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الشاعر اد العقَّ

١

الالمحدود، إىل ينتهي الذي املحدود الخيال، لقوَّة املحرِّك الحسُّ البصرية، إىل البرصاملوحي
صاحبه. كان َمن كائنًا العظيم الشعر هو ذلك بل اد، العقَّ شعر هو ذلك

سائر —دون الشاعر لكن تسمع، وأذنًا ترى، هللا—عينًا عباد لسائر —كما للشاعر إن
املحسوس ذلك وراء هناك ليجد نفسه، رحاب إىل واملسموع املرئي من ينتقل — هللا عباد
زمان عىل حقائُقها تقترص ال خالدة، أبدية صور من عاَلًما ومكانه، بزمانه املقيد الجزئي
من هياكل الصور تلك يستخلص العاِلم أن لوال العاِلم، يفعل وهكذا بعينه، ومكان بعينه
إىل بالنسبة فتصبح والفحوى، باملضمون عامرة فيقدمها الشاعر ا وأمَّ مجردة، عالقات
تجيء عابرة والثانية ثابت، فاألول تطبيقاته؛ من النموذج بمثابة الجارية الحياة وقائع
تحت يطويها ألنه معناها؛ وقائع الحياة عىل يُضفي الذي هو الشعر كان هنا ومن وتذهب،
فليس الحياة، ر يصوِّ الحق الشاعر إن قيل فلنئ كوامنها، عن وتُفصح ها تفرسِّ التي نماذجها
للجزئية الثابت املثال تصوير هو بل أمامها، للواقف امِلرآة تصوير هو هنا املقصود التصوير
خرساء صماء واقعة العابرة الجزئية لظلت ولواله حها ويوضِّ الثانية يفرسِّ فاألول الطارئة؛

قال: حني اد العقَّ أراده ما هذا ولعل دخيلتها، يف انطوى عما يعربِّ الذي اللسان تجد ال

ك��ت��م��اُن ي��ط��وي��ه ب��م��ا ال��ح��ي��اة إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ف��ض��ي أل��س��ن��ٌة وال��ش��ع��ر
ت��ب��ي��اُن ب��ال��ق��ول ل��ه��ا ل��ي��س خ��رس��اء ف��ات��ن��ة وْه��ي ل��ك��ان��ت ال��ق��ري��ُض ل��وال
دي��واُن ل��ل��ش��ع��ر ص��ح��ائ��ف��ه ف��ف��ي يُ��َرى ل��ل��ح��ي��اة رك��ٌن ال��ك��ون ف��ي دام م��ا



الشعراء مع

الجارية الحياة وعالم ناحية، من الخالدة املعاني عالم بني ُوسطى حلقة فالشاعر
إىل وينظر ودوامها، أبديتها يف الصور ليكتسب أعىل إىل ينظر أخرى، ناحية من العابرة
َلَلِبثْت وإال هناك، الصورة إىل هنا املادة فريدُّ يجري، كما الواقعة الحياة تيار لريى أسفل
بد ال كان فلنئ مغًزى، وال معنًى بال تتعاقب أو تتصاحب حادثات الجارية الحياة مادة
يردُّ شاعر من الناس لسائر بد ال فكذلك الثابتة، صوره منه يستمد أعىل عالم من للشاعر

اد: العقَّ يقول معناها. تُكسبها التي صورها إىل الواقعة حياتهم أحداَث لهم

رح��َم��ُن ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ذُّ وال��ش��اع��ر م��ق��ت��ب��ٌس ال��رح��م��ن نَ��َف��س م��ن وال��ش��ع��ر

اد. العقَّ شعر إىل ننظر املقياس وبهذا
البحر» «فرضة وعنوانها منه قصيدة أول واقرأ اد، العقَّ ديوان من األول الجزء افتح
اختيارنا يكون ال حتى للشاعر، ديوان أول من قصيدة أول لك اخرتت وإنما (امليناء)،
ضوءُه يظهر املنار هي ببرصه الشاعر يلقطها حسية لقطة فأول متعمًدا، وال متحيًزا
يدخل وزمانها، بمكانها املحدودة الجزئية الحسية اللقطة بهذه الشاعر فيدخل ويختفي،
تراكمت فإن شيئًا، الفكر هداية عن يُغني ال املرئي الضوء أن فيجد نفسه طوية إىل بها
يف فأمامك الضياء، ملعات ال األفكار لَُمع هو فَموئلها وأشجانُها، شبهاتُها النفس عىل
يف البحر فظلمات داخلية. واألخرى خارجية إحداهما متشابهتان: صورتان القصيدة
يقابلها الخارج يف املنار وملعات الداخل، يف وأشجانها النفس شبهاُت يقابلها الخارج
تقيِّده قيوٍد وال تحدُّه حدوٍد بال اليمِّ جوانب عىل الضوء وانطالق الداخل، يف األفكار لَُمع
املحدود، الواقع فمن إحداهما ا أمَّ متشابهتان: صورتان … نافذًا ُحرٍّا العقل انطالق يقابله
حادثة كأية طبيعية حادثًة تظلُّ األوىل الصورة لكن الالمحدود. املطلق فمن أخراهما ا وأمَّ

املعنى: عليها فتضفي الثانية الصورة تسعفها حتى الطبيعة يف أخرى

وج��دان��ي ن��اف��ٌع ن��ورك ل��ي��ت ي��ا ال��ربَّ��اِن وِق��ب��ل��َة ال��س��ف��ي��ن ق��ط��َب
َوْل��ه��اِن م��ق��ل��تَ��ي ي��ق��لِّ��ب أِرٌق ك��أن��ه ب��ال��ض��ي��اء م��ن��اُرك ي��زج��ي
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر م��دلَّ��ه��ًة ت��س��ري َوْم��ِض��ه م��ن م��ط��ارٌح ال��خ��ض��مِّ وع��ل��ى
واألش��ج��ان ال��ش��ب��ه��ات م��ن ل��ج��ٍج ع��ل��ى لُ��ج��ٍج ف��ي األف��ك��ار ك��م��ط��ارح
ال��ح��ي��ران وم��وئ��ل ال��ن��ج��اة ب��اب ظ��ل��م��ائ��ه��ا ف��ي وه��ي وت��ظ��ه��ر ت��خ��َف��ى
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الشاعر اد العقَّ

بها تعجُّ التي الحركة هي ببرصه الشاعر يلقطها التي الثانية الحسية واللقطة
الحياة صميم لريى ثانية، مرة نفسه طوية إىل الشاعر فيدخل وقادمني، راحلني من امليناء
وعائد، الوطن عن ومغرتٌب وقادم، وراحٌل وغرٌب، ورشٌق وبحٌر، فربٌّ متجاورة: أضداًدا

متباينة: وألواٌن مختلفات ولغاٌت

ي��س��ت��وي��اِن ل��ي��س وغ��رٌب ش��رٌق واس��ت��وى وب��ح��ٌر ب��رٌّ اْل��ت��َق��ى ف��ي��ه��ا
ال��دان��ي ب��ال��ن��زي��ل وت��ح��ف��ل ع��ن��ه��ا راح��ًال ت��ودِّع ذراَع��ي��ه��ا ب��س��ط��ت
األوط��ان ع��ن وم��غ��ت��رٌب وط��نً��ا، ف��ق��اص��ٌد ل��ل��ف��راق ت��واف��ت ُزَم��ٌر
واألل��وان ال��ل��ه��ج��ات م��ت��ب��اي��ن��ي ال��ه��وى م��ف��ت��رق��ي األج��س��اد م��ت��ج��اوري
ب��م��ك��ان ��ع��ت ُج��مِّ دي��ار ش��ت��ى ف��إن��ه��ا ال��وج��وه ت��ل��ك إل��ى ف��ان��ظ��ْر

وسط بصخرها ناتئًة امليناء فريى ثالثة، مرة املحسوس املرئي إىل الشاعر ويعود
صورة يف العقيل النموذج لريى نفسه طوية إىل املرئية بالصورة يدخل ثالثة ومرة املوج،
تنال ال الذي الصنديد البطل صورة يف أو الراسخ الطود صورة يف أو الحصني، الحصن
لكن األعداء هجمات فلتعنْف بحيلتها، ومكرت بطُشها اشتدَّ مهما والزعازع الزوابع منه
الخادعون وليخدع املاكرون وليمكر راسخ، الطود لكن عاتية الريح ولتهبَّ ثابت، الحصن

الجأش: رابط النفس مطمنئ البطل لكن

ب��واِن ل��ي��س أح��مُّ أَش��مُّ م��وٌج م��ت��ن��ه��ا ع��ن م��ت��ق��اص��ٍر ف��رض��ٍة ف��ي
ال��غ��رث��ان ال��ض��ي��غ��م ط��واَف ف��ي��ه��ا ال��ك��رى ران وق��د ب��ه��ا ي��ط��ي��ف م��وٌج
أم��ان ب��داِر م��ن��ه��ا ��ن��ت وت��ح��صَّ ع��ن��ده��ا ال��س��ف��ائ��ن م��راس��يَ��ه��ا أل��ق��ت
ال��ن��ي��ران م��يِّ��ت ي��ب��ع��ث ك��ان ل��و ال��ِق��رى ن��اُر م��ن��اره��ا ض��وءَ ف��ك��أنَّ

نفسه عن يتحدث اد العقَّ أن عىل اقرأها جديد، ضوء عىل ثانية مرة القصيدة واقرأ
رجل فهذا املميزة، بخصائصها أمامك ارتسمت قد الشاعر شخصيَة تجد امليناء، عن ال
يف تكتنفه األشمِّ كالطَّود الشدائد وسط ينهض العزيمة، مايض األخالق متني البناء قويُّ
عقلية سفينة من فكم ويهتدَي. يهدَي حتى العقل بشعاع فيها فينفذ مشكالٌت الفكر دنيا
أسلست واردة من وكم الفكر، يف شاردة من وكم األمني! الجودي لها فكان الطوفان جرَفها
رأس يف والثقافات األفكار تتنوع وكم آمن! مستقرٍّ موضع يف عنده واطمأنَّت القياد له
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الشعراء مع

ثم امليناء، يف واألشياء األحياء ع تتنوَّ كما الفريد، شخصه يف وتتكامل تتوحد ثم الشاعر
الناس، سائُر إليها ينظر كما األشياء إىل ينظر الشاعر ترى هكذا امليناء! وحدُة مًعا دها تُوحِّ
مًعا. آن يف نفسه ويجلَو يجلَوه حتى والخيال الفكر آفاق يف باملرئي يجوب دونهم لكنه
خالدة، بمعاٍن يوحي ما محسوساته من الشاعر يختار كيف به نبنيِّ آخَر مثًال ونسوق
اد؛ العقَّ سمات من لك أسلفناه ملا واضًحا مثًال تجدها الهرم» «الُعقاب قصيدة معي فاقرأ
النهوض عن األرضعاجًزا عىل فجثم شبابه قوُة عنه زالت ُعقاب هي هنا الحسية فاللقطة
فإذا حوله الشاعر ويتلفت عنفوانه، إبَّان يفعل كان كما السماء أقطار يف والتحويم
السنون حطمته فقد الطيور شيخ ا أمَّ يصيح، الَقطا طائر وإذا بوثباته، ناشٌط رصصوٌر
الطري بُغاَث تُرهبان زالتَا ما الواهنتني لعينيه عجبَا وا لكن الُحطام، إال حياته من له يُعد ولم
سطوتُه. عنه زالت أن بعد حتى السطوة صاحب إىل النظر مجرد عىل تقوى ال هاربًة فتفرُّ
للقارئ يوحي رسًما بتفصيالتها الشاعُر يرسمها املحسوسة، املرئية الصورة هي هذه
املجد صورة العصور: مرِّ وعىل الكائنات شتى يف املتكررة الخالدة بالصورة إيحاء أشدَّ
الهيبة آثار له تبقى لكن املادية قوَّته األيام مع تذهب الجناب، املرهوب املهيب املخوف
قوُة عنه زالت قديم معبد آثار إىل فانظر كارًها. أو راضيًا الرائي لها يخشع املاضية
الجاه صاحب إىل انظر أو لها؟ تخشع وال املجد أطالَل ترى أن يسعك فهل العقيدة،
قوة، بعد ضعفت أمة إىل أو القضبان، وراء حبيًسا الليث إىل أو الجاه، عنه ذهب القوي
كلها، وظواهره كلُّها الجربوت عالئُم عنهم تذهب الجربوت أصحاب من شئَت ما إىل أو

انتزاًعا. الرائي احرتاَم ينتزع باقيًا فيهم يظل ملغًزا عجيبًا شيئًا لكن
املحسوس املنظَر القصيدة هذه يف فطالْع الهرم» «الُعقاب قصيدة ذي هي وها
الشاعر مع انتقلت قد أنك وجدت فإن نفسك، يف إيحاءَه ْب تعقَّ ثم ومقارناته، بتفصيالته
وشواهد التاريخ شواهد وجدت وإن الالمحدود، املطلق عالم إىل املحدود الحس عالم من
القصيدة، يف طالعتها التي املحسوسة الصورة بفعل ذهنك إىل تقطرت قد الحياة يف خربتك

عظيم: شعر إزاء أنك فاعلم

ي��ع��زُم ل��ي��س ري��ش��ه إال وي��ع��زم ف��ي��ج��ث��ُم ال��ن��ه��وض وي��ع��ي��ي��ه ي��ه��مُّ
أب��ك��م وه��و ال��َق��ط��ا ص��اح وق��د ، م��ك��بٌّ ال��ث��رى ع��ل��ى وه��و ال��ص��رص��ور رنَّ��ق ل��ق��د
ت��ت��ه��ش��م أرم��اس��ه��ا ف��ي أض��ال��ع ك��أن��ه��ا ال��ق��دام��ى ح��دب��اء ي��ل��م��ل��م
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الشاعر اد العقَّ

��م ال��م��ت��ق��حِّ ال��ك��اس��ر وْه��و ه أق��الَّ ب��ع��دم��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن ح��ْم��ُل ويُ��ث��ق��ل��ه
يُ��َل��م��ل��م واس��ت��ق��لَّ رْض��َوى ش��م��اري��خ ف��دوَّم��ت ��ت ل��ن��صَّ ط��اَرا ل��و ج��ن��اَح��ي��ن
ي��ن��دُم ال��س��م��وات ع��ه��د ع��ل��ى رج��ي��ٌم ك��أن��ه ال��س��م��اء أق��ط��ار وي��ل��ح��ظ
ي��ح��ل��ُم ب��م��اض��ي��ه أم ع��ل��ي��ه ��ا م��ق��ضٍّ ال��ردى أب��ص��ر ف��ه��ل أح��ي��انً��ا، ويُ��غ��م��ض
ه��ي��ث��م وْه��و ل��ه ص��ي��ًدا ��م��ه��ا ت��وهَّ ورب��م��ا أغ��َف��ى ال��ش��م��ُس أدف��أتْ��ه إذا
ويُ��ه��َزم ع��ن��ه��ا ال��ط��ي��ر بُ��غ��اُث ي��ف��رُّ م��ه��اب��ة ال��ط��ي��ور ش��ي��خ ي��ا ل��َع��ي��نَ��ي��ك
يَ��ه��َرُم ح��ي��ن ه��ي��ب��ٌة ش��ب��اٍب ل��ك��لِّ وإن��م��ا ال��غ��داُة ع��ن��ك ع��ج��زْت وم��ا

القديم الشاعر بوقفة جوهرها يف شبيهٌة املهدَّد املحطَّم الُعقاب أمام هنا الشاعر وقفُة
فيختلف الحسية الخربة مضمون ا أمَّ الحالتنَي، يف واحٌد الشعوري فالقالُب الطلول؛ أمام
تكون أين تبنيِّ املضمون اختالف مع الصورة ووحدة الشاعَرين، عند الخربة باختالف

األفراد. الشعراء تفرُّد يكون وأين وحديثه قديِمه الشعر مراحل بني الصلة

٢

أقرُب قصائده من الكربى فالقصيدة والنحت؛ العمارة فنِّ إىل يشءٍ أقرُب اد العقَّ شعُر
والعصفور الزهرة إىل منها حسن، السلطان مسجد أو الكرنك معبد أو الجيزة هرم إىل
الخزيف اإلناء إىل منها رمسيس تمثال إىل أقرُب قصائده من الكربى القصيدة املاء، وجدول
طوال الفن عالم يف تميَّزت قد مرص أن عرفَت فلو حرير، من شفافة غاللة إىل أو الرقيق
جانبًا املتني القوي لب الصُّ اد العقَّ شعر يف أن عرفَت والعمارة، بالنحت التاريخ عصور

البلد. هذا يف األصيل الفنِّ بجذور مباًرشا اتصاًال يتصل
ال إنه ات، النحَّ إزميل هو يده يف والقلُم الصوَّان، من بناءٌ اد العقَّ عند القصيدُة
عنده الفكرة فال املطواع، الطري الطني من بناءً يُقيم وال اللني، العجني من قطعًة يَصوُغ
حجر من ُقدَّْت القديمة املسلَّة هي عنده القصيدة التشكيل. سهلة املادة وال املنال، قريبة
ال إنك مًعا. موق والسُّ العمق هنا فها السماء، إىل وترتفَع األرض يف لرتسَخ الجرانيت
متنبَِّه جانبها إىل تقف بل النحيلة، القصبة تُحرِّك كما أناملك بني تُحرُِّكها باملسلَّة، تلهو
يقرأ أن أراد فمن طموح. يف الرأس رافع العضالت، مشدود األعصاب، مرهَف الحواس،
ا أمَّ شعَره، اد العقَّ شعُر فليس الالهي، العابث اسرتخاء يف ظهره عىل ملًقى وهو الشعر
إىل يدعو فيه يشء كلُّ الجدران، متنَي الُعُمد رفيَع معبًدا دخوَله الشعر ديوان يدخل َمن
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من فيه وينتقل محرابًا، ليدخَل محراب من فيه يخرج ويظلُّ والتأمل، والتأنِّي التمهل
النهاية يف أدرك جزءًا، جزءًا أجزائه ل تأمُّ من فرغ ما إذا حتى هناك، نقش إىل هنا تمثال
قراءة أراد من إنَّ أقول ورموزه؛ ونقوشه نُحوتُه وتتعاون تفصيالتُه تتآزر واحد معبٌد أنه

ديوانه. اد العقَّ فديواُن القراءة هذه مثل الشعر من القصيدة
ديوانه، من األول الجزء قصائد أوىل من وهي الوجود»، «أنس قصيدته معي واقرأ
ناحية من والقصيدة ناحية، من فاملعبد بناء؛ يُضاهي منهما بناء بناءين، إزاء تجدك

جالل. وفيهما ثبات، وفيهما متانة، وفيهما صالبة، فيهما أخرى،
هذا من يدنو إذ األسواني وشاعُرنا أسوان، من بالقرب قديم معبٌد الوجود» «أنس
بتحيَّتها، يبدأ هو كأنما البناء يف املنحوتة التماثيل إىل الخطاب بتوجيه يبدأ العظيم، األثر
فيها تبلورت التي الصغرى الصورة هي إنها املتعمق املتأمل هدوء يف عنها فيقول
الوجود حقائَق لنفسه يستعرض كان عندئٍذ الشاعر أن وأحسب الكربى. مرص حقيقُة
الكون صورُة تكوينها يف هي الصغرية فالذرَّة الصغرى؛ حقائقه يف تتمثُل كيف الكربى،
للكون الصغرى الصورة هو وعقله بجسمه اإلنسان من الواحد والفرد تكوينه، يف الكبري
لها ما بكل القمح شجرة جوهرها يف هي الواحدة القمح وحبَُّة وروحه، بمادته العظيم
التماثيل هذه يف الكربى مرص تتمثَّل نفسه املنوال هذا وعىل ومقومات. خصائص من
الوطن خصائص إىل منها لتنتهَي التماثيل هذه خصائص تتأمل أن فحسبَُك الصغرى،
ولكن التماثيل. هذه خصائَص منها لتعلم الكبري الوطن خصائص تُحلِّل أن أو الكبري،
املكاني الحيِّز يف صغرية هي — مرص — الكربى ها أمِّ عىل الدالة الصغرية التماثيل هذه
آيتي أجابت: آيتَُك؟ ما مرص: ُسئلت لو التي الكربى اآلية فهي القيمُة حيث من ا أمَّ وحده،
إال أنا وما كلها، الدينية والطاقة كلُّها، الفنية الطاقُة فيها عت تجمَّ التي التماثيل هذه هي
جبينه عىل التماثيل هذه كانت حيٍّا، واحًدا إنسانًا الكبري الوطن رنا تصوَّ ولو . وفنٌّ ديٌن
هي وال وكفى، حجًرا ليست ألنها والحاسدين، املعتدين رشِّ من له الواقي الطِّلسم بمثابة

األبصار: تراه وال الروح تُدركه لسحًرا فيها إن بل وكفى، ديٌن هي وال وكفى، فنٌّ

ال��ك��ب��رى وآي��تُ��ه��ا ال��واق��ي وِط��ل��س��ُم��ه��ا ال��ص��غ��رى ص��ورتُ��ه��ا أن��ت م��ص��ٍر ت��م��اث��ي��ل

من سبحاٍت يَسبُح ثم ببرصه، إليها يشخُص التماثيل، أمام واقًفا يزال ما شاعرنا إن
خريًا األصل أفيكون البرش، صورة عىل ُقدَّت حجريٌة تماثيُل ذي هي فها والخيال. الفكر
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يُحاكي وهو حتى الفن فمعجزة دائًما؛ الحقَّ هو ذلك فليس ، كالَّ الحجرية؟ صورته من
من فكم حياًة، الدهر عىل وأبقى معنًى أغزر فهي أصَلها، تفوق املحاكاة أن هي الطبيعة
حاَرض وال أثر، وال جدَوى فال ويختفي يظهر الظلُّ وكأنه ويذهب الحياة إىل يجيء رجل
تُعيد وذكرى مشهودة قائمة صناعٌة هو وماٍض، حاٌرض فهو الفني التمثال ا أمَّ مايض. وال

تزول: وال تنقطع ال موصولة حياٌة هو الغابرين، مجَد

وال��ذك��رى ال��ص��ن��اع��َة تُ��ح��ي��ي ال ت��م��اث��ي��ُل ك��أن��ه��م رج��ال م��ن أْج��َدى ح��ي��اتُ��َك

انتحى فقد كلِّه؛ املكاني املحيط يف ببرصه ويدور هذه تحيَّته من الشاعر ويفرُغ
عن املنعزلة البعيدة بصومعته يلوذ الراهُب كأنه قصية بقعة الوطن أرض من املعبد
الفريدة الفذَّة الشخصية تميِّز ِسمٌة بذاتها املكتفية فالعزلُة وصخِبها، الزائلة الحياة ضجة
وقد امتياَزه، للممتاز تصون التي الصحبة تعذَّرت القريُن عزَّ إذا ألنه بكيانها؛ املعتدة
الجبال صموَد هناك ليصمَد له صومعًة القيصَّ املكان ذلك — الوجود أنس — راهبُنا اختار
ما وأجىل تكون ما أظهر فيه الشمس تكون مكان يف الشمس مع ليحيَا ثم به، املحيطة
حتى يشتدُّ هناك فَقيُظها وعابديها، أبنائها أبصار عن هناك يحجبُها ستاَر فال تكون،
الشمس فليست جمرات، فيُحيلها انسيابًا الصحراء رمال عىل ينساب النار من سيَّال لكأنه
تقتل شآبيَب بِحَممها تقذف الرباكني أفواه هناك ألنها البقاع؛ سائر يف كالشمس هناك
بخر من تُحدثه بما املاء قطَر تُحيي التي نفسها هي تكن وإن قتًال، الهواء يف املاء قطر
الشمس أبناء هم — اد العقَّ ومنهم — أسوان أبناء كان لذلك أخرى، بقاع يف مطر ومن

حرِّها: من حرَّى أنفُسهم فجاءت ِرضامها من حياتَهم استمدوا للبنوَّة، معنًى بأوثق

ال��ق��ص��را ذل��ك أرج��ائ��ه��ا ف��ي وخ��لَّ��د س��ح��ي��ق��ة داًرا أس��وان م��ن ال��ل��ه رع��ى
ِك��ب��را ش��ام��خ��ة ال��ش��طَّ��ي��ن ع��ل��ى ج��ب��اٌل وح��ول��ه ف��ي��ه��ا ال��طَّ��ود م��ق��ام أق��ام
ق��ف��را م��س��ت��وح��ًش��ا ال��ع��م��ران، ع��ن ف��ري��ًدا ب��ه��ا م��ن��ق��ط��ًع��ا األق��ران، ع��ن ب��ع��ي��ًدا
ذرَّا؟ ك��ي��ف��م��ا ل��ل��ض��ح��ى م��ن��ه��ا ب��أظ��ه��ر ال��ض��ح��ى يُ��ع��ب��د وه��ل م��رص��وًدا، ب��أس��وان
ال��س��ت��را م��ط��ال��ع��ه��ا ع��ن وأج��َل��ى ن��ط��اًق��ا ُرب��وع��ه��ا ح��ول ال��ل��ه أدار ب��الد
ج��م��را ف��اتَّ��ق��دت ال��ص��ح��راء ع��ل��ى وج��اش َق��ي��ُظ��ه��ا اش��ت��دَّ إذا أه��ل��وه��ا ال��ش��م��س ب��ن��و
ال��ق��ط��را أق��ت��ل وم��ا أح��ي��ا م��ا ش��آب��ي��ب ق��اذٍف ال��ب��راك��ي��ن ك��أف��واه ب��ُق��ْرص
َح��رَّى ش��ع��ل��ة ح��رِّه��ا م��ن ف��أن��ف��س��ن��ا ض��راُم��ه��ا ال��ح��ي��اَة ف��ي��ن��ا ن��ف��ثَ��ت ل��ق��د
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فيتحدث املحيط، وهذا نفسه بني الصلة ربط يف الشاعر يبدأ األخري البيت وبهذا
بخاصة، أسوان وأبناء مرصبعامة أبناء من أهله وإىل نفسه إىل مشريًا جمًعا املتكلم بضمري
هي كأنما األسالف عروُش فيه تنهض الذي املكان نفس يف وتربَّوا نشئوا إنهم فيقول
إذ األصوات؛ جلبُة تشوبه ال خطابًا أبده إىل أزلِه من كلِّه الدهر إىل خطابًا ه يوجِّ الخطيب
تركها الزمن خطرات آثار هناك القائمة العروش تلك وكأن سكينته يف املطمنئ خطاُب هو

التاريخ: صنع وهنا الزمن، سار هنا قائًال: ينطق خالًدا سطًرا الرمال صفحة عىل

ال��ده��را س��ك��ي��ن��ت��ه��ا ف��ي تُ��ن��اج��ي ق��ي��اٌم ع��روش��ه��م ال��دارج��ون ب��ح��ي��ث دَرْج��ن��ا
إث��ًرا ت��ارك��ة ال��وثَّ��اب ال��زم��ن ُخ��ط��ى ك��أنَّ��ه��ا ال��رم��ال ت��ل��ك ع��ل��ى ت��ل��وح

مشتعلة، والشمس وقف الوجود، أنس معبد إزاء الشاعر وقفات أوىل كانت تلك
املقطوعة من األخرية األسطر لتقرأ وإنك الشمس، لعبادة أُقيم معبد حول ملتهٌب والجو
حرَّى َحر، رضام، براكني، جمر، وقدة، قيظ، شمس، الحر: لْسعَة تحسُّ فتكاد السالفة
الوهج هو وهًجا املقطوعة يف فأشاعت أبيات، ثالثة يف ُحشدت نار، من ألفاظ ثمانية —

النهار. ساعات يف املعبد يغمر الذي نفسه
ذا هو وها قمٌر، يتولها والشمس ليٌل، يعقبه فالنهار نهاًرا، كلُّه ليس اليوم لكن

ساج: وقاره يف والدجى مكتمل، والبدر ليًال املعبد يزور الشاعر

ال��ب��درا أط��ل��ع وق��د ال��س��اج��ي ال��دُّج��ى وق��ار وق��اره ي��ع��ل��و ال��ق��ص��ر زرن��ا ول��ي��ل��ة
األخ��رى ال��ض��ف��ة إل��ى ال��م��اض��ي ع��ن ع��بَ��ْرن��ا ك��أن��ن��ا ل��ي��ًال ال��ن��ه��ر إل��ي��ه ع��بَ��ْرن��ا

الزمن، من أخلد هي التي الفنية املعجزة هذه أمام مبهوًرا الشاعر يقف أخرى ومرة
نفسه، الوقت يف كأنه ثم مقربته، املعبد هذا وكأن رَقد، جوفها ويف الزمُن انطوى ففيها

منظور: كيان الزمن د يُجسِّ الذي الرسم بمثابة

ق��ب��ًرا ل��ه وك��ان رس��ًم��ا ل��ه ف��ك��ان م��ض��ى ال��ذي ال��زم��اُن ف��ي��ه نَ��ْح��ب��ه ق��ض��ى

املايض ترى جوفه، يف الزمن يرقد الذي القرب هذا ويف للزمن، د املجسِّ الرسم هذا ففي
دت فتجمَّ بسحره ساحٌر ها مسَّ آدمية شخوص كأنها حجر، من شخوص هيئة عىل قائًما
فيخفق الحياة إىل لرتتدَّ السحر فعَل عنها فيُزيل كاهٌن يجيئَها أن ترجو اآلن وهي حجًرا،
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أن الخالق هللا غري عىل فمحاٌل جمود، بعد بالهواء الصدُر ويمتلئ سكون، بعد القلُب فيها
نطقت ولو املجيد املايض أبناء من إذن فهي ُصنِعها، ة دقَّ يف الشخوص هذه مثل يخلق
حجًرا البناء يف رأيَت فكلما وُعالهم، مجدهم عىل شاهدٌة صمتها يف وهي أهلها، عن لحدثتُك
وقْفَن العذارى كأنها املاء غمر يف القائمة ُعُمَده رأيت وكلما أزًرا، يشدُّ أزًرا أو حجًرا، يعتيل
إننا … وأهله املايض الزمان ذلك مجد من آية بعد آيًة رأيت املاء، يف الجميلة بقدودهن
أن فلوال ، النديِّ املقمر الليل ساعات يف والتماثيل والُعُمد األحجار إىل الشاعر مع ننظر اآلن
الحياة: دماء فيها تدبُّ طرية نديَّة إنها عنها األعني لقالت ُصلبًا حجًرا منها تمسُّ األيدي

ق��ب��ًرا ل��ه وك��ان رس��ًم��ا ل��ه ف��ك��ان م��ض��ى ال��ذي ال��زم��اُن ف��ي��ه ن��ح��بَ��ه ق��ض��ى
��ْح��را ال��سِّ ي��ب��ط��ل ك��اه��نً��ا ت��رج��و م��س��اح��ي��ر ك��أن��ه��ا ش��خ��وًص��ا م��ن��ه وأش��ه��دن��ا
ال��ص��درا ذل��ك أه��وائ��ه م��ن وي��م��أل س��ك��ون��ه ب��ع��د ال��ق��ل��ُب ذاك ف��ي��خ��ف��ق
َص��خ��را ُم��س��خ��ت ق��د اإلن��س ف��ق��ال��وا ت��غ��ال��وا ص��ن��ع��ه��ا ال��خ��ل��ق يُ��ش��ب��ه رأوه��ا ول��م��ا
ق��ه��ًرا أص��م��ت��ه��ا ث��م بَ��راه��ا، ف��ق��ال��وا خ��ل��ق��ه��ا ال��ل��ه ع��ل��ى إال أك��ب��روا ل��ق��د
س��رَّا وم��ا ف��ي��ه��م س��اء ع��م��ا وت��خ��ب��ْرك ب��أه��ل��ه��ا ال��ط��ل��ول ت��ح��دِّثْ��ك ف��س��ْل��ه��ا
أْزَرا ب��ه��ا أزٌر ش��دَّ أو ح��ج��ر ع��ل��ى ب��ه��ا ح��ج��ٌر اع��ت��ل��ى م��ا ع��اله��م وتَ��ْح��ِو
َغ��ْم��را نَ��َه��ًرا ش��ارف��ت ال��ع��ذارى ق��دوُد ك��أن��ه��ا ال��س��واري ف��ي��ه��ا ان��ت��ص��ب��ت وم��ا
أط��رى وم��ا ال��م��م��س أن��دى م��ا ال��ع��ي��ن ع��ل��ى ��ه��ا وم��سُّ ال��ي��دي��ن، م��سِّ ع��ل��ى ص��الٌب

يف واألخرى الظهرية وهج يف إحداهما وقفتني، املعبد إزاءَ الشاعر وقف قد هنا إىل
إىل ينظر هاتني يف وهو طالع، والبدر واألخرى حارقة والشمس إحداهما الليل، طراوة
بني التباين أشدَّ فما يدخله. أن له وبقَي ومحيطه، وتماثيله أحجاره إىل خارٍج، من املعبد
ال ظالٌم الداخل يف يُقابلهما الحالم، القمر وضوء الوهاج، الشمس فنوُر وباطنه، ظاهره
التي الصوامع لهذه فاعجْب النهار، يعرف ال الذي الدامس الليل كأنه يزول، وال ينقيض
الخفافيش فيها تطري التي الدامسة الظلمة هذه عىل انطوت قد الضحى، لعبادة ُشيَِّدت
غزارُة فيها ازدادت حتى السنني مرِّ عىل جوفها يف يرتاكم الظالُم لبث فقد موصوًال، طريانًا
هذه يرتك ثم والجبل، السهل بالضياء يغمر — الضوء إله — ألوزيريس عجبَا فوا الظالم،
بلغ مهما — إله فلكلِّ عجَب، ال لكن دامًسا، طامًسا ظالًما أجله من أُقيمت التي األبراج

ُحرٍّا. الفكر انطالق دون يحول مظلم جانٌب — إرشاقه من
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ي��س��َرى وال يُ��م��اط ال ل��ي��ل وف��ي��ه��ن ل��ل��ض��ح��ى ُش��يِّ��ْدَن «أوزي��ري��س» ص��وام��ع
ال��ظُّ��ه��را ع��رف ل��و ��اش ال��خ��فَّ ب��ه��ا ي��ط��ي��ر ي��ك��ن ول��م ُظ��ه��ًرا ��اش ال��خ��فَّ ب��ه��ا ي��ط��ي��ر
م��ف��ت��رَّا ال��ده��ر آخ��ر ع��ل��ي��ه��ا ن��ه��اًرا ت��رى وال أخ��رى ب��ع��د ع��ام أل��ف ت��رى
ال��وع��را وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ل ت��ض��يء وأن��ت أض��أت��ه��ا ه��الَّ أوزي��ري��س وج��ه ف��ي��ا
ال��ش��ك��را ع��رش��ك إل��ى إال رَف��ع��ْت وال ت��ج��لَّ��ة إل��ي��ك إال ُرِف��َع��ت ف��م��ا
ف��ج��را وال ص��ب��اح ال ال��ل��ي��ال��ي ظ��الم — م��ث��لُ��ه ال��ل��ي��َل ي��ع��ق��ب — ف��ي��ه��ا ت��راَك��َم
ال��ف��ك��را ت��ح��ج��ُب ظ��ل��م��ة إل��ه ل��ك��لِّ وإن��م��ا ب��ال��ض��ي��اء ض��ن��ي��نً��ا ول��س��َت
ح��س��رى ن��اظ��ره��ا ع��ي��ُن س��م��اء وش��م��ِس ��ب م��ح��جَّ ب��ال��ض��ي��اء إل��ٍه وُربَّ

… القصيدة بها يكمل تأمالت ذلك بعد وللشاعر
من إليك أسلفته قد ما تقرأ وأنت إحساسك كان كيف القارئ: أسأل فإني وبعُد،
ضابط، غري يف منسابًة تنطلق العصفور كتغريدة انبثاقًة أحسست هل القصيدة؟ هذه
وهو البنَّاء وكجهد بإزميله الصخر ينحت وهو املثَّال كجهد ومعالجة جهًدا أحسست أم
أن اد العقَّ يستطيع كان قد عمود؟ جانب إىل وعموًدا حجر، عىل حجًرا الشامخ، بناءَه يُقيم
الشاطئ برمال الصبيان لْهَو بها ويلهو تشكيًال وأيرسها تناوًال أسهلها الصور من يتناول
«أمراء» من سواه يفعل كما — يستطيع وكان سهولة، يف ويهدمونها سهولة يف يبنونها
أأخذ لديه فسواء النغم، حسن مع تتفق التي الصورة عىل الخيال يصوغ أن — الشعر
الطبل. ودقات البهرج له ق تحقِّ املأخوذة الفكرُة دامت ما نقيضها أخذ أم معينة فكرة
يرغم كما لها، هو يريده الذي النحو عىل له تستوَي حتى إرغاًما املادة يُرغم اد العقَّ لكن
ا وأمَّ تُطاوعه، التي فهي لها، يبتغيها التي بالصورة التشكل عىل الجرانيت قطعة املثَّال

وصالبتها. طبيعتها يُربز الذي باملقدار إال يطاوعها فال هو

٣

، الِخَضمِّ والبحر والُعقاب الطَّود أمام والوقفة والجدول، والعصفور الزهرة أمام الوقفة
بني التفرقة إىل الفن فالسفة دَعا اختالًفا مختلفتان ذلك مع لكنهما جمالية، وقفة كلتاهما
الوجدانية الحالة عن تختلف «الجميل» يُثريها التي الوجدانية فالحالة والجالل. الجمال
جليل هو وما جميل هو ما بني الظاهرة القريبة الفوارق ومن «الجليل». يُثريها التي
ناعًما صغريًا «الجميل» يكون أن فيغلب امللمس، وتبايُن االمتداد وتفاوت األبعاد اختالف
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معاني من معنًى بأي يوحي وال رشيق، نحيل إطار يف األجزاء متداخل الخطوط منحني
ناطًقا الحجم كبريَ األبعاد ممتدَّ يكون أن فيغلب «الجليل» ا وأمَّ والعنف، والصالبة القوة
إليه يُضاف أن بد وال يكفي، ال األبعاد امتداد مجرد إن بل البقاء، وطول القوة بمعاني
يُروِّعه كما الرائي ع يُروِّ ال األرض سطح عىل مرت مائة طولُه الذي فاالمتداد معني؛ اتجاٌه
ع يروِّ ال بدوره واالرتفاع الشامخ، الجبل أو املرتفع كالبناء أعىل إىل قائم وهو نفسه البُعد

السحيقة. كالُهوَّة عميق، عمق يف نازًال نفسه البُعد ع يروِّ كما
املعاني من روعتُنا تأتي الكبرية، واألحجام األبعاد إزاءَ ها نحسُّ التي الروعة هذه ومن
و«الال «األبدية» عن فحديثُنا املقيدة، املحددة املعاني إزاء شعورنا إىل بالقياس املطلقة
للجبل رؤيتُنا تُحدثه الذي باألثر شبيًها أثًرا فينا يرتك أن كفيٌل و«الالمحدود» نهاية»

الطامي. وللبحر العظيم وللمعبد األشمِّ
وجداني؛ أثر من النفس يف يرتكاِنه فيما باملتشابَهني و«الجليل» «الجميل» وليس
إىل أميل فاملحب التأثري. يف يشبهها ما أو «الحب» بعاطفة النفس يهزَّ أن شأنه من فاألول
«اإلعجاب» بعاطفة النفس فيهزُّ «الجليل» ا وأمَّ حبِّه. موضوع يف والفناء والذوبان الحنني
والرهبة والروعة الهول منها: أولية عنارص من يأتلف مركَّب اإلعجاب وعاطفة الحب، ال
يُشبه وما والفناء الذوبان إىل صاحبه يدفع الجميل اليشء حب كان وإذا والقداسة.
وإرهاف التنبه وشدة الوعي كمال إىل صاحبه يدفع الجليل باليشء فاإلعجاب الغيبوبة،

نفسه. بوجود كامًال شعوًرا املرء وشعور الحواس
طريق عن لذًة فيها فيبعث «الجليل» ا وأمَّ مبارشة، لذًة النفس يف يبعث «الجميل»
الحيوية دوافَعها النفس يف يُطلق رقيقة، زهرة إىل أو جميلة امرأة إىل فالنظر مبارش؛ غري
ولذلك األثر؛ رسيعة جاذبيٌة «الجميلة» لألشياء كان ولذلك مثًال، الجنس كدافع املبارشة؛
اللعب ة خفَّ فيه لعبًا بالخيال «تلعب» أن الجميلة األشياء هذه عىل السهل من كان أيًضا
مؤقتًا، إلجاًما الحيوية يلجم — ذلك خالف عىل — فهو «الجليل» ا وأمَّ وطالوته، ونشوته
غريزية االستجابة فيها تكون التي املسالك غري أخرى مسالك إىل الدوافع هذه فتنرصف
يدعوك ولكنه مثًال، الجنس كلذَّة لذًة فيك يستثري ال الشامخ الطَّود أمام فوقوفك مبارشة،
يف يَِجدُّ بل النشوان، لعب «يلعب» ال الخيال ترى هنا وها واإلعجاب، والتسامي الوقار إىل

املاضية. املصممة اإلرادة ِجدَّ عمله
إىل النظر عند عنه «الجميل» إىل النظر عند ليختلف نفَسه الجسدي الوضع إن بل
مرة العالية الجبال من سلسلة أمام ِقف ثم مرة، الزهر من طاقة أمام فِقف «الجليل»:
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أنت كأنما اليشء بعَض العني وأغمضت قليًال، برأسك ِمْلَت قد األوىل الحالة يف تجْدك
ذراعيك ودلَّيت التنفس، وأبطأت قليًال، فاك وَفَغْرَت النعاس، اسرتخاء إىل طريقك يف
آهاٌت منك تنطلق وقد والتهافت، والذوبان الحنني شعوُر الباطن يف وسادك مسرتخيتنَي،
العنق، منك يرشئبَّ أن فاألرجح الثانية الحالة يف ا أمَّ كلِّها، الحالة هذه عن بها تعربِّ خفيفة
والصحو، الوعي ويزداد التنبه، ويشتدَّ العني، وتتفتَّح العضل، ويتوتر الرأس، ويعتدَل

والقوة. بالسمو شعوٌر ويُسود الشفتان، وتَُزمَّ
إنه — الدقيق الحرص سبيل عىل ال عامة بصفة — فأقول اد العقَّ شعر إىل وأعود
ففي الكلمتني؛ لهاتني حددناه الذي باملعنى «الجميل» باب يف منه «الجليل» باب يف أدخُل
الحب من فيه املحيط، وعْمق الصوَّان وصالبة الجبال شموخ — أسلفنا كما — الشعر هذا
ال عزمها اإلرادة من فيه نعاُسه، ال صحُوه الشعور من فيه الذلة، جناح ال العزة جناح
ال جدُّه الخيال من فيه وخنوعه، تخاذلُه ال كربياؤه اإلنسان من فيه وضعفها، تراخيها
قائلني: فيرتكوه العابثون ديوانَه يمسَّ أن عجب فال وذُراه، أعماقه الروح من فيه لعبه،

شعًرا. وليس فلسفة هذا
اد العقَّ ديوان من األول الجزء من صفحات بضع بالقارئ أتجاوز لم فإني بعد، ا أمَّ
هذا به أحلل لكتاٌب القرَّاء ومع نفيس مع موعدي وإن — عرشة الدواوين من وله —

العظيم. الشاعر وهذا الخالد الشعر
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١

رحاها. يف طحنًا العالُم ُطحَن أن بعد ختامها، من األوىل العاملية الحرُب اقرتبت عندما
عندئٍذ اد العقَّ وكان شيطان». «ترجمة قصيدتَه اد العقَّ محمود عباس األستاذ شاعرنا نظم
مقدمة يف عنها الشاعر يقول كما — القصيدة فجاءت عمره، من الثالثني عىل أوشك قد
سنوات إال هي وما دخانها، من وغيمة الحرب نار من لْفحة — بها قدَّمها قصرية نثرية
من أرسة إىل معها تنتمي لها، أخٌت اإلنجليزية يف ظهرت حتى اد، العقَّ قصيدة بعد قالئل
األخرى هي جاءت التي اليباب» «األرض إليوت س. ت. قصيدة بها وأعني واحدة، الشعر

دخانها. من وغيمة األوىل، العاملية الحرب نار من لفحة
مرحلة اجتاز قد مبارشة، األوىل العاملية الحرب بعد أوروبا، يف األدب أن والحق
اد، العقَّ قصيدة عىل ضوءًا ستُلقي ألنها بالذكر؛ هنا حقيقة مرحلة وهي النظر، تستوقف
أصبحت قد الغلبة وأن إهداًرا، أهدرت قد اإلنسانية الِقيَم أن األدباء نوابغ أحس فلقد
الذين هم الدهماء، أيدي يف بات قد العالم زمام فكأنما الطَّغام، دون هم وَمن للطَّغام
يصنع فماذا يُساسوا، أن بدل ويَسوسون يُساقوا، أن بدل املواهب، أصحاب يسوقون
يُقيم أن سوى يصنع ماذا األدب؟ كرامة أجل من يثور أن إال األدبية املوهبة صاحُب
ليكون ُخلق إنما هؤالء، لتسلية أداة ليكون يُخَلق لم إنه الدهماء، هؤالء وبني بينه حاجًزا
إذا حرٍج من األديب عىل فال يستنريوا، وأن يهتدوا أن عليهم عزَّ فإذا وهداية، منارة لهم
بناءات إال الدهماء أعني منه إليه تتسلل ال انطواءً نفسه عىل وانطوى واستكرب، أبى هو
كم هو: عندئٍذ األدبي األثر معيار يُعد فلم الدارسون، إال يقربها ال عسرية صعبة أدبية



الشعراء مع

هو: املعيار أصبح بل الديوان، هذا ُطبع طبعة وكم األثر، هذا عىل أقبلوا قد الناس من
بعد ما أدباء أراد فلقد كلِّه؟ األدبي للتاريخ جادة جديدة إضافة األدبي األثر جاء هل
ليفرغوا الحمقى، غفلُة صنعتها برشية مأساة عىل الستار يُسدلوا أن مبارشة األوىل الحرب
لهم بد ال كان الحرب، قبل ما أدباء وبني أنفسهم بني يُفرِّقوا ولكي الخالص، فنِّهم إىل
أهم أن عىل جديدة، األخرى هي الصورة تجيءَ أن — املضمون بجدة عنايتهم فوق —
يلوذ راهبًا أصبح قد األديب كأنما أنفسهم، أعماق يف الغوص هو جميًعا يطبعهم طابع

سواه. بها ألحد شأَن ال التي بصومعته
للقارئ يُحَسب ولم الخاصة، خاصة به أُريَد ا خاصٍّ أدبًا الحرب بعد ما أدب جاء
القارئ عن أنظارهم يغضوا أن العهد ذلك أدباء يكفي يكن لم بل ال حساب، العادي
هذا أمثال وبني أدبهم بني يحولوا أن دوا تعمَّ بل لفراغه، تزجية من ينشده وما العادي
التي اإلشارات يف وكثرة العرض يف وصعوبة املادة يف عمق من يُقيمونها بأسوار القارئ،
مجرد أفكانت مرتوية، متأنِّية ودراسة ومقارنات كثرية أدبية مراجعات بعد إال تُفهم ال
«األرض إليوت س. ت. قصيدة (١٩٢٢ عام (هو واحد عام يف جمعت التي هي مصادفة
ثم مًعا؟ وعمق عرس من عليه هما ما وهما «يولسيز» جويس جيمس وقصة اليباب»
عند «مقربة قصيدة يف فالريي بول شعُر مبارشًة يسبقهما أن عمياء مصادفة كانت هل
مان لتوماس املسحور» «الجبل قصة فوًرا يلحقهما وأن (١٩٢٠ (عام البحر» شاطئ
لكافكا؟ (١٩٢٦) و«الحصن» (١٩٢٥) دالواي» «مسز وولف فريجينيا وقصة (١٩٢٤)
العاملية الحرب تعقب أعوام خمسة يف األدبية اآلثار هذه كلُّ تزدحم أن مصادفة أكانت
األفق، واتساع الَغور بُعد ويف املنال، وعْرس املأخذ صعوبة يف تلتقي آثار كلُّها وهي األوىل،

الناس؟ زحمة يف ترضب أن تأنف التي االنطوائية ويف
قصيدُة تجيءَ أن املصادفة قبيل من كان وال عمياء، مصادفاٍت كلُّها هذه تكن لم ، كالَّ
أنه يف واحدة لحظة أشكُّ ولسُت نفسها. الفرتة هذه أوائل يف شيطان» «ترجمة اد العقَّ
تاريخ من موضعها واتخذت الفرنسية، أو باإلنجليزية نُظمت قد القصيدة هذه كانت لو
طليعتها يف وتُذَكر إال مشرتك، طابع من بينها بما اآلثار تلك ذُكرت ملا األوروبي، األدب
أن تزدري وانطوائية واتساًعا وعمًقا عًرسا نفسه بالطابع منطبعة ألنها اد؛ العقَّ قصيدُة
آية وهي كلِّه، العربي الشعر يف نوعها وحيدُة فهي القرَّاء، عامة إىل بالخطاب ه تتوجَّ
اآلثار إىل بالنسبة دائًما الحال هي كما عرصها، خيوط حولها تجمع أن تستطيع فريدة
من «يولسيز» عن قيل وكم اليباب» «األرض عن — مثًال — قيل كم فانظر الكربى. األدبية
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إىل بالنسبة األمر يكون أن ينبغي كان فهكذا العرص، أدُب حولهما يدور قطبان هما حيث
هًدى، وعىل بصرية عن سارت عندنا النقد حركة أن لو شيطان» «ترجمة اد العقَّ قصيدة
ويف عامة بصفة اد العقَّ يف فقال حسني، طه كالدكتور نافذ ناقد عن يِغب لم أمرها أن عىل
عند أجد «إنني :(١٩٣٤ عام اد للعقَّ أقيم تكريمي حفل (يف خاصة بصفة القصيدة هذه
عند أجده ما اد العقَّ عند أجد ال فإني شئت وإن الشعراء، من غريه عند أجده ال ما اد العقَّ
أبرع (وما اد العقَّ شعر إىل أخلو حني أو اد، العقَّ شعر أسمع حني ألني الشعراء، من غريه
العميق، الدرس خلوة إىل يحتاج اد العقَّ شعر ألن الرسيع؛ االستدراك هذا يف طه الدكتور
النفس إىل منها يصل ال ثم هزٍّا اآلذان تهزُّ قد التي الطبل برضبات شبيًها هو وليس
الجيل قلب وصورة قلبي صورة أرى إنما نفيس، إىل أخلو أو نفيس أسمع فإنما يشءٌ)
هذا؟ قرأت أين أو قبل، من الكالم هذا قرأت قد لنفيس: أقول ال إنني … فيه نعيش الذي
إنما ، كالَّ الكالم؟ هذا مثل إىل نواس أبو سبق أم تمام، أبي عند أم البحرتي شعر أيف
حاول ولو يُقلِّد، أن يستطيع وال مقلًِّدا، ليس اد العقَّ ألن وحده؛ فتقرءونه اد العقَّ تقرءون

«… شخصيتُه لفسدت التقليد

٢

ولنتيَح الحديث، سياق ليطَّرَد ننثُرها اد، العقَّ له ترجم كما الشيطان حياة ذي هي وها
وهناك. هنا الكلمات وراء ما إىل التسلل فرصة ألنفسنا

الجحيم، قاع هو الصياغة ومكان يشء، كلَّ رحمتُه وِسعت الذي الرحمن هو الصائغ
تجريد وإن به، األرض لريمي هللا صاغه شيطان هو واملصوغ الظلماء، غسق وزمانها
لذاته، مقصوًدا هو فليس زمرة، من واحٌد أنه عىل ليدل التعريف، أداة من شيطان كلمة
األرض ألهل ليكون به األرض تُرمى أن وهي يَها، يؤدِّ أن له أُريد التي للمهمة ُقِصد ولكنه
فال عَدم، من خلقهم أنه عىل شكًرا هللا يعبدوا أن والجن اإلنس سائر من ُطِلب فإذا عربة.
يظهر أن قبل السوء له ُكتب وقد الشكر وعالَم كهذا، شيطان من الشكر هذا مثل يُطلب
صياغة وراء حكمة من نعلمه لسنا ما يعلم فهو وقادر عليم كلِّه ذلك يف وهللا الوجود؟ إىل
وقدرته هللا علم عىل يكن فلم عليها، وَمن لألرض رشٍّ رسوَل يكون أن به يُراد كهذا كائن
هم ألنهم لألبرياء نعم لألبرياء. محنة كن قائًال: الكنود املنكود هذا مخلوقه يأمر أن بعزيز
فلم الشيطان، نزول قبل بالسوء صحائُفهم اسودَّت من ا وأمَّ صحائُفهم، ت ابيضَّ الذين
ال الذي اإلحراج فكان لألبرياء. محنًة كن له: قيل ِعربته. إىل وال رسالته إىل بحاجة يكونوا
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اآلخرة يف اللعنة يستحق لكنه األرض أهل رىض فيكسب القضاء أمر أيعيص منه، مخرَج
إنه يكون؟ أن له أُريد كما الرجيم اللعني الشيطان هو فيكون األمر يُطيع أم لعصيانه،
الخارس، الفاجر هو الحالتني كلتا ويف الفرضني، لهذين ثالث وال يُطيَع، أو يعَيص أن ا إمَّ
عىل فنسجوا بعدئٍذ الدول ساسُة جاء الذي األزيل النموذَج هو كان اإلحراج هذا ولعل
أحد جنَّته من يُخِرج أن وأراد يده، يف السلطان عىل قبض إذا السيايسِّ عىل فما منواله،
عىص وإن أطاع إن بالخيانة يوَصم بحيث كهذا، حرج يف يُوقعه بما يكلِّفه أن إال أعدائه،
وهي التاريخ، طوال الحكم أصحاُب عليها جرى التي نَّة السُّ تكون هل تُرى سواء. حدٍّ عىل
وما بالجميل، عرفانهم عىل يدلُّوا أن بها أرادوا عالمة املعابد، بإقامة عناية أكربَ يُعنوا أن

أرادوها! كلما النقمة سبيل يكون كيف هداهم الذي ذلك جميل من أعظمه
تشاء، من الناس من فأضِلْل لألبرياء، محنًة ُكن الشيطاني: ملخلوقه الخالق قال
األرض، عىل فهَوى رسالته، ليؤدَي به وقذف ذلك له قال ومأواه. مأواك الجحيُم وستكون
يبذر أن هي رسالته إن واسعة؟ األرض ورحاب يميض فأين الزاد، خاوَي الراحتني، صْفَر
حريَة فال ، كالَّ البذور، هذه لبذْر صالحًة الرتبة يجد أين هي: الحرية وليست بذوَره، للرش
يبدأ األرض أصقاع أيُّ هي الحرية وإنما ألقاها، أينما لبذوره صالحٌة األرض ألن ذلك؛ يف

سريتَه؟ بها
أرًضا يختار أن ا إمَّ فهو منهما، ليختار خاطره عىل ورَدا قد لعلهما احتماالن هنالك
الثانية، فاختار بكًرا، الطبيعة عىل تزل لم أرًضا يختار أن أو شأًْوا، املدنية من بلغت
هناك الشمس كانت فلنئ الزنج، يسكنه واٍد يف األرض من فهبط عليها، أُرغم لعله أو
بظلٍّ املسطوح الظلِّ عن ُعوِّضوا فأهله األرض، سطح عىل يمتدُّ ظالٍّ لألشياء تُحدث ال
وإنسان، حيوان بني األمُر هنا اختلط لقد عجبَا! فوا جلودهم. يف البادي الظلُّ هو قائم،
فئة من أم اإلنسان فئة من وريًشا جلًدا املكتيس الكائن أهذا أيها؟ هو أيها تدري فال
اإلنسان به يظفر ما إال الفئتني بني يفرق ال إذ مفقود؛ الفئتني بني يفرق فالذي الحيوان؟
غابت فإن واملأوى، والرشب األكل يف حضارة ومن فنٍّ ومن علٍم من — الحيوان دون —
أن العجب وأعجب إنسانًا. اإلنسان من يجعل الذي غ املسوِّ معها غاب كلُّها األشياءُ هذه
تشاء ما ُخذ النبات فمن اإلنسان، عالم يف ت َشحَّ ثم النبات عىل سخت قد هنا الطبيعة
أرض ويف يشء. كلِّه ذلك من اإلنسان عالم يف وليس وإثماًرا، وغزارًة وسموًقا ازدهاًرا
كنتم كيف سائل: يسألهم أن العبث فمن سواء، والحارض فاملايض تاريخ، يكون ال كهذه

الشائهة. ة الفجَّ الطبيعة هو إليه صاروا وما عليه كانوا ما ألن إليه؟ رصتم وماذا
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أجلها؟ من جاء التي رسالته ومن عندئٍذ نفسه من يْسخَر أن إال الشيطان يسُع فهل
الحيوان خالق وسع يف كان لقد سمائه؟ من وهبط كربياؤه استُذلت قد هؤالء أجل أِمن
وعن الشيطان عن فيستغني وضالل، غواية من بالحيوان فعله ما باإلنسان يفعل أن
أو اإلنس من سواها لتُضلَّ ُخلقت التي الحياة تلك عبثًا مهدرة لحياة إنها أال رسالته.
ٌ هنيِّ حال كل عىل َخْطبه إنَّ عليه، فال وإذن عبث. يف عبٌث وأولئك هؤالء ألن الجن؛ من
بحر حول أرًضا واختار يُغنيه. ما فيها واجد لعله الحضارة بالد إىل اآلن فليذهِب يسريٌ،
وما الجميُع، الفخِّ يف ووقع فأصاب، فخٍّ أوَل الشيطان رمى هنا وها العجم، بحر أو الروم
وأوى فيهم به وقذف «الحق» اسم عليه يُطلق صنعه، من بيشء يُوهمهم أن إال هذا ه فخُّ
مئونَة سيكفيه ب الخالَّ «الحق» هذا إن ونشاط؟ سْعٍي إىل اآلن حاجته فما الراحة، إىل
الخصومة دبَّت املوهوم «الحق» أجل فمن فراسته، وصدقت أجله. من جاء الذي التضليل
عن خبثه يسرتَ أن الخبيث أيريد سالًحا. أراد من لكل سالًحا «الحق» وبات األصدقاء، بني
إذن لضعفه؟ املعاذير يلتمس أن الضعيف أيريد ا». «حقٍّ هذا خبثه فليُسمِّ إذن الناس؟
حتى اعتداءه يسوَغ أن املعتدي أيريد الكفاح. يف زهد قد «الحق» وجه ابتغاء إنه فليقل
نعم الُحسام. ُسلَّ ما «الحق» أجل فمن إذن وسالًما؟ برًدا الناس رقاب عىل سيَفه يُنزل
نفسه وهو فضلُّوا، ينشدونه وراحوا الجاهلون حقيقتَه جِهل الذي «الحق» هذا هو إنه
هلل البرش. يبلَغه أن تعاىل ا رسٍّ حِسبوه عليهم استعىص فلما الحكماء ابتغاه الذي «الحق»
لسيده، «حق» هو إذالله إن له يُقال ، مستذلٌّ عبٌد فهذا فظيع! شيطاني فخٍّ من أعجبه ما
فإذا يؤيده. الذي «الحق» من كلها مستمدة هذه قوَّتَه أن يدَّعي طاغية مفٍرت سيٌد وهذا
واجًدا تراك فماذا لعني، وعينًا لوجه وجًها «الحق» هذا لرتى الغشاوة عينَيك عن أزلت
الجائع، البطن سبيله يف يلهث طعام األمر آخر هو ا»؟ «حقٍّ يسمونه مما الناس حياة يف
وأِمن الجائع شِبع فلو بربيقه، األنظار يخطف وذَهٌب خوف، من الضالُّ إليه يأوي ومأًوى
تلك إال هو وما «الحق»، يسمونه يشءٌ الوجود من الختفى الذهب صاحب ومات الخائف
يْكِفه لم تزويًقا للناس الشيطان زوَّقها لفظة من لها فيا وإذن الدنيا. الحيوانية املطامع

األداء. واجبة فروًضا صنوفها بشتى الرذيلة جْعل إىل ذلك جاوز بل الرذيلة، يُربِّر أن
ينعم أن يستطيع كان وقد جفنَيه، ملءَ ينام أن ك َ الرشَّ هذا نَصب وقد له فُحقَّ
يعرف أن وَسداه لُحمتَه الرشُّ كان ملن هيهات لكن أراد، لو اآلبدين أبد إىل البال براحة
يفتح أن األنكد حظُّه له فشاء خارسة، أو رابحة صفقتُه جاءت سواء معنًى، للطمأنينة
أسماه ما بذرة — فعلها لتفعل الناس يف بذرها كان التي البذرة فإذا غمض، بعد عينيه

23



الشعراء مع

نُْعماه، عىل هللا يشكر أن فرحته من ألوشك حتى وازدهرت، أينعت قد — «بالحق» لهم
نبات، بعد للرش نباتًا يزرع وطفق فأمسك! الشياطني، طبيعة من ليس الشكر أن لوال
توالت وهكذا غزيًرا، موفوًرا الحصاُد يجيئَه أن هاَله هناك، نباتًا أو هنا نباتًا زرع كلما

السلطان. له واستتبَّ دولتُه استقرت حتى األجيال
كما فللشياطني القَدر؛ سنَُّة تجري هكذا ما لشيطان؟ حتى سلطاٌن يدوم هل ولكن
الضعف مواضع تكون أين عرفوا ملا ضعف من فيهم ما ولوال الضعف، جوانب لألنايس
شيطانُنا بها ُمنَي التي الضعف أمثلة فمن به، يفِتكوا حتى منها فيهاجموه اإلنسان من
جنبَيه، يؤرِّق ا حدٍّ االنحالل من بلغ أن فلما العذري، الهوى إىل تميل نفُسه أخذت أن هذا
وقد ار الفجَّ يُضلِّل أن جدوى فما رسالته، هي هذه تكون أن من أخرى مرة األنفُة أخذتْه
كلَّها والجن اإلنس حياة إن أال وعفيف؟ فاجر بني — الصميم يف — فرق أالَّ بعينيه رأى
رشُدهم لهم توافر إن وحتى الرشد؟ ُعدموا قد أناًسا يُفِسد أن جدوى ما هباء، يف هباءٌ
طالُب — األمر آخر — فكلُّهم إياه، سْلبهم عىل يعمل حتى عليه يُحسدون بيشء ذاك فما
أو الناُس سفل — أجمعني الناس بطون ملْلء يكفي ما تُنبت األرض ذي هي وها قوٍت،
يرسب. وطاٍف يطفو راسٌب الورى هذا يف األمر وقصارى سواء، فكلُّهم وإذن — علوا
لونًا هذا كفُره فجاء غناء، بذي ليس عقيم فالرشُّ بالرش، املسكني شيطاننا كفر وهكذا
الكفر أو بالرش الكفر وأما العقاب، ويستحقُّ معروف بالنعيم الكفر إذ الكفر؛ من بديًعا
يرى الكفر من رضٌب ألنه أمعن؛ الرش طبقات يف وهو مألوف. غري فأمٌر ذاته بالكفر
لها، املكائد ورْصد بإزالتها العناية تستحق أن من أهون كلَّها الخري ألواَن صاحبُه فيه
هللا، عىل اللفتة هذه تفوت أن — إذن — عجيبًا أليس … سيان عندئٍذ والغاوي فالراشد
يكون أال ده توعَّ أن بعد الجنة إىل ويرفعه الندم. بمثابة بالرش الشيطان كفر ليُعد حتى

حساب! بغري يشاء من يؤتيه عميٌم هللا فضَل لكنَّ أصحابها؟ من
مشيته من فاختار ومىش الجميل، الفنُّ به يرىض منزًال جنته من الشيطان نزل
زينة يَّنت وازَّ ِرضاُمها، خبَا براكني وفيها وثمر، نخيل فيها السلسبيل، مصبِّ عند هضبة
الص هذه من تقرب أو تبعد محاكاة إىل األرض فنون فما فنان، لكل األعىل املثل هي
وأحواض زهًوا، عليها يُضفون وُحور فِوْلدان أسبابها، بكل الزينة كملت ولقد املثىل، ورة
فهل رحابها، تمأل األمالك وُزَمر الغفور، الحليم للكريم مبتهًال مسبًِّحا يغنِّي طريٌ عليها
األصيل، نحو أو الصبح ُقبيل شتاء، من يوم فذات ، كالَّ هذه؟ هللا بنعمة الشيطان يرىض
ركب تاريخ، بغري رقعة فهي والفصول، واأليام الساعات تعرف ال السماء جنان إن بل ال
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كلَّ فعطَّر َشذاه الزهر من انبعث وقد نغم، من جوٌّ حوله مركبًا السلسبيل فوق الشيطان
كان لو الرىض، رواق له وُمدَّ تحرُسه، أمالٌك يساره وعىل الشيطان يمني عىل وكان يشء،
تسبيًحا ازدادوا وكلما امللك، مالك هلل يُسبِّحون األمالك وأخذ سبيًال، إليه يعرف الرىض
عجبًا؛ رأوا حتى وجهه عىل العبوس هذا األمالُك لَحظ إن فما انقباًضا. الشيطاُن ازداد
ثم الرخي، مهِده يف الطفل كابتسام فابتسموا أعينُهم والتقت عبوًسا، تعرف ال الجنة ألن
فيهم ت وتمشَّ يألفوها، لم التي الجهامة هذه سِئموا حتى الحال هذه عىل األمُر بهم تمادى

نعاس. إىل مالوا قد كأنما الثؤباء
قبضًة نفسه يف أرى ملوالي؟ ما الشيطان: مخاطبًا الشيطان مجلس إىل أدناهم فقال
أيُّ قائًال: السائل يف ورصخ الشيطان جبنُي د فتوقَّ الجحيم؟ أهَل تُصيب إنها قيل كالتي
ففروا األمالك بألباب املدوية الرصخُة هذه فطارت الحديث؟ هذا ومثل أنت لَك ما جحيم؟
فراُرهم يكن ولم يَم. الدِّ راعتها وقد الطري تفزع كما وفزعوا الهزيم، الجيش يفرُّ كما
ساءهم أن وهو ذلك؛ من رشٌّ هو ما بل فحسب، الشيطان غضبة من خوًفا فزعهم وال
ال أنه الناس من سعيًدا أريت إذا فأنت الفردوس، نعيم من فيه هم ما عىل يُحسدوا أال
قد بهذا وكأنك بيشء، يتمتَّع ال كمن جعلته فكأنما فيه، هو ما عىل يُحسد أن يستحقُّ
بما يسعدوا أال الُخلد يف راعهم األمالك: وهكذا عليه، أنكرتها التي السعادة تلك سلبتَه
إياه، يسلبُك كَمن هو سعدك عليك يُنكر فمن الشيطان، من عليه يُحسدوا أن يستحق
ثورة. تكن لم أن بعد وثاروا الغضب، ما يعلمون ال كانوا أن بعد املالئكة غضب فقد وإذن
يشكروا لم ولكنهم وثورة، غضب من إياه علَّمهم قد بما للشيطان مدينون إنهم والحق
بماذا؟ رجُمه برجِمه، يكون إنما الشيطان من واالنتقام االنتقام، وأرادوا الفضل، هذا له
هللا لكنَّ أنجمها، من السماء لخَلت الرهيب االنتقام بهذا وا همُّ قد أنهم فلو السماء، بأجرام

العقبى. سوء من الكون سلَّم
األرجاء يف رسيٍّ بوحٍي جنته من وأوحى عقباه، إىل ليرتاخى األمر يرتك لم هللا أن ذلك

مواقفهم: يف األمالُك وقرَّ الغاضُب وسَكن الثائُر وهدأ الصدى، كأنه

ال��ق��م��ر ض��وء ف��ي ال��ل��ي��ل ك��س��ك��ون وس��ك��ون أم��ن ال��ج��ن��ة ف��إذا
ال��ش��ج��ر وري��ق��ات ح��ت��ى وَص��َف��ْت ال��غ��ص��ون ف��ي ال��ش��وادي ح��ت��ى خ��ش��ع��ت
ع��اله ف��ي ف��رًدا ال��ل��ه ج��الل ع��ن م��وق��ف��ه��ا ان��ج��ل��ى ث��م س��اع��ة
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ت��راه م��ع��روًف��ا ال��ش��ي��ط��ان وب��دا ت��ع��رف��ه��ا ال األم��الك غ��اب��ت
وق��ف��ت��ه ف��ي ال��ك��ف��ر ك��ب��ري��اء ت��رى م��ع��روًف��ا ال��ش��ي��ط��ان وب��دا
ن��ظ��رت��ه م��ن ال��ن��ار وتَ��ُؤجُّ ال��ق��ه��ق��َرى ي��أب��ى ال��ج��ب��ه��ة ع��ال��ي
ال��م��ري��د وال��ط��اغ��ي ال��ل��ه إال ثَ��مَّ ف��م��ا م��ش��ه��ود ك��لُّ ��ى وت��ن��حَّ
ف��ي��ب��ي��د ع��ل��ي��ه ال��ش��كُّ ي��غ��ل��ب ب��ي��ن��ه��م��ا م��ا ال��ك��ون وي��ك��اد
ال��غ��ض��ُب وح��ق ال��ع��ف��و وان��ق��ض��ى ال��ق��ض��اء ُح��مَّ وق��د أخ��رى س��اع��ة
ال��م��ه��رُب؟ ف��أي��ن ح��لَّ��ت وم��ت��ى وال��ب��الء ح��لَّ��ت ل��ل��ن��ح��س س��اع��ة
ال��م��ن��ت��ق��م ال��م��ن��ع��م وق��ض��اه��ا ك��ل��ه��ا ح��اق��ت ال��ل��ع��ن��ة، ح��اق��ت
ي��ن��دُم ال ال��ذي ال��ج��ان��ي ذل��ك — ي��ج��ه��لُ��ه��ا ال وه��و — وج��ن��اه��ا

أن إال هو وما لوجه، وجًها والشيطان هللا ووقف رهيبًا، سكونًا الجنة سكنت نعم
أهو ترى؟ يا الهاتف فَمن العاصفة. تهزها كما األرجاء هزَّ هاتٌف الخلد رحاب يف دَوى
الحسُد نفسه يف دبَّ الذي العيص الروح هو بل — أسَفا وا — كالَّ وينهى؟ يأمر الرحمن
الغيُظ منه أخذ املطلق السلطان صاحب هللا أبرص كلما والذي ملكوته، يف هللا مكانة من
له يُقال وعبثًا هللا، دون من امللك له يكون أن يريد ألنه الخلود؛ وازدرى الكون واستصغر
يبذر كمن وهو ذلك، يف اإلنعام أين إذ والحياة؛ الخلق بنعمة خالئقه عىل املنعم هو هللا إن
به تطرف قد طغيانه ألنَّ هذا؛ غري أو هذا له يُقال عبثًا وترتعرع؟ لتنمَو أرضه يف البذور
أشد العقاب هو ليسمع، قائٌل له يقوله لقول اإلصغاء مجرد أن فيه يجد ا حدٍّ بلغ حتى
نصيب من اإلنصات يكون وأن القول صاحَب وحده هو يكون أن يطمح ألنه العقاب؛

والنواهي. الزواجر إليه َه تُوجِّ أن عن فضًال اللوم إليه هت وجَّ إذا بك فكيف اآلخرين.
مهادنة، وال مساملة هذا بخطابي أريد لسُت يخاطبه: وأخذ هللا إىل الشيطان ونظر
والعصيان املروق أُعلن ذا أنا ها املوىل، أيها فيا املوايل. موىل فأنت املوىل، أنت كنَت فلنئ
فال سيَده، فَقد عبٍد من بالرثاء أوىل هو فالسيد سيد، عىل عبٌد عىص وإذا سيدي، عىل
شئت إن وقل عنك، راٍض غريُ ألنه عبيدك من واحٌد يعَيص أن — املوىل أيها — يغضبنك
مئونة سأكفيك ألنني هذا؛ موقفي عىل باللوم تعاجْلني وال الُخلد، رفض سوء عبُد إنه
وجدتها ولو نفيس، مع حتى املجاملَة أعرف ال فأنا نفيس، تأنيَب بنفيس وسأتوىلَّ اللوم.
سواء. حدٍّ عىل والثناء الذمَّ أجد ألنني ذلك، يف عندي حرَج فال لذممتها، بالذمِّ جديرة
إني يُقال حتى النعمة هي أين ولكن بنعمتك؟ كفري عىل أنت أالئمي تلوم؟ يشء أيِّ وعىل
يف إنك هؤالء، من أنا وما نقمتك عىل يشكرونك قوم إىل لتقيسني هذا يف إنك بها؟ كفرُت
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وإنما النعمة؟ هذه عىل وتشكره تأكل ال كيف يعجب ثم لآلساد العشب يُعطي لكَمن هذا
خودها؟ وسيلة طعامها فتحسب بالطعام اءُ الشَّ تفوز أن عجَب وال اء، للشَّ يكون العشب
ليس بما ملكه يف الناس يحكم الذي العاهل كحكمة إذن فهي حكمة، كلِّه ذلك يف كان فإن
يسأل وال ويرشب يأكل جهله يميضيف ملن واألمن سؤاًال، منهم يسأل ملن فالويل يفقهون،
حكمة عن الكشف يحاول من عىل الشقاء تصبُّ رب، يا أنت فهكذا وملاذا؟ وكيف؟ أين؟
السرت يرتك أن هو حكمك يف الواجب كأنما فيعيص، فينكر ليشك يقف بمن وتنكِّل القدر،

ه. رسِّ عىل مسدوًال
من لهم وأفسح شئت، ما بهم فانَعْم القدر، هذه عن يرىض من وجدَت إن اللهم،
الطَّيِّعون الطائعون أبًدا الراضون فهم للمالكني، العتاد نعم — الحق يف — ألنك جنانك؛
الذي الضبِّ بني فرَق فال ومأًوى، قوت من كفايتهم يجدوا أن هو هؤالء عند فالُخلد أبًدا،
أقىص حدٌّ لرجائه يُوضع اإلنسان وبني السماء، من فردوًسا ويحسبه ُجحره يف آمنًا يستقر
تعاجْلني فال ، مرٌّ والصدق بالصدق، ربَّاه يا أواجُهك إنني شاكًرا. به فريىض يجاوزه ال
إهالكي تريد فأنت ، كالَّ غوي؟ شيطان مع يتفق ال الصدق قول أن تحسب أم بالسكوت،
وإنما أبًدا، بالخري قائله عىل عاد قد صدًقا رأيُت فما صاحبه، إلهالك وسيلة خري والصدق
يُهلكه ال عامًلا لنا تصنع أن عجيبًا هذا أفليس والهوى. والبهتان الزور قول بالخري يعود
تجرُّده معناه الخالص الحق منزلَة اإلنسان فبلوُغ نعم، الحق؟ قول به ويودي الباطل،
تجري ال أشياء كلها هذه ألن — كيانه يف والدم اللحم ومطالب طبائعه ونزعات أهوائه عن

بالهالك. نذير هذا ويف — وأحكامه العقل مجري
كيف يل قل َدى؟ الصَّ هو نصيبي سيكون أم األسئلة هذه عن هللا يا أنت أمجيبي
يف املسرتيُح بها يسرتيح راحًة كله والرقي كله والخلق كلِّه الكون ثمرة تجعل أن رضيت
وبينه بينك يظل أن يرضيه خالًدا أن حسبت كيف ؟ فنٍّ وال بعلم يشغلها فال سًدى، جنَّتك
أتراه وِقْف؟ هنا إىل له: قائًال والرجاء، الطموح أبواب أمامه تسدُّ ملاذا تُعَرب؟ ال مسافة
أن يعلم ألنه أم أبعد، غاية غايته وراء أن يجهل ألنه أم السمو، يعاُف ألنه بالوقوف يرىض
الُخلد من انتقاٌص الثالث الحاالت هذه كل إنَّ عاجٌز؟ لكنه بلوَغه ويريد شأًْوا، شأِْوه وراء
غفلة أشدها ما أال وقيود؟ خلود يتفق كيف إذ الجنة؛ أصحاب نصيب من إنه قلَت الذي
البقاء وبني الزمن امتداد بني فيخلطوا الخلود. من رضبًا فناءهم يحسبوا أن الفانني من
ألن املنى؛ نَيْل يف الخلد حسبوا هم إذا الغافلني غفلة أشد وما الزمن، قيود عىل يعلو الذي
منزلًة اإلنسان يبلَغ أن هو بالتمني الجدير الحق الكمال إنما مأمولها! تبلغ الديدان أحقَر
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سائلني يريدهم ألنه مخلوقاته، قسمة من هللا يجعلها لم منزلة وتلك سؤال، بعدها يعود ال
أبًدا. نعمتَه

لكني شاء، من لك وليسجْد توبة، مني تأمْل فال تعُف، لم أم عني أعفوت لديَّ سواء
الوجود. هذا من خري عندي فذاك شئت، إذا صلًدا حجًرا مني فاجعل بساجد. لك لست

املتَِّقدة الشعلة تلك وتحوَّلت نَى، السَّ أظلَم هنا فها الشيطان! قالها قولة من لها فيا
وال االنتقام، عن هللا فتعاىل هللا، من انتقاًما ال حجًرا، تحولَّت — الثائر الشيطان شعلة —
بالخلق رحمًة الشيطان ُجذوَة أخمد ولكنه حدود، له ليس هللا حلم ألن نفد؛ قد هللا حلم
يخرجوا أن وشك عىل — الجنة يف — أنفسهم املالئكة يكن أفلم الرجيم. هذا يُفسَده أن
نطق كلمتان هما بالحضور؟ هللا ل عجَّ أن لوال غوايته بفعل اإلثم ويقرتفوا عصمتهم من
منصٌت؛ حلمه يف وهللا الشيطان، ألقاه الذي الطويل الخطاب هذا بعد القدير، العيلُّ بهما
الشيطان فكان صخًرا! كن هللا: فقال الشيطان! فأبى عبدي! كن للشيطان: هللا قال فقد

صخًرا.
فهيهات ، كالَّ صخًرا؟ د وتجمَّ شعلتُه َخبَْت أن بعد الشيطان غواية زالت هل ولكن
قد الذي «بالفن» الناس يُغوي املرة هذه وهو غاويًا، يزال ما فالغاوي الطبائع؛ تتغريَّ أن
أن فاعلم معبوًدا، صنًما رأيت إذا أو بسحره، يفتنك تمثاًال صادفَت ما فإذا إليه، ل تحوَّ
شاء ما ْب فتعجَّ حجًرا. تحوَّل أن بعد الشيطان نفسه هو هو الصنم وهذا التمثال ذلك
الجسد. يفنى وقد الروح تفنَى فقد مًعا، والجسد الروح من أخلد هو كيٍد من التعجب لك

يزول. ال باٍق الكيَد لكنَّ
إبليس— — الشياطني كبريُ كذلك عليه غضب فقد الشيطان، هذا عىل هللا غضب وكما
يف يقع بحيث الحماقة من الشيطان كان متى إذ أرستهم؛ من واحًدا يكون أن وأنكر
من هو وال الُخلَّص األمالك من هو ال الذي املسخ هذا أتى أين فمن هللا؟ له ينصبه َرشك
هجينًا فجاء الشيطاَن، هذا فأَنْسَال مرة، ذات َمَلًكا أغوت شيطانة لعل الُخلَّص؟ الشياطني
صاحبُنا فباءَ رصيًحا؟ الحق يقول أن الطيش به بلغ فكيف وإال وشياطني، أمالك من
النوابغ نهاية هي وتلك األعداء، عنه رَيض وال مسلكه عن رضيت شيعتُه فال بالسخط

جميًعا. الرشاد وأصحاب الغيِّ أصحاُب لهم فيتنكَّر بالحق، يهتفون دائًما:

٣

رأيَت فهل الطموح، اد العقَّ املتمرد، اد العقَّ اد، العقَّ له ترَجم الذي الشيطان هو ذلك
تناول قد نعم الصورة؟ هذه بمثل طموحه وعن تمرُِّده عن عربَّ قد طموًحا أو متمرًِّدا
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من تخلَو أال وتوشك ونثًرا، شعًرا بأدبهم الجنة وموضوع الشيطان موضوَع كثريون
— روا وصوَّ — األقدمون املرصيون ر تصوَّ فقد العصور؛ أقدم منذ أسطورة هذه مثل
البابليني أساطري ويف نعيم، من فيها وما والجنة العذاب، ألوان من تحتويه وما الجحيَم
القدماء الُفرس ديانة ويف «تموز»، الحياة إىل لينبعَث الجحيم إىل «عشرتوت» هبطت
الخري إله مازدا أهورا بني تنقيض ال واملعركة يرعاه، إلٌه منهما ولكلٍّ وفردوس جحيٌم
الجحيم عالم هومريوس ويذكر كهذا. يشءٌ الهند موروث يف وكذلك الرش، إله وأهريمان
يف الشيطان وقصة دانتي، عند اإللهية الكوميديا موضوع هو أيًضا وهذا النعيم، وعالم
الغواية يف فوسيلتُه مبتكر، فريٌد اد العقَّ شيطان لكنَّ … وهكذا وهكذا معروفة، فاوست
بالحق. ال بالباطل تُغوي كانت قبله من األدب شياطني كلَّ أن وأحسب «الحق». هي
الوجود هذا مثل يف وخري رشٍّ بني فرق أالَّ أيقن عندما بالرش كفر قد اد العقَّ وشيطان
ُرفع قد اد العقَّ وشيطان الرش، من يئِس قد شيطانه قبل شيطانًا أظن وما العقيم، التافه
كلِّه هذا من وأهمُّ قبل. من الجنة إىل شيطان يُرفع ولم بالرش، كفره عىل له ثوابًا الجنة إىل
يُبارش فتئَ ما لكنه صخرًة هللا ده جمَّ فقد النهاية؛ حتى املنترص هو اد العقَّ شيطان أن

صخر. وهو حتى غوايتَه
يف الشيطان بخطاب اد العقَّ عند هلل الشيطان خطاَب نقارن أن لنا ليحلو وإنه
الجربوت، ذو هللا به ح «طوَّ هزيًما: الشيطان ترى هنا فها ملتن، عند املفقود الفردوس
يف وتردَّى انحطم، وما احرتق ما منه القلَب ع يُروِّ لهيبًا، يتَِّقد السماء علياء من فهوى
ثته حدَّ بما جزءًا النار يصطيل السالسل بصمِّ مغلوًال يأوي بها قرار، من لها ما هاوية
خطو األنايس به يذرع مما فضاوات تسع مهواه قرار ويف القدير، القويَّ يُناجز أن النفُس
هكذا ما ال، «… الجحيم حمأة يف يتقلَّب شيعته، بصحبة هزيًال األثيم تردَّى والنهار، الليل

أبًدا. قناتُه تَلْن لم الذي اد العقَّ شيطان
مكان ضع ثم املستبد»، «الحاكم هي أخرى، كلمة «هللا» كلمة مكان فضع بعد، ا أمَّ
إنما اد العقَّ شاعرنا تجد — اد العقَّ أو — الحر» «املفكر هي أخرى كلمة «الشيطان» كلمة
جذوتَه، يُخمَد أن الطاغية استطاع فإذا الطغيان. وجه يف يثور حر مفكر كلِّ لحياة يرتجم
كبقية — هي الكربى، القصيدة فهذه وإذن يفنى، ال الناس نفوس يف خالًدا فكُره فسيظل
إنها أقول — بنفسه معتزٍّا أبيٍّا يحياها كما الشخصية كحياته بل ونثره، اد العقَّ شعر
إن الفردوس، اد العقَّ بها يشرتي ال التي الحرية إىل دعوة اد، العقَّ وكحياة اد، العقَّ كأدب

شأْوها. غاية بلوغها دون يحول ما الفردوس يف كان
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القرن نصف يف العربي الفكر «تاريخ قيل فإذا املفكرين، تاريخ نفسه هو الفكر تاريخ
إماًما. األئمة هؤالء بني اد العقَّ وكان أئمة، من صفوًة املراد كان األخري»،

ما آخَر ولقيته نحوها، أو عاًما وثالثني خمسة منذ لقيته ما أول اد العقَّ لقيُت لقد
اللقاء هذا يف نعلم نكن ولم (١٩٦٤م)، العام هذا يناير شهر من أسبوع آخر يف لقيته
املرحلة يف الطلب أيام ل األوَّ اللقاء كان يوًما. أربعون األحياء زمرة يف له بقَي قد أنه األخري،
بحضوره، الثقافة دنيا يمأل األربعني، عامه من دنَا قد عندئٍذ اد العقَّ وكان الجامعية،
عليه أقبل فسواء لها. وهيهات أذٌن دونه من تصمُّ وال تستطيع، وال عنٌي عنه تُغيض فال
بحضوره دنياهم عليهم يمأل هناك فهو عارضوا، أم الكاتبون أيَّده أدبروا، أم القارئون
من عشاًرا الفكري تاريخنا يف القرن هذا عرشينيات كانت ولقد األذن. ملءَ العني ملءَ
الطالب نحن وُكنَّا العنيفة، الحادة الفكرية املعارك بجلبة أرُضنا خالله صخبت سنني،
حتى الدائرة، املعارك تلك يف القادة أصوات بني األسماع موزعي األبصار مشدودي عندئٍذ
األذهان، يف إال وجود له يتحقق ال الكمال إن فيها يقول مقالة فيه اد للعقَّ قرأنا يوم جاء
طريق يف تهديَهم أن هي صورتُها الناس أذهان يف ارتسمت ما إذا الفكرة هذه مهمة وإن
التطورية بالفلسفات فيه متأثًرا كان ربما قول وهو السبيل، سواء يضلوا ال حتى السري
هذا جاء فكأنما وبرجسون، هيجل فلسفتَي مثل شائعة، — تزال وما — كانت التي
الفكرة بني يختلط الوهم، سبحات يف شاطح شباب بعُد ونحن لرجائنا، مخيِّبًا منه القول
اإلرادة تُخرَجه أن َقمنٌي التسامي معاني من العقل يدركه ما أن ويحسب وتطبيقها،
يومئٍذ فقصدت األعيان، عالم إىل األذهان عالم من — ونهار ليلة بني — الفائرة الثائرة
يوًما اليوم وكان البالغ، جريدَة كانت ولعلها فيها، يُحرِّر كان التي الجريدة يف اد العقَّ إىل
ومن خواطر من عندئٍذ صدري يف يضطرب كان ماذا تُرى الشتاء، فصل من ضاحيًا
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اتخذُت أم الحالم؟ رجائي خيَّبت التي تلك فكرته يف الحساب ألناقشه ا حقٍّ أذهبُت مشاعر؟
أين الرجل عن وسألت البناء بهَو دخلت العمالق؟ ذلك بها أقابل ذريعة الفكرة تلك من
بسيطة، منضدة إال فيها ليس الباب، مفتوحة غرفة هي وإذا غرفته، إىل فقصدُت يكون،
الجذع مديد جلس بسيط؛ مقعد عىل اد العقَّ جلس وإليها قوائم، عىل خشبي مسطح فهي
كتاب. جواره إىل وال ورقة، أمامه ليس املنضدة، عىل مبسوطتان ذراعاه الساقني، مديد
عند بخطاي أتعثر وأنا ذا أنا فها األثاث. من ِخْلو الجدران عارية األرض عارية الغرفة
بالدخول، يل أِذَن اد، العقَّ هو — إذن — هذا وحده. يجلس الرجل هذا إال أرى ال بابها
قضيتي عليه عرضت أن ألبث لم ثم نفيس، بتقديم ألبدأ بجواره فجلست بمقعد يل وأمر
أن معناها أفيكون األخرية، مقالتك قرأنا قلت: املعنى. واضح لكنه النطق متلعثم لفظ يف
إال نفسه هلل الكمال يتحقق وهل فقال: الكمال؟ بلوغ من الدهر مدى عىل اإلنسان ييأس
سمعي عىل يُلقي يكد فلم الزمن؟ مسار يف لإلنسان يتحقق أن أنت تريده حتى األبد، يف
أسمع، مما ذهول يف برصي زاغ حتى عهد، بأمثالها يل يكن لم التي النارية، الطلقة هذه
الزمته التي — الغاضب بحدة فقاطعني …؟» يجوز وهل ذلك، «كيف تمتمة: يف فسألته
هذا «ما قائًال: الغاضب بحدة قاطعني — يرتضيها ال معارضة أحسَّ كلما السنني طوال
وما واستقر بذاته الكتفى األزل، منذ الكمال له تحقق لو هللا إن يجوز؟ ال عندك هو الذي
ال الشوط نهاية يف األزل، أول يف ال األبد آخر يف يكون إنما فكماله خلق، الذي الخلق خلق
مني يأًسا أشد عنده من وخرجت بعدها صافحته صمت، لحظة فتولتني «… بدايته يف
الخروج يأس ا وأمَّ وسذاجة، سطحية عن صادًرا كان الدخول يأس لكن دخلت، حني
بما اإليمان إىل األمر آخر الشاك الباحث يعود ولقد ويقظة. صحو عىل إياي حافًزا فكان
نفسه هو وهذا الواعي، اليِقظ عودة تكون عندئٍذ لكنها بدء، ذي بادئ فيه شكَّ قد كان
للعقاد. األمر آخر حدث ما هو ثم لديكارت، حدث ما كذلك وهو الغزايل، إلمامنا حدث ما
إنسانًا. أالقيه اليوم ذلك بعد فأصبحت كاتبًا، اد العقَّ أتابع اليوم ذلك قبل كنت لقد
مما أكثر اد العقَّ عىل ليصدق القول هذا وإن صاحبه، عن ينمُّ األسلوب إن يقولون إنهم
طريقته نفسها هي الكتابة ويف التفكري يف طريقته كانت فقد آخر؛ كاتب أي عىل يصدق
بقدر إال كاتبًا فيه يتمثل وال إنسانًا فيه يتمثل رأيته واحًدا جانبًا إال اللهم الحياة، يف
والجد، واملتانة الصالبة كتابته يف تجْد اد العقَّ اقرأ واملرح. الفكاهة جانب هو وذلك ضئيل،
تناول يف وجدٌّ الشخصية، بناء يف ومتانة الخلق، يف صالبة إنسانًا؛ اد العقَّ كان وهكذا
ع ترفَّ إنسانًا؛ اد العقَّ كان وكذلك الصغائر، عن وارتفاًعا وشموًخا أنفًة تجد اقرأه األمور.
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يمالئ ال إنه ثراء. أو جاه أو منصب صاحب إىل يتزلف واحدة مرة رأيته فما الرياء، عن
لم إذا رجل إنه يقرءوا، أن هم يحبون ما ال يكتبه أن هو يحب ما لهم يكتب إنه ُقرَّاءه،
عبارته اإلنسان؛ اد والعقَّ الكاتب اد العقَّ كان هكذا يكون. ما يريد أن أبى يريد ما له يكن
نفسها شخصيته ألن وذلك ولفظة؛ لفظة بني فراًغا يدَُع ال سبًكا اللفظ مسبوكة تجيء
أسوان. بلده يف وهو ومراًحا مغًدى — صباه يف — له كان الذي الجرانيت صالبة فيها

وحافظ وعرباته، بنظراته املنفلوطي عالم من — السنني تلك يف — انتقلت عندما إنني
ذلك من عندئٍذ انتقلت عندما أقول املتكرسة؛ بأجنحته وجربان وبؤسائه، سطيحه بليايل
ميوعة من انتقلت فقد الكتب، بني وساعاته ومراجعاته، بمطالعاته، اد العقَّ عالم إىل العالم
فأحسست العنيد، الصلب الرأس إىل الرقيق الهش القلب من العقل، صالبة إىل العواطف
قصيدة. أو مقاًال للعقاد قرأت كلما رسيعة، خطوات يف ويزداد معي ينمو فكريٍّا نضًجا
الصورة أطابق أن أردت كأنني لقاءه، أحاول شيئًا، له قرأت كلما — آٍن بعد آنًا — وكنت
أزال وما متطابقان. شبيهان الورق عىل املطبوعة والصورة الحي األصل فإذا أصلها، عىل
يف الفريدة العجيبة لقصيدته قراءتي بعد أزوره وأنا عندئٍذ، يل يخطر الخاطر هذا أذكر
بصورة البرص أمأل أن عندئٍذ أردت شيطان»، «ترجمة قصيدة كلِّه، العربي األدب تاريخ
القدرة موقف فيوقفه للشيطان فيها يرتجم الطويلة القصيدة هذه كتب الذي الرجل
التاريخ طول عىل شاعر أيُّ فعل كما وال املفقود، فردوسه يف ملتون فعل كما ال والعناد،
للفن وتمجيد وإعالء زراية، بعدها ليس باإلنسان زراية هنا فها آخره. إىل أوله من األدبي
يف هوجاء حربًا نفسه عىل شنَّها وقد باإلنسان يزري ال وملاذا وتمجيد. إعالء وراءه ليس
هذه اد العقَّ كتب حتى ويبابَه، ختامها خراب تبلغ كادت ما التي األوىل، العاملية الحرب
أنه بالذكر هنا لجدير وإنه دخانها. من وغيمة الحرب نار من لفحة هي كأنما القصيدة
إىل معها تنتمي لها، أخٌت اإلنجليزية يف ظهرت حتى قالئل سنوات إال ذلك بعد تمِض لم

اليباب». «األرض أليوت قصيدة بها وأعني واحدة، الشعر من أرسة
األرض: إىل السماء من به يطوح إذ الشيطاني ملخلوقه الخالق يقول اد العقَّ قصيدة يف
ومأواه. مأواك الجحيم وستكون تشاء، من الناس من فأضلْل األبرياء، محنة وُكن اذهب
األرض ورحاب يميض فأين الزاد، خاوي الراحتني، صفر األرض عىل الشيطان فهوى
صالحة الرتبة يجد أين هي: الحرية وليست بذوره، للرش يبذر أن هي رسالته إن واسعة.
وإنما ألقاها، أينما لبذوره صالحة األرض ألن ذلك؛ يف حريَة فال كال، البذور؟ هذه لبذر
نفسه من الشيطان سِخر أن إال هو وما سريته؟ بها يبدأ األرض أصقاع أي هي: الحرية
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ورسعان وضآلته، اإلنسان تفاهة من رآه مَلا أجلها، من األرض هبط التي رسالته ومن
بيشء الناس يُوهم أن إال تلك مكيدته وما فأصابت، ألقاها سهلة مكيدة يف له فكر ما
حاجته فما الراحة، إىل ويأوي فيهم به يقذف ثم «الحق» اسم عليه يُطلق ُصنِعِه، من
من جاء الذي التضليل مئونة سيكفيه ب الخالَّ «الحق» هذا إن ونشاط؟ سعٍي إىل اآلن
وبات األصدقاء، بني الخصومُة دبَّت املوهوم «الحق» أجل فمن فراسته، وصدقت أجله.
ه فليسمِّ إذن الناس؟ عن خبثه يسرتَ أن الخبيث أيريد سالًحا. أراد من لكل سالًحا «الحق»
قد «الحق» وجه ابتغاء إنه فليقل إذن لضعفه؟ املعاذير يلتمس أن الضعيف أيريد ا. حقٍّ
برًدا الناس رقاب عىل سيفه يُنزل حتى اعتداءه يسوغ أن املعتدي أيريد الكفاح. يف زهد
جهل الذي «الحق» هذا هو إنه نعم الحسام. سلَّ ما «الحق» أجل فمن إذن وسالًما؟
الحكماء، ابتغاه الذي «الحق» نفسه وهو فضلُّوا، ينشدونه وراحوا الجاهلون، حقيقتَه
شيطاني فخٍّ من أعجبه ما هلل البرش. يبلغه أن تعاىل ا رسٍّ حسبوه عليهم استعىص فلما
طاغية مفٍرت سيد وهذا لسيده، «حق» هو إذالله إن له يُقال مستذل، عبٌد فهذا فظيع!
الغشاوة عينيك عن أزلت فإذا يؤيده. الذي «الحق» من كلها مستمدة هذه قوته أن يدَّعي
البطن سبيله يف يلهث طعاٍم سوى ترى فماذا لعني، وعينًا لوجه وجًها «الحق» هذا لرتى
وأِمن الجائع شبع فلو بربيقه، األنظار يخطف وذهٍب الخائف، به يلوذ ومأًوى الجائع،
تلك إال هو وما «الحق» يسمونه يشءٌ الوجود من الختفى الذهب، صاحب ومات الخائف

الدنيا. الحيوانية املطامع
خرجنا شعره، ويف نثره يف اد، العقَّ عند الصارم العنيف الفكري الجو هذا مثل إىل
مرة للكاتب أقرأ أخذُت وهكذا زائف، رنني من إال اللفظ خالء ومن العواطف ليونة من
الناثر الكاتب نفسه هو أحاديثه يف اإلنسان أجد كنُت مرة كل ويف مرة، باإلنسان وألتقي

وارتفاًعا. وعمًقا وصالبًة قوًة الناظم، والشاعر
بضع اد العقَّ عن فانقطعُت الثانية، العاملية الحرب إبَّان للدراسة إنجلرتا إىل وسافرُت
أعدَّته برنامج يف أشارك أن لندن جامعة مني طلبَْت أن هناك وأنا يل حدث حتى سنني،
الربنامج بهذا وأرادت — ١٩٤٦م سنة ذلك كان — اليوم» العربي «العالم عنوان تحت
واختري مصادره. من العلم يعلم أن شاء ملن العربي العالم عن وافية صورة تقدِّم أن
الشاعر» اد «العقَّ فاخرتُت أختاره. رجل يف يتمثل كما املعارص العربي األدب موضوع يل
أن كما كربى فنية ثورة ففيه معانيها؛ بشتى العربية للثورة خالصًة شعره يف رأيت ألنني
من ملختارات شعرية ترجمة للسامعني أقدم أن عىل حرصت وقد جارفة. فكرية ثورة فيه
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هللا وأحمد شيطان». «ترجمة الكربى قصيدته من جزء املختارات مقدمة ويف اد، العقَّ شعر
يف األدبية املجالت إىل — عناء وال جلبة بغري — طريَقه املرتجم العربي الشعر هذا شقَّ أن
شاعر بإزاء اد العقَّ مع أننا يشهد أن شاء وملن يل شاهًدا فكان أمريكا، يف ثم أوًال إنجلرتا

اد. النقَّ أعني أمام الرتجمة يف بقيمته يحتفظ عظيم،
التقينا حتى ١٩٤٧ مرصعام إىل أعود كدُت فما وبالرتجمة، باملحارضة اد العقَّ وسمع
للدراسة عميًدا وكان — العايص شفيق الدكتور املرحوم وصديقي صديقه من بدعوة
الغروب ساعة من امتدت طويلة سهرة يف التقينا — والتعليم الرتبية وزارة يف الفلسفية
اد؛ بالعقَّ عالقتي يف عهدين بني فاصًال الجلسة تلك وكانت الليل، منتصف بعد ما إىل
ذلك الصديقني، ُودِّ يف وأعارض أصاحب بعدها وأصبحت وأسمع، أتبع قبلها كنت فقد
ففي الرأي. مواضع من كثري يف ورأيه رأيي بني تُباعد أخذت املدى بعيدة اختالفات أن
التأملية الفلسفة يف رأيه حول آخرها إىل الجلسة أول من الحديث دار األوىل األمسية تلك
مطمئنٍّا ارتضيتُه شاطئ عىل الفلسفة خضمِّ يف بمراكبي رسوت قد كنت ألنني ورأيي؛
عبارة كلَّ — العقلية العلمية الوجهة من — نرفض أن اه مؤدَّ رأٌي وهو أرتضيه، أزال وما
أن والفن األدب حق ملن وإنه والتجربة. الحس عالم يف مسمى إىل تُشري ال ألفاظها يف ترُد
كان فقد اد العقَّ ا وأمَّ بها. لهما شأن فال والعقل العلم ا وأمَّ العبارة، هذه أمثال يحتضن
الذين العقالنيني الفالسفة رأي هو آخر، رأي عىل حياته يف يوم آخر إىل استقر قد بَدوره
عني إىل قريب مسمى الحسية التجربة عالم يف يقابلها لم ولو حتى الذهنية املفاهيم يقبلون
العقالنيون به يستشهد ما بكل واستشهد وجادلتُه، عنيًفا جداًال جادلني ويده. اإلنسان
من شاهد ما بغري األذهان يف يصدق الذي الريايض التفكري من يستمدونها حجج من
منذ أصبحُت الذين العلميون، التجريبيون به يردُّ ما بكل عليه ورددُت الحواس، تجربة
— الفكرية املحاورات جلسات عادة تنتهي كما — الجلسة وانتهت منهم، واحًدا العهد ذلك

الُعرى. وثيقة فكرية بصداقة اللحظة تلك منذ ارتبطنا لكننا أقنعته، وال أقنعني فال
من مجموعة وفيه العبيط»، «جنة كتابي فأخرجت أشهر، ثالثة ذلك بعد ومضت
وحده هذا أن الكتاب مقدمة يف لها أزعم أن وقتئٍذ العابث الغرور يل أراد أدبية، مقاالت
فيه حجاًجا وال تحليًال وال بحثًا ليست التي األدبية، املقالة نموذج هو — سواه دون —
من األدبي، الطراز هذا أرباب أراده الذي باملعنى أدبية مقاالت هي إنما دفاع، أو هجوم
— عندئٍذ زعمت هكذا — كتَّابنا أقالم به تجري ما ا وأمَّ وستيل. وأديسون، مونتيني، أمثال
الكتابة ألن آخر؛ يشء واألدب قد موضوعات ذوات مؤلفات يف تُكتب فصول إىل أقرب فهو
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اد العقَّ فكتب أدبًا. تكون أن إال لها تريده يشء أي هي ا وإمَّ نفسية، حالة عن معربة ا إمَّ
التعنت هذا عىل — أوًال — بها يردُّ الحصيف»، «جهنم بعنوان الرسالة مجلة يف مقالة
يف وجده الذي األدبي بالطابع — ثانيًا — ويُشيد األدبي، التاريخ شواهد تربره ال الذي
واملعنى العبيط»، «جنة من بدًال الحصيف» «جهنم عنوانه يكون أن اقرتح أنه غري كتابي،
جنة يف يعيش عبيًطا عندئٍذ حياتنا عن الرايض تصورت ألنني الحالتني؛ يف واحد املقصود

للحصيف. جهنًما الحياة تلك نتصور أن اد العقَّ وأراد موهومة،
له أردت الذي الوضعي، املنطق كتاب يل وصَدر ثالث، أو سنتان ذلك بعد ومضت
لريدَّ الفرصة، هذه اد العقَّ يفوت فلم به، أخذُت الذي الفلسفي للمذهب األساس يضع أن
ربما إشادًة هو، حيث من بالكتاب، فيه يشيد مقاًال ونرش يعارضه، فكري اتجاه عىل فيها
مذهب ألنه املعروض؛ املذهب ضد عنيفة بهجمة عليها ب عقَّ لكنه منه، فضًال فيها أرسف
ما عىل قراره استقر قد كان عندئٍذ اد العقَّ إذ تامة؛ مناقضة الفلسفية وقفته يناقض
العقل، بداهة عىل العلم بناء يف يركن أن يريد الذي العقالني، باملذهب الفلسفة يف يسمونه
يف قبلناه يُحسُّ فما الحس، شواهد إىل نفسه العقل نردَّ أن نريد بمذهبنا أننا حني عىل
فيها يعتمد التي الكثرية املجاالت من آخر مجال عىل أحْلناه يُحسُّ ال وما العلوم، مجال

وجدانه. عىل اإلنسان
وفضلت بمقالة، مقالة الصحف، يف عليه أردَّ أال يومئٍذ آثرُت ملاذا اليوم أدري ولسُت
ألننا املرة؛ هذه نقاشنا يَُطل ولم منزله. يف وبينه بيني خاصة جلسة يف النقاش يجرَي أن
رأيه، عىل وظل األوىل، اللقاء أمسية يف تبادلناه أن لنا سبق ما ونعيد نبدي أننا وجدنا

وظللت.
أُضيفت ثم — واآلداب الفنون لرعاية األعىل املجلس أُنشئ أن ١٩٥٦ سنة وحدث
الشعر، للجنة مقرًرا وُجعل فيه، عضًوا اد العقَّ وُعنيِّ — االجتماعية العلوم حني بعد إليها
أسبوع كل من الثالثاء يوم لقاؤنا اطَّرد التاريخ ذلك ومنذ أعضائها، أحَد كنُت التي
كان فقد حقيقته؛ عىل اإلنساَن اد العقَّ عرفت املتكررة األسبوعية اللقاءات هذه ويف تقريبًا،
الطبيعة من قطعة اللقاء أصبح فقد اآلن ا وأمَّ تناقش، فكرة عىل دائًما ذلك قبل لقاؤنا
العطف، وفيها القسوة فيها الضعف، وفيها القوة فيها املزاح، وفيها الجد فيها الحية،

األعماق. تشهد كما السطح منه تشهد رؤية الرجل رأيت فقد واختصاًرا
موسوعة هو فكأنما حافظته، وبشدة بديهته بحضور يذهلك الذي اد العقَّ رأيت
لكنَّ الشامل، امللم الواسع األفق هذا فيه ليدرك له قارئ كل إن نعم يديه. بني منشورة
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الكثرية املراجع إىل ذلك يف يرجع فإنما معارفه يف هكذا يتنوع حني أنه يحسبون قد قرَّاءه
من شاء بما يمدُّه ما املتأهبة األمينة الحافظة من له أن يعلمون وال الضخمة، مكتبته يف
ألف ألف صادق فهو مرة، العلم صنوف شتى يف هذا صدق ولو شاء. وقت أي يف معرفة
التي الواحدة اللفظة هي فما وآدابها، العربية باللغة ا خاصٍّ امُلثار املوضوع كان ما إذا مرة
ظالل يعطيك وال رسمها، لك يضبط وال اتها، مشتقَّ لك يشقق وال أصولها، إىل يردُّها ال
ينسبه وال الصحيحة نسبته تطلب الذي الواحد الشعر بيت هو وما ساعته؟ عفو معانيها
األمر هل فيه نعرف أن ونريد لنا، يعرض الذي الواحد املوقف هو أين سؤالك؟ إثر عىل لك

الرسيع؟ الحاسم الرأي فيه للعقاد يكون أن دون يجوز، ال أو اللغة يف يجوز الفالني
عام، كلَّ املهرجانات له وتُقيم كثرية، الشعر يف مسابقات تُجري اللجنة كانت لقد
القراءة هذه كانت ما وكثريًا أفضلها، لنختار املقدمة القصائد نراجع أن لنا بد ال فكان
ودقة السمع يقظة يف أقول فماذا حينه، يف الرأي نتبادل حتى مجتمعة، اللجنة أمام تتم
مما املقروء الشعر كان ولو حتى واحدة، مرة يسأم فلم العجيب؟ الرجل هذا عند التتبع
بني ليقيض هنا ها كان فإذا يتواله، عمل كل يف صارًما جادٍّا كان ألنه السأم؛ عىل يبعث
إىل االستماع من أفدتها ذوقية لفتة ألف وكم النزيه. القايض يقظة له فلتكن املتنافسني،
ملاذا قلنا إذا إال قصيدة نرفض أن لنا لريىض يكن لم ألنه املعروض؛ الشعر عىل تعليقاته
يقول أن العابث عىل أهون ما إذ األصيل؛ الذواقة الناقد يتبني األسباب إبداء ويف نرفض؟
لكن الرديء. ورداءة الحسن حسن يف العلة بيان عن عاجًزا رديء، هذا أو حسن، هذا
الصامد موقفه يعرف ال من الناس من وليس األسباب، يُبدي ثم ويرفض يقبل اد العقَّ
بعد اللجنة يف املوضوع أُثري كيف ألذكر وإني الحديث. الشعر من الشعر لجنة يف العنيد
الصحف، يف الشعر من نُرش قد ما تراجع أن اللجنة أرادت حني وذلك بقليل، تكوينها
من باملجيدين وتنوَِّه تكافئَ لكي بورسعيد؛ عىل العدوان مناسبة يف اإلذاعة يف وأُذيع
ثنائية فرعية لجان أربع أنفسنا وقسمنا كلَّه، املنشور الشعر نجمع فأخذنا الشعراء،
مستقلة لجنة كلُّ فيها فتنظر اللجان، تلك عىل كلُّها املجموعة الحصيلة لتدور األعضاء،
أعضائها بكل فاللجنة وإال فبها، واحد، حكم عىل الرأي اجتمع فإذا أخواتها؛ سائر عن
بعد الكثرية أشباهه ومن املوقف هذا من أفدت قد أني والحق الخالف. مواضع يف تنظر
عىل يرد ما كثريًا إذ الصميم؛ يف الفني الجمال تقدير نظرية تمسُّ عظمى فائدة ذلك
الناس اجتماع يف نأمل فهل رصف، فردي ذوق أمَر األمر كان إذا هو: سؤال: الخاطر
— إيلَّ بالنسبة — العملية التجارب هذه فجاءت الفنون؟ موضوعات يف واحد رأي عىل
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تلك إىل وأعود الحاالت، معظم يف الرديء وعىل الجيد عىل االتفاق إمكان عىل قاطعة حجة
انتهينا قد باكثري، أحمد عيل األستاذ وزمييل أنا إنني فأقول ذكرتها، التي الثنائية اللجان
اآلن أحسبني ال — الحديث الشعر من قصيدة األوىل فجعلنا للقصائد، تنازيل ترتيب إىل
بعضها الفرعية اللجان أحكام مقارنة ساعة جاءت فلما — صاحبها اسم إعالن يف حرٍّا
إال متطابق، كلها اللجان قوائم يف األسماء ترتيب أن وجدنا إذ عجبًا؛ وجدنا بعض، مع
قائمة كل كانت ُحذف ولو قائمتنا، رأس يف نحن وضعناه الذي االسم هو واحًدا، استثناءً
رسعان الذوقي، الرأي يف العجيب االختالف هذا لكن اختالف، بغري أخرى قائمة ككل
إذا الشعر يقبل هل وهو: وأخطر، أهم آخر أمر حول النقاش ليدور دهشتُه، عنَّا زالت ما
هنا ها وقافية؟ وزن من السنني، عىل املوروثة األدبي الفن هذا تقاليد عن الشاعر تخىل
يلني، ال صلٌب السائب الشعر رفضهذا من اد العقَّ وموقف طواًال، ساعاٍت النقاش بنا امتدَّ
قواعده؟ للفن يكون أفال بغريها، تجوز ال التي قواعدها لعبة لكل كان إذا أنه وحجته
إليه وصلْت ما وآخر به؟ أنفَسهم الناثرون هؤالء ألحق ما إذا الفني النثر عيب ما ثم
والرفض القبول معيار أن نقرر أن هو والتسامح، التحوط فيها نتائج من مناقشاتُنا
اد العقَّ وَقِبل ذلك، من أكثر شيئًا نشرتط أن دون الفنية الجودة وعدم الجودة يكون إنما
اللجنة إىل وردت فكلما عليها، نطبقه التي الواحدة الحالة يجد ال قراًرا ظل لكنه ذلك،
هي اختصاصها لعدم النثر لجنة إىل تُحال أن اللجنة قررت الحديث، الشعر من قصيدة
ورائه ومن — هذا موقفه يف اد العقَّ عىل الصحفية الحمالت اشتدت ولقد فيها. بالنظر
تعوَّدها ألنه القلمية؛ الحمالت تلك بمثل يعبأ الذي الرجل هو يكن لم لكنه — الشعر لجنة
يف هذا موقفه من بلغ ولقد بغريها، يعيش يكن لم التي حياته من جزءًا أصبحت حتى
لجنة عىل ُعرضت حني التطرف، ذروة — يسميه كان هكذا — السائب الشعر موجة صدِّ
مقررها هو كان الشعر، يف الدولة جائزة نَيل يستحق فيمن للنظر عام ذات ُشكِّلت تحكيم
والديوان دواوين، من غريه بني تقدَّم ديوانًا أن هي مشكلة، فنشأت أعضائها، أحَد وكنت
ينظم يعد لم إنه فيها يقول بمقدمة للديوان قدَّم صاحبه لكن ى، املقفَّ املوزون الشعر من
اآلن الشعر قال ولو الديوان، هذا قصائد عن يرىض ال من أول وأنه التقليد، نهج عىل
قد مما الديوان ذلك يف الشعر مستوى كان وقد الحرة. املستحدثة الصورة يف إال قاله ملا
الديوان مقدمة إىل يكون النظر إن يقول املنيع، كالسد وقف اد العقَّ لكن للجائزة، يُرشحه
حاول وعبثًا وحده، الشعر عىل منصبة هنا املسابقة إن قال ملن معارًضا مًعا، شعره وإىل
يقبل لم اد العقَّ ألن القصائد، وشعر املقدمة نثر بني الفصل عىل اللجنة يحمل أن القائل
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ويُرتك كله يُقبل واحد، يشء فالرجل املصطنعة، التجزئة هذه الواحدة الشخصية تُجزَّأ أن
مساومة. وال كله،

رشفُت فقد الحديث، الفن من موقفه الحديث، الشعر تجاه موقفه من صالبًة وأشدُّ
يُخىل حتى وفنانني، أدباء من بالتفرغ جديًرا رأته من لتفرغ أُقيمت لجنة يف كذلك بزمالته
عىل بناءً — لهم العطاء لتُجزل الدولة وإن فنِّهم، أو أدبهم وممارسة املتفرغني هؤالء بني
شاءت وقد شاغل، املادية الحياة شواغل من يشغلهم ال حتى — هذه التفرغ لجنة توصية
الفن باتجاهات اآلخذين من التفرغ، منحة طلبوا الذين الفن، رجال كل يكون أن املصادفة
املنارصين اللجنة أعضاء من الغالبة األغلبية تكون أن أيًضا املصادفة شاءت ثم الحديث،
هذا يف تجْد لم لكنها حديد، من وقفات اد العقَّ وقف كذلك هنا وها االتجاهات، لتلك
الشعر عىل يُرصون ممن هم الشعر لجنة يف األعضاء ألن الشعر؛ ميدان يف جدواها امليدان
حدث ما طريف ومن الحديث. الفن أنصار فمن التفرغ لجنة يف األعضاء ا وأمَّ التقليدي،
املثَّال ذلك أنتجه ما نستعرض أخذنا وقد ملثَّاٍل، التفرغ منحة لتجديد مجتمعون ونحن
كلها املنحوتة القطع فكانت — موهوب مثَّال الحق يف وهو — املاضية املنحة عام خالل
القطع بني ومن بالتفاصيل، ال بالكتلة تُعنى التي الحديثة الفن مدارس وفق نُحتت قد
طرَفيها أحد عند وكرة البدن، هي طويلة أسطوانة صورة عىل جاء ، لقطٍّ تمثال املعروضة
أخرج قد الكتيل النحت هذا لكن كذلك، األسطوانة صورة عىل وذيل واألرجل الرأس، هي
وكان بالحجج، املسلحة الحملة تكون ما أقوى حملة اد العقَّ فشنَّ ممتازة، فنية قطعة
قط، أمام أنه منه ظنٍّ عىل هاربًا جرى فإن التمثال، هذا أمام فأًرا هاتوا ساخًرا: قاله مما
وكلهم التفرغ ملنحة تجديًدا أرادوا الذين املصورين عن ا وأمَّ الفنان. تفرغ عىل وافقت
يف إن فيقول: تهكُّم، من يستطيعه ما بألذع ويمانع يعارض راح فقد حديث، فنٍّ ذوو
بل ال الفن؟ رجال من الناس هؤالء يكون ففيم اللوحات، هذه مثل أرسم أن مستطاعي
وأطلق باأللوان حمار ذيل مأل قد الحديث، للفن عدوٍّا أن من املعروفة القصة يعيد راح
يفعل كما اللون من بخليط فيلونها اللوحة، عىل ذيله فيحرك اتفق كما ليخطَو الحمار
معرض يف الصورة تلك يعرض أن الفكاهة روح بالرجل بلغت ثم التجريدي، الفن رجال
دائًما به يحتجُّ مما وكان املوجات، هذه مقاومة يف جهًدا اد العقَّ يأُل لم ال، الحديث. الفن
ُحرٍّا، لرتكناه نفسه عىل ينفق الفنان كان فلو الدولة، يمثِّل أنه يشعر اللجان هذه يف أنه
أن يجوز أال بعُد؟ كلمته التاريخ فيه يُقل لم فنٍّ عىل الدولة تنفق أن يجوز هل لكن
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أنفقت قد الدولة تكون وإذن — يقول كان كما حتًما وسيختفي — حني بعد يختفَي
نزوات؟ عىل وتشجيعها مالها

يف اد العقَّ خالفت كما — إنني أقول أن الحديث سياق من املوضع هذا يف يل بد وال
الحديث الفن ومن الحديث، الشعر من وقفته يف كذلك خالفته قد — الفلسفي املذهب
عىل أقبلهما وال إطالق عىل أرفضهما ال أني حني عىل رفضهما، يف تطرَّف ألنه مًعا؛
املحاجة، عىل طويًال يصرب يكن لم اد العقَّ ألن يحاجونه؛ الذين القليلني من وكنت إطالق،
وسالمة طويتي صدق يف ليقينه معي الصرب يُطيل — هللا رحمه — أنه أشعر كنت لكني
من شيئًا املوقف يف بأن إلحساسه إال ذاك فما باملحاجة يضيق كان حني ألنه مقصدي؛
يفاخره جامعي ا إمَّ فهو اثنني، أحد عادًة املناقش إذ التكافؤ؛ عدم من أو القصد سوء
أهدى كلما اإلهداء بعبارات أكرمني ولطاملا كتَفيه. عىل الصعود يريد شاب أو بجامعيته،
وهو دواوين»، من «ديوان كتابه تقديم يف به خاطبني ما ذلك من كتبه؛ من كتابًا إيلَّ

الفالسفة. وأديب األدباء، فيلسوف إىل قوله:
عميد الجندي، عيل األستاذ اللغوي الشاعر صديقنا منزل يف غداء عىل مرة اجتمعنا
أفعال يف الزمن مفهوم عن اد العقَّ وبني بيني طويل حديٌث ودار سابًقا، العلوم دار كلية
العربية اللغة بأن — زعمي ألؤيد كثرية أمثلة ورضبُت — زعمت وقد العربية، اللغة
باملهمة يقوم ما فيها فليس الحارضة، اللحظة إىل تشري ألن أفعالها بتصاريف تُهيَّأ لم
يؤديها التي املهمة وال ،present perfect الكامل الحارض فعل اإلنجليزية يف يؤديها التي
األخرية أعوامه يف تصدَّى الذي اد العقَّ لكن ،present continuous املستمر الحارض فعل
عن لتذود رماحها أرشعت الفرسان من بأرسها فصيلة كأنه العربية، اللغة عن للدفاع
غاضب انفعال ويف األمر، أول هدوء يف عيلَّ يرد أخذ الهاجمني، هجمات تتهدده حصن
دقة يوازيه ما يعطيني ال اإلنجليزية من واحد زمني برتكيب أجيئَه أن يًا متحدِّ األمر، آخر
أقتنع، لم لكني الغاضبة، لثورته تهدئًة وسكتُّ العربية، اللغة من الزمن عىل الداللة يف
اللغة يف «الزمن بعنوان اللغوي، للمجمع محارضة أعدَّ أن املوقف هذا ثمرة من وكان

الشاعرة». «اللغة كتابه يف مثبتة وهي العربية»،
منها تتكون بحيث داره، يف تقوم أدبية ندوة ل تسجِّ أن يوم ذات اإلذاعة وأرادت
وفكره، أدبه وعن اليومية، حياته عن وصورة اد، العقَّ منزل عن صورة السامعني لدى
خطة وكانت اختار، من بني فاختارني ويناقشونه، يناقشهم من يختار أن إليه وطلب
إنتاجه، جوانب من جانب عن سؤالني أو سؤاًال اد العقَّ منَّا كلٌّ يسأل أن هي املدبرة، اإلذاعة
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يف اد العقَّ مع ُطفنا أن وبعد فنجيب، اد العقَّ عن نحن لنا أسئلة الحارضون يوجه كما
حاجة وال حوار، من حولها نديره بما سمعية صورة عنها ننقل غرفة غرفة داره غرفات
متقابلتني، شقتني من تتألف الجديدة، مرص يف متواضعة داٌر بأنها القول إىل هنا بي
غاية قطٌع كلُّها بل رياش، وال طنافس وال أثاث يف زخرَف فال للكتب، ُخصصت إحداهما
غرفة يف التسجيل آلة حول تحلْقنا ثم داره، غرفات يف ُطفنا أن بعد إننا أقول البساطة. يف
كشعر الفلسفة إىل أميل هو أليس اد: العقَّ شعر عن سؤاًال الحارضين أحُد سألني الجلوس،
— سارة وقصة شعره استثنينا إذا — ملاذا أدبه: عن سؤاًال اد العقَّ وسألت العالء؟ أبي
كثريين عند يكون قد الذاتي الطابع هذا أن مع الذاتي الطابع من خلًوا كله جاء ملاذا
الشخيص والتعبري الذاتية النظرة من خلًوا أدبه كان لو بأنه فأجابني األدب؟ عالمة هو
وهبَّ إال شيئًا كتب ما لكنه الخصومات، تُثري ال الرياضة معادالت مثل لكان أقول، كما
ا وأمَّ فيه. اد العقَّ يتمثل شخيص، فردي ذاتي ألنه إال ذلك يكون وال يهاجمونه، الخصوم
أجبته فقد شعر؟ أم هو أفلسفة اد العقَّ شعر عن الحارضين أحُد إيلَّ هه وجَّ الذي السؤال
أن وأذكر تكون. أين شعره يف اد العقَّ شاعرية مبيِّنًا والشعر، الفلسفة بني الفرق له شارًحا
الرومي، ابن ذكُر وورد الندوة، يف حاًرضا كان جرمانوس الكريم عبد املجري املسترشق
جرمانوس الدكتور ومنهم به، اشتغل من كل عىل وشؤًما نفسه عىل شؤًما كان أنه وكيف
عن كتابه من فراغه عقب ُسجن — أظن فيما — ألنه اد العقَّ منهم كان وكذلك نفسه،
كان وإذا ،١٣ رقمه منزًال يسكن فهو التشاؤم، خرافة يتحدى اد العقَّ لكن الرومي، ابن
القدر. بها ليتحدَّى بومة تمثال مكتبه عىل يضع أن د تعمَّ فقد املصادفة، فعل من ذلك

نفسه هو قال كما — كان انفعاله، رسعة ويف أفعاله بساطة يف اد العقَّ أن الحق
عىل َهرمه ويف شبابه يف اإلحساس جياَش كان فلقد خالدة؛ طفولة يف — الرومي ابن عن
الحياة يحب من الناس من كان فإذا العبادة، من تدنو درجة إىل الحياة يحب السواء،
عىل مأجور كأنه يحبُّها من منهم كان أو وحدها، الغريزة بدفعة حبِّها إىل مسوق كأنه
يفرق ال معشوقته، العاشق يحب كما حياته يحب اد العقَّ كان فقد ناقم، وهو يفعله ذلك
حريًصا كان فقد ولذلك إدبارها؛ أو إقبالها سخطها، أو رضاها حاالت بني لها حبِّه يف
أليست رشاب، أو طعام شهوة أو هواء بلفحة يؤذيَها ال حتى بها العناية عىل الحرص أشدَّ
يُدثِّر فكان — قصائده إحدى يف يقول كما — خطر؟ يف الذخر وحارس ذخًرا الحياة
نادًرا؛ إال رأسه عن الغطاء يخلع وال عنقه، عن الصوف تلفيعة يرفع ال الشتاء، يف نفسه
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ال ويكاد الصيف، قيظ يف حتى الصدار ويلبس الدار، خارج وطربوش داره يف فطاقية
منزله. خارج رشاب جرعة يرشب أو طعام لقمة يأكل

تراث سلسلة عىل املرشفة للجنة اجتماٌع — هللا رحمه — منه رأيته ما آخَر كان
(١٩٦٤م)، املايض يناير أواخر يف جلساتها آخر كانت فقد بها؛ عضَوين وكنَّا اإلنسانية،
سفري وقبيل حينًا، العربية بجامعتها ألقَيض بريوت إىل ذاهب أنني مني عِلم فقط وعندئٍذ
أن مني ليطلب بالتليفون حدثني — ١٩٦٤م فرباير أول يف ذلك وكان — قالئل بساعات
— وجدته إن — رشد ابن وكتاب الفالسفة»، «تهافت الغزايل بكتاب بريوت من إليه أبعث
كتاب بإعداد مشتغل وهو يجدهما، فال مكتبته يف عنهما يبحث ألنه التهافت»؛ «تهافت

األجل. وافاه حني يديه بني كان الذي الكتاب هو ولعله الغزايل، اإلمام عن
الكربى الجائزة بمنحه مرتني اد العقَّ وأديبها مفكرها كرَّمت قد الدولة كانت لنئ
تذكاري بكتاب السبعني بلوغه عند وأصدقاءه تالميذَه نحن كرمناه لنئ ثم والفنون، لآلداب
مر عىل ُقرَّائه بزيادة سيزيد تكريمه أن من يقني لعىل فإنني إخراجه، يف جميًعا شاركنا

الخالدين. سجل وفكره بأدبه دخل قد ألنه السنني؛
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١

أن يستطيعان كما شيئني، بني التباين يكون ما أشدَّ يتباينا أن والشعر الفلسفة تستطيع
والفلسفة فلسفًة الشعر فيحسب األمر، عليه يختلط أن إليهما الناظر ليوشك حتى يتقاربا

شعًرا.
التي الحكمة بمعنى تُفهم أن ا إمَّ فهي بهما؛ ُعرفت معنينَي للفلسفة أن ذلك
عبارتُه فتجيء وعاناها، حياته يف مارسها كما الحية تجربته من صاحبُها استخلصها
بمعنى تُفهم أن ا وإمَّ واإلنسان، الكون تجاه به اختلجت وما نفسه ذات عن بيانًا
يصل أن ابتغاء وقضاياه، العلم مفاهيم من املفكر يستخلصها التي الصورية التجريدات
شيئًا يدع أن دون الشجر، من الجذور مواقع العلوم من تقع التي األوىل املبادئ إىل
رسائر عن كاشفة األول بمعناها الفلسفة كانت فإذا عمله، إىل يتسلل وميوله أهوائه من
إنها الرسيرة، خوالج من يشء عن تُفصح ال لكنها ذكية الثاني باملعنى فهي كاتبيها،
قلب هي األول باملعنى وصورته، فكر الثاني باملعنى وهي ومضمونها، حياة األول باملعنى
باملعنينَي إنها وتحليل، ومنطق وذكاء ذهن هي الثاني باملعنى ووجدان، وجنان ولسان
فرد يف مشخصة حياة خربة عىل يرتكز األوىل الحالة يف التعميم لكن األحكام، م تُعمِّ مًعا
ليتباعدان والشعر الفلسفة وإن لألفراد، فيه ذكر فال الثانية الحالة يف التعميم ا وأمَّ واحد،
العاري، املفرغ التجريد هذا مثل يف الفلسفة تدور حني شيئني بني التباعد يكون ما أشد
ليتباعدان إنهما صاحبها، عند الحياة حكمة هي الفلسفة تكون حني ليتقاربان وإنهما
الجمال يصوغ أن الشعر ويريد فيه، جماَل ال خالًصا الحق تقول أن الفلسفة تريد حني
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بثوب مكسوٍّا الحق يسوق أن الفيلسوف يريد حني يتقاربان لكنهما فيه، حقَّ ال خالًصا
. حقٍّ عىل منطويًا الجمال يصوغ أن الشاعر يريد حني أو الجمال،

بهذا الشعراء قبيل ومن الفيلسوف، اد العقَّ كان املعنى بهذا الفالسفة قبيل ومن
شاعًرا. وكان فيلسوًفا كان — هللا رحمه — اد فالعقَّ الشاعر، اد العقَّ كان املعنى

٢

الحرية ا أمَّ والعقل؛ الحرية وهما بالدنا، يف الحديث الفلسفي الفكُر حولهما دار محوران
فكيف والقيود، للقواعد التزاًما إال يكون فال العقل ا وأمَّ قيود، من فكاًكا إال تكون فال
الذي السؤال هو ذلك وقعوده؟ العقل وقيود وانطالقتها، الحرية فكاك بني الجمع يكون
أن لنا ليجوز حتى عنه، يجيب أن عندنا األخري القرن نصف يف الفلسفي الفكر يحاول
بني يوفقوا أن نشاطهم محور جعلوا قد املسلمون الفالسفة أسالفنا كان إذا إنه نقول
بحيث والحرية، العقل بني التوفيق هو اليوم الفلسفي نشاطنا فمحور والنقل، العقل

مًعا. آٍن يف وعاقًال ُحرٍّا الفعل يجيء
بعضها القيود، أنواع بشتى مثقلني ُكنَّا الحديثة، الفكرية نهضتنا قبل فيما أننا ذلك
فمن داخلها، من النفس خفايا يف كامٌن اآلخر وبعضها خارجها، من النفس عىل مفروض
الحياة حركة فينا شلَّ استبداًدا وحاكم، مستعمر من املستبدين استبداد كان األول القبيل
من الرشد نتبني فال أبصارنا تُعمي والخرافة الجهل أغالل كانت الثاني القبيل ومن النامية،
وقت يف ِمعوَلني من لنا بد ال فكان نسري، ال وقوف ونحن الركب فيسري ُخطانا وتُقيد الغي،
يزيح آخر وِمعول الحرية، ِمعول هو وذلك واملستبد، املستعمر قيود عنَّا يفكُّ فِمعول واحد؛
هما مًعا والعقل الحرية كانت ثَم ومن العقل. ِمعول هو وذلك والخرافة، الجهل غشاوة عنَّا
من انقضت التي األعوام يف الفكري نشاطنا كلَّ عليهما أدرنا اللذَين الرئيسيَّني املحوَرين
الطليعة مقدمة يف — هللا رحمه — اد العقَّ وكان بقليل، ذلك وقبل بل العرشين، القرن هذا
شاعًرا. عنده ضوءُهما وانبعث ناثًرا، كاتبًا أضاءهما مًعا، الفكرتني رساج أضاءت التي

٣

تصور بغري محاًال أمًرا إلحداهما تصورنا يجعل التقاءً يَديه عىل تلتقيان الفكرتني أن عىل
تسوده فني، عمٌل بأرسها الحياة أن نظم أو كتب ما كل يف أشاعها التي آرائه فمن األخرى؛
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األصوُل تحكمها فالحياة اختالفها، عىل جميًعا الفنية األعماَل تسود التي نفسها األصوُل
الحرية بني فيها التآلُف حيث من املصور، وصورة املوسيقى ولحن الشعر بيت تحكم التي
حرية فليست جميًال، فنٍّا منه يجعل يشء يف تحقق ما إذا الذي التآلف وهو والرضورة،
مع ترانا ثم السري، تحكم التي والقواعد القيود هناك تكون أن إال الحياة حرية أو الفن
يقول قواعد. وتُقعدنا قيوٌد، السري يف تُقيدنا تكن لم كأنه وانطالق ة خفَّ يف نخطو ذلك
عليه تكون أن ينبغي ملا حق مثٌل إنه فيه، الشاعر ف وترصُّ الشعر بيت إىل انظر اد: العقَّ
واطراد وقافية وزن من شتى قيود فهو الجمال، وحرية الرضورة قوانني بني الحياة
السدود هذه بني يخطر حني لها حدَّ ال نفس طالقة عن يُعرب الشاعر أن غري وانسجام،
فيه قائمة ال عالم يف بالخيال ويطري النشاط، طفرة فوقها من ويطفر اللعب، خطرة
وقوانينها، رضوراتها فلنفهم املعنى هذا وعىل الحياة، فلتكن وهكذا والعراقيل، للعقبات
ليكون وصياغتها صبِّها عند الحياة فيه تحرص الذي القالب إال والقوانني الرضورات فما
إليه، الفوىض بها نصري الذي املطلوب العدم من ولتسلم الوجود، هذا يف محدود حيٌِّز لها
فضاء إال يكون ال إنه يكون؟ لعله ماذا انظر ثم أثقال وال فيه موانع ال عامًلا ر فتصوَّ وإال
كأنها بها ونجري بقيودها، الحياة نحمل كيف فلنعلم تكوين، بغري هيويل أو فاصل، بغري

نريد. ما بلوغ عن تعوقنا ال
الكائن يف الحياة لريى حتى اد، العقَّ عند واحد كيان يف والقيد الحرية تلتقي هكذا
هي بل النابضة، الواثبة الحية النفس تكبل التي القيود ليست لكنها قيود، مجموعة الحي
الحياة يرى ال القيود»، «حانوت قصيدته يف هو وهذا والطريان، الوثب تنظم التي القيود
حياة، تكون ال بغريها إذ وألوانًا؛ أشكاًال قيودهم األحياء عىل يوزع حانوتًا إال جوهرها يف
التجارب قيد ومنها — معقد)» (أي مؤرب ِعقال من إال العقل «وما — العقل قيد فمنها

الحب: قيد ومنها اندفاعه، يف الغرِّ هوس من تحدُّ التي

ال��م��ت��وث��ب ال��ج��ام��ح ق��ي��د ال��ح��ب وف��ي ش��اخ��ص ال��م��ح��ب��ة ق��ي��د إل��ى وه��ذا
م��ه��رب��ي ال��ط��الق��ة س��ج��ن م��ن ال��ق��ي��د ف��ف��ي ت��ص��وغ��ه م��ن ي��ا ال��ق��ي��د أن��ل��ن��ي ي��ن��ادي:
وم��ن��ك��ب��ي وِج��ي��دي ك��ف��ي ب��ه ق وط��وِّ وم��ه��ج��ت��ي وروح��ي ل��بِّ��ي ع��ل��ى أِدْره
ط��ي��ب ال��م��ن��اظ��ر ف��ي س��ع��ي��د ب��ك��ل وأْج��ل��ه ال��م��س��وم ب��ال��ح��س��ن ��ع��ه ورصِّ
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األبوة: وقيد والسلطان، الجاه قيد ومنها

األب ع��ل��ى ال��ث��ق��ي��ل ال��ق��ي��د إل��ى ي��ح��نُّ ق��ي��ده ال��ع��ق��م ح��طَّ��م ع��ق��ي��م ورب

«فالقياد جريانه، فيستقيم والسدود الجسور له توضع الدافق كالنهر الحياة وهكذا
غيهب». مجاهل يف يميش كان ملن قيادة

٤

كائن كل يف بينهما جمع انضباطه، يف والعقل تلقائيتها يف الحرية بني اد العقَّ جمع بهذا
فكلما الفنون، آيات ويف الحية الكائنات يف الدرجات اختالف عىل فنية، آية كل ويف حي
ازداد اإلبداع، ُسلَّم يف الفن آية ارتفعت كلما وكذلك الكمال، ُسلَّم يف الحي الكائن ارتفع
تسري التي الحرية طالقة ويف جهة من تحكمها التي القوانني كثرة يف إمعانًا وازدادت
الحرة الفاعلية بني التناسق أحكم وإذا أخرى، جهة من أغراضها محققة هدفها نحو بها
العضوية الكائنات حكم يف هو كائن بذلك لنا كان وسريها، اتجاهها تضبط والقوانني
أو األفراد هم وهؤالء ينظمها، نسق يف كلها مصبوبة الحركة كثرة حيث من الحية،
وقصائد النبات ومفردات الحيوان وأفراد الناس كأفراد الكون، يتألف منها التي املفردات
الزائف من األصيل به تعلم مقياًسا لنفسك تضع أن شئت فإذا املصورين، ولوحات الشعر
فإذا تفرُِّده، خصائص عن باحثًا الكائن إىل انظر مقياسك، هو فهذا جميًعا، الكائنات يف
مطبوع إنه فُقل الكائنات، سائر بني له تكرار ال فريد الكائن هذا أن وعلمت وجدتها
لتقلِّد جاءت ومحاكاة أصل، عن نُقلت نسخة فهو وإال قة، الخالَّ املبدعة الحياة بطابع

والنموذج. لألصل القيمة كلَّ القيمة وتكون الفضل، يكون وعندئٍذ نموذًجا،
ولو مًعا، والفن الحياة يميز ما أميز من هو الفريدة الفذة بالخصائص فالتفرد
هو هذا خلودها لكان الخلود، لها زعموا ثم لها املميزة خصائصها محيت نفًسا أن
إحساساتها بخصائص تفردت التي فرديته يف للفرد يكن لم إذا الخلود ألن بعينه؛ املوت
البقاء ملجرد الخلود ينشد من يخاطب اد العقَّ ذا هو وها الفناء، إال هو فليس وإدراكاتها،

الحياة. إبَّان نفسه يف أِلفها التي كيانه فردية عن النظر بغض الدائم

ت��ج��ب��ر أم ال��م��خ��ي��ر أأن��ت ت��ح��ذر وال ال��خ��ل��ود ت��ودُّ
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أك��ب��ر أو ال��م��وت ه��و ت��ح��ب م��ا ول��ك��نَّ ال��ب��ق��اء ت��ح��ب
وال��م��س��ف��ر ال��م��ح��ج��ب ت��س��اوى وال��ض��ح��ى أدرك��ه ال��ل��ي��ل إذا
ال��م��ث��م��ر ال��م��ج��دب أش��ب��ه ف��ق��د زك��ت أو روض��ة ص��وح��ت وإن
ي��ب��ص��روا ل��م ح��ي��ث م��ن ال��خ��ل��د ف��ي وي��دع��ون��ه م��ات ك��ذل��ك

تتفاوت ألنها رتبًة؛ تتعادل وال منزلًة تتساوى ال اد العقَّ عند األفراد ذوات أن عىل
كما الرتتيب ُسلَّم نتصور أن لنا كان ولو أصالة، من عليه احتوت ما بمقدار فرديتها يف
اآلحاد وأدنى وينبوعها، الحياة رسُّ هو صمد أحد اآلحاد أعىل إن لقلنا اد، العقَّ تصوره
الشاعر، منزلُة تجيء واألدنى األعىل بني وسط ويف ويحاكون، يتبعون الناس من أفراد
األدنى، ليلهم األعىل يستلهم فالشاعر عامة؛ بصفة امللهمني منزلة أو الفنان، منزلة ُقل أو
إىل القبس فينقل بدوره الشاعر ليعود الرحمن، نفس من مقتبس الشاعر شعر أن ذلك

طويلة: قصيدة من والشاعر الشعر يف اد العقَّ يقول الناس. سائر

رح��م��ن ال��ن��اس، ب��ي��ن ال��ف��ذ وال��ش��اع��ر م��ق��ت��ب��س ال��رح��م��ن ن��َف��س م��ن وال��ش��ع��ر

٥

وهي — والشاعر الشعر مهمة بها يصف التي األبيات هذه عند اد العقَّ مع نقف وهنا
ألن — األول» «الحب عنوانها ديوانه، من األول الجزء يف طويلة قصيدة من مأخوذة أبيات
وعرضها. تحليلها بصدد اآلن نحن التي الفلسفية نظرته عىل ضوءًا لنا تُلقي األبيات هذه
ال واحد، نسق يف جميًعا الكائنات تضمُّ وحدة هي اد العقَّ يتصورها كما فالصورة
بينها صالت قيام مع املستقلة ذواتهم عىل لتُبقي بل طوفانها، يف اآلحاد األفراد لتُغرق
الوشائج هذه يرى أن له يُتاح ذا من ولكن الواحد، املجتمع أفراد بني الصالت تقوم كما
بالحقيقة فيوحي بدوره ليعود باريه، من إليه موحى الشاعر، إنه األشياء؟ بني الحميمة
صلة هي واألدنى واألوسط األعىل بني الرابطة والصلة تسمع، أُذن ذي كل إىل نفسها

فالشاعر: واحدة، أرسة يف الكل تجمع التي الرحم صلة هي كأنما الحياة،

َخ��وَّاُن األح��ي��اء م��ن ج��ف��اه إذا ل��ه ح��ي��اَة ال م��م��ا ال��م��ودة ي��ج��ن��ي
ه��تَّ��اُن م��ن��ه دم��ٌع يَ��ب��ك��ي��ه وال��َوْدق تُ��س��اه��ره أل��ح��اًظ��ا ال��ن��ج��م وي��ح��س��ب
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وال��ب��اُن ��ْرُو ال��سَّ وم��اَل ال��ورود ث��غ��ُر ض��اح��َك��ه ال��ن��اس وج��ُه ��م ت��ج��هَّ إذا
وع��ي��دان أب��واق — وال��غ��اب ل��ل��ري��ح — أس��م��ع��ه األص��وات ه��ات��ف��ة م��لَّ أو
س��ل��ي��م��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ه��و ك��أن��م��ا ع��ل��م��ت ب��م��ا ال��دن��ي��ا أل��س��ن ل��ه تُ��ف��ض��ي
ك��ت��م��ان ي��ط��وي��ه ب��م��ا ال��ح��ي��اة إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ف��ض��ي أل��س��ن��ة وال��ش��ع��ر
ت��ب��ي��ان ب��ال��ق��ول ل��ه��ا ل��ي��س خ��رس��اء ف��ات��ن��ة وْه��ي ل��ك��ان��ت ال��ق��ري��ض ل��وال
دي��وان ل��ل��ش��ع��ر ص��ح��ائ��ف��ه ف��ف��ي ي��رى ال��ح��ي��اة ف��ي رك��ن ال��ك��ون ف��ي دام م��ا

من الفالسفة وقفات أن ذكرنا إذا إيضاًحا الفلسفي اد العقَّ موقف نزيد ولعلنا
دت تجسَّ مادة عنها تفرعت روح وكأنه الوجود صاحبها بها يرى فوقفة صنفان؛ الوجود
مادة وكأنه الوجود صاحبُها بها يرى أخرى ووقفة حولك، من تراها التي الكائنات يف
وغريهما، وحياة عقل من نعرفها التي الالمادية املوجودات يف تتمثل روٌح عنها تفرَّعت
باختالف مختلفة فروًعا يتشعب األول الصنف هذا لكن األول، الصنف إىل ينتمي اد والعقَّ
هي أم إرادة؟ هي أم عقل، جوهرها يف أهي الروح، بها توصف التي الجوهرية الصفة
الروحاني األصل بأن مؤمٌن — شعره تتبع من يل يبدو كما — اد والعقَّ ووجدان؟ شعور
الحياة هذه وإن الحياة، تنشأ الحب ومن الحب، جوهره ألن وعاطفة؛ وجدان قوامه األول،
ها، رسِّ عن لتُفصح تنطق ال التي كالخرساء — جمالها برغم — األحياء كائناتها يف لتظل

نفسه: يف غزيرة عميقة ها يحسُّ الذي الشاعر لها يُتاح حتى

أدي��ان ت��ن��ف��ي��ه ال ل��ع��م��رك دي��ن م��ًع��ا وال��ح��ي��اة دي��ن��ي وال��ش��ع��ر ال��ح��ب
أك��وان ض��م��ت��ك م��ا ال��ت��ج��اذب ل��وال ق��دم م��ن ال��ح��ب ج��ن��ي��ن ال��ح��ي��اة ه��ي

الباطنية والحقيقة العاقلة، الحياة ال الشاعرة، الحياة هو اد العقَّ عند األصل إن أقول
الحقائق عىل مقصوران هذين ألن ورأسه؛ العلم بمنطق ال وقلبه الشاعر بوجدان ندركها
ما ميٌت عاطفتك، وانفعاالت شعورك خوالج عىل حرصت ما حيٌّ فأنت وحدها، الظاهرة

وحسابه: العقل حجاج عىل اقترصت

أك��ف��ان ال��ح��ل��م ووق��ار ل��رب��ه، ج��دث ف��ال��ح��ج��ى ح��يٍّ��ا ب��ال��خ��وال��ج ك��ن
رج��ح��ان األل��ب��اب ف��ي ي��ح��ي��ي��ه ول��ي��س خ��وال��ج��ه ف��ي ي��ح��ي��ا ال��م��رء وإن��م��ا
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عواطفنا يف فزمامنا العقل؛ برجاحة ال العاطفة بجيشان تُقاس فينا الحياة غزارة إن
أن ذلك بعد العقل من يطلب ثم أوًال بالعاطفة يميل اإلنسان لرتى حتى عقولنا، يف ال
إال العقل وما قبل، من بالعاطفة إليه مال قد ما تُربِّر التي واملسوغات الحجج له يخلق
بزمامها. ممسًكا عليها سيًِّدا ليجيء ال ليخدمها، التطور مجرى يف الحياة نسلته وليد
شاخ قد نراه الحياة، أزلية إىل بالنسبة سنِّه حداثة عىل الوليد هذا نرى أن عجٍب ومن

وفاعليتها: تلقائيتها يف طفلة الحياة زالت وما

ت��ت��زي��ن ص��غ��ي��رة وْه��ي ش��اب ق��د وإن��م��ا ال��ح��ي��اة ن��س��ل م��ن وال��ع��ق��ل
وي��ل��ق��ن ن��ف��س��ه ي��ص��اح��ب ل��بٌّ ل��ه وم��ا ال��ح��ي��اة ت��ص��ح��ب��ه وال��ط��ف��ل
ي��ت��ك��ون ال��ح��ش��ا ف��ي ج��ن��ي��نً��ا إال ال��ح��ج��ى ك��ان وم��ا ع��اش��وا ق��د وال��ن��اس
األع��ي��ن ت��راه ال دل��ي��ل م��ن��ه��ا ي��ق��ودن��ا ك��ال��زم��ام ال��ع��واط��ف إن

دافئة، نابضة حية فندركها بالوجدان نُدركها حقيقة بني لبعيد الفارق إن أال
قصيدة ففي كالثلوج؛ باردة رياضيًة أعداًدا فندركها الرصف بالعقل ندركها وحقيقة
باردة قمة للجبال أن معناه ما اد العقَّ يقول ديوانه، من الثالث الجزء يف الباردة» «القمة
حقائق إىل اإلنسان نظر فإذا الحياة، عندها تفرت باردة قمة للمعرفة وكذلك الثلوج، تعلوها
كلها حقيقتها ألن بيشء؛ يشعر ولم شيئًا يَر لم — العقيل اإلدراك قمة عىل وهو — األشياء
أن ذلك معنى يكون هل ولكن الحركة، متشابهة التكوين، متشابهة ذرَّات أنها هي هناك
وبعد مداه، غاية إىل العقل نستخدم بل كال، الوجدان؟ ببصرية لنكتفَي عقولنا نطمس
ُوجدت: منذ معها ُوجد الحياة، صنو وحده ألنه الوجدان؛ إدراك إىل نركن ذلك وفوق ذلك

ال��ب��اردة وال��ق��م��ة ف��إي��اك ال��ذرى رف��ي��ع ارت��ق��ي��ت م��ا إذا
زائ��دة ن��اق��ص��ة األرض وال دوارة ال��ش��م��س ال ه��ن��ال��ك
ب��ائ��دة أو ال��خ��ل��ق م��ج��ددة وأط��واره��ا ال��ح��ادث��ات وال

فإدراك إذن بالعقل، ال بالوجدان تُدَرك أن إىل أقرب األوىل الحقيقة كانت فإذا
الحياة قضايا يف عليها ل نعوِّ التي هي — وبراهينه املنطق تدليالت ال — الفطرية البداهة
يبني أساس أيِّ فعىل الفنون، وملعات الفلسفة ملحات يف نراه ما ذلك عىل وشاهُدنا الكربى.
نكتنه أساس أي وعىل ببداهته، يلمحها ملحة عىل يكن لم إن فلسفته العظيم الفيلسوف
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إليه يرمي ما وهذا البداهة؟ طريق عن العميق بلبابه اتصالنا عىل يكن لم إن الفن رسَّ
طربًا املوسيقى فليست ديوانه، من الثالث الجزء يف «املوسيقى» عن قصيدته يف اد العقَّ
دون عنها فنتعلمها الحياة، بمعاني لبداهتنا مخاطبة أعماقها يف هي بل وكفى، لألسماع

وغريها: لغة من وأدواته الذهن إىل اللجوء

ال��ف��م ب��ه ي��ب��وح ال م��ا وق��ائ��ل��ة ب��ع��ل��م ل��ي��س م��ا اإلن��س��ان م��ع��ل��م��ة
ال��ت��ك��ل��م م��ا م��ه��ده��ا ف��ي ع��ل��م��ت وم��ا ب��داه��ة ال��ن��ف��وس ب��ي��ن وك��ام��ن��ة
ت��ح��ج��م ال��ن��ور س��ط��وة م��ن أن��ه��ا ع��ل��ى ظ��ل��م��ات��ه��ا م��ن األوه��ام وم��خ��رج��ة
ت��ؤل��م وه��ي ت��رج��ي��ع��ه��ا ف��ي��ط��رب��ه ن��ف��س��ه أش��ج��ان اإلن��س��ان وم��س��م��ع��ة
م��ي��س��م ال��ق��ل��ب ن��وط��ة ف��ي ل��ه ح��دي��ثً��ا وأس��ت��م��ع أن��ص��ت ال��ق��ول ع��ل��يَّ أع��ي��دي
ي��ح��ل��م وْس��ن��ان وال��ق��ل��ب ت��س��م��ع��ت��ه أن��ن��ي وأذك��ر ي��ن��اغ��ي��ن��ي ح��دي��ثً��ا
أق��دم ه��و أو ال��ق��ل��ب ك��ع��ه��د ق��دي��ٌم أن��ه ف��أزع��م ب��ال��ذك��رى وأوغ��ل
ال��م��ك��ل��م ف��ؤادي أم م��ن��ه��ا ت��ن��ادي��ن س��ح��ي��ق��ة أن��ف��س أدري ل��ي��ت��ن��ي وي��ا
ت��س��ل��م ال��م��زار ب��ع��د ع��ل��ى وأخ��رى ق��ري��ب��ة ن��ف��س ن��ف��َس��ي��ن: ل��ن��ا ك��أن

أعىل عامًلا العالم هذا وراء تجعل التي األبيات، هذه يف األفالطونية اللمحة إىل فانظر
منه نقبس بل حولنا، من الطبيعة محيط يف نجدها ال التي املعاني منه نقبس وأكمل،
قربها مقدار لنعلم الدنيا الحياة هذه أوضاع بها نقيس التي املثىل واملعايري العليا الِقيَم
بالبصرية اللمح هو األسمى، املاورائي العالم ذلك إدراك إىل وسبيلنا الكمال، عن بُعدها أو

والفن. الفلسفة ألعالم يحدث كما النافذة،
خالل من يوحي حني الفنية العبقرية ذروة يبلغ إنما — مثًال — الفذ فاملوسيقي
فيتساوى والنماذج، املثل عالم وهو الِقيَم، عالم أو الروح، عالم من يستمدُّها بمعاٍن ألحانه

سواء: كليهما يف الفطرية البداهة ألن والجاهل؛ العالم إدراكها يف

أب��ك��م ب��م��ع��ن��اه ي��زري وال ف��ص��ي��ح ي��زي��ده ال م��ا اإلن��س��ان أم��ل��ه��م��ة
وأع��ج��م ل��دي��ك م��ن��ط��ي��ق ف��س��ي��ان وم��ن��ط��ق ع��ل��م ك��لُّ ت��ن��اه��ى إل��ي��ك
ت��ت��رن��م ش��ب��اب��ة ول��ك��ن��ه ل��ح��ِن��ه ب��م��ب��دع ال��ش��ادي ال��م��ط��رب وم��ا
ن��ت��أث��م وال ُح��بٍّ��ا ون��ع��ب��ده ن��ح��بُّ��ه إل��ه ع��ن ح��دِّث��ي��ن��ا أال
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وأك��رم ص��داك م��ن أش��ج��ى ال��ق��ل��ب إل��ى م��س��ل��ك اإلل��ه��ي ل��ل��وح��ي ك��ان ف��م��ا
م��ق��س��م ال��ن��ف��وس ك��ل ف��ي وم��ع��ن��اك م��ن��ظ��م ال��ل��غ��ات ك��ل م��ن ح��دي��ث��ك
ت��ه��زم ف��ي��ه واألع��ص��ار ول��ل��ن��ار ع��ول��ة واألن��اس��ي ف��ي��ه ف��ل��ل��وح��ش

٦

كان أم الوجود إىل نظرته يف ذلك أكان سواء روحانية، اد العقَّ فلسفة أن نرى ذلك من
من بيد نلمسها روح عنده فالكون الوجود؛ ذلك معرفة إىل اإلنسان وسيلة إىل نظرته يف
الطبيعة هذه فكأنما معرفتها، إىل وسيلتُنا واملادة الوجود، حقيقة هي الروح أن أي املادة،
األصل ذلك إىل يشري ما كثريًا وهو وراءها، الكامنة بالروح تنطق ألسنة فيها ما بكل
طريق عن نُدركه الذي «الحي» هو ألنه «الحياة»؛ بكلمة ق الخالَّ املبدع الكامن الروحاني
الكائنات يف املتجزئة الحياة من وجوًدا أسبق املطلقة فالحياة أوصالنا، يف تدبُّ التي الحياة

أفرادها: من نحن التي الحية

ال��ط��ب��ي��ع��ة زي��ن��ت��ه��ا ح��ف��ل ـ��ت ت��م��ن��ـ ل��م��ا ال��ح��ي��اة ل��وال
ال��رف��ي��ع��ة ال��ص��ور ن��ف��س��ه��ا م��ن ت��رى أن ت��م��ن��ت ل��م��ا
م��ط��ي��ع��ة ل��ه��ا ف��ه��ي ال��ن��ط��ق ة ال��ح��ي��ا وع��ل��م��ت ح��ي��ي��ت
م��ري��ع��ة ح��ال��ي��ة ال��زه��ر ض ري��ا ف��ي ح��اله��ا ف��رأت
ال��ب��دي��ع��ة وال��غ��رر ال��ح��س��ن ه وج��و ف��ي ص��ب��اه��ا ورأت
ال��وس��ي��ع��ة ال��س��م��وات ب��ي��ح م��ص��ا ف��ي س��ن��اه��ا ورأت
ال��رض��ي��ع��ة ب��أط��راف وح��ب��ت ال��ف��ت��ى ب��ي��د وت��ن��اض��ل��ت
ص��ري��ع��ة وف��ي ال��س��ب��اع ب��ي��ن ص��ارع ف��ي وت��رددت
ط��ل��ي��ع��ة ل��ه��ا ال��س��م��وم ري��ح وف��ي ن��اب��ض��ة ال��ث��ل��ج ف��ي
ال��دف��وع��ة وال��ل��ج��ج ال��ه��وج ح ال��ري��ا ف��ي ق��واه��ا ورأت
س��م��ي��ع��ة م��ب��ص��رة ال��ن��ف��س ف��ي ض��م��ي��ره��ا ن��ج��ي ورأت
ص��دي��ع��ة ب��م��رآة ت��رض��ى ال وه��ي ال��م��راي��ا ن��ح��ن
س��ري��ع��ة ف��ال��ل��ق��ي��ا أح��ج��ار ال��ـ أي��ه��ا ت��غ��ب��ط��ي��ن��ا ال
وض��ي��ع��ة أح��ج��ار ون��ح��ن ة ال��ح��ي��ا ت��ش��رف��ك ف��غ��ًدا
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بحيث وأشكاًال، صوًرا الطبيعة يف تبدت قد قة الخالَّ الحياة أن كيف إذن أرأيت
إىل أعالها من الحقيقة تُدرك أن حولك التي الكائنات إىل الحسَّ أرهفت إذا تستطيع
ويودُّ يتخطاها من الناس من نرى ثم بالشواهد، مليئة الدنيا تكون أن والعجب أدناها،
واعتباًرا: رؤيًة حوله ما استنفد قد هو كأنما وراءها، ما يشهد لعله حدودها جاوز لو

م��داه��ا ب��ل��غ��ت ه��ل ع��ل��ي��ه��ا، ي��ع��ل��و ل��ه م��دى ال��ح��ي��اة ف��وق ط��ال��بً��ا ي��ا
ت��راه��ا — ن��ظ��رت ل��و — وح��ول��ك إال ت��ش��ت��اق��ه��ا ص��ورة خ��ي��ال��ك ف��ي م��ا
س��واه��ا ت��روم ال ل��ع��ي��ن��ك ك��ف��ًؤا وج��دت��ه��ا ال��خ��ل��ود، ع��ل��ى اس��ت��وي��ت ول��و

أداة فإن مادية، ال صفات من الروح تحت يندرج ما أو روًحا الكون رسُّ كان وإذا
الحقائق إلدراك بطبيعته استعد قد يكون فينا جانبًا إال تكون لن الرس لذلك معرفتنا
إىل ما أو والغريزة، الفطرة أو البداهة، أو البصرية، أو الوجدان، أو كالحدس، الروحية؛
والسمع، كالبرص الظاهرة الحواس من حاسة إىل فيها نركن ال وسائل من األشياء هذه
إدراك حيث من الظاهرة الحواس هذه عىل أساًسا قائمة كلها العلمية املعرفة كانت وملا
بوجود االعرتاف من لنا بد ال كان الواقع، دنيا عىل العلمية القوانني تطبيق ثم الشواهد
وعلم وظواهرها، طبيعة أمر األمر كان فإذا الحقائق، من لنوعني اإلدراك من نوعني
الطبيعة وراء تكمن حياة أمر األمر كان إذا ا وأمَّ فالعقل، الحواس هي فأداتُنا وقوانينه،
أو الوجداني، اللمح هي فأداتنا تدري، وال ندري حيث من الحية الكائنات يف وترسي
عيان هو الذي — الصدد هذا يف الفالسفة يستخدمه مصطلًحا أردنا إذا — الحدس هي
اإلدراك هو وذلك نتائج، وال مقدمات وال تعليل وال تحليل فيه يطلب ال مبارش، روحاني
مضلًال، معيبًا خلًطا ليكون وإنه الوجود، لحقائق الفني اإلدراك أيًضا هو أنه كما الصويف،
أن أو وحدها، البصرية إلهام بإدراكه خص قد ما ندرك أن العلمي بالعقل حاولنا نحن إذا
والشعراء، املتصوفني بوجدان التجريبية التفصيلية التحليلية العلم حقائق إدراك نحاول
بيننا، فيما ليتعدد حتى الحق عن السبيل ضللنا وإال ووسيلته، أداته الجانبني من فلكلٍّ

حرية: يف — اد العقَّ مع — ونقول

ك��الم زع��م��وا م��ا ك��ل ـ��ق��ة، ح��ق��ي��ـ ال ال��ح��ق��ي��ق��ة؟ أي��ن
إم��ام أو غ��رٌّ ي��ن��ُج ل��م ال��ه��وى ف��ي غ��رق��ى ال��ن��اس
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ال��ل��ث��ام يُ��ض��م��ره��ا ك��ال��غ��ي��د غ��ادة ال��ح��ق��ي��ق��ة إن
وه��ام��وا ص��دوا ل��ه��م الح��ت ف��إن ب��ه��ا ي��ه��ي��م ك��لٌّ
األن��ام ع��ن��ه ف��أع��رض��ت ح ال��ص��را ال��ح��ق أش��رق ك��م
ال��ظ��الم ل��ه��ا ي��ط��ي��ب ف��ي��ش خ��ف��ا — ت��دري ل��و — وال��ن��اس
يُ��رام ال��دن��ي��ا ف��ي ح��ق ال �ه أن� إال �قَّ ح� ال

٧

الخارجي، الوجود طبيعُة حيث فمن شعره، يف أراها كما ادية العقَّ الفلسفة مالمح هي هذه
يجيء عطوف، رحيم حيٌّ أسمى كائن القمة يف التايل، النحو عىل الكائنات تسلسل يكون
وقلوبهم، بوجداناتهم األسمى الكائن حقيقة إدراك صفاتهم أخص أفراٌد الرتبة يف بعده
متفاوتو أفراد ذلك بعد يجيء ثم الفنية، والنظرة الصوفية النظرة أصحاب هم وهؤالء
درجة يف اختالف مع واحدة، حقيقة أسطحها عىل تعكس املرايا كأنهم بينهم فيما اإلدراك
عىل الكائنات من الدنيا الطبقة هذه يعني أن الفنان مهمة وتكون مرآة، كل عىل الوضوح
عند فهي الوجود لهذا اإلنسانية املعرفة حيث من ا وأمَّ أنصع، صورة يف الحقيقة إدراك
وهي الباطن، وصميمها الحياة كنه بإدراك يتصل فيما واإللهام بالوجدان معرفة اد العقَّ

للعيان. البادية بالظواهر معرفة كانت إذا وبالعقل بالحواس
الحب إىل كله الوجود يردُّ الذي هو وحده فاملتفائل صميمها؛ يف متفائلة فلسفة إنها
مليئة دواوينه لكن والوجدان، القلب إدراكه أداة ويجعل الكائنات، سائر بني والتعاطف
كما الشاعر يأخذ حزن — أرى فيما — ذلك وتعليل املر. التشاؤم فيها يرسي بقصائد
أمامهم فتح قد العالم ذا هو فها اإلنسانية، كرامتهم عن غافلني حوله من الناس رأى
عىل فتشاؤمه وإذن أنفسهم؟ ِقيَم من تصغريهم ففيم وجمال، حب من تنفد ال مصادر
يغوص حني ا وأمَّ اليوم، حضارة عرفتهم كما البرش أفراد من الغفلة بزوال يزول السطح،

املوت: لقاء يف حتى متفائل فهو الوجود رسِّ إىل اد العقَّ

ال��م��ع��ذب��ا ذاك ال��ل��ه أراح وق��ال��وا م��ن��يَّ��ت��ي تُ��ق��ض��ى ي��وم ش��ي��ع��ون��ي إذا
ي��ت��ه��ي��ب��ا أن ال��ل��ح��د أخ��اف ف��إن��ي ال��ث��رى إل��ى ص��ام��ت��ي��ن ت��ح��م��ل��ون��ي ف��ال
وي��ش��رب��ا ي��غ��نِّ��ي أن ي��ح��ل��و زال وم��ا ش��ه��ي��ة ك��أس ال��م��وت ف��إن وغ��ن��وا
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ال��م��غ��ي��ب��ا ال��ول��ي��د ف��ي��ه ت��ح��زن��وا ف��ال ال��ورى ب��ن��ي م��ه��د ال��م��ه��د، إال ال��ن��ع��ش وم��ا
ف��أط��رب��ا ال��ق��ص��ي��د س��م��ع��ي ع��ل��ى أع��ي��دوا وإن��م��ا ب��ال��ب��ك��اء ت��ذك��رون��ي وال

الشاعر. الفيلسوف اد العقَّ هللا رحم
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١

رسوًال الهند، ألبناء طاغور كان ما العربية، لألمة (١٨٧٦–١٩٤٠) الريحاني أمني كان
وبني واإلنسان، اإلنسان وبني والطبيعة، اإلنسان بني أواُرصها تنعقد الخالصة للمحبة
نظم سواء بالشعر، وينطق البرص، خلف بالبصرية يُدرك صويف كالهما وهللا، اإلنسان
بقوله: فيخاطبها أمه، بحضن الوليد يلوذ كما الريحاني يلوذ فبالطبيعة نثر؛ أو القول
من وكياني حوايس املئي أرسارك، بعَض أذني يف واهميس عانقيني األزلية، األم «أيتها
صدر عىل اطرحيني الهائلة، املخيفة روحك أعماَق أمامي افتحي ونسماتك، نفحاتك
إنسان أيِّ — اإلنسان إىل وجالل.» وعظمة وعز قوة من فيك ما بعض إيلَّ يَْرسِ عواطفك،
رش من عيلَّ أنزلَت أو خري من يل أجزلَت مهما إنه فيقول الريحاني يتجه — إنسان وكلِّ
بك، وأومُن لك، أُخلص أزال فال هبطَت، أو الحياة مدارج يف علوَت ومهما أخاك، أزال فما
يف بحث ثم يجده، فلم الناس عقائد يف بَحَث إنه يقول العظيم الكون إله وعن وأحبك.
وحرف الكتاب هذا يف حرف منها ساكنًة، أحرًفا الكريم اسمه من فوجد املقدسة الكتب
الساكنة األحرف بهذه ينطق أن الروحية طفولته يف لإلنسان أنَّى لكن الكتاب، ذلك يف
األحرف تلك إىل تضاف العلة أحرف من لنا بد ال إنه كنهها؟ يُدرك أن عنك ودْع وحدها،
يهدينا — والعلماء األنبياء غري — ذا فمن مفهومة، كلمات اللسان بها يجرَي حتى الساكنة
لقد السماء؟ أفالك يف املتقابلة البعيدة الكواكب بني تجمع التي اإللهية الوصل همزات إىل
أمم من أمة كلُّ ت وَفرسَّ حت، وامَّ ُخطَّت ثم حت، وامَّ كلمات الكوني الرس نقاب عىل ُخطَّت
من إىل بحاجة زلنا فما معامُله، انطمست الذي العظيم النبأ هذا من حرًفا املتمدنة األرض
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فيها ولتنبعث جمود، بعد لتحيا وصٍل، وهمزاِت حركاٍت الساكنة األحرف فوق لنا يضع
قلبه. ولُكنُة لسانه لعثمُة اإلنسان عن فتزول والهواء، املاء سالسة

ثورو، كان وما إمرسن، كان ما العرشين، القرن هذا يف العربية لألمة الريحاني وكان
وحدًة الكوَن يرى مثايلٌّ كإمرسن فهو عرش، التاسع القرن يف األمريكية املتحدة للواليات
عىل البُرص منَّا وقع فلنئ البدن، يف الجوارح تنضم كما أجزاءه، تضم واحدة عضوية
الخافية املستورة الروابط نُدرك — بالبرص ال — فبالبصرية وهناك، هنا متناثرات كائنات
كإمرسن، كذلك وهو ووديان، بحاٌر بيننا باعدت وإن واحًدا، كائنًا ومنك مني تجعل التي
وعهد املنقول، الفكر عهد بلده، يف الفكر عهود من عهدين بني الفاصل كالحد كالهما جاء
الريحاني قبل العرب أصبح كما — إمرسن قبل األمريكيون كان فقد األصيل؛ الفكر
معارصين، أو أسالًفا وى السِّ ذلك كان سواء يكتبون، ما سواهم عن ينقلون — وزمرته
يصدرون — وزمرته الريحاني بعد العرب أصبح كما — إمرسن بعد األمريكيون فأصبح
عن هذا الببغاء، ترديَد يرددون ال لكنهم بغريهم، يستضيئون أنفسهم، عن يكتبونه فيما
إىل وحيًدا لجأ وقد ألحدهما أقرأ فلست وثورو، الريحاني عن ا وأمَّ وإمرسن، الريحاني
يف وولدن بحرية إىل وحيًدا لجأ وقد لآلخر أقرأ وكأنني إال لبنان، جبل يف الفريكة وادي

متأمًال. مستوحيًا ونباتها وحيوانها بالطبيعة الئذٌ كالهما ماساتشوستس، والية
السابع القرن يف — إنجلرتا — لبالده لوك جون كان ما العربية لألمة الريحاني وكان
يفرض أن من باهلل مستعيذًا التسامح» «يف املشهورة رسالته «لوك» نرش حني عرش،
عنوانها بأختها، شبيهة رسالة هي فها عقيدة، أو فكرة — بالقوة — إنسان عىل إنسان
طبعها، ثم وطبعها، ١٩٠٠ سنة نيويورك يف وهو الريحاني ألقاها الديني»، «التساهل
الطبعة مقدمة يف يقول فكما املباركة، الكلمة تشيع كما قومه يف شاعت ألنها طبعها، ثم
عىل نستلُّه بتار، سيف بغري يكون ال املواطنني بني التعاون «إن الرسالة: لهذه الثالثة
عىل جمعاء، كلها التعصبات عىل بل األثيم، الفظيع التعصب الذميم، الخبيث التعصب
والتعصب الخئون، الجنيس والتعصب الفاجر، املذهبي والتعصب الكافر، الديني التعصب

واإلخاء.» والعدل، الحق، آيُة لهو كلها، املآثم هذه عىل سيًفا وإن امللعون، الطائفي
إىل داعيًا عرش، الثامن القرن يف لفرنسا روسو كان ما العربية، لألمة الريحاني وكان
والتحليل التعليل يف الحاد بمنطقه العقل كفة لرتجيح كفته شالت أن بعد الصادق، الوجدان
«تعاَلوا أن الريحاني فينادينا اإلنسان، يعيش وحده بالعقل ليس ال، فولتري، يدي عىل
— نحلم كما — ونحبَّ جميلة، أحالًما نحلْم تعاَلوا نفكر، كما ونَِعْش نشاء، كما نفكر
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مظلم كهف بني اإلنسان حياة تحرص التي التحليلية العلماء طرق سئمت قد جميًال، ُحبٍّا
السياحة! هذه أجمل ما الحديث، التمدن طريق عن القرب إىل الكهف فمن بارد، وقرب
السائح بها يمرُّ التي الروحية الفكرية السياحة ا وأمَّ قصرية، — الحظ لحسن — ولكنها
األزل، عالم أولها طويلة، سياحة فتلك الجميلة، األماكن من وغريها الحب، جزائر عىل

الخلود.» عالم وآخرها
تتفاوت بمقادير جميًعا، هؤالء كان ما العربية لألمة الريحاني أمني كان قد نعم،

واحد. رسول يف رسل عدة لنا كان فقد ولذلك وأعماًقا؛ أبعاًدا

٢

بني موضًعا الحساس الوجداني الصويف الشاعر لهذا نتخري أن من بد ال كان إذا إنه
كما اإلنسيني أو — اإلنسانيني جماعة بني يكون أن هو يالئمه، موضع فخريُ الفالسفة،
ومداًرا؛ محوًرا اإلنسان يجعلون أنهم هو يميزهم ما وأخص — يَهم يسمِّ أن بعضنا أراد
وحريته وارتقاؤه اإلنسان خريُ كان إذا إال صناعة، وال حكم، وال علم، وال ، فنَّ وال فكر، فال
الصغرية األرضية الكرة لهذه كان املفكر، الحر اإلنسان فبفضل ومقصًدا، هدًفا وطالقته
يقول هكذا — ترى» وال تُرى التي العظيمة الكثرية «العوالم سائر بني العليا مكانتها
الكواكب، من ماليني فيه تدور الذي املتناهي غري الفضاء يف صغرية «نقطة — الريحاني
القريب الفضاء هذا يف صغرية نقطة والشموس، األقمار من ومئات السيارات، من وألوف
ويرفع ويتكرب، يشمخ اإلنسان ترى ذلك ومع أرضنا، هي هذه عاملنا، هو هذا البعيد،
عىل األول الحق األفكار فألرباب هذا، من بد ال كان وإذا الجوزاء، إلهة رءوس فوق رأسه
صغري.» عالم يف كبري عالم هو الصغرية الكرة هذه عىل د يتجسَّ فكر كل إن نعم، أظن. ما
فيفكر الناس، أجل من الناس عاش لو — هذه دنيانا — دنيا من أروعها كان ما أال
اإلنسان، ملنفعة ولكن فنونه، تهوى كما اإلنسان ويعمل اإلنسان، خري ابتغاء ُحرٍّا اإلنسان
يستطيع أال عجب: يف ليتساءل الريحاني فيلسوفنا وإن للجميع. متسع ذلك بعد الدنيا ويف
أن دون ثوبه يرفأ أن يستطيع أال سواها؟ يبغض أن دون الناس من فئة يحب أن املرء
نوازُع بينهما تباعدت مهما اإلنسان أخيه إىل حاجة لفي اإلنسان إن جاره؟ ثوب يمزق
ساعة الصغري كهفه يف املطُر حارصه كيف الريحاني علينا ويقصُّ العقيدة. ومنازع الفكر
سكنته التي املخلوقات آثار من الكهف داخل كان ما ذلك أثناء يتأمل فأخذ الزمن، من
والضبع فرخته، ليأكل يدخله كان والثعلب ثوبها، لتبدل تدخل كانت الحية أن فرأى قبله،
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املسكينة، الدجاجة ريش من بقية وهنا البايل، الحية ثوب هو فهذا مائدته؛ فيه ليفرتش
من عشرية وفيها العنكبوت، أنسجة والزوايا السقف ويف الثعلب، عظام من عظم وهناك
قيرص من نفسها عىل آمن النحيفة خيامها يف راقدة رآها بعوضة أن ليؤكد وإنه البعوض،
املأوى هذا اآلن يشاطرني برفيق يل «َمن لنفسه: الريحاني هتف وعندئٍذ قرصه، يف الروس
الطبيعة من بالقرب وأنا نفيس تاقت لقد جميلة! العزلة إن له ألقول البارد، املعتم الصغري
وضعفي.» قوتي من خفي ما والضعف القوة من فيها بما تريني أخرى، برشية نفس إىل
الدستور كأنها جاءت بكلمة «الريحانيات» من الثاني الجزء الكاتب استهل لقد
القصوى، أمنيتي الشهرة وال املجد «ال فيها: يقول كلمة عامة، اإلنسانيني وحياة لحياته
يف بسيًطا أكون أن هي األوىل الجوهرية أمنيتي وإنما العظمة، وال الثروة وال الجاه وال
ُحرٍّا وسلوكي، ترصيف يف فطريٍّا وآرائي، مبادئي يف مستقيًما أقوايل، يف صادًقا أعمايل،
أحد، من أغار أن دون وأحب أحًدا، أبغض أن دون أعيش أن أودُّ أكره، وما أحب فيما
هم من أحسد أو دوني هم َمن أدوس أن دون وأتقدم أحد، عىل أترفع أن دون وأرتفع
العقيل الرقي ُسلَّم يف واحدة درجة ويرفعهم الخري، إىل الناس يلهم ما يفَّ كان وإذا فوقي،
أن أحب والتآمر، والوعيد باإلنذار ال واللطف، واإلشارة باملثَل أظهره أن أحب والروحي،
من كَسهٍم ال السماوية، الكواكب كأحد تكون أن أحب تفرقع، أن أحبها وال حياتي تشعَّ

النارية.» األسهم
ولنفسه الحرية لعقله يريد — اإلنسانيني الفالسفة كسائر — الريحاني فيلسوفنا إن
األعمى، التحزب بصبغة يشوههما وال والطوائف، يَع والشِّ امِلَلل بقيود يقيدهما ال االنطالق،
يسري أن فيها عليه يُفَرض طريق عىل بها يخاطر فال هو، له ذخرية تبقى أن لنفسه يريد
ال والحكيم بروحه، يتاجر ال والحر نفسه، باستقالل يخاطر ال العاقل إن مطيًعا. صامتًا
هكذا صديقي»، يا «ال التقليد، بسالسل يتقيد وال شأنها، يكن مهما لشيعة عقله يُرهق
هذا ليس تبيعها، أو لرتهنها سلعة أو أرض قطعة النفس هذه «ليست الريحاني: يصيح

به.» تتاجر التفاح من برميًال العقل
لكل كذلك يريدهما التحرُّر، ولعقله االنطالق لنفسه يريد الذي اإلنساني أن عىل
إذ وعقيدته؛ ورأيه سواك دْع ولكن شئت، ما وعقيدتك رأيك دون فقْف البرش، من إنسان
لهم املخالفون كأنما عليهم، مقصوًرا الحق يرون الذين أولئك رش من ا رشٍّ أخبث ليس
— عربي ابن مع — تدين نفس من عنًرصا أطيب وليس قلوبًا. وال عقوًال هللا يرزقهم لم

ركائبه. توجهت كيف الحب بدين
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النافذة العني له وكانت محاسنها، تُبهره فلم أمريكا، يف عاش ما الريحاني عاش لقد
نيويورك، أبواب عىل للحرية أقيم شامخ تمثال فهنالك بالطالء، تنخدع ال التي الناقدة
يوم، ذات لبنان بحر شاطئ عىل وقف لقد حتى ُعبَّادها، ومن بل الحرية عشاق ملن وإنه
ثم املضيق، حتى غربًا البحر يَعُرب خياله وطفق صغرية، موجٌة قدميه لثمت أن إال هي فما
يتمتم فأخذ الحرية، تمثال بالخيال بلغ أن إىل موجة إثر يف موجة األطليس املحيط يجتاز
األنبياء، بالد إىل العلماء بالد من خري رسول إال قدمي لثمت التي املوجة «ما قائًال: لنفسه
هي إْن املرشق، إىل املغرب يقذفها والهدى النور بحر من صغرية واحدة موجة إال هي ما
نيويورك مدينة يف نرباسها الرافعة الحرية إلهة قدَمْي تغسل التي األمواج من موجة إال
يف الجميل الجليل التمثال هذا مثل املستقبل يرى أن بد ال اآلن: لكم ألقول وإني العظمى،

واألقىص.» األقرب الرشق مدن من كربى مدينة كل
إذ وأمريكا؛ أوروبا يف يومئٍذ رآها التي كالحرية حرية لنا يُرْد لم الحرية نبي لكن
هي الصحافة، ورجال والخطباء السياسية لألحزاب سالح سوى ليست إنها عنها قال
ويتساءل آخر». ا لصٍّ واللص آخر، منافًقا أحيانًا املنافق به يقاتل «سالح — قال كما —
يدعونه الذي الوهم بهذا الحرية أتقوم األحرار؟ من والعمال الفقراء «أتحسبون الريحاني:
الواليات سكان نصف إن لكم قلت إذا أتعجبون االقرتاع؟ حق الدستورية الحكومات يف
تتوقف التي الحرية من للخادم الفائدة فما العبودية؟ بسالسل مكبلني يزالون ال املتحدة
القانون، له يكفلها التي السياسية الحرية من الفائدة ما الجائرة؟ الخبيثة سيده إرادة عىل
رأيًا يُبدَي أن يستطيع ال وهو ُحرٍّا يُعدُّ هذا أفمثل األغنياء؟ قبضة يف القانون كان إذا
من ُحرٍّا أيُحسب له؟ روح وال رأي ال من نفسه، يملك ال من ُحرٍّا أيعدُّ سيده؟ رأَي مخالًفا

معاشه؟» عليه يتوقف من بوجدان ُمقيًَّدا وجدانه كان
فوره: من أجابك الرائد؟ أيها لنا تريد حرية أي قائًال: اإلنساني فيلسوفنا سألت فإذا
القيود من مطلًقا فيكون نفسه، زمام الفرُد بها يملك التي الروحية، الحرية لكم أريد
أو مجتمع أو أرسة من القيود هذه تجيء أن بني عندي فرق وال وعقله، روحه تُكبِّل التي
محجوزة ال إرادته، طوَع املرء روح تكون أن هي الروحية الحرية سياسة، أو دين من
إىل عمله إىل بيته من فيها يتدرج الحرية هذه وطالب مرهونة، وال مبيعة وال موقوفة وال
من ونتيجة األصيلة، الروحية الحرية من فرع إال السياسية الحرية فما وحكومته، معبده

نتائجها.
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٣

والفن، الطبيعة، ثالث: دعائمها الريحاني، فيلسوفنا بها ينادي التي الروحية الحياة هذه
وكأنه ونيويورك، وباريس لبنان يف متمثلة الثالثة الدعائم هذه لريى وإنه العمل، يف والجد
تُوصف أن عندئٍذ تستحق التي هي واحدة مدينة يف الثالثة الخصاُل هذه تجتمع أن يتمنى
ثالثة اآلن شاهدت «قد بروكلن»: جرس عىل «من املعنون مقاله يف يقول العظمى، باملدينة
الثالث، الروحية الحياة لدعائم جميلة برموز أشبه عندي ألنها أنساها؛ ال عظيمة مناظر
حتى طريف بها تمتَّع التي الثالثة املناظر أما بارشتها، التي الفكرية رحلتي يف مراحل هي
وباريس صنني، جبل ذروة من وسواحله لبنان فهي نفيس، يف عظيًما أثًرا فرتكْت اآلن،
رمز هو إنما فاألول بروكلن؛ جرس منتصف من الليل يف ونيويورك إيفل، برج عىل من
دعائم هي وهذي واالجتهاد، الكد رمز والثالث الجميلة، الفنون رمز والثاني الطبيعة،

اإلنسان.» صنعة اآلخران واملنظران هللا، صنعة األول فاملنظر الثالث؛ الروحية الحياة
«لو إنه والروح، القلب سكينة الفيلسوف شاعرنا وجد لبنان، يف الطبيعة صدر عىل
ألحان من وأبدع مسمعي يف أشجى إنها لقلت وأنغاًما، ألحانًا للسكينة إن نقول أن جاز
يشء، كَال عندي إنها السكينة، وتتلوها تسبقها ال التي األلحان معنى وما املوسيقيني، أمهر
أولئك ا وأمَّ غضبُها، اشتدَّ مهما بنيها تظلم ال الطبيعة «إن ممل». مزعج ضجيج هي بل
يف فذرهم الزجاج، وراء من عليها فيتفرجون األعاصري، ويخشون األمطار يخافون الذين
الطبيعة»، من بالقرب أكون حينما الروحية اللذات إال أذكر «ال إنني يمرحون». نعيمهم
أو الوادي يف السري فإن باإلنسان، اإلنسان يذكر الكربى املدن شوارع يف السري كان «ولنئ
والتأمل؛ التفكر إىل والثاني العمل، إىل يدعو األول العظيم، بالخالق السائر يذكر الغاب
النشاط يتبعه اللذة من نوٌع الثاني ويف والقنوط، اإلعياء يتبعها التي اللذة بعض األول يف

والعزم».
الفن، دعامة — الثانية الدعامة تتلوها الروح، حياة من األوىل الدعامة هي إذن تلك
عىل العاطفة أقدم «إنني رجاله، من صاحبنا كان الذي الشعر يجيء الفن رأس وعىل
يجدهم الشعراء يستعرض إذ وهو نفسه، عن الريحاني يقول هكذا — والربهان» البحث
بمثابة األول كان ولنئ زمان، كل ويف كله العالم وشاعر وزمانه، قومه شاعر صنفني:
ويضع النابض، اإلنسانية قلب بمثابة هو فالثاني عرصه، يف للمجتمع العصبي الجهاز
الفارض ابن اثنني: إال يستثني ال األول، الصنف يف جميًعا العرب شعراء الريحاني

واملعري.
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األمريكيني إىل ينظر تراه هنا وها والكد، العمل دعامة الثالثة: الدعامة تجيء وأخريًا
وجهاد، سعي من ألولئك ما لهؤالء يكن لم أن الحرسة فتأخذه بعني، الرشقيني وإىل بعني،
السفن فيخاطب امليزان، ليعتدل اآلخر من شيئًا الطرفني من كلٌّ يأخذ أن يتمنى إنه
إىل وعودي الغرب نشاط من شيئًا الرشق إىل «احميل قائًال: األمريكي للشاطئ املغادرة
وعودي العملية، األمريكان حكمة من بالة الهند إىل احميل الرشق، تقاعد من بيشء الغرب
بفيض وسوريا مرص عىل اقذيف الهندية، الفلسفة بذور من أكياس ببضعة نيويورك إىل

العربية.» املكارم من بفيض البالد هذه إىل واقفيل الهندسية، العلوم ثمار من
هي الحقة العبادة إن بل فتتقنه، تعمله عمل يف هي السعادة كل السعادة إن أال
أراد فإنما لنعمل، أرادنا إذ لكنه باألعمال»، ولنسبِّحه باألعمال، هللا «لنخدم العمل، يف
نسمع ال ملاذا البستان: ألشجار الغابة أشجار «قالت وضجيج. صخب غري يف املنتج العمل
سألت ثم يل، تشهد التي أثماري بنمو ذلك عن أستغنى ألنني فأجابت: حفيًفا؟ ألغصانك
الغابة: أشجار فأجابت القوي؟ الصوت هذا ألغصانك نسمع وملاذا قائلًة: الغابة أشجاَر

مغزاها. لها التلمود، من قصة هذه بوجودي.» الناس يشعر لكي
أن رشيطة صمت، يف لنعمل يريدنا الريحاني، أمني فيلسوفنا هو إنساني فيلسوف
برد من ترتعش يراها فقرية امرأة ذي هي فها اإلنسان، أجل من العمل حاصل يكون
رطًال ليشرتَي بابنها فتبعث املريض، طفلها رسيُر جانبها وإىل ليل، ذات القايس الشتاء
ويرمي ليُدفئهما، املرتجفتني يديه يف نافًخا ابنُها ويعود جيبها، يف بنس بآخر الفحم من
أصحاب أوقف فقد أمي، يا الفحم يبيعون ال إنهم سخط: يف قائًال األرض إىل الفارغ باإلناء
الريحاني علينا ويقص يشاءون، حيث إىل الثمن يرتفع أن إىل البيع عملية املال رءوس
الكانون ألن مات الزمهرير، من الطفل «مات بقوله: معقبًا بتفصيالتها، الليلة تلك قصة
من خالية والتجار املعادن أصحاب قلوب ألن مات فارغ، الفحم سطل ألن مات بارد،
صفوًفا املدينة ضواحي يف إن الشتاء. هذا يف األطفال من كثري مثله ومات والحنان، الرحمة
خارج يف إن ميًال، وثالثني عرشين مسافة إىل ممتدة صفوًفا فحًما، اململوءة العجالت من
الشعب، عن املحبوسة املكدسة القناطري من ألوًفا موقفًة، الفحم قناطري من ألوًفا املدينة
«أعطونا ترصخ: الناس والقر، الرص من تهلك تكاد العيال من ألوف املدينة داخل ويف
بتوقيف أوامرهم يُصدرون االحتكار ورشكات املعادن وأصحاب فحًما»، أعطونا فحًما،

املعادن. إىل املعدنون يعود أن إىل البيع
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٤

معياًرا باإلنسان اإلنسان رحمة من يتخذ الريحاني، أمني أديبنا هو إنساني فيلسوف
عنها، لينقل الكتب يقرأ ال حياته، تجارب من مبادئه ويستمد معيار، وراءه ليس للسلوك
كان فلنئ بمشاعره. غزيًرا بإحساسه غنيٍّا وعيًشا خصبة مليئة حياة ويحيا يعيش بل
يكتب، وال يعيش أنه النتيجة فتكون ليعيش يكتب نوع نوعني: — يقال فيما — الُكتَّاب
ليضيف الريحاني كاتبنا فإن يعيش، وال يكتب أنه النتيجة فتكون ليكتب يعيش ونوع
ويكتب كتابته يحيا فرتاه ويكتب، يعيش الذي النوع وهو فيه، هو يندرج ثالثًا نوًعا
فكاتب رجلني: أحد الكاتب إن كذلك الريحاني مع ُقل أو الريحاني، هو وذلك حياته،
الفرق هو بينهما والفرق الحق، مرضاة ابتغاء يكتب وكاتب القوم، مرضاة ابتغاء يكتب
التي النواة بأن اعلموا لكن مريئًا، هنيئًا الثمر من شئتم إن فُكلُوا ونواته، البلح ثمر بني
هللا إليها يسوق ثم حينًا، ترابها تحت لتتوارى األرض يف ستغوص التي هي تنبذونها
هو وذلك واألحفاد، األبناء ثمارها من ويأكل ظلُّها ويمتدُّ وتنمو فتبزغ فيحييها، سحابًا،

الجزاء. خري العربية النهضة عن وجزاه هللا رحمه وِفكره، الريحاني أدب
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عاًما؛ عرش ستة عىل عمُره يزيد ال الذي هذا هو املقالة هذه يف الحديث بالشعر املقصود
السياب شاكر بدر هو بذوره من بذرة ألول غارس أول أن أصحابه بني عرٌف يجري إذ
صاحبة أن إىل هؤالء بعُض يذهب وقد .١٩٤٧ سنة أخرجه الذي ذابلة» «أزهار بديوانه
وإذن كذلك، ١٩٤٧ سنة نرشتها التي «الكولريا» بقصيدتها املالئكة نازك هي األوىل البذرة

التاريخ. حيث من الحديث الشعر هذا مولد عىل بينهم اختالف فال
فلو األمر، علينا يختلَط ال حتى املقالة صدر يف التحديد هذا أسوق أن أردُت ولقد
سائل لسأل تحديد، بغري إطالًقا الجديد» «الشعر أو الحديث» «الشعر عبارة أطلقنا أننا
منذ بدأ قد الشعر يف التجديد أن مع الوجيزة الفرتة هذه عىل الحديث قرصت ملاذا بحق:
التي البداية هذه من القصة يبدأ وال الحديث لشعرنا يؤرخ أن يستطيع ذا فمن البارودي؟
إنما البارودي بأن معرتض اعرتض إذا وحتى عهدين؟ بني فاصًال ا حدٍّ شكٍّ بغري جاءت
التجديد بمعنى املجددين زمرة يف إدراُجه يجوز ال بحيث القدماء، منوال عىل ناسًجا جاء
مطران عند بها لنقف قليًال البداية نزحزح أن استطعنا والجذور، األصول يتناول الذي
التي نفسها اللغة نستعمل كنَّا إذا إننا قال: حني رصيحة دعوًة التجديد إىل دعا الذي
«وإن تصوروها، ما نحو عىل األمور نتصور أننا ذلك معنى يكون فلن القدماء، استعملها
ولهم عرصنا، ولنا عرصهم للعرب بل خطتنا، تكون أن يجب ال الشعر يف العرب خطة
يكون أن وجب ولهذا وعلومنا؛ وأخالقنا آدابنا ولنا وعلومهم، وحاجاتهم وأخالقهم أدبهم
قوالبهم يف مفرًغا كان وإن ولشعورهم، لتصورهم ال وشعورنا لتصورنا ممثًال شعرنا
.(١٩٠٠ سنة يوليو شهر املرصية املجلة يف نُرش له مقال (من اللفظية.» مذاهبهم محتذيًا
الفقرة، هذه من األخرية العبارة إىل مستنًدا اعرتاضه، إىل املعرتض عاد ربما هنا وها
«القوالب» وأما — تقدير أكثر عىل — وحده املضمون عىل منصبٌّ مطران تجديد إن فيقول
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فهو وإذن بعينها، القديمة واملذاهب القوالب — باعرتافه — فهي اللفظية» و«املذاهب
بعد فيما فيشري االستدالل، تخبُّط من ليعفينا نفسه مطرانًا إن بل ال تجديد، نصُف
يفرغ أن ويتمنى القديمة، القوالب يلتزم حني الشعر يف سريه تُعرقل التي العقبات إىل
نوفمرب يف بالهالل نرشها مقالة «يف فهو املضمون، يف جدَّد كما القوالب هذه يف للتجديد
ما وكثريًا مرهقة، العربية القصيدة يف القافية قيود أن تعرف «وأنت يقول: «١٩٣٣ سنة
الثقيلة، القيود وهذه الحرية، من جوٍّ يف ينضج الفن إن الفكرة. اطراد يف عقبة وجدتها
طريقتَهم للقدماء أن عىل الفن، حرية مع تتعارض الواحد والوزن الواحدة القافية قيود
القديم عىل أُدخل أن يف الطاقة وسَع وسأجتهد … طريقتنا لنا تكون أن نحاول ال لنا فما
املعاني ويف والشكل والقافية الوزن يف التجديد سأضع وعندئٍذ … بالتجديد يلحقه ما

أيًضا.»
كثريًا بشعره يبعد ال فهو قوًال، له تمناه قد ما فعًال بالتجديد يبلغ لم مطرانًا لكن
الجوهر التجديد محاوالت يف يبلغوا لم هؤالء فكل والزهاوي، والرصايف وحافظ شوقي عن
إىل يرضب تجديًدا ألفينا وشكري، واملازني اد العقَّ زمرة إىل جئنا ما إذا حتى والصميم،
نفسية، تجربة شعَر — تاريخه يف مرة ألول — أصبح قد أيديهم عىل الشعر ألن األعماق؛
هؤالء ولكن النفسية، التجربة شعر يف شوطها فسارت أبولو جماعة ذلك بعد جاءت ثم
اإلناء هو اإلناء يزال فما — املضمون حيث من الشعرية ثورتهم بلغت مهما — وأولئك

فيه. الخمر ت تغريَّ وإن
باملضمون، الشكل تُلحق أن تجديدها يف فأرادت األخرية، الحركة هذه كانت حتى
منذ مرة ألول النور شهدت إنها يُقال التي الحركة هي وهذه مًعا، والخمر اإلناء تغريِّ وأن
نعتقد ألننا ال وحدها، عليها هنا نقرصحديثنا والتي ،(١٩٤٧ سنة يف (أي عاًما عرش ستة
أننا ذلك جدوى، غري يف يتشعب أن للحديث نريد ال ألننا بل عليها، مقصورة الجدة أن
أم الحديثة وحدها هي أكانت سواء األخرية، املوجة لهذه نقديٍّا تقويًما املقالة بهذه نقصد
يستطاع أن من عهًدا أحدث أنها نالحظ ما أول نالحظ أننا عىل سواها، الحداثة يف شاركها
الحركات هي ا جدٍّ فكثرية الزمن، مر عىل الثبات مضمون تقويًما يقوِّموها أن ملعارصيها

آخر. رأيًا يُثبت ذلك بعد بالزمن وإذا رأيًا، معارصوها عنها قال التي األدبية

املايض يستدبروا أن عىل إرصارهم هو املحدثني، الشعراء يف النظر يستوقف ما وأول
«الدواوين» اسم الشعرية مؤلفاتهم عىل يُطلقوا أال عىل ليحرصوا حتى قاطعة، بصورة
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املتنبي ديوان يُقال: مىض فيما كان فلنئ القديم، رائحُة التسمية هذه من تفوح أن خشية
بالدي، يف الناس — مثًال — يقولون اليوم فهم وهكذا، شوقي وديوان البارودي وديوان

إلخ. املهجورة، البرئ املطر، أنشودة قلب، بال مدينة
التغري هذا كلَّ كله العالم يف الثقايف الجو يتغري أن محاًال — الحق يف — كان لقد
بوجه السنني من األخرية العرشات ويف عامة، بصفة العرشين القرن يف عليه طرأ الذي
شاعر بني فرق ال مثقف، متكلم كلُّ يقوله فيما صداه التغري ذلك يجد أن دون خاص،
األخرية، عاًما والخمسني املائة يف العلمية الوثبة مقدمتها ويف كثرية، عوامل أن ذلك وناثر؛
قبل األعوام من آالف سبعة ه تغريِّ أن تستطع لم ما الحياة وجه من ت غريَّ وثبة وهي
الحياة قوائم هزِّ إىل أدت قد العلمية الوثبة مقدمتها ويف كثرية، عوامل إن أقول ذلك.
عىل ثبتت أن بعد وأقدارهم، الناس أوضاع ت تغريَّ أن شأنه من كان عنيًفا، هزٍّا اإلنسانية
ِقبَل ال التي الطبيعة من جزءٌ األوضاع تلك أن كثريين أوهم ثباتًا تقريبًا، واحدة صورة
إىل العامل يرتفع بحيث ستدور العجلة أن يوًما يظن كان ذا فمن بتغيريها، لإلنسان
كان ذا من السماء؟ من أصحابه عىل يهبط إلهيٌّ حقٌّ أنها يظن كان التي الحكم مناصب
جسٌد السواعد أن مع بعقولهم، للعاملني أنداًدا سيكونون بسواعدهم العاملني أن يظن
ذا من السماء؟ عن األرض كبُعد بُعٍد من بينهما ما والروح الجسد وبني روح، والعقول
حتى الحيوان، أجداده وبني اإلنسان بني ستقرِّب األحياء تطور يف نظرية أن يظن كان
متميًزا كائنًا معدوًدا كان أن بعد بغريزته حياته يف ًا ُمسريَّ — كأجداده — اإلنسان ليصبح
عن العلمية الفكرة ستقلب الحقائق نسبية يف نظرية أن يظن كان ذا من بالعقل؟ وحده
الفضاء غزو فإىل الصواريخ، بناء فإىل الذرة، تحطيم إىل انتهى ما رسعان قلبًا الطبيعة

العالء: أبو قاله ما لإلنسان نقول أن اليوم ليجوز حتى الفسيح، الكوني

األك��ب��ر؟ ال��ع��ال��م ان��ط��وى وف��ي��ك ص��غ��ي��ر ج��رم أن��ك وت��زع��م

األعوام آالف يف به شبيًها موقًفا يقف لم الذي املوقف هذا إىل اإلنسان انتهى نعم
هذه ومع الزمام، أطراف يده يف يضع أن أوشك قد الفسيح الكون يرى أن وهو املاضية،
الضعيف الالعاقل اإلنسان هو هو زال فما قيادها، له تسلِّم أن أوشكت التي الجبارة القوة
يفتك الذي اإلنسان هو هو زال ما والِجيَف، األشالء عىل املتناحر التوافه، عىل املتقاتل
برشة بني يفاضل والذي األقلون، لينعم جوًعا املاليني منه يتضور والذي بضعيفه، قويُّه

يحبو. الطريق أول يف يزال ما هو كأنما وساللة، وساللة وعقيدة، وعقيدة وبرشة،
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يف اإلنسان يظلَّ وأن التغري، هذا كلَّ الثقايف الجو يتغري أن ُمحاًال كان إنه نقول
من أعماقهم يف بما الشعراء ينطق ال ثم وخبث، ورش وتشويه ضعف من األزلية محنته
وحرمان د وتوحُّ غربة من أنفسهم يف به يشعرون وبما العجيب، الشاذ الوضع لهذا قلق
ونغماته. نرباته يف يرسي اليأس ورنني كله الحديث الشعر جاء أن عجب فال واضطهاد،
دخائل يف يضطرب عما التعبري يف األدب ينارص أن دائًما الفلسفي الفكر شأن من إن
من كبريًا قسًطا نرى إذ أوروبا؛ يف حدث ما هو وهذا وأسلوبه، بطريقته كلٌّ النفوس،
عىل وحرسته الحديث اإلنسان أسف عن التعبري إىل أصحابه به منرصًفا الفلسفي الفكر
وهزيمته. نرصه بني وخذالنه، تفوقه بني وضعفه، اإلنسان قوة بني الشاذ التناقض هذا
الشعراء عىل وكان ذلك، يف بقسطها الفلسفة تضطلع فلم بالعربية الناطقة البالد يف وأما
الخرضاء سلمى إليه قصدت ما هو ذلك ولعل سواهم، دون العبء يحملوا أن وحدهم

الكبري. العبء حملنا قد جميًعا: املحدثني الشعراء عن نيابًة قالت حني
واضطراب حرية من الحديثة حياته يف اإلنسان أصاب ملا الصادق العميق الحزن
فهذا الحديث، بالشعر يسمونه فيما األخرية املوجة شعراء عند سائًدا تراه وجذب، وشدٍّ
«إنه ويقول: الكنوز.» وسبى جميعها القالع قهر قد «فالحزن يقول: الصبور عبد صالح
هذا عرصنا يف الحديثة حياتنا إن أَال الجحيم.» إىل الجحيم من كالطريق طويل حزن
بما كذلك توحي لحياة وجربوته، اإلنسان قوة عن تكشف عالمات من فيه ما بكل القائم،
شعر يف تلمح أن هذا بعد عجب وال املصري، حسن يف التشكك عوامل النفوس يف يبعث
بآخرة التفاؤل من تنبع العقيدة فقوة القلوب؛ يف اإليمان وَهَن يعكس ما املحدثني الشعراء
اإليمان فِقيَم عرصنا، يف والسياسة العلم عوامُل زعزعتها قد اآلخرة وهذه وأما اإلنسان،
يقول اليائسة. القلقة للنفس تصلح ال فهي الراضية املطمئنة للنفس صلحت إن بعقيدة
وتتساءل كلها.» الحياة هي نعيشها التي الهنيهة هذه تكون أن «أخاف الخال: يوسف
وباقات القرابني تجدي الذي «فما القدر: موعد حلَّ إذا قائلًة الجيويس الخرضاء سلمى
ملك عند تراه املصري، حسن يف والتشكك والقلق الحزن من املزيج هذا ومثل الزهر؟»
ما أنَّا ليت سكتنا، ما أنَّا «ليت عبث: يف عبثًا يشء كلَّ ترى أن توشك التي العزيز عبد
يوًما كلما أَبينا، يوًما كلما رضينا، يوًما كلما مشينا، يوًما كلما قعدنا، يوًما كلما … نطقنا
حفًرا أرواحنا يف الكلمة عاثت أردنا، يوًما كلما رفضنا، يوًما كلما أخذنا، يوًما كلما طرحنا،

وهدًما.»
اإلنسان يصيب الذي العبث هذا بإزاء ساخط املحدثني الشعراء هؤالء من الشاعر
من هابًطا أو األرض من صاعًدا القدر يكون أن بني فرق وال — الغشوم القدر يد عىل

66



الحديث الشعر قضية إىل محايدة نظرة

بكل القديم العالم رفض الحاسم، الرفض موقَف يشء كل من يقف فهو ولذلك — السماء
عنوان يف حتى ليبدو اليائس الرفض هذا وإن السياسة، وطغيان العلم جربوت من فيه ما

«لن». أسماها التي مجموعته يف الحاج أنيس مثل شاعر عند الشعرية املجموعة
اإلنساني الشعور حقيقة عىل القبض يف قوا ُوفِّ قد املحدثني الشعراء أن يل ليبدو إنه
كثري تجسيد يف قوا ُوفِّ كما وكوارثها، وضواغطها وأحداثها املعارصة الدنيا بإزاء اليوم
العضوية كالوحدة الشعر؛ فنِّ بأرسار البصريون عليها أجمع التي الشعرية الِقيَم من
دون املعاني من به اإليحاء يُراد عما مبارش غري تعبريًا بالصور وكالتعبري معناها، بكل
نفسية خربات يف العامة الكونية الحقائق وكتشخيص السخيف، املبارش الوعظي الترصيح
رياء، أو كذب أو مَلق دون نفسه الشاعر بتجربة تمرُّ التي الخربات هي محددة، جزئية
ولكن التقليد. منوال عىل الشعر ينظمون كانوا ممن كبريًا تنقصعدًدا كانت لصفات وإنها
هم َمن املحدثني الشعراء هؤالء يف أن وهي وضوح، بكل إبرازها من هنا بد ال هامة نقطة
التقليديني من أن كما الكاذبون، املقلدون ومنهم الحية، تجربتهم عن التعبري يف صادقون
األمر فليس وإذن كذلك. الكاذبون املقلدون ومنهم الحية تجربتهم عن التعبري صدقوا َمن
أقول الطائفتني. كلتا يف كاذب ومقلد صادق شاعر أمُر ولكنه وتقليدي، محدٍث أمَر هنا
التجربة من التقليدي الشعر فراغ عىل ليثوروا جاءوا إنهم يقول من املحدثني من ألن هذا
التقليدي الشعر يف الفراغ كلَّ الفراغ كأنما الجديد، العرص لظروف املالئمة اإلنسانية

وحده. الحديث الشعر يف املالء كلَّ واملالء وحده.
واستخدام الرمز استخدام يف نفٌر منهم برع قد املحدثني أن يف مراءَ ال أنه عىل
بدر العراقي الشاعر شعر إىل فانظر شئت وإن التقليديني، من ألحد يُتَح لم بما األسطورة

املطر. أنشودة ديوانه يف السياب شاكر

كأي — لكنه بحسناته، اإلشارة يف ه حقِّ بعَض الحديث الشعر وفيت قد وأحسبني هنا إىل
من املمتازين غري عند وبخاصة كثرية، جوانب أعوزته قد — الناقصة الدنيا هذه يف يشء
يوحي ال الذي املغلق الغموض حدِّ إىل اإليحائية يف يوغلون ما فكثريًا املحدثني. الشعراء
يصدِّقه ال الذي اإلغراق حدِّ إىل واليأس التشاؤم يف يُرسفون ما وكثريًا اإلطالق. عىل بيشء
واالنهيار والعفن والحطام والوحل والفساد واملوت الخراب إال عندهم ترى فال أحد.
ه نحسُّ ما هو كله القاتم السواد هذا فهل املهجورة. والبيوت والضياع والشلل واملرض
األمل تشيع التي الحياة وهي العرب، نحن حياتنا سيَّما ال املعارصة، حياتنا بإزاء ا حقٍّ
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تستقيم أن يف األمل كلُّ فلنا اليوم كسيحة حياة كانت إن فهي جميًعا، الناس أنفس يف
غًدا. وتنشط

والكذب الغموضاملعيب إىل أضفت فإذا املحدثني، شعرائنا من كاذبة مغاالة إنها ! كالَّ
جوانب أهم عندي هو ثالثًا، جانبًا الجانبني هذين إىل أضفت إذا أقول وعلينا، أنفسهم عىل
كيف أرى ال ثالثة عيوٌب بذلك لك كانت اللفظي، البناء ضعف به وأعني جميًعا، النقص
كلِّ قبل هو الشعر أن يف يُماري الذي ذا فمن البقاء؟ طول به للُمصاب تُتيح أن يمكن
الشاعر فات فإذا تعنيه؟ ملا يستخدمها أن قبل لذواتها األلفاظ يستخدم لفظي، فنٌّ يشء
شعري مضمون أغزر له بقَي إذا حتى فنِّه من الكثري له يبقى فلن اللفظ وعاءَ يصوغ أن
وأين بدن؟ يكن لم إذا الحياة نشيع وأين كأس؟ تكن لم إذا الخمر نصب وأين وأخصبه.
فإذا الشعر، فنِّ يف منه وأكثر هذا وُقل مسموع؟ منظور كون يكن لم إذا الخالق يتبدَّى

األُخر. الخصائص أمر من يكن مهما شعَر فال مختار، جيد بارع لفظ يكن لم
أنفسهم املحدثني الشعراء من حتى تجد أال العمياء املصادفات قبيل من ليس إنه
التحفة تحفظ إنك بحفظه. يغري الذي الشكل فَقد شعٌر ألنه نفسه؛ شعر يحفظ من
عن املدافعني أحد يقول هذا ويف سائبة. الرمال من حفنة تحفظ وال الدقيقة املحكمة
يف وال الذاكرة تحفظه أن يف ليس الحديث الشعر جوهر إن تحفظ: بغري الحديث الشعر
وكل نظم ما نظم شاعًرا تشهد لم بأرسها الدنيا بأن نجيبه ونحن األذن. له تطرب أن
خصيصة هذه ولكن السمع، عىل وقعه لحسن حفظه يسهل مما شعُره يجيء أن ه همِّ
وأعني آخر، فنٍّ ولكل للشعر الجوهري الرشط هو آخر رشط لتوافر حتمية نتيجة تجيء

الشكلية. الصياغة رشط به
الحديثة القصيدة وأما الخارجي، الوزن عىل قائمة القديمة القصيدة إن يقولون
عىل قائمٌة — حي كائن كل — الحي الكائن حياة إن ونقول: الداخيل، اإليقاع عىل فقائمة
تقويم» أحسن «يف أيًضا الخارجي الشكل يُصاغ أن يمنع لم ذلك ولكن الداخيل، اإليقاع
وزن وإما داخيل إيقاع فإما تعارض: أهناك اإلنسان. خلق عن الكريم القرآن يف جاء كما
بل مستحيًال، ذلك ليس ، كالَّ مًعا؟ الجانبان يجتمع أن العقل عند مستحيل أهو خارجي؟

جميًعا. العالم آداب كل يف الجيد الشعر من قصيدة كل يف حدث الذي هو إنه
يوم ذات نرشتها مقالة بها ختمت التي الخالصة نفسها هي عندي الرأي وخالصة
هذه خسارة وا خسارتاه! فوا بعد، أما فيها: قلت حجازي، املعطي عبد أحمد شعر عن
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أطراُفه وتسيل فينداح، األرض عىل السائل ينسكب كما هكذا تنسكب أن الشعرية الطاقة
ليقول اآلتية األجيال إىل فيصونه بجدرانه يضمه الذي القلب يجد أن دون وهناك، هنا
قومه عن تعبريًا عباراتُه فجاءت نفسه ذات عن تكلَّم شاعر كان «هناك عندئٍذ: الناس

عرصه.» وعن
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مهيار «أغاني فهو ديوانه ا وأمَّ سعيد)، أحمد عيل (األستاذ «أدونيس» فهو الشاعر ا أمَّ
عشت ولقد الريح». يف «أوراق وديوان أوىل» «قصائد ديوان ذلك قبل وله الدمشقي»،
طليعة يف الحديث الشعر أصحاب من ألنه كامًال؛ شهًرا ذاك، ديوانه يف «أدونيس» مع
ويُنصف نفسه يُنصف أن الحديثة الشعرية الظاهرة لهذه دارس أراد فإذا الطليعة،
تكفيه مدة — دواوينهم يف — أصحابها مع العيش عن له مندوحَة فال دراسته، موضوع
هذا يف الحداثة وليست غريه. إقناع يف يطمع أن قبل رأي، من إليه ينتهي بما نفسه إلقناع
ألن ؛ كالَّ الخليل، أوزان عىل خروجه يف هي والعرض، بالتحليل اآلن أتناوله الذي الديوان
هو فيما ثم القافية، توزيع يف ثم األوزان، تلك توزيع يف هي بل فيه، مرعية األوزان هذه
فاحصة. طويلة الوقفة ستكون هنا فها الشعر، «مضمون» وأعني وذاك، هذا من أهم

نثري «مزمور» ب قسم كل يبدأ منها األوىل الستة يف أقسام، سبعة الديوان هذا يف
فكله السابع القسم وأما قصائده، يف السائد الروح جوهر — شعرية لغة يف — يقدم

هي: الديوان يف تواليها عىل السبعة األقسام وأسماء مبتكر، طراز من «مرثيات»
الصغري، الزمان العماد، ذات إرم امليت، اإلله الغبار، ساحر الغريبة، الكلمات فارس

املعاد. املوت العالم، طرف
اللفظ غري آخر شيئًا «يعني» ل اللفظ يستخدم ال شاعر بإزاء الديوان هذا يف إننا
استخدام يف اإليحائي األساس هذا البدء منذ يقبل لم فمن «يوحي»، ل يستخدمه بل نفسه،
يف — هو نقًدا إليه يوجه لئال الديوان، هذا يُطالع أال — وللشاعر — له خريًا كان اللفظ،
األثر نحاسب أن هي املنصف، الفني النقد يف األوىل القاعدة إذ مرشوع؛ غري نقد — رأيي
أنفسنا وجدنا فربما وإال أساسه، عىل األثر ذلك ُخلق الذي نفسه باملعيار املنقود الفني
منها بها، تستخدم عدة طرائق للغة أن به املقطوع ملن وإنه نمًرا. ليس ألنه القط ننقد
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نفهم أن عىل «املعنى»، هو رفضها أو قبولها مدار يكون وعندئٍذ إخبار، أداَة تكون أن
هو الذي اليشء إىل «قلم» بكلمة نشري كأن بلفظ، ليس ما إىل اللفظ إشارة بأنه «املعنى»
لتكون بل أشياء، إىل ألفاظها لتشري ال كذلك، تستخدم قد اللغة ولكن األشياء، عالم يف قلم
ويف املستثارة، الداخلية الشعورية الحالة هو مدارها يكون وعندئٍذ واستثارة، إيحاء أداة
عليه ينفتح ما إىل منه لننفذ ال فيه نسري املسدود، كالطريق اللغة تكون الحالة هذه
ننتقيه ثالث جانب إضافة بغري هناك، نسكن ألننا فيه نسري بل اآلخر، طرفه عند الطريق

املسميات. األشياء بني من
يف يشيع فهو الثاني؛ األساس هذا عىل اللغة يستخدم أيدينا، بني الذي والديوان
يجتازها التي الحضارية املرحلة هذه إىل بالنسبة والرفض، والتمرد الثورة من حالة نفسك
اللحظة عرص والفزاعة، الدمية عرص والرساب، «عرصالخضوع هو الذي عرصنا، يف العالم
عرص كالتوتياء، يتالحم كالرمل، يتفتت «عرص إنه له»، قرار ال انحدار عرص الرشهة،
إنه … الغبار) ساحر «مزمور» (من أدمغة» املسماة والصفائح قطيًعا، ى املسمَّ السحاب
عامًلا ليبدله وبالهته بالدته عىل يثور شاعر من له بد وال األعمى، خبط يخبط رضير» «عالم
له: قائًال امِلْقصلة، إىل الرشطي وسيجرُّه باملرصاد، له ستقف الغبية السلطة إن نعم آخر.
العرص (قصيدة الذهبي!» الحذاء عرص يا آه أجمل. وجهك من هو الرشطي، حذاء إن …»
يملك ال ألنه قومه؛ عىل ثورته يف ماٍض — هذا برغم — الشاعر لكن ص١٤٧). الذهبي،
لطَف هدايته يف يراعي من وهو الهادي، املرشد وهو الضال، القطيع فهم عنهم، التخيل
والصاعقة، الصخرة تنقض كما بالده تاريخ عىل سينقض بل امللمس، ونعومة املأخذ
ولكي تاريخها، من جديدة صفحة معه لتبدأ نوافذها، لها ويُشعل مصابيَحها، لها سيطفئ
األيام مقبل يف يجيء ملا ارتقابًا «برعم» يف وحده العيش عن له مندوحة فال ذلك يفعل
تمزجونني صلواتكم، ِقدر يف تطبخونني مثلكم، أكون أن «تُريدونني وازدهار. تفتُّح من
بريًقا؟ جمجمتي وترفعون للوايل، خيمة تنصبونني ثم الطاغية، وُفلفل العساكر بحساء
أحيا أن أستطيع ال … الرساب بحجم بُْعد عني يفصلكم … كالبالط تعيشون موتى! يا آه

العماد). ذات إرم «مزمور» (من «… معكم! إال أحيا أن أستطيع ال معكم،
عًرصا ليخلق عليه، والتمرد رفضه عن مندوحة الشاعر يرى ال الذي العرص هو هذا
شاعرنا كان هنا ومن جديًدا؛ لفًظا ويصوغ جديًدا، خلًقا يبدأ «آدم» إال الشاعر فما آخر.
وحدها هي وكلماتها اللغة ألن كلها؛ األسماء آدم هللا علَّم فلقد الغريبة»، الكلمات «فارس
العمياء الغريزة لعهد ختاٌم وحدها هي اإلنسان، ومرحلة الحيوان مرحلة بني الفاصل الحدُّ
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كلماته تجيء أن الغريبة» الكلمات «فارس ل بد فال وإذن املضيئة، البصرية لعهد وبداية
ذا هو …» جديد، بفجر للناس ملوًِّحا البرَيق كأنها — شعره قصائد تجيء أن أي —
ساحًرا خشنًا الكئيبة، للرياح شعره مانًحا الجديدة، الحروف مناخ يف الركام تحت يتقدم
«العهد (قصيدة الغريبة» الكلمات فارس إن الصواري، بني تتموج لغة إنه كالنحاس،
كسائر ليس لكنه مظهره، بادي يف الرجال كسائر رجل الشاعر إن ص٢٧). الجديد»،
تتغري السماء، من إليه آتية ألنها والنبوة؛ اإللهام خصائص لها فرسالته رسالته؛ يف الرجال
إنه مقبل، إنه واملساء، انحنى والنهار انحنى، «النخيل الناس: وحياة الطبيعة ظواهر لها
جرًسا فوقنا وجهه تُديل كي ودنْت املمطرا، سقفها باسمه َرفعت السماء أن غري مثلنا،
ويف األسماع يف يرنُّ إنما الشاعر صوت أن ذلك ص٢٩). «الجرس»، (قصيدة أخرضا»
كأنه أو خرضاء، جديدة خصوبة اليابسة الحياة يباَب بجلجلته يُبدل جرس كأنه الضمائر
ويعلِّمهم الصامتة، الطبيعة قراءة يعلِّمهم بالقلم، الناس يعلِّم من بمثابة — بدعوته —
سحابة، بحارنا عىل مرَّت …» ُسباته: من يستيقظ أن النائم لعل نار، من أحرف كتابة
(قصيدة كتابه» لنا أعطى أحالمه، الخيال، لنا أعطى … األجيال عطش من ناره، من
يف يعيش دعوته، للناس تبليغه يف الشاعر أن حاسب يحسبن وال ص٣٢). «الحرية»،
كأنما يحسُّ الشاعرة لغته مع فهو والطاعون»، النار «بني ليعيش إنه بل ونعيم، نعومة
قبل الجنة يف آدم عاش كما لعاش الناعمة الراحة أراد لو إنه أخرس. عالم بإزاء هو
«بني كتاب» «يف يعيش فهو يجهلون، قوم بني العارف قلق يف يعيش لكنه السقوط،
«ملك (قصيد كلماته يف ويولد ويحيا يحب ص٥٤) «السقوط»، (قصيدة والرشار» الغيم
ص٥٩). «الصخرة»، (قصيدة مملكته هي وكلماته خبزه، هي أغنياته ص٥٧)، الرياح»،
الحياة، تهزُّ كالرياح لتكون ليقولها إنه بل بها، ليتسىل ال وكلماته، تلك أغنياته ليقول وإنه
غري حجًرا، الجحيم، عتمات يف أتدحرج «عاشق البايل: الهيكل يف النريان يُشعل وكالرشار
الحياة، تهزُّ رياح كلماتي القديم، اإلله رسير يف الكاهنات مع موعًدا يل إن أيضء. أني
ص٦٧). «أورفيوس»، (قصيدة الغبار» ساحر إنني يجيء، إلله لغة إنني رشار، وغنائي
وأمس يرد، ال وكالغيم كالغابة، أعزل «يُقبل األرض، وجه ليُغريِّ جاء من هو الشاعر
ال بأسماء ويسميها يعرفها األشياء، فيزياء إنه … مكانه من البحر ونقل قارة، حمل
الغريبة، الكلمات فارس «مزمور» (من وغريها» والحياة ونقيضه، الواقع إنه بها، يبوح
كال، وعالنية، جهر يف الناس ليعظ املنابر يعتيل تراه كالخطيب الشاعر وليس ص١٣).
أن دون نفيًسا معدنًا الخسيس من يستخرج الساحر، سحر كأنه خفاء يف ليعمل إنه بل

73



الشعراء مع

لآلخرين الجديد يخلق إن ما ألنه عمله؛ بثمرة ينعم أال عليه ُكتب ولقد العيون. تلمحه
أحد، يراه وال الحياة يمأل الضاري، خياله فريسة كأنه خلق، قد فيما هو يفنى حتى
محفورة وراءها، بائًسا ويعدو طريدة إىل الغدد ل يحوِّ فيه، ويغوص زبًدا الحياة يُصريِّ
صنو إنه ص١٤). السابق، «املزمور» (نفس الضياع» الضياع، الضياع، اتجاه يف كلماته
ال الريح «إنه سلف: يسبقه أن دون تعقبه، أخالف سلسلة من أوىل حلقة يجيء آدم،
ويف له، أسالف ال نفسه، من بدءًا نوًعا يخلق منبعه، إىل يعود ال واملاء القهقرى، ترجع
الرسالة، عناء يحتمل أن عليه إن ص١٤). السابق، «املزمور» (نفس جذوره» خطواته
هو أصبح الجهاد، معركة من فرغ ما إذا حتى الصعب، ويركب الوعر يف طريقه فيشقُّ
خطوه صار إذا حتى عثرا، وما إحساسه نجمة وانطفأت األشياء خيط «ضيع يشء: ال
(قصيدة وانتثرا» للحياة جمعها مهل، عىل أشالءَه جمع ملل، من وجنتاه وقورت حجًرا،

ص١٨). آخر»، «صوت
شبيًها يكون كذلك وابتداعه، وبكارته أصالته يف بآدم شبيًها الشاعر يكون وكما
األوشاب أمامه يكسح الذي نفسه، الطوفان هو الشاعر إن بل ال طوفان، أثر عىل بنوح،
نوًرا، عينيه نور من يقبس إنه وليد. لتاريخ الكتاب ليهيئ جديد، لزرع األرض د ليمهِّ
يف يحمل أعرفه، الليل، غسق بعد الصباح يخلق الذي هو إنه رشًرا. أنفاسه حرارة ومن
الطوفان سماني أعرفه، املكان، الغاسلة والقصيدة، التاريخ سماني البحار، نبوة عينيه

ص٣٤). عينيه»، يف «يحمل (قصيدة
(«مزمور» وغنة» لعرصنا نربة «اكتشفت وشكاك» نبي «إنني نبوة، الشاعر رسالة يف
يشء» كلَّ يعرف من حرية ييضء، من حرية «وحريتي .(٤٢ ص٤١، الغبار، ساحر
مهما أدائه، من بد ال واجب لكنها ثقيل، الرسالة عبء إن نعم ص٥٥). «حوار»، (قصيدة
عىل رؤيا رسمتك كتفي، عىل فجًرا حملتُِك خطواتي، أثقيل صخرتي «فيا الظَّهر: أنقض
عىل ليُقدم قة، الخالَّ مغامرته يف الشاعر إن أال ص٥٩). «الصخرة»، (قصيدة قسماتي»
أن فرحة والنذير، املنبئ «بفرحة فيها بنفسه يطوح لكنه قرار، من لها يعلم ال هاوية
وإنه ص٦٠). «هاوية»، (قصيدة الرضير» العالم هذا تقود سواها، أغنية أغنيتي تصري،
يموت أن بعد يولد نسله أن إال رسالته، أداء يف يفنى يكن وإن أنه الشاعر معجزات ملن
أنه إال العناكب، كبيوت واهية الشعر أبيات أن إليك ُخيَِّل وإن هباءً، دعوته تضيع فال هو،
أرساري»، «يل قصيدة (راجع طريقه الواهية الخيوط هذه عىل يميش الشاعر أن عجب من

ص٦١).
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يكن لم العتيقة، البالية الحياة فناء هي الجديدة الوليدة الحياة سبيل كانت وملا
مثل إنه يكون، أن ينبغي ما رماده من له ليخرج كائن هو ما الشاعر يقتل أن من بدٌّ
إنسانًا الضعيف العاجز اإلنسان ومن خريًا، الرش ومن نوًرا، الظالم من يولد زرادشت
قرشة فينا يحرق مهيار، «يرضبنا (ص١٤) كالبصلة» اإلنسان «يقرش إنه وأعىل. أقوى
اإلله زوجة يا أرضنا يا والفجيعة، للرعب فاستسلمي الوديعة، واملالمح والصرب الحياة،

ص٢٢). للموت»، «دعوة (قصيدة للنار» واستسلمي والطغاة،
الناس بني قائمة هي كما رش، ومن خري من األخالق، حدود الشاعر تحد وليست
تختار من أنت؟ «من الجديد. لعامله املالئمة املستقلة ِقيَمه له ألن الجاري؛ العرف يف
والعالم تجيء، هاوية أو تذهب هاوية الشيطان، هاوية أو هللا اتجهت؟ أنَّى مهيار؟ يا
أبدل هل عيني، يل يُغلق كالهما جدار، كالهما الشيطان، وال أختار هللا «ال — اختيار»

ص٥٥). «حوار»، (قصيدة «… بالجدار؟ الجدار

األرض من أم وأشباحها، السماء أمن املنشود؟ جديده الشاعر يستمدُّ ترى يا أين ومن
فوق ال أقدامنا تحت هناك، ال هنا الدافق فالينبوع تلك؛ دون بهذه يلوذ إنه وواقعها؟
يف والهالك، الذعر يف لربما السماء، جمجمة من يهبط، هناك من كان إله «مات رءوسنا:
انحناء» والعالم وزوجة، رسير فاألرضيل لربما، اإلله، أعماقي من يصعد املتاه، يف اليأس
كلها، وآثاره كله التاريخ يمحَو أن يف الشاعر عند بأس وال ص٥١). إله»، «مات (قصيدة
سأزور جناح، يف موجة يف «سأسافر جديد، من الطريق يرسم لعله البدء، إىل راجًعا لريتدَّ
قد لعله ص٧٠). «سفر»، (قصيدة «… السابعة الهالمية والسماء هجرتنا، التي العصور
الحياة ِمرآة أعقابه يف ولتتحطم املوج، واحتضن الهواء مع طار لو وودَّ هنا، ها املقام سئم
عاتقه عن يُزيح أن يودُّ إنه ص٧١). وراءك»، لنا «اترك قصيدة (راجع السنني وقارورة
أرض يف حياته ليبدأ الطليقة، الحرة للحياة خانق كلَّ عنقه عن ويزيل موروث، قيد كلَّ
(قصيدة شبابي» يف قبور وال بكر، أريض أقول مرياثي، «أحرق التاريخ: يلوثها لم بكر
ال فإنه البداية، عند آدم موقف يف نفسه يتمثل الشاعر كان ولنئ ص٥٦). الخطيئة»، «لغة
وحتى (ص٥٦). الخطيئة لغة يمحَو أن يريد إنه الخطيئة، بفكرة ُخطاه يعرقل أن يريد
بال يحيا خاطئ — الحالة هذه يف — هو فكأنما جديدة، إنسانية سبيل ففي أخطأ، إن

(ص٦٠). خطيئة
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يعرب موقف إنه لقلت موقفه لخصت فلو الديوان. هذا يف السائدة النغمة هو «الرفض»
عىل لنا يبني إنه «نعم». بغري «ال» فيها ثورة إنها موجود.» أنا إذن أرفض، «أنا قولنا: عنه
هادم «الخليفة»، عىل ثائر إنه يثور؟ يشء أيِّ سبيل يف يُفصح ال يكاد لكنه يثور، يشء أي
قصيدة (راجع يريد؟ فماذا اإلمامة، يرفض األفول، بريق رافع للنجوم، حارق للديار،
هللا طريق فإما طريقني، إال الناس عند يجد فال حوله ينظر إنه ص٣١). مهيار»، «وجه
«ال فيقول: الطريقني، أحد اخرت له: ويقال (الرذيلة)، الشيطان طريق ا وإمَّ (الفضيلة)
األمر: آخر ليقول كلِّه، املوروث يف عينَيه يقلب إنه (ص٥٥). الشيطان» وال أختار هللا
يف العزاء وجد العنيد الرصاع هذا يف بالهزيمة أحس وإذا (ص٥٦). مرياثي» «احرق
للرفض أغنيته للموت، أغنيته أن عىل ا ُمرصٍّ يفتأ وما (ص٨٩). والهزيمة» الرفض «كربياء
(ص١١٢). إنجييل» «الرفض إن يقول حني وفخًرا، سعادًة يتيه هو وكأنما (ص١٠٧).
التمرد وهذا كله الرفض هذا وفيَم (ص١٣٢). الرفض» جحيم غري اختيار، يل «ليس
«أفتت معامله: عن كاٍف إفصاح بغري مبهًما به يبرش جديد تكوين ِسفر سبيل يف إنه كله؟
جسد ويغسل الرفض، ينبجس حيث الصخر بعصاي ضاربًا الوجود، أمنحه كي العالم

(ص١٠٣). تكوينه» ِسفر معلنًا الرفض، طوفان معلنًا البسيطة،
يف ما وكل حوله، ما فكل عرصه، عىل حجة وجوده مجرد يكون أن شاعرنا يريد
التي األوشاب كل يمحَو أن من له مناص فال وإذن دغل، يف ودغل وباء، يف وباء جوفه
للربوق للسحاب، للريح، نفسه يرتك وبعدئٍذ (ص٤٣) غسًال داخله ليغسل بفطرته عِلقت
امليلء بوجهي والجبال، األمواج الالبسة «لدربي واملوج، للبحر، للمطر، للصواعق، والرعود،
ِليني الزرقاء، لألظافر ألسناني، قلت السماء، يف البيض الشموع آالف أطفأت باألصداء
األخري» الشاطئ وبني بيني الحبال، تقطع أن لها قلت والهدير، للموج واستسلمي معي

ص٧٦). يل»، حد «ال (قصيدة
أهمز األرض، أبعاد يا البطيئة الساعة «أشحذ جديد: عالم إىل اشتياًقا يتحرق إنه
السري أعلم يرقص، وأن يتنهد أن للبحر أتيح وأعلقها، املدينة أقتلع وأنخسها، العقارب
الشاعر هذا إن ص١٠٣). امليت، اإلله «مزمور» (من األرض» أبعاد يا املسافة يقهر أن
(قصيدة األشياء خريطة له تغري أن الصاعقة ليخاطب وضيًقا، وقلًقا ضجًرا امتأل الذي
ريشة من لها بد ال إذ تكفي؛ ال وحدها الصاعقة أن يعلم ولكنه ص١١٣). «الصاعقة»،
ويُقسم الصماء، صخرته سيزيف مع يحمل وأن املاء، فوق يكتب أن يُقسم فراح الشاعر،
«إىل (قصيدة … أخرية ريشة عن الرضيرة املحاجر يف باحثًا وللرشار، للحمى يخضع أن

ص١٢٧). سيزيف»،
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املجاذيف بني يهبط إذ فهو جذوره؛ عىل لنا وقع جديد بعالم املغامر الشاعر ويبرشنا
يجد هناك املحار، وشوشات ويف العرائس، جرار يف التائهني مع يتالقى الصخور، وبني
عىل إال وجودها يتحقق لم النابتة الجذور هذه لكن (ص٢٣). الجديدة الحياة جذور لنا
يأكل الوحول، بالد يف تاريخه «باسم عناء: ومن جهد من الشاعر بذل قد ما حساب
الطويل، القناع هذا خلف الفصول، يموت كيف وتجهل ويموت جبينه، — يجوع حني —
األغنيات»، «قناع (قصيدة الحياة» قرار يف ساكن وحده األمينة، البذرة وحده األغنيات، من
— بأغنياته — للبرشية يحقق الذي هو — العصور طول عىل — وحده فالشاعر ص٢٤).
الناس عىل يُقبل الذي هو وحده إنه وفسدت، حياة تقادمت كلما متجددة حياة والدة
ص٢٩). «الجرس»، وقصيدة ص٢٧، الجديد»، «العهد (قصيدة النيام يوقظ كالجرس،
«ارفعوا، أن — الحياة جذوة فيهم خمدت ما إذا — بالناس يهيب الذي هو وحده والشاعر
النهار» رياح سبقتكم لكم؟ ما سواها؟ تلمحون أفال البحار، هذه اعربوا الرشاع، ارفعوا
ليجيء القريبة» السماء صفحة «يمحو الذي وحده وهو ص٣٦). النهار»، «رياح (قصيدة
هو فيما النار يُشعل الذي وحده وهو ص٣٧). «اآلخرون»، (قصيدة النهار» غرة «حامًال

جديدة. حياة جذور الرماد فوق تلد أن الحباىل الليايل لعل وفساد، عفن عىل قائم
باقية آثاُره دامت ما يموت أن عليه ضري فال اها، أدَّ فإن الشاعر، رسالة هي تلك
ذاتها يف حياته ألن بالحجار؛ الَقوه أم بالشوك الناس أالقاه لديه وسواء خالدة، ورائه من
بالشوك األنصار، مدينة يا «القيه أمينًا: أداءً الرسالة أدائها يف القيمة وإنما لها، قيمة ال
أو بالوشم صدَغيه، وتوِّجي تحتها، من القرب، يمر قوًسا يَديه، وعلقي بالحجار، القيه أو
يومه، يف الناس أنكره فإذا ص٢٥). األنصار»، «مدينة (قصيدة مهيار» وليحرتق بالجمر،
غًدا ً غدا البذور، حاضن أني تعرف القطيع، قاتل أني تعرف والربيع، النار يف غًدا «فغًدا
يحق للشاعر، النرص يتم وحني ص٦٢). عيناك»، ترني «لم (قصيدة عيناك» بي توقن
محموًال أبحث ورحت وأروقتي، وساحاتي عريش هدمت مملكتي، «هدمت يغنِّي: أن له
شفتي عىل اآلتي الزمن وأكتب ومجمرتي، ناري وأمنحه، أمطاري البحر أعلم رئتي، عىل
بحريتها، تُغذيني شعوبي ويل سمتي، ويل أريض، ويل تخومي ويل لغتي، يل واليوم …

ص٩١). لغتي»، يل «اليوم (قصيدة وأجنحتي» بأنقايض وتستيضء

أجراس كانت فلطاملا واملرارة، اليأس بعثرات يمتلئ إنما النرص، إىل الشاعر طريق لكن
رسالتها خان ألنه للكلمات يشكوه فراح صوته مات ولطاملا (ص١٧)، رنني بال لفظه
أو املنفى، كأنها شاحبة مسارب يف خلسة طريقها أغانيه التمست ولطاملا (ص١٦).
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بائسة بعبارات الديوان شحن أن عجب فال (ص٤٥)؛ األجراس مخنوقة لغته جاءت
والشاعر (ص٢٠)، املوت وجه يلبس والعالم (ص١٩)، دًما تنزف جثة فاملكان سوداء؛
خمرية ليعجن وإنه (ص٤١). شفيعته والخرائب الهاوية وسادته ويميش، هاويته يحمل
املوت وينادي (ص٤٢)، املسخ العمالق أيها ويناديه: ويصفحه العالم يفلطح السقوط،

آخره. إىل الديوان أول من وهكذا وهكذا (ص٧٨)، صديقي بيا
فالشاعر األصيلة، املبتكرة الشعرية الصور تصادفك آخره إىل الديوان أول ومن
الليل» حذاء ويستعري نهاًرا قدميه من «يصنع ،« يردُّ ال وكالغيم كالغابة، أعزل «يقبل
يائًسا ويعدو طريدة، إىل الغد «يحول فيه»، ويغوص زبًدا الحياة و«يصري (ص١٣)،
(ص١٤). منبعه» إىل يعود ال واملاء القهقرى، ترجع ال الريح «إنه (ص١٤)، وراءها»
يغلق «حينما (ص٣١)، الفصول» وجه فوق عالمة يأسه «تارًكا قنوطه يميضيف والشاعر
جلد يلبس بناظَريه، املوت يلتصق «وحينما (ص٢٨)، وينطفئ» أبوابه عينَيه عىل الصباح
بالصواعق، الحضور يهلك أن بعد والشاعر (ص٣٣). يديه» يف ينام واألشياء، األرض
فهو الرسالة، أداء سبيل يف عذاب من لقَي مهما إنه (ص٣٧). النهار» غرة «حامًال يستدير
بمثابة بهدايته إنه (ص٦٧). أيضء» أني غري حجًرا، الجحيم عتمات يف أتدحرج «عاشق
التنني» كلهاث شهوة «يخلق يأسه حاالت يف لكنه (ص١٠١)، األرض» فروة «يغسل من
فمن ازدهرت مهما حياته وإن (ص٨٤). كاملسمار» «أخرس حينًا ينزوي أو (ص٤٢)،
(ص١٢٣). مقربتي» حفرت وجهي تحت كالصدفة، «إنني محقق. موٌت غمراتها وراء
وال عروقي، تتغذى «بالنزيف املوتى، من أم األحياء من أهو تدري ال غريب، مخلوق فهو

(ص٤٣). املوتى» بني يل مكان
الصوت يصف فقد موحية؛ لكنها غريبة، صوًرا الديوان يف ليصادف القارئ وإن
النقائض يضع وقد (ص١١٣). الخرضاء» و«الصاعقة (ص٢٩)، أخرض» «جرس باللون:
أحتمي (ص٣٨). وإله» دم أظفاره «تحت بالصور: توحي ذلك مع لكنها جنب، إىل جنبًا
املوت رشخ يف أنني أعرف (ص٤٢). الصباح ركبة فوق رأيس تارًكا الليل بطفولة
وجه اجرح (ص٥٢). وراحلون رايات عيناي حريق، ومن عشب من عيناي (ص٤٣).

(ص١٠٥). وحريًقا نفيًا يقطر ضائًعا، إلينا اآلتي أيها (ص٦٨). املاء
«لتوحي»؟ بل اللفظ، غري شيئًا «لتعني» ال اللغة، الشاعر يستخدم كيف إذن أرأيت
يف يشيع تراه إذ األحالم؛ عالم إىل الصحو عالم من ينقلك لشاعر يُساق مثل خري إنه
الحياة ملنافع صالحة املحددة املعاني ذات اللغة كانت فلنئ ورموزها، األحالم جو قصائده
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يف دنياه الشعر يجعل حني للشعر، الصالحة اللغة هي فليست العلمية، وللتقارير اليومية،
الريح، ملكوت يف «يحيا (ص١٦). قرص» له والحلم «ملك فالشاعر والرؤى؛ األحالم عالم
األيام، حارس وبني بينه العالم الشاعر قسم فلقد (ص١٦). األرسار» أرض يف ويملك
فللعلم تخومه، رأى كلٌّ (ص٦٨)، السحر أرض هي الشاعر وأرض أرضه، منهما فلكل
«أنا املاء». وجه وأجرح الهواء، «أغالط القوانني: تلك يكرس أن وللشعر املطردة القوانني
وأسوقها أرضبها، األشباح سيد أنا … لغتي منحتها وأْمس جنيس، أمنحها األشباح، سيد
ينفك ما فهو قوية؛ آلرصًة الطفولة وطبيعة الشاعر بني وإن (ص٧٣). وحنجرتي» بدمي
الغصون، بظل أفراسه يربط للطفولة، فارس الخزيف جلدي «يف وأوهامه: أحالمه يف طفًال
خبزي» يكون أن للحلم وأقول الربق، فوَّهة عىل وجهي «أضع (ص٧٥). الرياح» بحبال

(ص١٠٢). الحلم» أصداف يف الساكن «أنا (ص١٠١).

أن لها يريد بروح لنا يوحي ما بمقدار أنقيسه الشاعر؟ نقيس معيار فبأي بعد، ا أمَّ
املبتكرة، الجديدة الصور نحت يف توفيقه بمدى نقيسه أم شاعر، فهذا إذن النفوس؟ تمأل
ما بمقدار نقيسه أم شاعر، فهذا إذن جديًدا، استخداًما اللغة استخدام يف قدرته ومدى

شاعر. فهذا إذن رفًضا، أو قبوًال ا إمَّ عرصه، بروح يرتبط
ا ً ميرسَّ الرأي سبيَل أمامي يدعان ال واستبداًدا أخذًا بي، وتستبد تأخذني الحرية لكن
عليه مرت قد تكون أن بعد املوحي، الرامز امللغز الشعر هذا إىل أنظر حني املعالم، واضح
الناس حول يكون ال حني أثره، وعمق قوته له عندئٍذ أتظل فأسأل: القرون، تلو القرون

الرمز؟ وذلك اإللغاز هذا لهم يُيضء ما
أصحابه فنتابع عام، وخمسمائة ألف عليه مضت الذي الجاهيل الشعر نقرأ إننا
لغة يتكلمون داموا ما الناس بني التواصل أسس عىل يحتوي شعر ألنه والتقدير؛ بالفهم
وخمسمائة ألف بعد «أدونيس» شعر من هذا التعاطف موقف الناس يقف فهل واحدة،

أدري. لست عام؟
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١

يرى أن عليه عزَّ قد أنه األسطورة عنه تحكي — برومثيوس — السماء من النار قابس
اإلنسان ويظل الظالم، حالك من ديجور يف األرض تظل وأن الضياء، من فيض يف اآللهة
برومثيوس إليه فهبط يهديه، نرباس أمامه ليس األعمى، خبط يخبط املطمور سطحها عىل
تنهش الطري، جوارح عليه فانقضت اختالًسا، اآللهة من اختلسه السماء، من النار بقبس
فحسبه عذاب، من أصابه ما يبايل ال — رسالته سبيل يف — برومثيوس لكن نهًشا، كبده

وضالل. تعثُّر بعد اإلنسان هدى قد أن
كانوا إذ سمائها؛ من للنار القابس كهذا إال املايض الجيل يف الشبان شعراؤنا وما
عشاهم ظلمة، بعد من نور إىل القوم يُخرجوا أن بها يريدون رسالة أصحاب — مثله —
املعذبة الحساسة النفس تعانيه ما كلَّ تلك رسالتهم سبيل يف واحتملوا الظلوم، القدر بها

آالم. من
كل وما نفحة، النبوة من فيها رسالة أصحاب املايض الجيل يف شعراؤنا كان نعم
من — الشعراء أعظم من بل — الشعراء فمن املعنى، بهذا مستقبلية رسالة صاحب شاعر
أن هم همِّ من يجعلون وال قائمة، هي كما البرشية النفس حقيقة عن بشعرهم يكشفون
البرشية النفس هذه أعماق يف يغوصون فرتاهم مبرشين، أو منذرين رسًال للناس يكونوا
الرس عىل — مثًال — أعيننا يفتحون وبذلك النهار، وَضح إىل األغوار من كوامنها ليُخرجوا
أمثال فكأنما الخبيث، خبث ويف الطيب، طيبة ويف امللهوف، لوعة ويف الغريان، غرية يف

الجمال. طريق عن — النفس حقيقة — الحقيقة ينشدون الشعراء هؤالء
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يكشفوا أن يكفيهم ال من — أيًضا الشعراء أعظم ومن — الشعراء من هنالك لكن
عىل عالنية يثورون تراهم لذلك البشري؛ أو النذير بعبء فيضطلعون غطاءه، الرس عن
من الشعراء هؤالء وأمثال املأمول، املستقبل إىل الهمم ويستنهضون الكريه، حارضهم
الناس بها ليهدي السماء من النار بقابس نُشبههم الذين هم الهادية، الرساالت أصحاب

قال: حني اد العقَّ وصفه كما الشعر يكون وعندئٍذ األرض، عىل هنا ها

رح��م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ذ وال��ش��اع��ر م��ق��ت��ب��س ال��رح��م��ن ن��َف��س م��ن وال��ش��ع��ر

الشابي املايض، الجيل يف الشبان شعراؤنا رساالت، أصحاب هم الذين الشعراء ومن
شعراء بني من اخرتناهم وإنما مرص، يف والهمرشي السودان، يف والتيجاني تونس، يف
يائًسا، بائًسا فيتألم حوله بما يتأثر الذي امللتهب، الحاد لإلحساس نماذج املايض، الجيل
ورجائه، يأسه بني هكذا ويظل متفائًال، مستبًرشا الخري فريجو السماء إىل ببرصه يرنو ثم
ولحم، دم من القيثارة وكأنما الثائرة، الحياة مرارة فيها ألحانًا، الشعر قيثارة عىل عازًفا
ا أمَّ كان، ما هو وهذا بلحنها، وشيًكا اآللة تحرتق أن إال نتوقع فماذا نار، من اللحن وكأنما
عن عليًال مات ،١٩٣٤ سنة ومات ،١٩٠٦ سنة ولد فقد تونس»، «من الشابي القاسم أبو
،١٩١٣ سنة ُولد فقد السودان»، «من بشري يوسف التيجاني ا وأمَّ عاًما، وعرشين خمسة
عبد محمد ا وأمَّ عاًما، وعرشين خمسة عن عليًال الشابي كزميله مات ،١٩٣٧ سنة ومات
مرض إثر مات ،١٩٣٨ سنة ومات ،١٩٠٨ سنة ُولد فقد مرص» «من الهمرشي املعطي
اإلخوة الثالثة ترى وهكذا الثالثني، جاوز قد يكن ولم — والتيجاني الشابي كزميَليه —
— بقيودها عندئٍذ املثقلة — العربية األمة من بهم ويحيط واحد، عرص يف يلتقون جميًعا،
الشباب سن يف بعُد يزل لم وكلهم قيثارهم، عىل عزًفا مًعا ويحرتقون واحد، حارض

الباكر.
الناس أمام وتنرش وحيَها، السماء من ى تتلقَّ رسالة جميًعا هؤالء عند الشعر كان
— نفسه يصف العنوان بهذا وهو — املجهول» «النبي قصيدة يف الشابي إىل فانظر نورها،
ويلوذ ييأس ثم قومه، إىل يوجهها الحارة بالدعوة ينفعل كيف القصيدة هذه يف إليه انظر
وييأس قومه، إىل يوجهها الحارة بالدعوة فينفعل أخرى مرة يعود ثم الطبيعة، بحضن
أمته، بأحوال يضيق ثورو ديفز هنري فكأنه وهكذا، ثانية، مرة الطبيعة بحضن ويلوذ
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ويف املجهول، النبي قصيدة يف الشابي يقول والطري. بالوحش مستأنًسا الغابة يف فيعيش
أمته: أوضاع عىل جامحة ثورة نفسه

ب��ف��أس��ي ال��ج��ذوع ع��ل��ى ف��أه��وى بً��ا ح��طَّ��ا ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ال��ش��ع��ب! أي��ه��ا
ب��رم��س رم��ًس��ا ال��ق��ب��ور ت��ه��دُّ ل��ت س��ا إذا ك��ال��س��ي��ول، ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي
ب��ق��رس��ي ال��خ��ري��ف أذب��ل م��ا ك��ل أغ��ش��ى ك��ال��ش��ت��اء، ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي
ن��ف��س��ي ث��ورة إل��ي��ك ف��أل��ق��ي ـ��ب��ي ش��ع��ـ ي��ا ال��ع��واص��ف ق��وة ل��ي ل��ي��ت
ب��ن��ب��س��ي ل��ل��ح��ي��اة ف��أدع��وك ـ��ت ض��ج��ـ إن األع��اص��ي��ر ق��وة ل��ي ل��ي��ت
ب��رم��س ال��ح��ي��اة ي��ق��ض��ي ح��ي أن��ت ل��ك��ن األع��اص��ي��ر! ق��وة ل��ي ل��ي��ت

إىل أمُره آل الذي بشعبه ضيقه عن قصيدته من األوىل باملقطوعة الشاعر عربَّ هكذا
قدَّمها ثم نفسه، بخمرة وأترعها أكوابه الشاعر له ضمخ ما إذا حتى بؤس، من إليه آل ما
من كفكف ثم الشاعر، فتألَّم عليها، وداس رحيق، من الكأس يف ما الشعب أهرق إليه،
مرة الشعب لكن إليه، وقدَّمها مطهرة، مقدسة باقة قلبه أزاهري من فنضد وعاد شعوره،
يفعل فماذا الجبال، بشوك رأسه وتوج الحزن، ثوب الشاعر وألبس وروَده، له مزَّق أخرى
تفهمه التي بالطبيعة يلوذ أن سوى الحس، ببالدة أُصيبوا الذين الناس هؤالء إزاء الشاعر

ويفهمها؟
الناس من مستجريًا فيقول قصيدته، من الثانية املقطوعة إىل الشاعر ينتقل وهنا

الطبيعة: بصدر

ب��ي��أس وح��دي، ال��ح��ي��اة، ألق��ض��ي ـ��ب��ي ش��ع��ـ ي��ا ال��غ��اب إل��ى ذاه��ب إن��ن��ي
ب��ؤس��ي أدف��ن ال��غ��اب��ات ص��م��ي��م ف��ي ع��لِّ��ي ال��غ��اب، إل��ى ذاه��ب إن��ن��ي
ول��ك��أس��ي ل��خ��م��رت��ي ب��أه��ٍل ـ��ت أن��ـ ف��م��ا اس��ت��ط��ع��ت، م��ا أن��س��اك ث��م
ن��ف��س��ي ب��أش��واق ل��ه��ا وأف��ض��ي ـ��دي أن��اش��ي��ـ ال��ط��ي��ور ع��ل��ى أت��ل��و س��وف
ح��س ي��ق��ظ��ة ال��ن��ف��وس م��ج��د أن وت��دري ال��ح��ي��اة، م��ع��ن��ى ت��دري ف��ْه��ي
ب��ي��أس��ي ال��وج��ود إل��ى وأل��ق��ي ـ��ل ال��ل��ي��ـ ظ��ل��م��ة ف��ي ه��ن��اك، أق��ض��ي ث��م
رم��س��ي ح��ف��رة ال��س��ي��ول ت��خ��ط ـ��و ال��ح��ل��ـ ال��ن��اض��ر ال��ص��ن��وب��ر ت��ح��ت ث��م
ب��ه��م��س ف��وق��ي ال��ن��س��ي��م وي��ش��دو ـ��ري ق��ب��ـ ع��ل��ى ت��ل��غ��و ال��ط��ي��ور وت��ظ��ل
أم��س��ي غ��ض��ارة ف��ي ك��ن ك��م��ا ـ��ي ح��وال��ـ ت��م��ش��ي ال��ف��ص��ول وت��ظ��ل
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ركبُها، وتخلَّف ها حسُّ تبلَّد إن فهي أمته، يف رجاؤه الشاعر إىل يعود ما رسعان لكن
يأخذ من تجد لم أنها إال — جبارة قوة تكن وإن — ألنها حيلة؛ ذلك يف لها يكن فلم

الحياة: طريق إىل بيدها

م��غ��س وال��ل��ي��ل ب��ال��ت��راب الع��ب ص��غ��ي��ر ط��ف��ل أن��ت ال��ش��ع��ب! أي��ه��ا
ب��أس ذات ع��ب��ق��ري��ة ف��ك��رة ت��ُس��ْس��ه��ا ل��م ق��وة، ال��ك��ون ف��ي أن��ت
أم��س أم��س م��ن ال��ع��ص��ور ظ��ل��م��ات ك��بَّ��ل��ت��ه��ا ق��وة، ال��ك��ون ف��ي أن��ت

أُصيب قد إنه يقولون بل اآلذان، عنه ون ويصمُّ الناس ه يردُّ للشاعر، حرستاه وا لكن
وناجى الغاب، إىل الظالم ورافق الليل، يف العواصف خاطب فلطاملا جنون، من بمسٍّ
لساحر، إنه أال الرياح، مع وغنَّى الوادي، يف الشياطني حدَّث ولطاملا األرواح، ونادى األموات

ودنس. رجس كلها رشيرة، روح فهو إليه، تصيخوا وال الهيكل، عن فابعدوه
إذ بالطبيعة؛ أخرية مرة فيلوذ القصيدة، من أخرية مقطوعة إىل الشاعر ينتقل وهنا

أمته: يف صوت له يسمع أن يأمل يُعد لم

ب��م��س م��ص��اب ش��ع��ب��ه ف��ي وه��و ن��ب��ي ال��ح��ي��اة م��ذه��ب ف��ي ف��ه��و

عليني، أعىل إىل الناس أبصار تشد التي النبوة وقفة قومه من الشابي وقف هكذا
أبدانهم رغبات الناس يف يستثري أن ه همِّ من يجعل ال الخالدة، السامية القيَم حيث

النجوم. مسالك إىل الروح بأجنحة معه طاروا لو يودُّ بل الجائعة، الشهوانية
يكتنف ملا الضيق يحس وهو التيجاني، أخيه إىل لننصت لحظة الشابي ونرتك
أن وسرتى «اليقظة»، قصيدته يف إيقاظها عىل ويعمل الجهول، الليل ظلمة من عشريته
والنغم، العبري ذات الشفافة املكشوفة الطلقة الطبيعة نفحات يعطيك ال السوداني الشاعر
فيه قاتًما لونًا يعطيك بل إليها، ليأوَي الطبيعة إىل يفرُّ حني الشابي مع الحال هي كما
يرجو الذي الظالم يصف كيف فانظر الزاهدين، املتصوفة وعزلة الحزين االنطواء كثافة

الخالص: منه الناس

الب��ت��ل��ع��ه ال��زم��ان ف��ي��ه ُص��بَّ ل��و ن��ف��ق ال��دج��ى وف��ي ع��م��ق ال��ل��ي��ل ف��ي
س��م��ع��ه ل��م��ا ال��دج��ى ذاك ع��م��ق ف��ي أح��د م��س��م��َع��ي ال��رع��د م��زَّق ل��و
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وِس��َع��ه ع��ن��ده م��ن إن��اء أدن��ى ف��ي ال��ج��وان��ب ذو ال��ف��ج��ر أُف��رغ أو
م��ض��ط��ج��ع��ة ال��ن��ج��وم وأمُّ غ��رق��ى ك��واك��ب��ه ص��دره ف��ي ت��ظ��ل
ُم��رت��ب��َع��ه ال��غ��ري��ب ي��ض��ل ك��م��ا ع��ال��م��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي��ه ت��ض��ل

حركة، فال حوله، من الشاعر يرى مخيفة رهيبة سحيقة هوَّة أي — إذن — أرأيت
بعض، يف بعضها ُطمس قد كلُّها الوجود فمعالم حياة؟ وال يقظة، وال نور، وال صوت، وال
البشع العدم هو هذا وموت، وحياة وسكون، وحركة وقبح، جمال بني هناك فرق يُعد ولم
من إرشاقة بغري القصيدة يختم أن يُرد لم لكنه حوله، من الشاعر ه أحسَّ الذي املخيف

لبثت: قد الحالة تلك إن فقال الشامل، الظالم هذا بها يطرد األمل

ِب��دَع��ه ش��رَّدت ال��ن��ور م��ن ع��ي��ٌن وان��ف��ج��رت ال��ض��ي��اء، أف��اض ح��ت��ى
م��م��ت��ن��ع��ة ال��س��م��اء م��راق��ي وال ع��س��ر ال��ض��ح��ى م��رك��ب ال ف��ال��ي��وم

مراقي إىل السري طريق د ومهَّ البدع، وأزال الضياء، أفاض قد ترى يا الذي ذا فمن
األنبياء، زمرة من الشاعر رأي يف هم الذين الشعراء، إىل به يوحي الوحي إنه السماء؟
فاسمع الناسشعًرا، يف وينرشونها بقلوبهم، يدركونها الهادية، السامية الرساالت أصحاب
الفيلسوف كلمة يستخدم وهو الفيلسوف»، «قلب عنوانها قصيدة يف التيجاني يقوله ما

الحقيقة: رسول عن يقول فهو نفسه، بها ليعني ثم الشاعر، بها ليعني

س��ي��م��اه م��ك��دود ع��ل��ى ال��ح��ي��اة س��ف��ر م��ح��ت��م��ًال األح��ق��اب ج��ب��ل م��ن أط��ل
ب��ق��اي��اه إال ق��ض��ى ال��ع��ط��اف م��ن َخ��ل��ق أع��ط��اف��ه ف��ي ال��م��ن��اك��ب ع��اري
م��رق��اه األرض م��ه��وى ي��ل��م��س ي��ك��اد ج��ان��ب��ه ال��م��ره��وب ال��ج��ب��ل ع��ل��ى م��ش��ى

بقوله: القصيدة يختم ثم

ال��ل��ه ه��ن��ا ق��ل��ب��ي، ف��ي ال��س��م��وات م��ن ق��ب��س ه��ن��ا ج��ن��ب��ي، ف��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة، ه��ن��ا

علوية رسالة شعره من يجعل كالهما والتيجاني. الشابي، الشاعران: هما ذلكما
من يجعل كذلك فهو الهمرشي ا وأمَّ والحرية. العلم بنور والرق الجهالة ظلمة تقشع
يصلح، أن بعد الريف حياة إىل الدعوة عىل هذه رسالته يقرص يكاد لكنه رسالة، شعره
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سبحانه هللا براها كما الحياة فيه — يقول كما — فالريف الصخبة؛ املدينة حياة بدل
الراضية. والقناعة الصادق، واإليمان الطاهر، والحب الحق، الجمال فيه رها، وصوَّ

هو وكأنما شعره ينظم الوجدان، متأجج العاطفة مشبوب كزميله الهمرشي ليس
يف وعيه وزمام ينظم العاطفة، هادئ هو بل كال، يلفحه. السعري حوله ومن ينظمه
االنفعال، بعد املتخلفة الذكرى من القصيدة تجيء أن وردزورث من تعلم فكأنه قبضته،
فتلمس الريف، يف الهمرشي قصائد تقرأ ولذلك مشتعل؛ مهتاج وهو نفسه االنفعال من ال
بما اقتناعك ليسهل حتى فيها، يشيعه الذي الجو بساطة يف — فورك من — الصدق
يمدُّ فالهمرشي السماء، من الهداية نور ليقبَسا يطريان والتيجاني الشابي كان فلو يقول،
جمال يصور أن لرسالته أداء يكفيه كان فقد الهداية؛ ليجد جواره إىل األرض عىل ذراعه

الفجر»: «طلوع عند القرية هي فهذه أوضاعه، كل يف الريف

ال��ض��ي��اء ب��ح��ر ف��ي ي��س��ب��ح ع��ال��ًم��ا ع��ج��بً��ا تُ��ب��ص��ْر ال��ك��لَّ��ة ارف��ع
وغ��ن��اء ع��ط��ور م��ق��اص��ي��ر ف��ي ذه��بً��ا داف��ق��ات وع��ي��ونً��ا

النخيل: ظالل يف القيلولة ساعة القرية هي وهذه

ال��ج��م��ي��ل س��ه��ل��ك ف��ي م��ق��ي��ل��ي ل��ي ط��اب ق��د
ال��ن��خ��ي��ل ش��ج��رة ي��ا ال��ظ��ل��ي��ل ظ��ل��ك ف��ي
ال��ح��م��راء ث��م��ارك ال��ه��ي��ف��اء ق��ام��ت��ك
ال��ن��خ��ي��ل ش��ج��رة ي��ا وال��رج��اء وال��خ��ي��ر
أح��الم��ي ورف��رف��ت م��ق��ام��ي ل��ي ط��اب ق��د
ال��ن��خ��ي��ل ش��ج��رة ي��ا ال��ح��رام رك��ن��ك ف��ي
ال��م��ري��ح ج��ن��ب��ه��ا ف��ي اس��ت��ري��ح��ي م��ط��ي��ت��ي
ال��ن��خ��ي��ل ج��ن��ة ف��ي ال��ف��س��ي��ح ظ��ل��ه��ا ف��ي

املساء: يف القرية هي هذه ثم الغروب، ساعة الشفق» «مسارح يف القرية هي وهذه

األف��ق خ��ل��ف��ه ي��ج��ث��م وال��ص��م��ت ال��غ��س��ق وأق��ب��ل ال��ن��ه��ار ولَّ��ى
خ��ِف��ق ك��وك��ب ال��س��ح��ائ��ب ب��ي��ن ي��خ��ال��س��ه م��رت��ع��ش وال��دوح
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ال��ف��َرُق ق��ل��بَ��ه ج��لَّ��ل ال��دَّي��ر ف��ي ك��م��خ��ت��ش��ع ه��ن��ا ف��ال��م��س��اء ص��ه!
وَرق وال ب��ه ي��رفُّ ط��ي��ٌر ف��ال ل��ل��ن��ع��اس رنَّ��ق وال��روض
ال��ط��رق وأخ��ل��ت ال��دي��ار ف��وق وح��ش��ت��ه ع��م��ي��َق ال��ظ��الُم أرخ��ى

األصفر: الفراش هو وهذا الفصول، سائر يف القرية ثم الربيع، يف القرية هي هذه

ي��رف؟ ن��ج��م أن��ت ه��ل ي��ك��ف ال ط��ائ��ًرا ي��ا
ي��خ��ف؟ ق��ل��ب أن��ت أم ن��ور خ��ط��ف��ة أن��ت أم

اليمامة: هي وتلك

ال��ن��خ��ي��ل ش��ه��رزاد ي��ا وت��غ��نِّ��ي ال��ن��خ��ي��ل ذك��رى ال��س��ك��ون ف��ي رددي

جانب لكل ترى وهكذا الليمون، أشجار هي وتلك الغروب، عند النيل شاطئ هو وهذا
وصدقه وبساطته بفتنته الريف هي الشاعر عند فمرص نغمة؛ عنده الريف جوانب من
ذلك ليتخطى بل ومسحور، ساحر عند األمر ليقف ال بجماله، مسحوًرا يرسمه وبراءته،

الحياة. لتصلح الريف إصالح إىل الدعوة وهي تتحقق، أن لها يرجو دعوة إىل
للشاعر املهجورة القرية قصيدة الهمرشي ترجم أن املصادفات قبيل من يكن ولم
الريفية الحياة تجاه هناك شاعرهم أحسه بما هنا أحسَّ ألنه سمث؛ جولد أولفر اإلنجليزي

الجديدة. املادية الحضارة بسبب ويهملونها يهجرونها الناس أخذ التي

٢

وال الروح بها يخاطبون املايض، جيلنا يف الشباب شعراء — إذن — رساالت أصحاب
ابتداعيٍّا شعرهم يجيء أن أوًال معناه مًعا؛ آٍن يف أشياء عدة ذلك ومعنى الجسد. يخاطبون
الشعر جاء ورىض، استقراٌر الحياة ساد إذا ألنه ذلك كالسيٍّا)؛ ال (رومانسيٍّا اتباعيٍّا ال
ينرصف أن يغلب وعندئٍذ باملألوف. راضيًا العرف عىل مستقرٍّا راضيًا؛ مستقرٍّا بدوره
وكذلك املعنى، حساب عىل ذلك جاء ولو حتى وصقله باللفظ العناية يف املبالغة إىل الشاعر
عليها. التغلب يف براعته يظهر نفسه، عىل يفرضها التي القيود من الشاعر يزيد أن يغلب
بما رضاها الناس أنفس وعن استقرارها، عنها تزيل بثورة املجتمع قوائم اهتزت إذا ا وأمَّ

87



الشعراء مع

فراًغا وقته من يجد ال ابتداع الشعر يف يكون هنا فها فساده، برغم حولهم من قائم هو
وملا مداه. يبلغ حتى السدود يكتسح العرم كالسيل عندئٍذ فهو الزخارف، نقش يف ينفقه
كان الريف، يف ال املدينة يف عادًة يكون إنما الثورة عىل الباعث الحرضي الفساد كان
فراًرا والجبل، والغابة والسهل الحقل إىل يلجئوا أن االبتداع لشعراء املميزة العالمات من
تجيء أن عجب وال املصابيح، بضوء املتوهجة املزركشة املزخرفة املدن مجتمعات من
وضع عىل الحياة استقرت ما إذا حتى الثورات، أعقاب يف األدب يف االبتداعية الحركات
األشياء ال اإلنسان هو يثور الذي أن وبديهي فن. بعد من يتفنن اتباع األدب ساد جديد،
فيه الشاعر فيتحدث دائًما، الطابع ذاتي الثائر االبتداعي الشعر كان هنا ومن الجوامد،
ما غالبًا الرايض املستقر الشاعر أن حني عىل األشياء، عن يتحدث مما أكثر نفسه عن

نفسه. طوية إىل يلتفت مما أكثر األشياء إىل يلتفت
تجدك والهمرشي، والتيجاني الشابي الثالثة: الشعراء إىل فانظر هذا ضوء وعىل
وورد وزهر صنوبر وغابات وعواصف، ورياح سيول أمام قصائدهم من قصيدة كل يف
يف مقيم بأنك تذكرك واحدة قصيدة عىل عندهم تقع تكاد ال إنك ووديان. وجداول وطري
عالمات كلُّها فهذه ، كالَّ والرثاء. والتهنئة والقدح املدح يتبادلون بسكانها، غاصة مدينة
هذا يف أجد ولست عنه. ورضوا عنهم ريض مجتمع يف انخرطوا قد الذين االتباعيني
العرص يف العربي «األدب بعنوان له مقال يف نفسه الشابي قاله مما خريًا أقوله ما الصدد
فيها يريد التي الكربى، االنقالبات أطوار «يف يقول: إذ — هو عرصه يف أي — الحارض»
مرة ستولد التي — الشعوب نفسيات تأخذ الخالدة، املحتومة دورته يدور أن التاريخ
أشواقها وتتوهج النائمة، أحالمها فتستيقظ واالستحالة، والتحرر التطور يف — ثانية
شطرين: إىل الثائر قلبها وينقسم الحنني، بنار متأججة شعلة نفسها وتُصبح الخامدة،
هذا فيه.» وما املجهول إىل طامح مشوق وشطر فيه، وما بالحارض متربم ملول شطر
أصيلة، ابتداعية نزعة من زميَليه شعر يف ما تصوير أبلغ يصور وأراه الشابي، يقوله ما
طامح مشوق وشطر فيه، وما بالحارض متربم ملول فشطر مًعا؛ الشطران هذان قوامها

فيه. وما املجهول إىل
متشائمني كانوا أنهم أجبنا متفائلني؟ أو متشائمني الشعراء هؤالء كان هل ُسئلنا فلو
ربوع يف ضاربة كانت التي والعبودية والتخلف الفساد تجاه متشائمني مًعا؛ متفائلني
وقد الحال. غري الحال لتتبدل تثور ثورة من يرجونه بما ومتفائلني كلها، العربية البالد
هنا ونسوق ورجاءً، ويأًسا وفرًجا، وضيًقا ونوًرا ظلمًة عندهم الواحدة القصيدة يف تجد
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الكون تسع حتى نفسه آفاق تمتد ففيها للتيجاني، املعذب» «الصويف قصيدة واحًدا، مثًال
مهمومة نفس عىل وينطوي ينقبض وفجأة ذرَّاته، من ذرة كل يف هللا يشهد حتى كله،

يقول: ففيها يائسة، بائسة محزونة

م��داه ال��ن��ف��س ف��ي س��ع أو م��ا ال��ح��ق ال��وج��ود
اإلل��ه ح��ن��اي��اه ف��ي ي��م��ش��ي ال��ك��ون ف��ي م��ا ك��ل
ص��داه رج��ع ـ��ت��ه��ا رق��ـ ف��ي ال��ن��م��ل��ة ه��ذه
ث��راه ف��ي وت��ح��ي��ا ـ��ه��ا ح��واش��ي��ـ ف��ي ي��ح��ي��ا ه��و
ي��داه ت��ل��ق��ت��ه��ا ح ال��رو أس��ل��م��ت إن وه��ي

تشمل التي والعناية بالرعاية الفياض اإللهي النور هذا يف الشاعر يسبح أن وبعد
ليسأل: فجأة الشاعر يقف والكائنات، الكون

وص��ف��ائ��ي خ��ل��وص��ي ـ��ِد ب��ع��ـ م��ن َج��دَّ م��اذا ث��م
راءِ أن��ا م��ا أرى ُت ُع��ْد م��ا روح��َي أظ��ل��م��ْت
س��م��ائ��ي ص��ح��و ف��ي ئ��م ال��غ��ا ال��ِع��ثْ��ي��ر أي��ه��ذا
رج��ائ��ي ول��ل��م��وت ل��ي آم��ا ال��س��ود ل��ل��م��ن��اي��ا

٣

أن استتبع قد ذلك وإن السامية، الرساالت أصحاب من كانوا الثالثة شعراءنا إن قلنا
ثورتهم تستتبعها أن بد ال كان أخرى سمة اآلن ونضيف الطابع، ابتداعي شعرهم يجيء
ينسج أن هي وتلك صدورهم، فوق بأوزاره الجاثم حولهم من الرابض الحارض عىل
— سانتيانا قال كما — قيل فلنئ فيه، يعيش خياله محض من عامًلا آٍن بعد آنًا الشاعر
إىل املمكن هذا تحوَّل ما إذا حتى مأمول، ممكن إىل مرذول واقع من فرار كلَّه الفن إن
الواقعة الحقيقة عالم من جديد فرار إىل الفنان فيعود جماًال، يُعد ولم ا حقٍّ أصبح واقع،
فهو اإلجمال، وجه عىل كله الفن طابع هو هذا كان إذا إنه أقول املتصور. املمكن عالم إىل
رصيًحا، أمًرا البغيض للواقع التنكر يصبح حيث الثورات، عهود يف الفن طابع شك بغري
الثالثة الشبان شعر يف نجده ما وهذا محتومة، نتيجة الخالق الخيال يخلقه بما والتعلق
الفاتنة»، جتا «إىل قصيدته: الهمرشي شعر من نسوقه واحًدا مثًال هنا وحسبنا الثائرين،
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التي اللغة إال الواقع عالم وبني بينه عالقة ال بأرسه، عامًلا لنفسه الشاعر يقيم هنا فها
وضياء وزهر شجر من فيه ما بكل مسحور عالم فهو ذاك، أحالمه عالم بها يصور
فيقول: العالم ذلك يف حبيبته يخاطب فهو ونعاس، ويقظة وحركة، سكون ومن وظالل

م��س��ح��ور ع��ال��م أف��ق ف��ي ط��اف ذه��ب��ي م��ن��ور ح��ل��م أن��ت
ال��ب��ش��ي��ر ال��ض��ي��اء م��ن ب��ج��ن��اح روح��ي غ��ي��اه��ب ع��ل��ى وت��ج��لَّ��ى
األح��الم رب��وة ف��ي ط��ائ��ف��ي ك��ه��ف أن��ت م��ق��دس، ظ��ل أن��ت
اآلالم ع��ال��م ف��ي ف��ت��اه��ت ـ��ر ال��س��ح��ـ س��ك��ي��ن��ت��ه��ا ف��ي ال��روح غ��م��ر

قصيدة خياله، بديع من عامًلا لنفسه الشاعر فيه يخلق الذي نفسه، القبيل هذا ومن
الغفران رسالة موضوعها يف تُشبه قد وهي األعراف»، «شاطئ عنوانها للهمرشي، كربى

لدانتي. اإللهية» «الكوميديا أو للمعري،

٤

التخريب بمعنى ال معنًى؟ بأي ولكن الجديد، الشعر أصحاب من الثالثة شعراؤنا كان
وهو جديد، فنٍّ كل يف قبوله يجوز الذي الوحيد باملعنى بل الفوىض، وإشاعة والتحطيم
إليها فانظر شئت وإن جديد، لكل خلقها يف الطبيعة سننه عىل تجري الذي الوحيد املعنى
لعنارص تتنكر ال فهي األرض، تراب من اليانع الزهر تنبت وهي تصنع ماذا ربيع كل
جديًدا، تأليًفا نفسها العنارص تلك من تؤلف هي إنما زهًرا، أنبتت ملا وإال القائمة الرتبة
يسمعها وال يراها ال ثم اآلذان يف صارخة األعني يف ناصعة الحقيقة تكون أن ألعجب وإني
فكيف وإال ورؤية، سمًعا لها يريد ال من بل — وسمعها رؤيتها يستطيع ال من أقول ال —
ما فيقول الشعر»، عمود «حطموا عنوان تحت يوم ذات يكتب أن معارص، منَّا لناقد جاز
أسماها هكذا وهللا أي — الحقيقة هذه يف يشك من وإن مات، قد العربي الشعر إن نصه
أبو بها قام فقد الدفن شعائر ا أمَّ يقول: ثم وأمثالهما. وناجي جربان فليقرأ — حقيقة
أراد ولو ويسمع، يرى أن يريد ال الذي الناقد يقول هكذا … آخرين ضمن الشابي القاسم

الواحد: بالحرف يقول إذ يراه؛ كما التجديد معنى يف نفسه الشابي لقرأ

غري عىل التجديد يحملون ممن الناس، بعض بها يدين غريبة نزعة هناك ولكن
الشاعر يأتَي أن التجديد يحسبون فهم منه، املراد غري عىل ويفهمونه محمله،
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وأن برش، قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عنٌي ال بما ومعناه أسلوبه يف
غريبة فكرة وهي مثال، أو بصورة مسبوقة غري بها ويأتي عدم، من آثاره يخلق
هاته إليهم نسوق ولكننا الناس، من فريٌق اعتقاَدها يستطيع كيف نفهم ال
وسلسلة القيود، يف ترسف حرية إال ليست نفسها الحياة إن الصغرية: الكلمة

… بالتليد الطريف فيها يتصل

أن بد ال مًعا الحياة ويف الفن يف الجديد أن مؤكًدا عبارته يف الشابي يميض وهكذا
الشعر أن من ناقُدنا يحكيه بما الشابي يقوله الذي هذا فقارن موروث، عىل أركانه يقيم

دفنه. بشعائر قاموا َمن بني من كان قد الشابي وأن مات، قد العربي
إىل فنِّه يف يوفق الذي لهو — أيًضا الشابي يقول كما — العظيم الشاعر إن أال
التجاوب بينها يحصل بحيث والوزن واألسلوب والخيال والفكر العاطفة نسب بني املعادلة
الجميلة الزهرة يف والهواء واملاء والعطر النور انسجام القصيد يف ينسجم الذي املوسيقي

اليانعة.

٥

ووطنية امللتهب، بوجدانها ثائرة فنفوس املايض؛ الجيل يف الثالثة شعراؤنا كان وهكذا
وبالحرية بالحياة باإليمان مشبوبة وروح رفيعة، إنسانية بمثالية تهتدي صادقة
فتنطلق أقوامها، لشقوة معذبة وقلوب األحالم، عالم إىل يطري مجنح وخيال وبالجمال،
من فتشد دمائهم يف ترسي وألقوامهم ألنفسهم الحياة إرادة لكن شاكية، حزينة بألحان
قصائده، أروع من لقصيدة وموضوًعا عنوانًا الحياة إرادة الشابي جعل وقد عزائمهم،
بد ال الطبيعة أن فكما الطبيعة، يف الحياة وإرادة اإلنسان يف الحياة إرادة بني فيها يوازي
وازدهار، يُرس من عرسوضيق كلِّ بعد له بد ال اإلنسان فكذلك ربيع، من شتاء كل بعد لها

بقوله: العظيمة القصيدة هذه يستهل وهو

ال��ق��َدر ي��س��ت��ج��ي��ب أن ب��د ف��ال ال��ح��ي��اة أراد ي��وًم��ا ال��ش��ع��ب إذا
ي��ن��ك��س��ر أن ل��ل��ق��ي��د ب��د وال ي��ن��ج��ل��ي أن ل��ل��ي��ل ب��د وال
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حياة إىل إيانا لدعوتهم بالجميل عرفان ويف تقدير يف الثالثة للشعراء لنقول وإنَّا
انجىل ولقد القَدر، له استجاب ولقد الحياة، لنفسه العربي الشعب أراد لقد كريمة: حرة

املجاهدين. جزاء عنَّا هللا من فلهم القيد، انكرس ولقد كاد، أو الليل
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فكرًة أعرض أن — الكتابة مجال ويف القول مجال يف — املناسبات يل سنحت لطاملا
عرص يف يجد قد الراهنة، الوجدانية مرحلته يف العربي الرشق أن وهي صوابها، يف أعتقد
آخر، عرص أي يف يجده ال ما اإليحاء قوة من — شيكسبري عرص — األوروبية النهضة
فكرية عصور أعقاب يف جاء قد فكالهما شديد، تشابُه من املوقفني بني ملا حديث، أو قديم
من بإحساس ينعم واإلنسان جاء قد وكالهما جديد، علمي عرص عتبة وعىل وسطى،
والتطلع اإلقدام من مرحلة يف جاء قد وكالهما خطاه، تقيِّد كانت التي األغالل عنه ُفكَّت
قد الناس سواد يف ونرشها املعرفة وأدوات جاء وكالهما ورجاء، ثقة يف املستقبل إىل
ويطبعون يطبعون الفكر رجال وراح مرة، ألول املطبعة ظهرت فهناك أسبابُها، تهيأت
الثقافية، األمية أنفسنا عن نزيل أن مرة ألول عزيمتنا مضت وهنا وينرشون، وينرشون
جعلت جغرافية كشوٌف صادَفتْه عٌرص وهناك وننرش، ننرش ثم ونطبع نطبع فطفقنا
اهتزاز كلِّه الجديد بهذا اإلنسان فاهتزَّ املجهول، عن لتكشف والبحر األرض له تجوب
مصاريعها عىل النوافذَ وفتََح الفسيح الفضاء أبواَب دقَّ عٌرص وهنا النشوانة، الفرحة
قرون طوال والنوافذ األبواب تلك ُغلِّقت أن بعد جانب، كل من املنِعش النقي الهواء ليندفع

الظلمات. كثيفة جهالٌة وسوَّدتها سادتها
األوروبية النهضة وعرص هنا عرصنا بني شديًدا الشبَه يرى الذي الرأي هذا كان ولنئ
لشاعر صه نخصِّ حني صدًقا أشدُّ — إذن — فهو وعمومه، إطالقه عىل صادًقا هناك،
أو ذلك بعد جاء عرص وكل — ذاك النهضة عرص — عرصه ترجمان ليكون األيام أرادته

كان. من كائنًا «اإلنسان» رسالته شاعر ألنه يجيء؛
السلوك؛ وتغلُّ الفكر تقيِّد كانت قيود من جارفة انطالقًة األوروبية عرصالنهضة كان
إياه أورثها مكتوبة نصوص عىل ينكبَّ أن إال الوسطى العصور مفكر أمام يكن لم إذ
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كان ولذلك هناك؛ وقول هنا قول بني ق ويوفِّ ويستنبط يفرس أن ه همِّ وكلُّ سبقوه، َمن
تُجديه ماذا إذ صومعة؛ أو دير جدران بني وهو هذه، الفكرية مهمته يؤدَي أن بمستطاعه
صفحة ُعدَّته كلَّ إن «كالم»؟ من «كالًما» توليده يف الخرض املروج عىل الطالعة الشمس
بظواهرها، حوله من تعجُّ التي الطبيعة ا وأمَّ ييضء، جانبه إىل وقنديل كتاب، من ينرشها

يشعر. ال وهو أنفه تحت تميض تركها حتى األذن، وصمَّ العني عنها أغمض فقد
املأزق ذلك من تُخرجهم فكرية ثورة إال العقيل الحبس ذلك من الناس يُخرج فماذا
له كانت الذي األرسطي العلم تحدَّت جماعة أيدي عىل الثورة تلك جاءت ولقد املسدود،
مشاهدات عىل يُقام جديد علم إىل به تدعو يًا مدوِّ نداءً ونادت رصيًحا، تحدِّيًا السيادة
جاليليو، العلماء: زمرة هم فهؤالء العمل، جوانب بينها فيما مت وتقسَّ وتجارب، بها موثوق
وهذان وآفاقها، السماء يجوبون — ومكانًا زمانًا تفرُّقهم عىل — ونيوتن وكبلر، وكوبرنيق،
بمنهج العقيل السري طريق يُمنهجان فرنسا، يف ديكارت ورينيه إنجلرتا يف بيكون فرانسس
يف وحياته اإلنسان يكون أن دعوتها نرش يف تنشط «اإلنسانيني» جماعة هم وهؤالء جديد،
ومتعتُها، الدنيا ُخلقت — اإلنسان غري — فلمن االهتمام، األرضمدار هذه وعىل الدنيا هذه
أليس الحالل؟ بالنعمة نُوَلع مما أكثر الحرام بتحريم نُوَلع ملاذا وحريته؟ الفكر وُخلق
توازن «عىل وسواء؟ توازن عىل آلخرتهم يعيشون كما لدنياهم يعيشوا أن الناس حق من
املثل يكمن املوجزة العبارة هذه ففي العمل! أشقَّ وما القول أيرس ما ولكن … وسواء»
تحقيق عن اإلنسان عجز يكمن كذلك فيها ولكن األوروبية، النهضة تصورته كما األعىل
والزهد النسك عصور يف انجرف لقد وتسوي؟ توازن التي الحكمة له فأنَّى األعىل، مثِله
وسًطا، لنفسه يعرف لم القيود، عنه ُفكَّت فلما دنياه، أفلتت حتى قواه بكل آخرته نحو
املتالطمة أمواجها من تعبُّ الدنيا الحياة نحو فاندفعت غاربها، عىل الدابة حبل ترك بل
جاءت هنا وها الرياح، أدراج جوفه يف الضمري رصخات ذهبت حتى الغرائز، يُشبع ما
النفس هذه عنارص عىل األضواء يصبَّ أن — شيكسبري وليم — العظيم الشاعر رسالة

وزمان. مكان كل يف إنسان كلُّ يقرؤها التي الرسالة هي فجاءت الجموح،
العجيب التعارض هذا تحليل هي — عرص كل ويف عرصه يف — شيكسبري رسالة
جهة من العميل النجاح دواعي بني البرشية، النفس لوازم من الزمة هو كأنه الذي
عرص يف حدَّها بلغت قد اإلنسانية األزمة هذه إن أخرى. جهة من األخالق ومقتضيات
يتجاذبَنا أن وهي عرصنا، يف الحد ذلك بلغت قد كذلك إنها أقول أال أودُّ وكنت النهضة،
أن نستطيع فال أخرى، ناحية من األخالق وقواعد ناحية، من الدنيا فمناشط القطبان:
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هناك. تطرٍُّف إىل ا وإمَّ هنا تطرٍُّف إىل ا إمَّ نندفع بل وسواء، توازن عىل بينهما نعادل
التحليل آخر يف لكنها عدة، بأسماء القطبنَي بني التصارع هذا َي تُسمِّ أن لك ليجوز وإنه
الغريزة بني رصاًعا ه سمِّ أو واملجتمع، الفرد بني رصاًعا شئت: إن ه فسمِّ املعاني. مرتادفة
األمر حقيقة يف تعني تسميات كلُّها فهذه والعاملية، القومية بني رصاًعا ه سمِّ أو والحكمة،
توضح أمثلة ييل فيما ونسوق الكربى. رسالته موضوَع شاعُرنا جعله ما هو واحًدا، شيئًا

نريد. ما

وبني وغريزة، بشهوة فيه يرغب ما بني اإلنسان نفس يف الرصاع لهذا نسوقه مثٍل وأول
جملة إليها النظُر يحسن مرسحية ثالثية املثىل؛ األخالق بحكم يكون أن له ينبغي كان ما
الرابع» «هنري مرسحيتَا هي وتلك بسابقها، الحَقها يربط تعاقب من أحداثها يف ملا واحدة
هذا نرى الرابع هنري ففي الخامس». «هنري مرسحية ثم الثاني، والجزء األول الجزء
ًا تجربُّ اغتياله ثم الثاني، رتشارد سلفه من اغتصابه بعد العرش عىل تربَّع وقد امللك
يكن ألم ، كالَّ قه؟ حقَّ الذي العميل النجاح هذا ق حقَّ أن بعد ضمريٌ له اسرتاح فهل وعسًفا،
سعي من بد فال إذن فأعانوا؟ سواه عليه استعانهم لو فماذا عاونوه؟ الذين هم النبالء
فيها ظنَّ خطة إىل اهتدى ما ورسعان عليه، ينقضَّ أن قبل الرش هذا به يجتثُّ جديد
من والخالص الخطر، مصدر هم الذين النبالء هؤالء من الخالص معانيه؛ بكل الخالص
طبيعَة له أن هو عيبه كل كان بريء ملك يف ظلًما يداه اقرتفته ما عىل ضمريه تأنيب
يدعَو أن هي الهدف، املزدوجة الخطة وتلك اليقظان، السيايسِّ طبيعة ال الحالم الشاعر
منها له لكان الخطة تحققت ولو املقدس، بيت إىل صليبية حرب يف للمشاركة نبالءَه
جسًدا يخلص وبهذا الخارج، يف الديني الجهاد ورشف الداخل، يف مستقر عرش ربحان:
للفعل بد فال ، كالَّ قصاص؟ بغري هكذا لتذهب الرابع هنري جريمة أكانت لكن وروًحا،
حتى خطته بتنفيذ يهمُّ يكد لم ولذلك جنسه؛ من ثمرة وتُثمر وتورق شجرته تنمَو أن
إال عاونوه ما الذين النبالء من عصيان حركة عن ويلز من فوادح أنباء إليه أرسعت
لم ما فذلك سلطانه، عليهم يفرض أن يحاول ثم يستغلَّهم أن أما مصالحهم، ليخدموا
الضمري حكم من أفلت قد أنه حسب الذي امللك عىل الرزايا وأطبقت ألنفسهم، يرضوه
يكن، لم أن متمنِّيًا كان الذي عىل نادًما الخالص، لنفسه يتمنَّى فراح مغتصب، بعرش
يُطالع أن لإلنسان أتيح لو رباه، يا «آه يقول: — املحسور ذلة يف وهو — إليه فاسمع
يُذيب أن األرض يابس وتلزم ا، هدٍّ الجبال تهدُّ وهي الدهر رصوف لريى القدر، كتاب
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حوافيه عىل يطغى البحر وتجعل صخرها، صالبة األرض ملَّت كأنما البحر ماء يف نفسه
اإلنسان طالع لو آه َرْدَفيه! عىل مطمئنٍّا ليستقرَّ العريض البحر يكِفه لم البحر إله كأنما
ترتع كيف العيش وتصاريف وتسخر، تَدهمه كيف العوابر الحوادث ليشهد القدر كتاَب
سنِّ يف بعُد وهو له أتيح لو املرح، بوثبة الشباب أمأل إن أال علقم، بعد علقًما الكأس له
الرزايا أيُّ املصري، يكون أين إىل صفحاته تعاقب عىل لريى القدر، كتاب يُطالع أن الشباب
إذن تلك «… ليموت هو حيث وجلس الكتاب، ألغلق إذن يخوض، املخاطر وأي يفاجئه
طرف، دون السوية الحياة طرَيف من طرف إىل ينحاز حني عراكه، يف اإلنسان عربة هي

وأحكامه. الضمري مراعاة عن والسياسة، العمل ميدان يف النجاح فيعميه
تلك؟ ا وإمَّ هذا ا فإمَّ واحدة، نفس يف يجتمعان ال ضدَّين واألخالق السياسة أتكون
الخامس»؛ «هنري وهي الثالثة، بمرسحيته حه يوضِّ أن شيكسبري أراد ما هو ذلك لعل
الحاسمة التفرقة عن له مندوحة ال أنه العرش اعتالئه منذ نفسه الرجل هذا صارح فقد
األخالق آثر وإذا ضمري، وال أخالق فال ناجحة، سياسة لنفسه أراد فإذا الجانبني، بني
يف يميض هل ولكن أبيه، ضد يقف أال تقتضيه املرعية األخالق إن سياسة. فال والضمري
بني عندها تعارَض ال التي النقطة إىل بل ، كالَّ شوطه؟ آخر إىل البنويِّ الواجب هذا أداء
إنسان إال هو وما نفسه عىل يكذب فلماذا لطامح، وإنه الطموح، الولد وحق الوالد حق
الحواس يحدُّ بما ه حواسُّ وتتحدد الناس، سائُر ها يشمُّ كما البنفسجة يشمُّ الناس، من
عنه وانُض الوشاح عنه فانزع يرتديه، الذي فبالوشاح ملًكا كان إذا إنه الناس، سائر عند
يف بهما يُحلِّق جناحني ذا رأيته وإذا اآلحاد، كافة مثل واحًدا عريه يف لك يظهْر الثياب
عىل ورعايا ملوك فالناس وإذن القاع، أسفل إىل يهوي الجناحني فبنفس العالية، األجواء
فالناس لُباب، من القرشة تحت وما أغوار من السطح دون ما وأما القرشة، وفوق السطح

رعايا. أم كانوا ملوًكا الناس هم
بني طريحة رصيعًة تقع حني البرشية النفس أزمة هي وتلك املأساة، هي وتلك
شاعرنا د تعمَّ ولقد األحالم. يراود كما األعىل املثل ذروة وبني يقع، كما الواقع وهدة
هي مزاح، يف وجادة جدٍّ يف مازحة شخصية الثالثية املرسحية يف يُدخل أن العظيم
ينقد أن له يُتاَح كي متفرًجا، البرشية املأساة هذه شاطئ عند ليقف فولستاف، شخصية
فيهزأ، الزهو يملؤهم الجاه أصحاب يرى السليمة، النفس فطرُة تهديه كما يطعن، وأن
جوفاء، كلمة يقولونها النفاق، هذا من فيسخر «الرشف» بكلمة يتشدقون ويسمعهم
ولقد املنافقني. هؤالء مطامع أجل من بأنفسهم، التضحية عىل السذَّج، األتباع لهم فتحفز
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إذا حتى الرابع، هنري مرسحية من األول الجزء يف شاب وهو هذا يقول فولستاف كان
نفسه القول يقول راح الدهر، وعركه الدهر وعرك الثاني، الجزء يف السنُّ به تقدمت ما
املزيفني وسع يف أن يحسب شاب وهو كان فقد السنني، خربة أضافتها إضافة بعد ولكن
السياسة بني الُهوَّة إن اإلنسان. طبيعة من جزءًا الزيف يرى كهولته يف فأصبح يزيفوا، أال
الخامس» «هنري الثالوث، ثالثة يف مداها بلغت حتى عينيه، أمام تتسع أخذت واألخالق
أحكام هذا، من الساخرة النظرة تفسد أن خشيَة فولستاف، لصفيِّه امللك هذا تنكَّر حني
أيها أعرفك «لست خجل: وال حياء غري يف له قائًال ساحته من فطرده ذاك، يف التدبري
يف وشيًكا ليُغيَّب فولستاف واختفى باألمس.» كنته ما اليوم أني تحسبنَّ «ال العجوز.»
الجو ليخلَو اإلنساني الضمري صوت الحوادث مرسح من خرج وبخروجه السجن، ظلمة
بهذا مقيد غري الحرب، ويف الحكم يف العميل النجاح يستهدف الذي السيايس للكفاح كلُّه

والرشف. الفضيلة وسواس الوسواس،
وكما عرصه، يف شيكسبري رآها كما اإلنسان، ألزمة وأروع أرفع آخر مثًال ونسوق

لري». «امللك مرسحية وأعني العصور، لكل الضوء عليها ألقى
وظاهره اإلنسان باطن إن الخداع؟ هذا من مفرٌّ ثمة فهل خادعة، السلوك مظاهر إن
به تستبدُّ عالم يف نعيش إنَّا التناقض؟ هذا من للنجاة طريٌق أمامنا يكون أال متناقضان،
الخضمِّ هذا يف نلتمس أن مستطاعنا يف فهل رقابنا، من يمسكنا استبداًدا الدهر رصوُف
إنسان عىل النفس ملهوف وهو شاخ ملك ذا هو ها األخالق؟ ِقيَم هو مأمونًا ً مرفأ املجنون
الثالث: بناته جمع تقال، الكلمة هذه إىل استماعه سبيل ويف ، حبٍّ عن تنمُّ عبارة له يقول
بناته وهنَّ والٌد أنه مع يحببنه، كم عرف لو بملكه يعدهن وكورديليا، وجونريل ريحان
ال، الوالد؟ عىل الولد حنان من الناس بني باملتواتر شيكسبري ينخدع هل لكن كبده! فلذات
لنرى — البرشية النفس هو الذي — التيه هذا يف نُغْص معي تعاَلوا لنا: يقول هو فكأنما

بالحىص؟ نعود أو بالدرِّ منه نعود هل
حساب، بغري كيًال الحب عباراِت ألبيهما تكيالن جونريل وأخذت ريحان أخذت
وكأن ويقول ملكه، ثلَث منهما ُكالٍّ ويمنح فيصدِّق، اللفظ، بظاهر مخدوع واملسكني
عىل نفَسه السؤال ويطرح يشء.» كل أنا أنني نُبِّئت «لقد القلق: إىل يدعوه نفسه يف شيئًا
وال أكثر ال أباها، البنُت تحب كما تحبه إنها قولها عىل تِزْد فلم كورديليا بناته صغرى
ليقسَمه نصيبها، من بحرمانها ويقيض املخلصة، البساطة هذه املخدوع فيستقل أقل،
ضاقت ما رسعان لكن حيٍّا، بقَي ما حاشيته وعىل عليه تُنفَقا أن رشطيَة األُخرينَي، بني

بملكه. ظفرتَا أن بعد ورشدتاه بأبيهما األُختان
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تبلغ الفجوة هذه لكن عميقة، واسعٌة وظاهره اإلنسان باطن بني الفجوة إن نعم
بهذا وعي عىل األمر أول «لري» يكن لم الوالد! إزاء الولد يف تكون حني صورها أفجَع
لم يعَي، أن األحداُث أرغمته حتى وباطن، ظاهر بني اإلنسان طبيعة يف الفظيع التفاوت
الطبيعة أيتها «إنك قال: حني لجلوسرت، الرشعي غري االبن «إدمند» أدركه ما أدرك قد يكن
طبيعة هي معبودته هي التي والطبيعة بأهدايف.» يصلني يشء أي أقبل «إنني معبودتي.»
جنونه جنَّ الهتون، واملطر الهوج العواصف يف وجهه عىل «لري» يهيم … والرش الخبث
ناحية، من والحقائق ناحية من الظواهر القطبني: بني ما لبُعد املسكني تمزق ما شدة من
املهجورة األحراش يف هًدى غري عىل يرضب وهو ويلتقي أنا؟» َمن يدلَّني من «أال فيرصخ:
مأًوى من وال يكسوه ثوب من له ليس توم، الفقري هو بؤًسا جسُده تعرَّى سبيل بعابر
إلهي يا أتكون الحكماء: كأحكم ليسأل لوجه، وجًها جنونه يف «لري» منه ويقف يئِويه،
أتكون الفراء؟ ذات والعاطف الفاخرة األردية عنه نضونا ما إذا اإلنسان حقيقة هي تلك
دودة تسلب لم رفيقي يا إنك الكذوب؟ الظواهر عنه تخلَّت ما إذا اإلنسان حقيقة هي هذه
هو أنت إنك … جلودها صوف الخراف تحرم لم إنك فراءه، الوحش وال حريرها، القز
فانُض تعاَل املستعارة! ثيابي يا لك بُعًدا أال … ُحليِّها من مجردة وهي اإلنسان حقيقة

الثياب! هذه عني
به كانت حني يدركها لم ملاذا مجنون! لسان عىل الحياة حكمة تجرَي أن عجباه فوا
أن عماه يف تعلَّم إذ برصه؛ فقد حني — إدمند والد — جلوسرت فعل وكذلك عقل؟ مسكة
لم العمى: محنة يف وهو فيقول مبًرصا، كان عندما منه األشياء لحقائق رؤية أصفى يكون
عينان. لديَّ كانت حني خطاي تعثرت لقد ترى؟ عني إىل حاجتي فما طريٌق، أمامي يُعد
تُفقأ إنسان البرش؟ طبيعة إىل السوداء النظرة هذه من سواًدا أحلك نظرة أرأيت
فيُدرك الجنون ه يمسُّ وإنسان عينني؟ ذو وهو يبرصه مما أنصع الحق فيبرص عيناه له
األقنعة عنه تنزاح عندما اإلنسان حقيقة هي أهذه عاقل؟ وهو يدركها لم التي الحقيقة
صافية امرأة يف اإلنسانية الطبيعة هنالك ميضء، مرشق آخر وجه فهنالك ، كالَّ املضللة؟
ظاهرها، عىل باطنُها انطبق حتى خداع، وال زيف بغري أباها أحبَّت كورديليا مثل الرسيرة
الخالص حبِّها عىل لبثت لكنها السبيل، سواء الفاسدة الحياُة أضلته الذي الوالد منها فنفر
غري أخرى، بصورة «اإلنسان» طبع لتمثل جاءت إنسانة فهي حياته، آخر إىل املخلص
معبودتي، أنت الطبيعة أيتها بقوله: الطبيعة خاطب حني «إدمند» تصورها التي الصورة
طبيعة كورديليا فكذلك إنسانية، طبيعة بعقوقهما وريجان جونريل أختاها كانت فلنئ
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بجناح السماء إىل ليعرج اإلنسان إن أال الصايف، املالئكي امليضء املرشق جانبها يف إنسانية
خيانة اآلخر دون الجناَحني أحد عىل مقصورة الصورة ورسم بجناح، األرض نحو ويميل
محنته يف أباها شهدت التي ومثيالتها، كورديليا اإلنسانية جعبة يف تزال ما نعم وضالل،
بسماتها هي تلك آٍن؟ يف املطر مع الشمس ضياء أرأيت باسمة: وهي عرباتها فسفحت
فيها اإلنسان طبيعة وكذلك ربيع؟ وفيها شتاء فيها الطبيعة أليست مًعا، آٍن يف وعربتها
تغفل وال تسهو ال التي الفاحصة العني هذه شيكسبري يميِّز ملما وإنه والطيب، الخبيث
يخرج ، بالدرِّ ممزوًجا الحىص يديه وملء ليطفَو املوج تحت يغوص فهو تتغاىض، وال
فمن سواء، حدٍّ عىل طبيعي الجانبني وكَال السواء، عىل وطيبها خبيثها النفس أغوار من
ال واملال والجاه للقوة وتعطًشا وأنانية وقسوة للجميل نكرانًا يخفَي أن اإلنسان طبيعة
طبيعة من لكن لري، بنات من و«ريجان» «جونريل» مع الحال كانت كما يشء، يطفئه
كما الضمري، وخشية والتقوى والورع املخلص الخالص الحب يخفَي أن كذلك اإلنسان
ضيعة به تُبادل تجارًة يكن لم ألبيها فحبُّها «كورديليا»، الصغرى األخت مع الحال هي
ها حقَّ إياها حرمانه فربغم خالًصا، الحب أباها لتمنح إنها بل الرشوط، له وتشرتط وماًال
أنه تنَس لم أختاها، فعلت كما النفاق من سبيل يف التدفق عن أمسكت ما جزاء ملكه يف
سلبوه الذين الشياطني من له انترصت أن بعد وبينه بينها الحوار هذا إىل واستمْع أبوها،
بني الحوار هذا إىل استمع الندم، يمزِّقه العقل مفقوَد وجهه عىل هائًما دوه رشَّ ثم امللك
الرحيمة البارة البنت فهي الشغاف، شغاف القلب من يمسُّ حوار وهو وأبيها كورديليا

الغفران: يطلب اللب ذاهل بأب

سيدي، يا ال هللا، ليباركني رأيس عىل بيديك وامسح أبت، يا إيلَّ برصك ارفع كورديليا:
… ركبتَيك عىل يل تجثَو أن لك ينبغي ال

عمري من جاوزت مداه، الحمق من بلغ رجل إنني مني، تسخري ال هللا نشدتُِك لري:
كامل يف لعقيل مالًكا أكون أال ألخىش فإني أمري، بحقيقة أصارحك ولكي عاًما، ثمانني
من أخلو ال ذلك مع لكني جوارك، إىل الرجل هذا وأعرف أعرفك أنني ظني أغلب زمامه،
فلسُت الذاكرة من يل بقَي قد ما وبكل اآلن، أنا أين أدري ال الحق يف ألنني يساورني؛ شكٍّ
تسخري ال ال، املاضية، ليلتي قضيُت أين أذكر ال إني بل أرتديها، التي الثياب هذه أذكر

كورديليا. ابنتي أنت أنِك اآلن أوقن ألكاد فإني مني،
كورديليا! ابنتك هي نعم كورديليا:
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السم زعاف يل قدمت ولو تبكي، ال هللا نشدتُِك عينيِك؟ يف ترقرقت عربات أهذه لري:
إيلَّ أسأِت ولو أذكر، فيما إيلَّ أساءتَا قد أختَيِك ألن تحبينني؛ ال أنِك ألعلم إنني لجرعته،

يُسوِّغها. ما إلساءتهما يكن فلم هما ا أمَّ اإلساءة، به تسوغني ما لديِك لكان أنِت
مسوغات. ال مسوغات، ال كورديليا:

فرنسا؟ يف اآلن أأنا لري:
موالي. يا مملكتك يف أنت بل كورديليا:

وعطف حب إىل بحاجة اإلنسان يكون كم أبصارنا أمام تضع مرسحية هي هذه
منبثًقا يجيئَه أن بد ال بل باملال، يشرتيه بحب تلك حاجته يُشبع أن محال لكنه وحنان،
يزدد لم بملكه ابنتَيه حبَّ اشرتى قد أنه األمر بادئ «لري» توهم فلما وصدق، أصالة عن
الصايف، معينه من جاءه حني ا وأمَّ جوع، عىل جوًعا الحب إىل ازداد إذ نفس؛ وتوتُّر قلًقا إال

محنتُه. وزالت نفًسا اطمأنَّ
عرص، كل يف اإلنسان أزمة بذلك فحلَّل عرصه، يف اإلنسان أزمة شيكسبري حلل لقد
رصف، عقل ا وإمَّ الدينية، كالعصور رصف إيمان ا إمَّ سادها قالئل، عصوًرا إال اللهم
ا وأمَّ رصاع، يكون ال فعندئٍذ التنوير، عرص يف وفرنسا سقراط، عرص يف أثينا كانت كما
يدهم حيث فيه، اليوم نعيش الذي هذا وكعرصنا األوروبية، النهضة كعرص عصور يف
لقدر املستسلم باإليمان القلب نابَض يزال ما وهو يفاجئه، العلم من فيٌض اإلنساَن
الطبيعة عىل سيطرة من بعلمه، العقل يريده ما بني عنيًفا التجاذب يكون فهنا مجهول،
تصدَّى ولقد وإخالص. وعطف حب من القلب إليه ينزع ما وبني البرش، رقاب عىل أو
الحق به يستهدف تصويًرا وقلبها، عقلها بني املصطرعة النفس هذه لتصوير شيكسبري
يجعل الذي بالشاعر يكن لم فهو بعينه؛ يشء إىل الناس دعوة به يستهدف وال يقع، كما
أن ذلك الضمائر؛ مكنون عن والكشف الغوص شعراء من كان بل شعره، مدار النبوة
يستبق جديدة، للحياة بِقيَم يبرش شاعر هو ا فإمَّ رجلني: أحَد يكون إنما العظيم الشاعر
الُعال إىل للطامحني يستنُّ ع مرشِّ هو فكأنما الحضارة، بناة بها ويهدي التاريخ، سري بها

تمام: أبو يقول هذا ويف هداها، عىل ليسريوا السري، سنن

ال��م��ك��ارم تُ��ؤت��ى أي��ن م��ن ال��ع��ال ب��ن��اة درى م��ا ال��ش��ع��ر س��نَّ��ه��ا خ��الل ول��وال
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املنشود، املستقبل إىل الهداية طريق السماء يستلهم الحالة هذه يف الشاعر كأنما أو
اد العقَّ وصفه كما عندئٍذ الشعر فيكون الطريق، معالَم الناس أمام فريسم بدوره يقوم ثم

بقوله:

رح��م��ن ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ذ وال��ش��اع��ر م��ق��ت��ب��س ال��رح��م��ن ن��َف��س م��ن وال��ش��ع��ر

جديًدا، بالقديم يستبدل أن صاحبُه به يحاول الذي النبوة، بشعر يه أُسمِّ ما هو وهذا
حني سعيد) أحمد عيل (األستاذ «أدونيس» الحساس املرهف شاعُرنا رصاحًة ليقولها حتى

يقول:

مليئْه هاوية يف أقبل
والنذير؛ املنبئ بفرحة

تصري أن فرحة
سواها، أغنية أغنيتي

الرضير. العالم هذا تقود

ويهدي، يقود أن يريد الذي الطراز، هذا من يكون أن ا إمَّ الشاعر إن فأقول وأعود
ينبغي كما ال كائنة هي كما اإلنسانية الطبيعة عىل يسلِّطه مجهر، يده ويف يجيء أن ا وإمَّ
زهري أمثال من شعراء وبصحبته الثاني، الفريق هذا من شيكسبري كان وقد تكون. أن لها
كاشًفا شاعًرا كان فقد وغريهم. ودانتي، وسوفوكليز، املعري، العالء وأبي ُسلمى، أبي بن
األغوار يف ترضب التي جذورها إىل إياها متعقبًا ُفطرت، كما اإلنسان طبيعة عن الغطاء
خلجات فظلت باللفظ، اإلفصاح مستوى إىل بعُد تخرج لم التي األغوار تلك العميقة،
وإنه الشاعر، يسعَفه أن إال فتجلِّيها، تصوغها التي العبارة لها يجد وال اإلنسان، ها يحسُّ
إن أقول — الشعرية النبوة أصحاب خالف عىل — الكاشفني هؤالء من الشاعر شأن ملن
هو فليس الهوى، عن منزًَّها اإلنسان لحاالت وسربه وفحصه بحثه يف يكون أن شأنه من
تام، حياد عىل شخوصه من يقف إنه والسلوك. الدوافع أنماط من ذاك أو النمط هذا مع
وكرسدا» «ترويلس مثل واحدة، مرسحية ففي ويميل؛ يختار أن للقارئ أو وللمشاهد
أريحي فارس وهكتور سذاجة، يف عاطفي ترويلس نزعاتُها: تنافرت أفراد من مجموعة
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خالية بالقسوة مليئًة الدنيا ترى وكاسندرا الحياة، بشئون متمرس محنك ويولسيز مقدام،
أيَّ لنا يقول فهل … الحب إال حولهما يريان ال عمرهما ربيع يف وكرسدا وهلن الرحمة، من
وهذا هذا عن الغطاء لك يكشف هو إنما شأنه، من ليس ذلك ألن ، كالَّ ل؟ يُفضِّ الناس هؤالء
شئت. من عىل واسخط شئت عمن فاْرَض البرشية، األنفس حقائق هاك ويقول: وهذه،

جهة من العميل النجاح عوامل بني عُرصه به تأزَّم الذي النفس رصاع د يجسِّ إذ وهو
يف حتى — يعلو من الناس من أن يفوته ال أخرى، جهة من والضمري األخالق ودواعي
إذ باطن؛ مع ظاهر فيه فيتفق السائدة، العاملية الروح عىل يعلو — املأزوم العرص هذا
صوت ومستوحيًا العقل منطق مستمليًا الفعلة يفعل فرتاه ضمري، مع عقل فيه يلتئم
يف الرجال من النمط لهذا مثَل أروع لنا ليقدم الفلسفة تاريخ وإن مًعا، آٍن يف الضمري
الذي العقالني املفكر لنا يمثل الذي بروتس يف شيكسبري لنا قدَّمه وقد سقراط، شخص
إمالء عىل بناءً ف ترصَّ إذا هو ثم العقل، حجة إىل مستنًدا السيايس املذهب لنفسه يختار
باطنًا، يناقض ظاهر فال نفسه، طوية يف يُريضضمريه نفسه الوقت يف كان العقل، ذلك
ألنه واملجتمع؛ الفرد بني الفجوة سدَّ قد إنه ُقل أو ظاهر، وراء ى ويتخفَّ يتسرت باطن وال
يكون أن يصلح للذي السلوك يسلك كذلك تراه فرديته، يُشبع الذي السلوك يسلك حني
باملتآمرين حدت التي هي فيه الخلقية الرفعة هذه كانت ولقد املجتمع. سبيل يف كفاًحا
يرتفع أن العجيبة املفارقات ملن وإنه قضيتهم، يف لهم مؤيًدا جانبهم إىل يكسبوه أن
قيرص؛ يقتل أن فيها قرَّر التي اللحظة يف والرشف بالكرامة اإلحساس ذروة إىل بروتس
بروتس عند األخالق معايريُ تسمح هل ولكن ويقدِّره، بدوره يحبُّه الذي صديقه فقيرص
إزاء واجبه عن يغَيض أن لنفسه يستبيح هل الصداقة؟ أجل من بالواجب َي يُضحِّ أن
نفسه قيرص ب يُنصِّ أن يقبل هل كاسيوس يسأله هواه؟ لرُيَيض الضمري وإزاء املجتمع

بروتس: فيجيبه ملًكا؟

الحب. جمَّ أحبُّه أني برغم كاسيوس، يا أرىض لسُت ال،
الطوال؟ الساعات هذه معك أمسكتني فيَم ولكن

نبأ؟ من إيلَّ تنقل أن تريد ماذا
العام، بالصالح يتعلق أمًرا كان لو إنه
األخرى، يف واملوت عني يف رشيف فضع
حياد، يف كليهما إىل أنظر وسرتاني
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حبي بقدر خطاي هللا وليسدِّد
املوت. من خشيتي عىل يزيد حبٌّ وهو للرشف،

الفيلسوف بعقل عنه يتحدث أنه نُدرك فإنما الرشف، عن يتحدث بروتس سمعنا وإذا
مًعا كأنهما بهاملت، شبيه هذا تكوينه يف وهو بصرية، غري عن املنفعل العاطفي بنزوة ال
هاملت. فأصبح تشكيله وتمَّ ر وتطوَّ نما الذي الجنني هو فربوتس واحدة؛ أرسة من أخوان
محض عقل عن صادًرا يفعله بل العرف، بضغطة وال غريزته، بدفعة الفعل يفعل ال إنه
قيرص، قتَل يقتيض العام الصالح كان فإذا ه، يخصُّ ال األمر كأنما الهوى، مع يميل ال

وحب. صداقة من بينهما ما إىل نظٍر دون قيرص، فليُقتل
عند — بالتايل — ونادر الطبيعة، يف نادٌر الشخصية تكوين يف الوحدانية هذه لكن
الشخصية فيها تنحلُّ التي فهي أشكالها، شتى يف يصورها التي الغالبية ا وأمَّ شيكسبري،
قتل عىل زوجها ز تحفِّ ماكبث ليدي هي وهذه خبيث، وباطن يخدع، ظاهر شطرين:
تحت تُخفي الربيئة كالزهور «كن له: فتقول والخداع، املداهنة وسائل مصطنًعا امللك،
الِقيَم. من متضادتان مجموعتان تتنازعه حني اإلنسان حقيقة هي تلك أفعى.» أوراقها
أن السياق هذا يف يَرُد ملما وإنه شيكسبري، عرص النهضة، عرص يف الحال كانت وهكذا
عىل عرش السادس القرن أوائل يف كتبه قد يكن وإن فهو ملاكيافيل. «األمري» كتاب نذكر
يف واقع بطرَفيه كلَّه القرن أن إال القرن، ذلك أواخر يف بمرسحياته شيكسبري جاء حني
املوروثة. والِقيَم الجديدة الِقيَم بني التعارض هذا هي واحدة، روٌح تسوده النهضة، عرص
يقول فكذلك أفعى.» أوراقها تحت تُخفي الربيئة كالزهور «كن ماكبث: ليدي تقول فكما
أن األحيان من كثري يف له بد ال دولته، كيان حفظ يريد الذي األمري «إن ألمريه: ماكيافييل
تستكشف الطابع، علمية كله العرص روح إن والدين.» واإلنسانية واملروءة الذمة يخالف
وأحسب والسياسة، الحكم طبيعة يف الحق شيكسبري قال ولقد الهوى. عن تجرُّد يف الحق
والغدر، والخيانة ة الخسَّ عىل السياسة أقام إنه قائلني ماكيافيل إىل النقد يوجهون الذين أن
نفاق يف لكن ماكيافيل، وصفها ما عىل السياسة تجرَي أن يودون كانوا الذين أولئك هم

الناس. عامة عن الرس يكتم
نزاهته يف شيكسبري نجد أن املوروثة، الخلقية ِقيَمه عىل اإلنسان يُطمنئ مما أنه عىل
ويتمم القبيح به ق يُزوِّ منه ل تدخُّ بغري واقعة هي كما الطبائع ر تُصوِّ التي املحايدة،
من فراًخا ويفرخ يبيض الفعل أن الطبائع، تلك من كشفه فيما لنا كشف قد الناقص،
نحو العمياء الجامحة الرغبة تدفعه ماكبث ذا هو فها فخريٌ. خريٌ وإن فرشٌّ رشٌّ إن جنسه
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وال له قلب ال حجر من قدَّت زوجة أزره من شدَّت عزيمته وهنت وكلما السلطان، قوة
ليعتليَه، الفظائع ويقرتف يشتهيه كان عرًشا اعتىل أن بعد نفسه يف وجد فماذا شعور،

كسري: حطام وهو شيخوخته بلغ أن بعد يقول اسمعه

اليوم بعد أطمع أن يل يجوز يعد لم إنه
شيخوخته، يف الشيخ يصحب أن شأنه من كان فيما

األصدقاء، وزمرة والطاعة، والحب، كالرشف،
… اللعنات عيلَّ تنصبُّ جميًعا، هؤالء فبدل

ويقول:

عاجز. ممثل هي األرض، عىل يميش ظلٌّ إال الحياة ما
مختاًال، ساعته املرسح عىل يقيض

حكاية إنها أحد، يسمعه فال يصمت ثم
والغضب، بالصخب نفُسه امتألت مأفون يحكيها

مغًزى. بغري لكنها

من استخلص ثم والجاه، القوى بأوهام مدفوًعا وعانى كابد قد ماكبث كان فإذا
وأن األرض، عىل يميش كالظل كان وأنه لعنات، شيخوخته يف نصيبه أن الحية خربته
الجريمة دنيا يف املبذول جهده من حصد فقد إذن مغًزى، غري إىل تنتهي الحياة حكاية

وشوًكا. حسًكا والدسيسة

وإىل بعيد إىل الناس أبصار فشدَّت واألبعاد، اآلفاق فيه امتدت عرص يف شيكسبري جاء
بالعودة الزمان، مايض يف بعيد وإىل وسماءً، وأرًضا بحًرا املكان أرجاء يف بعيد إىل عميق؛
الغوص ويف لوك، يدي عىل العقل أغوار سرب يف عميق وإىل والرومان، اليونان أبطال إىل
يتأثرون عندئٍذ الفن رجال نرى أن عجيبًا يكن ولم شيكسبري، يدي عىل النفس أعماق إىل
إىل بالصورة يعمق ثالثًا بُعًدا التصوير فنِّ إىل فيضيفون األبعاد، شتى يف اإليغال بهذا
وأولئك هؤالء وكان عمق، بغري وعرض طول عىل تسطيًحا التصوير كان أن بعد بعيد،
عما الكشف يف رغبًة السائد الطابع فجاء الوليد، العلم بروح تجوابهم يف يهتدون جميًعا
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الرغبة ضالالت عن متجرًدا لنفسه، اإلنسان ب تعصُّ عن منزًَّها موضوعيٍّا كشًفا هنالك
والهوى. وامليل

العالم يؤديه وما اإلنسانية، النفس لطابع توضيحه يف شيكسبري اه أدَّ ما بني فرق فال
يف الحقائق يجسد الذي الفنان فارق بينهما ويبقى وحياده، البحث موضوعية حيث من
ولقد األحكام، ويعمم الحقائق يجرد الذي العالم من متفردة، متعينة ومواقف أشخاص
الناس من نمط عىل يقترص لم صادًقا، أمينًا أداءً اإلنسانية رسالته العظيم الشاعر أدى
تناوله كان؛ وكيفما كان حيثما طبيعته تنوع يف اإلنسان تناول بل األنماط، سائر دون
تناوله تُساد، ورعية تسود ملوًكا تناوله وجماعات، أفراًدا تناوله وأطفاًال، ونساءً رجاًال
عىل — إنسانية حالة واجًدا أحسبك فما وقانًعا، وطامًعا وغامًضا، ورصيًحا وخبيثًا، طيبًا
أشخاص من شخص يف عينيك أمام دت تجسَّ وقد وجدتها إال — الحاالت هذه تنوع
تقية النفس لك ويقدم مريضة، منحرفة والنفس سويَّة النفس لك يعرض إنه شيكسبري،
واألشباح األرواح عالم األنايسِّ عالم إىل فيضيف كلِّه بذلك يكتفي ال ثم فاجرة، والنفس
أن الناقدين بعُض استكثر حتى هذا كل صنع الخيال، يُبدعه ما وسائر واملردة والجن
وينسج خالياه، النحل يهندس ما قبيل من إنه فقالوا تصنع، بما واعية قريحة من يصدر
فإن شيئًا؛ األمر من يغريِّ ال القول هذا لكن أعشاشها، العصافري وتبني خيوطه، العنكبوت
غري فطرة عن صدر وإن فريدة، فذَّة بصرية فهي واعية بصرية عن الفني خلقه يف صدر

الحالتني. أي عىل معجز فالرجل فريدة؛ فذة فطرة كذلك فهي تصنع، بما واعية
يلتقي ذروته، إىل يرتفع إذ الفنَّ أن عىل للداللة لكافية وحدها اآلية هذه فإن بعد، ا أمَّ
هندي كاتب عَرضه نشاًزا رأيًا هنالك إن نعم وغرب. رشق بني فرق ال جميًعا، الناُس عنده
يقول الرشقيني»، أعني يف «شيكسبري عنوان عليه أطلق كتاب يف شاهاني» «رانجي هو
شيكسبري؛ مآيس يف بالفجيعة ون يحسُّ ال — الهند أهل يقصد وهو — الرشقيني إن فيه
هو وليس خالص والبوذيني الربهميني عند املوت أن مع كربى فجيعة املوت يجعل ألنه
ألنها املسيحية؛ عىل كذلك لينطبق إنه بقوله الرأي هذا عىل غربي ناقد ويعلِّق بالفجيعة.
هذا، يف وغربي رشقي بني فرق فال وإذن املوت، يف الفجيعة هذه كل ترى ال األخرى هي
اإلنسان وطبيعة واقعها، يف اإلنسان طبيعة بني خلَطا قد كليهما الرجلني أن ظني ويف
كلُّها عنايته بل ينبغي، بما معنيٍّا شيكسبري يكن ولم تكون، أن الديانات لها تريد كما
يقع. كما الواقع عىل منصبَّة — نواحيه ومختلف جوانبه شتى يف عرصه لروح مسايًرا —
أن البعيدة، الداللة ذات األدبي نهوضنا شواهد ملن فإنه العربية البالد يف نحن ا وأمَّ
برتجمة حسني، طه الدكتور إرشاف تحت العربية الدول بجامعة الثقافية اإلدارة قامت
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ترجمات ذلك سبق قد كان وملا املستطاع. بقدر ودقته النقل أمانة فيها روعيت كاملة،
ملاكبث مطران خليل ترجمة بالذكر، وأجدرها أهمها من لعل مختلفة، ملرسحيات متناثرة

واحدة. ترجمة من أكثر املرسحيات لبعض أصبح فقد البندقية، وتاجر وعطيل
ناحية من — أحسسنا أننا وعىل ناحية، من األدبية يقظتنا عىل ليدل ذلك وإن
فكان اإلنسان، حقيقة عىل القوية األضواء ألقى شاعر إزاء شيكسبري من أننا — أخرى
ملرسحياته الوافية العربية الرتجمة وبهذه ويجيء، جاء عرص ولكل لعرصه شاعًرا بحقٍّ
مقدورنا يف بات أدبَه، عالجت التي النقد كتب أمهات من ولطائفة بل قصائده، من ولكثري
آداب من بغريه ألمَّ أن بعد شيكسبري درس حني بوشكني قاله ما العربي للقارئ نقول أن
خربته، ومن ذوقه من إياه مستخلًصا النصح يُسدَي أن وأراد وقوَّم، وازن ثم العاملني،

شيكسبري». «اقرأ وهي أال كلمتني، من مؤلَّفة قصرية عبارة يف النصح هذا ص فلخَّ
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لغريه؟ أم ألنفسه

الواحدة الجماعة أبناءُ عليها تواضع رموٌز األوىل نشأتها يف والكلمات كلمات، الشعر مادة
أن أراد فإذا اها؛ مسمَّ عن كلمة يُنيَب أن املتكلم ليستطيع حتى سواها، يشء إىل لرتمز
شجرة يريان حيث إىل مًعا يذهبَا أن رضورة به تكن لم «شجرة»، عن سامعه يحدِّث
كلمات تكون أال ذلك ومعنى مسماها. عن بديًال الكلمة تكفيه بل برصيهما، أمام ماثلة
األوىل نشأتها يف اللغة كانت ثَم ومن عداها، ما إىل وسيلة هي إذ لذاتها؛ مقصودة اللغة
أهداف عىل اجتمعوا قد واحد شخص من أكثر ألن إال ُخلقت فما بالرضورة، اجتماعية أداًة
معزولة جزيرة يف بمفرده واحد إنسان نشأ ولو السامع، ومنهم املتكلم فمنهم مشرتكة؛

تكلَّم. ملا
ثانية، طبيعة إىل األوىل تلك طبيعتها عن تحوَّلت ما رسعان اللغوية األداة هذه لكن
وفق الطبيعتني إحدى اختيار حقُّ الناس من يستخدمها وملن طبيعتان، لها فأصبحت
اللغوية األداة حدِّ عند نقف أن فهي الثانية، الطبيعة هذه فأما تحقيقها. يريد التي الغاية
عن لتنوب مستخدمة الحالة هذه يف هي فليست وراءها، يشء إىل منها ننفذ ال ذاتها،
فيُدير مغلق، باب بفتح يهمُّ طفًال أرأيت لذاتها. تُطَلب عندئٍذ هي بل سواها، أخرى أشياء
يكون ال ثانية، غاية إىل األوىل غايته عن فيتحول يده، يف املقبض حركُة فتُعجبه مقبضه،
اللغة؛ فهكذا عنه، املتولدة وللنشوة لذاته يُطلب بل عداه، ما إىل وسيلة املقبض فيها
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وإما أشياء، عن وتنوب أشياء إىل تُشري أن وهو األمر، أول له ُخلقت ملا استخدمتَها ا فإمَّ
الخارجية. دالالتها عن النظر بغض سماُعها يمتعك ذاتها يف غايًة استخدمتَها

كلمات أنها إال كلمات، الشعر مادة كانت فلنئ الثانية؛ الحالة هذه هو والشعر
لألشياء مطابقة كونها صفة بينها ليس صفات من فيه ملا السمع يمتع نحٍو عىل قت نُسِّ
جهة من الشعر بني كان فإذا فيها، نعيش التي دنيانا يف فعًال واقعة هي كما والحوادث
الذي كالتطابق هو وليس مبارش، غري تطابق فهو تطابٌق، أخرى جهة من الواقع وأشياء
فإذا الجارية، اليومية حياتنا يف نألفها التي التفاهم أحاديث يف واألشياء اللغة بني يكون

نهاره: عن املتنبي قال

غ��ي��اه��ب ف��ي ف��ق��دك��م م��ن م��ق��ل��ة ع��ل��ى ��ة ُم��دل��ه��مَّ ل��ي��ل��ٌة ن��ه��اري ف��إن

وإال الجارية، أحاديثنا يف باأللفاظ تُراد التي مبارشة املعاني إىل قوله ينرصف فال
ليست ومقلته نهار، هو بل ليلة، ليس — األبصار أمام املاثل الواقع حيث من — فنهاره
عينيه؟ أمام واسودَّ أظلم الذي فما إذن الشمس. ضوء يف مغمورة مقلة هي بل غياهب يف
واحلولكت رحابُها ضاقت إن التي الداخلية نفسه هو بل الواقع، الخارجي العالم ليس إنه
املعتمة الغياهب تلك يُدرك الذي وحده وهو الضيق، بهذا يحسُّ الذي وحده فهو جنباتُها،

فيها.
عند لها أريد كما هنا مستخدمة هي فال جانبني، من األلفاظ مهمة تحوَّلت هكذا
تطابٌق الطرفني بني يكون بحيث أشياء، إىل مشرية رموًزا تكون أن وهي األوىل، نشأتها
األمر، ظاهر يف حالها هكذا أو نفسه، املتكلم غري سامع ليسمعها مستخدمة هي وال تام،

قليل. بعد سنبنيِّ كما آخر، شيئًا التحليُل لنا أظهر إذا إال اللهم
القارئ من ألتمس وال التكرار، أملُّ ال أخرى، مرة ألف وسأقولها مرة ألف قلتُها
فيظن حذر، عىل يكون ال من تخدع ما كثريًا الواحدة الكلمة واحدية أن وهي عنه، املعذرة
قلنا فإذا الكلمة؛ بتلك إليه املشار اليشء واحدية بالرضورة تستتبع الكلمة واحدية أن
الشعر، عن واحدة حقيقة هنالك تكون أن بد فال — واحدة كلمة وهي — «شعر» كلمة
كان إن بأكملها، أرسة تحتها تنضوي الكلمة أن هو والصواب عنها، البحث يف فنأخذ
أوجه من أفرادها بني فكذلك الواحدة، الكلمة تلك تحت انضواءها يُربر شبٌه أفرادها بني

التفكري. يف دقة ألنفسنا أردنا إذا فرد، من فرًدا بينها نميِّز أن علينا يحتم ما الخالف
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قالها التي القصائد أفرادها أرسة هي «شعر» كلمة عليها نُطلق التي الكبرية واألرسة
مميًزا فقدْت املطابقة، كلَّ تُطابقها توءم أخت لها كانت إن الواحدة والقصيدة الشعراء،
ال الذي التفرد وهو — أنواعه اختالف عىل الفن مميزات بل — الشعر مميزات أهم من
أمر هنا األرسة أفراد فتبايُن وإذن مستقبل، وال حارض يف وال ماٍض يف ال التكرار، يقبل
بحدوثه. املوقف يتأثر أن دون يحدث ال أو يحدث قد الذي بالعرض هو وليس محتوم،
الشاعر يتغنَّى ملن املقال: لهذا عنوانًا جعلناه الذي السؤال أنفسنا عىل ألقينا فإذا
قصائده؟ من قصيدة وبأية تريد، شاعر أي ُمرسعني: نستدرك أن علينا لزاًما كان بشعره؟
الكالم إنه نقول بأن شعًرا، يكون حني للكالم األساسية الخصيصة نحدد أن يكفي ال إذ
نُضيف أن لنا بد ال بل يكفي، ال ذلك إن أقول يقع، كما الواقع إىل اإلشارة به يُراد ال الذي
الواحد الجذع من يتفرع كما املشرتك، األساس ذلك عىل تجيء التي التباين أوجه إليه

يشء. كل يف أخيه شبيَه أحدها ليس فروع
نُجيب لكي — الشعر قصائد أعني — األرسة» «أفراد إىل برصنا هنا وجَّ نحن فإذا

األقل. عىل ثالثًا إجاباٍت لنا تقدِّم ألفيناها سؤالنا، عن
القصيدة وهنالك النجوى، كأنها نفسه، إىل الشاعر بها يتحدث التي القصيدة فهنالك
الشاعر فيه يكون الذي الشعر هنالك ثم سامعني، إىل أو سامع إىل الشاعر بها يتوجه التي
املرسحي الشعر يف يحدث كما وسامًعا، متكلًما عنده من يخلق إذ سامًعا؛ وال متكلًما ال

أحدهما. نفسه الشاعر ليس شخصني بني فيه الحوار يدور حني
بحكم ألنهما الرأي؛ يف اختالف محلَّ ليستَا منهما والثالثة الثانية ثالث، حاالت هذه
بافرتاض إال طبيعتُه تتحقق ال املرسحي فالشعر تسمع؛ آذان بهما مقصوٌد الفرضحالتان
املرسحي غري الشعر وكذلك حوارهم، يف املمثلون يقوله ما فيسمع مرسًحا يشهد جمهور
الذي وكالشعر الهجاء، وشعر املدح، كشعر سامع؛ إىل متعمًدا الشاعر به يتوجه الذي
رضوب من الرضب هذا أن وأحسب وهكذا. سامعيه، شعوَر به ليستنهض صاحبه ينشده
إىل حاجة بنا وليس وحديثه، قديمه العربي الشعر من الغالبة الكثرة عىل يحتوي الشعر
خليفًة يخاطب شاعًرا — األغلب األعم يف — تجد ديوان، من شئت ما فافتح األمثلة، رضب

قومه. ألعداء أو لقومه الخطاب ه يوجِّ أو
نفسه، به يخاطب صاحبه وكأنما يبدو الذي الشعر هو تحليل إىل يحتاج الذي وإنما
كما ا حقٍّ لنفسه به أيتغنَّى الشعر؟ هذا بمثل الشاعر يتغنَّى ملن التساؤل لنا يحقُّ فعندئٍذ

أمره؟ ظاهر يف يبدو
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يظن فقد حبيبته؛ يف الشاعر به يتغزَّل شعٌر القبيل هذا من الذهن عىل يرُد ما وأول
الغنائي للشعر الدقيق واملعنى الكلمة. لهذه معنًى بأدق غنائي شعر أنه األوىل للوهلة
بذاته. واحد فرد هو حيث من ومشاعره الشاعر خواطر عىل مقصوًرا أمره يكون أن هو
هذه يف الشاعر ه يتوجَّ أليس ثم املتغزل؟ الشاعر غري آخر طرًفا الغزل يتضمن أليس لكن
الشعر هذا تقرأ أن متمنِّيًا فيها، يتغزل التي حبيبته إىل — األقل عىل نظريٍّا — الحالة

ينشد: وهو الهواء يخاطب ربيعة أبي بن عمر أكان تسمعه؟ أن أو فيها قاله الذي

ت��ج��د م��م��ا أن��ف��س��ن��ا وش��ف��ت تَ��ع��ْد م��ا أن��ج��زت��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��ت
ي��س��ت��ب��د ال م��ن ال��ع��اج��ز إن��م��ا واح��دة م��رة واس��ت��ب��دَّْت
ت��ب��ت��رد وت��ع��رَّْت ي��وم ذات ل��ه��ا ل��ج��ارات ق��ال��ت ول��ق��د
ي��ق��ت��ص��د؟ ال أم — ال��ل��ه ع��م��رك��ن — ت��ب��ص��رن��ن��ي ي��ن��ع��ت��ن��ي أك��م��ا
ت��ود م��ن ع��ي��ن ك��ل ف��ي ح��س��ن ل��ه��ا ق��ل��ن وق��د ف��ت��ض��اح��ك��ن
ال��ح��س��د ال��ن��اس ف��ي ك��ان وق��دي��ًم��ا أج��ل��ه��ا م��ن ��ل��ن��ه ُح��مِّ ح��س��ًدا

حبيبة يف املتغزل الشاعر أن إىل هذا هند. إىل رصيًحا خطابه ه يوجِّ هو بل ، كالَّ
املحبني سائُر بها يتخاطب لغة شعره يقدم فإنما الناس، يف شعَره ينرش حني بعينها،
فيستخدموا تُسعفهم، ال مواهبهم لكنَّ حبيبته، يف هو قاله ما يقولوا أن يريدون ممن

أنفسهم. ذوات عن للتعبري موهبته
حبيَب فال برأسه، الشاعر إال فيه نجد ال آخر لونًا لنتناول الغزل، شعر فلنرتك وإذن
مثًال لذلك ولنرضب مكنونه، عن ينفس مفرد فؤاد هنالك إنما يهجوه، عدوَّ وال إليه، يتودد

للعقاد: «نفثة» قصيدة

ت��روي��ن��ي األن��داءُ وال ال��م��دام ع��ذُب وال ال��غ��م��ام ص��وُب ال ظ��م��آن ظ��م��آُن
ت��ه��دي��ن��ي ��اء ال��َغ��مَّ ف��ي األرض م��ع��ال��م وال ال��س��م��اء ن��ج��م ال ح��ي��ران ح��ي��ران
يُ��ل��ه��ي��ن��ي ��ار ��مَّ ال��سُّ س��ح��ر وال ن��ي��ن��ي، ي��دا ال��رق��اد ط��ي��ب ال ي��ق��ظ��ان ي��ق��ظ��ان
ت��ب��ك��ي��ن��ي واألش��ج��ان ال��ك��وارث وال ت��ب��ل��ي��ن��ي األوج��اع ال ��ان غ��صَّ ��اُن غ��صَّ

∗∗∗
ي��ش��ف��ي��ن��ي ال��ألواء م��ن ال��رُّق��اة س��ح��ر وال األس��اة ط��بُّ ال أس��وان أس��واُن
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ت��ع��ن��ي��ن��ي ال��م��ك��ن��ون ال��َق��َدر ع��ج��ائ��ب وال ال��ح��ي��اة ص��ف��و ال س��أم��ان س��أم��اُن
ف��ي��أس��ون��ي ِخ��لٌّ وال ال��زم��ان، ع��ل��ى ف��ي��س��ع��دن��ي ق��ل��ٌب ال ال��ده��ر أُص��اح��ُب
ت��م��ح��ون��ي ح��ي��ن إال ت��م��ح��وه ف��ل��س��َت ك��ب��دي ف��ي م��وت ي��ا ض��نً��ى ف��ام��ُح ي��دي��ك

غصان يشء، يلهيه ال يقظان يشء، يهديه ال حريان يشءٌ، يرويه ال ظمآن الشاعر هذا
ليس وحيد هذه حالته يف وهو يشء، يعينه ال سأمان يشء، يشفيه ال أسوان يشء، يُبكيه ال

املوت. إال سبيل من أمامه يبَق فلم يواسيه، صديق وال يسعده قلب جانبه إىل
املوقف عنارص يستنفد ال نفسه إىل حديثه ولكن نعم، نفسه؟ إىل هنا الشاعر أتحدَّث
هنا وإىل شعًرا، به نطق الذي بهذا يُزيَحه أن أراد صدره عىل العبءُ ثقل فعندما كلها،
ويلتمس أثقله، الذي الحمل بإلقاء يهمُّ فهو سواه، كلِّه الوجود يف يكون أن يعنيه يكن لم
عمرو، أو الناس من زيد اه يتلقَّ أن عابئ غري وسائل، من موهبتُه به تسعفه ما ذلك إىل
فيهم فينرش خاطره، إىل اآلخرون الناس يرد فعندئٍذ حمله، من اسرتاح وقد أما لكنه،
الشاعر فيعلم ناقد ولينقدها كربه، عن بها س فينفِّ حالته مثل يف هو من ليقرأها قصيدتَه

نفثتُه. جاءت كيف نقده خالل من
سؤاٌل ينشأ وهنا سواه، إىل الشاعر حدوَد يجاوز صورته، كانت ما كائنة فالشعر
إىل قائله الشعر جاوز إذا وهو األدبي، النقد عالم يف سؤال وأعوص سؤال أخطر أراه
وإذا طرف؟ إىل طرف من منقولة شحنة كلماته يف يكون أن هذا يتضمن أفال سامعه،
لنا جاز فكيف عداها؟ ما إىل اإلشارة بها مقصوًدا هنا اللغة تكون أفال هكذا، هذا كان
تكون إحداهما يف اللغة، استخدام يف طريقتني بني نفرق أن املقال هذا أول يف — إذن —
أهم فتحقق لذاتها مقصودة اللغة تكون األخرى ويف شعًرا، تكون فال إخبار أداَة اللغة

الشعر؟ خصائص
ال فهو سامعه، إىل قائله من شيئًا ينقل إذ الشعر أن نعلم حني اإلشكال هذا وينحلُّ
ما التي الخالدة الحاالت من حالة ينقل بل معني، فرد عن أو يشء عن معينًا خربًا ينقل
كانت فإذا األبد، إىل األزل من الناس ويف الكون يف رسمدي قانون هي كأنما تتكرر تنفك
معيَّنًا شخًصا بأن إخبارها هو فليس شيئًا، إليك «نقلت» قد الذكر السالفة اد العقَّ قصيدة
قصارى ذلك كان لو إذ سأمان؛ حريان فيها كان يوم، ذات حالة به مرَّت اد العقَّ اسمه
يف رآه إنه لك يقول كأن اد؛ العقَّ عن راوية يرويه آخر خرب أي عىل زادت ملا إخبارها،
إنها بل القصيدة، به تُخرب ما هو هذا ليس ! كالَّ عام، مطعم يف شواء يأكل الفالني اليوم
ما إىل خاللها تنظر عدسة الناس، من بواحد مرَّت التي العابرة اللحظة بهذه لك لتهيئ
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وإنه لحرية وإنها حية، دامت ما وقلق حرية من اسة الحسَّ اإلنسانية الفطرة عليه ُجبلت
املوت. مع إال يزول ال لقلق

فألفاظ الشعر؛ يؤديه ما هو هذا جزئي، موقف طريق عن ندركها خالدة حقيقة
عندها، لتقف إنك بل مبارشة، معانيها عىل للداللة تُستخدم ال — ترى كما — القصيدة
لك، شاءت وما شئَت ما بها فتستمتع بصريتك، أمام تُقيمها التي الفريدة الصورة تتمىلَّ
نفسك يف غزرت التي الخربة هذه صدى هو صًدى وراءها خلَّفت قد هي فإذا ترتكها، ثم

الوجود. حقائق عن
الوجود، جوانب عن خالدة حقائق اآلخر هو يُعطينا العلم أليس قائل: هنا يقول وقد
يكون فماذا إليها؟ وما والحياة والكيمياء الفيزياء علوم يف نراها التي القوانني هذه هي
خاللها، لرتى العلم يقدمها التي العدسة أن هو والفرق والعلم؟ الشعر بني ذلك يف الفرق
لك تسوق فصياغة الشعر عدسة ا وأمَّ كيف، فيها وليس كم فيها رياضية صياغة قوامها
كالهما والشعر فالعلم ذلك بعد ا وأمَّ كم. فيها وليس كيف فيها بعينها، حالة تفصيالت

البرش. وجود دام ما يدوم الذي الحق عن يُنبئانك
الحقائق أناشيد للناس ينشد الحالني كلتا يف فهو لغريه، أو لنفسه الشاعر فليتغنَّ

الخالدة.
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الحريف، بمعناها التجديد كلمة أخذنا إذا ذلك تجديد؛ الشعر يف ليس ولكن جديد، الشعر يف
بعضها. أو كلها وجوده معالُم القديم عن تزول بحيث القديم، محل الجديد يَُحلَّ أن وهو
القول تحتمل ال بذاتها واضحة فكرًة تبدو ولقد أعرضها، التي الساذجة الفكرة هي هذه
استلزم قد الشعر دولة يف — مثًال — املتنبي ظهور أن يزعم ذا فمن والجدل، الخالف بْله
شيكسبري استطاع «هل جريفز: روبرت الشاعر يتساءل كما أو القيس؟ امرؤ يزول أن
يجيء كلها، الفنون سائر كشأن الشعر فشأن كالَّ تشورس»؟ مكانة من شيئًا يُنِقص أن

الواحدة. األرسة يف شقيقه إىل الشقيق إضافة القديم إىل ليضاف الجديُد
والجدل، الخالف عن فضًال القول تحتمل ال بذاتها واضحة حقيقة لتبدو إنها نعم
الجديد وأصحاب القديم أصحاب أن — الشعر ومنها — الفنون تاريخ يف نالحظ لكننا
لهما يتسع ال الفن ميدان وأن اآلخر، بزوال مرهونة منهما فريق حياة أن دائًما يتوهمون

الفريقني. بني قائمة تنفك ما التي األدبية املعارك كانت هنا ومن مًعا،
والجواب الشعر؟ دولة يف الجديد استحداث إىل يدعو الذي ما السؤال: ينشأ وهنا
خالف أال فأحسب الشعر، طبيعة يف اآلراء اختلفت فمهما نفسه، الشاعر مهمة من واضح
حقائَق الالشعور من يتصيَّد الشاعر أن وهو املوضوع، من األدنى الحد هذا عىل الرأي يف
الشعور مجال إىل لينقلها لفًظا، فيصوغها منطوق غري إحساًسا ذاته يف وجوَدها يحسُّ
مهمة إن أخرى بعبارة أو يشاركه، أن أراد من فيها يشارَكه أن يستطيع وعندئٍذ الواعي،
وإذن اللفظ، مستوى إىل الاللفظ مستوى من املبهمة الخافية الحقائق تحويل هي الشاعر
إىل حاجة بها يعود ال — الوعي إىل أي — اللفظ إىل سبيله وجد مما نفسية حقيقة فكلُّ
من حالة ولكل ل، وتحوُّ تغريُّ يف أبًدا فهو دافق، الحياة تيار لكن يُخرجها، جديد شاعر
األمر أول بها صاحبها إحساُس يكون وثناياها، النفس أغوار يف أصداؤها التغري حاالت
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ففي الشاعر، مهمة تجيء وهنا منه، تُفلت حتى بها يُمسك يكاد ال روَّاًغا، مبهًما إحساًسا
من بَقيد فيقيَدها املراوغة، الظالل بتلك يُمسَك أن — الناس سائر دون — مستطاعه
يكون وإنما الشعر، هو وذلك النظر؛ أراد من لكلِّ منظورة عندئٍذ فتصبَح املحكم، اللفظ
وليٌد هو إذ سابقوه؛ تناول قد يكن لم ما النفس خاطرات من تناول ألنه جديًدا شعًرا

وأحداثها. الحياة مجرى يف تغريَّ
جاء قد يكون أن أولهما: الجديد، الشعر قبول يف هامني مبدأين إىل هذا من ونخلص
هنالك تكون أال وثانيهما: اللفظية، الصياغة عالم إىل قبل من تخرج لم حاالت ليصوغ
نفرض أن لنا غ يُسوِّ غ مسوِّ ال إنه إذ الجديدة؛ الحاالت تلك لَقيد الشعر غري أخرى وسيلة

النثر. يكفيها حاالت يف الشعرية، الصياغة قيود أنفسنا عىل
املعارصة، العاملية اآلداب يف الجديد الشعر إىل — التطبيق سبيل عىل — ولننظر
وأتابعه. أطالعه أن أستطيع الذي واألمريكي، اإلنجليزي األدب عىل فيه حديثي وسأقرص
جوانب إليها يُضيف بأن الشعر، رقعة من ع ليوسِّ دائًما يجيء إنما جديَده أن وسنرى
الحرب أعقبت التي األعوام بالعرشة الرسيع املوجز حديثنا ولنبدأ فيها، مشمولة تكن لم
صاحبَي يزاالن ما إمامان رأسهم عىل الشعراء، من زمرة نجد هنا فها األوىل، العاملية
غريهما مع — فهذان إليوت، سترينز وتوماس باوند، إزرا وهما الشعر، دولة عىل سلطان
الدوار، أصابهم وكأنما ودمارها الحرب من جميًعا خرجوا — عندئٍذ األدب أعالم من
يجد فلم ا، ُصمٍّ ُعميًا الحروب لساسة قيادهم يُسِلمون الذي الدهماء سذاجة إىل وعَزْوها
ابتذال من ألنفسهم حصانًة الصخر جالميد من بأبراج يلوذوا أن من ا بُدٍّ عندئٍذ الشعراء
حتى الغزيرة، العريضة الثقافة من درجة أرفع عىل شعرهم يجيء أن دوا وتعمَّ العوام،
أن كلِّه، املايض لثقافة الحامُل اإلنسان، يتحدث أن أصبحت قد الشاعر مهمة لكأنما
الدفاع بمثابة الشعراء من االتجاه ذلك وكان املثقفني، من أشباهه إىل أو نفسه إىل يتحدث
ونظم وآداب ديانات من كلها اإلنسانية الحضارة تقاليد وعن الرفيعة الثقافة عن الجاد
التاريخية باإلحاالت يصنعونه ذلك؟ يصنعون وكيف وغريها. فلسفية وتأمالت اجتماعية
األساس هذا عىل قصيدة بناء أن وبديهي القصيدة، من واحد سطر منها يخلو يكاد ال التي
أن البديهي من إنه أقول التاريخ؛ مدى عىل الحضارية القيَم إحياء له يُراد الذي الثقايف
الشاعر إىل به يوَحى هيِّنًا سهًال َوحيًا وال ساعته عفو يجيء ال الطراز هذا من قصيدة بناء
كهذه قصيدة قراءة وكذلك واآلخرين. األولني دراسة وليد هو بل عناء، إىل منه حاجة دون
يجلس أن تحتاج لقراءة إنها بل الذهن، شارد وهو باللفظ يرتنَّم مسرتٍخ والقارئ تكون ال
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فيضطر أحيانًا يكفي ال ذلك كل إن بل الصنوف، شتى من املراجع حوله ومن القارئ
قصيدة نقوله الذي لهذا مثٍل وأوضُح إحاالته. بها ح يوضِّ التي الحوايش كتابة إىل الشاعر
أن غايتُه شعًرا بأن القول إىل بحاجة ولسنا باوند. إزرا وأناشيد إلليوت، اليباب األرض
فضلًة الجهد من أمامه يجد ال الحارض، إىل ينظر هو إذ كله الثقايف التاريخ تبعة يَْحمل
الورق: فراغ ليمأل ا رصٍّ املرتادفات لريصَّ أو له، ويُجمِّ اللفظ ق ليزوِّ فراًغا الوقت من وال
وأن تقتضيها، رضورة بغري واحدة كلمة تَِرد أال مبدأ ليجعلونه الشعراء هؤالء إن بل ، كالَّ
املرسومة الصورة تكون وأن َلبْس، وال إبهام فال املعنى، دقيقة املنتقاة الكلمات تكون

التكوين. فريدة الحدود متعينة املعالم واضحة
الشعر يكون أن هو الشعر، دولة إىل كلِّه بهذا أُضيف الذي الجديد فإن واختصاًرا
الغناء، نحو يجنح ذلك قبل الشعر كان املتغنِّي. غناءَ كونه جانب إىل املتحدث حديَث
متحدث؟ وأيُّ متحدث، حديَث يكون أن وهي كذلك، أخرى مهمة يؤدَي أن له فأرادوا
حديثًا دام وما املمتازة. العْلية من أنداده أو نفسه يحدِّث الخاصة خاصة من متحدث
بد فال الفكرية، العْلية عىل مقصوًرا الحديث دام ما ثم الرواية، يُشبه فيما يُساق أن بد فال
ليُنَشَد يُكتب ال هنا الشعر إن الغزير. والعلم الواسع االطالع بأمارات شحنًا يُشحن أن
يُسمع، نغًما وليس تُرى صور إنه املراجع، بني صمت يف ليُدرس يُكتب بل جمهور، عىل
لغة، إىل لغة من ينتقل أن الشاعر عىل ضري فال ولهذا لألذن، فنٍّا يُعد ولم للعني فنٌّ إنه
قديمهم العاَلمني لغات من لغة أية من القصيدة تتخلل عبارات تُساق أن يف بأس وال
عرص ومن بلد، إىل بلد ومن ثقافة، إىل ثقافة من ينتقل أن الشاعر عىل ضري وال وحديثهم،

يمينه. ِمْلُك كلَّه اإلنساني الفكري الرتاث ألن الواحدة؛ القصيدة يف عرص إىل
الشعراء وجد الثالثينيات حانت فلما القرن، هذا من العرشينيات يف الحال كانت تلك
جديًدا فأرادوا عمًدا، الجماهري عن عهم ترفُّ يف وأرسفوا غالوا قد الكتب ثقافة أنصار أن
خالصة. فنية وصنعة خالًصا ذهنًا تكون أن أوشكت التي الناشفة الصخور تلك به يُليِّنون
عندئٍذ واالقتصاد السياسة ضواغط أليست الناس؟ سواد إىل بشعره الشاعر يتجه ال فلماذا
يف هم َمن يهدَي أن الحكمة صاحب عىل تُحتِّم — الثانية العاملية الحرب نشوب قبيل —
اجتماعي. طابع ذا الشعراء شعر من أسايس جزءٌ فليكن إذن هداية؟ إىل الحاجة أمسِّ
املتعمَق هو يُعد لم عندئٍذ الشاعر فنموذج االتجاه، هذا يمثِّل من أبرُز هو «أودن» ولعل
يخالط الذي — يقولون كما — الدنيا رجل هو بل الناس، عامة عىل املستعيل املتبحَر
الناس مع اليومية الصحف يقرأ الذي هو الضحك، عىل ويَقوى الحديث ويحسن الناس

115



الشعراء مع

تبسيًطا الشعر ط يبسِّ الذي هو بل واقتصاد، سياسة من الناس شواغُل باَله وتشغل
اهتمامه ه يوجِّ الذي هو السينما، أفالم وخالل الراديو يف الناس عىل يُذاع أن به يصلح
باإلنسان قاصًدا األفقي، اإلنسان إىل ال الرأيس اإلنسان إىل — أودن تعبري حدِّ عىل —
يف الراقدين املوتى من أسالفهم وباألفقي األرض، يف يسَعون الذين الناس أحياءَ الرأيس
إىل حديث، شعر أصحاب يكونوا أن فكرُة الفرتة تلك شعراء عىل تسلَّطت ولقد األجداث.
مما وغريها الصناعة آالت من واالستعارة التشبيه صور يختاروا أن بهم حَدا الذي الحدِّ
دت تعمَّ إذ الشعراء من الجماعة تلك أن هنا الذكر يستحقُّ ملما وإنه العرص. حضارة يميِّز
تكون أن عىل ت أرصَّ الحارض، شواغل مع يًا ومتمشِّ اجتماعيٍّا الشعر مضمون يجيءَ أن

والدوبيت. كالسونيت التقليدية القوالب هي املستخدمة القوالب
الجهد بذل من رجاء خيبة فيا وإذن ،١٩٣٩ سنة أعلنت الثانية العاملية الحرب لكن
الشعري بالفن استعالئهم يف حقٍّ عىل العرشينيات شعراء يكن ألم الجماهري. إصالح يف
ا فإمَّ الطرفني: هذين يف منحًرصا الخيار يكون ملاذا لكن االبتذال؟ هذا من وصيانته
عىل النوافذ يفتح أن ا وإمَّ نفسه، عصارة يمتصُّ ًقا تعمُّ املكسوبة الثقافة يف الشاعر ُق تعمُّ
نفَسه الشاعر يُحدِّث أن وهو ثالث، موقٌف هناك أليس الناس؟ عامة ليُسِمع مصاريعها
كلمة كل من حرف كلَّ اختار كأنما باللفظ املتغنِّي حديث بل واملراجع، الكتب حديث ال
الحروب هذه لنفسها رضيت قد كانت إذا البرشية الجماعة إن به؟ ليرتنَّم قصيدته يف
التي القنابل وهذه الساسة، وافتئات الحكم طغيان من املختلفة الرضوب وهذه الفاتكة،
األلوف بمئات الناس فسحقت ناجازاكي، عىل وأخرى هريوشيما عىل واحدٌة منها نزلت
فتبٍّا طبيعتها، هذه كانت إذا البرشية الجماعة إن أقول بالبرص، اللمح مثل يف سحًقا
شعراء بني السائدة الروَح كانت تلك لنفسه. غناؤه وليكن أجلها، من فنَّه يُهدر لشاعر
لفظ من مقصورة يف شعره من عاش كأنه الذي توماس، ديالن ويمثِّلهم األربعينيات،

أحداث. وفيه ناس فيه عالٌم اللفظ هذا وراء ليس وكأنما م، منغَّ
خطاَب الثالثينيات وشعر ملثقف، ف مثقَّ خطاَب العرشينيات شعُر كان وهكذا
نفسه. ذات إىل بوجدانه منفعل خطاَب األربعينيات وشعر املجتمع، إىل اجتماعي رجل
الحديث، العربي شعُرنا بها مرَّ ثالثة بأطواٍر الوجوه بعض من يُذكِّرني لتقسيم وإنه
شعر عندنا يقابله بثقافته الغزير العرشينيات فشعُر الزمني؛ الرتتيب يف اختالٍف مع
وشعر وحافظ، شوقي شعُر عندنا يقابله االجتماعي الثالثينيات وشعر وشكري، اد العقَّ
من خطوة كل يف أبولو. جماعة شعُر عندنا يقابله الذاتي بالوجدان املنفعل األربعينيات
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إليه يُضاف بل يزيله، وال القديم يمحو ال لكنه جديد، — وعندنا عندهم — الخطوات هذه
جديًدا. خلًقا

أن وأوشكُت — الغربي الشعر يف فشهدنا القرن هذا من الخمسينيات جاءت ثم
شهدنا — الحديث هذا موضوع من جزءًا ليس أنه لوال كذلك العربي الشعر إليه أضيف
الشعر غناء بقلَّة عميًقا إحساًسا الشعراء بني شهدنا إذ عجبًا؛ شيئًا الغربي الشعر يف
نفسه، قيمة يف يتشكك الشاعر أصبح لقد السواء؛ عىل الجماعات وحياة األفراد حياة يف
عن فرًعا الشعراء من القلق هذا أفيكون ذاته، الشعر إىل ينرصف شعره من قسًطا فجعل
الشعراء شباب إن كلِّها؟! اإلنسانية الحضارة عن أجمعني الناس نفوس يمأل عام قلق
تُبَْهَظ أن يستحق ال ثقيًال عبئًا املدينة كانت لو كما ون يحسُّ اليوم إنجلرتا ويف أمريكا يف
التفتح عىل البرشية الطبيعة تساعد أن بدل إنها األعناق، يغلُّ قيٌد إنها العواتق، بحمله
انتهت حضارًة هي أليست طمًسا؛ املعقدة نظمها يف وطمستها خنًقا خنقتها قد واالزدهار
أعماقها أعمق يف الحياة حقيقة أن العلُم هذا فأنسانا رصٌف عقل هو الذي العلم إىل بنا
تُعرف أن ال الفطري بالوجدان تُعاش أن أجدر حياة إنها عاقلة؟ ال غريزية حياة أنها هي
أمريكا يف أنفسهم ويسمون — الشبَّان األدباء هؤالء ترى كلِّه ولهذا الفكري؛ باملنطق
ومن بأجمعه، الحضارة لرتاث يتنكَّرون تراهم — الغاضب بالشباب إنجلرتا ويف بالكوارس
فإىل شعَرهم، األسالف صاغ كيف يعبأ ذا فمن نفسها، الشعر قواعُد املرفوض الرتاث ذلك
لفنِّهم يعرفون ال الشعراء كان وإذا كلها، الفاسدة وبحضارتهم وبشعرهم بهم الجحيم
فال وإذن فيهم، الناس رأي هو هذا يكون أن أجدر فما وقيمًة، نفًعا له يرون وال كرامة،
املايض، التاريخ مراحل شتى يف احتلَّه الذي القيادة مكان من الشاعر ُزحِزح أن غرابَة
أفذاذ قيام — الحال بطبيعة — يمنع ال هذا املجتمع. نفاية وإىل الحياة هامش إىل ُزحِزح
الريفي إقليمه عن يكتب الذي — أمريكا يف الشعراء شيخ — فروست روبرت أمثال من
وقواعد فنَّه محرتًما الحميم، صديقه عن الصديق أو الحنون ه أمِّ عن البار االبن يكتب كما
أرض يف تُقام شبكة بغري التنس يلعب أن يريد كمن لهو لها يتنكَّر من إن قائًال فنِّه،

امللعب.
أن رضورة هي الشعر، إىل بالنسبة األدبي النقد عالم يف الجديدة الصيحة وكانت
اسًما «شعر» كلمة تكون فلماذا الجذور، من تبدأ إعادة مداه ويف طبيعته يف النظر يُعاد
نعرفها؟ التي األوجه عىل موزون منظوم كالم من الناس أِلَفه قد ما عىل إال ينرصف ال
شعر بأن نعرتف أن علينا لزاًما كان به تشبثنا ولو موجب. بغري للمعنى تضييٌق ذلك إن
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امليلء د املعقَّ عرصه عن التعبري تبعة عاتقه عىل يحمل أن من أعجز الراهن العرص هذا
لونًا الشعر دولة يف نُدخل أن وهو الحرج، من مخرًجا أمامنا لكن واالتجاهات، بالنوازع
لذلك مثل وخريُ كذلك، شعًرا تكون بل فحسب، قصة تكون ال التي القصة هو جديًدا
يقول هكذا — عرصنا مالحم إن ويك. فنجانز قصة وخصوًصا جويس جيمس قصص
ُكتَّابها كبار بعض قصص هي ودانتي وفرجيل هومر مالحم توازي التي — ولسن إدمند
قصة عن أودن الشاعر قال وكذلك كربى، قصيدة ويك فنجانز قصة إن فلوبري. أمثال من

قصة. تكون أن إىل منها قصيدة تكون أن إىل أدنى إنها يوليسيز
الحياة إىل ننظر حني ليخيب أملنا إن سبندر: ستيفن املعارص الناقد ذلك يف ويقول
فقرية هي كم نرى عندئٍذ ألننا أخرى؛ ناحية يف الشعراء دواوين إىل ثم ناحية يف الواقعة
يف يُعد لم حتى وعمقت الحياة اتسعت فقد الحياة؛ لخضمِّ مجاوبتها يف الدواوين تلك
الشعر قصائد عىل نفسه قرص هو إذا الشعرية خربته يف رحيقها يمتصَّ أن شاعر وسع
الجديد وهذا الشعر، رقعة إىل يُضاف جديد من بد فال وإذن التقليدية، صورتها يف
القصة من الرضب هذا ليشمل الشعر معنى يتسع أن هو اد النقَّ هؤالء رأي يف املطلوب
والحريري الهمذاني مقامات إن قلنا لو أذهاننا إىل الفكرة نُقرِّب ولعلنا ذكرناه، الذي
ال. أو الكلمة لهذه جديد بمعنًى الشعر قصائد من أنها عىل إليها النظر يمكن — مثًال —
فيها مفروض الشعر وفاعلية الوعي مستوى عىل تنصبُّ املقامات يف األدبية الفاعلية إن

الالشعور. أغوار من ذلك دون ما إىل تغوص أن
ولعلنا بعد، يستقرَّ لم رأٌي حال كل عىل وهو اد النقَّ من طائفٌة اليوم به تأخذ ما هذا
وذلك العربي، األدب تاريخ يف نظريًا لها تذكرنا لو النظر من الوجهة لهذه فهًما نزداد
اندرجت بحيث الجاهيل العرص يف عنه املتأخرة العصور يف «أدب» كلمة معنى اتسع حني
كالسرية، موجودة؛ قبل من تكن لم بل فيها، تندرج قبل من تكن لم أشياءُ مقولته يف
التوسعة هذه للشعر تحققت لو أن فأحسب حال، كل وعىل وغريها. والقصص والرحالت،
مكان أخرى مرة إليه أعاد ربما انفساًحا، القول مجاُل أمامه النفسح الجريئة، الجديدة

الثقافة. دنيا من الريادة
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نفيس أسائل ما كثريًا و«قديمه» الشعر «جديد» بني اليوم رحاها الدائرة الحركة هذه يف
هاتان تحمل هل تُرى نفيس: أسائل — التحليل نحو ينزع الذي الفلسفي مزاجي بحكم —
أو «جديد» معنى يكون أن عىس ماذا جميًعا؟ املعرتكني عند بعينه واحًدا معنًى اللفظتان
بأنه عليهم يردون من وعند «جديًدا»، الشعر يكون أن برضورة ينادون من عند «حديث»

التقليد؟ به جرى قد الذي القديم أسس يلتزم أن من «الجديد» لهذا مناَص ال
القارئ معي اشرتك فإذا لنفيس، األمر أوضح أن أحاول القصرية الكلمة بهذه إنني
بتوضيح يردني أن إال عناده يف يل حيلة فال وإال خريًا، ذلك كان إليها أِصُل التي النتائج يف
هو «الجديد» تحديد يف خاطري يف يدور ما وأول ظهوًرا. وأجىل نصوًعا أشد عنده من
معلقة سحابة ليس الشعر ألن بديهي؛ هذا العرص، شعراء يف املتمثل هو العرص شعر أن
اليوم مرص يف الجديد فالشعر كتفيه؛ عىل يرتكز ودم لحم من شاعر بغري الفضاء يف
عىل منهم يجري من «جميًعا»، املعارصين شعرائنا دواوين يف نراه ما هو — مثًال —
شعَر يؤلفان مًعا الفريقني ألن سواء؛ حدٍّ عىل السنة تلك عىل يخرج ومن العرف سنة
أفقيٍّا، مقطًعا التاريخ مجرى يقطع الذي الزمني املعنى بهذا «الجديد» أخذنا ولو عرصنا،
أشدهم فحتى العرص، روح عن ون يعربِّ — بالتعاون — أنهم عىل كافة شعرائنا إىل لنظرنا
القديم آثار أن عىل مجسد دليٌل نفسه هو ألنه العرص؛ روح عن يعربِّ للقديم، التزاًما
يكن ولم لتوِّه ظهر مستحدث «جديد» كل شأن عرصها يف شأنها «جديدة»، زالت ما
من قلًما أصابعي بني وأُمسك وأذنني، عينني ذو عضوي كائن ذا أنا فها قائًما، باألمس
التفصيالت هذه بكل اآلن، أنا، هذا عربية، بأحرف الصفحات هذه وأكتب معني طراز
فيقول «اآلن»، حقيقتي تكون التي املتشابكة األجزاء هذه تتصارع أن أفيجوز متشابكة،
الذي البيولوجي التطور ِقدَم «قديمان» فأنتما مني، أنتما أين للعينني: — مثًال — القلم
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قديمتان العينني ألن كالَّ قريبة! لحظة منذ املصانع أخرجتني «فجديد»، أنا ا أمَّ أنشأكما،
بنفس تكونَا أن ِقدُمهما يمنع فال نفسها املهمة تؤديان تزاالن ال ألنهما مًعا، جديدتان
األسطر هذه كتابة هي راهنة، حقيقة من خيوط مًعا والقلم ألنهما للقلم؛ التي «الجدة»
جديًدا؛ كاتبًا أكون لكي جديدة أحرًفا أبتكر أن حاجة بي وليس كالَّ اآلن، أكتبها التي

مًعا. جديد قديم هو أيًضا هنا فالقديم
بني فرَق فال عرصنا، عن التعبري يف «جدة» شعراؤنا يتساوى األفقي املعنى بهذا
ال جودت»، و«صالح إسماعيل»، حسن و«محمود الصبور»، عبد و«صالح الجندي»، «عيل
اشتد سواء العرص، أبناء أحد ألنه نفسه؛ عن يعرب حني عرصه عن يعرب فكلٌّ بينهم، فرق
هي كما االلتزام هذا خفَّ أو الجندي» «عيل مع الحال هي كما التقليدية القواعد التزام
حسن «محمود مع الحال هي كما وسًطا موقًفا وقف أو الصبور»، عبد «صالح مع الحال
ولكنه الشكل، قواعد التزام يف وسًطا هنا الوسط وليس جودت»، و«صالح إسماعيل»،
يف وسًطا موقًفا يقف من أيًضا املعارصين شعرائنا من وهناك املوضوع. التزام يف وسٌط

ملتزم. غري وآنًا ملتزم آنًا فهو الشكل،
عن يتغاىض أنه يحسُّ من أوُل ألنني غليًال؛ يُشفي ال «للجديد» تفسري فهذا ال، لكن
هواءنا يتنفس بيننا، قائًما املعني الفرد يكون أن يكفي فال «الجدة»، معنى يف هامٍّ جانب
حيث من آخر فرد كأيِّ إنه عنه نقول لكي والرشاب، الطعام ويشاركنا أرضنا، عىل ويميش
يختاره آخر عرص مع وباطنُه بظاهره، معنا يعيش رجل من فكم عرصه، لروح مشاركتُه
يعجبه وذلك بروحه، عنده فيقف الجاهيل العرص يُعجبه فهذا السوالف، العصور من
«العرصي» وإنما جرٍّا، وهلمَّ العليا، بمثله إليه فريتد العباس بني عرص أو أمية بني عرص
لو بحيث آخر، عرص أيِّ دون عرصه يف السائدة الِقيَم ِرشب من هو الكلمة معاني بأوىف
كما العدم، عليها يؤثر التي الشديدة بالغربة ألحسَّ الحق أو عرصسابق إىل بمعجزة ارتدَّ
طويل تحليل إىل يحتاج ذلك بعد واألمر الحكيم». «توفيق مرسحية يف الكهف ألهل حدث
يف نقول أن لنا يُتاح بحيث العرص، يتألف منها التي العنارص لنا يُظهر عميق عريض
هو فاألول الشاعر. ذلك يتمثَّْلها ولم العنارص، هذه تمثَّل قد الشاعر هذا إن وثقة اطمئنان
لعرصه! سابًقا «مستقبليٍّا» يكون أو «قديًما» يكون أن ا فإمَّ الثاني ا وأمَّ «الجديد»، وحده
ينحرصوجُه فقط، «جديًدا» يكون أن لنفسه يرىض ال من اليوم وأمريكا أوروبا ففي نعم؛
أيًضا، الحارض عن يختلف أن لنفسه ويريد املايض، عن مختلف أنه يف عنده االختالف

الواقع. الوجود يف بعُد يظهر لم مستقبل إىل برصه يمدَّ بأن عَرصه فيسبق
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فهم إليه، يقصدون القائمة املعركة يف الجديد أنصار أحسب الذي املعنى هو هذا
— أيًضا املأمول املستقبل عنارص تكون وقد — الحارض عنارص إن يقولوا أن يريدون
القديم، عىل يحافظون تقليديون فسواهم وإذن سواهم. يف تتمثل وال وحدهم، فيهم تتمثل
وجه عىل — العنارص تلك هي ترى يا فماذا جديدة. تربٌة أنبتته جديد فنباٌت هم ا وأمَّ
جديرين وحدهم يكونوا أن لهم يُجيز تمثيًال شعرهم يف متمثلة الجدد يراها التي — الدقة
يف وليس — شعرهم يف ماذا ونقول: السؤال فلنعكس أو والحداثة؟ بالجدة يُنعتوا أن
الثانية الصورة هذه كانت فربما لعرصنا؟ املميزة العنارص يساير مما — سواهم شعر
الشعر إىل العني ننقل ثم العرص، مميزات بتحليل نبدأ ال عندئٍذ ألننا تناوًال؛ أيرس للسؤال
الشعر مميزات بتحليل نبدأ بل تكن، لم أو فيه كائنًة املميزات تلك كانت إن لنرى الجديد
صًدى جاءت قد املميزات تلك كانت إن لنرى عرصنا؛ مميزات إىل العني ننقل ثم الجديد
كلها. املعارصة الحضارة تحليل من — أظن فيما — علينا أيُرس الشعر وتحليُل لهذه،

أيدينا، بني والدواوين سؤالنا عن نُجيب أن نريد بل الهواء، يف كالًما نتكلم أن نريد وال
ديوان أو عماد محمود ديوان جانبه وإىل الصبور» عبد «صالح ديوان — مثًال — فنضع
هو بينهما الفرق كلُّ كان لو هنا؟ وليس هناك ماذا نسأل: ثم إسماعيل، حسن محمود
قديًما؛ والثاني جديًدا األول يكون أن مسوًغا الفرق هذا كان ملا الشعورية الخربة يف فرٌق
اإلطالق. عىل شاعًرا يكون أن استحق ملا الشعورية بخربته شاعر «كل» يتفرَّد لم إذا ألنه
يسود الخربة من معينًا «نمًطا» إن نعم قديًما. أو جديًدا بكونه يوصف أن عنك ودْع
القلُق يسود قد أو آخر، عًرصا والتشاؤم عًرصا التفاؤل يسود فقد عرص؛ دون عرص يف
ديوان يف الشعورية الخربة إن القائلون قال وربما آخر، عًرصا والطمأنينة عًرصا النفيس
يل ليُقل صحيح؟ هذا فهل زميله، من العرصية الخربة «نمط» إىل أقرُب الصبور» «عبد
وأفلتت شعره يف الصبور» «عبد دها جسَّ التي األساسية اإلنسانية «القيم» هي ما شاء من
أهاجم أنني عىل يفهمني أال القارئ من رجائي — إسماعيل»؟ حسن «محمود شعر من
«الحرية» أهي — دفاع أو هجوم إىل أقصد وال «أفهم» أن أريد ألنني هنا؛ وأدافع هناك
آثارنا كلَّ يميِّز طابٌع اإلنسانية القيمة هذه أن أزعم فإني كذلك ذلك كان إذا و«التحرر»؟
آخر. دون واحٌد بها ينفرد ولم بيننا، فيما تقاسمناها فلقد ونثًرا. شعًرا املعارصة األدبية
إىل بنا لريتدَّ «اإلنسانية» الِقيَم عىل ثائًرا ترفع ال ذاتها حدِّ يف الثورة لكن «الثورة»؟ أهي
وجه عىل الحياة تاريخ عرفه قديم أقدم هو املزعوم «الجديد» يكون وعندئٍذ أعجم، حيوان
أجله من الذي «الشعوري» املميز رؤية عن عاجز بأنني ح أرصِّ إنني حال، كلِّ عىل األرض.

جديًدا. الشعر يف املزعوم الجديد كان
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هنا فها «اإلطار». يف «القالب» يف «الشكل» يف االختالف هو العني تخطئه ال الذي لكن
فهو الشكيل، االلتزام من بتخففه يتميَّز «الجديد» ف النقاش. يكون أن يجب — إذن —
الجدد الشعراء يُقل فمهما القافية، يلتزم أن يريد ال فهو الوزن، من يشء عىل حافظ إن
قد إنه بل مقاالته، إحدى يف الصبور عبد صالح أقسم (كما العظيم باهلل يُقسموا ومهما
شعًرا ينظمون أنهم العظيم باهلل أقسموا مهما إنهم أقول ملقاله)، عنوانًا القَسم هذا جعل
يحافظ الذي الشاعر التزام مدى من أقل التزامهم مدى أن ينكرون أظنهم فال «موزونًا»،

املوروث. الشعر عمود عىل
للشعر املميزة السمة هو بالشكل العناية من التخفف هذا كان إذا إنه أقول هنا وها
العناية من التخفف هذا بأن مجيب منهم أجاب فإذا رشطية، جملة هذه أن (الحظ الجديد
إنه أقول نقاش)، وبينهم بيني يُعد لم الجديد، للشعر املميزة السمة هو ليس بالشكل
بها أُريد محاولة هو «الجديد» ب ى يُسمَّ فما إذن املميزة، السمة هو التخفف هذا كان إذا
فرًقا يكون ال عندئٍذ والفرق أرادت. ما لنفسها تحقق أن تبلغ لم لكنها شعًرا تكون أن
عىل بشعر ليس وما الشعر بني فرًقا الفرق يصبح بل «قديم»، وشعر «جديد» شعر بني
ما. موضوع فيه ُصبَّ الذي «الشكل» هو صنوفه شتى يف الفنَّ يميِّز الذي ألن اإلطالق؛
ينقص لم بحذافريه كلُّه املوضوع بقَي وإن حتى فنٍّا، الفنُّ يُعد لم الشكل انهار ولو
الشعر وليس واحدة، خطوة املناقشة يف نمَيض أن بغريها يستحيل مسلمة هذه شيئًا.
يف يُساَق أن بد ال الصوت هذا لكنَّ الصوت، مادتها فاملوسيقى هذا؛ يف الفنون بني بدًعا
توضع أن بد ال الضوء درجات لكن اللون)، (أي الضوء مادته والتصوير معلوم، ترتيب
الحجر هذا لكن صنوفه، اختالف عىل الحجر مادته والنحت معلوم، ترتيب يف اللوحة عىل
منها شخص كلَّ لكن تتفاعل، أشخاص مادتها والقصة معلوم. شكل يف يُصاغ أن بد ال
إن قلنا إذا بدًعا نقول فهل واضحة، الصورة يُخِرج تنظيًما حياته أحداث تُنظم أن بد ال
يكون قد فقط دال رمز هو حيث من اللفظ (ألن نغم هو حيث من اللفظ مادته الشعر

املطلوب. النغم يحقق سياًقا اللفظ هذا يُساق أن بد فال الشعر) غري آخر فن مادة
كلماتها، ترتيب يف ما شكًال قت حقَّ قد إنها قصيدة عن نقول أن علينا ويستحيل
واحد أراد إذا بحيث لآلخرين وصُفها يمكن «قاعدة» نستخرج أن وسعنا يف كان إذا إال
شاعٌر يستطيع فهل ذلك، استطاع نفسها «القاعدة» عىل يسري أن اآلخرين هؤالء من
قصائده؟ من قصيدة أية يف النظرية «القاعدة» عىل يدلَّنا أن الجديد الشعر أصحاب من
وبهذا الواحدة، التفعيلة هي الوزنية الوحدة جعل هي الجديدة القاعدة إن أحيانًا يقولون
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يكرِّر ما التقليدية األوزان يف أليس لكن التفعيلة، لهذه تكراًرا القصيدة أو السطر يكون
االكتفاء ي نُسمِّ فهل أخرى. أوزان ذلك إىل يُضاف ثم ذلك، فيها نعم الواحدة؟ التفعيلة
الحاالت يف تنوًعا ليقابل جاء إنما األوزان تنوع إن تجديًدا؟ فعًال قائم هو ما «بعض» ب
التي واألوزان األنغام تعددت ملا واحدة نفسية حالة عىل دائًما الشاعر كان ولو النفسية،
منها حالة لكل أعددُت عرشون، هو النفسية حاالتي عدد أن فافرْض الشاعر، يريدها
التي هي فقط واحدة حالة عندي إن بل ال يل: قلت إذا مجدًدا أنت أتكون يناسبها، وزنًا
تجديًدا، هذا كان لو إنه واحد؟ ببحر العرشين هذه أبحرك من سأكتفي ولذلك تعاودني،
دون بالبعض اكتفى ألنه مجدًدا؛ الغني ثروة من يسري جزءٌ يكفيه الذي الفقري لكان

الكل.
من يُرتَجم حني شيئًا الشعُر خرس ملا الحد هذا كل إىل القيمة قليَل الشكل كان لو
يخرسه ما ألن فيها؛ نظمت التي اللغة نفس إىل قصيدة تُنثر حني أو أخرى، لغة إىل لغة
إن الشكل يكون ماذا أدري ولست الشكل، هو وحده، هذا هو بالنثر أو بالرتجمة الشعر
إىل النغم هذا احتاج فإذا نغًما. يحقق بحيث معلوم نسق عىل الكلمات ترتيب يكن لم
ترتيبًا نفسها القافية لهذه واخرتُت القافية إىل لجأُت القصيدة أجزاء يف تربطه رابطة

القصيدة. يف النغمية الوحدة ربط وهو منها، أردته ما يل يحقق
أن بقَي — آخر فنٍّ كلِّ ويف بل — الشعر يف حيوي أمٌر الشكل أن عىل اتفقنا وإذا
وعناد، صالبة ذات مادة له أختار أن تقتيض الشكل مراعاة أن وهي أخرية، كلمة أقول
الجرانيت أو املرمر من تمثاله املثَّال ينحت ملاذا ومغًزى. معنًى «الصياغة» ل يكون حتى
يتناولها التي املادة صالبة بمقدار أنه هو الجواب الخزف؟ من أو الطني من ينحته وال
هي الجاهيل الشعر عظمة بزمامها، واإلمساك تطويعها يف الفنية مهارته تكون الفنان
سيطرة يف تكون فالرباعة سالسة، يف منسابًا اللفظ يبدو حني وحتى مادته، صالبة يف
تلك يصوغ هو إذ — فنِّه مادة عىل الفنان فسيطرة رواغة؛ منزلقة مادة عىل الشاعر
ذلك بعد يُقال وقد ا. بُدٍّ منه أرى ال جوهري رشٌط — لها اختاره الذي شكلها يف املادة
فرض يف املبذول جهده يُخفَي أن يف هي الفنان براعة إن — الرشط يتغري أن دون —
مثل اللفظية مادته يف أن «الجدد» من شاعر يدَّعي فهل املشكلة، مادته عىل السيطرة تلك
محتواه، يف شئت ما فقل قش، من فالبناء ، كالَّ والتغلب؟ املغالبة يقتضيه الذي العناد هذا

الخالد. الفن دولة يف الدخول من بحرمانه يقيض البناء تهافت لكن
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ألجابوا األول؟ شاعركم هو من املرصي: اإلقليم يف الحديث» «الشعر أنصار ُسئل لو
ديوان هو ألجاب: ديوانك؟ ما صالح: ُسئل ولو الصبور؟ عبد صالح هو — ح أُرجِّ فيما —
تكون أن بد فال قصائده، إلحدى عنوان نفسه هو الديوان وعنوان بالدي». يف «الناس
هذا قصائد من واحدة قصيدة يختار أن ناقد أراد فإذا الشاعر، عند أثرية القصيدة هذه

إجحاف. وال خطأ القصيدة لهذه اختياره يف كان ملا الديوان،
أمام املاثلة الفنية للقطعة خاشع مستسلم قارئ إقباَل القصيدة هذه عىل أقبلُت
من بها تحيط نظرًة الواحدة الكلمة إىل فينظر سطر، كل من كلمة كلَّ فيها يحرتم برصه،
بينها الواصلة الخيوط تتعقب ثم والصميم، القلب إىل فيها وتغوص وأيمانها، شمائلها
الروابط محكَم يجيءَ أن ناسُجه له أراد نسًجا جميًعا منها ناسجًة أخواتها، سائر وبني

َدى. والسَّ اللُّحمة بني
عامة صورة الشاعر فيه قدَّم أسطر، ثمانية من أولها أجزاء: ثالثة القصيدة وقواُم
فيها الشاعر د جسَّ سطًرا، وعرشين خمسة من وثانيها هم، صنف أي من بالده، يف للناس
أبرز سطًرا، عرش اثنَي من وثالثها مصطفى»، «عمي هو منهم واحد فرد يف بلده أبناء
أحفاده من حفيد إىل مصطفى عمه فتعقب بالده، يف املوصول الحياة حبل الشاعُر فيها
قواعد من يلتزم لم الشاعر أن البيان عن وغنيٌّ … البذور تلك أنتجت قد الثمار أي لريى

شاء. عدد أيَّ سطر كل يف منها يضع التفعيلة» «وحدة إال شيئًا املوروثة الشعر
من به لخرجت التزامها، عدم أو املوروثة القواعد التزام يف الشاعر ناقشت ولو
— إذن — فلنرتك عليه، غبٌن ذلك يف كان وربما املكشوف، الفضاء يف ألحاربه ِحصنه
فنواجه به، نلتقَي أن يريدنا حيث بالشاعر لنلتقَي املوضوع، جوانب من اآلن الجانب هذا
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القالب عن النظر بغضِّ بالده، يف الناس عن نفسه أعماق من أخرجها التي الحية، الخربة
الخربة. تلك فيه تستوي الذي

١

جارحني كالِعقبان هم ليسوا كالصقور»، «جارحون بالده يف الشاعر يراهم كما الناس
النشوُة تأخذهم قد وغدر، ة خسَّ يف خطًفا يخطفون كالصقور هم بل ونُبل، رشف يف
الشتاء، برودة بارد غناء الشجر»، ذؤابة يف الشتاء «كرجفة غناء غناء؟ أي لكن فيغنون،
كالنواح؛ غناء فهو القلب، من ينبعث وال الظاهرة األطراف يهزُّ الخائف، رجفة مرتجف
يفزع بل العطف يستدرُّ ال نواٌح لكنه تغني، وال تنوح الشجر أطراف يف الشتاء ريح ألن
الحطب»؛ يف كاللهيب يئزُّ «ضحكهم لكن يضحكون، قد الشاعر بالد يف والناس ويخيف،
الشاعر بالد يف والناس أكًال. صاحبه قلب يأكل الذي بالحقد متأجج ضحك — إذن — فهو
غالظ، ثقال بطاء ألنهم الرتاب»؛ يف «تسوخ ما رسعان ُخطاهم لكن بالحركة، ون يهمُّ قد
يشء فألي جلسوا وإذا والرسقة، للقتل يسريون يسريون؟ يشء أيِّ فإىل ساروا إذا وحتى

ويجشئون. فيرشبون للرشاب يجلسون يجلسون؟
ويرجفون يفتكون والشياطني، األبالسة من طغمة الشاعر بالد يف الناس هكذا
فيستدرك: الشاعر تهول صورة وهي ويجشئون، ويرشبون ويرسقون ويقتلون ويحقدون
عنهم سلف ما كلِّ برغم — فهم … نقود» قبضتَْي يملكون حني وطيبون بٌرش «لكنهم
القبضتان تمتلئَ أن رشيطة عىل طيبة، قلوب من للبرش ما لهم برش! — صفات من
ال النقود من واحدة قبضة إن … فانتفعوا وعيتم وإذا القرَّاء، أيها وعوا، اسمعوا بالنقود،
أردتم إذا إنسانًا، ينقلب أن الجارح للصقر أردتم فإذا اإلنساني، القلب لطيبة ثمنًا تكفي
يغنِّي ملن أردتم إذا الرشيفة، بالعواطف يدفأ أن الشتاء كصقيع املتجمد القلب لصاحب
إنسانًا يكون أن الشياطني بحقد تستعر ضحكات يضحك وملن األفاعي كفحيح غناءً
األخرى اليد ترتك واحدة بيد واحدة فقبضة نقود، من بقبضتني فعليكم القلب، طيب
الجوارح، الصقور فتَك تفتك إنها … تكتب وال ترسم وال تعرف ال الطليقة واليد طليقة،
يختم شاعرنا لكن بالقَدر، يؤمن أال ه حقِّ من كان ونقًدا، ا عدٍّ ثمنها للفضيلة يجعل ومن

بالقدر». «مؤمنون بأنهم بالده يف الناس عن األوىل مقطوعته
القصيدة من األول الجزء لكان الصورة، يف قلقلًة أحدثت التي الشاذة الفلتة هذه ولوال
يكون أن الشاعر فحسب اآلن، شأننا من الخلقي املعيار ليس إذ الشعرية؛ طاقته يف قويٍّا
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كيف يعرف شاعر تعبريَ ذاك شعوره عن عربَّ ولقد بالده. يف الناس إزاء شعوره هو هذا
الصحيح. بمعناه الشعر لغة وهي املجسدة، الصور بلغة يتكلم

٢

خاصة صورة إىل بالده يف للناس رسمها التي العامة الصورة من الشاعر بنا وينتقل
يف الشعر إذ شاعريته؛ عىل دالة عالمة وهذه الناس، هؤالء من واحًدا فرًدا بها يخص
حني والتجسيد التخصيص يكون وكيف يجرد، وال ويجسد يعمم، وال يخصص صميمه
معينة حالة ويف واحد فرد عىل الحديث ينصبَّ أن إال الناس، هو الحديث موضوع يكون

حاالته؟ من
يجلس قريتي باب «وعند بقوله: الثانية مقطوعته فيبدأ هنا؛ الشاعر صنعه ما وهذا
وسًطا ليجلس قريته، من األول السطر بمثابة ليكون الباب؟ عند وملاذا مصطفى.» عمي
بصالحة الجاد العمل ساعات فال نوم، الدار ويف عمل الحقل ففي والدار؛ الحقل بني
مصطفى عمي فليجلس إذن بمسعفة، الثقيل النعاس رقدة وال الحياة، عربة يف للتأمل
إيوائهم وقبل العمل من فراغهم بعد الحقول أبناء عىل الطريق يقطع القرية» «باب عند
تكون أن بد ال الحال بطبيعة تلك؟ جلسته مصطفى عمي يجلس ومتى املخادع. إىل
األصيل بني ساعة يقيض «فهو والعودة الرواح ساعة ألنها الغروب؛ ساعة الجلسة تلك
يقول كما — إنه مصطفى؟ عمي يكون ترى يا الرجال من نوع أي ومن واملساء».
الكريم. نبيِّه حبِّ يف فاستغرق قلبَه الورُع مأل قد أنه أي املصطفى»، «يحب — الشاعر
وصٌف كأنه مسماه، عىل مقصود اسٌم إنه بل اتفق، كما يَجئْ لم «مصطفى» اسمه وحتى
السطرين يف املصطفى واسم اسمه الشاعر ذهن يف تالحق ملا وإال ى، يُسمَّ اسٌم ال يصف
فيها ليُربَز اختارها التي الشخصية نواحي أبرز لقارئه يحدِّد أن يريد كأنما والثاني، األول

بالده. يف الناس خصائص
الطيب الورع التقي هذا يكون فكيف النقيض! إىل النقيض من نقلة من لها يا لكن
كذلك وطابعها الخمر، يف واإلغراق والقتل والرسقة الخطف طابُعها لجماعة نموذًجا القلب
قبضتيه مأل قد مصطفى عمي أيكون والحقد؟ والغل العاطفة، وبرودة القلب، ر تحجُّ
أثُرها للنقود فكان الحياة، ِعَرب من لهم يحكيها التي للحكايات ثمنًا الفالحني بنقود
ل يحوِّ األقدمني الكيماويني إكسري كان كما الرقة إىل الغلظة من قلبه تحويل يف السحري

والشاعر. أعلم هللا ذهبًا؟ النحاس
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… حكاية لهم يحكي واجمون، الرجال «وحوله تلك جلسته مصطفى عمي يجلس
ويطرقون، ينشجون، الرجال وتجعل العدم، لوعة النفوس يف تُثري حكاية الحياة، تجربة

والسكون.» والفراغ العميق الرعب ة لجَّ يف السكون، يف يحدِّقون
شاق عمٌل كلُّه نهار بعد املكدودين الفالحني يف تُثري التي تُرى يا الحكاية هذه ما
َلينشجون حتى كلها، اللوعة هذه فيهم تُثري واألقدام؛ األكف يمأل الطني زال وما مجهد،
الحديث لصاحب الحديث ليرتك الشاعر يصمت هنا ورعبًا؟ هوًال ويفزعون ويطرقون
ه عمُّ يستهلُّ بماذا أتدري … بصوته الرواية يف مصطفى عمي ليأخذ شولتني فيفتح
من اإلنسان غاية «ما بسؤال: يستهله حوله؟ من الواجمني الرجال إىل حديثَه مصطفى
كلمة عىل هنا أعلق ولن «اإلله». إىل يوجهه السؤال؟ يوجه وملن الحياة؟» غاية ما أتعابه؟
الذي الفالح أتمثل إذ أفزع لكني والرشاء، البيع سوق يف بالسمارسة تذكرني التي «أتعاب»
الكلمة هذه فتكون القرية» «باب عند كلمة أول ى يتلقَّ وهو الطويل، النهار عناء من جاء
الشاعر يُنطق هكذا لكن اإلله؟ أيها يا كلِّه التعب هذا من اإلنسان غاية «ما هي: األوىل
وهذا الريف بساطة هي هذه طيبة! قلوب ذوو هم ملن يحكي وهو الطيب مصطفى ه عمَّ
إحساسه يف بغتة استحاَال قد وإيمانه الريف بساطة فإذا الشاعر، ه أحسَّ كما إيمانه هو

الحياة! غاية عن الحياة خالق تسأل فلسفية شكوك إىل الشعري
مصطفى عمي يأخذ الواجمني»، «الرجال أنفس يف الفلسفي التشكك هذا إثارة وبعد
غرفة أربعني مأل والذي القالع»، وشيَّد «اعتىل الذي فالن حكاية هي فإذا حكايته، يف
فيه صغريًا، دفرتًا أصبَعيه بني يحمل عزرائيل جاءه أن إال مساء ذات هو ما ثم بالذهب،
عصاه، عزرائيل ومدَّ الفالن، ذلك فيه اسم وأول أرواحهم، ليقبض جاء من بأسماء قائمة
عمي ختم وبهذا فالن». روح دحرجت الجحيم ويف «كان»، لفظ برسِّ «كن» حرَيف برسِّ
«أتعابه» من القالع وبنى الذهب جمع قد ذاك فالنًا أن القارئ وليتذكر حكايته، مصطفى
دفرته، يف األسماء أول اسمه عزرائيل يجعل ترى يا فلماذا — الشاعر كلمة هي وهذه —
عند ذلك عْلم يتعب؟ لم لو مثواه الجنة تكون أكانت الجحيم. يف روحه تدحرج ملاذا ثم
السماء: إىل يوجهه بعتاب املقطوعة فيختم التبعة، من ل يتنصَّ الشاعر لكن والشاعر! هللا
قاسيًا، اإلله يكون كيف فهمت إن وأنا اإلله.» أيها يا موحش قاٍس أنت كم اإلله! أيها «يا
نحو عاطفته حسن عىل مشكور فالشاعر حال كل وعىل موحًشا؟ يكون كيف أفهم فال

أصابه. ما القايس اإلله يد عىل أصابه الذي املسكني فالن
لهم يرويها للفالحني، مصطفى عمي حكاية تكن وإن فالحكاية كال، مشكور؟!
يختلط ال حتى قوسني بني نفسه صوت يضع الشاعر أن إال وفقرهم، بؤسهم عن ليتعزوا
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عزرائيل، جاءه الذي الكادح الفالن ذلك من به يسخر صوت وهو مصطفى، ه عمِّ بكالم
حياته يف نفسه أتعب أنه هي التي الشنعاء، لجريمته اللدود عدوه ذاك فالن كأنما ى ويتشفَّ
هكذا — األبله الغبي ذلك يدرك لم كيف الحياة؟» غاية أتعابه، من اإلنسان غاية «وما
إذن وغاية؟! هدف غري وإىل جدوى بغري كانَا وحياته تعبه أن — يقول أن الشاعر يريد

أصابه. ما فحالٌل

٣

أن هو هللا عند فجزاؤهم مسغبة، بهم كانت إن فهم مطمئنة؛ الناس نفوس كانت هنا إىل
خيبَة وا لكن … التعب بعد بالذهب خزائنهم ملئوا الذين باألغنياء عنهم مشغول عزرائيل
اللَِّبن) من كوخه (كان القالع يبِن لم الرتاب، يف ووسدوه مصطفى، عمي مات لقد الرجاء!
الفقراء الفالحون أحسَّ ماذا تُرى مًعا؟ وموت أمسغبة الكوخ؟ يسكن من يموت فكيف
«كان»، حروف أو عزرائيل أو اإلله يذكروا «لم الشاعر: يقول مثلهم؟ فقري موت إزاء
واصطدموا أبصارهم، عن زالت قد بالخوارق اإليمان غشاوة أن أي جوع.» عام فالعام
عمي بذَره كان ما ثمرة جاءت ليقظة وإنها ورقود، غفلة بعد أيقظهم اصطداًما بالواقع
باب عند «خليل» حفيده وقف فقد ُسًدى؛ تذهب لم فحكايته وإذن النفوس، يف مصطفى
لها: يقول أن يريد كأنما احتقار» «نظرة لها وينظر املفتول، بزنده للسماء ح يلوِّ القرب،
هو بالطبع هنا و«خليل» السماء. أيتها منك برحمة ال بحقي، أظفر هذه املفتولة بذراعي
وأجداده. آباؤه بذورها بذر التي الثورة عوامل جوانحه يف اعتملت وقد نفسه، الشاعر
جارحون بالدي يف «الناس به القصيدة بدأت قد ما إىل القارئ خيال يرتدُّ الفقرة وبهذه

إلخ. … كالصقور»
كان فإذا بالدي، يف الناس هكذا ما لكن بالده، يف الناس إزاء الشاعر شعور هو هذا
مًعا. واملضمون القالب علينا ضيَّع فقد مضمون، ابتغاء الشعري القالب باع قد الشاعر
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القول ركيزة تكن وإن كلِّه، الحديث الشعر قضية هي اآلن أجلها من أكتب التي القضية
املقال، لهذا عنوانًا عنوانها من جعلُت التي فهي القصيدة ا أمَّ بعينه. لشاعر بعينها قصيدة
والحق قلب». بال «مدينة ديوانه يف حجازي املعطي عبد أحمد األستاذ فهو الشاعر ا وأمَّ
تُكمُّ عنده الذي الجودة حدَّ بلغت قد هي ال حالة بإزاء كنت إذا لتشتدُّ الرأي يف حريتي أن
وسطى، حالة ولكنها واإلهمال، الرتك إىل يدعو ضعف إىل نزلت قد هي وال الناقدة، األفواه
حالة هي وتلك القويمة، سبيَلها وجدت لو اإلعجاب لتلقى كانت التي الكامنة القدرة فيها

والتحليل. بالعرض قصائده إحدى اآلن أتناول الذي الشاعر
يكون لكي أهونها، إال النظم قواعد موروث من يلتزم ال هذه قصيدته يف الشاعر
بوجهة يأخذ آخر شاعر عن الحديث عند سابقة مناسبة يف قلت وكما حديثًا. شاعًرا بذلك
كالم ذلك يف فعندي يجوز؛ ال أو ذلك يجوز هل يف للجدل هنا مجال ال نفسها. النظر
وإذن عريض، طويل كالم كذلك املحدثني هؤالء عند يكون أن بد وال عريض، طويل
فيها نرى فماذا قائمة، هي كما القصيدة ولنأخذ أنسب، فرصة إىل الجانب هذا فلنرتك

لغيابه؟ نأسف مما عنها يغيب وماذا نراه؟ أن نحب مما
ويوجه ويروي يصف نفسه الشاعر صوت هو مسموع، واحد صوٌت القصيدة يف
كانت عاًما، عرشين قريته حضن قىضيف ريفي شاب هنا فها تجيب. ال غائبة إىل الخطاب
مما بينهما حدث الذي ما ندري لسنا لفتاة عشقه عمر هي منها األخرية الثالثة األعوام
القصيدة. هذه كتب هجرته من عامني وبعد املدينة. إىل القرية فهجر العاشق، غضبَة أثار
والثانية العاشقني، بني اللقاء ليايل آخر ر تصوِّ األوىل لوحات: خمس القصيدة يف
ره تصوِّ والرابعة املدينة، إىل الطريق ر تصوِّ والثالثة الغروب، عند الهجرة ساعة تصوِّر
بمعشوقته لقاء إىل حنني واألخرية والخامسة فيها، قضاهما عامني بعد وحيًدا املدينة يف
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ركني ركٌن ذاته حدِّ يف وذلك ترى، كما ظاهرة صورها تعدُّد رغم القصيدة ووحدة جديد.
جيد. فنٍّ كل يف

فيها قىض التي الغرفة فصورة — جميًعا أضعفها وهي — األوىل الصورة أما (١)
يف ضعٌف وهنا تركها، كما فيجدها عامني بعد الشاعر يراها الوداع. ليلة العاشقان
فهو ذلك ومع ويقارن، لينظر غربته من عاد أنه أبًدا القصيدة تدل فال ظاهر، التكوين
فعىل تركها؛ منذ حالها عىل باقية زالت ما وجدها التي الصورة تفصيالت عن لك يروي
من وأعجب النوم. روائُح البايل املخدع عىل زالت وما العامني، خالل تراكم لعله غبار امِلرآة
لم ساحر رساج من السحرية النار كأنها كان، كما النار صغري زال ما املصباح أن ذلك
قد … هناك زال ما معشوقته ثوب إن بل وتنطفئ، وقودها ليفرغ كامالن عامان يكِفها
بها. امتألت التي العجيبة املفارقات هذه لوال صورة تكون أن التفصيالت لهذه يمكن كان
ومع سنني، ثالث فيه الغرام له دام الذي ه عشُّ هو ذلك أن قليل بعد الشاعر فسيحدثك
املعشوقة ثوب يجد ذا هو وها األوىل»، القبلة «مساء إنه املساء ذلك عن يقول هنا تراه ذلك
حني عىل ثوبها، عن عندئٍذ تعرَّت قد معشوقته أن القول يضمن أن يريد كأنه هناك زال ما
أنه فرضنا فإذا املرتع. نهدها انبثاقة يردُّ صاحبته عىل كان الثوب هذا أن لنا يذكر أنه
يعود أن إىل عامني تركته بحيث ثوبها بغري تُرى يا خرجت فكيف خلعته، ثم حينًا ارتدته
تنتهي القصيدة من األوىل املقطوعة هذه أن كلِّه ذلك من وأهمُّ كان؟ كما هناك ملًقى فرياه
االفتعال، بهذا أحسَّ قد نفسه الشاعر ولعل مذكور. مسوغ بغري غاضب وداع إىل بك
ليقول صوته، ويف صمته يف الوجوم «لفق» أنه نفسها املقطوعة يف القول إىل فاضطر
يخدعها كان بل كلِّه، ذلك يف صادًقا يكن لم أنه بعدئٍذ لنفسه يُقسم ثم وداًعا، لصاحبته:
فيما — كان قد مسوغ بغري جاء الذي الوداع ذلك وإنما — تدري ال نفَسه يخدع أو —
وداًعا. لها: فقال عشيقتُه أذلَّته عاشق شاعر عن قرأها رواية من أثًرا — الشاعر يقول
بموقفه، وجوهه بعض من شبيًها موقًفا يقف دام ما مثله شاعًرا يكون أن صاحبنا وأراد

وداًعا. لصاحبته: اآلخر هو فقال
بلغ هل تُرى القصيدة. تتألف منها التي الخمس اللوحات من األوىل اللوحة هي تلك
يخدم ال تلفيًقا األجزاء يلفق فراح البعيد، املبلغ هذا كلَّ اإلدراك عجز من الشاب الشاعر

مفهوًما؟ معنًى به يؤدي وال معلوًما غرًضا به
من فيها القصيدة من التالية األجزاء ألن إنصافه؛ يف اإلرساف إىل بميٍل أشعر إنني
القصور هذا بكل األوىل مقطوعته يف الشاعر يكون أن معه يستبعد ما الجيد الشعر مالمح
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إنني فأقول السطح، عىل البادي الغثِّ هذا من أعمق مغًزى عندي من فأضيف والضعف.
صادًقا، أكن لم وأقسم وداًعا، «وقلت الشاعر: قول هو كلِّها القصيدة مفتاح سأجعل
سأجعل وداًعا.» فقال: عشيقتُه أذلَّته عاشق، شاعر عن رواية قرأت ولكني خداًعا، وكان
حضارته يبني لبلد أمل أال هو عندي البعيد معناه وسيكون للقصيدة، مفتاًحا القول هذا
قلبه ومن األصيلة جذوره من ينبع أن دون نقًال سواه عن ينقله منقول عىل وثقافته
آخر، شاعر موقَف لنفسه ق لفَّ الذي الشاعر هذا مصريَ مصريُه لكان فعل ولو النابض،
حنني وإىل وضالل، وتخبُّط وحشة وإىل بِشع د ترشُّ وإىل مستبد قلق إىل مصريه فكان

الحياة. بعصارة زاخًرا كان الذي العاطفي ماضيه إىل يعود أن األمر آِخَر شديد
ليُكسبها املعنى هذا عليها ولنخلع األوىل، الصورة أجزاء تفكك عن النظر فلنغضَّ إذن

القصيدة. مقطوعات بقية به تعمق عمًقا،
يف كلَّها قريتَه فهجر مفتعل؛ مكذوب لسبب معشوقته يهجر أن إذن الشاعر م صمَّ (٢)
راح الفنان وبنظرة عاًما. عرشين عندئٍذ عمره وكان األخري، اللقاء ذلك ألمسية التايل اليوم
الشفقي فاملغرب جميلة؛ صورة منها ملحة كلُّ فجاءت الوداع، ملحات قريته من يقتبس
املئذنة وظلُّ والتلوين، النقش غنية مخادع عىل راقدة تمتدُّ النخيل وظالل القرية، يحتضن
والطري الزهر، يعانق فالزهر متحابة؛ أرسة كلُّها والطبيعة الرتعة. صفحة عىل يتلوى
الزهر إليه أوحى فبماذا … القرية داخل مقارها إىل عائدة الحقل وماشيُة للطري، يغمغم
وخصوبة النسل، بخصوبة كلها هذه إليه أوحت العائدة؟ واملاشية املغمغم والطري املتعانق
رسعان لكن واحد، عشٌّ مًعا هما ضمَّ وقد معشوقته صورة ذهنه إىل أعادت بدورها النسل
بها احتفظ لكنه له كانت ولعلها حكاية! له كانت األمس كأن األمس» «حكاية يتذكر ما

هجرته. طريق يف ُقُدًما فمىض األمس» «حكاية تذكَّر بطنه. يف
مهجره إىل ينتقل فكيف اليوم. لقمة يملك ال الحقائب خاوي قريته الشاعر هجر (٣)
بيني أبحر وسبعة املركب، «ونمت مركبه: يف فيأخذه ح مالَّ عليه يُشفق أن إال املدينة من
بارد فراغ يف وأميض أحباب، لهم من وأحسد حب، بال القايس لييل أواجه الدار، وبني

الغرباء.» تأكل بالد يف غريب مهجور،
به فتاهت القديم أصله الشاعر فات القصيدة، عىل نخلعه أن نريد الذي وباملعنى
جزاؤه فكان أبحر، سبعُة وبينها بينه أصبح حتى العريقة، ثقافته ترك إنه ُقل أو السبل،

الغريب. ترحم ال بالد يف غريبًا مهجور، فراغ يف ضاالٍّ يرضب أن

133



الشعراء مع

املهجر، مدينة يف الغريب الضالَّ هذا تصور التي اللوحة الرابعة، اللوحة إىل وننتقل (٤)
بأعصابه يتكلم قصيدته من الجزء هذا يف الشاعر أن والحق رابط. بها يربطه ال التي
الذي بلده عن وال فحسب، نفسه عن أقول ال قويٍّا، صادًقا تعبريًا ويعربِّ الحية، املرتعشة
عن يُعربِّ بل فحسب، قلبه فضاع للقصيدة) تفسريي (حسب الثقافية الغربة دار قرع
بال التائه روح املجهول، من والفزع والقلق الوحشة روح وهي كلِّه، العالم العرصيف روح
صاحب! عىل أعثر لم األصحاب نوادي طرقُت عامان، وداِعنا وعمُر مساء، «وذات مأًوى:
آلخر شاحب مقفر طريق امتداُد يدحرجني والحاجب، والبواب األبواب تدعني وعدُت
عيني ويف ويخنقني، يسحقني العمالق الحائط وكان قصور، يديه عىل تقوم شاحب مقفر
مصباح! ويا وحدي، إنني ويرصخ صديق. تراب صديق، خيال يستجدي طاف سؤاٌل

بوداع!» صديقتي وبعت وحدي، ساهر مثلك
الحبيب؟ حب ومن الصديق عطف من املحروم الضال التائه هذا يتمنى فماذا (٥)
ينسلخ فلن خطيئته من تاب وقد إليه، تعود أن حبيبته إىل يرضع أن سوى يتمنى ماذا
قد تعايل، الغائب! طريي «مالكي! الضائعة: حبيبته إىل العودة له ُكِتبت إذا أرومته عن
العمر، طعام يا تعايل اثنان! هنا ولكنَّا هنا، الشتاء يف ونعَرى اثنان! هنا ولكنَّا هنا. نجوع

يل.» تعايل العمر، ودفء
شعاع تتبعت لو إنني إليها؟ العودة يف هو يفكر وال إليه املجيء إىل يدعوها ملاذا لكن
من يعانيه ما برغم — أرومته عن املنسلخ إن لقلت: القصيدة عىل ألقيته الذي الضوء
الشاب إن فيه؛ رجعة ال طريٌق فهو تطورها، يف الحياة مع يسري فإنما — االنسالخ هذا
يكون هل تُرى إليه. يعود وال الشاب من يخرج والكهل إليه، يعود وال الطفل من يخرج
النقلة من فيتألم جديدة، ثقافة ليستقبل قديمة ثقافة استدبر بلد إىل بالنسبة كذلك األمر
واقع إىل دعوة ال حنني، دعوة إليه يجيء أن للمايض دعوته تكون وعندئٍذ يعود؟! ال لكنه

مأمول.

ينسكب كما هكذا تنسكب أن الشعرية الطاقة هذه خسارة وا خسارتاه! فوا بعد، ا أمَّ
ه يضمُّ الذي القالب يجد أن دون وهناك، هنا أطرافه وتسيل فينداح، األرض عىل السائل
عن تكلَّم شاب شاعر كان هناك عندئٍذ: الناس ليقول اآلتية األجيال إىل فيصونه بجدرانه،

عرصه. وعن قومه عن تعبريًا عباراته فجاءت نفسه ذات
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١

الجدول، ماء ت مسَّ حتى بفروعها تدلَّت التي الصفصاف شجرة إىل ُمشريًا سائل، سألك إذا
تجيبه أال جوابك؟ يكون أن عىس فماذا جاءت؟ نبأ وبأي الشجرة هذه تعني ماذا فقال:
لكنها األنباء، تحمل جاءت هي وال كالَّ شيئًا. تعني ال إنها — سؤاله من حرية يف وأنت —
الجدول؟ ماء صافحت حتى فروُعها تدلَّت وهكذا نمت هكذا وكفى. صفصاف شجرة

حريتي وهي جوابي هو السائل، سؤال إزاء منك الحرية وتلك سيدي، يا هذا وجوابك
طائفة وبني بيني النقاش طال لَكم معناها؟ ما الشعر من قصيدة عن يسأل من كلِّ من
الصورة هذه أو تلك، أو القصيدة هذه «معاني» عن يتحدثون أسمعهم حني أصدقائي من
يكون أن ينبغي وال «معنى» له ليس الفنَّ إن قائًال: الحيلة وسعتني ما فأردهم تلك، أو
هو ال يشء إىل به فينتهي والفن، العلم بني مسًخا منه يجعل أن صاحبُه أراد إذا إال له،

ذاك. إىل هو وال هذا إىل
«معنى» لكلمة محدًدا تعريًفا القارئ أمام أضع أن أريد الحديث، يف أمَيض أن وقبل
التي النظر وجهة إىل النقد ه وجَّ ما إذا حتى «معنى»، بغري يشء الفنَّ إن أقول حني
هذه استعمال به أحدد الذي التعريف هذا يلتزم أن عليه كان رشحها، إىل سبييل يف أنا
اسًما تكون حني شيئًا «تعني» اللغة كلمات من فالكلمة … هذا موضوعنا يف الهامة الكلمة
تجيء حني «تعني» اللغة عبارات من والعبارة الخارجي، العالم أفراد من فرًدا ي يُسمِّ
الذي الفرد اليشء هنالك ألن «معنى»؛ ذات «النيل» فكلمة العالم، وقائع من لواقعة مقابلة
يفيض «النيل وعبارة الناس، بني التخاطب يف عنه وتنوب إليه لتُشري الكلمة هذه جاءت
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إليها. لتُشري العبارة هذه جاءت التي الواقعة هنالك ألن معنًى؛ ذات الصيف» أواخر يف
هذا عىل «لتعني» جاءت قد وعباراتها اللغة كلمات من عبارة كل وما كلمة كل ما ولكن
«رائع»؟ إنه أراه جبل عن أقول حني «رائع» كلمة تعني فماذا وإال ذكرناه، الذي النحو
الكلمة هذه مهمة فليست وإذن صخوره، ترى كما الجبل يف بعينيك «الروعة» ترى ال إنك

«معنى». لها يكون أن غري أخرى مهمة لها يكون أن بد وال يشء، إىل تُشري أن
لنتحدث خلًقا ألنفسنا خلقناها لغة هنالك ثم فيه، نعيش واحد طبيعي عالم هنالك
دائًما يكون إنما اللغة استخدام أن ظننا إذا نُخطئ لكننا أنفسنا، وعن العالم هذا عن بها
بل أنباء، من يتناقلونه ما بعض عن بعضهم الناس يفهم أن وهي بذاتها، غاية لتحقيق
أسأل أن بني بعيد ففرق السامع، ويسمع املتكلم يتكلم أجلها من التي الغايات تتعدد
تلك عن أسأله أن وبني طارت، أو فرعها عىل واقفة تزال ما هل حمامة عن صاحبي
ففي غصنها. عىل بالصوت تغمغم وهي تغني كانت أو تبكي كانت هل نفسها الحمامة
الثانية الحالة يف ا وأمَّ ليجيب. الخارجي العالم يف واقعة إىل صاحبي سينظر األوىل الحالة
ليستوثق الحمامة إىل بأذنه يُصيخ لن إنه الجواب. ليلتمس نفسه خارج يشء إىل ينظر فلن
املحسوس. العالم أنباء من يأتيه ما بني يأتيه ال ذلك ألن غناء؛ أم بكاء صوتها كان إن

— التخصيص وجه عىل وأرسطو وأفالطون — األولني اليونان لفالسفة هللا وغفر
األدب حقيقة عن أبصارهم أزاغ األدبي، النقد يف ً مبدأ بعدهم من للناس تركوا حني
بحيث األوضاع ليصححوا الفحول هؤالء أمثال إىل األمر ليحتاج حتى الفن، وحقيقة
املحاكاة مبدأ به وأعني النفوس، يف الراسخ القديم املبدأ ذلك حبائل من الناس يحررون
هذه «تعني» ماذا له: قالوا صورة رسام رسم فإن للطبيعة، محاكاة الفنَّ يجعل الذي
والويُل لتُحاكيَه، الصورة جاءت الذي الطبيعة يف اليشء أين يسألونه: أنهم أي الصورة؟
قصيدة شاعر أنشأ وإن شيئًا. الطبيعة من تصور ال إنها صورته عن لهم قال إن له
لم إنه قائًال احتجَّ إن له والويل باطًال، قالت أم قالت ا أحقٍّ لينظروا معانيها عن بحثوا
بالحق عليها ليحكم عليه القصيدة تُراجع أن يصحُّ مما شيئًا به «ليعني» شعره يُنشئ
حوادث ويف املقطم ويف النيل يف الشعر يقول أن دفًعا ليدفعونه إنهم بل ال، بالبطالن. أو
ويسمعه؟ يراه الذي هذا هو ليشء «تصويًرا» الشعر أليس … حوله من تدور التي التاريخ
مصورو يفعل كما بالطرقات ويطوف قلمه يحمل لم هو إذا بعيًدا ضالًال ضلَّ فقد إذن
أخبار، من تذيعه فيما الصحف ويتابع قلمه يحمل لم هو وإذا تصويرهم، بآالت الصحف

يوم. بعد يوًما الحوادث يسايرون الذين السياسيون املعلقون يفعل كما
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املبدأ عىل ثائرون هم وكأنما جاءوا الذين املحدثني، اد النقَّ من لجماعة هللا غفر ثم
من أنفذ هو جديًدا سهًما جعبتهم يف أن الناس يف وأعلنوا — املحاكاة مبدأ — القديم
اليشء لهذا «تصويًرا» األدب وليس الفن ليس … ال فقالوا: الفن، حقائق إىل العتيق السهم
به تضطرب مما ذاك أو الوجدان هذا عن «تعبري» هو بل الحواس، تدركه مما ذاك أو
والفن، األدب يف الرأي هذا أنصار من ا جدٍّ قريب عهد إىل كنت بأنني ألعرتف وإني النفس.
من تصور ماذا وتسأل: — مثًال — الصورة إىل تنظر أن لك يجوز ال الرأي هذا عىل فبناءً
الفنان، نفُس به تختلج ملا انعكاس هي وإنما شيئًا، لتصور تجئْ لم ألنها الطبيعة، أشياء
جوانحه عليه مألت قد تكون أن بد ال التي العاطفة بنوع إيحاءً وتوحي إيماءً تومئ
معانيها تلتمس فال الشعر، من قصيدة قرأت إذا وكذلك لوحته. عىل ألوانه يسكب وهو
لتومئ صيغت إنما ألفاظها ألن نفسه؛ الشاعر جوانح يف التمسها بل الطبيعة، جنبات يف

به. اختلجت قد الشاعر نفس تكون أن عىس بما وتوحي
— املحاكاة مبدأ — نفسه القديم املبدأ هو أنه املبدأ هذا أصحاب يدري يكن ولم
القطعة جاءت الذي «األصل» هنالك يزال فما شيئًا. جوهره من يبدِّل ولم بثوب ثوبًا بدَّل
أو اإلنسان خارَج األصل ذلك يكون أن بني الجوهر حيث من فرق وال «لتصوره». الفنية
هو ألنه منها؛ أهم يشء من نسخًة ستكون الحالتني كلتا يف الفنية القطعة ألن داخله؛
جانبًا. جانبًا وترتسمه عنًرصا، عنًرصا تقتديه له تابعة الفنية القطعة جاءت الذي اليشء
وجود له يكن لم ملا وإبداًعا جديًدا خلًقا يكون أن وهو خصائصه. أخصَّ الفنُّ يفقد وبهذا

قبل. من
ثم الداخل. يف وذات الخارج، يف فطبيعة شطرين: العالم يشطر أن ألحد جاز فإذا
ليشء صورًة األدبية القطعة تجيء أن يقتيض القديمة صورته يف املحاكاة مبدأ كان إذا
القطعة تجيء أن يقتيض الجديدة صورته يف نفسه املبدأ كان وإذا الخارجية، الطبيعة يف
ثالثة العالم من نجعل أن هو هذا إزاء موقفنا فإن الداخلية، الذات يف ليشء صورة األدبية
يف وذاٌت الجارية، اليومية الحياة وأحاديث العلوم عنها تتحدث الخارج يف فطبيعة أوجه.
بذاته قائم وأدب فنٍّ من عالم ثم إليهما، وما النوم وأحالم اليقظة أحالم يف تتبدَّى الداخل
فال فيه، يعيش أن يرتاده من وعىل خلق، هو وإنما داخل عن يعرب وال خارًجا يصور ال
ذاتها الفنية القطعة جوف يف وجد فإذا سواه، يشء إىل منها يطلُّ نافذة مجرد منه يتخذ
الفن من إليه بالنسبة القطعة تلك فليست وإال املقصودة، الفنية النشوة بلغ فقد يغنيه ما

يشء. يف
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تدْع وال وحدها، فيها عْش سواها، شيئًا العالم يف أن وانَس الشعر، من القصيدة اقرأ
حدٍّ أيِّ إىل ذلك: بعد انظر ثم وراءها، يشء إىل أو أمامها يشء إىل خاللها يتسلَّل خيالك
يف اللغة هذه أعجب ما أال إلهي! يا التكوين. كامل الخلقة متكامل كائن إزاء نفسك ترى
عىل أطلق وملاذا «القصيدة»؟ اسم الشعر من القصيدة عىل أطلق ترى يا فلماذا عبقريتها!
أصول عن اللغة عيون يف جاء قد بما العلم أدَّعي ال أنا «بيت»؟ اسم منها الواحد السطر
ذاتها يف ألنها هذا باسمها يَت ُسمِّ قد «القصيدة» تكون أن أرجح ولكني الكلمتني، هاتني
مهما وراءها، لغاية وسيلة هي فليست القارئ، أو السامع وعند الشاعر عند القصد غاية
املقصود الهدف هي بل ذلك، غري أو إصالحية أو سياسية أو خلقية الغاية، تلك تكن
سامعه أو قارئَه يحتوي ألنه هذا باسمه ي ُسمِّ قد الشعر «بيت» يكون أن أرجح ثم نفسه،
هو بل خارجه، هو عما يكشف ألنه بيتًا البيت فليس ساكنه، البيت يحتوي كما احتواءً
الزاوية عن ما نوًعا تختلف زاوية من األمر إىل نظرنا فلو إليه. يأوي ملن كنف ألنه بيت
وحدة باعتبارها كلَّها القصيدة لجعلنا «بيتًا» الواحد السطر جعل من منها نظر التي
حدوده يجاوز ال حينًا، فيه يسكن ملن الفني ه رسِّ عن يكشف الذي «البيت» هي واحدة

عداه. ما إىل
كائنًة املعرفة من شيئًا القارئ إىل الشاعر بها ينقل أداة الشعر من القصيدة ليست
كان فقد الشعر، غناء إىل الشاعر يدعو ما هنالك كان ملا هدفها ذلك كان ولو كانت، ما
أترجم أن وبني الفني، بنائها يف القصيدة أترك أن بني فرٌق هنالك كان وملا يكفيه، النثر
به. ينبئ أن الشاعر أراد قد بما السامع أنبئَ أن إال فيه أراعي ال نثًرا ومعانيها أفكارها
بل مشاهداته، عن يحكَي أن هدفه وليس معاٍن، وال أفكار رجَل الشاعر فليس ال، لكن
بأقراص قارئه يزود كأنه املعنى عامة جملة يف حياته حكمة يركز أن الحقيقي هدفه ليس
وال الشاعر شأن من يكون ملاذا وهضمه. ازدراده ليسهل ضغًطا العلم فيها له يضغط
الظلم عن يعُف من وأن النفوس ِشيَم من الظلم إن يقول أن النفس عالم شأن من يكون
أن الديني الواعظ أو املؤرخ شأن من يكون وال الشاعر شأن من يكون ملاذا فيه؟ فلعلة
وال املؤرخ وال االجتماع عالم وال النفس عالم ال ولكن األمم؟ بقاء أساس األخالق إن يقول

القيس: امرؤ قاله ما يقول أن شأنه من الذي وحده الشاعر هو بل الديني، الواعظ

ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ل

إلخ. …
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عن إخبار وال املألوف، التصويري باملعنى الطبيعي العالم عن إخباٌر هنا ها فليس
هنا ها بل تزول، وكيف تظهر كيف املجتمعات عن وال شعورها، يف البرشية النفس قوانني

سواه. يشء كل عن مستقالٍّ ويُفهم لذاته، يُقرأ ذاته، يف فريد يشء
هذا بني وشتان جديد، بخلق يأِت ولم بالفعل قائم هو ما أعاد إذا فنٍّا الفنُّ يكون ال
األديب مهمة أن يحسبون الذين الشبان أدبائنا من كثريٌ به يَجُن ما وبني إليه ندعو الذي
أدبًا ذلك كان فلو بحرف. حرًفا يقولونه ما الناس عن وينقل بلدية قهوة يف يجلس أن هي
ويف قهوة كل يف للصوت مسجًال نضع أن الحالة هذه يف يكفينا ألنه واسرتحنا، ألرحناهم
… خلًقا الفنان خلقه بديع جديد بناء الفنُّ بل كالَّ املحسنني. يحب هللا وكان مصنع، كل
أوديب؟ قصة ترويها ما نحو عىل تحدث أن يمكن الواقع حوادث أن األفاضل هؤالء أيظنُّ
ليس الواقعة الدنيا دامت ما أبيه شبح إىل هاملت يتحدث أن الفن من يكن لم أنه أيظنون
عن بعيدة وهي «العاصفة» مرسحية يكتب أن شيكسبري عىل حراًما أكان أشباح؟ فيها
ُجزر عن — بروسبريو فيها يعيش التي — املسحورة الجزيرة بُعد يفهمونه كما الواقع

جميًعا؟ األرض
ال الواقع دنيا يف الناس دام ما شعًرا مرسحيته حوار يكتب أن الفنان عىل حراٌم أهو
الواقع، دنيا من أخرى بنسخة لتزودنا تنشأ لم الفن فدنيا ال، اللهم بالشعر؟ يتفاهمون

باطًال. عبثًا الفنُّ لكان وإال

٢

أبصارنا يفتح ال — آخر فني أثر وكل — الشعر من للقصيدة أن هذا معنى أيكون ولكن
كيف؟ ولكن تفعل، شك بغري أنها هو عندي والجواب العالم؟ حقائق عىل أبًدا

قد الحوادث فمادة وصورة؛ مادة اإلنسان فعل ويف الطبيعة يف تقع كما للحوادث
تشابها إذا الصورة يف املوقفان هذان يتشابه قد ذلك ومع موقفني، يف بعيًدا اختالًفا تختلف
من رقعة — مثًال — خان جنكيز اجتاح فقد عالقات. من فيهما الحوادث يربط فيما
الحوادث غري شك بغري األوىل الحالة يف والحوادث أخرى. رقعة هانيبال واجتاح األرض،
إن الصورة؟ يف متشابهان هما فإذا املوقفني نحلل أن يبعد هل ولكن الثانية. الحالة يف
فالحوادث منهما، كلٍّ عند الحياة تفصيالت يف مختلفان الجاحظ وبخيل موليري بخيل
املثلني نحلل أن يجوز أال ولكن االختالف، أشد مختلفة الحالتني يف البخل فيها ظهر التي
صليبية حربًا اإلسالمي الرشق املسيحي الغرب حارب لقد واحد؟ قالب يف ُصبَّا قد فنراهما
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كلَّ مختلفة ظروف يف اإلسالمي الرشق مع صدام يف املسيحي الغرب ذا هو وها معروفة،
املوقفني. كَال يف واحدة صورة عن نكشف أن يستحيل هل ولكن االختالف،

عمله بل بذاتها، الواقعة الحوادث ينقل أن الفنان عمل فليس هكذا، هذا كان وإن
أعلم وحده هللا مادة، من شاء ما فيها يصبَّ ثم الواقع حوادث من الصورة يلتقط أن
عندنا، الفن رجال من كثري أيدي عىل الفن حالة عىل حزن من نفيس يف ه أحسُّ كنت بما
ويرسمون القصائد ينظمون — بورسعيد عىل الغادر العدوان بمناسبة — رأيتهم عندما
الشاعر فتسمع ذاتها، الحوادث صميم من كلها املرسحيات، وينشئون وينحتون اللوحات
من رجًال يرسم املصور وترى دماء، له فسفكنا دًما لنا العدو سفك كيف لك يقول مثًال
التالميذ صغار عىل ذلك جاز ولو وهكذا. وهكذا بسكني، األعداء من جنديٍّا يطعن الشعب

الصحيح؟ بمعناه الفن من شيئًا لنفسه يدَّعي من عىل يجوز فهل الفج، خيالهم يف
ألن الحقيقي؛ العالم جوهر عن يكشف وبهذا وحدها، الصورة يلتقط أن الفنان مهمة
وتذهب، تجيء ذاتها فالحوادث الحوادث؛ فيها تنصبُّ التي الصور هو العالم هذا جوهر
تموت، وال تذهب ال خالدة «صوًرا» هناك ولكن ويموتون، يولدون أنفسهم واألشخاص
اليوم يسريان العاشقني عن شخصيتهما يف يختلفان وخوفو مينا زمن يف فالعاشقان
بإبراز الصورة هذه يلتقط أن الفنان وعىل واحدة، «الصورة» لكن الجزيرة، أرض عىل
القديم العرص عاشقي بني ال بذاتها تقع لم مادة فيها يصبَّ ثم هو، يراها كما مميزاتها
العاشقون يقوله ما يتسقط أن الفنان من ينتظر ال إنه القائم. العرص عاشقي بني وال
يخلقها التي حوادثه يسوق أن واقعية فحسبه واقعيٍّا، أدبًا أكتب إنني يقول: ثم ليسجله

الواقع. بها يشهد كما الصورة يف جديًدا خلًقا
األصفر النحاس من صينية يف النظر أمعنت لو إنك معناه ما أوجدن» «فان يقول
العربية، الحياة يميز ما كلَّ تصف أن استطعت الصميم، العربي الطراز عىل منقوشة
من واحدة قطعة من مندثًرا حيوانًا العالم يبني كما الواحدة القطعة هذه من تبنيها
املحددة الزخرفة طريقة من ن تخمِّ أن — مثًال — فتستطيع الحفائر. يف يصادفها عظامه
حكوماتهم كانت وكيف والقدر، القضاء يف القوم فلسفة كانت كيف واألشكال الرسوم
من تستنتج حتى وهكذا تجريدية، زخرفتهم كانت وكيف واحد، فرد إرادة عىل قائمة

اإلحسان. سائل إىل الخليفة من حياتهم يف يشء كلَّ النحاسية الصينية
الفنان كان إذا ألنه بصدده؛ نحن فيما تفيدنا لكنها الكاتب من مبالغة بالطبع وهذه
عليها ساق التي الصورة استعار قد أنه بد فال أصيًال، فنَّانًا النحاس قطعة نقش الذي

حوله. من األحداُث عليها تجري التي الصورة من زخارفه

140



ينبئ! ال الشعر

القوي فيها يضعف حاالٌت نظَره فاستوقفت حوله من الدنيا راقب شاعًرا أن افرْض
بناءه يبني أن أراد ثم جربوته، إبَّان به ينهض كان بما النهوض عىل قادًرا يعود فال
وصفه يف ويأخذ الضعف أصابه قويٍّ إىل أيذهب يصنع؟ فماذا األساس، هذا عىل الفني
أن لكفيل األصيل فنَّه إن بل ، كالَّ املؤرخ. إىل أقرب يكون عندئٍذ إنه عيناه؟ تراه كما
نتطلع ال بحيث عنده، من مادة إطارها يف يصبَّ أن ذلك بعد وعليه «الصورة» إىل يهديَه
قصيدة مثًال لذلك وأسوق الشاعر. يقول فيما الصدق دليل عن بحثًا الفعلية الكائنات إىل

الهرم»: «العقاب العقاب

ي��ع��زُم ل��ي��س ري��ش��ه إال وي��ع��زم ف��ي��ج��ث��م ال��ن��ه��وُض وي��ع��ي��ي��ه ي��ه��مُّ
أب��ك��م وْه��و ال��َق��ط��ا، ص��اح وق��د ، م��ك��بٌّ ال��ث��رى ع��ل��ى وْه��و ال��ص��رص��ور, رن��ق ل��ق��د
ت��ه��ش��م أرم��اس��ه��ا ف��ي أض��ال��ع ك��أن��ه��ا ال��ق��دام��ى ح��دب��اء يُ��ل��م��ل��م
ال��م��ت��ق��ح��م ال��ك��اس��ر وه��و أق��اله م��ا ب��ع��د ال��ج��ن��اح��ي��ن ح��م��ل وي��ث��ق��ل��ه
يُ��ل��م��ل��م واس��ت��ق��ل رض��وى ش��م��اري��خ ف��دوم��ت ل��ن��ص��ت ط��اَرا ل��و ج��ن��اح��ي��ن
ي��ن��دم ال��س��م��وات ع��ه��د ع��ل��ى رج��ي��م ك��أن��ه ال��س��م��اء أق��ط��ار وي��ل��ح��ظ
ي��ح��ل��م ب��م��اض��ي��ه أم ع��ل��ي��ه ��ا م��ق��ضٍّ ال��ردى أب��ص��ر ف��ه��ل أح��ي��انً��ا ويُ��غ��م��ض
ه��ي��ث��م وْه��و ل��ه ص��ي��ًدا ت��وه��م��ه��ا ورب��م��ا أغ��ف��ى ال��ش��م��س أدف��أت��ه إذا
ويُ��ه��زم ع��ن��ه��ا ال��ط��ي��ر بُ��غ��اُث ي��ف��رُّ م��ه��اب��ة ال��ط��ي��ور ش��ي��خ ي��ا ل��ع��ي��ن��ي��ك
ي��ه��رم ح��ي��ن ه��ي��ب��ٌة ش��ب��اٍب ل��ك��ل وإن��م��ا ال��غ��داة ع��ن��ك ع��ج��زت وم��ا

قد وأنه النهوض، أعياه جاثًما ُعقابًا رأى قد يكون أن بد ال هنا اد العقَّ أن أتظن
أن الحرسة فأخذته تصيح، قطاًة وسمع يرنق، رصصوًرا املحطم الُعقاب جانب إىل رأى
حملق قد يكون أن بد ال أنه أتظن عاجز؟ والُعقاب القطاة، تنشط وأن الرصصور، ينشط
أن الصحيح الفنِّ فْهم إىل األقرب أم الطري، صغار تُخيف مهابة لعينيه فرأى الُعقاب يف
األيام، حوادث من التقطها التي الصورة بها مأل الشاعر، عند من مادة كلَّها هذه إن تقول
عما تُنبئ ال هنا القصيدة إن السواء؟ عىل الدول وحياة األفراد حياة يف متكررة رآها حني
مًعا يربطها الذي الخيط يكن وإن جديدة، وحوادث جديًدا كائنًا تخلق بل فعًال، حدث قد

الواقع. العالم حقائق من ا مستمدٍّ
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البارودي لديوان البارعة النقدية مقدمته هيكل حسني محمد الدكتور له املغفور يستهلُّ
قال كما — حياته يكن لم البارودي شعر أن وعندي حياته»، البارودي «شعر بقوله:
ناحية يف العملية حياتك تحيا أن تستطيع فأنت قراءته، كان ما بقدر — هيكل الدكتور
متوازينَي خطَّني يف الجانبان يسري بحيث أخرى، ناحية يف ودراستك قراءتك يف تمَيض وأن
يف الحكمة أجرى أو تغزَّل أو وصف إذا فهو كاد، أو البارودي كان وهكذا يلتقيان. ال
بل — الحيَّة الذاتية خربته عن ال — يصدر هذا كل يف كان أنه عندي فاألرجح شعره،

لألقدمني. قرأ مما أذنُه وعتْه كما اللفظ رنني عن يصدر
نظم، مما الغالبة الكثرة ترتدُّ إليها السمع، حاسة هو البارودي عند الشعر محور
يُشري هيكل الدكتور جعل مما ملحوظة، كثرة ديوانه يف تكثر التي املرئية الصور حتى
حاسة عىل تصويره يف اعتمد قد البارودي إن بقوله: الظاهرة هذه إىل للديوان مقدمته يف
كان ظاهًرا، املرئية الصور هذه يف حتى إنه أقول: سواها. عىل اعتماده من أكثر النظر
عنده العماد العني، رؤية إىل يستند مما أكثر السمعي محصوله إىل يستند الحقيقة يف
يف البارودي هو ذلك القدماء. هم عنده واملسموع السمع، هي عنده والحاسة الحاسة، هو
املرهفة اسة الحسَّ األذن تلك له وكانت وسمع، وسمع وقرأ قرأ فقد منهجه، ويف مصدره
جرى قد بما لسانُه فجرى يسمع، أو يقرأ كان فيما املوسيقي الرنني التقاط عىل املطبوعة
يخط ال الصناع، اليد ذو الخطاط وكأنه مسمعيه، يف انطبعت التي النماذج نسق عىل
يقول: أن له وحق أصابعه، بني ثابت بقلم أمامه «مشق» عىل يجري بل ابتداءً، الخط

ي��ت��ك��ل��م��ا أن اإلن��س��ان ع��ادُة ب��ه ج��رت ب��م��ا ق��ب��ل��ي ك��ال��م��اض��ي��ن ت��ك��ل��م��ت
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ي��ت��رن��م��ا أن األيْ��ك الب��ن ب��دَّ ف��ال غ��اف��ٌل ب��اإلس��اءة ي��ع��ت��م��دن��ي ف��ال

عندها الوقوف نريد إشارة — يرتنما أن األيك البن بد فال — األخري الشطر هذا يف
املحاكاة أن وهي برصه، قبل بسمعه البارودي تأثُّر عن حديثنا يف نستطرد أن قبل قليًال
فهو وتصنُّع، تكلُّف عن ال طبْع عن عنده صادرة محاكاة القديم، الشعر لرنني السمعية
املاء ينساب كما يٍرس يف ينساب البارودي شعر أن شك فال كالعصفور، يرتنم العصفور
كما — إنه أريُجه، الزهر ومن أشعتُها الشمس من تنبثق كما طالقة يف وينبثق ينبوعه، من
سابقوه ترنم ما غرار عىل يرتنم يكن وإن بطبعه، يرتنم األيك كابن — نفسه عن يقول
قائم، منوال عىل ينسُج فكالهما معارصيه، إىل بالنسبة وسموقه شموخه هذا ويف األقدمون
ليس ما عىل طبعه يرغم من يتعثر كما فيتعثرون هم ا وأمَّ موهوب، بطبع فينسج هو ا أمَّ
لينظم والبديع والعروض النحو قواعد حفظ إىل بحاجة كمعارصيه البارودي يكن لم منه.
يف البارودي عن املرصفي الشيخ يقول الصناعة. أصحاب شأن من فذلك مقتضاها، عىل
سنَّ بلغ ملا أنه غري العربية، فنون من فنٍّ يف كتابًا يقرأ «لم إنه األدبية» «الوسيلة كتابه
دراية له من لبعض يستمع فكان وعمله، الشعر قراءة إىل ميًال طبعه من وجد التعقل
الرتاكيب هيئات يسرية برهة يف تصور حتى بحرضته، يقرأ أو الدواوين، بعض يقرأ وهو
ثم املعاني. تقتضيه حسبما واملخفوضات واملنصوبات منها املرفوعات ومواقع العربية
منه الكثري حفظ حتى وغريهم العرب من الشعراء ومشاهري الشعر دواوين بقراءة استقل

«… بالالئق الشعر صنعة من جاء ثم كلفة. دون
السليقة نطق ينطق وهو سمع، قد ما وفق ينطق ثم يسمع إذن البارودي كان

فيها: تكلَُّف ال التي املطبوعة

ال��وع��ر وال��م��ن��ه��ج ال��م��ط��روق ال��م��ن��ه��ل إل��ى ب��ع��ده أح��ت��اج ل��س��ت ب��ط��ب��ع أق��ول

الكالم. يف ومنهجهم معارصيه منهل هو الوعر، واملنهج هنا، املطروق واملنهل

م��ذه��ب ي��ح��اول ف��ي��م��ا ام��رئ ل��ك��ل غ��ي��ره ال��ن��اس ي��رى ن��ه��ج ع��ل��ى أس��ي��ر

املنظوم الكالم منها ينبثق التي الشاعرة، البارودي فطرة عن الحديث بصدد دمنا وما
مجراها تجري طبيعية ظاهرة هو كأنما سهًال انبثاًقا الجميل الَجْرساملوسيقي ذو املنضود
يثري مما فإنه املاء، يف السمكة تسبح كما أو بجناحيه الطائر يرف كما عرس، غري يف
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كما الطبيعي برتتيبه يجيء نظمه يف الكالم أن املطبوع، الشاعر هذا شعر يف ا حقٍّ اإلعجاب
شعرية، بسببرضورة تقصريًا أو تأخريًا أو تقديًما عنده ترى أن ا جدٍّ فيندر النحو، يريده
البساطة، جمال جماله إىل هذا فيضيف املألوف، وبرتتيبه سجيته عىل الكالم يجري إنما
قاله بما ليذكرنا ذلك وإن للكلمات. الطبيعي الرتتيب بهذا عنده اللفظ قوة تتأثر أن دون
الجمال موضع أن من اإلعجاز» و«دالئل البالغة» «أرسار كتابَيه يف الجرجاني القادر عبد
تلتزم إنما املعاني وهذه العقل، يف املعاني ترتيب األلفاظ تتبع أن يف يكون ما كثريًا األدبي
وجب فإذا يلحق، أن ولالحق يسبق أن للسابق يوجب الذي فهو العقل، منطق ترتيبها يف

النطق. يف أوًال مثله يكون أن عليه الدال للفظ وجب النفس يف أوًال يكون أن ملعنًى
الرتتيب عىل املنظوم كالمه انطالق عىل البارودي شعر من الشواهد أردت وإذا
ديوانه افتح بل طويل، بحث إىل بك حاجة فال وتأخري، تقديم إىل منه حاجة بغري النحوي

فاقرأ: األول الجزء من ٦٢ صفحة عىل اآلن أنا أفتحه كما اتفق، حيثما

ال��ن��وب ب��ه ت��ع��َل��ْق ل��م ال��ش��ك ظ��ل��م��ة ف��ي ب��ه ي��س��ت��ض��يء ع��ق��ٌل ل��ل��م��رء ك��ان ل��و
وي��ج��ت��ن��ب ي��أت��ي م��ا ي��ع��ل��م ل��ك��ان ح��َدث م��ن ال��غ��ي��ب ف��ي م��ا ت��ب��يَّ��ن ول��و
َع��َق��ب وال ري��ش ل��ه��ا م��ا ب��أس��ه��م ي��رش��ُق��ه ل��ل��ده��ر غ��رٌض ل��ك��ن��ه
ت��ن��ش��ع��ب؟ األح��ش��اءُ م��س��ه م��ن ت��ك��اد َك��َل��ٌف وب��ي أش��واق��ي أك��ت��م ف��ك��ي��ف
ي��ل��ت��ه��ب؟ ك��اَد ب��رق ل��م��ع��ُة ب��األُْف��ق ال��ت��ه��ب��ت إذا ق��ل��ٌب ول��ي أس��ل��و ك��ي��ف أم
ي��ن��ت��ش��ب ب��ال��روح أي��س��ُره��ا ي��ك��اد ُح��َرق ع��ل��ى م��ط��ِويٍّ��ا ال��ح��ب ف��ي أص��ب��ح��ت
ال��ل��ه��ب ال��َق��ْدح��ة وراء اس��ت��ن��ار ك��م��ا ش��رًرا زف��رت��ي ف��اض��ت ��س��ُت ت��ن��فَّ إذا
ت��ِج��ُب؟ رح��م��ة م��ن ف��ه��ل ف��ع��ل��ت، وق��د ب��ه أج��ود م��ا ن��ف��س��ي غ��ي��ُر ل��ي ي��ب��َق ل��م

الجيد الشعر يصف نفسه فهو عجب، وال يتكلم، وكأنه شعره البارودي يكتب هكذا
بعيد املأخذ، قريب وكان معانيه، وائتلفت ألفاظه، ائتلفت ما الكالم «خري إن فيقول:
الفكرة، مراجعة عن غنيٍّا التعسف، عشوة من بريئًا التكلف، وصمة من سليًما املرمى،

الجيد.» الشعر صفة فهذه

محور وأن قراءته، هو البارودي شعر أن بها أزعم التي الرئيسية فكرتي إىل اآلن وأعود
تراه مرئيٍّا مشهًدا يصف إذ حتى فهو الكالم، لجرس الحساسة أذنه هو فيه الفطرة
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وهاكم ووحدتها، الصورة تماُسِك حساب عىل ذلك جاء ولو نغمه لحالوة اللفظ يسوق
أريد. ما توضح أمثلة

الرشقية الريح بني ويربط رشقية، ويجعلها شمالية الرياح يجعل واحدة صورة ففي
عىل املكشوف الفضاء يف الجلوس بني يجمع هو ثم يقع، ال ذلك أن مع املطر وسقوط

يقول: إذ وهكذا، الهامي، واملطر رشاب،

ن��ب��ات ِب��س��اط ع��ل��ى ُم��داٍر ٍس ك��أ م��ن ال��ن��ف��س إل��ى أش��ه��ى ش��يء أي
ال��ن��ف��ح��ات م��س��ك��يَّ��ة ب��ش��م��ال ط��رف��اه ت��ع��طَّ��رت ي��وم ه��و
ال��َم��ه��اة ع��ل��ي��ُل ��ب��ا، ال��صَّ واِن��ي ـ��َق��ْط��ر، ال��ـ ه��ام��ي ال��نَّ��ْش��ر، ع��اط��ُر ال��زه��ر، ب��اِس��ُم

العنارص اجتماع ألن مبارشة؛ خربة إىل مستنًدا هنا البارودي يكون أن فيستحيل
موضوًعا األلفاظ هذه إىل يسرتيح إنه عليه؟ ماذا ولكن قلنا. كما ُمحال الصورة هذه يف

أذنه. يف ملوسيقاها بعض جانب إىل بعضها
من ا جدٍّ أكثر وقد — شعره يف املقياس روضة يصف حني البارودي كان هل تُرى
لروضة وصفه يف كان هل أقول: — الخاصة بحياته الوثيقة صلتها عىل يدل مما وصفها
رنني يغلبه كان أو العني رؤية عن الوصف يف يصدر بنفسه، لصيقة وهي املقياس،
سمعية؟ صورة أو مرئية صورة يُنشئها التي الصورة كانت هل أخرى بعبارة اللفظ؟
خربة من قلمه إىل أسبق وقراءته النظر، عىل غالب عنده السمع بأن الظن إىل أميل إنني

بقوله: — قلبه إىل الحبيبة — املقياس لروضة دعا ملا وإال حياته،

دال��ُح ال��ج��ن��اح��ي��ن ��اق خ��فَّ ال��ُم��ْزن م��ن ع��ارٌض ح��يَّ��اِك ال��م��ق��ي��اس روض��َة ف��ي��ا
وال��ص��ح��اص��ح ال��رُّب��ا ت��ح��ي��ا ب��ه ب��َوْدٍق ع��ي��ونُ��ه ت��ج��ري ال��ب��رق، ث��ن��اي��ا َض��ح��وك
األب��اط��ح ف��ي��ه��ا ت��خ��ت��ال ُح��لَّ��ة ل��ه��ا ال��ص��ب��ا ي��ُد م��ن��ه ال��ُم��زن ب��خ��ي��ط ت��ح��وُك

عىل مألوفة غري لكنها الصحراء، يف يعيش عربيٍّ لساِن عىل مفهومة دعوات فهذه
رياح (وهي با الصَّ أن إىل هذا حوله، من بالحياة متأثًرا املرصي هذا كان إذا املرصي، لسان
عندنا الرشقية الرياح ألن مرص؛ يف لألباطح حلة املزن بخيط تحوك أن يستحيل رشقية)
املقياس، روضة يف الرائي يرى مما الرُّبا وليس املطر، تنزل وال السحاب تحمل ال جافة
بحيث املوسيقى وروعة اللفظ فخامة هدفه وإنما هذا، من شيئًا يستهدف ال البارودي لكن

السمعية. ناحيته من األولون يبني كان ما نحو عىل كلُّه البناء يجيء
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إليك ليُخيَُّل حتى النخل، جماعة بها يصف التي الرائعة الصورة هذه إىل انظر ثم
الثمار يجعل إذ تكشفه؛ زلَّة يزلُّ لكنه عيناه، ترى ما واصف بد ال أنه الصورة دقة من
الربيع، أيام يف مرسومة الصورة أن مع صيًفا، إال يكون ال يشء وهو االحمرار يف آخذة
الواقع كان ما أيٍّا القول يف فيميض السمع، عليه يملك الذي هو الرائع البديع الجرس لكن

ه: يحسُّ الذي

وم��ن��ار ال��ذُّرا ��ب��ة ُم��ش��عَّ ُع��ُم��ٌد ك��أن��ه��ا ال��ح��ام��الت وال��ب��اس��ق��ات
األب��ص��ار ت��ن��ال��ه��ا ف��ل��ي��س وس��م��ت، ِج��ي��ده��ا ف��ي ُس��وِق��ه��ا ذالذَل ع��ق��دت
م��ط��ار ل��ل��ن��ي��رات وف��روع��ه��ا م��الع��ب ل��ل��س��اب��ح��ات ف��أص��ول��ه��ا
ال��ن��ار1 ذُراه��ا ف��ي ��ت ت��م��شَّ ُف��تُ��ًال إه��ان��ه تَ��خ��ال َزْه��ٌو ب��ه��ا ي��ب��دو
وق��رار ت��ح��رُّك ف��ه��ي ، ت��رت��دُّ وت��ارة ال��ري��اح، م��ع ت��م��ي��ل ط��وًرا
أس��رار ب��ي��ن��ه��ا أو ف��ت��م��اي��ل��ْت، ال��ك��َرى ِس��ن��ُة ب��ه ل��ع��ب��ت ف��ك��أن��م��ا
األن��ه��ار ب��ي��ن��ه��ا ت��ج��ري خ��ض��راء ج��نَّ��ة أح��س��َن رأي��ت رأي��ت ف��إذا
��ار ال��ص��فَّ ال��َع��ن��دل ف��ي��ه��ا وي��ص��ي��ح ع��ذب��ات��ه��ا ف��ي ال��ع��ص��ف��ور ي��ت��رنَّ��م
نُ��ض��ار وال��بَ��ه��ار ، ُدرٌّ وال��َق��ط��ر ف��ض��ة وال��ج��داول ِم��س��ٌك ف��ال��تُّ��ْرب
… … … … … ال��رب��ي��ع وج��ه ع��ل��ى ف��اش��رب

شعره يف األول األساس عن نبحث ملاذا فاعله؟ إنه يُقل لم بما البارودي نطالب وملاذا
كيف بل يكون، كيف الشعر يف رأيه فيها يصف مخترصة بعبارة البحث مئونة كفانا وقد
«إن يقول: إذ الباب؛ هذا يف مستغلق لكل مفتاًحا أراها عبارة وهي وتكوينه؟ خلقه يتمُّ
القلب، صحيفة إىل أشعتُها فتنبعث الفكر، سماوة يف وميُضها يتألق خيالية ملعة الشعر

اللسان.» بأَسَلة خيطه يتصل نوًرا بألالئها القلب فيفيض
وصفناها لو خطوات وهي — فلسان فقلب، فكر، هي: عنده الشعري الَخْلق فخطوات
عبارته بنص الرجل أخذنا فإذا فنزوع. فِوجدان، إدراك، إنها لقلنا: النفس علم بلغة
أن شعره من قصيدة بنظم همَّ ما إذا عنده البدء نقطة أن رأينا — نفعل أن لنا وأوىل —

الثمرة. عرجون اإلهان: 1
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بل مبارشة، يسمع بما وال مبارشة يرى بما يبدأ إنه يقول ال إنه صورة، ذهنه يف ترتسم
ملرئي مطابقة الصورة تكون أن ذلك بعد وسيان أوًال، ذهنه يف بناؤها يتكامل بصورة يبدأ
تتسق ما نحو عىل متسقة الصورة أجزاء أكانت عنده وسواء مطابقة، غري أو ملسموع أو
وأن رشقية، الخريف رياح يجعل أن ضريَ فال متسقة، غري أم الخارجي الواقع يف األجزاء
وأن وأباطح، ُربا من مزيًجا املقياس روضة تكون وأن الربيع، يف النخيل ثمار تتلون
كلِّه، هذا من يشء يف بأس وال عنده ضري ال الفيضان، شهر يف رائًعا صافيًا النيل يكون
أم العالم وقائع طابقت عنده، من خلًقا يخلقها ذهنه، يف صورة ببناء بشوطه يبدأ ألنه
الصورة أجزاء كانت األقدمني، شعر من املقروء هو األسايس مورده كان وملا تطابق، لم
حتى الشعر، ذلك يف وردت التي العنارص من مأخوذة — األغلب األعم يف — يبنيها التي

الواقعة. الحية خربته يف العنارص له تقع لم لو
مجرد عىل تقترص ال ببنائها، الفني شوطه يبدأ التي الذهنية الصورة هذه لكن
فيخطط ملنزل، تصميًما مثًال املهندس يرسم كما وفحواها، إلطارها الجاف العقيل اإلدراك
هي — ثانية مرحلة لكن الواقع، األمر مقتىض عىل موضوعيٍّا تخطيًطا وأبهاءه، ُغرَفه
تصبح بحيث عاطفية، بشحنة تتوالها — القلب مرحلة إنها البارودي: عنها يقول التي
منها يقف ثم الصورة يرسم ال إنه نفوره، أو لحبِّه مظهر هي وكأنما املرسومة الصورة
لها يضع هناك، ويغريها هنا يحورها بل مثًال، املحكمة يف الشاهد يفعل كما الحياد عىل
يميل لوحته أمام وقف رسام هو كأنما مقصود، مدبر وتر عىل ترنُّ لفظة هناك أو هنا
يغري وأين لونًا يضيف أين خطٍّا، يحذف وأين خطٍّا يضيف أين لريى ويرسة يمنة برأسه

رائيها. ونفس نفسه عىل وقعها يف الصورة لتعمق لونًا،
ما إذا ولونًا، بناءً الصورة تكاملت ما إذا حتى بعُد، ينطق لم واللسان ذلك كلُّ
ألفاًظا اللسان بها جرى وعاطفًة، عقًال أو وقلبًا، فكًرا تكاملت ما إذا ودًما، لحًما تكاملت
لروائع الصور هذه من للبارودي وإن قصائده، من القصيدة هي منظومة، منضودة

ثالثًا: أو صورتني منها لك أسوق وآيات،
بَخيلهم مرسعني إليه فجاءوا الصبح مطلع يف أصدقاءَه إليه دعا صيد صورة فهذه

وكالبهم:

ُم��ط��نَّ��ب ال��ج��ف��ون ب��أه��داب ِخ��ب��اءٌ ول��ل��َك��رى دع��وُت ق��د ل��ه��ٍو وف��ت��ي��اِن
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
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َرب��رُب 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
وُم��ل��بَّ��ب ع��اط��ٌل َس��ل��وق: ض��واري وراءه��ا ��ري��م، ال��صَّ ك��آرام ب��خ��ي��ٍل
وأع��ذب أش��ه��ى وال��ص��ي��د يُ��َ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��ل ت��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

التي الهيكلية العنارص عىل البارودي اقترص ولو البناء، متكاملة للصيد صورة هذه
أضاف حني شعًرا أصبحت لكنها عقلية، صورة عىل األمر القترص الحوادث، إطار ن تُكوِّ
مربع إىل دعوت قد لهو وفتيان مثًال: قال لو وجدانًا، العظمى الهيكل وإىل قلبًا العقل إىل
تجرى بيض بخيٍل رساًعا دعوتي فلبوا يتصبب، عندئٍذ الندى وكان خالله، النسيم يجري
الفم، فاغر العني محمر وهو الصيد إزاء منها الواحد يقف التي السلوقية كالبهم وراءها
بد ال كان أخرى مرحلة لكن العقيل، التصور عند الصورة لكملت هذا البارودي قال لو
يجري الصيد مربع خالل يجري الذي فالنسيم الوجدانية، النفثة مرحلة هي عنده، منها
املاء عىل واىف «كما وافوا إنما املرضوب، املوعد يف وافوه حني والصحاب الُخزامى»، «بنرش
… املنقطعة) الرملة البيضعىل الظباء (أي الرصيم» «كآرام كانت البيض والخيل ربرب»،
بالشعور. مرتعة حية صورة الحوادث هيكل من جعلت التي اللمسات هذه آخر إىل وهكذا

الكئوس: وحولها الرشاب ألباريق أخرى صورة وهذه

إي��اة2 ق��م��ي��ص ف��ي ك��ال��ش��م��س ه��ي ُم��داًم��ا ب��ال��ك��ئ��وس ي��ت��س��اق��ون
ال��بُ��زاة ص��ي��اح م��ن ال��ف��ت��ك ح��ذر اش��رأبَّ��ت ك��ال��ط��ي��ور أب��اري��َق ف��ي
ك��األم��ه��ات يُ��رض��ع��ن��ه��ن ف��ة، ال��رأ م��ن ال��ك��ئ��وس ع��ل��ى ح��ان��ي��ات

يضيفها التي اإلضافات بهذه بل العني، تراها كما بعنارصالصورة هنا العربة فليست
مجلس فلعل العاطف، الدافئ الحنان هذا هو خاص، نوع من وجدانًا بها ليستثري الشاعر
العاشقني. اجتماع يقتضيه ما نحو عىل خافتًا هامًسا كان ذهنه يف تمثله حني الرشاب

الشمس. نور اإلياة: 2
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وروسيا تركيا بني الحرب يف القتال ميدان بها يصور التي الصورة هذه إىل انظر ثم
الليل ظلمة تحس حني خوًفا ترتعد فتكاد تطالعها صورة هي البارودي، فيها اشرتك وقد
السحاب وإال تزأر العواصف إال الجو أطباق يف وليس األرض، من تيٍه عىل أطبقت قد
الجبل بقنن الطري كوارس اعتصمت وقد األرض، عىل دافقة املطر وسيول السماء، يلفُّ

الوادي: جوف يف الذئاب وكمنت

س��وارح وه��ي ال��ِج��نَّ��ان وت��ره��ب��ه��ا ال��َق��ط��ا ب��ه��ا يَ��ح��ار أرض ف��ي وأص��ب��ح��ُت
رازح وْه��و ق��ض��ى ش��أًوا ب��ه��ا ُس��َل��يْ��ٌك ع��دا ل��و ال��دي��ام��ي��م، أق��ط��ار ب��ع��ي��دُة
ال��ن��وائ��ح ه��يَّ��ج��تْ��ه��ا ال��ث��ك��ال��ى ص��ي��اَح ال��دج��ى غ��َس��ق ف��ي األص��داء ب��ه��ا ت��ص��ي��ح
ال��ب��ط��ائ��ح ال��س��ي��ول ب��ت��ي��ار وم��اج��ت ج��ب��الُ��ه��ا ال��غ��م��ام ��ور ب��َس��مُّ ت��ردت
م��س��ارح ل��ل��ع��اس��الت وأغ��واره��ا َم��ع��اق��ل ل��ل��ك��اس��رات ف��أن��ج��اُده��ا

املعركة: أرض به اضطربت وقد القتال فيصور الشاعر ويستطرد

وس��اب��ح ��ريٌّ َش��مَّ إال أرَض وال وق��اض��ب س��م��ه��ريٌّ إال ج��وَّ ف��ال
الم��ح ال��ص��ب��ح م��ن َف��تْ��ٌق ب��ه��ا ي��ط��ي��ر غ��ارًة ن��رص��د ك��األُْس��د ب��ه��ا ت��ران��ا
ال��ق��وارح ال��ص��اف��ن��ات ت��ل��ي��ه��ا ق��ي��اٌم، وم��ش��اتُ��ن��ا ال��ع��دا، نُ��ْص��َب م��داف��ُع��ن��ا
ص��ائ��ح ب��ال��ش��ر ص��اح إن ال��ع��دا ص��ي��اَل س��اق��ٌة ت��ق��ي��ه��ن أص��ن��اف ث��الث��ُة
ض��واب��ح وه��ي ال��م��وَت ت��خ��وض وُج��رًدا ب��واس��ال ُك��م��اًة إال ت��رى ف��ل��س��ت
ج��ان��ح وال��ل��ي��ُل األدغ��ال إل��ى وت��أوي ب��اِس��م وال��ص��ب��ُح األب��ط��ال ع��ل��ى تُ��غ��ي��ر

وحركة، فعل من فيه بما الرسام لوحات عن يختلف التصويري الشعر كان وإذا
الكمال. حدَّ بلَغا قد غريها ويف البارودية الصورة هذه يف والحركة الفعل ألرى فإني

الرسام لوحة كانت فلنئ الفنون، سائر دون الشعر يميز ما أبرز من هما والحركة والفعل
بأطرافه لتلمَّ الواحدة اللحظة يف الواحدة النظرة وتكفيه مكان، من حيًِّزا يشغل التمثال، أو
قرص، أو طال زمني، امتداد من بد فال زمن، من فرتة يمأل — كاملوسيقى — فالشعر كلها،
فرتة عىل يمتدُّ ما هو الشعر يناسب ما أنسب كان ولذلك الشعر؛ من القصيدة لقراءة
عبقرية إن لتمامه، زمنيٍّا طوًال يستلزم بحيث أجزاؤه تتطور وفعًال حركًة أعني زمن، من
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الشعر عبقرية ا وأمَّ ثابت، مكان يف معينة لحظة تجميد يف هما النحت وعبقرية التصوير
متعاقبات: لحظات من سلسلة عىل ينساب الذي الحركي والنشاط الفاعلية إبراز ففي

أنا وها بها، اإليحاء أو الحركة من تخلو قصيدة للبارودي تجد أن يستحيل ويكاد
فأقرأ: اتفاًقا، الديوان أفتح ذا

وت��درأ ال��ن��ف��وس ع��ن ال��ه��ج��ي��َر ت��ح��م��ي أي��ك��ه��ا س��م��اوُة بَ��ك��َرْت وخ��م��ي��ل��ٍة
ف��ي��ج��رؤ ال��ج��ب��ان ي��غ��ش��اه��ا خ��ض��راء، م��ن��اب��ت ب��ي��ن ال��ري��ُح ف��ي��ه��ا ت��س��ت��نُّ
وت��ط��رأ ال��ن��س��ي��م م��ع ت��زول ُص��َوٌر ُغ��دران��ه��ا ف��ي األب��ص��اَر ت��س��ت��وق��ف
تَ��ْص��َرأ وال��ب��الب��ل ت��ب��َغ��م، وال��ِع��ي��ُن ت��رت��ع��ي وال��رب��ارب ت��ه��ت��ف، ف��ال��ُورق
ف��ي��م��رأ ال��ه��ج��ي��ُر وي��س��ك��ن��ه��ا َرْه��ًوا، ف��ت��غ��ت��ذي ��م��وُم ال��سَّ ت��س��ل��ُك��ه��ا ش��ْج��راءُ
ت��ق��رأ وال��ح��م��ائ��م، ت��ن��ُق��ط، ��ْح��ب وال��سُّ ص��ح��ي��ف��ة وال��غ��دي��ُر ت��ك��ت��ب ف��ال��ري��ُح

رشاب: مجلس يف قصيدة من البيت هذا واقرأ

ال��ن��دم��اء ع��ل��ى ب��دء م��ن ْوِر ال��دَّ إل��ى وارت��ج��ع واس��ِق وُدر واش��رب وخ��ذ ف��ه��ات

الُعرابية الثورة إبَّان انطلق املبني، العربي الصوت هذا انطلق الركاكة من محيط يف
الثورة كانت فلنئ صغرى، ثورة غضون يف جاءت كربى ثورة بمثابة فكان وبعدها،
ثورة وأجداده آبائه مجد إىل البارودي لفتة جاءت فقد وطنية، قومية ثورة الُعرابية
رضبت فقد العربية الدعوة هذه ا وأمَّ بنكسة، الصغرى الثورة أصيبت ولقد شاملة، عربية
شاعر، بعد شاعٌر لها استجاب إذ السماء؛ إىل فرعها وارتفع وترعرعت ونمت بجذورها
عزيمتها عقدت عربية، أمة من جزء أننا دستورنا وفاتحة أصبحنا حتى داعية، بعد وداعية
شاعرنا فجعلها ُعرابية الثورة بدأت لتليدها، استئناًفا طارفها يكون أن عىل هللا بعون
البارودي كان كأنما البارودي، شعر يف العروبة رسالة هي تلك عربية، ثورة البارودي
مرِّ عىل ووهن فرت عمالق جسد يف ينفخ روًحا شعره كان وكأنما بأكمله، حزبًا وحده

تابعيه. وفضل بفضله اليوم نحياها التي الواعية اليقظة هذه فاستيقظ الزمن،

ط��ري��ُده ي��ن��ج��و ل��ي��س ع��ش��ي��ر ب��ن��ف��س��ي ف��إن��ن��ي ف��رًدا أص��ب��ح��ُت وإن وإن��ي
ِري��ده وِّ ال��دَّ ف��ي الن��ه��ال ج��ب��ل ع��ل��ى ت��ل��وت��ه ل��و م��ا ال��ش��ع��ر ب��دي��ع م��ن ول��ي
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ف��ري��ده ب��ال��ع��ق��ود أزرى رقَّ وإن ل��ف��ُظ��ه ال��ح��رب َزن��دَة أْورى ، اش��ت��دَّ إذا
ق��ص��ي��ده ال��نَّ��يِّ��ري��ن ش��أَو وي��س��ب��ق س��رى إذا ال��ري��اح أن��ف��اَس ي��ق��طِّ��ع
ن��ش��ي��ده ال��ِغ��ن��اء ت��رج��ي��َع ال��ق��وَم ك��ف��ى م��ق��ام��ه ف��ي ُم��ن��ِش��د ت��اله م��ا إذا
خ��ل��وده ال��م��م��ات ب��ع��د ال��ف��ت��ى وذْك��ر خ��ال��ًدا ال��ده��ر ع��ل��ى ذك��رى ب��ه س��ي��ب��ق��ى
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١

عىل ون يرصُّ ال من أمام للطريق اختصاًرا إليه أنتهى سوف بما هذا حديثي أبدأ أن أريد
ذلك يجيء أن إال األخالق، لتخدم تخلق لم — أحدها والشعر — الفنون أن وهو قراءة،

مقصود. وال مبارش غري بطريق
لو ألنها هذا حديثي يف األساسية الركيزة تكون أن لها أريد التي األوىل، والنقطة
الثالث: العليا الِقيَم بني الفوارق هي جالء، يف ترتى نتائجها جاءت بالقبول، منَّا ظفرت
تعود فهي للهدى، طلبًا إليها نلجأ معايري أنها بينها جمع فلنئ والجمال، والخري الحق ِقيَم
يجري ما أو العلوم، فمجالها الحق قيمة فأما خاص، مجاٌل منها لكلٍّ ليكون — فتتفرق
ا وأمَّ اإلرادية، اإلنسان أفعال فمجاله الخري ا وأمَّ العملية، الحياة شئون من العلوم مجرى

الفنون. فمجاله الجمال
فيما االختالف من لكنها اإلنسان، يف كلها تلتقي ثالث، ِقيَم وعليها ثالثة، مجاالت هي
مطموسة بحياة الخليط من خرجنا بنابلها، حابلها أذهاننا يف اختلط إذا بحيث بينها،

فن. الفن وال أخالق، األخالق وال علم، فيها العلم ال املعالم،
واقعة، حقيقة فأمامه اختيارها، يف لإلنسان دخل ال بأنه أختَيها من تتميز الحق قيمة
بأقوال الواقعة الحقيقة تلك عن الباحثون ه أمدَّ ولقد واألفالك، واملاء والحجر كالشجر
أن إال — الباطل وأين فيها الحق أين ليعرف — عليه فما األشياء، قوانني أنها له يزعمون

عليه. مفروض ألنه األمر؛ يف له حيلة فال بالواقع، القول يقيَس
ألنهما ذلك عن فمختلفتان الجمال، وقيمة الخري قيمة األخريان: األختان ا وأمَّ
فمبادئ اإلمكان. عالم من مأخوذتان هما بل يقع، كما الواقع عالم من ال مأخوذتان
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لم أم بالفعل ذلك استطاع وسواء إليه، يصعد أن البرشي للفعل «يمكن» ما هي األخالق
وبدائع املنشود، الهدف لتكون — له أقيمت أو — اإلنسان أقامها هناك فاملبادئ يستطع،
يفرس أن يمكن ما هي وكذلك كريه، واقٍع من اإلنسان به يلوذ أن «يمكن» ما هي الفنون

اإلنسان. سلوك لنا
فمهمة تختلفان. فهما األعىل، باملثل التعلق يف تشابهتَا وإن القيمتني، هاتني لكن
تفرس أن هي — الشعر ومنها — الفنون ومهمة سلوكنا، من املعوجَّ تقوِّم أن هي األخالق

تقوِّمه. أن ال سلوكنا
لنا تقول بينهما. الفارق نتبني كي الشعر، من وصورة األخالق، من فكرة لنأخذ
نُصلح أن هو هذا قولها من الهدف فيكون الناس، بني التعاون بوجوب — مثًال — األخالق
لرجل صورة الشعر ويعطينا قائًما، يكن لم إذا التعاون فيها نُدخل بحيث العملية، حياتنا
صادفنا كلما الحياة تلك لنفهم بل حياتنا، يف شيئًا ح نصحِّ لكي ال هاملت، اسم عليه يُطلق

بهاملت. شبيًها رجًال الناس بني
أخالق يف الشعر يؤثر هل سئلنا: إذا والشعر، األخالق بني التفرقة هذه ضوء وعىل
غري بطريق يجيء فإنما كهذا، تأثريٌ جاء فإن مهمته. هذه ليست ثقة: يف أجبنا الناس؟

مقصود. وال مبارش

٢

نحن — علينا يجب بل لنا، يحقُّ الشعر، طبيعة يف نظرية الفارابي نرص أبي لفيلسوفنا
املعارصة، النقدية املذاهب أصحاب بها نفاخر أن — العظيم العقيل الرتاث لهذا الوارثني
ما إىل نستمع أن أوًال ينبغي أهلنا، غري من عالن أو فالن قاله بما ألسنتنا ترطن أن فقبل

اآلخرون. قاله مما عليه ونزيد به نقارن ثم فيه، الحديث نريد فيما ذوونا قاله
ألنها الفاحص بالنظر منَّا جديرة الشعر، طبيعة يف نظرية — قلت كما — للفارابي
بني للطريق أن هو وملخُصها باألخالق، الشعر عالقة عىل الضوء من قويٍّا شعاًعا تُلقي

مراحل: ثالث آخر، طرف يف اإلنسان وسلوك طرف، يف الشعر
ماضية خربة — ثانيًا — هناك أن كما الشاعر، يرسمها صورة — أوًال — فهنالك
مخزون من استدعت الشاعر، رسمها التي الصورة طالعنا ما فإذا الذاكرة، يف مخزونة
املرحلة تأتي وهنا تباين. أو تشابه من بها، عالقة ذا املاضية، الخربة من شيئًا الذاكرة
العالم، إزاء سلوكية وقفة الذاكرة من املستدعاة الخربة تلك عىل نبني أن وهي الثالثة،
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سلوكنا، توجيه يف لنا املحرك هي كانت الشعرية الصورة بأن القول فيمكن ذلك وعىل
رصيح. قصد وبال عرًضا تم قد ذلك يكن وإن

انفك ما الذي اإلشكال تحلل الشعر، طبيعة يف الفارابية النظرية هذه أن يل ويبدو
ألسنة تلوكها أخرى بعبارة أو األخالق؟ ملبادئ الفن يخضع هل وهو: اد، النقَّ بني قائًما
، كالَّ ألجاب: اليوم بيننا الفارابي كان فلو يكون؟ ال أم هادًفا الفنُّ أيكون اليوم: ادنا نقَّ
نريدها، التي السلوكية النتائج منه تأتَي أن يمنع ال ذلك ولكن بطبيعته، هادًفا الفن ليس
لتظل كانت الريح لكن فحركتها، السفينة رشاع دفعت قد الريح إن بقولنا: شبيه وذلك

تكن. لم أو تتحرك سفينة هنالك كانت إن مقوماتها، بكل الريح هي
األخالق ومجال ناحية، من الشعر مجال بني الفاصلة التفرقة من لنا مناص ال إنه
سواء شعًرا، ليظل الشعر وإن ومعياره، طبيعته املجالني من فلكلٍّ أخرى، ناحية من
فال فنِّه، طبيعُة تقتضيه ما لنا حقق قد دام ما ترَض، لم أم األخالق مبادئ عنه أرضيت
الفن أجاد قد هو طاملا رذيلة، يصور أن أو فضيلة الشاعر يصور أن بني الفن عند فرق
بفردوسه ملتن وإن بزهري، ترحيبها نواس بأبي ترحب الشعر دنيا إن الحالتني. كلتا يف
للشيطان. تصويره جانب يف شاعر هو كما قصيدته من اإللهي الجانب يف َلشاعٌر املفقود
موقًفا بنا وتقف العناء، من تُريحنا — أفهمها كما — الفارابية فالنظرية ذلك ومع
يكون أن دون اإلنسان. سلوك يف ٌ تغريُّ يعقبه الشاعر تصوير أن هو مؤداها ألن وسًطا؛
يعقبه لم لو حتى الفنية، بقيمته شعًرا يظل فالشعر حتمية. سببية عن التعاقب ذلك
الخلقية الغاية إن قلنا فإذا قدمناه، الذي السفينة، ورشاع الريح كمثل السلوك، يف ٌ تغريُّ
شعًرا، يكون أن يبطل الشعر بأن القول هذا إىل نضيف أن وجب الفني، البناء مدار هي
من — الفارابي نظرية يف — بد ال إذ مباًرشا، وعًظا الخلقية الغاية تلك لنا قدَّم هو إذا
الشعري الفن معايري إال بنائها يف تراعي ال التي الصورة وهي أوًال؛ الخيالية الصورة بناء
محببة صورة كانت فإذا يطالعها، ملن املرسومة الصورة تُوحيه ملا األمر يرتك ثم وحدها،
نفسه مزج عن وكف عافها منفرة، صورة كانت أو هداها، عىل وسلك صها تقمَّ نفسه، إىل
مبارش، غري بطريق األخالق مجال يف يحققه أن له يُراد ما الشعري الفن يحقق وهكذا بها،

يقتضيه. وما الشعري الفن رشوط يف يفرط أن ودون

٣

فنٍّ فلكل فيها، قطرة كلَّ فنِّه مادة من الفنان يستقطر أن هي الفني، العمل باء ألف إن
وللنحت اللفظ، وللشعر اللون، أي الضوء وللتصوير الصوت، للموسيقى الخامة، مادته
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فأول فيها؛ الدفينة عبقريتها منها يُخرج أن الخامة مادته إزاء األوىل الفنان ومهمة الحجر،
اآلذان إىل يُخرج وأن العربية اللغة عبقرية لنا يُظهر أن هو العربي الشاعر به نطالب ما
من اليوم شعرائنا بعض من نسمعه الذي ذلك بمجدنا العابثني لهراء وإنه ها، رسِّ مكنون
شاعًرا، كنت فإذا منه. أسمى لغاية وسيلة الشعر باستخدام القائلني من أو العامية، دعاة

الجوهر. عىل طارئة عوارض األغراض بقية تأتي ثم ذاته، للشعر هي فاألولوية
لكن حياتنا، شئون قضاء يف أنا وأستخدمه أنت تستخدمه مما ألفاظ الشعر مادة
الغزارة كذلك ولها األشياء، إىل بها نشري التي املنطقية الداللة فلها جانبني، لفظ لكل

الشعر. يرتكز النفيس الجانب هذا وعىل النفسية،
جانب إىل هي بل الرياضة، كرموز رموًزا كونها عىل بمقترصة اللغة كلمات فليست
تزداد اللفظة تظلُّ إذ استعمالها؛ زمُن بها امتدَّ كلما تطورها يف الحية الكائنات تُشبه هذا
كلُّ وليست القلوب، مع فيها تتقلب التي الظروف تنوع مع الوجدانية بأبعادها امتالءً
إال املشاعر تيار مع يجري ال ما منها بل سواء، الوجدانية الغزارة هذه يف اللغة ألفاظ
يعب ما كذلك منها ولكن وحدها، املنطقية داللته عىل يقترص يكاد وعندئٍذ القليل، بأقل
بأغوار الغزير النوع هذا ومن القلب، كنبضة اللفظة لتصبح حتى املشاعر تيار من عبٍّا

شعَره. الشاعر ينسج الوجدانية
أن هو العلمية للعبارة األعىل املثل كان فلنئ العلمية، العبارة نقيض عىل هنا الشعر
فإن القارئني، عند تفسريها يتعدد وال غموض، وال لبٌس يداخلها ال املعنى، واحدية تكون
الشاعر استطاع إذا له حرص ال ما املعاني من يحمل أن هو الشعري للقول األعىل املثل
إذ الشاعر ألن وذلك القارئني؛ أو السامعني مختلف عند الرؤية زوايا تتعدد بحيث ذلك،
الشعري قوله يف لنا يسوق فإنما املشاعر، استثارة عىل قدرة األلفاظ أغزر لشعره ينتقي
عند األول فسؤالنا ولذلك املنشدين؛ مختلف عند مختلفة استجابات له تكون أن يمكن ما
قاله؟ ما الشاعر قال كيف هو: بل الشاعر؟ قال ماذا هو: ليس الشعرية القيمة تقدير

الوجدانية، ومضموناتها املنطقية دالالتها بني األلفاظ يف البعيد الفارق ترى ولكي
تحدد أسماء هي حيث من إليها انظر … أم وطن، ظل، ماء، مثًال: الكلمات هذه إىل انظر
تُثريه ما إىل انظر واألمل، واأللم والحب للوجد مثريات إليها انظر ثم القواميس، معناها
يف املجاهدين عند وطن وكلمة الصحراء، يف التائه عند ظل وكلمة الظامئ، عند ماء كلمة

إنسان. كل عند أم وكلمة لبالدهم، الحرية سبيل
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قوتها إن بل فيه، حياَة ال رياضيٍّا رمًزا اللفظة تجعل ِللَّفظة املنطقية الداللة إن
اللفظة فإن النفسية الداللة يف ا وأمَّ املعنى، يفسَد ال حتى الحياة من تخلَو أن يف هي عندئٍذ
وأقول فيه. ما لتستخرج جوفه تحفر ما بقدر مكنونه من يعطيك الذي كاملنجم تكون
وراءها يريد ال وسيلته عند يقف — الفنون من كغريه — الشعر بأن وضوًحا لتزداد ذلك

مقصود. غري هدًفا ذلك جاء فإنما هدًفا الوسيلة تلك وراء رأينا فإذا وراء،
أنها هو الرأي وأغلب تنبثق، تزال وما مناقشات، انبثقت ذاتها، النقطة هذه ومن
مدارها مناقشات وهي آخرون، اها ويتلقَّ ناٌس ينتجها فنون الدنيا يف دامت ما تظل، سوف
إذا بحيث واألهم، األول هدفه نفسه الوقت يف هي الفن وسيلة كانت أئذا السؤال: هذا
الفن أفيكون لذاته، يُقَصد لم جانبيٍّا هدًفا عددناه الوسيلة، تلك وراء آخر هدًفا له وجدنا
الشعر الشاعر وينشد لنفسه، املوسيقيُّ أيعزف معنى؟ وبغري ذاته يف منحًرصا — إذن —
لها يُراد هل لهم؟ تقول أن لها يُراد فماذا الناس، إىل موجهة الفنون كانت فإذا لنفسه؟
والكائنات الكون حقيقة يف أو األخالق يف أو السياسة يف رسالة لهم تحمل أن — مثًال —

ذلك؟ غري أو
من اليوم بيننا يشيع فيما بالغ خطر ذو سؤال وهو — السؤال هذا عن وجوابي
قريب الهام، السؤال هذا عن جوابي إن أقول — الهادف وغري الهادف الفن عن حديث
ولعيل ذكرها، أسلفُت والتي الشعر، عن الفارابي فيلسوفنا طرحها التي النظر وجهة من
حني رتشاردز املعارص الناقد قاله بما شبيه جواب كذلك إنه قلت إذا كثريًا أخطئ ال
ما يعني الفن أن وهو عامة، بصفة كله والفن خاصة، بصفة الشعر لطبيعة تعرَّض
األخالق يف توحي، بما الشعر قصيدة إليك توحي فقد املبارش؛ بالتوجيه ال باإليحاء يعنيه
يكون أن دون آخر، بمعنى لغريك توحي قد نفسه، الوقت يف أنها عىل األخالق، غري ويف
أن أردنا إذا ا وأمَّ التأويل. تنوع يف ثراؤه للشعر يجيء هنا ومن اآلخر، عىل حجًة أحدكما
قارئان، تحديده يف يختلف ال والذي الشاعر إليه قصد الوحيد الواحد املعنى عىل له نعثر
يف فهو — ُوجد إن — الوحيد الواحد املعنى ذلك أن وهو بسيط لسبب عسري، أمر فذلك

يقولون. كانوا كما الشاعر بطن
هدفه نفسه الوقت يف هي اللفظ، هي والتي الشعر، وسيلة إن أخرى: مرة القول أُعيد
أنغامه، عند واملوسيقي ألوانه، عند املصور وقفَة لفظه عند الشاعر يقف واألهم. األوَّل
اللفظ هذا جوف من أستخرج كيف نفسه: يسأل الجرانيت، أو املرمر قطعة عند ات والنحَّ

اإليحاء؟ عىل والقدرة الصورة وتلوين النغم جرس يف عبقريته
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لنا مألوف غري وجٍه عىل لفظه، حنايا يف الشاعر لتغلغل توضيًحا املثل هذا ولنرضب
الجارية: الحياة شئون يف اللغة استعمال عند

قوله: ُعكاظ يف يُنشد ثابت بن حسان سمعت الخنساء أن ُروَي

دًم��ا ن��ج��دة م��ن ي��ق��ُط��رن وأس��ي��اُف��ن��ا ب��ال��ض��ح��ى ي��ل��م��ع��ن ال��ُغ��رُّ ال��ج��ف��ن��ات ل��ن��ا

افتخارك فت ضعَّ ورسها: باللغة الخبرية الشاعرة وهي تنقده، الخنساء له فقالت
مواضع. عدة يف وأنزرته

كيف؟ قال:
«الجفان» قلت ولو العدد، فقلَّلت العرش، دون ما والجفنات الجفنات»، «لنا قلت قالت:
أكثر لكان «البيض» قلت ولو الجبهة، يف البياض هي والغرة «الغر» وقلت أكثر، لكان
ألن أكثر؛ لكان «يرشقن» قلت ولو اليشء، بعد يأتي يشء واللمع «يلمعن»، وقلت اتساًعا،
ألن املديح؛ يف أبلغ لكان «بالعشية» قلت ولو «بالضحى» وقلت اللمعان، يف أدوم اإلرشاق
«سيوفنا» قلت ولو العرشة، دون واألسياف «أسيافنا» وقلت طروًقا، أكثر بالليل الضيف
النصباِب أكثر لكان «يجرين» قلت ولو القتال، قلة عىل فدللت «يقطرن» وقلت أكثر، لكان

الدم. من أكثر و«الدماء» «دًما» وقلت الدم،
جوف يف الشاعر يغوص كيف ترى ثابت بن لحسان الشاعرة الخنساء نقد ومن
ألن وذلك بعينها؛ مسميات إىل تُشري كونها بمجرد أو داللتها، بظاهر يكتفي وال اللفظة،
اللفظة يستخدم إنه وفحواها. بمعناها مرتعة تجيءَ أن شعره يف لفظة لكل يريد الشاعر
اللفظة من يريد إنه األخرى، استخدامها رضوب من رضب أيُّ يشبهه ال فريد، نحٍو عىل

مرَّها. أو ذكرياته حلَو السامع عند تستثري وأن توحي أن
عند — املعنى يف املرتادفتني اللفظتني إن اللغة، يف املرتادفات عن كثري كالم قيل لقد
إنه رجل عن فُقل تساويها، ألنها األخرى عن إحداهما تُغني — الناس عامة من املتكلم
دللت فقد األسد، إنه أو الليث إنه حيوان عن ُقل أو سيان، فاألمر والدي، إنه أو أبي
أغنى آخر إحساًسا باللفظ يحس الذي الشاعر عند مختلف األمر لكن اللفظتني. بأي عليه
لكنهما واحدة، أرسة يف الشقيقتني تقارب تتقاربان عنده املرتادفتان اللفظتان إذ وأغزر؛

ويختار. منهما ينتقي فرتاه تتطابقان، ال
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بوسيلة االهتمام وأعني إطالقه، عىل الفن طبيعة إنها ُقل أو الشعر طبيعة هي تلك
اإلجحاف فمن األوىل، الغاية نفسه الوقت يف فهي وسيلة كونها جانب إىل ألنها األداء
أخالًقا سواه. آخر شيئًا فيخدم لطبيعته، وبالتنكُّر نفسه عن بالخروج نطالبَه أن بالشعر
ذلك يف رغباتنا يحقق بما فسيُخدم اآلخر، اليشء هذا عىل خوف ال لكن أخالق، غري أو

واإليحاء. اإلثارة طريقة وهي أال الفن، تُريض التي بالطريقة سيُخدم
املرشد، الواعظ موقف منَّا فوقف — يسهو وقد — لحظة فنِّه عن سها إذا الشاعر إن
الشاعر يكون ما فأفضل شاعًرا، يكون أن نفسه عن ينفي عينها اللحظة هذه يف فإنه
يريد الحياة حكمة من يشء الشاعر عند يكون ولقد يعلم. أن يحاول ال حني أخالقيٍّا معلًما
أرهفت رجًال ألن الحياة؛ تضاعيف من الحكمة بجمع الناس أحق هو بل إياها، يعلمنا أن
منها أنامله أطراف إىل أقرب الحياة حكمة تكون الشاعر حواس أرهفت ما بمثل حواسه
أن يتحتم الحياة حقائق من الشاعر يستقطرها التي الحكمة أن أدراك من ولكن سواه. إىل
أن البرشية للنفس الشاعر رؤية تكون أن يجوز أفال نريدها؟ كما لألخالق خادمًة تجيءَ
الناس لطبائع رؤيته تكون أن أو خافية؟ فلعلة الظلم عن ت عفَّ إذا وأنها شيمتها، الظلم
ويديرون كذبًا، قولهم يكون وأن يشتهي ما الخري يُلقي ملن يقولون منافقون أنهم هي

والتوفيق؟ النجاح أخطأ ملن ظهورهم
الشعر هو ليس النحو هذا عىل الحكمة تجميع أن واضًحا فليكن أمر من يكن ومهما
اللهم فيه الشعري للذوق شأن ال عقيل، عمل األحكام يف والتعميم التعميم، من رضب ألنها
عند يقف خصائصه أخص يف الشعر الصياغة. طريقة هو منه الفن جانب يكون أن إال
املكان بحدود محدًدا إدراكه يجيء مما ذلك غري أو مرئيات أو سلوك من املفردة، الجزئيات
لتكون ال جاءت إنما أنها فاعلم الشعر، سياق يف ترُد عامًة أحكاًما رأيت فإذا والزمان.
كأن الشاعر يصورها أن أراد فريدة فردية جزئية صورة لتكمل جاءت بل بذاتها، شعًرا
حكيًما كنت إذا أنك شعرية مرسحية يف الشخصيات إحدى لسان عىل — مثًال — تجيء
والشعر الحكمة بني التفرقة هذه تُفت ولم بحكيم، فلست شاعًرا كنت وإن بشاعر، فلست
البحرتي. هو والشاعر حكيمان، واملعري املتنبي األقدمني: العرب بعضنقاد فقال أسالفنا،

٤

األملاني الناقد للشاعر «الوكون» كتاب الفني، النقد مجال شهدها التي الكتب أعمق من إن
مجاَله فنٍّ لكل أن كيف موضًحا الفنون بني التفرقة بيان يف القول ل فصَّ فلقد «ِلِسنْج»؛
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أن مع وفن، فنٍّ بني واجبة التفرقة هذه كانت فإذا فيه. إال عبقريتُه تظهر ال الخاص
جهة من بفنٍّ ليس وما جهة من الفن بني أوجب فالتفرقة واحدة، أرسة أبناء الفنون

مًعا. واألخالق الفنُّ منَّا ضاع أخالقية رسالة يكون أن الشعر فنُّ أراد فلو أخرى.
فعًال الفعل ذلك كان سواء الفعل، إنه قال الشعر مجال يحدد أن لسنج أراد وعندما
يف الفعل كان وملا األحياء. غري من الطبيعة كائنات من لكائن فعًال كان أم حي لكائن
الشعر لبُّ هو الزمني الحدث كان زمن، من فرتة عىل تتعاقب أحداث من سرية طبيعته
شأن من ذلك ألن مكان؛ يف ثابتًا شيئًا يصف أن الشعر مجال من فليس وصميمه،
عجب فال ولذلك خاصة؛ بصفة الحياة وحركة الشعر مجال هي الحركة وإنما التصوير،
عند الحركة فيها لتسكن موضوعاتهما يجمَدا أن والنحت التصوير شأن من كان إذا أنه
ساكنًا. شيئًا ظاهره يف بدا لو حتى موضوعه يحرك أن الشعر شأن من فإن ثابتة، لقطة
الجبل يحدِّث حية كائنات وجدانه يف وكأنها األشياء إىل يتحدث الشاعر نرى هنا ومن
من األنايس مع حديثه عن فضًال وجواده، ناقته يحدِّث كما والهواء، والسحاب والبحر
بالحركة، متدفق ألنه بالحياة مفعٌم الشاعر وجدان يف كلُّه فالكون األحياء؛ من أو املوتى
النظرة تراها أن تحب كما خرساء الطبيعة لظلت — اد العقَّ يقول كما — الشعر ولوال

يقول: العلمية.

ك��ت��م��ان ي��ط��وي��ه ب��م��ا ال��ح��ي��اة، إل��ى ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��ف��ض��ي أل��س��ن��ة، وال��ش��ع��ر
ت��ب��ي��ان ب��ال��ق��ول ل��ه��ا ل��ي��س خ��رس��اء — ف��ات��ن��ة وه��ي — ل��ك��ان��ت ال��ق��ري��ض ل��وال
دي��وان ل��ل��ش��ع��ر ص��ح��ائ��ف��ه ف��ف��ي يُ��رى ل��ل��ح��ي��اة رك��ن ال��ك��ون ف��ي دام م��ا

من ظاهرة تجعله الطبيعة، من جزءًا اإلنسان تجعل العلمية النظرة كانت فلنئ
بفاعليته، وتنشط بحياته، تحيا اإلنسان، من جزءًا الطبيعة يجعل الشعر فإن ظواهرها،

موات. يشء عنده فيها ليس
لم وإن ه، أحسُّ كما نبضها هو وهذا الحياة هي هذه بشعره: الشاعر لنا يقول
املبادئ لنا يقدم إنه األخالقي؟ يقول فماذا أجمعني، البرش سائُر معي ه يحسَّ أن يستطع
ما بني والفرق البرشية، الحياة عليه تكون أن ينبغي ما هو هذا لنا: ليقول الثابتة املطلقة

واألخالق. الشعر بني الفرق هو يكون، أن ينبغي وما الشاعر، تصور يف كائن هو
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٥

أنهما مع العالء، أبي شعر أو املتنبي شعر يأمرنا بماذا يفرس، والشعر تأمر، األخالق
وشيجة األخالق ومبادئ الحكمة وبني حكيمان، بأنهما القدماء وصفهما اللذان الشاعران

البرش. لطبائع فهًما يزيدنا ولكنه بيشء، يأمرنا ال إنه شعُرهما؟ يأمرنا بماذا قربى،
ورش، خري بني ذلك يف يفرق ال وخلجاتها، النفس لواعج من استرت عما كاشف الشعر
هذا أن عجب ملن وإنه الناس، طبائع من العابرة العني تراه ال عما الغطاء يكشف إنه
أحط إىل يسفل أن كذلك وسعه يف كما الفضيلة، مدار أسمى إىل يعلَو أن وسعه يف اإلنسان
القاع، عىل الرواسب لريى الخبيثة األعماق إىل يغوص أن الشعر ومهمة الرذيلة، مهاوي
اإلنسان لريى الواضح، التصوير حالة إىل الغامض، املبهم الالشعور حالة من فيُخرجها
أو حبٍّ من خاصة، شعورية حالة أو معيَّنًا، فرًدا لك يصور إذ الشاعر إن هي. كما نفسه
يف اإلعجاز موضع هو وهذا الخاص، يف العام لك يقدم فهو رىض، أو غضب أو كراهية
نموذًجا تكون أن تصلح نفسه الوقت يف ولكنها مفردة، حالة لك يقدم هو إذ الشعر؛ جيد

الحاالت. سائر به تفرس
منابع عىل أعيننا فيفتح الشعر أما الفضيلة، عىل نا وتحضُّ الرذيلة عن تنهانا األخالق
بال نفسه تلقاء من سلوكنا يقوِّم الينابيع بهذه عملنا كان فإذا مًعا. والفضيلة الرذيلة

الشعر. من األخالقي الجانب هو ذلك كان رصيح، وعظ
عىل تُرشق كالشمس فهو سواء، حدٍّ عىل واألبله العبقريَّ لك ر يصوِّ محايد، الشعر
نفس عن تعبري إنه الشعر عن يُقال أن بيننا شائع لخطأ وإنه تمييز. بغري الكائنات
الشعر أما الغنائي، الشعر من قليلة قلة عىل ينطبق قد الضيق التعريف هذا لكن صاحبه،
فرٌد هو حيث من الشاعر نفس ألن صاحبه، بنفس له شأن فال األخرى الرضوب من
الشاعر إن نقوَل أن الصواب إىل وأقرب الناس، حياة يف الخطورة هذه كلُّ لها ليس واحد،
من لإلنسان تصوير هي فإذا الخاصة، الحالة نفسه من يُعطينا فطرته يف الفن بعبقرية

األفراد. متجانس برشي نوع هو حيث
— مثًال — املرسحي للشاعر أمكن فكيف هو، نفسه عن يعربِّ الشاعر كان وإذا
نفس تكون األنفس هذه فأي املتباينة، األنفس من حشًدا واحدة مرسحية يف يسوق أن
ترويلس أهو ذاته؟ عن الشاعر يعربِّ شيكسبري صوَّرهم الذين األشخاص أي يف الشاعر؟
أهو النبيل؟ الفارس هكتور هو أم وكرسيدا) ترويلس مرسحية (يف الساذج العاطفي
إن فيه؟ رحمة ال قاسيًا العالم ترى التي كاسندرا هو أم الناصع، الفكر ذو يوليسيز
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لم ألنه وذلك أصاب؛ أو أخطأ إنه منهم أحد عن يقول ال هؤالء وغري هؤالء يقدم الشاعر
شاعًرا. ليكون كتب وإنما بعينه، يشء إىل ليدعَو يكتب

والفنون الحق، قانونها العلوم السلوك؛ ودنيا والفنون العلوم ثالث: أخوات هن
يقوم كما الحضارة، تقوم رءوسهن وعىل الخري، قانونها السلوك ودنيا الجمال، قانونها
واحًدا. يلغي ال منها واحًدا لكن الرءوس، عند األضالع تلتقي الثالثة، أضلعه عىل املثلث
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١

— هو تعبريه حدِّ عىل — فيلسوًفا وال متبحًرا عامًلا الدين عن قاله ما كل يف طاغور يكن لم
إعناتًا الفكر أعنت قد هو وال ، كالَّ ثماره، منها يجني األسفار صحائف إىل يلجأ لم فهو
مشاعره إىل شاعُرنا ركن بل العسرية، مسالكه خالل العلم عن يكشف ا كدٍّ الذهن وكدَّ
طعامه األرض سطح اتخذ قد يكن إن اإلنسان أن وذلك ونضارتها؛ بساطتها يف املبارشة
يفعل كما الراهنة لحظته ينحرصيف ال حتى عيشه آفاق من مدَّ قد كذلك يكن وإن ومأواه،
إال حكمة، عىل وحكمة علم عىل علًما زاده وعيًا ذاكرته يف التاريخ فوعى األعجم الحيوان
لذاته، تحقيًقا أراد كلما إليه يسكن آخر مالذًا لنفسه اصطنع قد كلِّه هذا إىل باإلضافة أنه
كامنًا، الكيلَّ اإلنسان فيها وجد إليها، الفرد اإلنسان لجأ ما إذا التي نفسه طوية وهو أال

حقيقته. يف حقيقته وأدرك فيه، نفسه فعرف
فاستخرج نفسه دخيلة إىل غاص كيف نفسه عن عليك يقصُّ طاغور إىل واستمع
إىل وال مأثور إىل فيها يسمع لم التي الدينية عقيدته الدرِّ ذلك من واستخلص ُدرَّها،
عقيدة ألنفسهم يصطنعون أفرادها كان أرسة يف «ُولدت يقول: موروث. منقول تقليد
األمر أول عقيل لبث كيف أدري ولست اليوبانشاد، أسفار فلسفة عىل مؤسسة موحدة
كانت، ما كائنة دينية عقيدة بأية قط يتأثر فلم الجارف، التيار ذلك عن باردة عزلة يف
الناس أن سوى ليشء ال الدينية التعاليم قبوَل عيلَّ أبت التي هي ومزاجها فطرتي ولعلها
نشأًة عقيل نشأ وهكذا الناس، لهؤالء احرتامي من يكن مهما بها، يؤمنون بي املحيطني
العابدين، طوائف من ذلك أو الفريق هذا يرويه بما وال كتاب بقداسة يتقيد لم ُحرَّة،
نتبع وكيف قائل: يل قال فإذا لقانتي. هو واحد، مصدر عىل عقيدته يف عقيل اعتمد وإنما
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أنني هو جوابي كان الناس؟ من كبري عدٌد عليه أجمع قد ما ونرتك لقانته، يف واحًدا رجًال
بنفيس. نفيس بهداية اكتفيت وإنما لآلخرين، الوعظ حتى لنفيس أزعم لم

فيها سار التي نفسها الطريق يف أسري — مني وعي غري عن — كنت لعلني بل ال،
وما املدارية السماء فهذه وحدها، الطبيعة أستلهم أن وذلك األقدمون، أساليف قبيل من
الذي بحملها مثقلة تتكاثف التي السحب وهذه يجاوزها، شيئًا وراءها أن من به توحي
صفوف خالل صارخة تهبُّ التي املباغتة العواصف وهذه ماء، األرض إىل بعد ينزل لم
الصيف يف الظهرية قيُظ يبثُّها التي القاسية الوحشية وهذه الهندي، الجوز أشجار من
هذه كلُّ الندي؛ الخريف صباح من غاللة وراء صامتة تُرشق التي الشمس وهذه امللتهب،

بوحيها. إيلَّ فأوحت الطبيعة وبني بيني األلفة أوارص ربطت قد وتلك وهذه
املوجود ذلك عن تأمالت يف أسبح يوم كلَّ وأخذُت نفيس، أمام نفيس عظمت لقد
جميًعا يشملنا الخلق من بتيار الخارجي العالم ذلك وبني عقيل بني د وحَّ الذي الالمتناهي
متناهية ال ذات صورة عىل املوجود هذا تبنيُّ يف عًرسا أجد ال اليوم أصبحت ولنئ بأغواره،
بني فجوة ثمة تُعد لم حتى مًعا، املعرفة وموضوعات العارفة الذوات رحابها يف ائتلفت
أال مبهمة. غامضة لديَّ ظهورها بداية يف كانت قد الفكرة هذه أن إال واملعروف، العارف
وال عبادته، طرائق يف للسلف املقتفي العابد ديانة هي فال شاعر، ديانة هي ديانتي إن
ديانة هي ديانتي الدرس. وتعمق والفروع األصول درس الذي الالهوتي الفقيه ديانة هي
أناشيد، من أنظم بما الوحي خاللها يأتيني التي الخفية املسارب خالل جاءتني شاعر،
أن والعجب الشاعرية، وحياتي الدينية حياتي بني النمو طريقة ويف النشأة يف فرق فال
عني مكتوًما ا رسٍّ ازدواُجها ويبقى النحو، هذا عىل الصغر منذ نفيس يف الحياتان تزدوج

السنني. هذه طوال
الربيع، كنسمات مفاجئة نسمة مرة ألول حياتي عىل هبَّت عرشة، الثامنة بلغت فلما
وذلك الروحية؛ الحقيقة عن رسالة نفيس يف وراءها تاركة مرت دينية تجربة نسمة هي
أحسسُت الشجر، وراء من شعاعها أول تُرسل الشمس أرقب وقفت عندما صباح ذات أني
ضوء يل فانكشف غشاوة، عني فزالت قديم ضباٌب برصي أمام من انزاح كأنما فجأًة
ذهب قد املألوفة األشياء فكأن الوجود، أعماق من انبثق نشوة من إشعاع عن الصبح
الناس وال األشياء، نفسها هي عيني أمام األشياء تُعد فلم جديًدا، خلًقا وبدت إلُفها عنها
قبل من أكن لم مغًزى إنسان ولكل يشء لكل بات بل عرفتهم، الذين الناس أنفسهم هم
رأيته إذا جميل فاليشء الجمال؛ تعريف هو وذلك أراه، ذاك قبل أكن لم ومعنًى أُدركه،
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رسالة إيلَّ معها حملت تجربة وهي الصباح، ذاك النفسية تجربتي كانت تلك جديًدا،
الحدود وراء ما إىل بها بلغت توسعًة الفردية نفيس آماد من وسعت حني كربى، إنسانية

جميًعا.» تشملهم كربى ذات يف الكلُّ يلتقي حيث وإىل الضيقة، الفردية
الشخصية خربته من منبثقة — الشاعر ديانة — ديانته نشأة عن طاغور يروي هكذا
فكانت معتًما، يبدو كان ما وأضاء مفكًكا، العني تراه كانت ما وعيه يف د توحَّ إذ الحية؛
يوم يف داره إىل طريَقه س يتحسَّ أخذ رجل حياة يف بلحظة شبيهة حياته يف اللحظة تلك
ومْعَلًما هنا جداًرا براحتَيه س يتحسَّ هو وبينما صفحتُه. اسودَّت حتى الضباُب يكتنفه
هي وكذلك ذلك. يظن يكن ولم داره، قبالَة نفسه يجد فجأًة به إذا هناك، الطريق من
الكتاب صفحة عىل أمامه التي الكلمات يقرأ ناشئ، تلميذ حياة يف بلحظة شبيهة لحظة
وفجأة بعض، عن بعضها معزول كائنات وكأنها الكلمات هذه يتهجى فيظل متعثًرا،
تُرشق هنا فها جميًعا، ها يضمُّ معنًى من واحد برباط عقله يف كلُّها األجزاء هذه ترتبط
هكذا نعم، املتناثر. الركام بعبء نفسه عىل تثقل كانت أن بعد باملعنى الصفحة أمامه
فال تفككها يف الطبيعة أجزاء إىل ينظر أخذ حني طاغور، عند الديني اإلرشاق لحظة كانت
بموسيقاه، م منغَّ الشعر، من بيت يف الواحدة الجملة أجزاء ترتبط وفجأة معنًى، لها يفهم

بمعناه. د موحَّ
مجرى يف مبارشة رؤية الناس أفراد ويف الوجود أجزاء يف الوحدة هذه الشاعر رأى
الالمتناهي للموجود رشيًكا كان فقد وإذن سلف؛ عن ينقلها ولم كتاب يف يقرأها لم خربته،
وهو اإلنسان عقل تجعل ألنها وأعمقها؛ املعاني أبعد الخلق يف املشاركة ولهذه خلقها، يف
ليتمَّ لنفسه هللا يتخذها مراكز األفراد عقول فكأنما يخلق، وهو هللا عقل نفسه هو يُبدع،
فاهلل واحدة، كلية حقيقة يف األفراد عقول تتالقى وبهذا وإبداع، خلق من ه يتمَّ أن يريد ما
يدنو وبهذا الناس، أفراد يف يتمثل الذي الشامل «اإلنسان» هذا هو — طاغور عند —
تعلو املتناهية البرشية الكائنات هذه إن ُقل أو املتناهية، البرشية الكائنات من الالمتناهي
حبُّ هي واحدة، غاية إىل يؤدي الحالني كلتا عىل فاألمر الالمتناهي، املوجود مستوى إىل

واحدة. حقيقة عن تعبري الجميع ألن لإلنسان؛ اإلنسان
موضوعيٍّا جانبًا للعالم إن نعم الحق، معرفة إىل وسيلته هو للكون اإلنسان وحبُّ
وبني وطريق طريق بني شتان ولكن العلماء، لبحوث موضوًعا ليكون تجريده يستطاع
رضبان هنا فها املريض، ولده يفحص طبيبًا والًدا فتخيَّل توضيًحا شئت وإذا وعلم. علم
الوالد، معرفة ولده يعرف — جهة من — فهو الوالد، الطبيب عند يلتقيان املعرفة من
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مضطر وهو الفاحص، الطبيب معرفة الصغري مريضه يعرف — أخرى جهة من — وهو
ظاهرة هو حيث من إليه لينظر األبوية عالقته عن املريض ينزع أن الثانية الحالة يف
حيٌّ عضويٌّ كائن هو حيث من إليه ينظر عندئٍذ إنه بها. الوالد بقلب شأَن ال مرضية
نوعه. من آخر عضوي كائن كلُّ يعمل كما معلوم، نحو عىل تعمل وأعضاء، أجهزة ذو
َلتزوُل نوعه أفراد سائر من املعني العضوي الكائن هذا تميِّز التي الفردية الخاصية إن
العلم، حقائق هي وتلك فحصه، بموضوع علًما يحيط لكي الفاحص عني أمام من عندئٍذ
واأللفة النابض القلب طريق عن يجيء والذي ابنه، األب به يعلم الذي العلم بنوع فقارنها
يصاحب الذي الشاعر معرفة العالم بهما نعرف معرفتني يف ُقْل وهكذا الحميمة، الصميمة
ملا العقل نظر العاَلم إىل ينظر الذي العاِلم ومعرفة للقلب، القلب مصاحبة العالم ذلك
هو اليشء حقيقة يُربز من فليس بعيد، من معرفة والثانية حب معرفة األوىل منه، ليس
شاملة. حقيقة يف عداه بما تربطه التي وِصالته روابطه هو بل إليها، ينحلُّ التي ذرَّاته

اإلنسان وبني الحي، وغري الحي بني يميز ال من إن بقوله العلم يعرتضرجل قد وهنا
كلُّ عليها اختلط التي البدائي عقلية إىل يرتدُّ إنما الدنيا، هذه كائنات من اإلنسان، وغري
عقلية تكون أن يجوز أفال بقوله: االعرتاض هذا مثل عىل طاغور فيجيب يشء، بكل يشء
من هي العالم إىل البدائي نظرة تكون أن يجوز أفال سواها؟ من بالحق ألصق البدائي
يريان اللذين — كهذه تعبريات ت صحَّ إذا — الغريزي واملنطق الغريزي «العلم» قبيل
وفاق عىل فكرتها ألن إال األفراد، هؤالء صورة يف الواقع إىل سبيلها تجد لم اإلنسانية أن
الواحد الحي الكائن أجزاء إىل مثًال انظر إرادته؟ ويف دوافعه يف الكون سائر مع تامٍّ
عضوي كائن يف يرتبطان فهما ذلك ومع العضالت، قبيل من العظم فليس متباينة، تجْدها
كماله ليبلغ بالنشوة شعورنا وإن كامل، وانسجام تام توافق يف مًعا ويعمالن واحد،
الكون هذا عظام بمثابة أنها عىل الظاهر يف املتباينة الوجود أجزاء إىل نظرنا نحن إذا
أوجه طمس نحاول أن فدون واحد، عضوي كائن يف مًعا كلها تعمل وعضالته، الواحد
جميًعا، فيها يرسي الوحدانية خيط ندرك أن نستطيع الظواهر، بني والخالف التباين
الجزئيات دراسة إىل سينرصف ألنه فريىض العلم أما مًعا. النفس ونريض العلم فنريض
الذات واحدية خالل — تدرك أن عىل القادرة وحدها فألنها ورضاها النفس وأما املختلفة،

جميًعا. الكون واحدية — الداخلية
وحدة هي هذه لكن استنكار: يف قائَلنْي العاِلُم، رأسه يهزُّ كما رأسه الالهوتي يهزُّ قد
ألن يقوالنه؛ ما يقوَال فدْعهما كله! فيه بما الوجود بربوبية أنصارها يقول التي الكون
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يف وكيت كذا هو اسمها ألن نفسه أعماق يف ها يحسُّ بعقيدة يضحي أن يريد ال طاغور
إنني نفيس عن قلت ما إذا «إنني قائًال: مذهبه عىل ويرصُّ املحدثني، أو األقدمني كتب
يف يتبدَّى ينفك ما الذي الكيل «اإلنسان» عن عامة فكرة الكلمة هذه أضمن فإنني إنسان،
ما بكل العالم هذا إن أال االختالف، أوجه من هؤالء بني ما عىل الناس أفراد من فرد كل
الكمال درجات أقىص بلغت علية ذات عن تعبري هو إنما حية، وغري حية كائنات من فيه
— مخلوًقا باعتباره — اإلنسان ألن وذلك اإلنسان، يف نفسها عن عربت عندما التعبريي
أن عجب فال الخلق، عملية يف يشارك نفسه اإلنسان ألن خالًقا؛ باعتباره هللا يصور إنما
يتحد الذي الوحيد املخلوق هو يكون وأن هللا، إىل يشء أقرب جميًعا الكائنات بني يكون
الكائن برباط كله الوجود تضمُّ التي الواحدية رؤية من يمكنه اتحاًدا هللا، روح مع بروحه

الواحد.»
غريبًا أن «افرض فيه: يقول موضع، من أكثر يف يكرره تشبيًها طاغور ويستخدم
برشيٍّا، صوتًا يُرسل الحاكي أقراص من قرًصا سمع أن وتصادف آخر، كوكب من جاءنا
هو يسمعه ما وكل الدائر، القرص هو عندئٍذ يراه ما كل إن يقول؟ أن عساه فماذا
الظاهرة هذه وراء ليس أن زعم هو إذا صواب عىل — إذن — أفيكون البرشي، الصوت
برصه، عن خفيت إنسانية حقيقة القرص وراء أن يفوته إذ الحقيقة تفوته أم وراءها؟ ما
ما إذا الغريب الزائر ذلك تتصور أن ولك وجودها؟ عدم عىل دليًال ليس خفاءها لكنَّ
الحقَّ سريى فعندئٍذ القرص، يف املعبأة املوسيقى تلك أنشأ كان الذي املوسيقار فجأة قابل
حال وكذلك «… اإلنسان هذا مصدره الظاهر ذلك أن يقني يف وسيعلم واحدة، بلمحة
الحواس أمام يبدو كان ما كلَّ به ففهم العظيم، الكون منشئ وعيه يف قابل عندما طاغور

منشئها. بروح متصل ولبُّها مفكَّك، باديها ظواهر، من
وال الصميم إىل يصل مباًرشا إدراًكا الحق لروح اإلنسان إدراك تميِّز التي والعالمة
تغمره، نشوة من إدراكه لحظة املدرك اإلنسان ينتاب ما هي الخارجية، حدوده عند يقف
الصنف من «اليشء»، عن تأتيه «معلومات» عىل إدراكه اقترص إذا ها يحسُّ ال نشوة وهي
باألرقام املقدرة املعلومات وهذه «كيف»، الروحانية النشوة ألن أبعاده؛ قياُس يمكن الذي
لك يفرس فهل جذل، من فيك تحدثه ما ب وتعقَّ زهرة خذ الكيف. يفرس ال والكم «كم»،
وطبيعتها كذا رسعتها التي الذرَّات من وكذا كذا من مركَّبة الزهرة تعلم أن هذا جذلك
شأنه من مصدره، ندري ال عجيٌب رسٌّ الكون ففي كلِّه؛ الكون يف ُقل وهكذا كال! كيت؟
مقادير إىل — قلنا كما — يرتدُّ ال املرح هذا كان وملا بالطبيعة، املرح أنفسنا يف يشيَع أن
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الطبيعة، إلينا تحملها رسالة ة ثمَّ يكون أن بد فال بامليزان، وتوزن باملسطرة تُقاس وأبعاد
لتحملها عظيم روٌح إيَّاها حملها «إنسانية» ملسة طريق عن بل تها مادَّ طريق عن ال
وتعانَى تكابَد لكنها التحليل، تقبل ال ملسٌة فهي هناك، الفرد وروح هنا الفرد روح إىل
الزائر عىل محال هو كما عليها، الربهان إقامة علينا ومحاٌل الشعور، يف وتقع وتماَرس
غناءَه سمع الذي الحاكي قرص وراء أن عىل لزمالئه يربهن أن اآلخر الكوكب من الغريب
قلب يخاطب أن للموسيقار جاز فلنئ الغناء، هذا مصدر هو بدء ذي بادئ كان شخًصا
قلَب هللا يخاطب فكذلك يظهر، أن ودون الحاكي آلة خالل مبارشة مخاطبة السامع

األبصار. عن خاٍف وهو الطبيعة خالل مبارشة مخاطبًة اإلنسان

٢

رسٍّ بوجود كذلك شعر نفسه، بوجود اإلنسان فيها شعر التي األوىل اللحظة منذ إنه
أيًضا وباعتباره فرًدا، باعتباره نفسه هو فيه ويتبدَّى الكون، أطراف يربط روحاني
هي إنما اآلحاد، ببقية الناس من الواحد تصل التي الت الصِّ فهذه مجتمع، يف عضًوا
عىل النفع من به تعود فيما الحقيقية قيمتها وليست تخفى. لطافتها من تكاد صالت
أو الفرد اإلنسان هذا ترى فلماذا وإال الحياة، قيمة عىل بذاتها لتدل إنها بل بها، املرتبطني
إنسانية جماعة يف األفراد توحد التي الصلة تلك بقاء أجل من الفردية بحياته يضحي ذاك
الناس حقائق فوق الكيل» «اإلنسان حقيقة أن سوى تعليل التضحية لهذه أيكون واحدة؟
من تستوجب إلهية نفحة فيها اإلنسانية حقيقة أن سوى تعليل من لها أيكون األفراد؟

مطلق؟ أبديٌّ أزيلٌّ خالٌد هو ما ليبقى فيه، فرديٌّ هو بما يضحي أن الفرد
الناس من تقع التي الديانات يف عنه التعبري ليجد د املوحِّ الروح لهذا اإلنسان والء إن
آلهة، عىل دالة أسماء يُطلقون الناس رأيت فإذا والعبادة، التقديس موقع وهناك هنا
االشرتاك جوانب من أنفسهم يف يحسونه ما عىل األمر حقيقة يف يطلقونها إنما أنهم فاعلم
قبليَّة؛ آلهة األمر أول اآللهة كانت ملاذا لنا يفرس وذلك واحد، مطلق حقٍّ يف غريهم مع
وعُي اتسع فلما األفراد، بني الجماعي االشرتاك من األقىص الحد هي كانت القبيلة ألن
إلهه أصبح حتى هللا عن فكرتُه كذلك اتسعت واحدة، أرسة كلها اإلنسانية لريى اإلنسان
التي الرقعة بحسب وحدانيته يف هللا صورة تجيء وهكذا أجمعني، للعاملني واحًدا إلًها

الواحد. املجتمع حدودها يف يتسع
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شأنها من التي فيهم الخصائص تلك عن يعربوا أن الناس محاولة هو الدين فجوهر
هذه كانت ولو مشرتك، واحد هو بما تربطهم أنها أي الخالد»، «باإلنسان تربطهم أن
ملا الفطرية، الغرائز سائر تظهر كما تظهر الفطرية. اإلنسان جبلَّة من جزءًا الخصائص
ولكن ، كالَّ ونتنفس؟ ونرشب لنأكل دين إىل بحاجة نحن وهل يوجبه، داٍع من للدين كان
مضاد اتجاه يف وتسري منها، أعمق تيارات نفسها تلقاء من الظاهرة الفطرة هذه وراء
هنا وها املشرتكة، باإلنسانية الفرد اتصال تستهدف التي التيارات هي وتلك التجاهها،
فيعمل فطرتني: بني القائم التضاد هذا بني يوفق أن وهي أال مهمتُه، وتأتي الدين يأتي
ما وبمقدار الخالد، «اإلنسان» حقيقة بحق يعد ملا فينا الحيوانية الطبيعة إخضاع عىل
وإذا نفوسنا، يف ميرسة الدين مهمة تكون الخالد، املشرتك اإلنسان بهذا إيماننا يقوى
فيهم، الخالد اإلنساني الجانب مرضاة ابتغاء فيهم الحيوية بالجوانب يضحون ناًسا رأيت
الخالد بالجانب إيمانهم مع عليهم، متعذًرا الجانبني بني التوفيق وجدوا ألنهم إال ذاك فما

آخر. سبيل يف جانب عىل يقضوا أن إال يسعهم فلم
جوهًرا أغزر إنسان فهو الخيال، بمعونة أذهاننا يف لرتتسم األعىل اإلنسان صورة وإن
الكلَّ تشمل حتى آفاُقها تتسع تظل مجاوزة األفراد حدود يجاوز وهو الفرد، اإلنسان من
أهداف رؤية عىل القدرة يوَهب لم فصنف صنفني: األفراد الناس نجد وهنا واحد، يف
نفسه بني يجُد آخر وصنف سريه، طريق يف الحوائل يقيم تراه ولذلك األعىل؛ اإلنسان
وعىل الغاية عىل اتفاًقا بينهما لكأن حتى وانسجاًما توافًقا األعىل اإلنسان ذلك أهداف وبني
إرادة نفسه الوقت يف يحققون شخصياتهم، ليحققوا يعملون إذ فرتاهم إليها، السري طريق
ارتفعت قد فيهم الدينية الروح إن هؤالء عن نقول أن لنا يجوز وعندئٍذ األعىل، اإلنسان
بصوالحهم وا ضحَّ كلما الغبطة أشد يغتبطون هؤالء ترى كذلك وعندئٍذ ذراها، أعىل إىل
قلوبَهم مأل ُحبٍّا األعظم الروح أحبوا الذين هم فهؤالء العام؛ الصالح أجل من الفردية

وأزمانهم. أوطانهم اختالف عىل الروح ذلك فيهم تمثل الذين األفراد بحب
صاحب هو يفنى أن دون يُمْت من «إن «الوتيس»: العظيم الصيني الحكيم قال
بحياة ذلك بعد يحيا لكنه الفرد، هو فيه يموت الذي أن ذلك ومعنى األبدية.» الحياة
ملا وإال الخالدة، الحياة هذه يف املشاركة إىل يسعى ال أحًدا تحسبنَّ وال الخالد، اإلنسان
الفناء عىل يتغلبوا أن جميًعا األفراد بها يحاول التي الكثرية املحاوالت نفرس أن استطعنا
الحياة يف املشاركة نحو مسعاه يف الفرد محاولة اشتدت وكلما الخلود، لهم يحقق بما
يمثل ما بقدر الفرديَّ شخَصه يمثل ال عندئٍذ نراه ألننا قيمة؛ أعيننا يف ازداد الخالدة،
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أو العلم نحو سعيه يف كلَّها اإلنسانية يمثل عندئٍذ إنه فيه، الكامن األعىل اإلنسان شخص
تاريخه أول منذ اإلنسان ترى ألست ذلك. غري أو الشخصية تكامل نحو أو الفن نحو
العابرة الحياة يف «نجاًحا» يعدُّ بما مكتٍف وغري هذه، «قيمته» من يزيد ما نحو ساعيًا
املال صاحب عىل العاِلم شأن من نُْعيل ملاذا الثراء؟ يف أو الجاه يف أو القوة يف زيادة من
تمجيدنا من أكثر العام اإلنساني الروح عن يعرب الذي الفنان نمجد ملاذا له؟ علم ال الذي
والفنان العاِلم أن نحسُّ قلوبنا صميم يف ألننا ذلك نفعل إننا والسلطان؟ النفوذ لصاحب
حياتهما يف ذلك بعد يُصيبانه ملا عربة وال قيمة، فيزيدان األعىل» «اإلنسان من يقرتبان

إخفاق. أو نجاح من املادية
هذه يف ما عىل بها لنصفه «الروحاني» كلمة عليه نطلق ما هو املنشود األعىل املثل هذا
الواضحة املبينة الكلمة له وجدنا سواء ه، نحسُّ شعور أمر األمر لكن غموض، من الكلمة
أال الناس، من فرد كل نفس يف املاثلة الحقيقة هذه يف مرتاب من فهل نجدها. لم أم
أال البدني؟ اإلنسان حالة يف منه الروحاني اإلنسان حالة يف أقوى بإيمان شعوره وهي
فاٍن، عابر محسوس جزئي هو ما كلَّ بأن يشعر أخذ قد تاريخه فجر منذ اإلنسان إن
تكون أن بد ال وأنها الزوائل، العوابر بتلك مرهونة تكون أن محال الدائمة السعادة وبأن
املشهود. العالم ستار وراء يخفى عظيم، لكنه غامض رسٍّ وبني بينه صلة عىل متوقفة
يف بقائه امتداد من سعادته تحقيق إىل أدنى فذلك العالم، ذلك دخوله يف هو خلوده وإن

الجسدي. الواقع عالم
أن ليجوز حتى املادية، الطبيعة دنيا يف كامًال وجوده ليتحقق اإلنسان جسد إن
إشباعه له يحققها التي اإلنسان، متَع وإن اإلنسان. لذلك كبريًا جسًدا الطبيعة هذه َي نُسمِّ
الكبري بالجسد الصغري الجسد عالقة يف أمدها لتستويف املتالحقة، الجسدية لحاجاته
وهي أال جميًعا، العابرة املتع هذه من أكرب متعة هنالك لكن — بالطبيعة اإلنسان —
من القرب أو الكمال فيه تحقيًقا العليا مثلنا من مثًال حققنا كلما نستشعرها التي املتعة
إيمان اشتدَّ ثَم ومن وجوًدا، وأتمُّ كيانًا أكمل أننا أنفسنا بواطن يف نحسُّ فعندئٍذ الكمال،
شيئًا نحن حققنا كلما التي كلُّها، الكماالت هذه فيه تحققت كامل كائن بوجود اإلنسان
الكامل، الكائن هذا عىل يُطلقونها التي األسماء يف الناس وليختلف بالغبطة. شعرنا منها
التي بالروابط الفرد اإلنسان يشعر طريقه وعن إنسان، عنه يستغني ال أعىل مثٌل ولكنه
املدنية تكون وماذا فرد، كل من الباقي الخالد الجانب يتمثل ففيه األفراد، بسائر تربطه
بني املتمثلة الخالدة الحقيقة هذه عن يعربوا أن األفراد محاولة تكن لم إذا اإلنسانية
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نحو املحاوالت هذه من الحاصل فاملحصول وعلم، وأدب فنٍّ يف عنها يعربون جوانحهم،
هو — هللا أو — األعىل» «اإلنسان حقيقة عن الكشف أعني الحق، حقيقة إىل الوصول

يوم. بعد يوًما حياته يف نجاحه مدى يف مدنيته وليست اإلنسان، مدنية
يشارك التي اللحظات هي ذاته، اإلنسان فيها يحقق التي اللحظات أروع كانت ولذلك
الخلق درجات بتفاوت الروعة هذه وتتفاوت الخلق، يف — العظيم اإلنساني — الروح فيها
الخالد، الروح ذلك من فيه يقرب اإلبداع من ا حدٍّ املبدع اإلنسان فيها يصل فقد هذه،
الصدد هذا ويف شيئًا، عنده من يضيف وال فيه ى يتلقَّ سلبيٍّا موقًفا يقف إنسان بني وشتان
بنفيس، لعبتي أصنع طفولتي أيام كنت فيقول: طفولته، أيام خربته عن طاغور يروي
يشاركونني ِلَداتي وكان خيايل، من خلًقا فأخلقها وتوافهها، األشياء نوافل من أصنعها
اللعب. تلك صناعة يف إياي مشاركتهم بغري لتكمل تكن لم سعادتي إن بل سعادتي.
اإلغراءُ جاءنا أن — املبدعة الطفولة من الفردوس ذلك يف ونحن — يوم ذات حدث ثم
رفقاء ألحد اشرتيت لعبة أن وذلك والرشاء؛ البيع أسواق تُقام حيث الراشدين دنيا من
محاكاة وفيها كبرية وكانت الكمال، حد بالغة اللعبة وكانت إنجليزي، دكان من الطفولة
يف إيانا مشاركته عن وانرصف تلك، بلعبته الزهو صاحبها فأخذ الحي. للنموذج بارعة
تيًها ليزداد أنظارنا، عن الثمينة تلك لعبته يُخفَي أن حرصعىل بل بأنفسنا، لعبنا صناعة
وهم النفيس باليشء الظافر وهو اآلن منه رفقاؤه فأين سواه، دون وحده لها بملكيته
اللغة استخدم قد عندئٍذ كان لو أنه من يقني لعىل وإنني الرخيصة؟ باللعب القانعون
من ولعبنا لعبته بني ما بمقدار حضارة منَّا أرقى إنه نفسه عن لقال اليوم، بيننا السائدة

هنا. ونقصها هناك الصناعة كماُل حيث من بعيد فارق
بدا املقام هذا يكن وإن — نشوته غمرة يف وهو هامٌّ يشءٌ فاته قد صاحبنا ولكنَّ
أهمُّ هو ما عليه ضيَّعت قد صنعها يف الكاملة لعبته أن هو وذلك — عندئٍذ تافًها لعينَيه
قلب يف مقيًما ينفك ما الذي الكامل الطفل عن الكشف وهو أال ذاتها، اللعبة من بكثري
خارج من له املجلوبة لعبته إن نعم فيه. الكامن الطفل جوهر عن الكشف أعني اإلنسان،
روحه عىل تدلَّ لم هي إذ نفسه؛ حقيقة عىل تدلَّ لم ولكنها ثرائه، عىل دلت قد نفسه
نُبدع ونحن بها ننتيش التي النشوة روُح فيه تتنفس مخرًجا تكن ولم قة، الخالَّ املبدعة
بيشء وانفرد لزمالئه مشاركته فقد حني كثريًا فقد قد ذاك صاحبنا إن خيالنا. بوحي لعبنا
اإلنسان، جوهر عن التعبري إال هي إن املدنية إن فنقول ونعود ذاته، من قطعًة يكن لم
لسوانا، بيُعه يمكن أنفسنا خارج هو ما إن السلطان، واتساع امللك زيادة يف هي وليست
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التي الحالة هي وتلك بيعه، إىل سبيل فال فيه، يدمجه اتحاًدا كياننا مع يتحد الذي أما
ثمرة هو كهذه حالة إىل والوصول الكمال، فردوس يف به ونحيا الخالد، الحق فيها نتمثل

كلِّها. اإلنسانية املدنية
يف الروح حرية واستشعروا أنفسهم، يف الحقيقة هذه جميًعا األنبياء أدرك ولقد
كائن «اإلنسان» أن عىل يدل مما الروحية، القربى وشائج من الناس أفراد بني ملا إدراكهم
إىل تنظر العالم شعوب ذي هي فها ذلك ومع يمثِّلونه، الذين األفراد اختالف عىل واحد
كلٌّ فيزعم بالجبل، أو بالنهر أو بالبحر بعض عن بعضها املنفصل الجغرافية مواقعها
مدفوعة الشعوب هذه اتجهت أن فلما سواها. عن معزولة بذاتها قائمة حقيقًة لنفسه منها
كان ما أيٍّا اإلنسان أخيه مع اإلنسان بوحدة ينادي فوجدته الدين ساحة إىل بفطرتها
أن فإما طريقني: أحد لنفسها تتخذ عندئٍذ الشعوب تلك رأيت األرض، بقاع من املوطن
تحبس أن أو البدائي، الشعوبي القالب مع متفقًة يجعلها مسًخا الدينية الحقيقة تمسخ
الشعوبية من بمأمن هناك ليكون املقدسة، الكتب صحائف وداخل املعابد جدران وراء هللا
تنوعت مهما وعبادته، للشيطان واملعابد الكتب تلك خارج امليدان يخلو وبهذا املتناحرة،
هللا من الناس يقف وبهذا وهناك. هنا الشيطان عىل الناس يُطلقها التي األسماء وتعددت
رشط عىل والتكريم الترشيف عالئم كلَّ عليهم يخلعون ملوكهم: من األمم بعض موقف
فهمنا يف الضالل هذا وعلة األمور، مجرى يف يتدخل ال قرصه جدران وراء امللك يظلَّ أن
يف الناس ووحدة الناس بإخاء شعور كلَّ أنفسنا يف خنقنا أننا هي حقيقيٍّا فهًما هللا ملعنى

واحد. علوي كائن
يومنا يف تزول أن شعب عن شعبًا تفصل التي الجغرافية الحواجز كادت ولقد
والكتب، املعابد عىل هللا فكرة قرصنا وهو الثاني، الحائل إال أمامنا يبَق فلم وإذن الحارض،
الجارية، الحياة شئون يف ترسي ونرتَكها النور، إىل الرائعة الفكرة هذه نُخرَج أن فعلينا
— عقولنا يف وضحت لو — الوحدة هذه شأن ومن اإلنسانية، للوحدة مرادفة فكرة فهي
يف نفسه يسجن من إن القتال. دواعي من األفراد بني ينشب أن عساه ما كلَّ تُزيل أن
وإن الخارجي، العالم عوادي من آمنًا مظلم كهف يف يعيش بحيوان لشبيه فرديته، حدود
مع يتناسب بما عيشه رضورات ومن حساسيته من لتحد الحالة هذه مثل يف الطبيعة
تداعت قد الكهف جدران أن هْب لكن عليها، حياته قرص التي الضيقة املحدودة بيئته
إال املسكني هذا يصنع فماذا الخارجية، الطبيعة لعوامل اآلمن الحيوان وانكشف فجأًة،

الجديدة؟ بيئته مصالحة وإما الفناء، فإما أمرين: أحَد
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عداها عما تعزلها فردية أنانية يف أنفسها نت حصَّ التي الشعوب هذه يف ُقل وهكذا
ظروف يف الجغرافية الحدود بزوال تلك حصونها جدراُن عنها زالت فلقد أخواتها، من
وجودها مواءمة وإما الفناء فإما أمرين: أحد إال تصنع أن عساها فماذا الجديدة، الحياة

اآلخرين؟ وجود مع
لقد مًعا، عقلية ومواجهة مادية مواجهة بعًضا بعضها يواجه اليوم العالم شعوب إن
جرب يف أمل وال بعض، عن بعضها وتعزلها تحميها، كانت التي شعوبيتها دروُع تحطَّمت
أال إطارها، يف والعمل الحقيقة هذه قبول من بدٌّ لنا يُعد فلم وإذن املصدعة، الدروع تلك

واحد. عالم يف مًعا نعيش أننا وهي

٣

ولكلٍّ تسقمها، التي عللها الثالث الحيوات من ولكل حياة، يف حيوات ثالث لإلنسان إن
إال أتمها عىل تكون ال التي الجسد فحياة األوىل الحياة أما يشفيها. الذي عالجها كذلك منها
الضوء، يقابلها فالعني به؛ املحيطة الطبيعية الدنيا أجساد سائر مع الجسُد هذا اتسق إذا
الجسم من جوانب أو فجانب وهكذا، الطعام يقابلها واملعدة الصوت، يقابلها واألذن
ميرسة بينهما الصلة جاءت فإن الخارجية، الطبيعة من جوانب أو بجانب تتصل اإلنساني
وأما أخرى. مرة ببيئته صالتُه لتستقيم علَّته من الُربءَ يريد معلوًال الجسم كان وإال فخري،
فهمها اإلنسان لعقل ويُراد مثًال، العلم كقوانني معقوالت فثمة العقل، فحياة الثانية الحياة
بالبالدة يوصف عندئٍذ فاإلنسان وإال سليمة، سوية العقلية حياته كانت فعل فإن وقبولها،
الفردية الشخصية عالقة تتناول التي الروح فحياة الثالثة الحياة وأما والجهل، والغباء
مع وأهدافه وعواطفه الواحد الفرد نوازع تتسق حدٍّ أيِّ فإىل العامة، اإلنسان بشخصية
الروح فحياة اتفاق، عىل الجانبان كان إن اللهم وأهدافها، وعواطفها اإلنسانية نوازع
مصابة إذن الروح فحياة واختالف، تباين عىل كانَا إن ا وأمَّ سليمة، معافاة تكون عندئٍذ
أن نستطيع جميًعا الثالث الحيوات هذه ويف لتُشفى. واملعالجة التطبيب إىل تحتاج عليلة
معنى نتبنيَّ أن لذلك نتيجة ونستطيع يحتويه الذي والكل الواحد الفرد بني العالقة نتبنيَّ
وحرية املادية، بالطبيعة بعالقته مرهونة الجسم فحرية املختلفة: وجوهها يف الحرية
الروح. بعالم بعالقتها فمرهونة الروح حرية وأما املعقوالت، بعالم بعالقته مرهونة العقل
فالنفس و«الروح»؛ «النفس» بني التفرقة من لنا بد ال الروح، حرية عن الحديث ويف
التي فهي الروح، املحدودة الفردية بطبيعته الخاصة اإلنسان مناشط بها املنوط هي
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كانت ولنئ األسمى». «اإلنسان أعني الكلية، الحقيقة لنواجه الفردية حدودنا بها نجاوز
فإن عداه، وعمن عداه عما النظر بغض لذاته الفرد تقدير يف سعادتها تجد «النفس»
أن عىل وأشمل، أسمى ذات توفيق أجل من الفردية الذات تلك إنكار يف هي الروح سعادة
يعني بل ووأدها، سحقها — طاغور نظر وجهة من — يعني ال هنا الفردية الذات إنكار
املثل مع االتحاد إىل طريقه الفرد يلتمس أن وهو تحقيقه، يُراد ما تحقيق نحو توجيهها
بينه ق توفِّ حياة نحو الفرد يسعى أن أي كلها، الكمال رضوَب ذاته يف يضمُّ الذي األعىل
الحق هللا له ف تكشَّ «الكل» يف محققة ذاته وجد فمن الخالد، الالمتناهي اإلنسان وبني

اآلخرين. وبني بينه تباعد فردية يف معزوًال كان عندما نفسه يف خبيثًا كان الذي
من تحررت ما إذا النفس تستشعرها التي للحرية نسوقه مثال خريُ الفن عالم ويف
من ال يشء إىل نظرت ما إذا تملؤك التي الفرحى النشوة إىل فانظر الضيقة، فرديتها
الفرديُّ الصالح يقيِّدك ال فعندئٍذ ذاته، أجل من بل أغراضك، من غرًضا يخدم هو حيث
ونظرت ذاتك عن علوت قد أنك وتحسُّ القيود، هذه عنك تنفك بل الضيق، الشخيص
وكذلك وللعالم، لألشياء الفنية النظرة هي تلك ذواتها، يف األشياء حقيقة إىل تنفذ نظرًة
الذات أو «النفس» أغالل من «الروح» تتحلل الروحية النظرة ففي الروحية. النظرة هي
اللحظة مصالح بتحقيق أبًدا له شأن ال تمتًُّعا باألشياء التمتع عىل قادرة وتُصبح الفردية،
الذي التمتع نفسه فهو ولذلك الغرض؛ عن منزَّه تمتُّع هو بل العابرة، والظروف الراهنة

اإلبداع. هذا إىل الفنية النظرة يصاحب كما الفني، اإلبداع يُصاحب
من التي خطيئتي «ما العبارة: هذه صالته يف يُردِّد الساذج الهندي لتسمع إنك
تكمن العبارة هذه ويف الظواهر؟» عالم — العالم هذا جبِّ يف البقاء إىل أضطرُّ أجلها
يحرص فألن طاغور، يريده عما تعبريٌ كذلك وفيها جميًعا، وفلسفتها ودينها الهند روُح
فيه ينعزل فردي سجن يف بنفسه ألقى قد أنه معناه فذلك نفسه، حدود يف نفسه اإلنسان
هوامشها، من األشياء يتناول سنة، ألف ألف ذاك سجنه يف بقَي ولو األعىل، «الحق» عن
لبَّها الحياة من يبلغ فلن هناك، األلم من وموجة هنا اللذة من موجٌة وتدفعه وحواشيها،
العبارة تلك صلواتهم يف يرتِّلون تسمعهم الذين السذج الهنود إن ومعناها. وصميمها
عالم العالم، هذا جبِّ يف البقاء إىل أضطر أجلها من التي خطيئتي «ما أسلفناها: التي
إذا فحواها عن الرصيح التعبري يستطيعون ال وقد معناها، يفهمون ال قد الظواهر؟»
بتلك يرتنم الذي العربة سائق إدراك عن بعيٌد فذلك الدعاء، بهذا تريدون ماذا ُسئلوا ما
يعدُّ وهو بها يُتمتم الذي اك السمَّ إدراك عن بعيد وهو السوق، إىل طريقه يف وهو العبارة
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من أصداء أعماقهم يف ون يحسُّ وغريهما وذاك هذا أن يف شك من هل لكن شباكه. خيوط
هل مفهوم؟ رصيح لفظ يف يصوغها كيف األول العبارة هذه مبدع عرف التي هي معنى
الحياة هذه يف كلِّه الشقاء علة أن أعماقهم يف ون يحسُّ السذج هؤالء أمثال أن يف شكٍّ من
زينة، أو ثوب أو منضدة أو مقعد نقص يف هي ليست املادي، العوز يف هي ليست الدنيا
األسمى حياته هدف اإلنسان تبنيَّ ولو نحياها، التي الحياة هذه انبهام يف هي ما بقدر
املال وفرة مع القلق بهم استبد قد الرجال أعالم من كم وانظر ضمريه. واسرتاح الطمأنَّ
عن يبحثون وراحوا وجاه، مال من عندهم ما وراءهم خلَّفوا لقد حتى الجاه، وسطوة
التي الروح حرية عن يبحثون راحوا إنهم قلنا فقد ذلك قلنا وإذا املجهول، الهدف ذلك
املنشودة الحرية تلك تتحقق وإنما … بقيودها تغلُّهم كانت نفس قيود من فيها يتحلَّلون
وفرد؛ فرد بني فيه تفرقَة ال الذي «الحق» عالم يف واالنطالق الفردية الحواجز بتحطيم
ثرائهم بحسب تفاوتت قد الرجال ِقيَم تجُد ال وعندئٍذ واحد، كل من أجزاء جميًعا ألنهم
عىل التاجر ها رصَّ السلع كأنهم منها، انحدروا التي األرسة أو يؤدُّونه الذي العمل نوع أو

سواء. عندها الكل يكون رصًفا، روحية الِقيَم تجد بل أثمانها، حسب رفوفه
سواد من تُصادف فقد أحد؛ عىل وقًفا الروحية الحرية هذه إىل الصعود تحسبن وال
قيود من يتحرَّر كيف عرف قد فقريًا، راعيًا أو اًكا سمَّ أو الصغري، قاربه يف نوتيٍّا الناس
يقول كما — الهند يف فكم الفسيح. الطلق عاملها يف الروح حيث إىل الجزئية النفس
رقيًقا عبًدا إال ليس امللك صولجان حامل أن العلم حقَّ يعلم ساذج ريفي من — طاغور
بأغلظ كريسسلطانه إىل مغلول ألنه رقيق عبد وهو الزخارف، من شتى بصنوف زخرفوه
من قضبانه قفص يف حبيًسا أسريًا إال ليس املاليني صاحب أن العلم حقَّ ويعلم القيود،
اإلنسان إىل ترى أال الضوء. عالم يف طليق فحرٌّ — الساذج الريفي أي — هو أما ذهب،
الضياء، جاء إذا حتى بُغيته، أنها حاسبًا أشياء عىل يقبض وقد الظالم، يف يتحسس كيف
حال فهكذا يرد؟ لم بما أمسك إنما أنه وجد ألنه أمسكت؛ قد كانت عما قبضته أرخى
جاءَه ولو — والجاه كاملال — أشياء عىل قبضته يشدِّد الفردية. املصالح دنيا يف اإلنسان
النفس انحصار من التحرر يف هي الحقة الحرية وإنما ريح، عىل قبض قد أنه لعلم الهدى
الرضب هذا وليس يل، وتلك لك فهذا بعض، عن بعضها األشياء عزل ومن ذاتها حدود يف
املرء يأخذ عندما إيجابيٍّا، جانبًا ليستتبع إنه بل السلبي، جانبه عىل بمقترص الحرية من
العالم روح هو الذي الكامل، الشامل «الحق» مع الروحي اتحاده يف ذاته بتحقيق شعور

واحد. يف مجتمعة بأرسها اإلنسانية هو والذي بأرسه،
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وما كله»، رشٌّ الدنيا هذه يف وجودنا «إن يقولون: تسمعهم الذين أولئك أكثر ما أال
إذا الطائر إن «الحق». صفة وجودنا عن يخلع الذي هو جانب عن عمينا قد ألننا إال ذلك
األرض إىل به وهبطت األذى، الريح به أنزلت جناَحيه من واحد بجناح التحليق حاول ما
تؤذي وهي محطمة، مهشمة حقائق فهي كلها، الحقائق أنصاف يف ُقل وهكذا عليائه، من
ينفك ال املرض ألن يؤلم؛ املرض ولكن يؤملنا ال فاملوت به؛ تفي ال ثم بيشء توحي ألنها
تبدو ألنها ا رشٍّ تكون مشطور عالم يف الحياة وكذلك عنَّا، يُمسكها ثم بالصحة، يُذكِّرنا
لنا تقدِّم فهي الشوط، مراحل من واحدة مرحلة بالبداهة أنها مع كاملة، هي وكأنما
دون جانب من الحق نأخذ أن يف هو كلها املآيس فرسُّ بالرحيق، تملؤها ال ولكنها الكأس
الفرد انتهى إذا إال تكتمل ال الحياة ودورة جزء، دون جزءًا الدورة من ونقطع جانب،

الصحيحة. الحرية مدارك يبلغ وعندئٍذ عام، هو ما إىل بفرديته
لها نزعم التي املبتورة ظواهرها من ظاهًرا وليست ذاتها، يف الحرية هي وتلك
بالطرق إليها يوصل ال حرية فهي ولذلك املحدود؛ الضيق بمعناها حياتنا يف االسم هذا
ال إنها وسلطان، بقوة تُغتصب وال بمال تُشرتى ال إنها املتعجلة، والوسائل املخترصة
شاعر ذا هو وها النتائج. إىل ووصوًال الحياة يف «نجاًحا» الناس يسميه بما لك تتحقق

يقول: صفحاتها، الشهرة له تفتح لم مغمور ريفي هندي

عقًال بالنار تحرق أن عليك أفحتٌم العاجلة، الحاجة ذو القايس اإلنسان أيُّهذا
بقلقك أريجه وستُفسد قطًعا، قطًعا ستشققه بهذا إنك كمه؟ يف برعًما يزال ما
يستغرق — األعظم الهادي وهو — موالي ترى أفال األناة. تعوزه الذي هذا
املترسعة؟ العجلة بلهيب يشتعل أن عليه ومحاٌل الزهرة، صنع ليُتقن عصوًرا
أمل فأيُّ املغتصبة، القوة إال إليه تركن سبيًال تجد فال فظيع، جشع ذو لكنك

العاجلة؟ الحاجة ذو اإلنسان أيُّهذا ترجو

اغتصابًا، النفس خارج من تُغتصب ال الحرية بأن يقني لعىل الريفي الشاعر هذا إن
لنتحد الفردية ذواتنا عن فيها نتجرد فينا، داخلية بطرق إال بلوغها إىل سبيل ال وأنه
الدنيا من علينا تُفَرض وال النفس باطن من تنبع إنما صورها بكل فالعبودية الحق؛ مع
ضاق ما إذا عبٌد وأنت ضياء، وال فيه وعَي فال شعورك، أعتم ما إذا عبد فأنت الخارجية،
يف هو ما فأعليت خاطئًا، تقويًما األشياء قوَّمت ما إذا عبد وأنت عينيك، أمام املنظور أفُق

رفيع. ذاته يف هو ما وأدنيت ، دنيٌّ ذاته
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١

عند اإلدراك أداة نفسها هي عنده اإلدراك فأداة نثر؛ أم القول أنظم سواء شاعر، الصويف
والوسيلة الشاعر، يستقي منه الذي امَلعني نفسه هو منه يستقي الذي وامَلعني الشاعر،

الشاعر. وسيلة نفسها هي يؤديه ما أداء يف يستخدمها التي التشبيهية
املبارشة الرؤية أو الصادق، الحدس هي أو الذوق، فهي مًعا عندهما اإلدراك أداة ا فأمَّ
الذي امَلعني وأما الربهان، إقامة إىل حاجًة بصاحبها تدُع ال مواجهًة الحق تواجه التي
بمقدار إال ظاهر خارج إىل الناظر يكون ال وعندئٍذ باطن، من الذات فهو مًعا منه يستقيان
الصويف يستخدمها التي التشبيهية الوسيلة وأما ذاته. صميم بلوغ عىل صاحبه يُعني ما
التي الصور هي ثم تقطع، وال وتحرِّك تحدد، وال تُوحي التي األلفاظ فهي مًعا والشاعر
عجب فال املشهود، الواقع قبيل من هو وكأنما الحق فيها ليمثل نحتًا صاحبُها ينحتها
نراه بل وحده، الشعري املضمون عىل الوجداني تعبريه يف مقترص غري الصويف نرى أن

وقافية. وزن يف الشاعر صياغَة املضمون ذلك يصوغ أحيانًا
ومطلعها: هائية إحداهما الغزايل، اإلمام إىل تُنسبان قصيدتان القبيل هذا ومن

ال��ل��ه ت��رت��ج��ي وه��ي ال��ورى إل��ى ش��ك��واه��ا ت��ط��ي��ل ن��ف��س��ي ب��ال م��ا

.١٩٦١ سنة من مارس شهر يف بدمشق الغزايل مهرجان يف أُلقيت 1
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بالعرض اآلن أتناولها التي هي تائية واألخرى بيتًا، وستون أربعة أبياتها وعدد
ومطلعها: والتحليل،

ح��ي��رت��ي ب��ك خ��ًف��ا ال أن ع��ل��ى وف��ي��ك ده��ش��ت��ي ق��دس��ك وج��ه ت��ج��لَّ��ى ب��ن��ور

أو — القصيدتني نسبة تكون وقد بيت. وثالثمائة وستون ستة أبياتها وعدُد
عىل النارش بها علَّق التي الخاتمة برغم شك، موضع الغزايل اإلمام إىل — إحداهما
هاتني «طبعنا الخاتمة: تلك يف يقول إذ الكردي؛ صربي الدين محيي وهو القصيدتني،
عرش خامس بتاريخ مؤرخة صحيحة مخطوطة نسخة عىل والهائية) (التائية القصيدتني
اإلمام إىل — إحداهما أو — القصيدتني نسبة إن أقول «… هجرية ٨٨٢ سنة اآلخر ربيع
إهمالهما إىل منه بالدرس تناولهما إىل أدعى يكون هذا لكن شك، موضع تكون قد الغزايل

يكونَا. لم كأن

٢

املعلوم فيه «ينكشف يقينيٍّا علًما لنفسه أراد حني الغزايل أن الضالل» من «املنقذ يف جاء
يل قال «فلو الثالثة، من أكثر العرشة بأن — مثًال — كعلمه ريب» معه يبقى ال انكشاًفا
منه، ذلك وشاهدت وقلبها، ثعبانًا، العصا هذه أقلب أني بدليل أكثر، الثالثة بل ال، قائل:
فأما عليه، قدرته كيفية من التعجب إال منه يل يحصل ولم معرفتي، يف بسببه أشكَّ لم
اليقني، من الدرجة بهذه علًما لنفسه أراد حني الغزايل إن أقول فال.» علمته فيما الشك
هي فإذا — قرن ونصف قرون بخمسة بعده من ديكارت فعل كما — علومه يتعقب راح
يزل لم وهو — ذاك قبل اإلمام وكان العقلية. الرضورة عىل قائمة أو الحس عىل قائمة إما
السنَد وحده هو يكون ما كثريًا الذي التقليد رابطة من تحرر قد — الصبا عهد أول يف

العقائد. أصحاُب إليه يستند الذي
جنس من العقلية وبالرضوريات باملحسوسات ثقتي أتكون نفسه: يسأل اآلن فهو
العلوم إىل ركوني أن أم تقليد؟ عن فقبلته تلقينًا لقنته كنت بما الصبا عهد قبل ثقتي
يقول فيه؟ غدَر ال مؤتمن، العقلية، الرضورة عىل القائمة والعلوم الحس، عىل القائمة
أن يمكنني هل وأنظر والرضوريات، املحسوسات يف ل أتأمَّ بليغ بجدٍّ «فأقبلت اإلمام:
األمان بتسليم نفيس تسمح لم أن إىل التشكيك طوُل بي فانتهى فيها؟ نفيس أشكِّك
باملحسوسات، الثقة أين من ويقول: فيها الشكُّ هذا يتسع وأخذ أيًضا، املحسوسات يف
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الحركة؟ بنفي وتحكم متحرك، غري واقًفا فرتاه الظل إىل تنظر وهي البرص، حاسة وأقواها
بل بغتة، دفعة يتحرك لم وأنه متحرك، أنه تعرف ساعة، بعد واملشاهدة، بالتجربة ثم
يف — صغريًا فرتاه الكوكب إىل وتنظر وقوف، حالة له تكن لم حتى ذرَّة، ذرَّة التدريج عىل
وأمثاله هذا املقدار، يف األرض من أكرب أنه عىل تدل الهندسية األدلة ثم — دينار مقدار

«… العقل حاكُم ويكذبه بأحكامه، الحس حاكُم فيها يحكم املحسوسات من
التقليد، عن ارتفعت قد قبل من كانت كما املحسوسات، عن الغزايل ثقُة ترتفع هكذا
التي األوليات إال الرضوريات هذه وما األمني، مالذنا وحدها العقلية الرضوريات أفتكون
ال واإلثبات «النفي وكقولنا الثالثة.» من أكثر العرشة «كقولنا تفكريٌ؛ يستقيم ال بغريها
واجبًا معدوًما، موجوًدا قديًما، حادثًا يكون ال الواحد واليشء الواحد، اليشء يف يجتمعان

ُمحاًال؟»
بالعقليات ثقتك تكون أن تأمن بَم — الغزايل يروي هكذا — املحسوسات «فقالت
العقل حاكم ولوال فكذَّبني، العقل حاكم فجاء بي، واثًقا كنت وقد باملحسوسات، كثقتك
يف العقل كذَّب تجىلَّ إذا آخر، حاكًما العقل إدراك وراء فلعل تصديقي؟ عىل تستمر لكنت

…؟» حكمه يف الحسَّ فكذب العقل حاكم تجىلَّ كما حكمه،
الحس بني التائية القصيدة يف الحوار هذا فاسمع الضالل»، من «املنقذ يف هذا جاء

والعقل:

رؤي��ة ك��ل ع��ن أن��ت ش��يء ألب��ع��ُد ن��ظ��رة ك��ل م��ن األش��ي��اء أق��رب ف��ي��ا
ب��ردَّت��ي ي��ق��ض��ي ك��اد ب��ط��ونً��ا بَ��َط��نْ��َت ت��ج��ل��يٍّ��ا بَ��َه��رت أن ف��ل��م��ا ظ��ه��رَت،
ب��ُص��ل��ح��ة ي��زول ال خ��الًف��ا خ��ف��ي��ت ع��ن��دم��ا وال��ح��س ال��ع��ق��ل ب��ي��ن ف��أوق��ع��َت
اث��ِب��ِت ل��ه ق��ال ي��ن��ف��ي��ه م��ا ال��ح��س ع��ل��ى م��ن��ِك��ًرا وج��وَدك ع��ق��ٌل ادَّع��ى م��ا إذا
ب��ُح��ج��ِة ف��ي��ك ال��ع��ق��ل وي��رض��ى ي��راه��ا ص��ورًة ي��ن��ف��ي��َك ال��ح��سَّ أن وذل��ك
ال��ج��ب��ل��ِة اق��ت��ض��اء ف��ي ب��ُخ��ل��ٍف ـ��وف��اق ال��ـ وي��ص��ع��ب ال��خ��الف م��ن��ش��ا ه��ن��ا ه��ا ف��م��ن
ب��ص��ي��رت��ي ع��ي��ُن ذاك أح��ال��ْت أراه��ا ص��ورة ك��ل ف��ي أب��ص��رك ل��م ق��ل��ت ف��إن
م��ق��ل��ت��ي ل��َي ب��ذا ت��ش��ه��د ول��م م��ق��ال��ي أن��ك��رْت ل��ك م��ب��ص��ٌر إن��ي ق��ل��ُت وإن
ف��ك��رِة ك��ل ع��ن دقَّ خ��ف��اء خ��ف��ي��َت ل��ي ظ��ه��رَت ح��ت��ى ف��يَّ م��ن��ي ت��ج��ل��ي��َت

العقل يُثبته ما العني تُنكر فقد والعقل؛ الحس بني واضحة تفرقة األبيات هذه يف
هي وال املنظورة، بالصورة هي فال مًعا، والعقل الحس عن الحقيقة تخفى قد ثم بحجته،
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العقل بقيد يُمسَكها أن مدرُكها أراد ما إذا حتى متجلية، تراها ذلك ومع املعقولة، بالفكرة
إىل بصاحبه يودي أن يوشك بطونًا وبطنت خفاءً َخِفيَت والنتائج، املقدمات َقيِْد املنطقي،
يدري فال حريٌة العقَل تأخذ وعندئٍذ باهر، جالء يف البصرية بعني رآه قد كان فيما التشكك

وخداع؟ وهٌم كلَّه األمر أن أم ماثلة حقيقة إزاء أهو

ت��ش��تُّ��ت ب��ع��د ب��ل��واي اج��ت��م��ع��ت ك��م��ا ��ع ت��ج��مُّ ب��ع��د ف��ي��ك ع��ق��ل��ي ت��ش��ت��ت

ترسم البديهة بنور يهتديَا أن إال الحق إلدراك أداة الحواس وال العقل فال وإذن
الضالل: يكون النور هذا وبغري الطريق، أمامهما

ل��دع��وة تُ��ص��غ��ي ل��س��ت ل��ك��ن ل��ع��ق��ل��ك ��ر م��ب��صِّ ف��ي��ك م��ن��ك داٍع ل��ك وك��م
ال��ب��دي��ه��ة م��ري��ض ي��ش��ف��ى أن وي��ع��ج��ز ب��رُؤه ي��م��ك��ن ال��ج��س��م م��ري��ض وك��لُّ

«الضياء ب يسميه فديكارت بالنور؛ البديهة إدراك يُشبه أن الشائعة األمور ملن وإنه
عنده فالبديهة القصيدة، هذه يف الغزايل يفعل وكذلك الفطري»، «النور ب أو الروحي»

هللا: وحقيقة جوهره حقيقة له وتُيضء األعراض، غشاوة عنه فتجلو كاملصباح توقد

ج��وه��ري��ت��ي ف��ي ك��ال��م��ص��ب��اح ت��وق��د ب��دي��ه��ٌة ع��ن��ي األع��راض ش��ب��ه��ة َج��َل��ْت
دق��ي��ق��ة ل��ألم��ور س��ت��ور وراء الئ��ًح��ا اإلل��ه��ي ال��ن��ور ب��ه��ا رأي��ُت
خ��ف��ي��ة س��رِّ ف��ي ك��ان ق��د م��ا وع��اي��ن��ت م��ش��كِّ��ًك��ا ف��ي��ه ك��ن��ت ق��د م��ا ف��ح��ق��ق��ُت
ورج��ع��ت��ي وم��وت��ي ب��إح��ي��ائ��ي ـ��م��راد ال��ـ وم��ا ب��دأت��ي م��ن ال��م��ق��ص��ود م��ا وأدرك��ت
ك��ث��ي��رة أم��ور ف��ي أن��اٌس م��ن��ه َب اس��ت��را ال��ذي ف��ي ري��ب��ٌة ع��ن��دي ي��ب��َق ول��م
َس��ْف��َرت��ي ن��ج��م��ي وج��ه ع��ن َس��َف��َرْت ب��أن وأي��ق��ن��ت م��ن��ي ال��ن��ف��ُس ع��ص��اه��ا ف��أل��ق��ت

٣

الجواب: بها؟ ندركه وماذا األداة؟ تلك نوجه فأين الصحيح، اإلدراك أداة هي إذن تلك
أن تلبث ال بأسطر إليها مرموًزا الحقيقة فرتى الذات، ودخيلة النفس طوية إىل نوجهها
قد هللا أن للرائي يتبني وعندئٍذ واحدة، وحدة يف أجزاءها تضم جملة يف معناها يجتمع
ذلك عن — لنفسه — نفسه يف كشف ما إذا ليتحقق وجوده وأن ه، رسِّ صحيفة أودعه
ليس الحقيقي اإلنسان موطن أن هو الرس ذلك عليه ينطوي ما وأروع املكنون، الرسِّ
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مبهمة لتظل اإلنسان حقيقة وأن ونشأ، فيه ُولد قد أنه برغم الحس، عالم يف هنا ها
ما فإذا برحمته، شمله من إال بالحكمة يخصُّ ال وهو بحكمة، هللا ه يخصَّ أن إال عليه
الرموز تلك فإذا نفسه، يف يراها التي امللغزة الرموز معاني له تبينت حكمة اإلنسان وهب
خالل الركب به فيهتدي الفالة يف يلمع الربق هي كأنما الطريق تُنري واضحة جلية حقائق

اآلفاق: عىل املطبقة الظلمة أستار

ج��م��ل��ت��ي ع��ق��دك ت��ف��ص��ي��َل ب��ه��ا ��ت ف��ت��مَّ أس��ط��ًرا ُط��رس��ي رم��ز م��ن وأق��ري��ت��ن��ي
ن��ش��رت��ي ف��ي��ه ط��يُّ��ه��ا س��رٍّ ص��ح��ي��ف��ة ب��أن��ن��ي ع��ل��يَّ م��ن��ي وأق��ررت��ن��ي
ع��ج��م��ت��ي — ع��ن��ه أف��ص��ح��ْت إذ — أع��رب��ْت وق��د ف��أص��ب��ح��ت إل��يَّ س��رِّي ب��ي وأف��ش��ي��َت
ن��ش��أت��ي ال��ح��س ع��ال��م ف��ي ب��ه م��ك��انً��ا م��وط��ن��ي ل��ي��س ب��أن م��ن��ي وأف��ه��م��ت��ن��ي
ب��ح��ك��م��ة خ��ص��ص��ت م��ن إال ل��ذل��ك م��درٌك ل��ي��س إذ أف��ه��م��َت م��ا ف��أب��ه��م��َت
ب��رح��م��ة؟ م��ن��ك ع��َم��ْم��َت ق��د ت��ُك ول��م ب��ح��ك��م��ة م��ن��ك خ��ص��ص��َت ال��ذي ذا وم��ن
��ت؟ ودقَّ ق��وم ف��ْه��م ع��ن ع��زب��ت وإن خ��اف��يً��ا اإلش��ارات ت��ل��ك أظ��ه��رْت ف��ك��م
أع��م��ت ال��ج��ه��ل ظ��ل��م��ة ل��ك��ن ال��رك��ب ب��ه ل��ي��ه��ت��دي إال ال��ب��رق ذاك الح وم��ا

الحواس، تُدركه ما إال عالم ال أن ليحسبوا حتى أصحابها لتُعمي الجهل ظلمة إن نعم
التي الدار هذه أن يعلموا أن بهم وأوىل أنكروه، أنوفهم، تحت كائنًا الكون يكن لم فما
يرتدَّ حتى القلق به يستبدَّ أن غربته يف بالغريب وحريٌّ غربة، دار هي البُرص، عليها يقع

والفكر: الروح عالم وهو األصيل، موطنه إىل

ش��ع��ب��ة م��ن��ب��ت ج��ن��ب ف��ي ال ك��ان إذا ب��م��وط��ن ك��ونً��ا ال��ج��ه��اُل وي��س��ت��ب��ع��د
غ��رب��ة دار ف��ي ب��ال��ح��س وأن��ه��ُم م��ن��ه��م ال��ع��ق��ل ع��ال��م م��ا ع��ل��م��وا ول��و

يقظة هللا له أراد من وأما أرسارها، النفس من له تنكشف لم من حال هي تلك
ألنه ونوم؛ صحو بني عنده ذلك يف فرق ال املكنون، بالرس متصل وعي عىل فهو روحية،
يقظة وال والفتور، بالوهن روحه عىل تغىش النوم رقدة فال يقظان، حيٌّ الحالني كلتا يف

الحق: عن غفلة تكتنفها الصحو

وج��ه��رة س��رٍّ ك��ل ف��ي تُ��ح��رِّك��ن��ي ن��واع��ش وف��يَّ م��ن��ي ول��ك��ن��ن��ي
ب��غ��ف��ل��ة ع��ل��يَّ ت��غ��دو ي��ق��ظ��ة وال ب��ف��ت��رة ع��ل��يَّ ت��غ��دو رق��دة ف��ال
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وال فيها تحلَُّل ال واحدة حياة يف ذاته حقيقة تصل التي الواعية الوحدة هذه يف وإن
ألن باللفظ؛ ذاك جوهره عن التعبري مئونة لتكفيه وإنها جوهره، عن تعبري ألقوى ازدواج،

عاجز: كليٌل حال كل عىل اللفظ

وح��دة ذات أن��ن��ي ع��ن��ي ي��ع��ب��ر وإن��م��ا ص��ف��ات��ي ع��ن ل��س��ان��ي ي��ك��لُّ

٤

هذه تصوفه، اختارها التي الطريقة عن الضالل» من «املنقذ يف الغزايل اإلمام يقول
وطائفٌة الحلول، طائفٌة منه يتخيل يكاد قرب، إىل األمر ينتهي الجملة، «وعىل العبارة:

«… خطأ ذلك وكل الوصول، وطائفٌة االتحاد،
منها، ثالثة الغزايل يرفض التصوف، من ألوان ألربعة ذكٌر القصرية العبارة هذه يف
العارفني يف يحلُّ هللا أن املتصوفة به يريد الذي الحلول يرفض فهو الرابع: لنفسه ويختار
الحلول الغزايل رفض وكما هللا، وجود نفسه هو باهلل العارف وجود يكون أن معناه حلوًال
معدوًما باهلل موجوًدا يشء كلِّ كون الصوفية ُعرف يف هو الذي االتحاد رفض كذلك
من اليشء إن بل محال، فذلك كالَّ هللا، مع به يتحد خاص وجوٌد يشء ألي فليس بنفسه،
موجود هو بل بذاته، قائم فرد هو حيث من وجوًدا يعد ال األحياء من الحي أو األشياء
من البسطامي يزيد وأبو بالحلول، القائلني من الحالج (وكان موجود هللا إن حيث من

باالتحاد). القائلني
إىل فيحتاج واالتحاد، الحلول رفض كما أيًضا الغزايل يرفضه الذي الوصول ا وأمَّ
هلل وصول أنه عىل يُفهم أن فإما معنيني: بأحد يُفَهم ألنه ذلك والتعليق، الرشح من قليل
عطاء ابن يقول واحدة. ذات يف الذوات يصل الذي الوصل بمعنى يُفَهم أن وإما بمعرفته،
يتصل أن ربنا فجلَّ وإال به، العلم إىل وصولك هللا إىل «وصولك «الحكم»: يف السكندري هللا
«الوصول يأتي: ما العبارة هذه رشح يف «الرُّندي» فيقول بيشء.» هو يتصل أو يشءٌ به
وهذا تعاىل، باهلل الحقيقي العلم إىل الوصول هو الطريقة هذه أهُل إليه يشري الذي هللا إىل
متعاٍل فهو الذوات بني املفهوم الوصول وأما السائرين. سري ومنتهى السالكني، غاية هو
هيهات! ونظري؟ شبيه له بمن نظري وال له شبيه ال من يتصل «متى الجنيد: يقول عنه.
اليقني إشارة إال إحاطة وال وْهم وال درك ال حيث من اللطيف لطف بما إال عجيب ظنٌّ هذا

ص٤٨). ج٢، العطائية، الحكم عىل الرُّندي عباد ابن (رشح اإليمان»» وتحقيق
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الوصول يفهم حني يرفضها فإنما الوصول، طريقة يرفض حني الغزايل أن وأعتقد
الغزايل يقبله ما بعينه فهذا هللا، معرفة بمعنى الوصول وأما الذوات، بني الوصول بمعنى
يقول اآلخرة. يف وشهوده الدنيا يف هللا معرفة هو فالقرب «القرب»؛ ويسميه تصوفه، يف
ه يخصُّ ما سبحانه، الحق وقرب … طاعته من القرب القرب يف رتبة «أول القشريي:
القشريية، (الرسالة والعيان» الشهود من به يكرمه ما اآلخرة ويف العرفان، من به اليوم
طابًعا يجعلها التي العرفان لحالة «القرب» كلمة اختار قد الغزايل اإلمام ولعل ص٤٢).
الكلمة مشتقات لوجود معنيَيها، أحد هللا معرفة أن مع «الوصول» كلمة يخرت ولم لتصوفه
ِمنُْكْم إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن َقِريٌب﴾، َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ﴿َوإِذَا الكريم: القرآن يف األوىل

اْلَوِريِد﴾. َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن وَن﴾، تُبِْرصُ َال َوَلِكْن
حالَة تصف التي األجزاء فيها لنلتمس بصددها، اآلن نحن التي القصيدة إىل ونعود
إماُمنا يمارسها وكما يراها كما املتصوف حالة هي التي هللا، معرفة حالة أو القرب،

بالشواهد. مليئة القصيدة فنجد الغزايل،
كقوله:

رؤي��ة ك��ل ع��ن أن��ت ش��يء ألب��ع��ُد ن��ظ��رة ك��ل م��ن األش��ي��اء أق��رب ف��ي��ا

وقوله:

وح��ش��ت��ي ب��ق��رب��ك أُن��س��ي س��وى ل��ش��يء ي��ك��ن ول��م ن��وع��ي أب��ن��اء م��ن ��ش��ُت ت��وحَّ

وقوله:

ل��ق��رب��ة أه��ًال ل��س��ُت ول��ك��ن إل��ي��ك ت��ق��رُّب��ي ق��ب��ل��ت ل��و ب��ودي وك��ان

وقوله:

ق��ري��ب��ة دار بُ��ع��ُد ش��يء وأع��ج��ب ق��ري��ب��ة ال��دي��ار أط��الل ب��ع��ي��دة

كثرية شواهد من قليلة أمثلة ييل وفيما بلفظها، «القرب» كلمة فيها وردت أبيات هذه
بتصوفه. الغزايل إليها قصد التي العرفانية الحالة إىل تُشري القصيدة، يف وردت ا جدٍّ
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كقوله:

َط��ِويَّ��ت��ي س��واك ع��م��ا ُط��وي��ت وق��د ف��أص��ب��ح��ت م��ن��ي ال��س��رِّ ف��ي ون��اج��ي��تَ��ن��ي

وقوله:

ال��ج��ل��ي��ل��ة ال��ع��ل��وم ت��ح��ص��ي��ل ُدون ب��م��ا ال��ص��ف��ا ع��ال��م إل��ى ن��ف��س��ي وص��ل��ْت وم��ا
ال��ب��ش��ري��ة ع��ال��م ف��ي ي��روِّج��ه��ا ب��م��ع��ارف ن��وع��ه��ا ع��ن وت��م��ي��ي��زه��ا

وقوله:

م��ي��ت��ة ب��ع��د م��ن ال��ع��ل��م ب��روح وي��ح��ي��ا م��وت��ه ق��ب��ل م��ن ب��ال��ج��ه��ل ال��ف��ت��ى ي��م��وت
ل��ح��ظ��ة م��ق��دار ال��ج��ه��ل م��م��ات ب��ح��يٍّ ي��ك��ن ول��م ي��وًم��ا ال��ع��ل��م ح��يُّ م��ات ف��م��ا

وقوله:

ب��م��وت��ت��ي تُ��ح��ال أن ُم��ح��ال ح��ي��اة ج��ه��ال��ت��ي أم��ات��ْت م��ا م��ن��ي وأح��ي��ي��َت
م��ن��ي��ة ك��ل ق��ط��ع م��ن ن��ج��ت ب��ع��ل��م ن��ف��ُس��ه ال��ج��ه��ل م��وت��ة م��ن ح��ِي��يَ��ْت وم��ن
س��ف��ي��ن��ت��ي أج��رْت م��ن��ك ب��ري��ٍح ل��ديَّ أث��رتَ��ه��ا ع��ل��م ب��ح��ر م��ن م��وج��ٍة وك��م
م��ع��ي��ت��ي أف��ادت ح��ت��ى ��ج��ة م��ل��جِّ م��ه��بِّ��ه��ا ح��ي��ن ال��ك��ون ت��ش��قُّ ف��م��رَّت
ال��ب��ص��ي��رة أع��م��ى ال��ع��ي��ن ف��ب��ص��ي��ر ل��ه وص��ورة ب��م��ع��نً��ى ع��ل��ًم��ا يُ��ِح��ط ل��م وم��ن
زب��دة م��خ��ض يُ��ِف��د ل��م ول��ك��ن وم��خ��ض ح��بِّ��ه ح��ص��د يُ��ف��د ل��م ول��ك��ن ف��زرع

٥

تصوف عىل الظاهرة لداللتها الغزايل؛ إىل نسبتها صحة يف تشكك قد أبياتًا القصيدة يف لكنَّ
الغزايل رفضها التصوف من رضوٌب وكلُّها الوصول، تصوف أو االتحاد تصوف أو الحلول

قوله: ذلك أمثلة ومن — أسلفنا كما —

��ت م��وقَّ غ��ي��ر ف��ي��ك ف��وق��ت��ي س��واك ل��ي ف��ي��ه ي��خ��ط��ر ع��ن��ك ف��ض��ل ف��يَّ ف��م��ا
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وقوله:

ه��وي��ت��ي ع��ي��ن ن��ف��س إال أن��ت وه��ل ووح��دة ذاتً��ا أن��ت إال أن��ا وه��ل

وقوله:

ح��ض��رت��ي ف��ي��ك غ��ي��ب��ت��ي أْن ع��ج��ٍب وم��ن ح��اض��ًرا ع��ن��دك ك��ن��ُت ع��ن��ي غ��ب��ت إذا
ف��ك��رت��ي آخ��ر زال م��ا أوًال وي��ا ظ��اه��ر ك��ل ف��ي أل��ق��اه ب��اط��نً��ا ف��ي��ا
… … … … … … … … … …
ن��ق��ط��ت��ي م��رك��ز أن��ت وأي��ًض��ا م��ح��ي��ط ل��ي ف��أن��ت م��ن��ك ال��س��ت ج��ه��ات��ي م��ألَت
ك��ع��ب��ت��ي ف��ن��ف��س��ي أوق��ات��ي ف��راي��ض م��ص��لِّ��يً��ا وج��ه��ي وج��ه��ُت إذا ف��ص��رُت
وع��م��رت��ي وح��ج��ي وت��ع��ري��ف��ي ون��ح��ري وط��اع��ت��ي ون��س��ك��ي ل��ي ص��ي��ام��ي ف��ص��ار
ح��ج��ت��ي م��ن��اس��ك م��ن ل��رك��ن��ي اس��ت��الم��ي وخ��الل��ه واج��ٌب ط��واف��ي وح��ول��ي
س��ري��رت��ي وص��ف��و وت��ق��دي��س��ي ل��ن��ف��س��ي وق��رب��ت��ي وح��م��دي وت��س��ب��ي��ح��ي وذك��ري
��ت��ي ت��ل��فُّ إل��يَّ إال ل��ي ك��ان ل��م��ا ب��ال��ت��ف��ات��ة خ��اط��ر م��ن��ي ه��مَّ ول��و
ذم��ت��ي ت��ب��َر ول��م ل��ي ب��وج��ه ي��ص��حَّ ل��م إل��يَّ م��ن��ي ال��ف��رض أؤد ل��م ول��و
ب��ال��ث��ن��وي��ة ِدنْ��ُت ق��د ب��اط��ن��ي ف��ف��ي ظ��اه��ًرا ��د أوحِّ أن��ي ع��ل��ى وك��ن��ُت

الغزايل، إىل نسبتها يف يشكك قد مما اتحاد، عىل أو حلول عىل دالة شواهد كلُّها تلك
الشك. دواعي فتزول باملعروف العارف يصل الذي باملعنى نفهمها أن نستطيع لكننا
فيذكر — الضالل من املنقذ يف — إجماًال التصوف طريقة يصف الغزايل ذا هو وها
القلب استغراق ومفتاحها تعاىل، هللا سوى عما بالكلية القلب تطهري رشوطها «أول أن
القلب استغراق التصوف أول كان فإذا «… هللا يف بالكلية الفناء وآخرها هللا، بذكر بالكلية
يجعلها التي القرب حالة عنده يناقض ال ذلك كان إذا ثم هللا، يف الفناء وآخره هللا، بذكر
هو الغزايل يكون أالَّ بالرضورة تقتيض ال أسلفناها التي الشواهد كانت لتصوفه، طابًعا

القصيدة. ناظم

٦

وبمعينه أوًال، — الذوق وهي — اإلدراكية بأداته شاعر الصويف إن كلمتي أول يف قلت
املجردة املعاني د تُجسِّ التي التشبيهية وبصوره ثانيًا، — النفس وهو — منه يستمد الذي
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من مثلني أو مثًال أسوق أن وبقَي التائية، القصيدة يف األولني الجانبني تناولت وقد ثالثًا.
الشعري: التصوير قوة عىل القصيدة

محطُّ هي دنيا ونفًسا نفيسة، عليا نفًسا نفسني: نفسه قسم وقد الشاعر إىل انظر
وبينها بينه فيدور الدنيا، نفسه من فراًرا العليا نفسه إىل يتودد أن الشاعر ويريد الشهوة،

التايل: الحوار

ُم��ن��ي��ت��ي وج��ه��ك ح��س��ن م��ن ب��ه��ا أن��ال ب��ن��ظ��رٍة ع��ل��يَّ ُم��نِّ��ي ل��ه��ا وق��ل��ت
ول��وع��ة ق��ل��ب أش��ج��ان م��ن وك��اب��دت ج��وى م��ن م��ن��ك ب��ي ح��لَّ م��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م
ل��ُدكَّ��ت ب��ي ال��ذي ب��ع��ض اح��ت��م��ل��ت ل��و رواس��خ وْه��ي ال��ش��مَّ ال��ج��ب��ال ف��إن
ب��دم��ع��ة ت��س��حُّ ال ع��ي��ن��ي وأج��ف��ان ب��س��ل��وة ت��ج��ود ال ق��ل��ب��ي ف��أح��زان
أي��ك��ة ُوْرق تَ��نُ��ْح ل��م ن��واح��ي ول��وال م��ط��ي��ٌة ت��ح��نَّ ل��م ح��ن��ي��ن��ي ول��وال
أب��ل��ت ال��ص��ب��اب��ة م��ن��ي ل��م��ا ع��ل��يَّ ع��اب��د ع��ي��ُن ي��ق��ع ل��م خ��ط��اب��ي ول��وال
زف��رت��ي أن��ف��اس دون إال ن��ار وال م��دام��ع��ي ف��ي��ض ب��ع��ض إال م��اء ف��ال
ب��ش��وك��ة تُ��ش��اَك أن ق��ل��ب��ي ل��ي��ؤل��م وإن��ه ل��ق��ي��َت م��ا ب��ع��ي��ن��ي ف��ق��ال��ت:
رغ��ب��ة أع��ظ��م ال��وص��ل ف��ي ل��راغ��ب��ة ال��ب��ه��ا َص��َل��ف م��ن ف��يَّ م��ا ع��ل��ى وإن��ي
رؤي��ت��ي ت��م��ك��ن ال��واش��ي��ن م��ع ول��ي��س��ت ك��ث��ي��رة ف��ي��ك ال��س��وء وش��اة ول��ك��ن
ض��رت��ي وج��ه أرى أن ب��ي م��ا ألك��ره وإن��ن��ي ب��ال��ح��س��ان ف��م��غ��رى وأن��ت
ص��ورت��ي دون ص��ورة ف��ي��ه وص��ور ب��ب��رق��ع وج��ه��ي ص��ن��ُت ي��ص��نِّ��ي ل��م وم��ن
خ��ط��ب��ت��ي ي��ت��م��ون أم ع��ن��ي أي��ل��ه��ون ي��رون��ه��ا إذ ل��ي ال��خ��طَّ��اب ل��ي��م��ت��ح��ن
ب��ج��م��ي��ل��ة أف��ع��ال��ه��ا وم��ا ت��ظ��ن، ج��م��ي��ل��ة ل��ي، ع��ب��دة إال ه��ي وم��ا
��ة ووجَّ وج��ه ف��جِّ ف��ي ب��ه��ا ف��ه��ام��وا وج��ه��ه��ا ال��ن��اس رأى أن إال ك��ان ف��م��ا

لعظمة كلِّه الكون خشوَع الشاعر بها يصور التي الرائعة الصورة هذه إىل وانظر
يقول: وفيها تعاىل، هللا

ب��خ��ش��ي��ة ال��س��م��اء وس��ط ف��ي ال��ظ��ه��ر ل��دى وق��وف��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��س ص��الة ت��أم��ل
ب��س��ج��دة ال��غ��روب ع��ن��د وإت��م��ام��ه��ا ب��رك��ع��ة ال��زوال وق��ت وإث��ب��ات��ه��ا
ط��رف��ة ك��ل ف��ي ل��ل��ه س��ج��دًة ج��رت ب��م��ا راك��ع��ة األف��الك ج��م��ل��ة ك��ذا
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بني كالرصاع كثريًا؛ أو قليًال عندها الوقوف تستحق كانت أخرى نواٍح القصيدة ويف
الوجود، موسيقية يف وكالحديث فيها، السارية األفالطونية وكالعنارص وشهواتها، النفس
مرهونة اإلنسان سعادة وكون اإللهي وكالحب الغايات، غاية بأنها الفضيلة عن والحديث
الفارض ابن وتائية هذه الغزايل تائية بني نقارن أن النظر يستحق مما كان كذلك به.

املدى. قصرية الباحث وقدرة محدود، الوقت لكن
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الفارايب1 عند الشعر نظرية

لفيلسوف عابرة تحية نُزجَي أن نودُّ الفيحاء، دمشق يف للشعر يُقام الذي املهرجان، هذا يف
ماءها واستوحى بأريجها، الفوَّاحة األرض هذه مروج فاستلهم عام، ألف منذ هنا ها عاش
خلكان ابن عنه يقول الذي الفارابي، نرص أبو هو سلسًال، رحيًقا بردي به يصطفق الذي
حيث رياض، مشتبك أو ماء مجتمع عند إال غالبًا يكون ال بدمشق، مقامه مدة «كان إنه
القايض يقول كما بالحقيقة» املسلمني «فيلسوف فهو ُكتبه.» ويؤلف وقته يقيض كان
القفطي يقول كما مدافع» غري املسلمني «فيلسوف وهو األمم»، «طبقات يف األندليس صاعد
خلكان ابن يقول كما املسلمني» فالسفة «أكرب وهو الحكماء»، بأخبار العلماء «أخبار يف
فيلسوًفا، لتكريمه مواتية مناسبة القائم املهرجان هذا يكن لم فإذا األعيان». «وفيات يف
األول، املعلم أرسططاليس بعد الثاني» «املعلم باسم الفكر تاريخ إليه يُشري أن استحق

العيد. بهذا اتصال له مما الشعر يف له مذهبًا بها نذكر رسيعة ملحة من أقل فال
طبيعة — وتركيز إيجاز يف — به يصف نصٌّ العلوم» «إحصاء الفارابي كتاب يف ورد
ألنه ونقًدا؛ تحليًال عنايتنا موضع يكون أن ينبغي مما بل يصح، مما ومهمته، الشعر
I. A. يعرضه معارص بمذهب الشبه قريب أراه الشعري، الفن يف ملذهب األساس يضع
الغاية أن هو الفارابي املذهب هذا ومؤدى األدبي». النقد «مبادئ كتابه يف Richards
بالقول ال الشاعر، له يريدها سلوكية بوقفة لقارئه يوحي أن هي الشعر، يحققها التي
ولو املوحية. اإلشارة عالقة املرتجى السلوك وبني بينها يكون صورة برسم بل املبارش،
نميِّز أن بها نستطيع بعًضا، بعضها يُكمل معايري ثالثة به لنا كانت املذهب، هذا صدق

.١٩٥٩ سنة من مايو يف بدمشق، الشعر مهرجان يف أُلقيت 1
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بحيث أجزاؤها تتكامل صوًرا أو صورة القصيدة ترسم أن أولها رديئه: من الشعر جيد
إىل به تستجلب ما التداعي قوة من املرسومة للصورة يكون أن وثانيها تصورها، يمكن
املستدعاة الصورة تكون أن وثالثها قارئها، عند املكنونة الخربة من لها شبيًها الذهن
عىل سلوكه بها فيصطبغ العالم، إىل بها ينظر للنظر، وجهة اصطناع عىل لصاحبها حافًزا

اإلجمال. وجه
خاصة فخربة أوًال، ترسم صورة الشعر: طبيعة بها تتحقق خطوات ثالث فهذه إذن
إزاء نقفها سلوكية فوقفة ثانيًا، ذكرياتنا، مايض من املرسومة الصورة هذه تستدعيها
ثالثة مجزأة ها، بنصِّ الفارابي عبارة وسأعرض ثالثًا. الخاصة، الخربة هذه عىل بناء العالم
النص من جزء كل عىل بًا معقِّ الثالث، املراحل من مرحلة يصف منها جزء كل أجزاء،

معناه: عىل الضوء يُلقي الرشح من بيشء

أن شأنها أشياء، منها تؤلف التي هي الشعرية «األقاويل بقوله: الفارابي يبدأ (١)
إما وذلك أحسن، أو أفضل شيئًا أو ما، خياًال — املخاطبة فيه الذي األمر يف — نخيل

هذه.» يشاكل مما ذلك غري أو هوانًا، أو جاللًة أو قبًحا، أو جماًال
يف ما، خياًال القصيدة تخيل أن وهي األوىل، الخطوة من الفارابي ينتهي هنا إىل
ينعكس ال ما، صورة القصيدة ترسم أن أي فيه، الناس يخاطب أن يريد الذي املوضوع
للحقيقة محاكاًة تجيء ال الشعرية الصورة أن هذا ومعنى مباًرشا، انعكاًسا الواقع فيها
وال فنُّه. له يريد كما أجزاءها الشاعر لها يختار صورة هي بل األشياء، عالم يف الواقعة
تبًعا منفرة كريهة تكون قد بل النفس، إىل محببة املرسومة الصورة تكون أن يشرتط
أساس بدورها ستكون والتي القارئ، إىل بها يوحي أن الشاعر يريد التي الفكرة لنوع
أن لقارئه الشاعر يريد قد إذ العالم؛ إزاء يقفها أن للقارئ ينتظر التي السلوكية الوقفة

أخرى. أحيانًا آخر فعل عىل يُقبل أن له يريد قد كما أحيانًا معني فعل عن يزورَّ
املرحلة به يصف الذي الجزء وهو الفارابي، عبارة من الثاني الجزء إىل اآلن ننتقل (٢)
بل وكفى، عندها ليقف ال الشاعر، إليه قدَّمها التي الصورة القارئ يتأمل عندما الثانية،
هذا ففي شبه؛ ذهنه أمام الحارضة الصورة وبني بينها ماضية خربات ذهنه يف لتُثار
الذي التخيل عند — الشعرية األقاويل استعمال عند لنا «ويُعرض الفارابي: يقول الجزء
يعاف، ما يُشبه الذي اليشء إىل نظرنا عند لنا يعرض بما شبيه — أنفسنا يف عنها يقع
وإن فتتجنبه، منه، أنفسنا فتقوم يُعاف، مما أنه اليشء ذلك يف لنا يُخيَُّل ساعتنا من فإنَّا

لنا.» يُخيَُّل كما الحقيقة يف ليس أنه تيقنَّا
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القارئ ذهن يف الشاعر قدَّمها التي الصورة تُرَسم أن فبعد الثانية، الخطوة هي وهذه
يُشبه لكنه كريًها، ذاته يف ليس يشء إىل ينظر حني يحدث الذي اليشء نفس له يحدث
ذلك املعروفة، النفسية الحقائق فمن الذهن، إىل شبيَهه الشبيه فيستدعي كريًها؛ آخر شيئًا
سبب ألي شيئان خربتك يف اقرتن إذا أنه وخالصته التداعي، بقانون يسمونه الذي القانون
وثب أحدهما، لك عرض إذا بحيث باآلخر، أحدهما الشيئان هذان ارتبط األسباب، من
— الواقع حيث من — كلتاهما بصفتني، الواحد اليشء تصف فقد فوًرا؛ ذهنك إىل اآلخر
كلٌّ تستدعيه ما حسب قدًحا، تكون واألخرى مدًحا، تكون فإحداهما ذلك ومع صحيحة،

الشاعر: يقول كما فاألمر الذهن؛ إىل منهما

ال��زن��اب��ي��ر ق��يء ت��ق��ل ذم��م��ت وإن ت��م��دح��ه ال��زه��ر م��ج��اج ه��ذا ت��ق��ول

مما سواها شيئًا أنفسنا يف الخيالية الصورة تستثري أن عىل الشاعر يعول ملاذا لكن
بالواقع تتصل ال — خيالية كونها بحكم — الخيالية الصورة ألن ذلك يفعل إنه يشبهها؟
مباًرشا، ا مسٍّ الخارجي العالم بها نمسُّ أداة تصلح ال وحدها فهي وبالتايل مبارشة، صلة
الصلة هذه فيه تتوافر نفيس، مكنون من آخر يشء إخراج عىل بها أستعني أن بد ال وإذن
يُراد التي السلوكية للوقفة أساًسا يصلح واقعة، هي كما الخارجية األشياء بعالم املبارشة

أقفها. أن يل
الثالثة: األبيات هذه خذ نريد: ما به نوضح مثًال نسوق أن هنا املفيد من ولعله

ش��اِد ت��رنُّ��م وال ب��اٍك نَ��ْوح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي ُم��ْج��ٍد غ��ي��ر
ن��اد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��س ق��ي��ـ إذا ال��نَّ��ع��يِّ ص��وُت وش��ب��ي��ٌه
ال��م��يَّ��اد غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��ت غ��ن��ـ أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م أَبَ��ك��ت

صورة هي لكأنما حتى بعًضا، بعُضها ليقوَِّي بعًضا بعُضها يالحق صور هنا فها
بشري جواره وإىل املشئوم الخرب ينقل نعي يرتنم، شاٍد جواره وإىل ينوح باٍك واحدة:
فهل غناء؛ أم منها بكاء أهو ندري فال مياد، غصن عىل تغمغم حمامة بالبرشى، يهتف
نتأمل أن املراد بل ، كالَّ حدودها؟ نجاوز ال ذاتها، يف الصور هذه إزاء نقف أن لنا يُراد
إىل يعود فقد املاضية، حياتنا يف خربناه قد مما أشباهها إىل منها النقلة لتحدث الصور
كنت إذ وعشتها بنفيس خربتُها أمثلة — ذهني يف الصور هذه حضور بسبب — خاطري
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رسمها التي الصورة هذه من جدوى ال إنه مًعا. ومرَّه حلَوه الواحد اليشء من أذوق
يف مثرية الصورة هذه تكن لم ما غناء، أم هو أبكاء ندري فال تُغمغم لحمامة الشاعر
األمر هذا أيكون تُرى وألوفها: املواقف مئات إزاء يعاودنا ينفك ما الذي السؤال لهذا نفيس
يهيئ بذلك إنه كوامنها؟ نفيس من الشاعر يُثري أن بعد ماذا ولكن ا؟ رشٍّ يكون أم خريًا
للنظر، معينة وجهة النهاية يف عندي تتبلور أن وهي واألخرية، الثالثة املرحلة إىل السبيل
الحوادث، عىل يعلو من وقفة إىل األمر بي ينتهَي أن بد ال املذكورة، األبيات هذه حالة ففي
يف سلوكي تشكل أن شأنها من لنظرة وإنها سواء، العقل عند هي فإذا إليها ينظر بحيث

الفارابي. عبارة من الثالث الجزء إىل تنتقل وهنا العملية، الحياة مواقف
طبيعة يف متكامًال، مذهبًا به فنعرض نعرضه، الذي النص من الثالث الجزء ففي (٣)
أن لو فيها كفعلنا الشعرية األقاويل لنا تخيِّله فيما نفعل «إننا الفارابي: يقول الشعر،
تتبع ما كثريًا اإلنسان فإن كذلك، ليس األمر أن علمنا وإن القول، ذلك لنا خيَّله كما األمر
ا مضادٍّ علمه أو ظنُّه يكون ما كثريًا فإنه علمه، أو ظنه تتبع مما أكثر تخيالته أفعاله

علمه.» أو ظنِّه بحسب ال تخيله بحسب فعله فيكون لتخيُّله،
من ذهنه يف له يرتسم بما اإلنسان لتأثر وصٌف الفارابي عبارة من الجزء هذا يف
باللفتات ميلء جزء وهو املرتسم، الخيال هذا يطابق ال األمر واقع أن علم وإن حتى خيال،
يشك ال صورة إزاء نفسه يجد حني الشعر قارئ أن من الرغم فعىل النافذة، النفسية
له خيَّله عما سلوكه يف يصدر — عجب من — أنه إال الشاعر، وْهم من نسٌج أنها يف
يُالِحظ أن الفارابي يفوت وال الخيال. هذا يضاد قد علًما بالواقع هو علمه عن ال الشاعر،
مع اإلنسان وهُم تعارض ما إذا أنه وهي اإلنسانية، الطبيعة عن العامة املالحظة هذه
عن نظره ا غاضٍّ وهِمه، وفق الترصف نحو اإلنسان يميل أن ا جدٍّ فاألغلب بالواقع علمه
للفت وسعهم من يدخروا أالَّ جميًعا العلمي املنهج بفالسفة حدا مما العقلية، معرفته
اإلنسان؛ طبيعة من العجيبة الحقيقة هذه إىل — الناس عامة عنك ودْع — العلماء أنظار
رأى إن وحتى هو، كما الواقع رؤية عن يعميه الذي الحد إىل بأوهامه يتأثر أن وهي
الجامحة طبيعته يلجم لم إذا — األرجح كان قائمة، أوهامه ولبثت واضحة، رؤية الواقع

الواقعة. الحقيقة صوت إىل يُصغَي أن قبل الوهم نداء يلبي أن — بالشكائم
عن مذهبه يف الثالثة خطوته الفارابي يبني البرشية الفطرة من الجانب هذا وعىل
كان التصوير فيه أُجيد إذا الشعر أن إىل يكاد، أو الواثق ركون يركن إذ الشعري؛ الفن
الواعي، إدراكه عن ترصفه أنها أي نفسه، ذات عن تلهيه فتنة القارئ يفتن أن قمينًا
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األمر من أثًرا أقوى هو ما بل واقًعا، أمًرا يواجه هو فكأنما الخيالية الصورة يواجه بحيث
الواقع.

املرسحية إىل ينظر ذا فمن كلها، الفنون يف الرس مواضع من موضع هذا أن والحق
خشبة عىل يضحك من مع يضحك فيكاد الفنان، خلق من عالم إزاء أنه ينىس وال الجيدة

الجارية. الحوادث عالم إزاء أنه متوهًما يبكي، من مع ويبكي املرسح

وقفة إىل قارئه استثارة يف الشعر أثر عن قوله لنتتبع الفارابي عبارة إىل ونعود
لفعل يُستنهض إنسان مخاطبة يف الشعرية األقاويل تُستعمل «وإنما يقول: إذ سلوكية؛

نحوه: واستدراج إليه باستقرار ما، يشء
الذي الفعل نحو فينهض تُرشده له رويَّة ال املستدرج اإلنسان يكون أن ا إمَّ وذلك
الذي يف روية له إنسان يكون أن وإما الروية، مقام التخييل فيقوم بالتخييل، منه يُلتَمس
بالتخييل ليسبق الكاذبة، باألقاويل فيعاجل يمتنع، أن فيه روَّى إذا يُؤَمن وال منه يُلتَمس

الفعل.» ذلك إىل يبادر حتى رويته
ال منهما فصنف صنفان: العقلية الروية حيث من الناس أن الفقرة هذه من وواضح
الناس؛ من الطائفة لهذه يكون ما أصلح فالشعر وإذن وتدبر، روية عن أفعاله يف يصدر
يناقضها آخر علًما أنفسهم يف تجد لن الشاعر لهم يقدمها التي الخيالية الصور ألن
— السلوك إىل حافز هو حيث من — الشعر أهمية تزداد أن إذن غرابة وال فعلها، فيفوق
من الثاني الصنف ا وأمَّ شبابه، سورة يف وهو الفرد اإلنسان ويف التاريخ، مراحل أوىل يف
وجوهها عىل األمور يقلبون فرتاهم بزمامهم، العقيل املنطق أخذ الذين أولئك وهم الناس،
قبل فناء؟ أم أبقاء وجَهيه: عىل األمر يقلب هاملت راح كما العمل، يف يأخذوا أن قبل
عليهم يقطع أن هؤالء إزاء الشاعر فمهمة فيه، كان الذي موقفه يف معني بفعل يهمَّ أن
يحول أن قبل معني سلوك إىل يحفزهم حافًزا أنفسهم يف ليدسَّ الهادئ، املنطقي تفكريهم

به. يترصفوا أن لهم املراد النحو عىل الترصف دون العواقب يف تفكريهم
— الختامية جملته يف الفارابي يقول كما — الشعرية لألقاويل بد ال كان كلِّه لهذا

وبهاء.» رونق لها ويُجَعل م وتُفخَّ وتُزيَّن ل تُجمَّ «أن

نظرية وهي يكون، أن عساه ماذا الشعري املضمون يف الفارابي نظرية هي تلك
وتطبيق، وتحليل بدرس منَّا جديرة ولكنها كتاب، من واحدة صفحة يف وركَّزها أوجزها
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عنها تتفرع التي القوية النتائج ومن ضعفها. نواحي ويظهر قوتها جوانب منها يربز
لألخالق، الفن يخضع هل وهو: اد، النقَّ بني قائًما ينفك ما إلشكاٍل حلُّها — أرى فيما —
ألسنُة تلوكها بعبارة أو الفضيلة؟ معايري عن مستقلة الفنون يف الجمالية القيمة أن أو

يكون؟ ال أم هادًفا الفن أيكون اليوم: اد النقَّ
التفرقة يف لحظة ترددت ملا السؤال، هذا عن جوابًا لنفيس ألختار كنت لو إنني
فلكلٍّ أخرى، ناحية من األخالق ومجال ناحية، من الفن مجال بني الحاسمة الفاصلة
رذيلة يصور أن أو فضيلة الفنان يصور أن بني الفن عند فرق فال معياره، املجالني من
الشيطان ويصور هللا يصور ملتن هو وهذا الحالتني. كلتا يف التصوير أجاد قد دام ما
بهذه فنان فهو وإذن وأقوى، أجود الشيطان تصوير يف لعله بل مًعا، الصورتني يف فيجيد

بتلك. فنان هو كما
الطائفتني قبوَل يصادف قد وسًطا، حالٍّ اإلشكال تحل الفارابية النظرية أجد لكنني
يف يستهدف — كله الفن تقول أن وتستطيع — عنده الشعر دام فما جميًعا، املتقاتلتني
ونقصد — الخلقية فالغاية إذن معيَّنًا، سلوكيٍّا موقًفا ليقف القارئ استثارة األمر نهاية
جهة من — الشعر لكن الفني، البناء مدار هي — عام بوجه السلوك هنا باألخالق
الصورة بناء من بد ال إذ مبارش؛ بطريق الوعظ أدى هو إذا شعًرا يكون ال — أخرى
الصورة توحيه ملا األمر يُرتك ثم وحدها، الفن معايري إال فيها يُراعى ال التي أوًال، الخيالية
عىل وسلك صها تقمَّ بحيث نفسه، إىل محببة صورة كانت ما فإذا يطالعها، ملن املرسومة
ُقل وكذلك مباًرشا، هدًفا يجعلها أن دون الخلقية الغاية ق حقَّ قد بهذا الشعر كان هداها،
مزج عن فيكف فيعافها يطالعها َمن فيطالعها الشاعر، يرسمها كريهة منفرة صورة يف
ولكن الرش، باجتناب األخالق معايريُ تبتغيه ما الشعر ق يُحقِّ أيًضا هنا فها بها، نفسه

ذاته. الشعري للفن خدمته طريق عن إال الحالتني كلتا يف يحققه ما يحقق ال الشعر

كتابه يف املنطق لعلم عقده الذي الفصل يف الشعرية األقوال مضمون عن الفارابي تحدث
هو فكأنما الدالة، العبارات من بغريها الشعرية العبارة مقارنة أراد ألنه العلوم؛ إحصاء
البرشية، الطبيعة أعماق يف ضاربة جذور إىل بل عرًضا، يجيء اتفاق مجرد إىل ال األمر يردُّ
إن قلت فإذا نفسها، الفكر قوانني شأن ذلك يف شأنُها هكذا، إال تكون أن ينبغي فال
تقول بل يقع، أال ويمكن يقع أن يمكن شيئًا بذلك تقول ال فأنت يجتمعان، ال النقيضني
مضمون يف ُقل وكذلك هي، ما هي العقلية اإلنسان طبيعة دامت ما وقوعه من بد ال شيئًا
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خربة من أخرى صورة لتستدعي خيالية صورة يرسم الشعر إن قلنا فإذا عنده، الشعر
أن يُشبه شيئًا قلنا فقد معينة، سلوكية وقفة إىل صاحبها تدفع بدورها وهذه القارئ،

البرشية. النفس قوانني من قانونًا يكون
الفصل يف الحديث هذا جعل ومبناه، الشعر شكل عن يتحدث أن أراد حني لكنه
إن يقول أن يريد فكأنما الرصف باالتفاق مرهونًا األمر جعل ثم اللسان، بعلم الخاص
املوروثة، القواعد هو هنا الصحة فمعيار بعينها، صورة الشعر يقتيضيف ال العقيل املنطق

ثالثة: أقساًما الفارابي يجده الجهة هذه من األشعار علم إىل وبالنظر
الغائب لضمري استعماله هنا ولنالحظ أشعارهم». يف املستعملة األوزان «إحصاء فأوًال:
قد معلوم، تراث إىل موكول عنده األوزان أمر أن عىل دليل فهو «أشعارهم»؛ كلمة يف

زمن. إىل زمن ومن األمة باختالف يختلف
وأيما واحد، وجه عىل عندهم منها أيما ووزن، وزن يف األبيات نهايات يف «النظر وثانيًا:
بحرف يكون النهايات وأي الناقص، وأيما التام أيما هذه ومن كثرية، وجوه عىل منها
محفوًظا واحد من أكثر بحروف يكون منها وأيما كلِّه، الشعر يف محفوًظا بعينه واحد

القصيدة.» يف
مرة ولنالحظ «… عندهم األلفاظ من األشعار يف يُستعمل أن يصلح عما «البحث وثالثًا:
الشعر مضمون جعل إن أنه يؤكد مما الغائب، لضمري استعماله ثالثة ومرة ثانية
وحدها التاريخية السوابق إىل مستنًدا الشكل يجعل فهو الثابتة، الفطرة إىل موكوًال
هذه اآلن وحسبُنا أخطأ. وأين فيلسوفنا أصاب أين لنتبنيَّ أوىف، بتحليل يسمح ال واملقام
التفكري دقة من بلغ الذي املنطقي الفيلسوف وهو مذهبه، مجمل عن املوجزة الكلمة
يف يكتب أن له كفلت التي الذوقية حاسته من تنتقص لم لكنها قصوى، غاية العقيل
هذا يف كلُّه التاريخ شهدها علمية رسالة أول — يُقال فيما — هي رسالة املوسيقى
أنه الرواة روى لقد حتى األساطري، هوَّلتها إجادة العزف يجيد أن له كفلت كما الفن،
وانرصف. أنامهم ثم أبكاهم ثم الجالسني، فأضحك يوًما الدولة سيف مجلس يف عزف
كان أنه ويُروى امليالد، بعد ٩٥٠ عام من ديسمرب شهر يف دمشق يف الفارابي ومات
وكان عليه، وصىلَّ املتصوفة ثياب األمري فارتدى الدولة، سيف أمريه صحبة يف عندئٍذ

عاًما. ثمانني عمره من قىض قد الفيلسوف
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