهالل محل إىل الذهاب يف فاستأذنته للمبيت، مكانًا الجملة من أنا
شاهدُت صباًحا نهضُت وملا البلقانية، الحرب أثناء يف مفتشيه من كنُت أني عىل بناءً هناك
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الهالل مطبخ من الحساء بها يأخذون السطول، بأيديهم أدرنة مسلمي من ألوًفا بعيني
أن قبل الحالة رأيَت لو األحمر: الهالل رجال يل فقال عددهم، كثرة من بُْت فتعجَّ األحمر،
قبُل من وأما آالف، أربعة أو ثالثة نطعم إنما فاآلن عجبًا، لرأيَت أدرنة الدولة تسرتجع
كنُت عمًال كونه عن فضًال بعيني شاهدته ما فهذا ألًفا. أربعني أو ثالثني نعول كنَّا فقد
أنقذوا بحيث إتمامه يف السبب هم الكرام املرصيون وكان فيه، الساعني من الحمد وهلل أنا
للتاريخ يكون أن بأس وال البالد، تلك مسلمي إخوانهم من األلوف عرشاِت الهالك من

واإلنسانية. بالحمية تعلََّق إذا سيما ال أدب، كتاب من مكاٌن
شوقي: أحمد قال ثم

ُم ال��ع��الَّ ال��م��اِل��ُك ويَ��ب��َق��ى ي��وًم��ا َزائ��ٌل ُم��ل��ٍك ك��لُّ أَِدرن��ُة َص��بْ��ًرا
تُ��ق��اُم ال��ِح��َس��ان ال��ُج��َم��ُع وال يَ��س��َع��ى ��ٌد ُم��َوحِّ ع��ل��ي��ِك ف��م��ا األذاُن خ��َف��ِت
واآلراُم األُْس��ُد إل��ي��ِه ت��م��ش��ي ج��اِم��ًع��ا ن��وًرا ُك��نَّ َم��س��اِج��ُد وخ��بَ��ْت
َح��م��اُم ك��أنَّ��ُه��نَّ اإلِزاِر ِب��ي��َض َق��واِن��تً��ا ال��ص��الِة َح��َرِم ف��ي يَ��دُرْج��َن
وِرج��اُم َج��ن��دٌل ال��خ��الئ��ِف ُح��َف��ِر َع��ْن وُف��ضَّ ال��ف��ات��ح��ي��َن ق��ب��وُر وَع��َف��ْت
األه��راُم اس��ت��ع��الِئ��ه��ا ع��ل��ى نُ��ِب��ش��ت َك��َم��ا ِع��زَّتِ��ه��ا َق��ْع��س��اءِ ع��ل��ى نُ��ِب��َش��ْت
ع��اُم ي��وٍم ف��ُك��لُّ ع��ل��ي��ِك ط��اَل��ْت أَش��ُه��ٍر خ��م��س��ُة ال��ت��اري��خ ��ِة ذمَّ ف��ي
ُرك��اُم وال��ثُّ��لُ��وُج خ��وٌف ��ي��ُل وال��سَّ ُم��س��لَّ��ٌط وال��َوب��اءُ َع��اٍر ال��س��ي��ُف
َل��ص��اُم��وا ال��ج��ه��اِد ف��ي يَ��ُج��وع��وا ل��م ل��و َص��ح��ابَ��ٌة َوِف��ي��ِه ف��تَّ��اٌك وال��ج��وُع

القوت أدرنة قائد واستمداد املشئومة، الحرب هذه عن حديثنا يف إليه أرشنا ما وهذا
الرضوري.

ُس��واُم ف��ي��ه َل��ي��َس ال��ح��رائ��ِر ِع��رُض ويُ��ش��ت��َرى يُ��ب��اَع أن ب��ِع��رِض��ِك َض��نُّ��وا
األق��واُم ال ال��ل��ُه يَ��ُص��بُّ ��ا م��مَّ ب��َج��َه��نَّ��ٍم وَرَم��يْ��ِت��ِه��م ال��ِع��دى وَرَم��ى
يُ��راُم ح��ي��ن ال��ُم��ْل��ُك يُ��ب��اُع وك��ذا ُم��ه��َج��ًة ِش��بْ��ٍر ب��ك��لِّ ال��ع��دوَّ ِب��ْع��ِت
ِع��ظ��اُم وِم��ث��لُ��ُه��نَّ ال��ح��ص��وِن ُش��مُّ وب��ي��نَ��ُه ال��ِح��ص��اِر ف��ي ب��ي��ن��ِك زاَل م��ا
اس��ِت��ذَْم��اُم وال َغ��بْ��ٌن ف��ال ُج��ثَ��ثً��ا وَح��َويْ��ِت��ِه َم��ق��اِب��ًرا َح��واِك ح��تَّ��ى

يَِبْع لم باشا شكري بأن عليه الكالم َم تقدَّ كما أدرنة عن الدفاِع كيفية هنا يصف
الجوُع بجيشه فتََك أن بعد إال البلدَة يسلِّم لم وأنه َدًما، غطَّاه أن بعد إال شربًا، منها
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رشف فيه وحفظ قومه، إىل الباسل القائد ذلك فيه أعذر رشيًفا تسليًما فكان واملرُض،
هذه شوقي نظم أن يف شك وال عليها، البلغار غلبة بعد أدرنة آَلْت كيف ذكر ثم أمته.
قال فلذلك لها؛ تركيا واسرتداد للبلغار أدرنة تسليم بني هي التي املدة يف وقع القصيدة

إلخ. … تقام جمعة وال يسعى موحد فيها فما أدرنة من األذان خفت شوقي:
امليمية قصيدتي يف أقول أنا كنُت هذا، شوقي قول من أشهر أربعة أو ثالثة وبعد

بعُضها: َم تقدَّ التي

وِم��ع��َص��َم��ا س��وًرا ُع��ث��م��اَن ب��ن��ي ل��داِر َغ��َدْت وَم��ْن ال��ُح��ص��وِن أمَّ ي��ا أَِدرن��َة
وأك��َرَم��ا أَع��زَّ م��ا ع��ل��ي��ن��ا ��ا وأمَّ أه��َل��ُه أبَ��رَّ م��ا َربْ��ًع��ا ف��دي��تُ��ِك
أرَح��َم��ا ال��ب��س��ي��ط��ة أه��ِل م��ن ب��أه��ِل��ِك نَ��َزْل ف��َل��م ِط��َواًال أح��ق��ابً��ا ��رن��اِك ع��مَّ
َج��َه��نَّ��َم��ا ال��ِج��ن��اِن ت��ل��َك إل��ى أََص��اُروا ب��زع��ِم��ِه��م ال��م��ص��ل��ح��ون أت��اِك ��ا ف��ل��مَّ
م��زَع��َم��ا ال��ض��الل��ِة وادي ف��ي وأَبْ��َع��ْدَت ع��اِديً��ا أس��رف��َت ل��َف��ردي��ن��ان ُق��ْل أََال
نُ��وََّم��ا ت��ك��ي��دون ��ا ع��مَّ َغ��ُدوا ِرج��اًال وغ��ي��ل��ًة َغ��ْدًرا واألح��الَف وه��اَج��ْم��َت

قيرص كفالة تحت العثمانية الدولة قتال عىل اتََّحَدْت األربع البلقانية الدول أن وذلك
ا عمَّ غافلون واألتراك أوروبا، يف العثماني امللك من بقي ما بجميع وتآمَرْت الروس،
تركيا البلقانيون َ فاَجأ وملا بعض، مع بعضهم بالشقاق مشغولون البلقانيون، لهم يكيد
داللة أعظم يدل ا ممَّ أوطانه، إىل الرومليل يف لها عظيًما جيًشا رصفت قد كانت بالحرب،

أقول: ثم فيها. كانت التي الغفلة عىل

ُم��ح��تَّ��َم��ا ف��ي��ه��م ال��ل��ِه ق��ض��اءُ ف��ك��ان ت��ش��اَج��َرا ب��بَ��ْع��ٍض ب��ع��ٌض م��َض��ى ِرج��اًال
أَْس��ُه��َم��ا ان��َق��ضَّ م��ن��ه��م��ا ك��لٌّ ل��َس��ْه��َم��يْ��ِن وِم��ن��ُه��ُم م��ن��ك��م ال��ُم��ل��ُك ه��ذا ت��ع��رََّض

منها: البلغار وطرد باشا، عزت القائُد إليها زَحَف عندما أدرنة اسرتداد عن أقول ثم

ت��ك��لَّ��َم��ا ال��راج��ع��وه��ا ع��اَد ي��وَم ب��ه��ا أل��ُس��ٌن ل��ل��ص��خ��ِر ك��اَن ل��و أدَرن��تَ��نَ��ا
وَح��ْم��َح��َم��ا إال ع��اَد َج��واٍد ِم��ن وال ب��ال��بُ��َك��ا وأج��َه��َش إال ف��تً��ى ِم��ن ف��م��ا
ُم��ف��َع��َم��ا ��ي��ل ك��ال��سَّ ال��َع��رِض ِح��م��اة م��ك��ر َدْم��َع��ه��ا وك��ْف��َك��َف إال غ��اَدٌة وال
ُم��ت��رنِّ��َم��ا س��اِج��ٌع ع��ل��ي��ه وق��اَم ب��ه��َج��ًة وأوَرَق إالَّ ِم��ن��ب��ٌر وال
َم��ريَ��َم��ا ب��ُن ِع��ي��س��ى ال��ِف��رَدوِس ف��ي وه��نَّ��اُه ض��ري��ِح��ِه ف��ي ال��م��ص��ط��َف��ى ع��ي��وُن وق��رَّْت

301



شوقي

السلطان جامع يف الجمعة صالَة شهدنا عليه، الكالم سبق كما أدرنة إىل ذهبنا وملا
والفاتح السليمانية عن ينقصجاللًة ال اإلسالمي العالم يف الكربى الجوامع من وهو سليم،
أدرنة أهل بلغ ملا الجمعة تلك يف الجمُع وازدَحَم اآلستانة، يف وغريها أحمد والسلطان
صديقنا استانبول من استصحبنا قد وكنَّا الدولة، إىل بالرجوع يهنِّئهم عربي وفد مجيء
وأشجاهم لسانًا الناس أفصح ومن املكرمة، مكة علماء من الفقيه أحمد الشيخ األستاذ
رحمه الفقيه أحمد فالشيخ مكة، أمري الرفيق عون للرشيف إماًما القديم يف وكان صوتًا،
خطبته يف الَعَربات واستنزل سليم، السلطان جامع منرب عىل الجمعة تلك يف خطب هللا
حلَّْت التي الفجائع ذكرى من وشهيٌق نشيٌج الجامع زوايا أربع يف للناس وكان املؤثرة،
ذلك ِل وتبدُّ له الدولة اسرتداد ذكرى من ثم الدولة، يد من البلد ذلك وخروج باإلسالم
أُِشريُ باشا عزت جيش وإىل هذا وإىل أنًسا، الوحشة وتلك أمنًا، الخوف وذلك عرًسا، املأتم

بقويل:

َع��رم��َرَم��ا ال��خ��م��ي��ُس ج��اءَ وق��د ف��َه��الَّ َش��واِغ��ًرا ثُ��غ��وًرا م��نَّ��ا ��ْل��تُ��ُم��و ت��ع��جَّ

الدولة رصَفتْه قد فيها مرابًطا كان الذي والجيش غرة، عىل ثغورنا هاجمتم إنكم أي
جديٍد، من السالح تحت استدعاؤه أمَكَن فما ذلك، عند عورًة ثغورها وصارت أوطانه، إىل
الجيش إليكم زحف وقد اآلن فأما صعبًا، التاليف وأصبح البالد يف أوغلتُم قد كنتم حتى

إليه؟ تنهدون ال فلماذا تعبئة، وعىل أهبة عىل

َخ��يَّ��َم��ا ح��ي��ُث ن��ص��ُرُه م��َع��ُه يَ��خ��ي��ُم َرأي��تُ��ُه ��ْت ص��حَّ ال��ن��يَّ��اُت إذا خ��م��ي��ٌس
َط��َم��ى وَق��ْد ال��ُم��ح��ي��ِط ال��ب��ح��ِر ع��ن وح��دِّْث رَس��ْت وَق��ْد ال��ج��ب��اِل أه��اِض��ي��َب ��ْل ت��أمَّ
َغ��َش��م��َش��َم��ا ال��ض��ل��وِع ت��ح��َت م��ا ُم��ش��يَّ��ٌع ِع��زٍَّة ب��ُغ��رَِّة ن��واِح��ي��ِه تُ��ِض��يءُ
��َم��ا ت��ب��سَّ ال��زُّؤاُم ال��م��وُت َع��بَ��َس إذا َغ��ض��ن��َف��ِر ُك��لَّ األب��ط��اِل م��ن ي��ل��ي��ه
وأَنْ��ُج��َم��ا بُ��ُدوًرا ال��ن��ادي أُف��ِق وف��ي وَض��يَ��اِغ��ًم��ا ال��وََغ��ى ف��ي لُ��ي��وثً��ا ت��راُه��م

اسرتدادها: بعد درنة أهل حالِة يف أقول ثم

أْدَه��َم��ا وْج��ِه ف��ي غ��رَّاءَ ك��َش��اِدخ��ٍة ُخ��ط��وِب��نَ��ا ف��ي َغ��َدا ي��وٍم م��ن َل��َك ف��يَ��ا
��َم��ا ال��سَّ م��الِئ��َك��َة ُط��رٍّا تُ��ض��اِح��ُك��ُه��م ف��أص��بَ��َح��ْت ت��ب��ِك��ي ال��س��ي��ِف ب��ق��اي��ا وك��انَ��ْت

302



شوقي شعر من أماثيل

وَم��ْوِس��َم��ا ِع��ي��ًدا اإلس��الِم ع��ل��ى ي��ع��ود أَِدرن��َة يَ��وِم ب��ع��د ي��وٍم ك��ل ع��َس��ى
ال��ُم��ق��ِدَم��ا ال��َع��زاء ذاَك َم��َح��ا ه��ن��اءً نَ��َرى ب��أن ع��زي��ٌز ال��َم��ْول��ى ع��ل��ى ول��ي��س

فيها يهنِّئ نباتة، البن أظنُّها قصيدٍة من قديٍم لبيٍت تضمنٌي األخري الشطر وهذا
البلقانية الكائنة تلك بعد أدرنة اسرتداُد الواقع يف كان ولقد أبيه، بعد العرَش توىلَّ َمِلًكا
محمد واملرحوم أنا دخلُت كنُت أني وأذكر أدهم. جواد وجه يف بيضاء بغرة أشبَه الفجيعة
أن فبعد يلدز، قرص يف وقتئٍذ وكان هللا، رحمه رشاد محمد السلطان عىل الرشيعي باشا
البلقان، حرب يف الدولة بهزيمة قَضْت التي الحوادث من التألَُّم أظَهَر حرضته يف جلسنا
باسرتداد تسلَّيْنا قد هذا مع إننا أي اولدق.» متسيل اسرتداديله أدرنة «لكن وقال: َم تبسَّ ثم

أدرنة.

العثماني االنقالب يف شوقي قصيدة (34)

وسقوط العثماني االنقالب يف منظومته الرُّْكبان بها سارت التي شوقي قصائد ومن
فيها: قال الثاني، الحميد عبد السلطان

ال��ب��دور نَ��بَ��أ ج��اءه��ا ه��ل ال��ق��ص��ور ذات ي��ل��دًزا س��ل

الحميد، عبد السلطان به يقيم الذي القرص اسم وكان النَّْجم، بالرتكيَّة معناه يلدز
نوبة جاءته النجم هذا إن يقول أن يريد وشوقي البوسفور، عىل ُمِرشفة رابية عىل وهو

يغيب. ثم يطلع الذي كالبدر األفول

ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع َل��ب��ك��تْ��ك إج��اب��ة ت��س��ت��ط��ي��ع ل��و
وال��س��دي��ر ال��َخ��َورن��ق ع��ل��ى خ أن��ا م��ا ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى

بالحرية. املناذرة قصور من والسدير الخورنق

ال��ك��ب��ي��ر وال��م��ل��ك ـ��م��اع��ي��ل إس��ـ ب��ع��د ال��ج��زي��رَة َوَده��ا

بمرص. إسماعيل الخديوي به يقيم كان الذي القرص بالجزيرة يريد
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ال��ق��ص��ور أه��ُل وال تُ��َرى ُر ال��ق��ص��و ف��ال ال��ج��م��ي��ع ذه��ب
ال��م��دي��ر ب��ي��د ونُ��ح��وس��ه ُس��ُع��وده ي��دور َف��َل��ٌك
وُح��ور م��الئ��ك��ة م��ن ه��ا ذُرا ف��ي األوان��س أي��ن
��رور ال��سُّ م��ن ال��راوي��ات ـ��م ال��نَّ��ِع��ي��ـ م��ن ال��ُم��تْ��رع��ات
ال��غ��رور م��ن ال��ن��اه��ض��ات ل ال��دَّال م��ن ال��ع��اِث��رات
ال��ص��دور ع��ل��ى ال��ن��اِه��ي��ات ة ال��وال ع��ل��ى اآلم��رات

األعظم»، «الصدر العثمانيَّة السلطنة وزراء لكبري يُقال وكان صدر، جمع الصدور
السلطان حظايا سيَّما ال السلطاني القرص جواري ألن ؛ شكٍّ بال مبالغة البيت هذا ويف
لطالوة هذا قال شوقي ولكن األخري، الزمن يف ال القديمة األعرص يف الكلمة نفوذ لهنَّ كان

يقول: ثم الشعر،

ال��زه��ور أم��ث��ال ال��َع��رِف ت ال��ط��يِّ��ب��ا ال��ن��اِع��م��ات

األزاهر، الجمع وجمع األزهار عىل بل الزهور، عىل يُجَمع ال الزهر أن هنا يُالَحظ
املحدثني. كتابات يف اللفظة هذه تُوَجد قد ولكن

ال��ن��ض��ي��ر ال��َع��يْ��ش ب��نَ��ْش��وة ن ال��زم��ا ع��ن ال��ذَّاه��الت
ال��وثِ��ي��ر ِع��زَّت��ه��ا ك��رس��يِّ ع��ل��ى ب��ل��ق��ي��ٍس ك��لِّ م��ن
واألم��ي��ر اإلم��ارة ف��ي ـ��دة ُزبَ��ي��ـ م��ن ن��ف��وذًا أم��ض��ى
وال��ح��ري��ر وال��زخ��ارف رف وال��م��ش��ا ال��رف��ارف ب��ي��ن
ال��غ��دي��ر ح��ج��م ف��ي وال��ب��ح��ر ال��دُّن��ا ح��ج��م ف��ي وال��روض

األنهر. بعض كأنه حتى يضيق البوسفور أن وذلك

ال��ع��ب��ي��ر ف��يَّ��اح وال��م��س��ك ��ن��ا ال��سَّ م��ؤت��ِل��ق وال��در
ال��ُم��ِغ��ي��ر غ��ارات وف��وق ك ��م��ا ال��سِّ ف��وق م��س��ك��ٍن ف��ي
ال��غ��ف��ي��ر وال��ج��مِّ وال��خ��ي��ل وال��ق��ن��ا ال��م��ع��اق��ل ب��ي��ن
ال��ُم��ِغ��ي��ر ال��ن��ج��م ن��ه��اي��ة ل واألُف��و ي��ل��دز ��وه س��مَّ
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غارت يقال الغائر؛ فصوابه اآلفل بمعنى كانت إن امُلِغري قوله عىل هنا ويُالَحظ
عىل غبار فال املرسع أي «امُلِغري» بقوله أراد شوقي ولعل غربت، أي وغئوًرا غياًرا الشمس

حينئٍذ. البيت

وال��خ��دور ال��م��خ��ادع ف��ي ِئ��ر ال��دوا ع��ل��ي��ه��ن دارت
ال��َع��ِش��ي��ر أْس��ِر ف��ي وِب��تْ��ن ـ��ِد ال��ع��ب��ي��ـ رقِّ ف��ي أم��س��ي��ن
ال��ن��ذور وم��ن ض��راع��ة ِة ال��ص��ال م��ن ي��ن��ت��ه��ي��ن م��ا
ن��ص��ي��ر ب��ال وربُّ��ه��ن رب��ه��نَّ ن��ص��رة ي��ط��ل��ب��ن

السلطان. هو والثاني هللا، هو األول ربُّهنَّ

ال��ح��ب��ور ي��ق��ق م��ن وك��ان َح��ب��ي��َره��نَّ ال��س��واد ص��بَ��َغ
ج��ري��ر م��ن أش��ع��ر بُ��رَديَّ ف��ي ف��إن ع��ج��زت إن أن��ا

قوله: مثل وهو الفخر، يف طريقته عىل الشاعر هنا مىض

ال��ب��ح��ت��ري ف��يَّ أع��اد بُ��ْردتَ��يْ��ك ف��ي وأع��اده��ا ردَّه��ا ق��د ال��ذي إن

قال: ثم

وال��ن��ث��ي��ر ش��رًح��ا ي��ع��زُّ ـ��ِم ال��ن��ظ��ي��ـ ع��ل��ى اإلم��ام خ��ط��َب
األخ��ي��ر ال��زم��ن ف��ي يَّ��ام األ وع��ب��رة ال��م��ل��وك ِع��ظ��ة
ال��ض��م��ي��ر وف��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ـ��ض��ع ت��ض��ْع��ـ وإن ال��م��ل��وك ش��ي��خ
ك��ث��ي��ر ع��ن ي��ع��ف��و وال��ل��ه ل��ه ال��م��ول��ى ن��س��ت��غ��ف��ر

ِمَن تُْخُفوَن ُكنْتُْم ا ِممَّ َكِثريًا َلُكْم ُ يُبنَيِّ َرُسولُنَا َجاءَُكْم َقْد اْلِكتَاِب أَْهَل ﴿يَا هللا: كتاب يف
َكَسبُوا ِبَما يُوِبْقُهنَّ ﴿أَْو الشورى: سورة ويف املائدة، سورة يف َكِثرٍي﴾ َعْن َويَْعُفو اْلِكتَاِب

َكِثرٍي﴾. َعْن َويَْعُف

ع��ذي��ر أو ب��ب��اٍك أَْول��ى م��ص��اب��ه ع��ن��د ون��راه
وال��نَّ��ِك��ي��ر ال��ش��م��ات��ة ب��ي��ن ون��ج��لُّ��ه ون��ص��ون��ه
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ال��غ��ف��ور ال��م��ل��ِك ي��ِد ف��ي م��ث��ِل��ك ح��س��اب ال��ح��م��ي��د ع��ب��د
ال��َق��ِص��ي��ر ب��ال��ح��ك��ِم ول��ْس��َن ل ال��طِّ��وا ال��ث��الث��ي��ن س��ْدَت
ال��ص��غ��ي��ر وف��ي ال��ك��ب��ي��ر ف��ي ل��ك بَ��َدا م��ا وت��أم��ر ت��ن��ه��ي

والصغري الكبري ويف رعيته من والصغري الكبري عىل ناهيًا آمًرا كان إنه يقول أن يريد
اململكة. شئون من

ُم��ِش��ي��ر م��ن ال��ك��واك��ب ع��دُد ال��ح��م��ى وف��ي ت��س��ت��ش��ي��ر ال

لهم ن ممَّ ُوَزراء عندك كان أنه مع ُمِشريًا عليك تقبل ال برأيك ُمستِبًدا كنت يقول:
وأخذ استشار طاملا الحميد عبد ألن املبالغة؛ من يشء هذا ويف العدُّ. يأخذهم ال ُمِشري رتبة
بإشارة يتقيَّد ال بكونه الدستوريني امللوك من غريه عن يفرتق كان وإنما أعوانه، برأي

منهم. أحٍد

ال��ب��ك��ور ل��دى وألَّ��ُه��وك ح ال��روا ف��ي ل��ك س��بَّ��ح��وا ك��م
ال��ح��ض��ور ف��ي م��وس��ى ك��س��ج��ود ��ًدا ُس��جَّ ل��ك ورأي��تُ��ه��م
ال��ظُّ��ه��ور أق��واس ب��ال��ذلِّ ووت��روا ال��رءوس خ��ف��ض��وا

كان وإنما االنحناء، من كاألقواس ظهوُرهم تصري حتى أمامك ينحنون كانوا أي
لك. الخضوع وترها

األم��ور داه��ي��َة وك��ن��َت ِر األم��و م��ن ده��اك م��اذا

وداهية، دهاك بني جناس البيت ويف باقعة، فمعناه داهية وأما أصابَك، بمعنى دهاك
ثم ومشري، تستشري بني معنويٍّا جناًسا أبيات بثالثة هذا قبل مرَّ الذي البيت يف أن كما

قال:

ال��ع��ث��ور وال ب��ال��ج��زوع ـ��ت وج��ل��ـ ح��دث��ت إن ك��ن��ت م��ا
ال��خ��ب��ي��ر ال��ش��ي��خ وِح��ْك��م��ة ة واألنَ��ا ال��رويَّ��ة أي��ن
ث��ب��ي��ر م��ن ال��ق��واع��د دكَّ رم��ى إذا ال��ق��ض��اء إن
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يُقال منًى من يصبُّ واد وهو أفاعية، بينهما يصبُّ مفرتقان جبالن بالتَّثْنية الثبرياِن
ي ُسمِّ عرفة، وبني بينها بمكة جبل ثبري وقالوا األعرج. ثبري ولآلخر «غينا» ثبري ألحدهما
اإلفاضة أرادوا إذا الجاهلية يف وكانوا به، ي فُسمِّ الجبل ذلك يف مات هذيل من برجل ثبريًا
أغاروا ثبري ناحية من الشمس أرشقت إذا كانوا فإنهم نغري. ما كي ثبري أرشق يقولون:
النصع، وثبري الخرضاء وثبري الزنج ثبري منها هذا غري أثربة وبمكَّة أرسعوا أي النحر؛ إىل
ثربًا بالضم يثربه األمر عن ثربه من هو اللفظة واشتقاق األحدب. وثبري املزدلفة جبل وهو

قال: ثم حراء، يواري ألنه ثبريًا ي ُسمِّ ثبريًا إن قيل احتبسه. إذا

ال��س��ري��ر ربِّ ف��ي ـ��ت��ك��م��ون ي��ْح��ـ ع��ل��ي��ك ال��س��ري��ر دخ��ل��وا
أس��ي��ر م��ن وب��ال��خ��ل��ي��ف��ة ـ��ن آس��ري��ـ م��ن ب��ه��م أع��ِظ��ْم
ال��ق��دي��ر ل��ل��م��ل��ك ال��ُح��ْك��م ـ��ت اع��ت��زْل��ـ ق��ل��ُت اع��تَ��ِزْل ق��ال��وا
ش��ه��ور س��وى ص��ب��رت وم��ا ـ��َن ال��س��ن��ي��ـ ل��دول��ت��ك ص��ب��روا

الشورى إعالن عىل أجربوك أن وبعد سنة، ثالثني امُلطَلق ُحْكمك عىل صربوا إنهم أي
تقوِّضها. أن حاولت حتى أشهر بضعة سوى عليها أنت تصرب لم

ال��ع��س��ي��ر ل��ل��ح��ك��م وح��ن��ن��ت دس��ت��وره��م م��ن أوذي��ت
ال��ع��ص��ور خ��ال��ي ف��ي ه��ارون أو ك��ال��م��ن��ص��ور وغ��ض��ب��ت

هذا ولكن الرشيد، هارون حفيده أو املنصور جعفر أبي استبداَد تستبدَّ أن أردت أي
الوقت. ذلك غري الوقت

ال��غ��رور ب��ال��دن��ي��ا وض��نَ��نْ��َت ��ه��م ح��قِّ ب��ض��ائ��ع ض��نُّ��وا
ق��دي��ر َف��ِرح ��ب ُم��رحِّ َظ اح��ت��ف��ا ب��ه اح��ت��ف��ْظ��َت ه��الَّ
ال��غ��ري��ر ال��م��ل��ك وع��ص��م��ة ـ��د ال��رش��ي��ـ ال��م��ل��ك ِح��ل��ي��ة ه��و
ال��ده��ور ع��ل��ى وال��م��ل��وك ل��ك ال��م��م��ا ف��ي ي��ب��ارك وب��ه

وليس إرادتك تحكيم عىل أنت وحرصت الضائع، الرعية حقِّ عىل حرصوا إنهم قال
الدستور فإن قرة، وعني رحب بصدر الدستور تلقيت لو تحسن كنت ولقد ، بحقٍّ هذا

307



شوقي

بركة والدستور ووقاية، عصمة التدبري يملك ال الذي وللملك ِحلية، الرشيد العاقل للملك
الحميد، عبد خلع الذي العثماني الجيش خاطب ثم قائًما، دام ما وامللوك املمالك عىل

فقال:

ال��َف��خ��ور وال ب��ال��دَّع��ي ال ال��ذي ال��ج��ي��ش أي��ه��ا ي��ا
ب��ال��ظ��ه��ور ال��ب��ريَّ��ة ل��ف��ت ال��ِح��م��ى ِري��َع ف��إن ي��خ��ف��ى
ال��زئ��ي��ر ف��ي يُ��س��ِرف ول��ي��س ِل ال��ف��ع��ا ف��ي يُ��س��ِرف ك��ال��ل��ي��ث

ِريَع إذا حتى امللك وإدارة السياسة يف له تدخُّ بعدم يخفى العثماني الجيش إن يقول
الضوضاء، قليل الِفْعل كثري فهو قوَّته، بكلِّ وظهَر َوثََب النوازل من بيشء امللك ِحمى
الجيش هذا َخْلِع منذ بدأ قد األسف مع ولكنَّه شوقي، قال ما أبدع من هما البيتان وهذان
طاملا املمالك سياسة يف الجيوش ودخول ولإلدارة للسياسة يتعرَّض الحميد عبد للسلطان
من خاليًا البلقانية الحرب يف العثماني الجيش هذا انهزام يكن ولم لظهورها، قاصًما كان

قال: السبب، هذا

ال��س��ط��ور ��ب��ة م��ذهَّ غ��رَّاء ص��ح��ي��ف��ًة ال��زم��اُن ي��تْ��ل��و
ال��ج��س��ور ن��ي��ازي��ك وف��ي ء ال��ج��ري أن��ورك م��دح ف��ي

إعادة يطلب الروميل بالد يف العسكر من برشذمة ثار عندما صغريًا ضابًطا كان أنور
الوقت ذلك يف صيتهما فطار األرناءوط، بالد يف مثله ثار الذي نيازي وكذلك الدستور،

العثمانية. للحربيَّة ناظًرا صار حتى يرقى — أنور — أحدهما زال وما

ال��ع��س��ي��ر ال��ب��ل��د ف��ات��ح ي��ا ب��ل اإلس��الم ش��وك��ت ي��ا
ال��ب��ش��ي��ر ع��ل��ى ال��ك��ري��م ُع��َم��ر ب��ن��ي م��ن األك��ارم واب��ن
��ري��ر ال��صَّ وع��ل��ى ك��ج��دِّه��م ـ��ل ال��ص��ل��ي��ـ ع��ل��ى ال��ق��اِب��ض��ي��ن
وال��ك��رور َزْح��ف��ك ي��وم ئ��ك ردا ف��ي ج��دُّك ك��ان ه��ل
ال��ن��س��ور ق��نَّ��اص وص��ْدَت د األس��و ص��يَّ��اد ف��ق��ن��ص��َت
ال��ث��غ��ور ع��ن��ق��اء وم��ل��ْك��َت َع��نْ��وة ي��ل��دز وأخ��ذت
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ى املسمَّ الجيش قاد الذي باشا شوكت محمود أن الحادثة هذه جرت يوم شائًعا كان
من هو الحميد، عبد السلطان وخلع استانبول إىل سالنيك من زحف الذي الحركة بجيش
باشا شوكت فمحمود بصحيح ذلك وليس عنه، هللا ريض الخطاب بن عمر الخليفة ذرية
ويُقال فيها، الَوجاهة بيوتات من وصارت بغداد استوطنت األصل كرجية عائلة من هو
إىل يمتُّ باشا شوكت محمود كان فإن مصاهرة، املوصل يف العمري آل وبني بينها إن
الكريم «عمر قوله: وأما اآلباء، ال هات األمَّ جهة من فيكون بنسب — عنه ريضهللا — عمر

أسمائه. من البشري ألن ملسو هيلع هللا ىلص؛ هللا رسول عىل العزيز أنه فمعناه البشري.» عىل
سالنيك من زحًفا استانبول إىل الحركة جيش دخول يف هللا— رحمه — نسيب وألخي
من به ُفِجعنا كنَّا بما التأثُّر عليه أمالها رنانة، قصيدٌة باشا شوكت محمود قيادة تحت
للجنة ورئيًسا ة األمَّ نوَّاب أحَد كان الذي أرسالن املصطفى محمد األمري نا عمِّ ابن استشهاد
غيًظا الحكومة عىل ثار قد الحميدي الحزب وكان النوَّاب، مجلس يف الخارجيَّة األمور
إىل وساقوها العساكر وخدعوا حينئٍذ، الحكومة قوام كانت التي والرتقي االتحاد بجمعية
أرسالن محمد باألمري فتكوا أن بعد ولكنهم بالنوَّاب، الفتك أرادوا حيث أياصوفية ساحة
الدستور أنصار من أخرى عساكر أن وبلغهم الرعب فيهم وقع العدليَّة، ناظر باشا وناظم
السلطان وانتدب الدستور أنصار من بكثريين فتُكوا ولكن فتفرَّقوا لالقتصاصمنهم؛ آتية
عليه وقعت الذي الصدر باشا حلمي حسني مكان أعظم صدًرا باشا توفيق الحميد عبد

األنظار. عن وتوارى الثورة
قرَّروا اآلستانة يف وقع ما سالنيك جمعيتِهم مركُز كان الذين االتحاديني بلغ وملا
باشا شوكت محمود ونرش أدرنة، جيش إليه وانضم سالنيك، بجيش اآلستانة إىل الزحف
يف ثاروا الرجعيني أن وهي الحركة؛ هذه عىل حملت التي األسباب عن العثمانية ة لألمَّ بيانًا
ساحة يف أثاروها التي العساكر وتجمعت الدستورية، الحكومة بسقوط وناَدوا العاصمة
األمة مبعوث األثيمة بأيديهم واستُشهد بهم، الفتَْك وقرَّروا املبعوثني أو النوَّاب مجلس
الدستور إلعادة الحريَّة جيش يزحف ولذلك باشا؛ ناظم العدليَّة وناظر بك أرسالن محمد

الُجناة. من واالقتصاص وتوطيده
ألن والعسكرية؛ الثَُّكن بعض أمام إالَّ ُمقاومة له تحصل ولم الجيش دخل ثم
بعدم عليه أشار الجديد الصدر باشا توفيق وكان الداخلية، الحرب عاقبة خيش السلطان
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بك أنور االتحاديون أنقذ العاصمة عىل الحريَّة جيش استوىل فلما ، للرشِّ تخفيًفا املقاومة
إىل وأرسلوه الطاعة إالَّ يسْعه فلم امللك عن التخيلِّ وجوب السلطان فأبلغوا جماعة ومعه
إىل فردُّوه بقليل، البلقانية الحرب قبل ما إىل به أقام قرص له َص تخصَّ حيث سالنيك؛

.١٩١٧ سنة مات حيث بك» «بكلر بقرص وأنزلوه اآلستانة
هذه: فهي باشا شوكت محمود يف أخي قصيدة أما

َط��ِري��ق��ا ال��ص��واب م��ن م��ه��ْدَت ح��ت��ى َف��ُروق��ا خ��ش��ي��َت م��ا ش��وك��ت م��ح��م��ود
خ��ري��ق��ا ال��ري��اح م��ن ال��م��غ��ار ي��وم ش��اَك��َل��ت ق��د ال��ت��ي ��ت��ك ل��ه��مَّ س��ق��يً��ا
ح��ق��ي��ق��ا األج��لُّ ال��خ��ط��ر ب��ه��ا أم��س��ى ب��ع��دم��ا ال��خ��الف��ة ت��دارك��َت َم��ن ي��ا
وري��ق��ا ب��ج��ان��ب��ي��ك ال��ن��ج��اح غ��ص��ن غ��دا وق��د ال��م��دي��ح ل��ق��م��ري أس��م��ع
ال��م��ف��روق��ا ال��دول��ة ش��م��ل وي��ل��مَّ ال��ب��ال ي��م��ح��و أن ال��ل��ه أراد ق��د ب��ك
ش��روق��ا ال��ه��الل م��ن أت��اح ح��ت��ى دج��ن��ة ال��ظ��الم م��ن أت��اح إن م��ا

ومنها:

ت��ط��وي��ق��ا ِج��ي��ده��ا ق ي��ط��وِّ ف��ض��ٌل أن��ق��ذْتَ��ه��ا ال��ت��ي أم��ت��ك ع��ن��د ل��ك
ال��م��رش��وق��ا أذاه��م س��ْه��م ف��رَدْدَت ب��َك��يْ��ده��م ال��خ��ائ��ن��ون ع��ل��ي��ه��ا أن��ح��ى
وف��س��وق��ا دع��ارة ال��ك��رام ق��تْ��ُل ل��دي��ه��م وط��اب ال��ش��ورى م��ن أِن��ُف��وا
خ��ف��وق��ا ال��ل��واء ل��م��ن��ص��ور ش��ه��دوا م��ا ب��َق��ْدر ال��ظ��ال��م��ي��ن ق��ل��وب خ��ف��ق��ْت
س��وق��ا ال��ت��خ��وُّف أب��ق��ى وال م��ن��ه��م أل��س��نً��ا ال��ت��ح��يُّ��ر أب��ق��ى ف��م��ا س��دروا
خ��ل��وق��ا وال��ج��ب��اه ال��م��ح��اج��ر ده��ن��وا ك��أن��ه��م ال��وج��وِه ص��ْف��ر ت��ل��ف��اه��ُم

ومنها:

ب��روق��ا ال��س��ي��وف ل��م��ع م��ن ق��دم��ت ب��ع��دم��ا ال��م��ن��اي��ا دي��م م��ن أم��ط��رت
َع��ِت��ي��ق��ا ال��ِح��ج��از ف��ي ب��ي��تً��ا أك��رْم��َت ش��رف��ات��ه ف��ي ال��ق��ْص��َر أه��نْ��َت ل��م��ا
رق��ي��ق��ا ال��ع��زي��ز ت��رك م��ن س��ب��ح��ان َع��نْ��وة أس��ارك ف��ي ال��م��ت��وج ب��ات
ش��ه��ي��ق��ا ل��دي��ك ت��ن��اغ��ي��ه��ا ف��غ��دا أك��ن��ان��ه��ا ف��ي ال��غ��ي��د س��رب وذع��رت
ت��رن��ي��ق��ا وال ن��ك��ًدا ش��ارف��ت م��ا ب��ن��ع��م��ة ت��م��ي��س وق��د ل��ل��ح��س��ان َم��ن
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وال��ت��ف��ري��ق��ا ال��بَ��يْ��ن ده��اه��ا م��م��ا آن��س��ت ع��ش��يَّ��ة ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ج��زع��ت
ش��ق��ي��ق��ا ال��ي��اس��م��ي��ن ي��ردُّ ب��دم ��ب��ت ُخ��ضِّ ب��ي��ل��دز أزاه��ره��ا ورأت

القالب يف اللوم من أودعه ما الحميد عبد للسلطان خطابه أودع كان وإن شوقي إن
بوجوب أشار فلهذا بمدائحه؛ تغنَّى طاملا الذي السابق للخليفة والءه ينَس لم الجميل،
الذي هللا إىل حسابه مرتوًكا سيئاته، عن واإلغضاء إمامته وتذكُّر كرامته وحفظ توقريه
ولكن اآلخر، إىل شخصه يف الحميد عبد بالسلطان يُوِيص شوقي زال وما فيه. سيفصل
الذي الخالفة منصب ألجل بل شخصه، ألجل الحميد عبد السلطان ه يهمُّ يكن لم شوقي
بزوال يزول ال املنصب وهذا املسلمني، جميع أفئدة إليه تهوي منصب وهو يتقلَّده كان
وخليفة سلطانًا بُوِيع الذي رشاد محمد السلطان أخوه اآلن شغله قد بل الحميد، عبد
يودِّع عنه يَِحيد ال الذي بمبدئه عمًال األمني اإلسالمي فالشاعر الخامس، محمد باسم
سالم الجديد الخليفة إىل يُهِدي وهو تبقى. أن يجب الخالفة ألن الخلف؛ ويحيي السلف

فيقول: اإلسالمية، ة األمَّ من بايََعه َمن يف بايعوه الذين مرص أهل

األم��ي��ر إل��ى ال��س��الَم ـ��دوَن يُ��ه��ـ ب��م��ص��ر ال��م��ؤم��ن��ون
وال��ص��دور ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ـ��ُد ��ـ م��ح��مَّ ي��ا ويُ��ب��اي��ع��ونَ��ك
ال��م��س��ي��ر ف��ي األه��لَّ��ة ح��ظَّ ل��ه��الل��ه��م ��ل��وا أمَّ ق��د
ال��ن��ص��ي��ر ال��ل��ه ب��ق��وَّة ِل ال��ك��م��ا أْوَج ب��ه ف��اب��لُ��ْغ
ال��ك��ب��ي��ر ع��ث��م��ان س��ي��ف نَ��َك ي��ق��ل��دو ال��ك��ب��ي��ر أن��ت
ال��ذك��ور ش��ي��خ ح��س��ام��ه ـ��ن ال��ف��ات��ح��ي��ـ ال��غ��زاة ش��ي��خ

البيت هذا عادة ومن عثمان، آل سيف بتقليده الخامس محمًدا السلطان يهنِّئ
تُقام عظيمة حفلة يف وذلك عثمان جدِّه سيَف يقلِّدونه السلطان مبايعة عند أنهم الكريم
يخفى ال كما املدفون — عنه هللا ريض — األنصاري أيوب أبي الجليل الصحابي مقام يف
املولوية الطريقة شيخ السيف هذا السلطان يقلِّد الذي ويكون استانبول. خليج آخر يف
بهذا ليقوم اآلستانة إىل قونية من يستدعونه الرومي، الدين جالل موالنا إىل املنسوبة
محمد السلطان توىلَّ حتى الدهر طول وها يغريِّ أن يريدوا لم قديمة عادة وهي التقليد،
حفلة جرت فلما عثمان، بني من األخري السلطان وهو السادس بمحمد ب امُللقَّ الدين وحيد
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كان العامة، الحرب من األخرية السنة يف وذلك األنصاري أيوب أبي مقام يف السيف تقليد
إىل الغرب طرابلس من بغواصة قدم قد السنويس الرشيف أحمد السيد الكبري املجاهد
ريض السنويس السيد يد من عثمان آل سيف تقليده يجعل أن السلطان فآثر اآلستانة،

يقول: ثم عنه، هللا

ال��ج��دي��ر ال��نَّ��ِزه ال��ع��ادل م ب��اإلم��ا ال��خ��الف��ة ب��ش��رى
ال��ق��ب��ور ُح��َف��ر م��ن إس��الم ال��ـ ف��ي ال��دس��ت��ور ال��ب��اع��ث
ال��ن��ش��ور ق��ب��ل وب��ع��ثَ��تْ��ه ب��ه م��ع��اوي��ٌة أودى
ن��ور ف��وق َ ت��ألَأل ن��وٌر م��ن��ك��م��ا ال��خ��الف��ة ف��ع��ل��ى

الخليفة كان أن بعد أيامك يف بُعث قد امُلقيَّد الحكم إن الخامس: ملحمد شوقي يقول
يشري استئناًفا. وأنشأته جديد من نرشته فأنت بساطه، َطَوى قد سفيان أبي بن معاوية
األربعة الراشدين وخلفائه السالم عليه الرسول مدة إالَّ يْستَِتبَّ لم الشوروي الحكم أن إىل
باإلرث وجعلها عضوض، ُمْلك إىل الخالفة ل فحوَّ معاوية جاء ذلك وبعد عنهم، هللا ريض

عليها. وَمن األرض واِرُث وهللا باالنتخاب، ال

نسيب ألخي ومعارضتها النسيب يف لشوقي قصيدة (35)

قوله: النسيب يف شوقي قصائد ومن هذا

ع��وده ورح��م وب��ك��اه م��رق��ده ج��ف��اه م��ض��ن��اك
��ده ُم��س��هَّ ال��ج��ف��ن م��ق��روح ُم��َع��ذبُ��ه ال��ق��ل��ِب َح��يْ��ران
وت��ن��ف��ده ع��ل��ي��ك ي��ب��ق��ي��ه رم��ق��ا إالَّ ح��رًق��ا أوَدى
��ده ت��ن��هُّ ال��ص��خ��ر وي��ذي��ب ت��أوُّه��ه ال��ورق ي��س��ت��ه��وي
ويُ��ق��ِع��ده ال��ل��ي��ل ويُ��ق��ي��م ويُ��ت��ِع��ب��ه ال��ن��ج��م وي��ن��اج��ي
ت��ردِّده ال��دوح ف��ي ش��ج��نً��ا ُم��ط��وف��ة ك��لَّ وي��ع��ل��م
ي��ت��ص��ي��ده ال وت��أدب َش��َرك م��ن ل��ط��ي��ف��ك م��دَّ ك��م
ُم��س��ِع��ُده خ��ي��اَل��ك ول��ع��ل م��س��ع��ف��ه ب��غ��م��ض ف��ع��س��اك
م��ف��رده أن��ك وال��س��ورة ب��يُ��وُس��ف��ه ح��ل��ف��ت ال��ح��س��ن
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وأم��رده ال��خ��ل��د ح��وراء ق��ب��ًس��ا أو ج��م��ال��ك ودَّ ق��د
ت��ش��ه��ده تُ��ب��َع��ث ل��و ي��ده��ا م��ق��ط��ع��ٍة ك��لُّ وت��م��نَّ��ت

يوسف. رأيَْن ملَّا أيديَهنَّ قطْعَن اللواتي العزيز امرأة صواحبات أي

ي��ج��ح��دُه خ��دُّك أك��ذل��ك دم��ي زك��يَّ ع��ي��ن��اك ج��ح��دت
أُش��ه��دُه ل��خ��دِّك ف��أش��رُت رم��ت��ا إذ ش��ه��ودي ع��زَّ ق��د
أَص��ي��ُدُه واس��ت��ك��ب��ر ف��أبَ��ى أش��رك��ه ب��ج��ي��ِدك وه��م��م��ُت
أم��َل��ُده وت��م��نَّ��ع ف��ن��ب��ا أع��ط��ُف��ُه ق��وام��ك وه��ززُت
��ُده ي��ع��قِّ ال��َخ��ْص��ِر ب��ال م��ا ��ده أم��هِّ ل��رض��اك س��بَ��ٌب
ي��ف��س��ُده واٍش ي��ق��ِدُر ال م��ا وب��ي��ن��ك ال��ح��بِّ ف��ي ب��ي��ن��ي
وأوص��ُده ال��س��ل��واِن ب��اب ل��ي ي��ف��ت��ح ال��ع��اِذِل ب��ال م��ا
أَع��بُ��ُده وأوش��ك ف��أق��ول ب��ه تُ��ج��نُّ ت��ك��اد وي��ق��ول
ي��ُده َس��ِل��م��ت ض��يَّ��ع��ه��ا ق��د ي��ده ف��ي وروح��ي م��والي
م��ع��بَ��ُده األض��ل��ع وح��ن��اي��ا ل��ه ي��دقُّ ال��ق��ل��ب ن��اق��وس
م��ن��ض��ده ال��ي��اق��وت ق��س��م ل��ؤل��ؤه��ا ب��ث��ن��اي��ا ق��س��ًم��ا
وم��ش��ه��ده ال��ع��ش��ق م��ق��ت��ول ك��وث��ره ي��وع��د ورض��اٍب
أس��وده ي��ق��ب��ل ك��ان ل��و ل��ه ي��ح��جُّ ك��اد وب��خ��اٍل
ي��ف��نِّ��ُده وال��رم��ح ن��س��بً��ا ل��ه ال��غ��ص��ُن ي��روي وق��واٍم
ُده ت��ب��دِّ ال��ه��ج��ر وع��وادي َج��ل��دي م��ن أوه��ن وب��َخ��ْص��ر
ت��ب��رُِّده ب��ال��ق��ل��ب س��ل��وى َخ��َط��رت وال ه��واك ُخ��نْ��ُت م��ا

جانب يف للقراء أعرضها أن أحببت التي القصيدة بهذه نسيب أخي عارضها وقد
هذه: وهي شوقي، قصيدة

ُم��ن��ِج��ُده ب��ع��ط��ف��ك أن��ت ه��ل ت��ج��لُّ��ده ع��ص��اه م��ض��ن��اك
َم��وِق��ُده األض��ل��ِع إح��ن��اء َك��َم��د ب��ه ال��ج��س��م َم��ن��ُه��وك
��ُده يُ��س��هِّ ال��بَ��ْرق وَوِم��ي��ض يُ��ه��يِّ��ُج��ه ال��ورق ت��رج��ي��ع
ت��ردُّده ل��ع��زَّ أح��ش��اه َخ��َف��ق��ت م��ا ل��و ن��ف��س ول��ه
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ُع��وَّده ي��ت��ه��ام��س َدن��ٍف ف��ي ف��ع��زاؤك تَ��ْه��ُج��ْره إْن
ف��رق��ده ن��ورك زوََّد ق��د َغ��َل��س ف��ي ط��ي��ُف��ك ي��س��ري ال
��ُده ت��وجُّ ال��ص��خ��ر ي��س��ت��ب��ك��ي َش��َغ��ٍف ف��ي ف��ؤادي ح��اُل م��ا
ي��خ��دِّده ال��خ��د وي��روح ي��ص��دِّع��ه ال��ص��دغ ي��غ��دو إذ
ي��ص��ف��ده ال��ف��رع ف��ي��ق��وم ف��ي��أس��ره ال��ط��رف وي��ك��ر
��ده ت��ك��مِّ اآلم��ال ل��وال َج��َل��ل ج��رح ل��ه وال��ص��دُّ
ويُ��س��ِع��ُده ال��ح��بُّ ي��ش��ق��ي��ه ف��تً��ى ف��ك��لُّ م��والي أف��دي
��ده ُح��سَّ ي��ت��ق��طَّ��ع ف��وًزا َط��ْل��ع��ت��ه ب��َم��رأَى ف��ْزُت َك��م
ُم��ع��رب��ده ف��اه م��ا س��ك��ًرا ش��م��ائ��ل��ه ب��راح وس��ك��رت
ت��ؤوِّده ش��ك��واي أت��رى ��ت��ه ِرقَّ أْغ��َرتْ��ن��ي ُغ��ْص��ن
م��غ��رِّده األغ��ص��ان ي��ه��وى ول��ه ف��ي ص��داح وال��ش��ع��ر

أنه وهو املعاِرض، أو املعاَرض سواء الشعر هذا قراءة عند نفيس يخالج ما أقول:
فأصبحا الوزن، هذا قيَّدهما اللذان الشاعران دها تعمَّ صنعة هناك وأن أمر، كبري فيه ليس
َحَكما طاملا والقافية الوزن أنَّ جرَم وال القوايف. ويجرَّان املعاني له ران يسخِّ أسريين له
الشعراء أطول كان ولهذا شاء؛ كيف معانيه إبراز يف ف الترصُّ حريَّة وسلباه الشاعر عىل
كان وإن عليه، نظما الذي كهذا بحًرا ولكن ُمقيَّد، وهو حرٍّا تراه من درجًة وأعالهم باًعا
يمنعه ثقيل قيد يف راسًفا فيه الشاعر ترى بَخبَِبه، ويلذُّ بمقاطعه القارئ يعجب مرقًصا

امُلْعتاد. َجْريه يْجِرَي أن

شكسبري يف شوقي قصيدة (36)

فقال: اإلنكليز، عظمة مدح يف بها بالَغ شكسبري يف قصيدة ولشوقي

��اء ش��مَّ ب��ال��ح��قِّ َدع��ام��ت��ه وم��ا ال��م��اء ُك��ْرس��يُّ��ه م��ا ال��َم��م��ال��ِك أع��ل��ى
آب��اء األب��ن��اء ب��ه ق ي��ط��وِّ ل��م م��ا أب��وَّت��ك��م ك��م ح��الَّ ال��م��ن��ش ج��ي��رَة ي��ا
َق��ْع��س��اء ال��ش��رق ف��ي ب��اذخ��ة ال��َغ��ْرب ف��ي ِع��زَّت��ه ال��ش��م��س ُم��ْل��ك يُ��ط��اِول ُم��ْل��ك
ب��نَّ��اء األخ��الق م��ن ب��ن��اه ُرْك��ٍن إل��ى وال��ح��ق��وق م��ن��ه ال��ح��ق��ي��ق��ُة ت��أوي
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ء أِج��الَّ أش��ي��اٌخ ال��رأي ب��ح��ائ��ط ون��طَّ��ق��ه ال��ع��ال��ي ب��ال��ن��ظ��ر أع��اله
أرزاء ال��روع ف��ي ُربً��ى َزْه��ر ال��س��ل��م ف��ي َم��ْم��ل��ك��ة ف��ت��ي��اُن ب��ال��ق��ن��ا وح��اط��ه
ُع��رب��اء ال��ده��ر ف��ي ع��رٌب ك��أن��ه��م نَ��ْج��َدِت��ه��م َف��ْض��ُل ويُ��رَج��ى ي��س��ت��ص��رخ��ون
َع��ْل��ي��اء ف��ي��ه َم��َداه��ا وراء وال ِس��ع��ة م��ن ال��ظ��نُّ ي��راه��ا ال ودول��ة
َق��ْط��ع��اء اإلن��س��ان َرِح��ُم وال ف��ي��ه��ا م��طَّ��رح ال��رح��م��ن س��ب��ب ال ع��ص��م��اءُ
َع��نْ��ق��اء ال��ص��ي��د ل��ب��اغ��ي وراءه��ن ُرْك��نً��ا ت��ح��ت��ه��م ك��ان��ت ال��ج��زائ��ر ت��ل��ك
ش��اءوا ك��م��ا وراع��ي��ه��م ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ونُ��ْص��رت��ه��م ال��ص��اف��ي ودُّه��م وك��ان

قد هذه كانت وإن املعنويَّة، عظمتهم من كثري ويف املاديَّة، اإلنكليز عظمة يف نزاع ال
حاٍل كلِّ وعىل تحته. ا عمَّ يشفُّ ثوبُها وصار فشيئًا، شيئًا الناس نظر يف تتضاءل غدت
إىل نظرنا إذا إننا إذ «كان»؛ بِفْعل للمسلمني الصايف اإلنكليِز ودِّ بتقييد شوقي أصاَب فقد

شكسبري: يف قال ثم به، ينوِّه أن يستحقُّ أثًرا الودِّ لهذا نجد ال األخري العرص

غ��نَّ��اء ال��ط��ي��ر ك��ري��م م��ن نَ��َم��ت وال ح��اِض��رة ش��ي��ك��س��ب��ي��ر م��ث��ل أن��ج��ب��ْت م��ا
َج��وزاء ال��ُك��ث��ر ب��ال��ن��ج��وم ت��ن��ل ل��م م��ا ش��رًف��ا إن��ك��ل��ت��را وح��ده ب��ه ن��ال��ت

الهند. من عندنا أفضل شكسبري إن يقول: كارليل كان

وأه��واء تُ��ح��َص��ى ال س��رائ��ُر ل��ه��ا ب��ل��ي��ت وال ل��واله ال��ن��ف��س ت��ك��ش��ف ل��م
وإي��ح��اء إل��ه��ام ال��ل��ه ج��ان��ِب م��ن ي��ؤيِّ��ده األع��ل��ى ال��ن��س��ق م��ن ش��ع��ر

الثانية الدرجة بمكان الوحي من هو الشعر أن وهو املنفلوطي، نقله كالٌم يل سبق
العلياء. من

يكشفها لم بأرساٍر الحياة عن إلينا أفضيت قد له: فيقول شكسبري، يخاطب إنه ثم
هنا. هو الرسَّ فإن الحياة؟ بعد عما بيشء إلينا تفيض أن تقدر فهل قبلك، شاعر اآلن حتى

األِل��بَّ��اء ي��روي��ه ال��م��وت ع��ال��ِم ع��ن َخ��بَ��ر أََال ال��خ��ال��ي ال��ع��ص��ِر ص��اح��َب ي��ا
وإدن��اء ت��م��ث��ي��ٌل ب��ع��ُد ِل��م��ا ف��ه��ل ل��ن��ا َوص��ْف��َت ق��د ف��أْم��ٌر ال��ح��ي��اُة أم��ا
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فيقول: موته، بعد عليها جرى ماذا جمجمته عن يسأله ثم

َج��ْوف��اء األرض ظ��ل��م��اِت ف��ي َغ��بْ��راء ُج��ْم��ج��م��ة ك��ي��ف ل��ي ُق��ْل أم��ات��ك ب��َم��ن
وَص��ه��ب��اء ص��اٍف َع��َس��ل ُش��ؤبُ��وب��ه��ا ُم��ق��ِل��ع��ة غ��ي��ر ب��ي��اٍن س��م��اءَ ك��ان��ْت
َف��ي��ح��اء ل��ل��ش��ع��ِر ري��ح��ان��ة َج��ف��ت��ه م��ف��ت��ق��د غ��ي��ر ك��أص��ي��ص ف��أص��ب��ح��ت

الرياحني. فيها يُزَرع الجرَّة نصف األصيص

ع��وراء ال��ب��اِغ��ي��ن م��ن تَ��ُف��تْ��ه ول��م غ��رًض��ا ي��دَْع ل��م ل��س��اٌن ب��اَت وك��ي��ف
��اء م��شَّ ال��ظ��ل��م ع��روق ف��ي ��ه��ا وس��مُّ بَ��ِل��ي��ت ع��ق��رٍب ذن��اب��ى ف��أم��س��ى ع��ف��ا
إي��م��اء ب��األق��الم ال��ع��ي��ب إل��ى ل��ه��ا ب��ي��د ال��ب��ل��ى أي��دي ص��ن��ع��ت ال��ذي وم��ا
وأن��واء وأرواٌح ورع��د ب��رٌق ان��ب��ج��س��ت إذا م��ن��ه��ا أُنْ��م��ل��ة ك��لِّ ف��ي
أْرَج��اء ال��ح��قِّ ل��وادي ك��أن��ه��نَّ ج��واِن��بُ��ه ق��ل��ٌب ال��ثَّ��رى ت��ح��ت وأي��ن
إص��غ��اء ل��ل��ره��ب��ان ال��ن��واق��ي��س إل��ى ك��م��ا ال��ب��ي��ان أذن ��ِه َدقِّ إل��ى ت��ص��غ��ي
أْش��الء وه��و إالَّ ال��ل��ي��ث يُ��ؤَك��ل ال ب��ه ال��ت��راب ت��ح��ت ال��ب��ل��ى ��ى ت��م��شَّ ل��ئ��ن

جبَّاًرا رأًسا إن وقال شاعٍر، رأَس شاعٌر به يصف لم بما شكسبري جمجمة وصف
أشالء. صار إذا إالَّ يُؤَكل ال كالليث أجزاءً يجعله الذي الثرى إالَّ عليه يسطو ال الرأس كهذا
فيها اإلنسان ي ترقِّ كان التي العرصيَّة للمدنيَّة ذكره القصيدة هذه يف ورد ما أحسن ومن

يقول: فهو واإلفناء، الَقتْل رضوب يف تفنُّنه لزيادة سببًا بالعلم

َدأْم��اء ال��ي��وم ف��ه��و ال��دَم ان��ظ��ر ُق��م وُه��ن��ا ُه��ن��ا ه��ا ي��ج��ري ال��دِم واص��َف ي��ا

وتجد بجداول أشبه هناك ومن هنا من يجري الدم تصف كنَت قد شكسبري يا قال:
بحر أي دأماء؛ ولكنه بأنهار وال بجداول ليس فإنه الدم وانظر اليوم فقم فظيًعا، ذلك

قال: ثم باألمواج، ُمتالِطم عجاج

أش��ي��اء ذاك م��ن ل��ه��م ت��ب��دو وال��ي��وم دم ذئ��ب اإلن��س��ان َج��ْع��ِل��ك ف��ي الُم��وَك
وأن��ب��اء َخ��ي��االٌت ت��َس��ْع��ه ل��م م��ا أت��وا ث��م ال��َق��تْ��ل ِذْك��ر أك��ث��ر وِق��ي��ل
اء ال��دَّ ه��و ال��راِق��ي ِع��ْل��م��ه��م وال��ي��وم داءَه��م ال��َج��ْه��ُل وك��ان ال��ذئ��اَب ك��ان��وا
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مرصالحديث تاريخ عوضعن حافظ كتاب يف شوقي قصيدة (37)

بك حافظ امُلحنَّك السيايس الفاضل لألستاذ الحديث مرص َفتْح كتاب يف أبياٌت ولشوقي
فيقول: الكتاب، هو الذي األمني الصاحب بذكر فيها يبدأ عوض،

ال��ك��ت��اب��ا إالَّ واف��يً��ا ل��ي أج��ْد ل��م ��ح��اب��ا ال��صِّ ب��ال��ُك��تْ��ب ب��دَّل َم��ْن أن��ا
ع��اب��ا ل��ل��ص��اِح��ِب ب��ال��واِج��د ل��ي��س تَ��ِع��ب ل��م أو ِع��بْ��ت��ه إْن ص��اِح��ٌب
ال��ص��واب��ا ي��ب��غ��ي��ك ال��ك��ت��ب ورش��ي��ُد ال��تُّ��ق��ى ي��ب��غ��ي��ك اإلخ��واِن ص��اِل��ُح

فقال: اإلجالل، بزيادة الكتب بني من التاريخ اختص ثم

ق��اب��ا اإلج��الل ف��ي ال��ل��ه ك��ت��اِب م��ن ُص��ْح��َف��ه واج��ع��ْل ب��ال��ت��اري��خ غ��اِل
ب��اب��ا ال��ت��اري��خ م��ن ال��ُخ��ْل��د ت��ِج��ِد م��ن��زًال وُرْم��ه ال��خ��ْل��َد واْط��لُ��ِب
ال��تُّ��راب��ا زادوا وال األرِض رق��ع��َة ن��ق��ص��وا م��ا وم��ض��وا خ��ل��ٌق ع��اَش
أص��اب��ا ق��وًال أو أح��س��ن ع��م��ًال ت��رك��وا ��ا م��مَّ ال��ت��اري��خ أخ��ذ

يزيدوها أن وال األرض ينقصوا أن قدروا فما ومضوا وأقوام أمم عاش كم يقول:
دريد: ابن وهو اآلخر قال كما وهو غري، ال التاريخ لهم حفظه ما تركوا وإنما تراب، حبَّة

وع��ى ل��م��ن ح��س��نً��ا ح��دي��ثً��ا ف��ُك��ْن ب��ع��ده ح��دي��ٌث ال��م��رء وإن��م��ا

فيقول: لهم، تاريخ بدون القوم يصف ثم

انْ��ِت��س��اب��ا ال��ن��اس ف��ي ع��يَّ ك��َل��ِق��ي��ٍط ت��اري��َخ��ه��م ن��ُس��وا ال��ق��وِم م��ث��ل
ان��ق��ض��اب��ا ال��م��اض��ي ص��ل��ة م��ن ي��ش��ت��ك��ي ذاك��رة ع��ل��ى ك��م��غ��ل��وٍب أو

فيقول: — ُسْلطانها هللا أيَّد — الفصحى العربية يصف ثم

ال��ص��ع��اب��ا وتَ��ْق��ت��اد ال��س��ه��َل ت��ج��ن��ب وي��ًدا زم��اًم��ا ل��ل��ف��ص��ح��ى إن
ج��واب��ا ب��ال��م��ن��ادي��ن ت��ع��ي��ا ك��ي��ف ال��ُم��ج��ت��بَ��ى ل��س��ان ال��ذِّْك��ر ل��غ��ُة
وَج��نَ��اب��ا وأه��ًال َرح��بً��ا م��ن��زًال ص��ادف��ت إن داره��ا ع��ص��ر ك��لُّ
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يعييها التي باللغة ليست — السالم عليه — املصطفى ولسان القرآن لغة إن يقول:
من دقَّ مهما خالٍج عن واإلعراب القول رضوب من ب َرضْ عن البيان إىل يناديها من إجابة
االطالع يُحِسن َمْن تِجَد أن برشط عرص كلِّ بحوائج مليئة لعمري وهي النفس، خوالج
دجنة يف الوحيد الكوكب هو األزهر كان كيف يذكر ثم بحقائقها، واالضطالع دقائقها عىل

فيقول: املماليك أيام

ِش��ه��اب��ا ��م��ح ال��سَّ األزه��ر ه��ذا غ��ي��ر ج��ن��ح��ه��ا ف��ي تَ��رى ال ُظ��لُ��م��اٌت
وِق��ب��اب��ا رواًق��ا ف��ي��ه��ا ف��اح��ت��م��ى ح��ائ��ًط��ا ف��ي��ه األخ��الق ِزي��دِت
ك��ت��اب��ا ي��دري أو ي��ق��رأ رج��ٌل ب��ه��ا ي��ب��َق ل��م ل��واله َق��َس��ًم��ا

عنه: يقول فهو انطباق، أحسن عليه ينطبق املؤرِّخ للجربتي وصف ولشوقي

واْض��ِط��راب��ا ُس��ق��ًم��ا ال��ش��ي��ِخ ك��زم��اِن وي��وم��يَّ��ات��ه ال��ش��ي��خ ُص��ح��ف
ال��ُم��ذَاب��ا ال��تِّ��ب��ر تُ��ش��ِب��ه وف��ص��وٍل يَ��ذُب ل��م ك��ج��ل��ي��د ح��واٍش م��ن
يَ��تَ��غ��ابَ��ى وح��ي��نً��ا يَ��ْغ��ب��ى م��رَّة ِف��ْط��ن��ت��ه ع��ل��ى وال��َج��بَ��رت��يُّ

إالَّ الذكاء، شديد فطن األصل من وهو واحد، نسق يف والغباوة الِفْطنة يجمع إنه أي
غرضه. بحسب أحيانًا يتغابى قد أنه

وقعة ففي وعليهم؛ لهم فيها املرصيني إن فقال حروبها، يف مرص أيَّام يذكر ثم
التي الكبري التل وقعة ويف الفخر، ِرداء لبسوا ِنزب وقعة األتراك لها يقول التي نصيبني
جيش ووصف األهرام وقعة ذكر ثم الذل، ِرداء التحُفوا مرص اإلنكليز احتل أثرها عىل

فقال: نابليون

اع��ت��ص��اب��ا ال��غ��ار ع��ل��ى ال��غ��ار ل��ب��س��وا ع��ص��ب��ًة م��ن��ه��م 2 ال��ج��ي��زيُّ ش��ه��د
وإه��اب��ا ل��ونً��ا ال��نَّ��ْق��ع واخ��ت��الف ال��وغ��ى ط��ول م��ن ال��ق��ف��ر ك��ذئ��اب
ال��س��ح��اب��ا ق��اد ح��ظُّ��ه ت��أنَّ��ى ل��و ف��تً��ى األرض ف��ي ل��ل��َف��تْ��ح ق��اده��م

الجيزة. َهَرم 2
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فقال: بونابرت، بالدهم اْقتَحم يوم املرصيني َعْجز ذكر ثم

ذُن��اب��ى ال��ج��ي��ش س��اق��ة م��ن وق��ف��وا ال��ِح��م��ى ِرج��االت ال��وادي وب��ن��و
ُم��ص��اب��ا ي��س��ق��ي أو األح��م��ال ي��ح��رس ال��وغ��ى خ��ل��ف م��ن ال��ع��اج��ز م��وق��ف

لشوقي مرنان زهرية (38)

عالَج الحياة بمظاهر التأثُّر ألوان من لون كلِّ يف يُِجيد أن إالَّ يأبى شوقي كان وملا هذا
الربيع: يف فقال وَرْونًقا، نَضارة شعره من يناسبها بما الزهريات أيًضا

األرواح ح��دي��ق��َة ال��رب��ي��َع ح��يِّ ص��اح ي��ا ب��ن��ا ُق��م أْق��بَ��َل آذاُر
ال��راح ِب��س��اط ب��س��اح��ت��ه وان��ش��ر ل��وائ��ه ت��ح��ت ال��ظُّ��ْرف نَ��دام��ى واج��م��ع
ِب��ُم��ت��اح ال��م��دى ع��ل��ى ل��ي��س ��ْف��و ف��ال��صَّ ِق��ْس��ط��ه��ا ل��ن��ف��س��ك ف��ُخ��ذْ أُِت��ي��ح َص��ْف��ٌو
واألق��داح األوت��اِر ل��ت��ج��اوب ��ًق��ا ُم��ص��فِّ ال��رِّي��اض ب��ض��اح��ك��ة واج��ل��س
ص��ب��اح ال��ن��ج��وم ك��أم��ث��ال غ��رِّ ب��رْف��ق��ة ال��س��ق��اة م��ن واس��ت��أن��َس��نَّ
وال��ت��ف��اح ال��ك��ْرم ل��ل��م��ن��ج��ب��ي��ن: س��ل��ي��ل��ة ال��ب��ك��ور ف��ي َص��ب��وَح��ك واج��ع��ل

فيقول: الحمام يذكر ثم

واألوض��اح ب��األط��واق ُح��لِّ��ي��ن ج��الب��ب س��واد ف��ي ال��ق��الن��س ب��ي��ض
اإلف��ص��اح ص��ب��ي��ح��ة ك��ال��راه��ب��ات م��الح��نً��ا أوراق��ه��ن ف��ي رتَّ��ْل��َن

الربيع: عن يقول ثم

واألف��راح ب��األع��راس ت��ل��ق��اه داره أرض ف��ك��لُّ ال��ن��ب��ات م��ل��ُك
��اح ل��مَّ ال��رُّبَ��ى ف��ي وأب��ي��ض ق��اٍن أح��م��ر م��ن أع��الم��ه َم��ن��ُش��ورُة
وج��ن��اح ل��ه َك��نَ��ف ف��ي وم��رْح��َن َوْش��يَ��ه��ا ال��خ��م��ائ��ل ل��َم��ْق��دم��ه َل��ِب��س��ت
أق��اح ث��غ��ور م��ن وآنً��ا آنً��ا نَ��ْرِج��س ل��واِح��ظ م��ن ال��م��ن��ازل ي��غ��ش��ى
األرواح ع��واط��ر ِت��ي��ج��انَ��ُه��نَّ ل��ع��زِّه َخ��ف��ْض��َن م��ن��ث��وٍر ورءوس
ال��ف��ت��اح ع��ل��ى ي��ث��ن��ي م��ت��ق��اِب��ٌل ُم��ف��تَّ��ح ال��غ��ص��ون س��رر ف��ي ال��ورد
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م��الح خ��دوِد ع��ل��ى ال��ش��ف��اه م��رَّ م��ق��بِّ��ال ب��َص��ْف��َح��تْ��ي��ه ال��ن��س��ي��م م��رَّ
اإلص��ب��اح ي��ُد ن��س��ج��ْت م��ا ب��ال��ل��ي��ل وب��ه��ائ��ه ُح��ْس��ن��ه م��ن ال��رَّدى َه��تَ��ك
ورواح ك��غ��دوة ال��ح��ي��اة أنَّ زائ��ل وك��لٌّ َم��ْص��َرُع��ه ي��ن��ب��ي��ك
رم��اح ص��دور ف��ي ُركِّ��ب ك��ال��درِّ أغ��ص��ان��ه��ا ف��ي ال��ن��س��ري��ن وي��ق��ائ��ق
ال��م��س��م��اح ال��م��ت��ن��زِّه ك��س��ري��رة ول��ط��ي��ف��ه ن��ق��يُّ��ه وال��ي��اس��م��ي��ن
ص��ب��اح ض��وء األف��ن��ان بُ��ل��ج��ة ف��ي ك��أن��ه ال��غ��ص��ون َخ��ل��َل م��ت��أل��ق
ال��س��ف��اح ك��خ��ات��م ال��ح��روف ق��ان��ي أوراق��ه ع��ل��ى دٌم وال��ُج��لَّ��ن��ار
وص��الح ب��خ��ش��ي��ٍة ال��َق��ض��اء ي��ل��ق��ى ث��اِك��ل ال��ب��ن��ف��س��ج م��ح��زون وك��أن
ِم��ْف��راح ك��م��ل��ي��ح��ة س��اق��ه ع��ن ك��اش��ف ال��س��واِب��غ ال��ح��ب��ر ف��ي ��رو وال��سَّ
ووش��اح ب��م��ن��اط��ٍق م��ت��زيِّ��ن ��ب م��ع��صَّ ال��ق��دود م��م��ش��وق وال��ن��خ��ل
ض��اح ن��ه��اٍر ف��ي ال��م��راوح ت��ح��ت م��واك��بً��ا ش��ه��ْدَن ف��رع��وٍن ك��ب��ن��اِت
األل��واح ب��دائ��ع ع��ل��ي��ه نُ��ِض��دت م��رم��ر م��ن ك��ح��ائ��ٍط ال��ف��ض��اء وت��رى
ب��ج��ن��اح ح��لَّ��ق��ت وأخ��رى بَ��َرك��ت ب��دي��ن��ة ك��ال��ن��ع��ام ف��ي��ه ال��غ��ي��م

املاء: ترفع التي السواقي وصف يف يقول أن إىل

ون��واح ب��أنَّ��ة ال��ش��ج��ى ُرع��ن ب��ال��ق��رى ك��ال��ن��وادب س��واٍق وج��رت
َس��ح��اح ب��م��دم��ِع ال��ب��اك��ي��ات ص��ب��اب��ة َع��َرْف��ن وم��ا ال��ش��اك��ي��ات
ِم��ل��واح أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي وال��م��اء َغ��ِل��ي��ل��ة ال��ض��ل��وع ب��ادي��ة ك��لِّ م��ن

والبكاء األنني يف هذه وأشهر والنواعري، السواقي أنني يصفون الشعراء زال وما
التي دواليبها الرتفاع املثل؛ َمْرضب صارت التي العايص وادي عىل حماة مدينة نواعري
يف وليس هذا بعيدة، مسافة إىل يُسَمع أننٌي لها فيكون أمتار، ثمانية منها الواحد يبلغ قد
الشهري الروائي الكاتب إىل قدَّمها التي هذه شوقي زهرية يبذُّ ما أجمع الشعراء زهريات

فيه: يقول له بخطاب وختمها كني»، «هول

��رَّاح وال��شُّ ال��ك��تَّ��اب ي��ُد م��ن��ه��ا ت��ن��ت��ه��ي ال رواي��ة م��ص��ر ك��ي��ن» «ه��ول
واإلص��ح��اح وال��ف��رق��ان ـ��وراة وال��تَّ��ـ وال��م��زم��ور ال��ب��رديِّ م��ن ف��ي��ه��ا
ص��الح ال��ج��الل ف��ذي ف��ال��ق��ي��ص��ري��ن إس��ك��ن��در إل��ى و«ق��م��ب��ي��ز» «وم��ن��ا»
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لهذا يقول ثم مرص، ملكوا من أعاظم ِذْكره بعد األيوبي الدين صالَح بصالٍح يريد
العظيم: الكاتب

ب��ال��م��ف��ت��اح ي��أِت خ��ي��اَل��ك ف��اب��ع��ْث خ��زان��ة وال��ده��ور ال��خ��الئ��ق ت��ل��ك

صوفيا أيا مسجد يف شوقي قصيدة (39)

صوفيا: أيا مسجد يف وله

ِل��ل��س��يِّ��ِد ال��س��يِّ��ِد ه��ديَّ��ة م��س��ج��د إل��ى ص��ارت ك��ن��ي��س��ٌة
أح��م��د إل��ى ال��روح ِب��نُ��ص��رة ف��ان��ت��ه��ت َح��رًم��ا ِل��ع��ي��س��ى ك��ان��ت
ال��ُم��خ��َل��ِد ال��ه��رم م��ث��ال ع��ل��ى وأْق��يَ��ال��ه��م ال��روم َش��يَّ��َده��ا
ي��خ��م��ِد ل��م ل��ل��دي��ِن َه��ًوى وع��ن َص��ْول��ٍة وع��ن ع��زٍّ ع��ن تُ��ن��ب��ئُ
ال��ُم��وق��ِد ن��دِّه��ا م��ن ت��م��ل��ؤه ص��ْح��ِن��ه��ا ف��ي ال��ي��اق��وت م��ج��ام��ر
تُ��ح��َش��ِد ول��م داًرا ت��ت��خ��ذ َل��م ُح��ًل��ى م��ن أودع��ت ق��د م��ا وم��ث��ل
َع��ْس��ج��ِد م��ن ال��ل��ه روح وك��ان ��ٍة ف��ضَّ م��ن ال��َع��ذْراء ب��ه��ا ك��ان��ت
َف��رَق��ِد ل��دى ع��ي��س��ى م��ن واألمُّ ه��ال��ٍة ل��دى األمِّ م��ن ع��ي��س��ى
ال��يَ��ِد ال��ق��دي��ُر ال��روم ُر ُم��ص��وِّ ه��م��ا وح��الَّ ف��ي��ه��ا ه��م��ا ج��الَّ

ومنها:

��ِد ��جَّ ال��سُّ ال��رُّكَّ��ِع األس��ود م��ن ُع��ْص��ب��ٍة ف��ي «ال��ف��ات��ح» ج��اءه��ا ق��د
ِب��ال��َج��ل��َم��ِد ال��َج��ل��َم��ُد ي��ْص��َط��دم م��ا م��ث��ل بُ��ن��ي��ان��ه��ا ب��ه��م رم��ى
َوال��ُم��ف��تَ��ِدي ال��م��ف��ِديِّ ف��ي وال��س��ي��ف ي��ف��دون��ه��ا ال��روم تَ��وان��ى وم��ا

الفاتح: محمد السلطان عن يقول ثم

ي��ع��ت��دي وال ال��ِح��ْق��د ي��ح��م��ل ال ال��َق��ن��ا ع��ف��ي��ف غ��اٍز ب��ف��ات��ٍح
ِل��ل��ُم��رتَ��دي األْم��َن وأض��ف��ى م��ن��ه��م م��ق��ال��ي��ده أل��ق��ى َم��ن أج��ار
ال��م��ع��ب��ِد ف��ي ال��م��ع��ب��ود ج��الل��ة ُزْخ��رٍف م��ن ك��ان ع��م��ا ون��اب
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ي��ب��ع��د ول��م ي��ق��ُرب ل��م أق��ام ب��ع��ده ب��ي��ن��ن��ا ل��ث��أٍْر ف��ي��ا
ي��ب��ت��دي وال م��ن��ه ن��ن��ت��ه��ي ال ق��ب��ل��ه م��ن ال��ق��دس ك��ث��أر ب��اٍق
ال��ُم��غ��َم��ِد ال��ص��ارم ح��ول ف��ال��ش��رُّ ال��م��ال س��ك��ون ي��غ��رَّن��ك ف��ال

وكلُّ واملشاهد، املباني ووصف األوابد يف يكثر إنما شوقي شعر من املختار أرى إني
املواضيع يف فشعره غريها، يف يعلو ال ما مَوات السَّ هذه يف يعلو فلذلك بالتاريخ؛ صلة له ما
ل أُفضِّ ولذلك فصاحة؛ َطرْي إليه يرتقي وال بالغة، سيِل كلُّ عنه ينحطُّ واملالحم التاريخيَّة
ة ِرقَّ مع واملديح والرثاء والنسيب الغزل يف قصائده عىل الهائلة املقامات هذه يف قصائده

الثانية. وجزالة األوىل
قد الكربى الحرب أيام يف شوقي فإن األندلسية، السينيَّة قصيدته إىل اآلن وانظر
— هللا رحمه — البحرتي وكان قال: فيها، العرب مآثر أفخر وزار األندلس إىل ارتحل
ونرش الحجر وحيي األثر حيل من أبلغ فإنه الرحال، يف وسمريي الرتحال هذا يف رفيقي
بالعماد استشهد ثم إلخ، … الكرب الدول عىل مأتم يف قام وَمن العرب، وحرش الخرب
كرسى إيوان إىل فانظروا قوله: وهو الُقُديس»، الفتح يف الَقيس «الفتح صاحب األصفهاني
سينية وتجدوا رشفاته، وعفرت شعفاته خرَّت قد اإليوان تجدوا وصفه يف البحرتي وسينية

ا.ه. إيوانه يف شخصه بقي ما أضعاف ديوانه يف كرسى بها بقي قد البحرتي
نورد أن فيحسن الكرسويَّة سينيته يف البحرتي معارضة شوقي أراد حيث من قلت:
قرص إن شوقي يعيب وال بينهما. نقابل ثم شوقي قصيدة وبعدها هذه البحرتي قصيدة

واملتنبي. تمام أبي مع ثالثة ثالث والبحرتي البعيد؛ مداه يف البحرتي عن

كرسى إيوان يف البحرتي سينية (40)

ج��ب��س ك��لِّ ج��دا ع��ن وت��رفَّ��ع��ُت ن��ف��س��ي ي��َدنِّ��ُس ع��م��ا ن��ف��س��ي ُص��نْ��ُت
ون��ْك��س��ي ل��ت��ْع��ِس��ي م��ن��ه ال��ت��م��اًس��ا ـ��ُر ال��ده��ـ زع��زع��ن��ي ح��ي��ن وت��م��اس��ْك��ُت
ب��خ��س تَ��ْط��ف��ي��ف األيُّ��ام ��ف��تْ��ه��ا ط��فَّ ع��ن��دي ال��ع��ي��ش ص��ب��اب��ة م��ن ب��ل��ٌغ
خ��م��س ووارد ُش��رب��ه َع��ل��ٍل رف��ٍه واِرد ب��ي��ن م��ا وب��ع��ي��د
األخ��س األخ��سِّ م��ع ه��واه ًال م��ح��م��و أص��ب��ح ال��زم��اَن وك��أنَّ
َوْك��س ب��ي��ع��َة ال��ش��آَم ب��ي��ع��ي ب��ع��د غ��ب��ٍن ُخ��طَّ��ة ال��ِع��راَق واش��ت��رائ��ي
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��ي م��سِّ ف��تُ��نْ��ِك��ر ال��بَ��ْل��وى ه��ذي ع��ن��د الخ��ت��ب��اري م��زاوال ت��زرن��ي ال
ُش��م��س ال��دن��ي��ئ��ات ع��ل��ى آب��ي��ات َه��ن��ات ذا ع��ِه��ْدتَ��ن��ي وق��دي��ًم��ا
وأُن��س ج��اِن��بَ��ي��ه م��ن ل��ي��ٍن ب��ع��د ع��م��ي اب��ِن ن��ب��وُّ راب��ن��ي ول��ق��د
أُم��س��ي ح��ي��ث ُم��ص��ب��ٍح غ��ي��ر أرى أن ح��ريٍّ��ا ك��ن��ُت ج��ف��ي��ُت م��ا وإذا
ع��ن��س��ي ال��م��دائ��ن أب��ي��ض إل��ى ـ��ُت ��ْه��ـ ف��وجَّ ال��ه��م��وُم رح��ل��َي َح��َض��َرْت
َدْرس س��اس��اَن آل م��ن ل��م��ح��لٍّ وآَس��ى ال��ح��ظ��وظ ع��ن أت��س��لَّ��ى
وتُ��ن��ِس��ي ال��خ��ط��وُب تُ��ذِك��ر ول��ق��د ال��ت��وال��ي ال��خ��ط��وب ذَكَّ��َرتْ��ِن��ي��ه��م
ويُ��خ��س��ي ال��ع��ي��ون ي��ح��س��ر م��ش��رف ع��اٍل ظ��ل ف��ي خ��اف��ض��ون وُه��ُم
وم��ك��س خ��الط دارت��ي إل��ى ـ��ِق ال��ق��ب��ـ ج��ب��ل ع��ل��ى ب��اب��ه م��غ��ل��ق
ُم��ل��س ال��ب��س��اب��س م��ن ق��ف��ار ف��ي ُس��ع��دى ك��أط��الل ت��ك��ن ل��م ح��ل��ل
وَع��ب��س ع��ن��ٍس م��س��ع��اُة تُ��ِط��ْق��ه��ا ل��م م��نِّ��ي ال��م��ح��اب��اُة ل��وال وم��س��اع
ل��ب��س أن��ض��اء غ��دْوَن ح��تَّ��ى ِة ال��ِج��دَّ ع��ن ع��ه��دَه��نَّ ال��ده��ر ن��ق��ل
رم��س ب��ن��يَّ��ُة وإخ��الل��ه ـ��س األن��ـ ع��دم م��ن ال��ِج��رم��از ف��ك��أن

تاج يف ذلك جاء أثره، عفا وقد املدائن أبيض عند كان عظيم بناء بالكرس الجرماز
يوجد وإنما الجرماز، لفظ العربي يف يوجد ال ألنه َعْمًدا؛ هذا إىل أرشنا وقد العروس.
فيسيل األعضاد مرتفع ويكون روضة أو قاٍع يف امُلتَخذ الحوض إنه عنه قالوا الجرموز،
فوجب الركيَّة، الجرموز وقيل الصغري البيت الجرموز وقيل ذلك. بعد يفرغ ثم املاء منه

معني. مكان الِجرماز أن إىل التنبيه

ُع��ْرس ب��ع��د م��أت��ًم��ا ف��ي��ه َج��َع��َل��ْت ال��ل��ي��ال��ي أن ع��ل��م��َت ت��راه ل��و
ِب��َل��بْ��س ف��ي��ه��م ال��ب��ي��اُن يُ��ش��اب ال ق��وٍم ع��ج��ائ��ب ع��ن ي��ن��ب��ي��ك وْه��و
وُف��رس روٍم ب��ي��ن اْرت��ْع��َت ك��ي��ة أن��ط��ا ص��ورة رأي��ت م��ا ف��إذا
َرْف��س ال��دِّ ت��ح��َت ال��ص��ف��وف ي��زج��ي وان وأن��وش��ر م��واث��ل وال��م��ن��اي��ا

القصيدة. هذه بيت هو البيت هذا إن قالوا وقد الكبري العلم وهو كِدَمْقس، َرْفس الدِّ

َوْرس ص��ب��ي��غ��ِة ف��ي ي��خ��ت��ال ـ��ف��َر أْص��ـ ع��ل��ى ال��ل��ب��اس م��ن اخ��ض��راٍر ف��ي
َج��رِس وإغ��م��اض م��ن��ه��م خ��ف��وٍت ف��ي ي��دي��ه ب��ي��ن ال��رج��ال وِع��راك
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ِب��تُ��رس ال��س��ن��ان م��ن وُم��ل��ي��ٍح ُرْم��ٍح ب��ع��ام��ل ي��ه��وي ُم��ش��ي��ٍح م��ن
ُخ��رس إش��ارة ب��ي��ن��ه��م ل��ه��م ءٍ أح��ي��ا ج��دُّ أن��ه��م ال��ع��ي��ُن ت��ص��ُف
ِب��َل��م��س ي��داَي ت��ت��ق��رَّاه��ُم ح��ت��ى ارت��ي��اب��ي ف��ي��ه��ُم ي��ف��ت��ل��ي
خ��ل��س ش��ْربَ��ة ال��ع��س��ك��ري��ن ع��ل��ى ِث ال��َغ��و أب��و ي��ص��رِّد ول��م س��ق��ان��ي ق��د
ش��م��س م��ج��اج��ة أو ال��ل��ي��ل، أض��وأ ن��ج��ٌم ه��ي ت��ق��ول��ه��ا ُم��داٍم م��ن
��ي ال��م��ت��ح��سِّ ل��ل��ش��ارب وارت��ي��اًح��ا س��روًرا أج��دَّْت إذا وت��راه��ا
ن��ف��س ك��لِّ إل��ى م��ح��ب��وب��ٌة ف��ْه��ي ق��ل��ٍب ك��لِّ م��ن ال��زج��اج ف��ي أُْف��ِرَغ��ْت
أُن��س��ي وال��ب��ل��ه��ب��ذ م��ع��اط��يَّ ـ��ز أب��روي��ـ ك��س��رى أن ��ْم��ُت وت��وهَّ

يظهر. فيما فاريس لفظ هو الذي البلهبذ معنى إىل اآلن إىل اهتديت ما

وَح��دس��ي ظ��نِّ��ي غ��يَّ��ْرَن أم��اٍن أم ع��ي��ن��ي ال��ش��كِّ ع��ل��ى م��ط��ب��ٌق ُح��ل��ٌم
ِج��ل��س أرع��ن ج��ن��ب ف��ي َج��وٌب ـ��ع��ة ال��ص��ن��ـ ع��ج��ب م��ن اإلي��وان وك��أن
��ي ُم��َم��سِّ أو ُم��ص��بِّ��ح ل��ع��ي��ن��ي ـ��دو ي��ب��ـ أن ال��ك��آب��ة م��ن ي��ت��ض��نَّ��ى
ع��رس ب��ت��ط��ل��ي��ق ُم��رَه��ًق��ا أو ع��زَّ إِْل��ف أُن��س ع��ن ب��ال��ف��راق ُم��زَع��ًج��ا
نَ��ح��س ك��وك��ب وه��و ف��ي��ه ـ��ُم��ش��ت��ِري ال��ـ وب��ات ال��ل��ي��ال��ي ح��ظَّ��ه ع��ك��س��ْت
ُم��ْرِس��ي ال��ده��ر ك��الِك��ل م��ن ك��ل��ك��ٌل وع��ل��ي��ه ت��ج��لُّ��ًدا ي��ب��دي ف��ه��و
ال��دَِّم��ْق��س ُس��ت��ور م��ن واْس��تُ��لَّ ـ��ب��اِج ال��دي��ـ بُ��ُس��ط م��ن بُ��زَّ أن ي��ِع��بْ��ه ل��م
وُق��دس رض��وى رءوس ف��ي ُرف��ع��ت ش��رف��ات ل��ه ت��ع��ل��و ُم��ش��َم��ِخ��رٌّ
بُ��ْرس غ��الئ��ل إالَّ م��ن��ه��ا ـ��ِص��ر تُ��بْ��ـ ف��م��ا ال��ب��ي��اض م��ن الب��س��ات

وتحت الثوب تحت يُلبَس شعار وهو بالكرس ِغاللة جمع والغالئل القطن، هو الُربس
األقرب. هو األول ولكن املجتمع، الشعر وهو فليلة جمع «فالئل» يكون أن ويجوز الدرع،

إلن��س ج��نٍّ ُص��نْ��ع أم س��ك��ن��وه ل��ج��ن إن��ٍس أَُص��نْ��ُع يُ��درى ل��ي��س
ب��ِن��ْك��س ال��م��ل��وك ف��ي ب��اِن��ي��ه ي��ُك ل��م أن ي��ش��ه��د أراه أن��ي غ��ي��ر
��ي ح��سِّ آخ��ر ب��ل��ْغ��ُت م��ا إذا َم وال��ق��و ال��م��رات��ب أرى ف��ك��أنِّ��ي
وُخ��نْ��س ال��زِّح��ام خ��ل��ف وق��وٍف م��ن ح��س��َرى ض��اِح��ي��ن ال��وف��ود وك��أنَّ
ولُ��ع��س ُح��وٍّ ب��ي��ن ��ْح��ن ي��رجِّ ـ��ِر ال��َم��ق��اِص��ي��ـ وْس��ط اِل��ق��ي��ان وك��أن
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أم��س ُل أوَّ ال��ف��راق ووش��َك ـ��س أم��ـ ِم��ن ُل أوَّ ال��ل��ق��اءَ وك��أن
خ��م��س ُص��ب��ح ل��ح��وق��ه��م ف��ي ط��ام��ٌع اتِّ��ب��اًع��ا ي��ري��د ال��ذي وك��أن
��ي وال��ت��أسِّ رب��اع��ه��م ل��ل��ت��ع��زِّي ف��ص��ارت ده��ًرا ل��ل��س��رور َع��َم��َرْت
ُح��بْ��س ال��ص��ب��اب��ة ع��ل��ى ُم��وَق��ف��اٍت ب��دم��وع أُِع��ي��نَ��ه��ا أن ف��ل��ه��ا

يقولون فكانوا تميم، بلغة هنا تكلَّم البحرتي ولكن َموُقوفات، تكون أن حقها ُموَقفات
ما بعضهم عن وجاء ألف، بغري وقف الكالم وقال األصمعي وأنكرها وقف، بمعنى أوقف

َوَقْفتُه. فيه يُقال باليد يمسك ال وما أوقفته فيه يُقال باليد يمسك

ج��ن��س��ي ال��ِج��نْ��س وال م��ن��ه��ا ب��اق��ت��راٍب داري ال��دار ول��ي��س��ِت ع��ن��دي ذاك
َغ��ْرس خ��ي��َر ذك��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 ��ن��وَّر ال��سَّ ت��ح��ت ب��ُك��م��اٍة ُق��واه وش��دُّوا ُم��ْل��ك��ن��ا أيَّ��ُدو
وَدْع��س ال��ن��ح��ور ع��ل��ى ب��ط��ع��ٍن َط أْري��ا ك��ت��ائ��ب ع��ل��ى وأع��ان��وا
وأسِّ س��ن��ٍخ ك��لِّ م��ن ُط��رٍّا ـ��راف ب��األش��ـ أْك��ل��ُف ب��ع��ُد م��ن وأران��ي

الفنِّ إلجالل مجرًَّدا نَْظمها يجد لم البحرتي به ختمها وما القصيدة هذه يف ل تأمَّ َمن
وبُْعد بنوه الذين امللوك عظمة عىل دليًال فخامته تزال ال الذي البنيان بعظمة والتنويه
ينتسب كان التي فارس بمجد للتغنِّي فرصة عبادة أبو اتَّخذها وإنما العمران، يف شأِْوهم
للبحرتي العطاء يُسِني كان من هؤالء ومن العباسية، الدولة أَُمراء من كثريون إليها
فكم ويتوردها، إالَّ فارس بمجد بها يتغنَّى فرصة يدع يكن لم بحيث إجازته، ويواصل

فيها: قال سهل، بن الحسن بن إبراهيم بها يمدح قصيدة فمنه شعره، يف ذلك جاء

العجم بمجد عبادة أبي إشادة (41)

ون��ور ب��ه��اء م��ن ال��ب��ه��و ي��م��أل ج��الل م��ن��ه ع��ل��ي��ه ِك��ْس��رويٌّ
��ري��ر ال��سَّ ص��ْدُر اْس��ت��وف��اه م��ا إذا ـ��ك ال��م��ل��ـ ب��ه��ج��ة روائ��ه ف��ي وت��رى
ك��اف��ور م��ن اإلي��وان وِخ��ْل��َت ـ��ِك ال��م��س��ـ ص��ب��ا ه��بَّ��ت أش��ار م��ا وإذا
ال��ده��ور أخ��رى ال��ع��ل��ي��اء ب��ن��اء م��ن ُم��ف��ي��ٍق غ��ي��ر وأن��ت س��ه��ٍل اب��ن ي��ا
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وص��غ��ي��ر ف��ارس م��ن ك��ب��ي��ر ك��لِّ ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ ل��ل��م��ه��رج��ان إن
ال��خ��ي��ر وأه��ل ال��ن��ه��ى أه��ل ـ��ج��اِن ال��تِّ��ي��ـ ذوي ال��م��ل��وك آب��ائ��ك ع��ي��د
أزدش��ي��ر وق��ي��ل��ه��م وِك��ْس��رى ٍز وف��ي��رو وي��زدج��رد ق��ب��اذ م��ن
وَح��ِري��ر ُس��ن��دس ف��ي ع��ل��ي��ه َن ي��غ��دو ال��م��ل��ك ح��ل��ب��ة ف��ي ش��اه��دوه

أخرى: قصيدة من أيًضا فيه وله

ال��ش��ري��ف ال��رف��ي��ع َم��ْج��دك ف��ي ـ��س��اِن واإلح��ـ وال��ح��س��ن وال��ف��ض��ل س��ه��ٍل م��ج��ُد
األن��وف ش��مُّ ال��وج��وه ب��ي��ض ُدِد ال��س��ؤ ف��ي أول��ي��ون ِك��ْس��رويُّ��ون

الخرسواني: تاجه وال الساساني نسبه يغفل ولم أيًضا فيه وقال

وح��ل��وم��ا ون��ج��دًة ج��وًدا س��اَن س��ا ب��ن��ي ع��ي��ون أن��ت��م س��ه��ٍل آل
ح��ك��ي��م��ا ال��ن��ديِّ وف��ي َق��س��وريٍّ��ا ل��ي��ثً��ا ال��ح��رب ف��ي ت��ل��ق��اه ك��س��رويٌّ

أخرى: قصيدة من أيًضا وقال

ش��روان أن��و وع��ن وق��ب��اذ أزدش��ي��ر ع��ن ال��ع��ل��ي��اء ورث��ت ق��د
اإلض��ح��ي��ان ب��وج��ه��ك ت��ب��دو ح��ي��ن س��واء وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��َل وأرى

أيًضا: وقال

وح��ل��وم��ا ن��ج��دًة ف��ارس ف��ت��ي��اُن أن��ه��م َس��ه��ٍل ب��ن ال��َح��س��ن ب��ن��ي أَف��ت��ى
ك��ري��م��ا ل��ك��ن��ت ِع��ك��ٍل م��ن ُك��ن��َت ل��و ِم��نَّ��ة أْص��ِل��ك ل��ك��ري��م تُ��وِج��بَ��ن ال

فارس: غطاريف من كان أنه ويظهر اإلسكاف، عيل بن أحمد يف وللبحرتي

ب��اإلش��راف ت��ه��مَّ أن ش��رف��ت ون��ف��ٌس ال��دن��اي��ا ت��رذل ��ٌة ه��مَّ
واألع��واف ال��زي��ود ف��ي أن��ه��ا َوِددن��ا ال��ص��ه��ب��ذي��ن ف��ي وُع��ًال
ال��خ��واف��ي ب��آخ��ِري��ن خ��اس��ت ح��ي��ن م��ن��ه��م ال��ري��ش ق��واِدُم ق��دَّم��تْ��ه
األك��ت��اف ذي س��اب��وَر م��س��اع��ي ُب وط��الَّ ال��ج��ن��وِد ذي س��اب��وَر ره��ُط
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بحريَّة لواقعة البحرتي وصف (42)

أنه ويظهر الروم بالد غزا وقد البحر أمري وكان هللا، عبد بن دينار بن أحمد مدح يف وله
: فاريسٍّ أصٍل من

أزه��ر األع��اج��م س��ر م��ن ألب��ل��ج خ��الئ��ًف��ا ِب��تْ��ن ال��زه��ر ال��ن��ج��وم ت��ظ��نُّ
ذَِر أو ال��غ��ي��ث ص��يِّ��ب م��ن ف��ُخ��ذْ ع��ل��ي��ك ون��ائ��ل ع��ط��اء م��ن ي��ج��ري ال��غ��ي��ُث ه��و
أب��ح��ر ب��ي��ن أخ��الق��ه م��ن ال��ب��ح��ر غ��دا ص��ن��وه وال��ج��ود ال��ب��ح��ر ت��ولَّ��ى ول��م��ا
ال��ُم��دبِّ��ر ل��ل��ش��ج��اع إالَّ ع��زم وال ش��ج��اع��ة ف��ْض��َل ال��ت��دب��ي��ِر إل��ى أض��اَف

الخاص: مركبه وصف يف وله

��ر ال��م��ظ��فَّ ت��ح��ت ال��م��ي��م��ون ال��م��رك��ب غ��دا وإن��م��ا ُص��بْ��ًح��ا ال��م��ي��م��ون ع��ل��ى غ��دون��ا
��ر ُم��ش��هَّ ح��ص��ان ه��ادى م��ن ت��ش��رَّف ك��أن��م��ا وم��رَّ ب��ع��ْط��َف��يْ��ه أط��لَّ
م��ن��ب��ر ذؤاب��ة ف��ي خ��ط��ي��بً��ا رأي��ت َع��الت��ه ف��وق ال��ن��وت��يُّ زم��ج��ر إذا
��ر ُم��ه��جَّ ال��س��م��اء ف��ي ع��ق��اٍب َج��ن��اح��ا ل��ه اع��ت��ل��ى ال��ج��ن��وب ف��ي��ه ع��ص��ف��ت إذا
ُم��ح��بَّ��ر بُ��ْرد أث��ن��اء ف��ي ��ع ت��ل��فَّ ِخ��ْل��تَ��ه ال��م��اء ه��بْ��وِة ف��ي ان��ك��ف��ى م��ا إذا
��ر وُح��سَّ دارع��ي��ن م��ن ال��ردى ك��ئ��وس ع��اَق��ُروا ل��ل��ه��ول ركَّ��اب��ون وح��ول��ك
ُم��ق��تَّ��ر ش��واء ع��ن إالَّ ل��ي��ق��ل��ع َرْش��ُق��ه��م ي��ُك ل��م ب��ال��ن��ار رش��ق��وا إذا
��ر ال��ُم��ت��س��عِّ ال��ل��ظَّ��ى ك��إي��ق��اد ض��راٍب دون��ه��م ال��ع��ث��ان��ي��ن ُص��ْه��َب ب��ه��م ص��دم��َت

يقول: ثم بحًرا، األمري ذلك غزاهم الذين الروم العثانني بصهب يريد

وُم��م��ِط��ر َج��ه��ام م��ن ص��ي��ٍف س��ح��ائ��ُب س��ف��ي��ن��ه��م ك��أن أس��ط��وًال ي��س��وق��ون
م��ج��رج��ر ع��ود ال��ت��رج��ي��ع اخ��ت��ل��ف إذا رم��اح��ه��م ب��ي��ن ال��ب��ح��ر ض��ج��ي��َج ك��أنَّ

كبري إنه تقول أن ولك صوت، أي جرجر من مصوت أي مجرجر؛ عود تقول أن لك
رغاءه. ردَّد أي البعري؛ جرجر من حنجرته يف رغاء يردِّد اإلبل من
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ُم��ط��يَّ��ر وه��اٍم ف��ي��ه��م م��ق��ط��ع��ٍة ُط��ًال ع��ن ال��ح��رب أج��ل��ت ح��ت��ى رم��َت ف��م��ا
ال��ُم��ق��طَّ��ر ل��ل��ص��ري��ع تُ��ل��َف��ى أرض وال ��ب��ا ال��صِّ ت��ط��وِّح��ه ن��ق��ٌع ال ح��ي��ن ع��ل��ى
ق��ي��ص��ر اب��ن ص��ف��ات تُ��وِه��ي ب��أن م��ل��يٍّ��ا وب��ع��ده ذاك ق��ب��ل ك��س��رى اب��ن وك��ن��َت
��ر ُم��س��مَّ ش��ط��ٍب أل��واح ع��ل��ى وط��ار ف��ع��اَف��ه ال��ذع��اف ال��م��وَت ل��ه َج��َدْح��َت
ي��ش��ك��ر ال��ص��ن��ي��ع��ة يُ��وَل وَم��ْن ع��ل��ي��ه ف��ْض��َل��ه��ا ي��ْش��ُك��ر ال��ري��ح م��ول��ى وْه��و م��ض��ى
أخ��زر ل��ْح��ظ��َة ال��م��وِج ان��ح��دار ف��ي ث��ن��ى ع��ي��ِن��ه إدراَك ي��ب��ل��غ��ه ل��م ال��م��وُج إذا
ال��ُم��ت��م��طِّ��ر ال��رََّدى ج��رُي ��ص��ه ت��ن��قَّ ب��ع��دم��ا ال��ك��ب��ي��رة ب��األرض ت��ع��لَّ��َق

قصيدة: من أيًضا فيه وله

ال��ُع��ْرب ح��ْف��ل��ة ل��ه��م وان��ق��ادت ال��ُع��ْج��م ع��ل��ى ب��رزوا ف��ي��روز آل ف��ي س��ل��ٌف ل��ه
ال��َح��ْرب ج��ب��اب��رة ال��ع��ظ��م��ى م��ن��اب��َره ل��ه��م نَ��َص��ب��ت ال��ت��ي ال��م��ل��ِك م��رازب��ة
ال��ُق��ْض��ب ال��ُخ��س��روان��يَّ��ة ط��ب��ُع وأُْح��ِك��م ه��رم��ز ع��ه��د ف��ي اإلي��وان بُ��ِن��َي ل��ه��م
ال��ُق��ط��ب ع��ل��ى ال��س��ائ��رات ال��ن��ج��وم م��داَر ع��ل��ي��ه��م ُط��رٍّا س��اس��ان ب��ن��و ودارت

صالح: بن أحمد بن يعقوب مدح يف أيًضا وله

وال��ب��ي��ان ال��ج��ه��ارة ��م��ه ت��ف��خِّ ش��ي��رزاد أروم��ة م��ن ك��ري��ٌم
ك��ان��وا ح��ي��ث ال��م��ك��ارم أه��ل وال ك��ان��ت ح��ي��ث ال��َم��ك��اِرم تُ��خ��َف��ى وم��ا

النسب: فاريس كان أنه ويظهر مخلد، بن الحسن مدح يف وله

األم��ن واض��ح ن��ج��ًدا ه��رم��ز ب��ن ك��س��رى وورث��ه��م ب��ع��ل��ي��اه��م أش��اد ق��وم

ويُحرَّك. يُسكَّن األمن

ح��ض��ن أو ث��ه��الن م��ن ال��ه��ض��ب َس��م��ا ك��م��ا َش��رٍف م��ن يَ��بْ��ن��ون م��ا ب��واِذخ ت��س��م��و
ال��َه��ِت��ن ُش��ؤبُ��وب��ه م��ن ال��َغ��يْ��ث ي��ف��ع��ل م��ا ب��ظ��لِّ��ه��م لُ��ذْن��ا إذا ال��ف��اع��ل��ون
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��نَ��ن وال��سُّ األع��الم م��ع��روف��ة ال��م��ج��د ف��ي م��أث��رة أه��ل ف��أن��ت��م أن��ت��م ل��ل��ه
ال��ي��م��ن إل��ى أي��ادي��ك��م ب��ب��دء وال أن��ع��م��ك��م ب��ك��ر ف��ل��ي��س��ت ج��ئ��ت��م��وه��ا إن
ي��زن ذي ب��ن س��ي��ف ع��م��ي��ده��م ع��ل��ى م��ل��ك��ه��م ش��روان أن��و رد أي��ام

املدبر: بن إبراهيم يف وله

َم��ذم��وم وال ُم��س��ت��ق��ِص��ر غ��ي��ر ع��ه��ًدا ال��ُم��دبِّ��ر ب��ن��ي ف��ي نَ��ش��دوا
ال��ُم��س��ت��ِق��ي��م وال��م��ذه��ب اس��ت��ق��لَّ��ت ـ��ك ال��م��ل��ـ ُرتْ��ب��ة م��ن ال��ج��ل��ي��ل ال��م��ح��لِّ ف��ي
ال��ق��دي��م ال��ح��دي��ث وال��س��ؤدِد ز ب��رَّ ال��ذي األخ��ي��ر ل األوَّ ل��ل��ن��دى
وأروم م��ن��ص��ٍب خ��ي��ِر ف��ي س��اَن س��ا ب��ن��ي م��ن نَ��َم��ت أك��روم��ة ه��ي
ال��ص��م��ي��م وال��ص��م��ي��م ُع��دَّ إن ـ��رف األش��ـ واألش��رِف ال��ص��ري��ح ل��ل��ص��ري��ِح

نيبخت: بن إسماعيل يف وله

إس��م��اع��ي��ل ب��ن إس��ح��اق ي��ع��ق��وب أب��ي س��وى تُ��ري��د ال ل��ل��م��ك��اِرِم م��ا
وح��ج��ول ل��ه��ا غ��رر م��ن ك��ان م��ا ان��ت��ه��ى ن��ي��ب��خ��ت ب��ن س��ه��ل أب��ي وإل��ى
ال��ط��ول ف��ي ب��س��ط��ة ي��زي��دك ل��دٍن م��ث��ق��ف ك��ع��وُب اط��ردت ك��م��ا ن��س��بً��ا
خ��م��ول َف��ْرط ب��ع��د ال��ش��ج��اع��َة َش��َه��َر ال��ذي ج��وزرز ب��ن ب��ي��ب إل��ى ي��ف��ض��ي
ال��ن��ي��ل م��دِّ م��ث��ل ن��ي��ٍل ك��لِّ م��ن ع��ادات��ه��ا ل��ه��م أم��الٍك أع��ق��اب
م��أم��ول ت��ح��ي��ٍة ربِّ ك��لِّ ع��ن َس��رات��ه ��ري��ر ال��سَّ م��ن ال��وارث��ون
واإلك��ل��ي��ل ال��ش��رف��ات ذي ال��ت��اج ف��ي م��ع��روف��ة ب��س��ه��م��ة وال��ض��ارب��ون

ملِكهم وِذْكر العجم بمجد اإلشادة من البحرتي عليه تهافت ما أكثر هنا استوفينا قد
ينتمون الذين العباسية الدولة أمراء من ممدوحيه أن يف نزاع وال الصميم، وَحَسِبهم القديم
شعراء يف البحرتي مثل نجد لم ولكن فخم، وسؤدد َضْخٍم َحَسب أُوِيل كانوا الُفرس إىل
وصف يف الخالدة القصيدة تلك نظم أن عجب فال بإرساف، العجم بمجد ينوء من العرب
الخالفة خدمة من الفرس رجاالت مواقف وذكر فارس مدح إىل منها وانتهى كرسى إيوان

اإلسالمية.
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شوقي سينيَّة (43)

البحرتي. بسينية تُقَرن أن يليق التي األندلسيَّة سينيته ونثبت شوقي شعر إىل اآلن وْلنُعد
ذلك عن ح رصَّ وقد منوالها عىل ونسَج مثاًال، البحرتي قصيدة اتخذ إنه شوقي يقول
هذه نظمت حتى الوزن هذا عىل وأعالجه الروي هذا عىل القول أروِّض جعلت ثم بقوله:

ا.ه. الريِّضة الكلمة هذه وأتممت املهلهلة، القافية
نزوًال نازًال قصيدته من األول القسم فوجدت للبحرتي شوقي معارضة يف لت تأمَّ وقد
والوقائع، املالحم وصف يف ورشع األوابد إىل وصل عندما أنه إالَّ البحرتي طبقة عن بارًزا

قال: الكتف، مع الكتف وإيَّاه سائًرا البحرتي قارن حتى يعلو فأخذ رجع

أُن��س��ي وأي��ام ال��ص��ب��ا ل��ي اذك��را يُ��ن��س��ي وال��ل��ي��ل ال��ن��ه��ار اخ��ت��الف
وم��سِّ رات ت��ص��وُّ م��ن ُص��وِّرت ش��ب��اب م��ن ُم��الوًة ل��ي وِص��ف��ا

الدهر. من الربهة ُمثلَّثة: املالوة

َخ��ل��س ول��ذَّة ح��ل��وة ِس��ن��ة وم��رَّت ال��لَّ��ُع��وب ��ب��ا ك��ال��صِّ َع��َص��ف��ت
��ي ال��م��ؤسِّ ال��زم��ان ُج��رَح��ه أس��ا أو ع��ن��ه��ا ال��ق��ل��ُب َس��َال ه��ل ِم��ْص��ر وَس��َال

سبق وقد ، السلوِّ من والثانية السؤال من األوىل و«سال» «سال» بني هنا شوقي جانس
الشيخ رثاء يف قويل يف وهو هذا، شوقي شعر عىل اطلعُت أكن ولم نفسه، الجناس هذا يل

هللا. رحمه الحرام البيت سادن الشيبي القادر عبد

ال��ع��ي��ان س��وى ال��غ��ي��اب ك��ان وه��ل س��الن��ي ب��ع��ٍد ع��ل��ى ه��ل س��الن��ي

قال: ثم

��ي يُ��ق��سِّ ال��ل��ي��ال��ي ف��ي وال��ع��ه��د رقَّ ع��ل��ي��ه ال��ل��ي��ال��ي م��رَّت ك��لَّ��م��ا
َج��ْرس ب��ع��د َع��َوت أو ال��ل��ي��ل ل أوَّ رنَّ��ت ال��ب��واخ��ر إذا ُم��س��ت��ط��ار
ب��نَ��ق��س ش��اَع��ُه��نَّ ثُ��ْرَن ك��ل��م��ا َف��ط��ن ��ف��ن ل��ل��سُّ ال��ض��ل��وع ف��ي راه��ٌب
وَح��بْ��س ب��َم��نْ��ع ُم��ول��ًع��ا ل��ه م��ا ب��خ��ي��ل أب��وك م��ا ال��ي��مِّ اب��ن��ة ي��ا
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ِج��نْ��س ك��لِّ م��ن ل��ل��طَّ��يْ��ر ح��الُل ُح ال��دو ب��الب��ل��ه ع��ل��ى أح��راٌم
ِرج��س ال��م��ذاه��ب م��ن خ��ب��ي��ث ف��ي إالَّ ب��األه��ل أح��قُّ داٍر ك��لُّ

صوَّان، يف يقطع شوقي كأنما ل والتعمُّ التكلُّف سوى هنا إىل الشعر هذا يف رأيت ما
أسلس أن لبث ما أنه إالَّ البحرتي مثل مباراة حاول وقد املعارضة، عناء من لقي ما فلشد

فقال: القول، له

وأُرس��ي أُس��ري ال��دم��وع ف��ي ب��ه��م��ا ش��راع وق��ل��ب��ي ِم��ْرج��ل نَ��َف��ِس��ي
وَم��ْك��س َرْم��ل ب��ي��ن ال��ثَّ��ْغ��ر ي��َد ِك وم��ج��را «ال��ف��ن��ار» وْج��َه��ك ف��اج��ع��ل��ي

من هما واملكس والرمل الزمان، قديم من اسمها هو وهذا اإلسكندريَّة، هو الثغر
قال: ثم ضواحيها،

ن��ف��س��ي ال��ُخ��ْل��د ف��ي إل��ي��ه ن��ازَع��تْ��ن��ي ع��ن��ه ب��ال��ُخ��ْل��د ُش��ِغ��ْل��ت ل��و وط��ن��ي

مرص، وطنه إىل ينزع لبقي الجنة سكن لو إنه أي طريف؛ ومعنًى خالد بيت هذا
املتنبي: بيت إىل يشري وكأنه

ب��اك��يً��ا ال��ق��ل��ب م��وج��ع ش��ي��ب��ي ل��ف��ارق��ت ال��ص��ب��ا إل��ى رج��ع��ت ل��و أل��وًف��ا خ��ل��ق��ت

يقول: ثم

ش��م��س ع��ي��ن م��ن ل��ل��س��واد ظ��م��أ س��ل��س��ب��ي��ل ف��ي ب��ال��ف��ؤاد وه��ف��ا
��ي ِح��سِّ ي��خ��ُل ول��م س��اع��ًة ش��خ��ُص��ه ج��ف��ون��ي ع��ن ي��ِغ��ْب ل��م ال��ل��ه ش��ه��د
يُ��م��ِس��ي ال��زك��يَّ��ة» و«ب��ال��س��رح��ة ـ��ه ن��ادي��ـ و«ال��م��س��لَّ��ة» ال��ِف��ْك��ر ي��ص��ب��ح
َج��ْرس ب��أرخ��م ط��ي��ُره ن��غ��م��ت أي��ًك��ا ال��ج��زي��رة أرى وك��أن��ي
ن��ك��س غ��ي��ر وص��اح��ب ع��ب��اب م��ن ص��رٌح ال��خ��م��ائ��ل ف��ي ب��ل��ق��ي��س ه��ي
ب��ع��رس ي��وًم��ا ي��ج��ن ل��م ق��ب��ل��ه��ا ع��رًس��ا ل��ل��ن��ي��ل ت��ك��ون أن ح��س��ب��ه��ا
وق��سِّ ال��ث��ي��اب ف��ي ص��ن��ع��اء ب��ي��ن وش��ي ح��لَّ��ة ب��األص��ي��ل ل��ب��س��ت
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القسيَّة، وهي الثياب إليه تُنَسب آخر مكان وهنا صنعاء، إىل عادة الويش يُنَسب
العريش بني القسُّ لها يُقال بلدة من تجلب كانت حرير من مخلوط ِكتَّان من ثياب وهي
َخِربت إنها العروس تاج يف قال امللح، البحر ساحل عىل وهي مرص، أرض من والفرما
وقد قال الشامي. البحر يف خارج رمل من عظيم تلٌّ وهناك آثارها، إالَّ يبَق ولم زماٍن من

بالفتح. يقولونه مرص وأهل قس يف القاف يكرس

ول��ب��س ع��ري ب��ي��ن ب��ال��ج��س��ر م��ن��ه ف��ت��وارت ف��اس��تَ��َح��ْت ال��ن��ي��ل ق��ده��ا
��ي ال��م��ت��ح��سِّ ك��وث��ر ك��ان وإن ـ��ه ب��وادي��ـ ك��ال��ع��ق��ي��ق ال��ن��ي��ل وأرى

الباذخة القصور املدينة عمران أيَّام فيه وكانت رة املنوَّ املدينة يف هو العقيق وادي
الغنَّاء. والجنان

ويُ��خ��س��ي ال��ع��ي��ون ي��ح��س��ر ال��ذي ـ��م ال��ف��خ��ـ ال��م��وك��ب ذو ال��س��م��اء م��اء اب��ن

قال: ثم البحرتي، كالم من ويخيس» العيون «يحرس جملة أخذ

غ��رس ف��ْض��َل وش��اك��ٍر ب��ج��م��ي��ٍل ُم��ثْ��ٍن غ��ي��ر رك��اب��ه ف��ي ت��رى ال
رم��س م��ن��اح��ة م��ن ب��ع��د ت��ِف��ق ل��م ثَ��ْك��ل��ى ال��ح��زي��ن��ة ال��ج��ي��زة ورأى

حارث يا أي حار» «يا قولِهم: نظريَ االسم م رخَّ ولكن رمسيس، امللك برمس يريد
الحموي حجة ابن بديعيَّة ويف البديع أنواع من نوع والرتخيم أحمد، يا أي أحم» و«يا

وتميد. وتميل تميس أي تمي» حني «كاألغصان

ب��ه��م��س ع��ن��ه ال��ي��راِع وس��ؤال ع��ل��ي��ه ال��س��واق��ي ��ة ض��جَّ أك��ث��رت

القصب. هو هنا الرياع

وس��ل��س ط��وٍق غ��ي��ر وت��ج��رَّدن ش��ع��ًرا ض��ف��رن ال��ن��خ��ي��ل وق��ي��ام

الغالظ. َعف السَّ أصول وهو ُمحرَّكة، كَربها ذهب النخلة سلست
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نَ��ْح��س ال��ج��ب��اب��ر ع��ل��ى ب��ي��وٍم َن ف��رع��و م��ي��زان األه��راَم وك��أنَّ
م��ك��س ص��اح��ِب وأل��ف ج��اٍب أل��ف ف��ي��ه��ا ت��أن��ق ق��ن��اط��ي��ره أو
وي��غ��س��ي 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
ف��ط��س غ��ي��ر ج��ن��ة ص��ن��ع أن��ه إالَّ أف��ط��س ال��رم��ال» «وره��ي��ن

الهول. أبي إىل يشري

إن��س��ي أس��اري��ر ف��ي ال��خ��ل��ق س��ب��ع ف��ي��ه ال��ن��اس ح��ق��ي��ق��ُة ت��ت��ج��لَّ��ى
ع��ن��س غ��ي��ر ك��واع��بً��ا وال��ل��ي��ال��ي ص��ب��يٍّ��ا ث��راه ف��ي ال��ده��ر ل��ع��ب
ل��َف��ْرس وم��خ��ل��ب��ي��ه ل��ن��ق��ٍد ـ��ه ع��ي��ن��ي��ـ ال��م��ق��ادي��ر ص��ي��د رك��ب��ت
ال��ف��رن��س��ي وال��ع��ب��ق��ريَّ وه��رق��ًال ِك��ْس��رى ال��م��م��ال��ك ب��ه ف��أص��اب��ت

بونابرت. نابليون هو الفرنيس العبقري

َل��ب��س ب��ع��د وي��ن��ج��ل��ي ي��ب��دو ف��ي��ه ق��راٌر أم��ٍر ل��ك��لِّ ف��ؤادي ي��ا
وغ��سِّ س��ب��ح ط��ول ال��ح��وت ك��ان��ت ع��ق��وًال األم��ور ��ة لُ��جَّ َع��َق��ل��ْت
ل��ح��سِّ يُ��ص��اخ وال غ��ري��ق أو ب��ط��اٍف يُ��ص��اح ال ح��ي��ث َغ��ِرق��ْت
وْك��س ل��ي��ل��َة ال��ب��دور وي��س��وم ن��ه��اًرا ال��ش��م��وس ي��ك��ش��ف ف��ل��ٌك

َمنْحوس. نجم يف البَْدر دخول ليلة هي الوكس ليلة

ِل��َع��ْك��س ص��ارْت األم��ور بَ��َل��غ��ت��ه��ا م��ا إذا ل��ألم��وِر وم��واق��ي��ُت
وتَ��ْع��س ال��ج��دود م��ن ب��ق��ي��ام ُم��رتَ��ِه��ن��ات ك��ال��رِّج��ال دوٌل
وُف��ْرس روم ربِّ ك��لَّ َل��َط��م��ت س��وار ذاِت ك��لِّ م��ن ول��ي��اٍل

قال: ثم املالحم يف اإلجادة أمد عىل يستويل إنما ألنَّه البحرتي يُساِمت شوقي بدأ هنا من

ت��ْرس ك��لِّ م��ن ي��ن��ف��ذان خ��ن��ج��ًرا وس��لَّ��ت ق��وًس��ا ب��ال��ه��الل س��دَّدت
ب��َع��بْ��س وأل��وت وائ��ال وَع��َف��ْت و«دارا» «خ��وف��و» ال��ق��رون ف��ي ح��ك��م��ت
ُك��ْرس��ي ال��م��غ��ارب وف��ي أم��وي ع��رش ال��م��ش��اِرق ف��ي م��رواُن أي��ن

األندلس. خصَّ كريسٌّ قرطبة ويف اإلسالم عمَّ عرٌش الشام يف أَُمية لبني كان أي
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ن��ط��س ال��رأي ث��اق��ِب ك��ل ن��وره��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��ردَّ ش��م��ُس��ه��م س��ق��م��ت
َرْم��س ت��ح��ت وت��ن��ط��وي ت��ب��ل��ى ت��ي��ك ه��ا س��وى ش��م��س وك��لُّ غ��اب��ت ث��م
َش��ْم��س َع��بْ��د م��ن ال��ق��ص��ور وش��ف��ت��ن��ي ِك��ْس��رى إي��وان ال��ب��ح��ت��ريَّ وع��َظ

قصور الوعظ غاية منِّي فبلغت أنا وأما للبحرتي موعظًة كان كرسى إيوان إن أي
شمس. عبد آل أمية بني

ع��ن��س��ي وال��ري��ح ط��وي��ت وب��س��اط ط��رف��ي وال��ب��رق س��ري��ُت ل��ي��ٍل ربَّ
ل��ده��س ُح��ْزن��ا ال��ب��الد وأَْط��وي ب ب��ال��غ��ر ال��ج��زي��رة ف��ي ال��ش��رق أن��ظ��ُم

وَسْهلها. وْعَرها وأَجوُب وغربها األندلسيَّة الجزيرة رشق أطوي أي

ط��م��س ال��ط��وائ��ف م��ن وم��ن��ار درس ال��خ��الئ��ف م��ن دي��اٍر ف��ي

لهم يُقال يكن فلم الخالفة يدعوا أن يقدرون ال قرطبة يف أميَّة بني أَُمراء كان
عن كناية الخالئف قرطبة ألمراء يُقال كان بل العبَّاس، لبني اللقب هذا كان بل الخلفاء،
الرحمن عبد النارص زمان إىل ذلك وبقي بالشام، كانوا الذين آبائهم الخلفاء ذُريَّة أنهم

قرطبة. أمراء من بالخليفة ب تلقَّ من أول فهو الثالث
مثل فيها الخالفة ِسْلك انتثر أن بعد املتفرِّقون األندلس ملوك فهم الطوائف وأما
يف رزين وبني رسقسطة يف هود وبني ُطَليطلة يف النون ذي وبني قرطبة يف جهور بني
إشبيليَّة يف عبَّاد وبني املرية يف صمادح وبني ودانية بلنسية يف العامريني واملوايل السهلة،

جرٍّا. وهلم بطليوس يف األفطس وبني

ُط��ل��س ال��ك��رم ذرا وف��ي ُخ��ض��ر ـ��ت��ون ال��زَّي��ـ ك��ن��ف ف��ي ك��ال��ج��ن��ان وُربً��ى
خ��م��س��ي ال��دَّْه��ر ِع��ب��رَة ف��ي��ه َل��َم��س��ت ق��رط��ب��يٍّ ث��ًرى س��وى ي��رع��ن��ي ل��م
��ي أُم��سِّ م��ا ال��َح��ي��ا ص��ف��وَة وَس��َق��ى م��ن��ه أُص��بِّ��ح م��ا ال��ل��ُه َوق��ى ي��ا
وتُ��رِس��ي ت��م��ي��د أن األرَض تُ��م��ِس��ك ك��ان��ت األرض ف��ي ت��ع��دُّ ال ق��ري��ٌة
وَق��ل��س ِش��راع م��ن ال��روم ��ة لُ��جَّ وغ��طَّ��ت ال��م��ح��ي��ِط س��اح��َل َغ��ِش��يَ��ت
ح��ْدِس ب��ع��د ال��ِح��م��ى ذل��ك ف��أت��ى ث��راه��ا ف��ي خ��اط��ري ال��ده��ُر َرِك��ب

هداية. غري عىل السري بمعنى هو بل والتخمني الظن ليس هنا الَحدس
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ُق��ع��س م��ن��ازل ف��ي ال��ع��زِّ م��ن ـ��ه��ا ف��ي��ـ وَم��ن ال��ق��ص��وُر ل��َي ف��ت��ج��لَّ��ت
ب��نَ��ج��س ت��ردَّت وال ال��م��ع��ال��ي ِل نَ��ذ ع��ل��ى ال��م��ل��وك ف��ي ق��طُّ َض��َف��ت م��ا
َدرس ك��لِّ م��ن ال��ع��ق��ول م��ال ف��ي��ه بَ��يْ��تً��ا ل��ل��ع��ل��م ب��ل��غ��ُت وك��أنِّ��ي
وَق��سِّ َف��ِق��ي��ه م��ن ال��ق��وم ��ُه ح��جَّ وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ب��الد ف��ي ُق��ُدًس��ا

يف ال ُقرطبة من َخَرج َمن العلماء من يخرج لم العلماء مدينَة وقتها يف قرطبة كانت
وكان الفتوى، تكون فعليه يشء عىل قرطبة أهايل أجمع إذا وكان الكيفيَّة، يف وال الكميَّة
جانب إىل كان فقد العلم يف اإلسالم عاصمة قرطبة كانت وكما وفنونه، بأنواعه العلم فيها
مشهورة. وأديار ِبيَع ولهم النرصانية دين يف يفتون ة وأَِقسَّ أحبار فيها املسلمني علماء

ال��دََّرف��س ت��ح��ت ال��خ��م��ي��س ن��وُر ِص��ُر» و«ال��ن��ا ال��ج��الل��ُة ال��ُج��م��َع��ة وََع��ل��ى
«ال��ب��رن��س» ج��ب��ي��َن ب��ه ويُ��ح��لَّ��ى «دون» م��ف��ارق ع��ن ال��ت��اَج يُ��ن��ِزل

يف يشهدها كان التي الُجَمع جاللة وعن النارص الرحمن عبد الخليفة عن يتكلَّم
َسْفح يف لُسكناه شيَّدها كان التي املدينة الزهراء مسجد يف أو بقرطبة األعظم املسجد
تلجأ وكانت الكبري العلم تحت للجيوش نوًرا كان إنه ويقول قرطبة، من العروس جبل

بعض. من لبعضها وأداَل بعضها خلع وربما وغريهم واإلسبان اإلفرنج ملوك إليه
الطيب: نفح يف جاء ما ذلك عىل مثاًال ولنرضب

أي — له فعقد السلم يطلب أردون رسول جاء الثالثمائة بعد ٤٤ سنة ويف
قشتيلة قومس فردلند إدخال يطلب وأربعني خمس سنة يف بعث ثم النارص—
استوىل قد شانجة بن غرسية وكان عهده، يف وأدخل ذلك يف له فأذن عهده يف
وتوىل جليقية أهل عليه انتقض ثم فرويلة بن شانجة أبيه بعد جليقية عىل
غرسية وكان ردمري، بن أردون إىل ومال املذكور، فردلند قشتيلة قومس كربهم
ووفدت غرسية لحافدها فامتعضْت البشكونس ملكة لطوطة حافًدا شانجة بن
شانجة ولولدها لها السلم َعْقد يف بنفسها ُملِقية وأربعني سبع النارصسنة عىل
عدوِّه. من ونرصه ُمْلِكه عىل شانجة بن غرسية حافدها وإعانة امللك ردمري بن
وبعث ه، وأمِّ لشانجة ْلح الصُّ وعقَد لقدومهم النارص فاحتفَل معها امللكان وجاء
أردن طاعة الجاللقة وخلَع ملكه، عليه فردَّ جليقية ملك غرسية مع العساكر
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وبما بذلك النواحي يف األمم إىل وكتب فعلته، عىل يشكره النارص إىل وبعث إليه
يزل ولم األمم. عند بذلك ه ويُعريِّ ووثوبه نكثه يف قشتيلة قومس فردلند ارتكبَه
اإلفرنجة ملك كلدة رسول وصل وملا هلك. أن إىل وإعانته مواالته عىل النارص
فأجابه الصلح، يف راغبًا وطركونة برشلونة ملك رسول معه وصل بالرشق

فأجيب. املودة يخطب رومة صاحب رسول بعده ووصل النارص

اختصار. ببعض خلدون ابن كالم انتهى
وفَده إليه أرسل إالَّ النارص فيه عاش الذي العرص ذلك ملوك من ملك يبَق لم قلنا:
الخليفة مع السفارات تباَدل طاملا الذي أملانية إمرباطور أوتون وأعظمهم ودَّه يخطب
واأللطاف الهدايا النارص إىل يرسل كان الذي القسطنطينية إمرباطور وكذلك النارص

الحافلة. الوفود ويوفد
فيها: قلُت التي األندلسية قصيدتي يف أرشت ذلك وإىل

��ر ُم��ظ��فَّ ظ��ف��ٍر أي ف��ي��ه��م ف��أن��ش��ب ُم��ش��رًَّدا ج��اء ح��ي��ن ق��ري��ش وص��ق��ُر
ج��ع��ف��ر وال��د ال��م��ن��ص��ور أج��ف��َل ل��ه��ا إم��ارًة ال��ق��واص��ي ب��ه��ات��ي��ك وش��اد

وقال: قريش، بصقر الداخل الرحمن عبد ب لقَّ الذي هو املنصور جعفر أبا إن يُقال
وبينه.» بيننا البحر جعل الذي هلل «الحمد

م��خ��در ك��ل م��ن��ه��م ع��ري��ن أس��ود وخ��الئ��ًف��ا س��م��وا أم��الًك��ا وخ��لَّ��ف
َم��ف��َخ��ِر ح��لَّ��ة اإلس��الِم ��ة أُمَّ ك��س��ا ع��اه��ًال ال��ف��ذِّ ال��ن��اص��ر ب��اإلم��ام ك��ف��ى
ق��ي��ص��ر وف��ُد ب��اِب��ه ع��ال��ي وي��ق��ص��د ��ه ك��فَّ ال��ف��رن��ج��ِة أم��الُك تُ��َق��بِّ��ل
َم��ْظ��ه��ر أروَع اإلس��الم ظ��ه��ر ب��ه رونَ��ق ل��ل��خ��الف��ة ت��ج��لَّ��ى غ��داًة
��ر ُم��ش��هَّ أغ��رَّ ي��وم م��ن ل��ك ف��ي��ا ُج��م��وُع��ه��ا تَ��ِم��ي��د ال��زه��را ب��ه��ا وأض��ح��ْت
ُم��ن��ِذر ال��ج��م��اع��ة ق��اض��ي س��وى ف��ع��ي��وا ف��ص��اح��ة ربِّ ك��لُّ ف��ي��ه تَ��ل��ْع��ثَ��م

القسطنطينيَّة صاحب لوفود النارص الخليفة به احتفل الذي النادر امَلْحفل إىل إشارة
من عليهم فأُْرتِج املحفل ذلك يف للكالم العلماء من كثري وانتُدب الزهراء، قرصه يف وذلك
وهي رنَّانة، خطبًة وكانت البلوطي، سعيد بن منذر القايض ارتجاًال وتكلَّم املهابة، ة شدَّ

الكتب. يف مذكورة
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ي��ن��ص��ر ال��ل��َه ي��ْس��ت��ن��ِص��ُر وَم��ن ت��اله ال��ذي ال��ُح��ْك��َم ال��ُم��س��ت��ن��ِص��ر تُ��ه��ِم��ِل وال
أْزور َل��ح��َظ��ة ال��زوراء وس��اَرَق��ِت ال��ُع��ال ُق��ْرط��ب��ة اإلس��الم ُق��بَّ��ة غ��دْت
ال��تَّ��بَ��ْخ��ت��ر ذَيْ��ل ب��غ��داد ع��ل��ى وج��رُّوا أم��ي��ة ف��ي��ه��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي وب��اري
ال��م��ه��در ال��ِخ��َض��مِّ أم��واج ت��الط��م م��ث��ل��م��ا ي��زخ��ر ال��ع��م��ران ب��ه��ا وك��ان
ال��ت��ص��وُّر ف��وق َف��ْوق م��ن ب��ق��رط��ب��َة ال��ذي ال��ج��ام��َع ال��م��س��ج��َد رأي��ُت ��ا ول��مَّ
ف��اْه��ِم��ري دوُرك ال��ي��وَم ل��ع��ي��ن��ي وق��ل��ُت ن��واج��ذي ب��ك��لِّ ��ي ك��فِّ ع��ل��ى ع��ض��ض��ُت
أب��ُح��ر ل��جَّ ��اره ع��مَّ ب��ه يُ��ح��اِك��ي ب��َوْق��ت��ه ال��ُع��ب��اب ال��ط��ام��ي ال��ج��ام��ع ه��و
م��ح��ض��ري ع��نِّ��ي غ��اب ح��ت��ى ب��ف��ك��رَي س��ائ��ًح��ا األس��اط��ي��ن ب��ي��ن ب��ه ظ��ل��ْل��ُت
م��ص��در ك��لِّ م��ن ال��ن��ح��ل دوي ن��ظ��ي��ر خ��الل��ه يُ��ت��َل��ى وال��ذِّْك��ر ت��خ��يَّ��ْل��ت��ه
ُم��ك��بِّ��ر م��ن وك��م ص��لَّ��ى ربِّ��ه إل��ى ُم��ه��لِّ��ل م��ن ه��ن��ا ك��م َخ��ل��ي��ل��ي ��ْل ت��أمَّ
وَع��نْ��ب��ر ع��وٍد أرط��ال أوق��دت وك��م م��ص��اِب��ٍح أل��وُف ف��ي��ه أزَه��َرت وك��م
ِم��نْ��ب��ر ف��وق م��ن ��ْج��ع ب��ال��سَّ خ��اط��ٍب وك��م ح��ل��ق��ٍة وس��ط ف��ي ��بْ��ع ب��ال��سَّ ق��ارٍئ وك��م
م��ح��ج��ر م��دام��ع ي��م��ري واع��ٍظ وك��م دَرس��ه ال��ج��م��ِع ع��ل��ى يُ��ل��ِق��ي ع��ال��ٍم وك��م
م��ع��ف��ر َج��ب��ي��ن ع��ن ي��ج��ث��و ك��ان ه��ن��ا َخ��ل��ي��ف��ٍة م��ن وك��م َض��خ��ٍم َم��ل��ٍك وك��م
أَْغ��ب��ر أَْش��ع��ث ث��وب ف��ي ه��ن��ا وي��ب��دو ج��ي��وُش��ه ال��م��غ��ِربَ��يْ��ن ف��ج��اج ت��س��دُّ

َخِلًقا ثوبًا ُمرتِديًا املشهودة الُجَمع يف املسجد إىل أحيانًا يأتي النارص الخليفة كان
تعاىل. هلل منه تواُضًعا

وأك��ث��ر ب��أل��ٍف تُ��ح��َص��ى ق��د أس��اط��ي��ُن ت��ن��َج��ل��ي ك��ال��ع��رائ��س ��ل ت��أمَّ خ��ل��ي��ل��ي
ال��ُم��ف��كِّ��ر ال��ح��ن��ي��ف ق��ل��ب ل��ه��ا ي��ذوب م��واِث��ل ال��ج��م��اد ص��مِّ م��ن أس��اط��ي��ُن
��ر ُم��ش��جَّ ج��م��اٍد م��ن ��ت نُ��صِّ ح��دائ��ُق ك��أنَّ��ه��ا ق��ائ��م��اٍت ُص��ف��وًف��ا ت��راه��ا
م��ت��خ��ي��ر م��ق��ط��ع م��ن ن��س��ٌب ل��ه��ا ي��ت��ي��م��ة ف��ك��لُّ األس��ن��ى ال��ع��م��د م��ن
وم��رم��ر ف��ل��زٍّ م��ن ش��تَّ��ى م��ع��ادن أم��يَّ��ة ُق��روم ت��ح��رِّي��ه��ا أج��ادت
ال��ُم��ع��ص��َف��ر ب��ال��ح��دي��د ت��ه��زا ال��َف��ْري ل��دى وأص��ب��ح��ت ال��ف��ئ��وس زرق دون��ه��ا نَ��بَ��ْت
َع��نْ��ت��ر َص��ْول��ة ��نَّ��اع ال��صُّ ب��ه��ا ف��ص��ال��ت ق��ي��اَده��ا أل��َق��ت ال��ف��نِّ ل��ف��ض��ل ول��ك��ن
س��ك��ر ق��وال��ب أو ج��ب��ٍن م��ق��اِط��ع ان��ث��ن��ت إذ ال��ص��الد ال��ص��مُّ ه��ي ف��ب��ي��ن��ا
ج��وه��ر ق��الئ��د ف��ي درٍّ أك��ال��ي��ل رءوس��ه��ا ف��وق ل��ل��تَّ��ْخ��ري��م ع��راِئ��س
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ال��ُم��ح��بَّ��ر ال��ط��راز م��ث��ل ف��ي ال��ص��خ��ر م��ن ي��ن��س��ِرح ط��رُف��ك ال��م��ح��راب إل��ى ووج��ٌه
أَْش��ُه��ر م��ن��ذ ُص��نَّ��اع��ه��ا ف��اتَ��ه��ا ك��أْن وزه��وه��ا ال��ن��ق��وش ب��ه��ات��ي��ك وح��دق
وأزه��ر ال��نُّ��ج��وم زه��ر م��ن ب��أل��م��ع ُش��ع��اع��ه��ا ي��ب��دو ال��ع��ل��ي��اء وب��ال��ق��بَّ��ة
وتَ��ْزدِري ل��ل��ثُّ��ري��ا ت��ح��دى ل��ظ��ل��ت ت��ع��رَّض��ت س��م��اه��ا ف��ي ال��ث��ري��ا انَّ ل��َو

شوقي: سينية إىل نعود ثم

وَه��ج��ِس ض��الٍل م��ن ال��ق��ل��ُب وَص��َح��ا أم��اٍن وَط��يْ��ُف َك��رى م��ن ِس��نَ��ٌة
ُم��ِح��سِّ م��ن ل��ه��م م��ا ال��ق��وُم وإذا أَِن��ي��ٍس م��ن ب��ه��ا م��ا ال��داُر وإذا

تَْسَمُع أَْو أََحٍد ِمْن ِمنُْهْم تُِحسُّ َهْل َقْرٍن ِمْن َقبَْلُهْم أَْهَلْكنَا ﴿َوَكْم تعاىل: قوله إىل إشارة
ِرْكًزا﴾. َلُهْم

َح��ْرِس م��ذم��وِم غ��ي��ر األل��َف ج��اَوَز ع��ت��ي��ٌق ال��ب��ي��وِت م��ن وَرق��ي��ٍق

من َحْرٌس عليه مىض يقال: منه، قطعة أو الدهر هو فسكون: أوله بفتح الَحْرس
يقول: ثم قرطبة. مسجَد العتيق البيت بهذا يريد وهو الدهر،

األََم��سِّ ال��والءِ ذي ل��ل��رُّوِح ص��اَر وتُ��راٌث ��ٍد م��ح��مَّ م��ن أثَ��ٌر
وُق��ْدِس األس��اِس ف��ي ثَ��ه��الن ب��ي��ن وتَ��ن��اَه��ى ذروًة ال��نَّ��ْج��َم ب��َل��َغ

معروفان وهما ملزينة، جبالن قدسوآرة األزهري: قال بأرضنجد، عظيم جبل قدس:
وقدس األبيض قدس قدس: اسمه منهما كلٌّ جبالن الحجاز يف وقيل مزينة، سقيا بحذاء

املقدس. البيت أيًضا والقدس ملزينة، وكالهما ورقان عند وهما األسود،

ف��ت��ْرِس��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��م��َدى ويَ��ُط��وُل ف��ي��ه ال��ن��واِظ��ُر تَ��س��بَ��ُح َم��رَم��ٌر
ِط��ْرِس َع��رِض ف��ي ال��وزي��ِر أَِل��ف��اُت اس��ت��واءٍ ف��ي ك��أنَّ��ه��ا وَس��وار

الشهري. الخطاط ُمقلة ابن بالوزير يعني
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ون��ع��ِس ف��ت��وٍر م��ن ال��ُه��دُب اك��تَ��َس��ى م��ا س��َط��َريْ��ه��ا َك��َس��ْت ق��د ال��ده��ِر ف��ت��رُة

اليشء. من الصف وبالتحريك: بالسكون السطر

ِل��َخ��ْم��ِس واس��ت��ع��دت ال��ده��ِر واِح��ِد ِل��ع��ل��ي��ٍم ت��زيَّ��نَ��ْت َك��ْم َوي��َح��ه��ا

الخمس، الصلوات إلقامة واستعدت الدهر أفراد من لعالم تزيَّنت كم يقول أن يريد
أحسن. كان إلماٍم، تزَّينت كم قال: ولو

ال��دَِّم��ْق��ِس ُم��دن��راُت ُم��الءٌ ـ��ِن ال��َع��ي��ـ َم��س��رِح ف��ي ال��رَِّف��ي��َف وك��أنَّ
ُق��ْدِس م��ع��ارِج م��ن ي��ت��ن��زَّْل��َن ج��ان��بَ��يْ��ه ف��ي اآلي��اِت وك��أنَّ
« «ُق��سِّ ت��ح��َت أو يَ��ك��تَ��ِس��ي��ه ي��زْل َل��ْم َج��الٍل م��ن «ُم��ن��ِذٍر» ت��ح��َت ِم��ن��ب��ٌر

بخطيب أي ساعده، بن ُقسِّ وبُقسٍّ البلوطي، سعيد بن منذر القايض بمنذر يريد
الفصاحة. يف نظريه

الجماعة قضاءَ توىلَّ وقد الحق، يف والصالبة بالعدل مشهوًرا كان فقد منذر فأما
لم ورعه لشدة ولكنه تعظيمه، يف يبالغان املستنرص وولده النارص وكان األندلس، يف
بالبناء كلًفا النارص كان وملا ذلك، يُوِجب ما منه رأى إذا الخليفة تقريع عن يتوقَّف يكن
ألف بثالثمائة بنائها عىل النفقَة قدَّروا التي الزهراء بنى وقد مشهور، الباب هذا يف وأَْمُره
بلغ الزهراء عىل أنفقه ما إنَّ قيل حتى عاًما، وعرشين خمسًة ذلك واستمرَّ عام، كل دينار
ُجَمٍع ثالَث َر تأخَّ أنه فيها بالبناء انهماكه من وبلغ كلها، الدولة دخل من مائة من ١٥
خطيب سعيد بن منذر القايض وكان الزهراء، بمسجد الجمعة صالة شهود عن متواليات
عرََّض الجمعة صالَة ذلك بعد الخليفة صىلَّ وملا اإلهمال، هذا عىل يصرب فلم املسجد، ذلك
* تَْعبَثُوَن آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن تعاىل: قوله خطبته أول يف تاليًا الخطبة يف به منذر
َوأَِطيُعوِن هللاَ َفاتَُّقوا * َجبَّاِريَن بََطْشتُْم بََطْشتُْم َوإِذَا * تَْخلُُدَن َلَعلُكْم َمَصاِنَع َوتَتَِّخذُوَن
أََخاُف إِنِّي * َوُعيُوٍن َوَجنَّاٍت * َوبَنِنَي ِبأَنَْعاٍم ُكْم أََمدَّ * تَْعَلُموَن ِبَما ُكْم أََمدَّ الذِّي َواتَُّقوا *
أخذ ثم اْلَواِعِظنَي﴾، ِمَن تَُكْن َلْم أَْم أَوََعْظَت َعَليْنَا َسَواءٌ َقالُوا * َعِظيٍم يَْوٍم َعذَاَب َعَليُْكْم
إىل هللا كتاب يف املعنى هذا يف جاء ما ومورًدا وموبًِّخا مقرًِّعا اآلية تلك يناسب بما يتكلم
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َشَفا َعَىل بُنْيَانَُه َس أَسَّ ْن أَمَّ َخرْيٌ َوِرْضَواٍن ِهللا ِمَن تَْقَوى َعَىل بُنْيَانَُه َس أَسَّ ﴿أََفَمْن تََال: أن
الذِّي بُنْيَانُُهُم يََزاُل َال * الظَّاِلِمنَي اْلَقْوَم يَْهِدي َال َوهللاُ َجَهنََّم نَاِر ِيف ِبِه َفانَْهاَر َهاٍر ُجُرٍف
ويعلم يسمع النارص وكان َحِكيٌم﴾، َعِليٌم َوهللاُ ُقلُوبُُهْم تََقطََّع أَْن إِال ُقلُوِبِهْم ِيف ِريبًَة بَنَْوا
باألحاديث العظام اآلي هذه سعيد بن منذر قرن ثم إليه. يشري إنما منذًرا القايض أن
خَشَع حتى الساحرة، وفصاحته النادرة بالغته من إليها وأضاف املروية، واآلثار النبوية
وبكى لهم، يغفر أن تعاىل هللا إىل ُعوا وترضَّ وا وضجُّ وبَُكوا وا ورقُّ اليوم ذلك املصلني كلُّ
ما لغلظ منذر عىل نفسه يف وجد أنه إال سخطه، من باهلل واستعاذ معهم نفسه الخليفة
وما بخطبته، منذر َدني تعمَّ لقد وهللا وقال: (املستنرص) الَحَكم لولده ذلك فشَكا به، قرعه
يلتزم وجعل منذر، وراء الجمعة يصيل ال وأقَسَم يقرعني. بعصاه وكاد غريي، بها عنى
بجامع الصالة ويجانب قرطبة، يف األعظم املسجد إمام مطرَّف بن أحمد وراء صالتها
عن منذر عزل من يمنعك الذي ما الَحَكم: له فقال سعيد، بن منذر يؤمُّ حيث الزهراء
يف سعيد بن منذر أَِمثْل النارص: له فقال كرهته؟ إذ منه بغريه واالستبدال بك الصالة
ال ما هذا القصد، غري سالكة الرشد، عن ناكبٍة نفٍس إلرضاء يُعَزل وعلمه وخريه فضله
يف منذر مثل شفيًعا الجمعة صالة يف وبينه بيني أجعل أال هللا من َألستحي وإني يكون،
بملكي، يميني كفارة إىل سبيًال أجد أني وَلودْدُت فأقسمُت، أحَرَجني ولكنه وِصْدقه، ورعه
ْل فتأمَّ ا.ه. أبًدا. منه نعتاض أظننا فما تعاىل، هللا شاء إن وحياتنا حياته بالناس يصيل بل

نفسه. من إنصافه ويف العظيم الخليفة هذا أخالق عظمة يف

ب��َل��ْم��ِس ف��ت��دن��و غ��اِئ��بً��ا ورده َريٍّ��ا يُ��غ��ِري��َك ال��ِك��ت��اِب وَم��ك��اُن
ُش��ْم��ِس َم��ي��ام��ي��َن ل��ه وآٍل ِب ال��َغ��ْر ف��ي ال��م��ب��اَرِك «ال��داخ��ِل» ص��ن��ع��ُة

فقال: غرناطة حمراء بِذْكر وبدأ قرطبة، من شوقي انتهى ثم

ونُ��ْك��ِس بُ��ْرءٍ ب��ي��ن ك��ال��ُج��رِح ْه��ِر ال��دَّ ب��غ��ب��اِر ُج��لِّ��َل��ْت ِل��ح��م��راءَ َم��ن
َق��بْ��ِس ط��وِل م��ن ال��ع��ي��وُن ل��َم��َح��تْ��ه��ا َل��ح��ًظ��ا ال��ض��وءُ َم��ح��ا ل��و ال��ب��رِق َك��َس��نَ��ا
نَ��ْدِس وي��ق��ظ��اَن غ��اف��ٍل م��ن ـ��م��ِر ـْ األح�� بَ��ِن��ي وداُر ِغ��رن��اط��َة ِح��ص��ُن
ِب��رِس ع��ص��اِئ��َب ف��ي م��ن��ه ف��بَ��َدا ش��ي��رى» «رأَس دونَ��ه��ا ال��ث��ل��ُج َج��لَّ��َل
ويُ��م��ِس��ي ال��ب��ق��اءَ يُ��رج��ى َق��بْ��َل��ه َش��ي��بً��ا أََر وَل��ْم َش��ي��بُ��ه َس��رَم��ٌد
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ُع��ْرِس داِر ف��ي ال��نَّ��ِع��يِّ َم��ْش��َي ـ��راءِ ـْ ال��َح��م�� ُغ��َرِف ف��ي ال��ح��ادث��اُت َم��َش��ِت
وأُنْ��ِس َس��م��ي��ٍر م��ن ال��ب��اِب َة ُس��دَّ ��ْت وَف��ضَّ ال��ِح��ج��اِب ِع��زََّة ه��تَ��َك��ْت
وَع��سِّ اح��ت��راٍس م��ن واس��ت��راَح��ْت ع��ن��ه��ا ال��خ��ي��ُل ت��َخ��لَّ��ِت َع��َرص��اٌت
َم��سِّ ت��ك��راَر ل��ل��َع��ِش��يِّ تَ��ِج��ْد َل��م ِوض��اءٌ ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى وَم��َغ��اٍن
ونَ��ْك��ِس ُخ��ش��وٍع ف��ي س��اِع��ي��َن ِري��ِخ ال��ت��ا ع��ل��ى واف��دي��ن غ��ي��َر ت��رى ال

ماٍض. تاريٍخ آثاَر ليشاهدوا يأتون إنما الذين املعاهد تلك زائري يصف

َوْرِس ُع��ص��ارِة وف��ي نُ��ق��وٍش م��ن آٍس نَ��ض��ارِة ف��ي ال��طَّ��ْرَف ن��ق��ل��وا
وَش��ْم��ِس ِظ��لٍّ ب��ي��ن ��مِّ ال��شُّ ك��ال��رُّبَ��ى وتِ��بْ��ٍر الزورٍد ِم��ن وِق��ب��اٍب
ل��بْ��ِس ِب��أَزيَ��ن وألل��ف��اظ��ه��ا ِل��ل��َم��ع��ان��ي ��َل��ت ت��ك��فَّ وخ��ط��وٍط

زمرك البن قصيدًة املذهب بالخطِّ الحمراء جدران عىل قرأتُها التي الكتابات بني أتذكَُّر
األحمر. بني كتاب من

وَخ��نْ��ِس ِظ��ب��اءٍ م��ن ال��ق��اِع ُم��ق��ِف��َر َخ��الءً ��بَ��اِع ال��سِّ م��ج��ِل��َس وتَ��رى
إِنْ��ِس أق��م��اَر ف��ي��ه ي��ت��ن��زَّْل��َن ال��ثُّ��ريَّ��ا ج��واري وال «ال��ثُّ��ريَّ��ا» ال

األحمر. بني ملكات إحدى الثريا

ال��َم��َج��سِّ َل��يِّ��ن��ات ال��ظُّ��ْف��ِر َك��لَّ��َة ع��ل��ي��ه األُس��وُد ق��اَم��ِت َم��رَم��ٌر
ُم��ْل��ِس ت��راِئ��َب ع��ل��ى ي��ت��ن��زَّى ُج��م��انً��ا ال��ِح��ي��اِض ف��ي ال��م��اءَ ت��ن��ث��ُر
وَخ��ْرِس ال��زَّم��اِن م��ن َع��رٍك ب��ع��د ك��ان��ت ب��ال��ج��زي��رة ال��ع��ه��ِد آخ��َر
وَح��سِّ أَْس��ٍر ب��ي��ن ب��األْم��ِس ب��اَد َج��ي��ٍش راي��ُة ت��ق��ول ف��ت��راه��ا
ب��بَ��ْخ��ِس ال��ُم��ِض��ي��ُع ال��واِرُث ب��اَع��ه��ا ُم��ْل��ٍك َم��ق��ال��ي��ُد وم��ف��ات��ي��ُح��ه��ا
ُخ��ْرِس ْف��ِن ال��دَّ َك��َم��ْوِك��ِب ِح��ف��اِظ ع��ن ُص��مٍّ ك��ت��اِئ��َب ف��ي ال��ق��وُم خ��َرَج
أَْم��ِس ال��َع��ْرُش ه��ي آب��اِئ��ه��م ت��ح��َت وك��ان��ت نَ��ْع��ًش��ا ب��ال��ب��ح��اِر َرك��ب��وا

جاءوا فقد َعْرًشا، األول يف كانت كما نعًشا، اآلِخر يف لهم كانت السفن إن يقول
برحوها. ملا البحر يف ركوبًا أعداؤهم أعادهم ثم ففتحوها، البحر راكبني األندلس
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ل��ُم��ِخ��سِّ وُم��ْح��ِس��ٍن ل��ُم��ِش��تٍّ وَج��م��وٍع ل��ه��اِدٍم ب��اٍن ُربَّ
ِل��ِج��بْ��ِس ت��س��نَّ��ى وال ل��ج��ب��اٍن ت��أت��ى ال ��ٌة ِه��مَّ ال��ن��اِس إْم��َرُة
أُسِّ َوْه��ُي ف��إن��ه ُخ��ْل��ٍق َوْه��ُي َق��ْوٍم بُ��ن��ي��اَن أص��اب م��ا وإذا

أبناءَ يِعَظ أن أَحبَّ أخالقهم، بوهي باألندلس العرب ُمْلِك انقراض إىل أشاَر أن بعد
فقال: املمالك، تضيع بمثلها التي والغفالت النبوات ويتجنَّبوا يتنبَّهوا حتى مرص وطنه

أُنْ��ِس وَس��ل��س��اَل داِن��يً��ا وَج��نً��ى ِظ��الٍّ ك��ال��ُخ��ْل��ِد ن��زَل��ُت دي��اًرا ي��ا
ِب��َق��ْرِس ُج��م��اَدى وال ب��َق��يْ��ٍظ ـ��ه��ا ف��ي��ـ ن��اِج��ٌر ال ال��ُف��ص��وِل ُم��ح��ِس��ن��اِت
لُ��ْع��ِس ال��م��راِش��ِف ُح��وِّ ح��وٍر غ��ي��َر ُرب��اه��ا ف��وَق ال��ُع��ي��وُن ت��ح��س ال
َغ��ْرِس��ي واش��ت��دَّ ُربَ��اِك ف��ي وَرب��ا ِري��ًش��ا ب��ظ��لِّ��ِك أَف��ُرخ��ي ُك��ِس��يَ��ْت
ب��َم��نْ��ِس��ي ��ِن��ي��ُع ال��صَّ وال ب��ُم��ض��اٍع ل��دي��ه��م ال��ج��م��ي��ُل ال ِم��ْص��َر ب��ن��و ه��م
َح��بْ��ِس والِئ��ِك ع��ل��ى وَج��ن��اٍن َوْق��ٌف ث��ن��اِئ��ِك ع��ل��ى ِل��س��اٍن ِم��ن
وَدْرِس ال��ده��وِر ع��ل��ى ج��دي��ٍد م��ن ِع��َظ��اٍت ال��طُّ��لُ��وُل ه��ذه ح��س��بُ��ه��م
��ي ال��تَّ��أَسِّ َوْج��ُه ع��ن��ك غ��اَب ف��ق��د ِض��ي ال��م��ا إل��ى اْل��ِت��ف��اٌت ف��اتَ��َك وإذا

األقرص آثار يف شوقي قصيدة (44)

التالية: بالقصيدة الصعيَد زار عندما املتحدة للواليات األسبق الرئيس روزفلت وخاَطَب

��ا تَ��نْ��َق��ضَّ أْن ت��ري��ُد ك��ال��ثُّ��ريَّ��ا داًرا ب��أس��واَن ال��ُم��ن��ت��ِح��ي أيُّ��ه��ا
��ا َغ��ضَّ ال��ده��ِر آي��ِة م��ن ت��ح��اِوْل ال واخ��َش��ْع ال��طَّ��رَف واِخ��ف��ِض ال��نَّ��ْع��َل اخ��ل��ِع
ب��ع��َض��ا ال��ذُّْع��ِر م��ن ب��ع��ُض��ه��ا ُم��م��ِس��ًك��ا َغ��رَق��ى ال��يَ��مِّ ف��ي ال��ق��ص��وِر ب��ت��ل��ك ِق��ْف
��ا بَ��ضَّ وأَبْ��َديْ��َن ب��ه س��اِب��ح��اٍت ��ا بَ��ضٍّ ال��م��اء ف��ي أخ��َف��يْ��َن ك��َع��ذارى
ن��ْه��َض��ا ال��ك��واك��ب ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��اٍت وك��ان��ت ال��زَّواِل ع��ل��ى ُم��ش��ِرف��اٍت
��ا َغ��ضَّ زال م��ا ال��ف��ن��وِن وش��ب��اُب وش��ابَ��ْت ال��زم��اُن َح��ولِ��ه��ا ِم��ن ش��اَب
نَ��ْف��َض��ا ب��األم��س ال��ي��َديْ��ِن م��ن��ه ِن��ُع ��ا ال��صَّ ن��َف��َض ك��أن��م��ا نَ��ْق��ٍش ُربَّ
��ا ُوضَّ وال��زي��ِت ��راِج ب��ال��سِّ أَْع��ُص��ٌر َم��رَّْت ال��زي��ت ك��الِم��ِع وُده��اٍن
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وَع��َرَض��ا وُط��وًال َص��ن��ع��ًة َح��ُس��ن��ت ِري��ٍم ُه��ْدُب ك��أنَّ��ه��ا وُخ��ط��وٍط
نَ��بْ��َض��ا ال��ل��ِه ُق��دَرِة ِم��ن أص��ابَ��ْت َل��و وتَ��رَع��ى تَ��ْم��ِش��ي ت��ك��اُد وض��ح��اي��ا
أْم��َض��ى ال��ِج��نِّ َع��ْزم��ِة م��ن َع��َزم��اٌت بَ��نَ��تْ��َه��ا ك��ال��بُ��روِج وَم��ح��اِري��َب

يقول: ثم

يُ��ق��َض��ى وال��ح��قُّ ال��دم��وَع ف��َس��ك��ب��ُت تَ��ْق��ِض��ي وه��ي نَ��َظ��ْرتُ��ه��ا ُق��ص��وًرا ي��ا
��ا َف��ضَّ ِك��ت��ابَ��ِك ال��ِب��ل��ى س��اَم َك��يْ��َف ِك��ت��اٌب م��ص��ر وَم��ْ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��راِع��ي��ِن ع��ل��ى ح��ت��ى ك��اَن ُم��زاٍل ب��ج��ان��ب��ي��ك ِس��رٍّ ُربَّ
أْرَض��ا ِص��ْرِت ال ال��ج��الِل س��م��اءَ ي��ا يُ��ْج��ِدي ك��اَن ل��و ال��دع��اءِ ف��ي ل��ه��ا ُق��ْل
َم��ْرَض��ى ال��ِع��ْل��ِم ع��زاِئ��ُم وت��ولَّ��ْت ُع��ق��وًال ال��م��ه��ن��ِدس��ون ف��ي��ك ح��اَر

سينا يعارضابن شوقي (45)

مطلعها: التي سينا ابن عيل أبي الرئيس الشيخ لقصيدة معاَرضٌة ولشوقي

وت��م��نُّ��ِع ت��ع��زٍُّز ذاُت َوْرَق��اءُ األَْرَف��ِع ال��َم��ح��لِّ ِم��َن إل��ي��َك َه��ب��َط��ْت

شوقي: فقال

ل��بُ��ْرُق��ِع ُخ��ِل��ْق��َن م��ا ال��م��ح��اِس��ُن َه��ِذي ارَف��ِع��ي أِو ُس��ع��اُد ي��ا ِق��ن��اَع��ِك ��ي ُض��مِّ
ال��َم��ط��َل��ِع َش��أِْو وب��ع��د ال��َج��الِل ِس��تْ��ُر َوُدونَ��ه��ا ال��ض��اِح��ك��اُت ال��ض��اِح��ي��اُت
ِع ال��ُم��ت��ب��رِّ ال��ُم��ح��ِس��ِن ُح��ْس��َن ِزي��ِدي��ه َج��م��الُ��ه��ا يُ��س��تَ��زاُد ال ُدم��ي��ًة ي��ا

يُسَدل حتى ُخِلقت ما محاسنك فإن تسرتي، أو تربجي لها فيقول النفس يخاطب
جاللها وسرت بعيًدا، متناولها كان وإْن ظاهرة، ضاحية محاسن فهي نقاب، فوقها
تزيديه أن تريدين أفال مزيٍد، من عليه ليس ُحْسنَِك إْن فيها، ل املتأمِّ وبني بينها حاجبًا

باإلحسان؟
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��ِع ل��ل��ُخ��شَّ وَع��ط��َف��ٍة ��اِرع��ي��َن ل��ل��ضَّ َوق��َف��ٍة م��ن ُس��ل��ط��اِن��ِه ع��ل��ى م��اذا
ال��ُم��ت��َط��لِّ��ِع ك��ث��ي��رُة ال��ع��روَس إنَّ ب��َج��ْل��َوٍة س��م��ح��ِت ل��و يَ��ُض��رُِّك م��ا ب��ل
يُ��م��نَ��ِع ل��م َل��َه��يِّ��ٌن ال��ح��ج��اَب إنَّ َم��ن��الُ��ُه ي��ِع��زُّ ل��َم��ْن ال��ِح��ج��اُب ل��ي��َس

وصاَل ال ألنه عنه؛ غنًى يف أنت الحجاب أن والحال حجابك، عىل تحرصني أنِت يقول:
املنيع. لغري إال الحجاب كان وما إليك،

َم��وِض��ِع م��ن ول��ِس��رِِّه َم��ظ��َه��ٍر م��ن ل��ِع��زِِّه ال��ج��م��ال اتَّ��َخ��ذَ ال��ت��ي أن��ِت
تَ��ص��نَ��ِع ل��م بَ��ن��انُ��ُه ِم��ن��ك وأَدقَّ دق��ي��ق��ٍة ك��لَّ يَ��ص��وُغ ��ن��اُع ال��صَّ وه��و

وألطف أدق يصنع لم ولكنه كثرية، بدائع صنع وأنه اليد، صناع الجمال بأن يحكم
النفس. من

ال��ُم��ب��ِدِع ِم��ث��اِل ع��ل��ى ال��ب��دي��ُع ف��أت��ى روُح��ُه ��ِك وم��سَّ َراح��تُ��ه َل��َم��َس��تْ��ِك

يأتي وهو َواْألَْرِض﴾، َماَواِت السَّ ﴿بَِديُع تعاىل: قوله ومنه املبِدع، بمعنى يأتي البديع
هنا. هو كما بالفتح املبدَع بمعنى أيًضا

ِع ُم��َص��رَّ ال��ُم��س��وِح َوَم��ه��ت��وِك ِن��ض��ٍو ُم��ت��ه��اِل��ٍك ِم��ن األح��ب��اِر ف��ي ال��ل��َه
َط��يِّ��ِع س��ري��رة ف��ي ال��ظ��واِه��ِر ع��اِص��ي راِش��ٍد ط��ِويَّ��ِة ف��ي غ��اٍو ك��لِّ ِم��ن
األربَ��ِع ال��ري��اِح ب��ُم��ع��ت��َرِك ُس��ُرٌج ك��أنَّ��ُه��م وي��ط��ف��ئ��ون ��ج��ون يَ��ت��وهَّ
ال��َم��ه��يَ��ِع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى وال��َج��اِه��ل��ون ط��ري��ُق��ُه��م وش��قَّ ِب��ه��م ف��ض��اَق َع��ِل��م��وا

َمن ومنهم النفس، حقيقة عن البحث يف العناء من هلكوا والحكماء األحبار إن يقول:
بني أبًدا فهم خبت ناًرا آنسوا كلما وكانوا الطاعة، يريد وهو وعَىص الرشاد، سبيل يف غَوى
ليزيدهم إال املقام هذا يف العلم كان وما الرياُح، بها لعبَْت بمصابيح أشبه وخموٍد وميٍض
ال متوكِّلون مؤمنون ألنهم السبيل؛ سواء عىل سائرون فهم الجهالء العامة أما خباًال،

العجائز. كإيمان إيمانًا اللهم الرازي: الفخر قوَل اإلنساُن يتذكَُّر وهنا يتفلسفون،
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يقول: ثم

ت��تَ��َم��تَّ��ِع َل��ْم ال��ح��ك��م��اءُ وت��ولَّ��ِت س��اَع��ًة ِب��ِك يَ��ُف��ْز ل��م س��ي��ن��ا اب��ُن ذَه��َب
تَ��ْط��َم��ِع ل��م ب��ِم��ث��ِل��ه ال��ن��ه��اِر ش��م��ُس ُدونَ��ُه ِع��زٍّ ُك��لُّ َم��ق��اٌم ه��ذا
ِل��ي��وَش��ِع ال��ن��ه��اِر ش��م��ُس ��َل��ْت وت��رجَّ ��َال تَ��رجَّ وال��َم��ِس��ي��ُح َل��ِك ��ٌد ف��ُم��َح��مَّ
ي��دَِّع أو يَ��ُق��ْل ل��م ِل��ِع��ي��َس��ى م��ا ب��ل بَ��ي��انُ��ُه َع��ن��ِك َع��يَّ أح��م��َد ب��اُل م��ا

فالَحَظ ويدعي»، يقل لم لعيىس ما «بل الشطر هذا جعل قد كان شوقي إن يُقال
وهو النفس حقيقة لنا يرشح ال عيىس بال ما املعنى: َلكان ذلك قال لو بأنه بعضهم عليه
أي يدع» أو يقل لم لعيىس ما «بل وقال: أوًال قاله ما َ وغريَّ شوقي فعاد ذلك، معرفة يدَِّعي

شيئًا. النفس عن قال أنه ادَّعى وال شيئًا النفس عن يقل لم

يَ��نْ��َج��ِع ل��م ِع��الُج��ه��ا ج��ان��بَ��يْ��ك م��ن ُع��ْق��َدًة إال ان��َح��لَّ م��وس��ى ول��س��اُن
ال��رُّكَّ��ِع ��ج��وِد ال��سُّ ال��م��أل ع��ل��ى وَم��َش��ى ال��ح��ب��ا َح��لَّ ب��آَدٍم َح��ل��ل��ِت ل��م��ا

املالئكة. يباري ومىش قائًما استَوى آدم يف هللا نفخك ملا أْي

ال��ُم��رَض��ِع ف��ي وت��ك��لَّ��َم��ْت يُ��وُس��ٍف ف��ي ت��ك��رََّم��ْت ذَُراِك ف��ي ال��نُّ��بُ��وََّة وأرى
ال��ُم��م��ِت��ِع ال��بَ��ي��اِن ِم��َن ِب��ال��ب��اِب��ِل��يِّ ��ٍد ُم��َح��مَّ ل��س��اِن ع��ل��ى ُق��ري��َش وَس��َق��ت
��ِع ال��لُّ��مَّ ال��ج��ب��اِل ُق��َل��ِل ف��ي وَح��َدتْ��ه ُم��ش��رًَّدا ال��ظ��الِم ف��ي ب��ُم��وَس��ى وَم��َش��ْت
يُ��رَف��ِع ل��م وِس��رُّه ال��رَّح��ي��ُق ُرِف��َع خ��الَل��ه��ا َوِرث��ِت ُط��ِويَ��ْت إذا ح��ت��ى

الرحيق أثر يبقى كما أثرها وبقي رفعت خاللها، أنت وبقيت طويت إذا حتى أي
رفعه. بعد

شوقي شعر يف النيل (46)

خطاب منه له يكون أن الوادي هذا أنَجبَه الذي بالشاعر وجدير النيل، يخاطب ولشوقي
شهري:

تُ��غ��ِدُق ال��م��دائ��ن ف��ي ك��فٍّ وب��أيِّ ��ُق ت��ت��دفَّ ال��ُق��َرى ف��ي ع��ه��ٍد أي م��ن
ت��ت��َرْق��َرُق َج��داِوًال ال��ِج��ن��اِن َع��ل��ي��ا ِم��ن ��ْرَت ُف��جِّ أم ن��زل��َت ال��س��م��اء وم��ن
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وت��ف��َه��ُق تَ��ف��ي��ُض ط��وف��اٍن أيِّ أْم ُم��زنَ��ٍة بَ��أَيَّ��ِة أْم ع��ي��ٍن وب��أيِّ
ي��خ��َل��ُق ال ج��دي��ُده��ا ��تَ��يْ��ِن ��فَّ ِل��ل��ضِّ بُ��رَدٍة ن��اِس��ُج أن��َت نَ��وٍل وب��أيِّ
اإلْس��ت��ب��َرُق اخ��َض��ْوَض��َر ح��ض��رَت ف��إذا ف��اَرْق��تَ��ه��ا إذا ِدي��ب��اًج��ا ت��س��َودُّ
ال��م��ت��أنِّ��ُق ال��ص��اِب��ُغ وأنْ��َت َع��ج��بً��ا ص��ب��َغ��ًة ت��ب��دُِّل آون��ٍة ك��لِّ ف��ي
يَ��ن��ُف��ُق ُخ��وان��َك وال ِب��ال��واِرِدي��َن ض��اِئ��ٌق إن��اُؤَك ال وتُ��ط��ِع��م ت��س��ق��ي
ال��ُم��غ��َرُق ف��يَ��ح��ي��ا تُ��غ��ِرق��ه��ا واألرُض َع��ْس��َج��ًدا ف��يُ��س��ب��ُك تَ��س��ُك��بُ��ه وال��م��اءُ
ُق ت��ت��َروَّ ال ك��ال��ِم��ْس��ِك ح��م��أٌَة ب��ك تَ��َزْل ول��م ال��دُّه��وِر راووَق أَخ��َل��ْق��َت
ت��ت��ألَّ��ُق ال��ثَّ��َرى ُع��نُ��ِق ف��ي ب��ي��ض��اءُ أنَّ��ه��ا إال األح��واِض ف��ي ح��م��راءُ
ويَ��زُرُق يَ��ق��وُت َم��ن يُ��َؤلَّ��ُه ال ِل��َم ُم��روءٍَة دي��ُن ف��ي��ك األوائ��ل دي��ُن
تَ��خ��لُ��ُق األُل��وَه��ِة َم��رت��ب��ُة ل��ِس��واَك تَ��ُك��ن ل��م يُ��َؤلَّ��ه َم��خ��ل��وًق��ا أنَّ ل��و
وتَ��ع��لُّ��ُق َخ��ش��يَ��ٌة ال��ِع��ب��ادَة إنَّ ِع��ب��اَدًة وال��وَّق��اَر َل��َك ال��َه��َوى َج��ع��ل��وا
يُ��ل��َح��ُق ال ُه َم��دُّ ال��َم��ش��اِرع َع��ذِْب زاِخ��ٍر ب��ال��م��ك��اِرِم ب��بَ��ح��ٍر َدانُ��وا
ويَ��ص��ُدُق ال��َوف��اءِ َس��نَ��ِن ع��ل��ى يَ��ج��ِري ووُُع��وِدِه ب��ع��ه��وِدِه م��ت��ق��يَّ��ٌد
��ُق ت��ت��َدفَّ َع��م��ي��م��ًة َراح��تَ��يْ��َك ِم��ن ك��ري��م��ًة ال��ح��ي��اَة ال��وادي ي��ت��ق��بَّ��ُل

جالله يناِسب بما النيل وصف من جاء شوقي أن إال قليل، فهو النيل يف قيل ومهما
من انتقل إنه ثم اإلجادة، هذه بمثل النيل وَصَف حديثًا وال قديًما شاعًرا أظنُّ وال وجماله،
الباب، هذا يف فريه بمثل جاء أحًدا نعلم فال وأهرامهم، الفراعنة وصف إىل النيل وصف

قال: فقد

ال��ُم��ص��َع��ُق وال��َك��ِل��ي��ُم وي��وُس��ُف ع��ي��س��ى ِب��ِه��ْم اس��ت��ذَرى األَُل��ى ال��ف��راِع��ن��ُة أي��َن

وأصعقته. السماء صعقته يقال

ِل��يَ��س��تَ��ُق��وا األن��ب��ي��اءُ إل��ي��ه أف��َض��ى ِح��ك��م��ٍة َم��نْ��َه��َل ال��ن��اَس ال��ُم��وِردوَن
ال��ُم��ع��ِرُق ال��َوِض��يءُ أص��لُ��ُه��م ف��ال��ش��م��ُس آب��اءَُه��ْم ��َح��ى ال��ضُّ إل��ى ال��راِف��ع��ون

عبدها فلذلك الشمس؛ من وأنفَع أجلَّ نظره يف يجد لم األرض عىل اإلنسان ُوِجد منذ
مخلوقة، أيًضا هي الشمس هذه بأن فأخربوهم األنبياء جاء أن قبل اإلنسان بني من كثريٌ
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الشمس أوجد الذي هو العبادة له تجب الذي وإنما بنفسها، يشء عىل تقدر ال مادة وهي
العلة وهو الطبيعة، وفوق املادة وراء وهو ودبرها، األفالك يف السابحة الشموس وسائر
الالئق األفق إىل وسمت البرش عبادة ارتقت األنبياء جاء فمنذ األبد، وهو األزل وهو األوىل
كل مصدر هي جعلوها للشمس إجاللهم شدة من األقدمني ولكن الناطقة، النفس بهذه

ملوكهم. أنساب إليها ورفعوا يشء

وَم��ْوثِ��ُق ِم��س��اَس ال أْن ع��ل��ى َع��ه��ٌد وُق��ب��وِرِه��ْم ال��ِب��َل��ى ب��ي��َن وك��أنَّ��َم��ا
يُ��خ��َرُق ال ال��ثَّ��َرى ف��وق ك��ِح��ج��اِب��ِه��م َه��ي��بَ��ٍة م��ن ال��ثَّ��َرى ت��ح��َت ف��ِح��ج��ابُ��ه��م

يقول: ثم شوقي. وصفها ما بمثل معناها يمثِّل ولم املوميا أحٌد يصف لم

ُم��غ��َل��ُق وِس��رٌّ ُم��ك��ثَّ��َف��ٌة ُح��ُج��ٌب ِع��ْل��ُم��ه��ا ح��ي��اٍة م��ن ال��ح��ق��ي��ق��َة بَ��َل��غ��وا
��ُق ت��ت��َح��قَّ َس��ع��ادٌة ال��ُخ��ل��وِد دوَن يَ��َرْوا َف��َل��ْم ال��ُوج��وِد م��ع��نَ��ى وت��ب��يَّ��نُ��وا

األجسام بتخليد منه فاعتاضوا عليه، يقدروا فلم الخلود حاولوا أنهم هي والحقيقة
الدنيا. هذه يف الحياة خلود من يئسوا أن بعد

يَ��نْ��َع��ُق ف��ي��ه��ا ال��بَ��يْ��ِن ُغ��راُب ِخ��َربً��ا َل��ُه��ْم تَ��ب��ِن��ي ك��م��ا ل��ل��دن��ي��ا يَ��ب��نُ��وَن
وَج��ْوَس��ُق أَش��مُّ َص��ْرٌح وُق��ب��وُره��م بَ��داَوٍة وب��ي��ُت ُك��وٌخ ف��ق��ص��وُره��م
يُ��ن��تَ��ُق ال ح��ائ��ًط��ا ف��ك��انَ��ْت ع��م��ًدا وَص��ف��اِئ��ٍح َج��ن��َدٍل ِم��ن ل��ه��ا رف��ع��وا

األهرام: يف قال ثم

��ُق ت��ت��نَ��سَّ وال��ثَّ��َرى ال��ثُّ��َريَّ��ا ب��ي��ن ِب��َه��ا ال��ب��اِن��ي َع��َال ق��د ه��ي��اك��ُل ولِ��َم��ْن
ُم��نَ��طَّ��ُق أَش��مُّ ُم��ض��َط��ِج��ٌع ك��ال��طَّ��ْوِد وب��ع��ُض��ه��ا ك��ال��ب��روج ال��ُم��ش��يَّ��ُد م��ن��ه��ا
وت��ع��ت��ُق ال��ف��ض��اءُ األرُض ت��ت��ق��اَدُم وِح��ي��اَل��ه��ا َع��ه��ِده��ا ِل ك��أوَّ ُج��ُدٌد
َض��يِّ��ُق ع��ن��ه األرِض وَوْج��ُه ت��ع��ٌب ِب��ِه ال��دُّن��ي��ا ك��اِه��ُل ِث��َق��ٍل ك��لِّ ِم��ن
يَ��ت��َس��لَّ��ُق وم��ا ِم��ن��ه يَ��ع��ت��ِل��ي م��ا يَ��ه��ت��ِدي ال ال��ِب��َل��ى ب��اِع ع��ل��ى ع��اٍل
ُم��َح��لِّ��ُق ال��س��م��اء َح��َرِم ف��ي وال��َف��رُع ال��ثَّ��َرى ف��ي أص��ًال ك��ال��طَّ��ْوِد ُم��ت��م��كِّ��ٌن
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ويُ��ْش��ِرُق م��ن��ه ال��ظُّ��ْل��ِم وْج��ُه يَ��بْ��يَ��ضُّ أنَّ��ه إال ال��ظُّ��ْل��ِم ب��ن��اء م��ن ه��ي
يَ��ْع��بَ��ُق وِذْك��ًرا يَ��بْ��َق��ى ل��ه��م َف��ْخ��ًرا ب��ِم��ثْ��ِل��ه��ا ال��ُم��ل��وُك األَُم��َم يُ��رِه��ِق ل��م

مخصوٍص يوٍم يف سنة كل النيل يف عذراء إلقاء يف القدماء املرصيني عادَة يذكر ثم
فيقول: الفراعنة، به تحتفل كانت وموسٍم

وتَ��ع��َل��ُق ال��ق��ل��وُب تَ��ش��َربُ��ه��ا ع��ذراءَ ��بَ��ا وال��صِّ ال��ط��ف��ول��ِة ب��ي��ن ونَ��ِج��ي��ب��ٍة
ُم��وِب��ُق ال��ن��ه��اي��َة ب��َل��َغ إْن وال��ح��ظُّ ح��ظِّ��ه��ا غ��اي��َة إل��ي��ك ال��زف��اُف ك��ان
تُ��ص��َدُق ال وُح��رٌَّة إل��ي��َك ث��َم��ٍن ِب��َال تُ��ل��َق��ى ُدرٌَّة ع��اٍم ك��لِّ ف��ي

صداقها. تُعَطى ال أي

ف��تَ��ل��َح��ُق يَ��ُح��ول م��ت��ى إل��ي��َك ِس��ي��َق��ْت نَ��ج��ي��ب��ٍة ُك��لُّ ف��ي��ه تُ��س��اِئ��ُل َح��وٌل
ويُ��ع��َش��ُق ال��ج��م��اُل يُ��ب��َغ��ى ك��م��ا يُ��ب��َغ��ى َرغ��ي��بَ��ٌة ال��َغ��اِن��ي��اِت ع��ن��َد وال��م��ج��ُد
األَْس��بَ��ُق ال��ق��ض��اءُ ل��َغ��ايَ��ِت��ه وج��رى ال��َم��َدى م��واِك��بُ��ه��ا بَ��َل��َغ��ْت إذا ح��تَّ��ى
يَ��ب��ُرُق َص��ل��ٌت َوْه��َو ال��َم��ِن��يَّ��ِة َس��يْ��ُف َج��الَل��ًة ال��م��ه��رج��اِن س��م��اءَ وَك��َس��ا
وَح��دَُّق��وا ال��ُج��م��وُع ب��ال��واِدي وان��ث��اَل َس��ف��ي��ن��ٍة ُك��لُّ ال��يَ��مِّ ف��ي ��تَ��ْت وتَ��ل��فَّ
َش��يِّ��ُق َح��واه��ا َش��يِّ��َق��ًة وأتَ��تْ��َك ونَ��ِف��ي��ِس��ه��ا ب��نَ��ْف��ِس��ه��ا إل��ي��َك أل��َق��ْت
يُ��ن��َف��ُق َش��يءٌ ه��ذي��ن ِم��ن أَأََع��زُّ وح��ي��اتَ��ه��ا َح��ي��اءَه��ا َع��ل��ي��َك خ��ل��َع��ْت
أَْل��يَ��ُق ��ِح��يَّ��ة ال��ضَّ ب��اِب ف��ي ف��ال��روُح ال��ِف��َدى واتَّ��َف��َق ال��ُح��بُّ تَ��ن��اَه��ى وإذا

الوصف هذا بمثل شاِعٌر شوقي قبل النيل عبادة من الغريب املشهد هذا وصف ما
أبَطَل ولقد آَخر، شاِعٌر فيه يباريه لن أنه وظني األقىص، مداه اإلحسان فيه بلغ الذي
برش وال سماء وال ماء عبادَة يعرف ال اإلسالم ألن للنيل؛ سنة كلَّ ِبْكٍر تقديم عادَة اإلسالم
األحد الواحد عبادة هو وإنما كلها، األشياء من يشء وال شجر وال خشب وال حجر وال

يصفون. ا عمَّ وتعاىل سبحانه بحكمته يشء كلِّ ومدبِّر بقدرته، يشء كل خالق

وتَ��غ��ِس��ُق تُ��ِض��يءُ ف��ي��ه أَزل��يَّ��ٌة ط��ي��نَ��ٌة إالَّ ال��س��ف��ل��يُّ ال��ع��اَل��ُم م��ا
ي��ت��ط��رَُّق ال ال��نَّ��ْق��ُص ِح��م��اه��ا وإل��ى َم��وِض��ٌع ِل��ل��زِّي��اَدِة ف��ي��ه��ا ك��اَن م��ا
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وتَ��ع��َل��ُق ال��س��م��اء ف��ي ��ا ِم��مَّ وت��ن��اُل ال��ثَّ��َرى تَ��ن��ت��ِظ��ُم األرض ف��ي ُم��ن��بَ��ثَّ��ة
نُ��خ��َل��ُق وِم��ن��ه��ا ل��ه��ا ن��ع��ود أب��ًدا ِض��دُّه��ا وم��ن��ه��ا ل��ن��ا ال��ح��ي��اُة م��ن��ه��ا
يُ��ف��َل��ُق وَه��ذَا ذَا ف��يَ��خ��ُرُج م��ن��ه��ا وَح��بُّ��ه يَ��ِط��ي��ُب ُس��ن��بُ��لُ��ه وال��زَّْرُع
ُق ُم��روَّ َف��ْه��َو ال��ن��م��ِل ب��ي��َت وت��م��دُّ ُم��ط��نَّ��ٌب َف��ْه��َو ال��نَّ��ْح��ِل ب��ي��َت وت��ُش��دُّ
تُ��م��َح��ُق ال َدوائ��ًال تَ��س��ت��ِق��رُّ ال َج��واِئ��ًال ال��ح��ي��اِة ُق��َوى ب��ي��َن وت��ظ��لُّ
ال��ُم��س��ت��غ��ِل��ُق وِس��رُُّه ال��ك��ائ��ن��اِت ف��ي وُروُح��ُه ال��ق��دي��ِر ال��ل��ِه ِك��ْل��م��ُة ِه��ي

كلمات والجمع فكرس، بفتح وكذلك فسكون، بكرس وكذلك فسكون، بفتح الكلمة
يقال خلقه، فهي هللا كلمة وأما مركبًا، أو كان مفرًدا اإلنسان به ينطق ما وهو وَكِلم،
انتفع أنه ذلك وا وفرسَّ هللا، كلمة إنه السالم عليه عيىس يف وقيل مخلوقاته، أي هللا كلمات
كلمة بمجرد خَلَقه تعاىل هللا ألن بل وقيل هللا؛ وأسد هللا سيف قولهم حدِّ عىل وبكالمه به
األزهري قاله الولد معنى الكلمة ومعنى بًرشا. كونها ثم الكلمة ألَقى أي أٍب؛ غري من «كن»
بولٍد ك يبرشِّ أي َمْريََم﴾ ابُْن ِعيَىس اْلَمِسيُح اْسُمُه ِمنُْه ﴿ِبَكِلَمٍة تعاىل: قوله تفسري يف
العروس، تاج يف كما ذلك غري وقيل وقدرته، مشيئته بمعنى هللا كلمة وقيل املسيح، اسمه
التي الحياة هذه وبروحه هللا، خلقها التي املادة هنا هللا بكلمة يريد شوقي أن والظاهر

قال: أن إىل فيها، بثَّها

ويَ��خ��ُرُق يَ��روُع َم��ا ش��يءٍ ُك��لِّ ِم��ن ف��ألَّ��ُه��وا األوَّل��ي��َن ُع��ق��وَل ف��ت��نَ��ْت
ويَ��ف��ُرُق ال��ظ��الِم ف��ي يُ��م��يِّ��ُز ذا َم��ن َخ��اِل��ًق��ا وظ��نُّ��وا ل��م��خ��ل��وٍق َس��ج��دوا

عبدوا الخالق يعبدوا أن من وبدًال فألَّهوها، املادة بهذه ُفِتنوا الِقَدم يف الناس إن قال
ضالل عن قال ثم الضالل. يف يميز ال الظالم يف يميز ال أنه كما اإلنسان ألن املخلوق؛

البرش:

وت��أبَّ��ُق��وا ج��الل��ًة ال��نَّ��َديَّ َم��َل��ئُ��وا َل��ُه��ْم آل��ه��ًة ��تْ��ِر ال��سِّ خ��ل��َف يَ��دُع��وَن

استرت. تأبََّق:

ُق ُم��ص��دِّ وذَاَك ب��ه يَ��ه��ِت��ف��ون م��ا ُم��ب��ِل��ٌغ ه��ذا ��اَن ال��ُك��هَّ واس��ت��ح��َج��ب��وا
األَذَْل��ُق ال��لِّ��س��اُن ل��ل��َح��َج��ِر أي��َن ِم��ن أل��ف��اُظ��ُه��ْم َج��َرْت إذا يُ��س��أَلُ��ون ال
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النيل: وادي مخاِطبًا التاريخية مرص مآثَر ذَكَر ثم

ُم��خ��لَّ��ُق ع��ل��ي��َك َح��َس��ٌن ون��ب��اتُ��ه��ا ث��اِب��ٌت َص��ع��ي��ِدَك ف��ي ال��ح��ض��ارِة أص��ُل
ال��ُم��ش��ِف��ُق ال��َح��ِف��يُّ م��ن��ك ف��أَظ��لَّ��ه��ا ت��رع��َرَع��ْت ثُ��مَّ ال��م��ه��َد ف��ُك��نْ��َت ُولِ��َدْت
ُم��ن��بَّ��ُق ال��ك��ري��ِم وال��بَ��رِدي ال��ص��خ��ِر ف��ي َم��أث��وُره��ا ِح��ك��م��ًة ِدي��اَرَك َم��َألَْت
وُم��ش��رُِّق ُم��غ��رٌِّب َل��ُه��نَّ يَ��س��ع��ى ال��ذَُّرى ب��اِذخ��َة ال��ِع��ْل��ِم ب��ي��وَت وبَ��نَ��ْت
ويَ��ش��َه��ُق يَ��ُط��وُل أَخ��الٍق وب��ن��اءِ َف��ض��اِئ��ًال ف��ك��اَن ِدي��نً��ا واْس��تَ��ح��دث��ت
تُ��ف��تَ��ُق ب��أُخ��رى ريَّ��اُه ك��ال��ِم��ْس��ِك بَ��ع��َدُه ِدي��ٍن ل��ُك��لِّ ال��س��ب��ي��َل م��َه��َد
ُم��خ��ِل��ُق ِل��ل��ُم��روءِة ُه��َو م��ا ويَ��ع��اُف ص��اِل��ًح��ا ويَ��رَف��ُع ِب��رٍّ إل��ى يَ��دع��و
أَْع��َم��ُق ُه��َو َم��ا ال��ك��ه��ن��وِت ول��ُش��ع��بَ��ِة ُع��لِّ��ُم��وا م��ا أس��راِرِه ِم��ن ِل��ل��نَّ��اِس

يقول: أن إىل

ويَ��س��ُم��ُق ال��ن��ب��ات ل��ِذْك��راه��ا يَ��زُك��و يَ��َزْل ل��م َزْرِع��َك ف��وَق َم��ريَ��َم وص��الُة
ال��َغ��يْ��َدُق وال��نَّ��ع��ي��ُم ربِّ��ِك بَ��َرك��اُت ط��اِه��ًرا روًح��ا ع��ل��ي��َك ال��م��س��ي��ِح وُخ��َط��ى
وال��َم��ن��ِط��ُق وبَ��ي��انُ��ُه ولِ��واُؤُه دي��ن��ه ع��ن��َدَك ال��ف��اروِق ووداِئ��ُع
ويَ��ف��تُ��ُق ال��ُع��ق��وَل يُ��ح��ِي��ي م��ا وال��ح��ق ال��ُه��َدى م��ن ي��ح��ِم��ل��وَن ال��ص��ح��اب��َة ب��َع��َث
َرْزَدُق بَ��دٍر أص��ح��اِب وِم��ن ِف��ي��ِه َرْزَدٌق ال��َم��الِئ��ِك م��ن ال��ُف��ت��وَح ف��تَ��َح
��ُق ُم��وفِّ ال��ب��ن��اءِ ح��وِل ِم��ن وال��ل��ُه ب��ال��َق��نَ��ا ال��ِك��ن��ان��َة ل��ل��ِه يَ��ب��نُ��وَن

وجرت الكلمات، عىل تاَهْت التي الكلمة هذه ينهي ثم النيل، لوادي اإلسالم فتح يذكر
هذا: هو للوادي بخطاب وآٍت ماٍض يف يندر ما الحكمة مطارف من

يَ��ط��ُرُق وَخ��ل��ٌق يُ��ودُِّع��ه َخ��ل��ٌق ح��اِت��ٍم ك��َس��اَح��ِة أو َك��َم��ع��ٍن ك��نَ��ٌف
ال��ُم��ه��َرُق ِخ��ْدُرُه��نَّ َع��راِئ��ُس خ��وٌد ال��نُّ��َه��ى َم��ص��ون��اِت م��ن تُ��ج��َل��ى وع��ل��ي��َك
تَ��م��لُّ��ُق ف��ي��ه ل��ي��َس ُح��بٌّ أَْم��َاله ت��ك��لُّ��ٌف ف��ي��ه ل��ي��َس َم��دٌح ِف��ي��َك ل��ي
تُ��رَزُق ع��ن��َدَك َوْه��َي ع��ن��ه��ا س��نَ��ط��ي��ُر أَف��ُرٌخ ل��َك ال��َه��َوى ��لُ��ن��ا يُ��ح��مِّ ��ا م��مَّ
تَ��خ��ُف��ُق ِع��رٍق ب��َغ��يْ��ِر ف��ي��ه وتَ��ك��اُد ُق��لُ��وبُ��نَ��ا ال��ت��راِب ف��ي إل��ي��ه��م تَ��ه��ُف��و
وأَْرَف��ُق أبَ��رُّ ِب��ِه��م وِم��ن��َك م��نَّ��ا َج��اللُ��ُه َج��لَّ وال��ل��ُه ل��ه��م تُ��رَج��ى
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التزلُّف، باب من ليس لك وحبي تكلٌُّف، فيه ليس عليك ثنائي إن النيل: لوادي يقول
نفكِّر فإننا عنهم، افرتقنا نكون أن بعد جوانبك يف تُرَزق أوالدنا عندك نرتك أننا ويكفي
شدة مع اآلِخر يف ولكنه ووطنه، بأهله الناس أبرِّ من شوقي زال وما ترابًا. كنَّا ولو فيهم
فهو هللا، غري يعبد ال مسلم فإنه القديم؛ املرصي عبادَة يعبده أن يشأ لم النيل لوادي حبِّه

ومنك. مني بهم أبر هو فوقك من تعاىل هللا وإنما ألوالدي، املرجوُّ أنت للنيل: يقول

الطريان يف شوقي كلمة (47)

يزل ولم — عجبًا الطيارة أمر كان عندما نظمها والطيارات الطريان يف قصيدة ولشوقي
العرصية، املعجزات من املعدودة األعجوبَة هذه اليوم مثَل يألفوا ملا الناس وكان — عجبًا

شوقي: فقال

ال��زِّم��اَم��ا ال��ج��وِّ ِم��َن ال��ق��وُم َم��َل��َك ق��اَم��ا ال��رِّي��ِح ِب��س��اُط س��ل��ي��م��اُن ُق��ْم
ال��لِّ��َج��اَم��ا وس��اُم��وه��ا ال��رِّي��َح أس��َرُج��وا ِب��ِه��م وال��بَ��ْح��ُر ال��ب��رُّ ض��اَق ح��ي��ن
األَنَ��اَم��ا آت��اه��ا ل��ل��ِع��ْل��م آي��ًة ُم��ع��ِج��زًة ل��ك��م ك��ان م��ا ص��ار

يقول: ثم

وَح��اَم��ا َزفَّ ق��د ال��طَّ��يْ��َر رأيْ��َت ه��ل ف��ان��دف��َع��ْت َل��وَل��بَ��ه��ا َرَف��ُع��وا
ال��نَّ��َع��اَم��ا ُرْع��َت ك��م��ا ب��ج��ن��اَح��يْ��ه وَرَم��ى ُك��لٌّ ب��األذن��اِب ش��اَل
وَع��اَم��ا ب��َدأَْم��اءٍ ال��ح��وُت س��بَ��َح ك��م��ا األُف��ِق َزَرِق ف��ي تَ��ن��بَ��ري
ال��ُق��َط��اَم��ا ال��ج��وِّ ع��ل��ى ال��ن��س��ُر ط��اَرَد ك��م��ا ال��بَ��ْع��ِض ط��َل��ِب ف��ي ب��ع��ُض��ه��ا

يقول: أن إىل

ُغ��َالَم��ا ال��دَّْه��َر َرأَى َم��ن واب��ت��غ��اه��ا آب��اُؤنَ��ا راَم��ه��ا َق��د ِط��ْل��بَ��ٌة
ِق��يَ��اَم��ا اس��تَ��ط��اَع��ا ف��َم��ا ِف��رن��اٍس» «واب��َن تَ��ج��ِربَ��ٍة ف��ي «إي��ك��اَر» أس��ق��َط��ْت

حاَول َمن أولَّ العلماء من كان الذي األندليس، القرطبي فرناس بن العباس إىل يشري
عاش مشهوًرا، أديبًا الطبيعية بالعلوم علمه مع وكان القاسم، أبا كنيته وكانت الطريان،
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ابتَنَى َمن أول إنه وقيل األندلس، صاحب الثاني الرحمن عبد بن محمد األمري أيام يف
ومات. به فسقَطْت نزولها أمِر يف التحيُّل يحسن لم ولكنه بها، وطار طيارًة

َم��َق��اَم��ا أَْع��الُه��م ال��ِع��ْل��م ُش��ه��داءُ نَ��َف��ٌر أوَدى ال��َم��ْج��ِد َس��ب��ي��ِل ِف��ي
ف��َع��اَم��ا ع��اًم��ا ب��ه��م ال��ل��ُه ي��ب��ع��ُث ُه��ُم األرِض ف��ي ال��رُّس��ِل ُخ��ل��ف��اءُ
ونِ��َظ��اَم��ا َج��م��اًال ال��ُم��ْل��َك ُ تَ��ْم��َأل ُم��ْل��ِك��ه ف��ي َدِم��ِه��م م��ن ق��ط��رٌة

الطريان: مغزى يف يقول ثم

ِل��َزاَم��ا ِب��ن��اِدي��ه��ا ال��خ��ي��َر ف��اج��َع��ِل ُج��ِع��َل��ْت ل��خ��ي��ٍر ك��انَ��ْت إْن َربِّ
ال��زَُّؤاَم��ا ال��م��وَت تُ��م��ِط��ُر ف��تَ��ع��اَل��ْت َغ��ًدا ال��ش��رُّ ِب��َه��ا اع��ت��زَّ وإِِن
وانْ��ِت��َق��اَم��ا وَع��ْدًال ِم��ن��َك َرح��م��ًة ُرُج��ًم��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��وَّ ف��اْم��َألِ

يخشاه كان ما فوق جاء اعتزاًزا الطيارات بهذه اعتَزَّ قد الرش إن األسف مع نقول:
القتال يف عمدًة وصارت حرب، فيه تقع مكاٍن كلِّ يف الزؤام املوت تُمِطر وصارت شوقي،
من تطري العالم يف ونرصاإلنسانية املدِنيَّة نْرشَ تريد أنها تزعم التي الدول وأخذت الحديث،
بمقاومتها، لهم ِقبَل ال الذين الضعفاء عىل الزؤام باملوت منها ترمي أرسابًا، الطيارات هذه

أصحابها. رءوس عىل البيوت وتدمر والعاجزين، واألطفال النساء تقتل ما وكثريًا
جمعية حْمَل وحاولوا والعلم، السياسة رجال من بكثرٍي اإلنسانية عرق تحرََّك وقد
الدول اعتماد يزال وال اآلن وإىل ففشلوا بالطيارات، القتاَل يمنع قراٍر اتخاذ عىل األمم
ال التي الطيارات عدد يف بعًضا بعضها يكاثر الدول ونرى الجو، يف القتال عىل الُكَرب

شوقي: قال ثم بها. شغلها بيشء األسلحة معامل تشتغل

اس��ت��َق��اَم��ا وال��طَّ��يْ��ِر ل��ل��نَّ��ْج��ِم َط��اَل��َم��ا َم��نْ��َع��ِت��ِه ف��ي ال��ج��وِّ ه��ذا ُم��ْل��ُك
اع��ِت��َص��اَم��ا ال��ِع��زِّ ذُروِة ف��ي أُوتِ��يَ��ا ِب��َم��ا ِس��ربَ��يْ��ِه اإلن��س��اُن ح��َس��َد
��نَ��اَم��ا ال��سَّ ال��نَّ��ْج��ِم م��ن يَ��غ��َش��ى أَتَ��َرى أَنْ��ُس��ِرِه ع��ل��ى ال��ُع��شَّ دَخ��َل
نَ��اَم��ا ��يْ��ِل ال��سَّ ُط��ُرق��اِت ف��ي َم��ن م��اَت َغ��ْف��َل��ٍة ِم��ن انْ��تَ��ِب��ْه ��رُق ال��شَّ أي��ه��ا
ِع��َص��اَم��ا ل��ل��ن��اِس ك��اَن زم��اٍن ف��ي أَنَ��ا ِع��َظ��اِم��يٌّ تَ��ُق��وَل��نَّ ال
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واملخلوق: الخالق قدرة بني الفرق إظهار يف قال ثم

ال��َم��َراَم��ا ن��ال��وا َوَم��ا بَ��اُدوا أَُم��ًم��ا ب��ه َح��يَّ��ْرَت ال��ُع��ص��ف��وِر خ��اِل��ق
وِع��َظ��اَم��ا ِري��ًش��ا ك��ال��دِّرَه��ِم َوه��َو ت��ق��ل��ي��ِدِه ف��ي ال��نَّ��ْق��َدي��ِن أَْف��نَ��وا

آمون عنخ توت يف قاله ما (48)

القديمة: مرص وحضارة آمون عنخ توت يف وقال

��نُ��ون ال��سُّ ال��دَّنِّ ع��ل��ى وأتَ��ْت ال��ُق��رون ال��َك��نْ��ِز ع��ل��ى َدَرَج��ْت
ال��ُج��ف��ون خ��ي��ِر ف��ي ع��ل��ي��ه ُن ال��زََّم��ا َم��ض��ى ال��س��ي��وِف خ��ي��ُر
ال��ظُّ��ن��ون ع��ن اس��تَ��َس��رَّ ـ��َغ��ي��ِب ال��ـ ��ِب ك��ُم��َح��جَّ َم��ن��زٍل ف��ي
ال��َم��ُص��ون خ��اتَ��َم��ُه ف��َف��ضَّ ُر ال��َج��ُس��و ال��ِع��ْل��ُم أتَ��ى ح��ت��ى
يَ��ص��نَ��ع��ون م��ا ِألَه��ِل��ِه أُِح��لَّ « «بَ��دِريٌّ وال��ِع��ل��ُم

الكبائر». «إال ذنوبهم لهم مغفورة بدر أهل أن من األثر يف ورد ما إىل يشري

ال��ُف��ن��ون ع��ل��ى وال��ُخ��دوَر رِة ال��َح��ض��ا ع��ل��ى ال��ِح��ج��اَل ه��تَ��َك
ج��ون األج��داِث ِم��َن ُح��َف��ٍر ِف��ي ك��ال��ِم��ص��ب��اِح وان��َدسَّ
ال��ُح��ص��ون ُش��مُّ ال��ثَّ��َرى ف��ي ِق��ِل ال��َم��ع��ا م��َم��رََّدُة ُح��َج��ٌر
ال��َه��ت��ون ال��َغ��يْ��ُث وال َل��ه��ا ُب ال��َه��بُ��و ال��رِّي��ُح تَ��ه��تَ��ِدي ال
يَ��خ��ون ك��ال��دُّنْ��ي��ا وال��ق��ب��ُر ج��اِره��ا أم��انَ��َة خ��انَ��ْت
«أَم��ون» ِم��ن ال��زواِه��ِر واب��َن «َرٍع» ِم��ن ال��ثَّ��واِق��ِب اب��َن ي��ا
وال��بُ��ط��ون ال��ق��ب��ائ��َل بَ��ذَّ ��َح��ى ال��ضُّ ف��ي َع��ري��ٌق نَ��َس��ٌب
ال��ُم��غ��َرق��ون ال��َق��ض��اءِ َغ��م��ِر ِم��ن يَ��ثُ��وُب َك��ي��َف أَرأي��َت
تَ��ت��َف��رَّدون ِب��ِه ُخ��لُ��ًق��ا َل��ُك��م بَ��نَ��ى ال��خ��ل��وِد ُح��بُّ
��ُرون ال��ُم��ت��أخِّ وال ب��ه َن ال��م��ت��ق��دِّم��و ي��أُخ��ِذ ل��م
تَ��ع��َم��ل��ون ف��ي��م��ا إح��س��اِن اْل��ـ إل��ى ت��س��ابَ��ْق��تُ��م ح��ت��ى
��ئ��ون ال��شُّ ِم��َن ال��ح��ق��ي��ِر وال ـ��ِل ال��َج��ل��ي��ـ ف��ي تَ��ت��ُرُك��وه ل��م
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يَ��ُ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��اِل��دون وأَنْ��تُ��م ف��اٍن زاِئ��ٍل غ��ايَ��ُة ال��ب��ع��ُث
تَ��س��ِب��ق��ون ال��ِق��ي��ام��َة أَت��رى ع��اداِت��ُك��م ِم��ن ��بْ��ُق ال��سَّ

وصفه: من أنموذًجا وإليك األرض، تحت ُوِجدت التي اآلثار تلك يصف ثم

َرق��ي��ن زاوي��ٍة وب��ُك��لِّ ص��ورٌة ُرك��ٍن وب��ُك��لِّ
زون َج��نَ��ب��اِت ع��ل��ى ـ��تَ��ثَ��َرْت ـْ ان�� ف��تَ��َخ��الُ��ه��ا ال��دَُّم��ى وت��رى
��ك��ون ال��سُّ ��وِر ال��صُّ ف��ي واألص��ُل تَ��ح��رًُّك��ا تُ��ِري��َك ُص��وٌر
ال��ُم��ِب��ي��ن ك��ال��نُّ��ْط��ِق ب��ال��ِح��سِّ َص��ْم��ِت��ه��ا راِئ��ُع وي��م��رُّ
ِح��ي��ن بَ��ع��َد َع��ِه��ي��ًدا ِح��ي��نً��ا ِده��انُ��ه��ا ال��زم��اَن َص��ِح��َب
ِم��س��ي��ن ال��الَّ ت��ح��دَّى ح��ت��ى يَ��َزْل وَل��ْم ال��ع��ي��وَن َخ��دََع
وي��ط��ردون يُ��ن��اِول��ون ِب ال��رَِّك��ا ف��ي َق��ص��ِرَك ِغ��ل��م��اُن
ال��َح��ن��ون وال��َق��وُس تَ��ِرنُّ ُم ��ه��ا وال��سِّ يَ��ه��ِت��ف وال��ب��وُق
ُج��ن��ون ل��ه��ا ُج��نَّ وال��خ��ي��ُل ��ٌث لُ��هَّ َص��ي��ِدَك وِك��الُب
ال��ُح��زون ت��ِث��ُب وتَ��اَرًة ِل ��ُه��و ال��سُّ ف��ي ت��ن��ُف��ُر وال��َوْح��ُش

الخافض. نزع عىل حرٍف بال اه عدَّ شوقي ولكن بحرٍف، يتعدَّى أن من بد ال وثب فعل

أَن��ي��ن م��ن��اِق��ِره��ا وف��ي ِح ال��ِج��را ف��ي ت��رُس��ُف وال��طَّ��يْ��ُر
ُم��ح��َض��رون ال��م��دائ��ن ف��ي ـ��ِة ال��بَ��ِري��ـ آب��اءَ وك��أَنَّ
وال��يَ��م��ي��ن ِش��م��اِل��َك ع��ن ـ��ٍس ش��م��ـ آِل دول��َة وك��أَنَّ

دمشق يف شوقي قصيدة (49)

يوم قالها التي الصيت الطائرة القصيدة غري دمشق زار يوم دمشقية قصيدة ولشوقي
بالقنابر: الحارضة تلك رضب

وأزم��اُن أح��داٌث ال��رَّْس��ِم ع��ل��ى َم��َش��ْت ب��انُ��وا َم��ن َرس��َم وان��ُش��ْد ِج��لَّ��َق ن��اِج ُق��ْم
ع��ن��واُن م��ن��ه ب��اٍق ��ح��ائ��ِف ال��صَّ َرثُّ ل��ه ِك��ف��اءَ ال ك��ت��اٌب األدي��ُم ه��ذا
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َدانُ��وا وم��ا س��اُدوا م��ا ول��ألح��ادي��ِث َف��تَ��ح��وا م��ا ل��ألن��ب��اءِ أُم��يَّ��َة بَ��نُ��و
ك��ان��وا م��ا ال��َغ��ْرِب س��ري��َر س��أل��َت ف��َه��ْل تَ��ح��تَ��ُه��ُم ��ْرِق ال��شَّ َس��ري��ُر ُم��ل��وًك��ا ك��ان��وا
وُس��ل��ط��اُن ُم��ل��ٌك ن��اح��ي��ٍة ك��لِّ ف��ي َدوَل��ِت��ه��ا أط��راِف ف��ي ك��ال��ش��م��ِس ع��اِل��ي��َن
أش��ج��اُن ع��اَدتْ��ُه أو ال��ه��مُّ ب��ه َس��َرى أَرُس��َم��ُه��م ان��ت��اَب م��ه��م��ا َق��ل��ب��ي َويْ��َح ي��ا
َه��تَّ��اُن ال��ف��ي��ح��اءِ ع��ل��ى َدم��ِع��ي وال��ي��وَم أَنْ��ُدبُ��ه��م ال��زه��راءِ ع��ل��ى ق��م��ُت ب��األم��ِس

وهو آثاَرهم يبكي واليوم باألندلس، كان عندما أمية بني آثاَر بكى إنه يقول أن يريد
دمشق. يف

وُع��ق��ب��اُن وأَن��واءٌ ونَ��يِّ��راٌت وأَل��ِويَ��ٌة س��م��اواٌت م��ن��ه��م األرِض ف��ي
بَ��ْغ��َداُن ال��ع��بَّ��اِس ب��بَ��ِن��ي َزَه��ْت وال ُط��َل��يْ��ِط��َل��ٌة ك��انَ��ْت َل��َم��ا ِدم��ش��ُق ل��وال

التي هي أمية بني عاصمة وأن دمشق، فيه األصل كان األندلس فتح إىل يشري
الذين العباس بني عاصمة كانت ملا أمية بني عاصمة ولوال القوط، عاصمة استلحقت

بغداد. يف لغة وبغدان موحدة. الخالفة منهم انتزعوا

َم��رواُن ال��م��ح��راب أو ال��ُم��ص��لَّ��ى ف��ي ه��ل أس��أَلُ��ُه ال��م��ح��زوِن ب��ال��م��س��ج��ِد م��ررُت
وِع��ب��داُن أح��راٌر ال��م��ن��اِب��ِر ع��ل��ى واخ��ت��ل��َف��ْت ال��م��ح��زوُن ال��م��س��ِج��ُد ت��غ��يَّ��َر
آذاُن اآلذاُن وال ت��ع��ال��ى إذا َم��ن��اَرتِ��ِه ف��ي أذاٌن األذاُن ف��ال

يشء كل وعىس اآلذان، يف تأثريه اختلف وإنما كان، كما يزال ال األذان أن الحقيقة
أصله. إىل يعود

وَري��ح��اُن وَج��نَّ��اٌت ُروٌح ِدَم��ش��ُق ج��نَّ��تَ��ُه واس��ت��ث��ن��ي��ُت ب��ال��ل��ِه آَم��نْ��ُت

يستعملون ألنهم كلماتهم؛ يف الدمشقيني يقلد باهلل، آمنت وقال: دمشق فاستثنى عاد
العجب. موضع يف كثريًا الجملة هذه

بُ��س��ت��اُن ال��ف��ي��ح��اءُ ل��ه��ا داٌر األرُض َخ��م��اِئ��لُ��ه��ا ه��بَّ��ْت وق��د ال��رِّف��اُق ق��ال
َرض��واُن ال��ُخ��ل��ِد ُدوَن ��اَك ت��ل��قَّ ك��م��ا بَ��ردى ب��ه��ا ي��ل��ق��ان��ا ��َق وص��فَّ َج��َرى
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ِع��ق��ي��اُن ال��م��اءِ لُ��َج��ي��ِن ف��وق وال��ش��م��ُس ُزُم��رَُّدٌة وح��واِش��ي��ه��ا دخ��ل��تُ��ه��ا
ُع��ري��اُن وال��نَّ��ْح��ُر ك��اِس��ي��ٌة ال��س��اُق راق��ص��ٍة ج��ل��ب��اِب ف��ي ال��واِد وَرب��وُة
أل��ح��اُن ل��ل��طَّ��يْ��ِر ك��م��ا ول��ل��ع��ي��وِن ب��ه��ا ال��ع��ي��وِن خ��ل��ِف م��ن تَ��ص��َدُح وال��ط��ي��ُر
وأل��واُن أص��ب��اٌغ ف��ه��و أَف��واُف��ُه ُم��خ��تَ��ِل��ًف��ا األرُض ب��ال��ن��ب��اِت وأق��ب��َل��ْت
أَف��ن��اُن ح��واش��ي��ُه��نَّ ُس��ت��وٍر ل��دى ف��اب��ت��َدَرْت ل��ل��رِّي��ِح بَ��ردى ص��َف��ا وق��د
وأرداُن أذي��اٌل ال��م��اءِ م��ن ��ْت َج��فَّ وال ال��ب��الُل ع��ن��ه��ا ي��َزْل َل��م ان��ث��نَ��ْت ثُ��مَّ
لُ��ب��ن��اُن ال��ُخ��ْل��ِد ط��ري��َق أنَّ نُ��بِّ��ئ��ُت َوَم��ا ال��نَّ��ع��ي��ِم ج��ن��اِت لُ��ب��ن��ان خ��لَّ��ف��ت

إال يكن لم أنه علمُت دمشق إىل منه أفْضُت بعدما ولكن الجنة، هو لبنان ظننُت أي
الجنة. طريَق

وَش��ي��ب��اُن َط��يٌّ وب��ه��ا ال��ن��دى ف��ي��ه��ا واِرَف��ٍة ف��ي��ح��اءَ إل��ى ان��ح��دْرُت ح��ت��ى

معن إليها يُنَسب التي وشيبان حاتم، منها التي طيٍّا العرب قبائل من بالذكر اختصَّ
زائدة. بن

��اُن َغ��سَّ ال��دَّْه��ِر ش��ب��اِب ف��ي آب��اؤه��م َج��َح��اِج��َح��ٍة ب��ف��ت��ي��اٍن ف��ي��ه��ا ن��زل��ُت
ِت��ي��ج��اُن تَ��بْ��َق ل��م وإْن ش��م��ٍس ع��ب��د ِم��ن َص��يَ��ٌد ف��ي��ُه��ُم ب��اٍق األِس��رَّة ِب��ي��ُض
ُش��ك��راُن يَ��ج��ِزي��ِه إح��س��انَ��ُك��م أنَّ ل��و ل��ه ان��ق��ض��اءَ ال ش��ك��ًرا ال��ش��اِم ف��ت��ي��َة ي��ا
وَج��نَّ��اُن م��ن��ك��م َق��يِّ��ٌم ل��ه��ا ف��َه��ْل ل��ك��م ي��داُه ��ت��ه��ا َوشَّ ال��ل��ِه َخ��م��ي��ل��ُة

استعملها وقد اللغة، كتب يف عليها نعثر لم مولَّدة لفظة البستاني، بمعنى الجنَّان
رين. املتأخِّ من الطيب نفح صاحب

وبُ��ن��ي��اُن وتَ��ج��دي��ٌد َغ��رٌس ف��ال��ُم��ْل��ُك دول��ِت��ه��ا ُرك��َن واب��ن��وا ال��ُم��ل��َك ل��ه��ا ِش��ي��دوا
إِت��ق��اُن األع��م��اِل ع��ل��ى يَ��ب��ي��َن وأْن ع��َم��ًال اس��ط��ع��تُ��ُم م��ا ت��ع��م��ل��وا أن ال��ُم��ْل��ُك
وُع��م��راُن إص��الٌح ف��ي��ِه ِل��َم��ط��ل��ٍب ن��اِش��ط��ًة األم��واُل تُ��خ��َرَج أن ال��ُم��ْل��ُك

وهو اإلسالمي، العالم وتقهقر الرشق انَحطَّ به الذي الداء شاكلة هنا شوقي أصاب
أكرب كان الذين األوروبيني بخالف العامة، املصالح عىل اإلنفاق عىل أهلهما ائتالف عدم
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ثم الجمهور. مصلحة يف حالته قدر عىل منهم واحد كل بذل وفالحهم نجاحهم عوامل
قال:

وأدي��اُن أج��ن��اٌس ف��ي��ه ت��ف��رََّق��ْت وَط��ٍن َه��َوى ف��ي ت��ت��الُف��وا أن ال��ُم��ْل��ُك

والسورية املرصية املسألتني انحالَل وشهد العهد هذا إىل شوقي عاش لو نتمنَّى كنَّا
كما الجماد يرقص غناء الصداح البلبل لذلك فكان الشقيقني، القطرين من كلٍّ باستقالل

يذيبه. نواٌح عليهما األجانب استيالء أجل من له كان

مرص وطنه إىل األندلس من حننيشوقي (50)

مرص إىل فيها يحنُّ العامة، الحرب أيام باألندلس منفاه يف وهو نظمها قصيدة ولشوقي
وادي حمام يخاطب وهو املستكفي بنت والدة يف زيدون ابن قصيدة ويعارض وطنه،

أشبيلية: بظاهر الذي الطلح

ل��وادي��نَ��ا تَ��أَْس��ى أْم ل��وادي��َك نَ��ش��َج��ى َع��وادي��نَ��ا أش��ب��اٌه ال��طَّ��ل��ِح ن��اِئ��َح ي��ا
ح��واِش��ي��نَ��ا ف��ي ج��اَل��ْت ج��ن��اَح��َك ��ْت ق��صَّ ي��ًدا أنَّ غ��ي��َر ع��ل��ي��ن��ا ت��ُق��صُّ م��اذا
ن��ادي��نَ��ا غ��ي��َر وِظ��الٍّ ال��غ��ري��ِب أَخ��ا س��اِم��ِرن��ا غ��ي��َر أَي��ًك��ا ال��بَ��يْ��ُن ب��ن��ا َرم��ى
يُ��َل��بِّ��ي��نَ��ا ال َع��يٍّ ال��ج��ن��اَح��ي��ِن م��ن ب��ُم��ن��َص��ِدٍع نَ��ب��رْح ل��م ال��ش��وُق َدع��ا إذا
ال��ُم��ص��اِب��ي��نَ��ا يَ��ج��َم��ْع��َن ال��م��ص��ائ��ب إنَّ ف��رََّق��ن��ا ال��ط��ل��َح اب��ن ي��ا ال��ج��ن��ُس ي��ُك ف��إْن

تيل: التي وهي زيدون، ابن بقصيدة شبًها القصيدة هذه أبيات وأكثر

تَ��ن��اِج��ي��ن��ا ف��ي ه��واُه��م َم��ص��وِن وِم��ن ض��م��ائ��رن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��م ن��غ��اُر َم��ن ي��ا
أَم��اِن��ي��ن��ا ف��ي ع��ل��ي��ك��م ال��دَّالِل ع��ِن خ��واِط��ِرن��ا ف��ي إل��ي��ك��م ال��ح��ن��ي��ُن نَ��اَب
ب��أي��ِدي��نَ��ا ي��أُخ��ذْ ف��َل��ْم ال��ن��ائ��ب��اِت ف��ي ك��ع��اَدِت��ن��ا ن��دع��وه ��ب��ِر ال��صَّ إل��ى ج��ئ��ن��ا
َص��ي��اِص��ي��ن��ا م��ن نَ��واُك��م أت��ت��ن��ا ح��ت��ى َج��َل��ٍد وال َدم��ٍع ع��ل��ى ُغ��ِل��ب��ن��ا وم��ا
وتُ��ح��ِي��ي��ن��ا ِذك��راك��م ف��ي��ه تُ��ِم��ي��تُ��ن��ا آِخ��ُره ال��ح��ش��َر ك��أنَّ ون��اِب��غ��ي
يَ��ط��ِوي��ن��ا األس��ح��اِر َغ��َل��ِس ف��ي ي��ك��اد ُف��راِق��ُك��ُم م��ن ب��ُج��رٍح ُدج��اُه نَ��ط��ِوي
تَ��راِق��ي��ن��ا ْ تَ��ْه��َدأ ول��م ي��زوَل ح��ت��ى م��ح��اِج��ُرن��ا ْ تَ��رَق��أ ل��م ال��نَّ��ْج��ُم َرس��ا إذا
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شوقي شعر يف املكتب (51)

الحياة: أطوار يف الناشئ ج يتدرَّ وكيف املكتب، حياة َوْصُفه شوقي كلمات ألطف ومن

أْح��ِب��ِب ب��أيَّ��اِم��ه وأَح��ِب��ب ال��م��ك��ت��ِب ُص��ح��ب��َة ح��بَّ��ذَا أََال
َص��ِب��ي َع��َل��ي��ه��م ال��ِح��ي��اِة ِع��ن��اُن َن يَ��م��َرُح��و ِص��ب��يَ��ٌة ح��بَّ��ذَا وي��ا
ال��طَّ��يِّ��ِب َري��ح��ان��ه��ا وأن��ف��اُس ِة ال��ح��ي��ا بَ��َس��م��اُت ك��أنَّ��ُه��ُم
ال��َم��غ��ِرِب أو ال��ش��م��ِس َم��ش��ِرق ع��ل��ى ـ��ِع ك��ال��َق��ِط��ي��ـ ب��ه��م ويُ��غ��ِدي ي��راُح
أج��نَ��ِب��ي ال��َع��َص��ا غ��ري��ِب وراٍع غ��ي��َرُه أَِل��ف��وا م��رتَ��ٍع إل��ى
ُم��س��ت��ص��َع��ِب ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى ش��دي��ٍد ِة ال��َح��ي��ا ق��ي��ود م��ن وم��س��ت��ق��بَ��ٍل
أَْزَغ��ِب وِم��ن ال��ج��ن��اَح يَ��روُض ن��اِه��ٍض ف��ِم��ن ب��أَيْ��ٍك ِف��راٌخ
ال��م��رَك��ِب خ��َط��َر َع��ِل��م��وا َوَم��ا ن ال��زَّم��ا َج��ن��اِح م��ن م��ق��اِع��ُده��م
ال��َم��ل��َع��ِب ف��ي َع��راب��ي��ُد ِم��ه��اٌر س ال��دُّرو ��ي ت��َه��جِّ ع��ن��َد َع��ص��اِف��ي��ُر
واألَِب يَ��ل��َق��ون��ه��ا األمِّ ع��ل��ى ِة ال��ح��ي��ا تَ��ِب��ع��ات م��ن َخ��لِّ��ي��وَن
ال��َم��ذَه��ِب َس��َع��ُة ب��ه ت��ض��ي��ُق ح��ولِ��ِه��ْم ِم��ن ال��َح��داث��ِة ُج��ن��وُن
َص��ِب��ي ح��تَّ��ى ال��ُم��ؤدِّب وأْع��َدى ��ِب��ي ال��صَّ ب��َع��ْق��ِل ف��اس��ت��بَ��دَّ َع��َدا
ب��ال��ُم��ط��ِرِب َج��دَّ إذا ول��ي��س ح ��را ال��سَّ ف��ي ُم��ط��ِرٌب ج��َرٌس ل��ه��م

يقول: أن إىل

ُص��لَّ��ِب وال ب��َل��ي��ٍن ل��ي��س ـ��ر ال��ده��ـ م��ن راٍع ��ي��ه يُ��زجِّ ق��ط��ي��ٌع
ال��ُه��رَِّب ال��ُح��يَّ��ِد ع��ل��ى ونَ��اَدْت ق ب��ال��رِّف��ا ِه��راَوتُ��ُه أه��ابَ��ْت
يَ��رَه��ِب ول��م ش��ي��ئً��ا ي��خ��َش وَل��ْم ف��اس��ت��ب��دَّ ُق��ط��ع��انَ��ُه وص��رََّف
ب��ال��ُم��خ��ِص��ِب ش��اءَ َم��ن وأن��َزَل ـ��ب ال��َج��دي��ـ َرْع��َي ش��اءَ ل��َم��ن أراَد
تَ��ش��َرِب َف��َل��ْم ال��ظِّ��م��اء وردَّ ِت ال��ن��اه��ال َريِّ��ه��ا ع��ل��ى وروى
تُ��ض��َرِب ف��َل��ْم ب��أخ��رى وَض��نَّ ـ��ن ��اِرب��ي��ـ ال��ضَّ إل��ى ِرق��ابً��ا وأل��ق��ى
ال��ُم��ت��َع��ِب ال��ن��اِق��م ض��َج��َر وال ـ��ح ال��ُم��س��ت��ِري��ـ ِرض��ا يُ��ب��اِل��ي ول��ي��س
ال��ُغ��يَّ��ِب ع��ل��ى ب��ب��اٍك ول��ي��س ـ��َن ال��ح��اِض��ري��ـ ع��ل��ى ب��ُم��ب��ٍق ول��ي��س
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الشباَب: ودََّع أن بعد الكهولة دور يف اإلنسان دخوَل ذَكَر ثم

وال��ِم��خ��َل��ِب ب��ال��ن��اِب تَ��س��لَّ��َح ام��ُرٌؤ ف��ي��ه��ا يُ��غ��اِم��ر ح��ي��اٌة
ال��ُم��ت��َرِب َوَل��ُد ال��ِغ��نَ��ى َوالَق��ى ال��َغ��ِن��يِّ اب��ُن ال��َف��اَق��ِة إل��ى وص��اَر
يَ��ذَه��ِب ف��َل��ْم ��ق��ي��ُم ال��سَّ وَص��حَّ ��ًة ِص��حَّ ال��ُم��م��ت��ِل��ي ذَه��َب وق��د
يُ��ن��ِج��ِب ف��ل��م ال��ح��ي��اَة ��ى تَ��ل��قَّ ِس ُرو ال��دُّ ��ي ت��ل��قِّ ف��ي ُم��ن��ِج��ٍب وَك��ْم
تَ��ص��َح��ِب ول��م َع��ه��ٌد َل��َك ب��ِه��م ي��ك��ن ل��م ك��أَْن ال��رِّف��اُق وغ��اَب
��ب��َس��ِب ال��سَّ ع��ل��ى ال��س��راِب َف��ن��اءَ ث��لَّ��ًة ث��لَّ��ًة َف��ن��وا أْن إل��ى

الشعراء أشبه شوقي زال وما عنه، تفرقه لم املتنبي شعر يف الشعر هذا وضعَت إذا
األوابد. يف وتكلََّم الحكمة باَب طرق إذا سيما ال الطيب، أبي بأبيه املحدثني

لبنان عن شوقي كلمة (52)

األبيات: هذه جملتها من لبنان عن قصيدة ولشوقي

َم��ل��ك��وتُ��ُه م��ن��ه��م��ا ب��أزي��َن يُ��وَس��م َل��ْم ال��ل��ِه اخ��ت��راُع وال��ُخ��ل��ُد لُ��ب��ن��اُن
بَ��ي��روتُ��ُه وال��ِح��َج��ى ال��ب��راع��ِة وذَُرى َم��روَم��ٍة غ��ي��ر ال��ُح��ْس��ن ف��ي ِذروٌة ه��و
وتُ��خ��وتُ��ُه ُع��روُش��ُه ال��س��ح��اِب ه��اُم ال��رُّبَ��ى ُس��ل��ط��اُن ��مِّ ال��شُّ ال��ِه��ض��اِب َم��ِل��ُك
وس��ُم��وتُ��ُه ُس��بُ��ح��اتُ��ُه ل��ه إال يُ��َرى ف��ال ال��ج��الَل ش��اَط��َره س��ي��ن��اءُ
ونُ��ع��وتُ��ُه َل��ه ال��ع��ال��ي ��ؤُدِد ال��سُّ ف��ي أوص��اُف��ُه ان��ت��َه��ْت ال��َف��ْرُد واألب��ل��ُق
َج��ب��روتُ��ُه ال��ُق��َرى يَ��ِئ��د وش��ت��اُؤه َص��ي��ُف��ُه يُ��زرى آذاَر ع��ل��ى ج��ب��ٌل
ُم��روتُ��ُه ال��نُّ��ُح��وِر َع��َط��ِل ِم��ن وأل��ذُّ ِم��روُج��ُه ال��َك��ري��ِم ال��َوش��ي ِم��َن أب��َه��ى
وَف��ت��ي��تُ��ُه َف��ت��ي��ُق��ه ال��ِوه��اِد ِم��س��ُك ك��اف��وِره��ا ع��ل��ى َرواب��ي��ِه يَ��غ��َش��ى
بُ��ي��وتُ��ُه ال��ِك��ع��اِب أح��الَم وك��أنَّ ُرب��وُع��ُه ال��ش��ب��اِب أي��اَم وك��أنَّ
ويَ��ق��وتُ��ُه يَ��ج��وُدُه ��روِر ال��سُّ ِس��ر َري��ح��انُ��ُه ��بَ��ا ال��صِّ َري��ع��اَن وك��أنَّ
تُ��وتُ��ُه ال��والِئ��ِد أق��راَط وك��أنَّ ت��ي��نُ��ُه ال��ن��واِه��ِد أَث��داءَ وك��أنَّ
وُخ��ُف��وتُ��ُه ُظ��ه��وُرُه ال��ِع��ت��اِب ص��وُت ��َف��ا ال��صَّ أُذُِن ف��ي ال��ق��اِع َه��م��َس وك��أنَّ
وتُ��ص��ي��تُ��ُه تَ��ب��ي��نُ��ُه ال��َع��روِس َوض��ُح لُ��َج��ي��ِن��ِه وَج��َرَس م��اءَه��م��ا وك��أنَّ
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نبعان وهناك زحلة، عني وادي استلَطَف شوقي أن األخريين البيتني من يظهر
فيسيل يجتمعان قصرية بينهما واملسافة الصفا، نبع واآلَخر القاعة، نبع له يقال أحدهما
بالقاع، القاعة عن شوقي َ عربَّ وقد الدامور، عند البحر إىل ينحدر الذي الصفا نهر منهما
هنا، له محلَّ وال املطمئنة، السهلة األرض هو اللغة يف والقاع بالتاء، هو بل كذلك وليس
منحوتة كأنها تراها مغارة من يخرج ألنه القاعة؛ بنبع النبعني هذين أحد َي ُسمِّ وإنما
الجبل أهُل ي يُسمِّ وهكذا الشام، أهل عند البهو هي التي القاعة اسم عليها فأطلقوا باليد،

الكهَف. هذا

املرأة حرية عن شوقي كلمة (53)

شعراوي: هدى السيدة رئاسة تحَت انعقَدْت عظيمة نسائية حفلة يف شعر ولشوقي

يَ��ط��ي��ر م��ت��ى ال��ِح��ج��اِل ط��ي��ُر األس��ي��ر ط��َغ��ى ل��ل��رج��ال ُق��ْل
ال��ح��ري��ر س��اَق��يْ��ه وَح��زَّ ـ��ُد ال��َح��دي��ـ َج��ن��اَح��يْ��ه أَْوَه��ى
��ف��ور ال��سُّ َح��ي��رتَ��ُه وأط��اَل ِب��َص��ب��ره ال��ِح��ج��اُب ذَه��َب
األَث��ي��ر نُ��صَّ وه��ل ل��ه ءِ ��َم��ا ال��سَّ َدَرُج ُه��يِّ��ئَ��ت ه��ل
��ك��ي��ر ال��شَّ ب��ال��نَّ��ه��ِض وَه��مَّ ُح ال��َج��ن��ا ب��ه اس��ت��َم��رَّ وه��ل
َخ��ط��ي��ر وم��ن��ِزلُ��ه ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ ِم��َن ِل��م��ن��زلِ��ِه وَس��م��ا
ال��ُوك��ور ب��ه تُ��س��اُس ك��م��ا ُض ال��رِّي��ا ب��ه تُ��س��اُس وم��ت��ى
وال��ُم��ه��ور ال��َخ��واِط��ُب ل��ه ِل ال��رَِّج��ا ع��ن��َد َم��ا أََوُك��لُّ
ال��ُق��ص��ور ل��ه يُ��ق��ال ِس��ج��ٌن أو األك��واِخ ف��ي ��ج��ُن وال��سِّ
ونُ��ور َروٌض َج��م��ي��ع��ه ـ��َم األدي��ـ أنَّ ل��و ت��ال��ل��ِه
َغ��دي��ر واِرف��ٍة وب��ك��لِّ َرب��َوٌة ِظ��لٍّ ك��لِّ ف��ي
س��ور ال��ي��اق��وِت ِم��َن أو ٌج ِس��ي��ا ذه��ٍب ِم��ن وع��ل��ي��ه
ال��ُح��ب��ور األرِض ع��ل��ى ل��ه ء ��م��ا ال��سَّ دوِن ِم��ن تَ��مَّ م��ا
َج��دي��ر ب��ه��ا وه��و ب��ال��طَّ��ي��ِر ج��دي��رٌة ال��س��م��اءَ إن
أم��ي��ر أَِع��نَّ��ِت��ه��ا ع��ل��ى ـ��َو َوه��ـ ال��م��ش��دوُد َس��رُج��ُه ه��ي
ال��ذك��ور ُخ��ِل��ق ك��م��ا ل��ه��ا ُث اإلن��ا ُخ��ِل��َق ُح��رِّيَّ��ٌة
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بل بعضهم، م يتوهَّ كما ُمطَلقة تكون أن يجوز ال الحريتني هاتني من وكلٌّ نعم،
التقييد وهذا اإلباحة، وانترشت املجتمع فسد وإال الرشع، بقيود مقيَّدة تكون أن يجب
ثم العامة. الحياة يف مشرتكة غري الحجال يف ها َقْرصَ وال املرأة أْرسَ يعني ال الرشع بقيود

له: فيقول هللا رحمه أمني بك قاسم يخاطب

��ُع��ور ال��شُّ وان��ت��َق��َل ال��ِف��ْك��ُر َر َس��ا ك��ي��َف ان��ُظ��ْر ق��اِس��ُم ي��ا
يَ��ِس��ي��ر َم��ث��ٌل ك��أنَّ��ه��ا َد ال��ِب��ال ق��ض��يَّ��تُ��َك ج��ابَ��ْت
األَِخ��ي��ر ف��يَ��خ��ِل��ُف��ه ي��م��ض��ي ٌل أوَّ إالَّ ال��ن��اُس م��ا

أندليسلشوقي موشح (54)

عُدوُّه وهو املنصور جعفر أبو بَه لقَّ الذي الداخل الرحمن عبد يف أندليس موشح ولشوقي
قريش: بصقر

ال��َغ��َل��ِس ف��ي ب��ه ال��ش��وَق َح ب��رَّ أَل��ًم��ا ي��ت��ن��زَّى ل��نَ��ْض��ٍو َم��ن
أَن��َدلُ��ِس ِم��ن األرِض َش��رُق أي��َن ال��َع��َل��م��ا ونَ��اَج��ى ِل��لَّ��بَ��اِن َح��نَّ

∗∗∗
ارتَ��بَ��َك��ا ��ج��وِن ال��شُّ َح��ب��ِل ف��ي ب��اَت ال��بَ��ي��ان ال��بَ��يْ��ُن َع��لَّ��َم��ُه ب��ل��بُ��ٌل
َش��بَ��َك��ا ع��ل��ي��ه األرُض ض��اَق��ِت ال��ِع��نَ��ان م��خ��ل��وَع ال��ل��ي��ل س��م��اءِ ف��ي
بَ��َك��ى ح��ي��ُث ِم��ن ف��اس��ت��ض��َح��َك ُج��نَّ ال��ِج��ن��ان ظ��لِّ ف��ي اس��ت��وَح��َش ك��ل��م��ا
ُم��رَع��ِس َش��ي��ٍخ ُخ��ط��وَة وخ��َط��ا واْل��تَ��ثَ��َم��ا بُ��رنُ��َس��ه ارت��َدى
َق��َع��ِس ذَا بَ��َدا ارتَ��دَّ ف��إن َج��ثَ��َم��ا إن َح��َدٍب ذا ويُ��رى

يقول: ثم

ال��نَّ��م��ي��ر ال��زَّاك��ي ال��َح��َس��ِب ثَ��م��راِت ��ب��اب ال��شَّ ُع��ن��واَن ��ْرِق ال��شَّ ش��ب��اَب ي��ا
َس��م��ي��ر اب��نَ��ْي ب��ق��اءَ تَ��ب��َق��ى ِس��ي��رٌة ال��لُّ��بَ��اب ال��م��ح��ِض ال��َك��َرِم ف��ي َح��ْس��بُ��ك��م
أَِم��ي��ر ال��ُم��ل��ك بَ��ِن��ي ِم��ن يَ��لُ��ْج��ه ل��م ب��اب «ل��ل��داِخ��ِل» ال��ف��خ��ِر ك��ت��اِب ف��ي
ب��األنَ��َدلُ��ِس األق��م��ار ونَ��َم��ى ان��تَ��َم��ى ب��ال��ش��ام ال��زُّْه��ِر ��م��وس ال��شُّ ف��ي
ُع��ُرِس ف��ي ب��ه��م ال��َغ��رُب وان��ث��ن��ى م��أتَ��َم��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ش��رُق ق��َع��َد
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الثارات العائلتني بني ثاَرْت وكيف العباس، بني مع أمية بني قصَة يسوق أخذ ثم
فقال: وجبٍل، سهٍل كلِّ يف يقتلونهم العباس بنو وأخذ األموية، عىل العباسية تغلَّبَِت أن إىل

وُدم��وع ِدم��اءٍ ِم��ن أراق��وا م��ا آب��اِئ��ه��ا َع��ْن َم��رواُن ُج��ِزي��َت
ال��ُف��روع األْص��ِل ع��ن يُ��َؤدِّي��ه م��ا أه��واِئ��ه��ا وِم��ن ال��نَّ��ْف��ِس وِم��َن
ال��ُج��ذوع ب��ال��َم��ص��اِل��ي��ِب وت��غ��طَّ��ْت أَس��م��اِئ��ه��ا م��ن األع��واُد َخ��َل��ِت
ال��َم��ح��بَ��ِس َوِب��يءَ ال��س��ي��ِف ح��اِص��َد أظ��ل��َم��ا أَص��ابَ��ْت ح��ت��ى َظ��َل��َم��ْت
يَ��ه��ِم��ِس َل��م وم��ا ال��ش��ان��ي ه��َم��َس ��ا ل��مَّ اآلل دع��وة ف��ي َف��ِط��نً��ا

يوسف بن والحجاج معاوية بن كيزيد وأعوانهم أمية بني من الظاملني إن قال
وأعوانهم العباس، بني من مثلهم ظاملني من أعتابهم لقيه فيما السبَب كانوا قد وغريهما،
ثم بأظلم. سيُبَىل إال ظالم وما وغريهما، الخراساني مسلم وأبي السفاح العباس كأبي
أن فبعد ولد، وهو أخوه ومعه بالفرات سبًحا معاوية بن الرحمن عبد نَجا كيف ذكر
وله ليعود الشاطئ عن من الجند وناداه الخوف، عليه غلب املاء يف أخيه وراء الولد خاض
الشاطئ من بعينه قتله يرى الرحمن عبد وأخوه فقتلوه فرجع بقولهم فانخدع األمان،

شوقي: قال اآلَخر.

ثَ��م��ان اب��َن ال��ُغ��م��اَر خ��اَض ح��َدٌث إخ��وتِ��ِه م��ن ال��داِخ��َل َص��ِح��َب
ال��زَّم��ان ج��ن��د م��ن ال��م��وَج ف��ك��أنَّ ق��وَّتِ��ِه ع��ل��ى ال��م��وَج غ��َل��َب
األَم��ان ن��ل��َت ِب��ِه: ص��اَح ص��اِئ��ٌح ِش��ق��وتِ��ِه م��ن ب��ال��ش��طِّ وإذا
األَل��ِس ب��َع��ْه��ِد اغ��تَ��رَّْت ش��اٌة ُم��س��ت��س��ِل��ًم��ا ُم��ن��خ��ِدًع��ا ف��ان��ث��نَ��ى
ال��َق��ِس��ي ��ْخ��ِر ك��ال��صَّ ال��ُج��ن��ِد وُق��ل��وُب َدَم��ا األرَض ب��ه ال��ُج��ن��ُد خ��َض��َب

إىل إجازته ثم واختفائه، املغرب إىل وانسالله ونجاته الرحمن عبد قصة عىل أتى ثم
األطفال، ذوائب له تشيب ما األهوال من لقي أن بعد األرض تلك عىل وغلبته األندلس
يف يزل ولم الالزمة، الِعربة شوقي فاستخرج امللك، إىل الجميل الصرب به وآل صرب وكيف

بنار. له يصطىل وال غبار له يشقُّ ال الذي الشاعر واملواعظ الِحَكم

ف��ال��رَّج��ا ح��ي��اًة ِش��ئ��َت إذا أو ال��َم��َم��اِت ق��ب��َل ُم��ْت ال��ي��ائ��ُس أي��ه��ا
َف��َرَج��ا ��ْل وأَمِّ ْت اش��تَ��دَّ ه��ي إْن األَزم��ات ع��ن��َد ذَرُع��َك يَ��ِض��ْق ال
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َم��خ��َرَج��ا م��ن��ه��ا ي��أُم��ُل ي��ك��ن َل��ْم ُم��ظ��ِل��م��ات الَق��ى ال��داِخ��ُل ذل��َك
يَ��يْ��أَِس ل��م َغ��ِدِه م��ن ف��م��َض��ى وان��ص��َرَم��ا ِع��زُُّه ت��ولَّ��ى ق��د
ال��يَ��بَ��ِس وأَْق��َص��ى ال��َغ��ْم��ِر أب��َع��َد ف��َرَم��ى ُم��ْل��ًك��ا ب��ال��م��غ��رِب راَم

وصربه وتدبريه عقله يف اإلسالم رجال أفحل من معاوية بن الرحمن عبد كان نعم،
فتح يف مجموعة» «أخبار صاحب ذكر أمية، بني اسم عظمة وراءه كان ولكن بأسه، وشدة
بن الرحمن عبد ُرُسُل وصلت ملا أنه لها، عربي تاريخ أقدم وهو أمرائها، وذكر األندلس
اإلجازة من تمكينه منه يلتمس األندلس أمري الفهري الرحمن عبد بن يوسف إىل معاوية
وقد الرُُّسل وانرصف بدخولها له يسمح أن البداية يف أجمع كان بها، والسكن األندلس إىل
خلفهم يصيح صائًحا سمعوا حتى ساعة من أكثر ساروا ما ثم الوعد، هذا عىل حصلوا
عند الوزير بمقام كان الذي الجوشن ذي بن شمر بن حاتم بن الصميل فإذا ليتوقفوا،
هذا يف روينا ولكننا معاوية، ابن دعوة أجبنا قد كنَّا لهم: يقول الفهري، يوسف األمري
غرقنا الجزيرة هذه يف أحدهم باَل لو قوم من هو معاوية بن الرحمن عبد أن فوجدنا األمر،
جماعة رجاء انقطع وهكذا سيفي. هو عليه يَُسلُّ سيف أول إن وهللا بوله، يف وأنتم نحن
من صدورهم يف كان ملا اليمانية استمالوا وإنما نرصته، ومرضيف ربيعة من الرحمن عبد

املرضية. عىل األحقاد
صدورهم وغرت قوًما فألفينا الرحمن: عبد رسل عن نقًال مجموعة» «أخبار يف قال
ساق ثم باألندلس، أمية بني عقد يف ورغبوا ثأرهم، طلب إىل سبيًال به يجدون شيئًا يتمنون
بواسطة إال األندلس من يتمكَّْن لم معاوية بن الرحمن عبد أن وخالصتها آِخرها، إىل القصة
بأن مليٍّا أمية بني اسم وكان الفهري، يوسف جماعة كانوا الذين للمرضية اليمانية عداوة
والفعل. االسم بني جامًعا كان الرحمن عبد أن عىل الجناح، مهيض كان مهما به ينهض

لبنان من زحلة عن شوقي أبيات (55)

بعض ِذْكر بغري الكتاب هذا نختم أن نحب ال لبنان، من زحلة بها يصف قصيدة ولشوقي
الرشيقة: أبياتها

ِش��بَ��اِك��ي ال��ِم��الِح ُط��ُرِق م��ن وَل��َم��ح��ُت ب��اِك ب��ق��ل��ٍب أح��الم��ي َش��يَّ��ع��ُت
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ومنها:

بَ��َرَداِك واس��ُك��ِب��ي َك��ِج��لَّ��َق ط��يِّ��ب��ي بَ��ردونِ��يَّ��ه��ا وأُمَّ ال��ِب��ق��اِع ب��ن��َت

زحلة. نهر هو الربدوني

ُربَ��اِك َع��دن��ِه��نَّ َة ُس��دَّ أل��ف��ي��ُت وإنَّ��َم��ا ال��نَّ��ع��ي��ِم َج��ن��اُت وِدم��ش��ُق
نَ��م��اِك ث��مَّ ال��ف��ردوُس َل��ت��ه��لَّ��َل وال��رُّبَ��ا ال��ج��داوُل ان��ت��َم��ِت ل��و َق��َس��ًم��ا
أب��اِك ي��ك��وُن ال ُزح��ي��َل��ُة ي��ا ِل��َم َع��ي��نَ��ُه وَع��ي��نُ��ِك َم��رآُه َم��رآِك

يقول: ثم

أَت��اِك ��ع��اِب ال��شِّ أيِّ ِم��ن ال��ع��اِج ِف��ي أو ال��دِّي��ب��اِج ف��ي ال��لَّ��ح��ُظ إل��ي��ِك يَ��م��ِش��ي
َف��اح��ت��َض��نَ��اِك وال��َح��َرم��وَن ِص��نِّ��ي��َن ��ًة ِرقَّ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ذراَع��يْ��ه��ا ��ْت َض��مَّ

جبل هو والحرمون الغرب، من زحلة عىل ُمِطلٌّ وهو لبنان، قمم أعىل من صنني جبل
جهة من زحلة يقابل وهو مرت، وخمسمائة آالف ثالثة البحر عن تعلو قنته الذي الشيخ

يقول: ثم البقاع. سهل وبينهما الرشق،

ِف��َداِك ال��ب��الِد ِم��َن ال��س��م��اءِ تَ��ح��َت َخ��ري��دٍة ُك��لُّ األرِز ع��روَس َش��َرًف��ا
ِس��واِك ��م��وِس ب��ال��شُّ ��ُض ت��َم��خَّ أَْرًض��ا أَرى وال ��م��وُس ال��شُّ ال��زُّْه��ُر أُدب��اُؤِك

وأولهم شهدائها وذكرى سورية استقالل عن شوقي كالم (56)
العظمة يوسف

فيها: جاء شهدائها وذكرى سورية استقالل عن قصيدة وله

ال��َك��م��اَال ادََّخ��َر ال��واج��ِب أله��ِل ال��م��ع��ال��ي ق��َس��َم إذ ال��ل��َه ك��أنَّ
واش��ِت��َغ��اَال ب��ال��ص��غ��ائ��ِر ُولُ��وًع��ا َع��َل��ي��ه��م تَ��رى ول��س��َت ا ِج��دٍّ ت��رى
بَ��اَال األح��ي��اءِ أن��َع��َم ول��ِك��ْن َع��يْ��ًش��ا األح��ي��اءِ أرَغ��َد ول��ي��س��وا
َم��ق��اَال ف��أك��َرُم��ُه��م ق��ال��وا وإْن ِف��ع��ًال ال��ن��اِس ف��خ��ي��ُر ف��َع��لُ��وا إذا
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وَم��اَال وأب��ن��اءً ُح��رٍّا دًم��ا أع��َط��وا األوط��اُن َس��أَل��تْ��ُه��ُم وإْن
َف��َس��اَال َش��َج��ٌن ب��دم��ِع��ِه أه��اَب َج��اٍر َع��زاءَ ��ق��ي��ِق ال��شَّ ال��ب��ل��ِد ب��ن��ي
َغ��ال��ي ب��ال��ش��ه��داء ال��ي��وَم وأض��ح��ى ��ا َح��قٍّ ل��ألب��ط��اِل ب��األم��ِس ق��َض��ى
ال��ِق��ت��اَال ك��اَن أْم ��ْل��ُم ال��سِّ أك��اَن َع��ب��ق��ِريٍّ ُج��ه��ٍد ك��لَّ ي��ع��ظِّ��ُم
تَ��واَل��ى وق��د ال��م��ش��ِرَق��ي��ِن وَوف��َد تَ��َج��لَّ��ى وق��د ال��م��ه��رج��اَن ذَك��رُت
َخ��ي��اَال تَ��ح��َس��بُ��ُه األح��راِر ِم��َن ِن��ْض��ٌو إل��يَّ ال��زِّح��اِم ف��ي ت��س��لَّ��َل
��ؤاَال وال��سُّ ال��ت��ح��ي��َة وب��لَّ��َغ��ِن��ي َوه��نً��ا أَل��مَّ ال��ص��اب��ري��َن رس��وُل
َج��الَال ل��ه راح��ت��اَي ��ْت أَح��سَّ ك��ت��ابً��ا ف��ن��اول��ن��ي م��ن��ي َدنَ��ا
ال��َغ��زاَال ال��ِم��ْس��ِك ف��ي األص��ُل وك��اَن ِم��ْس��ًك��ا ع��ل��ي��ِه األُس��وِد َدَم وَج��دُت
تَ��ت��اَل��ى ِرقٍّ َع��ل��ى َح��واِم��ٌم ف��ي��ِه األب��ط��اِل أس��اِم��َي ك��أنَّ
وال��نِّ��َص��اَال األَِس��نَّ��َة وغ��نَّ��وه��ا رتَّ��لُ��وه��ا َق��د َق��ص��اِئ��ِدي ُرواُة

يقول: ثم

ال��رِّم��اَال َرِك��َب ِج��لَّ��َق ب��ظ��اِه��ِر َق��بْ��ٍر ِج��داَر َح��ي��ي��ُت م��ا س��أذك��ُر
��ب��اَال ال��شِّ األُُس��ِد َم��ص��َرَع ي��ذُك��ُر َم��ي��َس��ل��وٌن أق��اَم��ْت م��ا ُم��ِق��ي��ٌم
ال��نِّ��بَ��اَال َل��ِق��ي َس��يِّ��ٍد ُل وأوَّ ِف��ي��ِه ال��َع��َظ��م��اِت َع��ظ��م��ُة ت��غ��يَّ��َب

ثم ميسلون، وقعة يف استشهد الذي السوري الجيش قائد العظمة بك يوسف يذكر
عنه: يقول

َزاَال ال��ش��م��ِس ُق��ْرُص زاَل ��ا ف��ل��مَّ ويَ��ل��َق��ى يُ��ل��ِق��ي نَ��ه��اَره أق��اَم
َص��اَال وح��ي��ُث ج��اَل ح��ي��ُث وُغ��يِّ��َب وال��َع��واِل��ي ��واِرِم ب��ال��صَّ ��َن ف��ُك��فِّ
وابْ��ِت��َه��اَال أزي��ًزا َل��َه��ا َس��ِم��ع��َت تَ��ت��َرى األج��ي��اُل ب��ه م��رَّْت إذا

مرص نهضة تمثال عن شوقي كلمة (57)

مرص: نهضة تمثال يف وله

وأم��ث��اَل��ه��ا ال��ق��واف��ي ُع��ي��وَن وتِ��م��ث��اَل��ه��ا ُح��اله��ا ج��ع��ل��ُت
أذي��اَل��ه��ا ال��نَّ��ج��ِم ع��ل��ى تَ��ُج��رُّ ال��خ��ي��اِل س��م��اءِ ف��ي وأرس��َل��تُ��ه��ا
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وَس��ل��َس��اَل��ه��ا َج��ن��اه��ا ت��َغ��ذَّى ال��ِب��ط��اِح َه��ِذي َل��ِغ��رِّي��ُد وإنِّ��ي
َق��اَل��ه��ا ُم��ع��لَّ��َق��ٍة وُك��لِّ أش��ع��اِرِه َك��ع��ب��َة ِم��ص��َر ت��رى
وأَح��ج��اَل��ه��ا ال��َع��روِس ِح��ج��اَل ال��َق��ص��ي��ِد ب��ي��وِت ب��ي��ن وت��ل��َم��ُح
إِج��الَل��ه��ا ال��م��داِئ��َح وَولَّ��ى ُح��بِّ��ه��ا إل��ى ال��نَّ��س��ي��َب أداَر

بعبقريته، تيَّاًها كان الذي املتنبي نسق عىل بشعره التيه يف طريقتَه شوقي يخالف لم
قال: ثم بينهما. الوحيد الشبه بوجه هذا وليس

أب��ط��اَل��ه��ا َك َج��دُّ َم تَ��ق��دَّ ن��ه��َض��ٍة ع��ن ��تْ��َر ال��سِّ اْرِف��ِع ف��ؤاُد
أن��س��اَل��ه��ا ونَ��بَّ��َه نَ��م��اه��ا ال��ب��الُد تَ��ِل��ْدُه ل��م ام��رٍئ وُربَّ
ن��اَل��ه��ا َم��ن ِم��ل��ُك ول��ك��نَّ��ه��ا ال��بُ��ح��وِر ِم��ل��َك ال��آلل��ئُ ول��ي��َس
أْج��يَ��اَل��ه��ا م��ص��ُر ع��َرَض��ْت إذا ِج��ي��ِل��ِه وال َك��َع��ِل��يٍّ وم��ا
أم��ث��اَل��ه��ا ال��ن��ي��ُل ي��ش��َه��ِد َل��م ـ��ِة ـَّ األَِس��ن�� بَ��ن��اِت ِم��ن دول��ًة بَ��نَ��وا

يشهد لم دولًة ملرص َس أسَّ فقد نََسِبه، يف مرصيٍّا يكن لم وإن عيل محمد إن يقول
مثلها. النيل وادي

الخمسيني عيده يف شوقي قصيدة (58)

العظيم املحفل ذلك يف الشعراء وأنشد ،١٩٢٧ سنة الخمسيني شوقي بعيد احتفل وملا
نجعله ما أبياتها من نأخذ التي القصيدة بهذه عليها أجابهم وغرَّبت، قت رشَّ التي القصائَد
أبناء من شعره عشاق وإىل العبقرية، روحه إىل أهديناه الذي الكتاب لهذا الختام ِمْسَك

قال: العربية،

َزم��اِن��ه وِط��ي��ِب وب��أن��واِرِه َري��ع��اِن��ه ف��ي ب��ال��رب��ي��ع َم��رَح��بً��ا
ِم��ه��رج��اِن��ه ف��ي ال��زم��اُن وَش��بَّ َر آذَا م��واِك��ِب ف��ي األرُض ��ِت َرفَّ

قال: أن إىل الربيع وصف يف ومىض

أَْل��َح��اِن��ه أو ال��رب��ي��ِع م��ع��ان��ي ِم��ن ش��تَّ��ى واألرِض ال��س��م��اءِ ف��ي نَ��َغ��ٌم
أْف��نَ��اِن��ه ع��ل��ى اس��تَ��َوى م��ا إذا ـ��ِر ��ع��ـ ال��شِّ َزْه��ِر م��ن ال��رب��ي��ِع ن��وُر أي��َن
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إبَّ��اِن��ه ف��ي تَ��ِج��ده ت��ل��تَ��ِم��س��ه َم��ه��م��ا وال��بَ��ش��اَش��ِة ال��ُح��ْس��ِن َس��رَم��ُد
أَواِن��ه بَ��ع��َد ال��َق��ري��ِض وَج��م��اُل َش��يءٍ ُك��لُّ أوان��ه ف��ي ح��َس��ٌن
ُخ��ل��َج��اِن��ه ع��ل��ى وُك��رِس��يُّ��ُه ـ��ِد ال��ُخ��ل��ـ َرب��َوِة ع��ل��ى ِظ��لُّ��ه َم��َل��ٌك
َص��وَل��ج��اِن��ه ع��ل��ى ف��ال��تَّ��َف��تَ��ا ـ��م��ِة وال��ِح��ك��ـ ب��ال��ح��ق��ي��ق��ِة ال��ل��ُه أَم��َر
َش��ي��ط��اِن��ه ُخ��َط��ا أو ��ْع��ِر ال��شِّ ب��ُه��َدى إال ال��َح��قِّ إل��ى ��ٌة أمَّ تَ��ثُ��ْر ل��م

فقال: هذا، عيده حفلِة يف البالد ملك ِذْكر من لشوقي بد ال وكان

ب��أم��اِن��ه ع��رَش��ه ال��ل��ُه ظ��لَّ��َل ف��ؤاٍد م��ن ِع��ن��اي��ٌة َظ��لَّ��َل��تْ��ن��ي
ش��اِن��ه َم��رُج��وِّ وي��وَم ِط��ف��ًال َق ال��َف��ارو ل��ه اإلل��ُه َرع��ى وَرع��ان��ي

هذا، قوله من سنوات تسع بعد شوقي إليه أشار الذي اليوم إىل الفاروق وصل وقد
الناس ن تيمُّ وزاد هللا، شاء إن منصوًرا ًقا موفَّ والسودان مرص عىل ملًكا الفاروق وبُوِيَع

ملكه. استهالل لدى التامَّ استقالَله النيل وادي نيل به
فقال: زغلول سعد ذكر ثم

ِم��ي��زاِن��ه ف��ي األم��وِر وِق��واُم َس��ْع��ٍد أم��ان��ِة ف��ي ال��ح��قِّ ِم��ن��بَ��ُر
وَرع��اِن��ه ِب��ط��اِح��ِه ِم��ن ��ُه َرجَّ َس��ع��ٍد م��ث��َل َداع��يً��ا ��رُق ال��شَّ يَ��َر ل��م
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