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إهداء

وأش��ج��ان��ي ل��ذاذات��ي ح��ل��و رش��ف��ت ع��زت��ه ن��ف��ح م��ن ال��ذي ال��ج��م��ال إل��ى
دي��وان��ي ال��وض��اءِ): دي��وان��ه وك��ن��ِز ب��م��ب��دع��ه��ا (ب��رٍّا ال��ح��ج��ا ب��ن��ات أه��دي

شادي أبو زكي أحمد





والنقد الشعر

قتيبة ابن مة العالَّ رأي

موضع ويضعه قائله، لتقدُّم السخيف الشعر يستجيد من علمائنا من رأيت
ورأى زمانه يف قيل أنه إال عنده، له عيب وال الرصني الشعر ويرذل متخريه،
به خصَّ وال زمن، دون زمن عىل والبالغة والعلم الشعر هللا يقرص ولم قائله،
قديم كل وجعل عباده، بني مقسوًما مشرتًكا ذلك جعل بل قوم، دون قوًما

أوله. يف خارجيٍّا رشيف وكل عرصه، يف حديثًا منهم
والشعراء الشعر كتاب عن





األوىل النارشللطبعة مقدمة

ليست أعتقد ما عىل الغناء وفتنة الغناء» يفتن أن «يجب قوله: Joubert جوبرت عن يُؤثَر
والغناء أيًضا، املغني تهز التي الروحانية وليدة هي بل فقط، الصوتية العذوبة ربيبة

رأيه: يف الزهاوي صدق فإذا جميل، فنٌّ الشعر قرين

ش��ع��ُر ل��ه يُ��ق��ال أن َح��ِريٍّ��ا ف��ل��ي��س س��م��اِع��ِه ع��ن��د ي��ه��ززَك ل��م ال��ش��ع��ُر إذا

العاصفة من تجرد إذا املهذَّبة، الضوضاء حكم يف الغناء يعترب من صادًقا فمثله
منه صلح وما الغناء، شعر من يَُعدَّ ألن صالًحا منظوم كل فليس هذا وعىل املؤثرة، القوية
العاني، وراحة البائس، وأنس الحزين، سلوة فهو ويُستظهر، يَُحبَّ بأن جديًرا كان لذلك

األرواح. ونديم
لبعض فرأيت الحارض، القرن يف بمرص الشعرية النهضة رجال مقر أو نشأة تأملت
وحافظ ومطران بشوقي القاهرة حظ األمثال وأظهر الحظ، عديم وأكثرها كثريًا حظٍّا املدن
بإقامة واألدب أنفسنا نهنئ أن السويسيني معرش لنا فيحق بالرافعي. وطنطا والعقاد،
لم التي األدبية طفولته آثار بآثاره: سنوات منذ عرفته بيننا، شادي أبي الدكتور مثل
به تفضل وبما واملجالت، الصحف كربيات يف ببدائعه ثم عالية، نفسية من ذلك مع تخل
موضوعاتها، تنوع عىل الطلية قصائده فشاقتني الناهضة»، «السويس جريدتي عىل أخريًا
يف أشك ال الذي الغنائي شعره سيما وال األدبية، بآثاره العناية قليل ألنه أسفُت وإنما
الرياحني، تبعثر الزكية النفحات هذه فتبعثرت وحده، فؤاده سلوى وينظمه نظمه أنه
يشء وطبع جمع يف استئذانه إىل واألسف الشعور هذا فدفعني والضياع. للنهب وتعرضت
منه االستزادة إىل الثانية الطبعة يف أُوفق أن راجيًا صباه، لشعر الجميلة النخب هذه من



زينب

الشجيِّ قائلها فم من املتساقطة السنية الآللئ هذه أمثال تضيع أن فحراٌم لألدب، خدمًة
بقوله: مطران بك خليل والنثر النظم يف العرص نادرة وصفه الذي وهو املرتنِّم،

ب��م��ث��ل��ه أض��نَّ��ه وم��ا ال��ده��ُر ب��ه ض��نَّ
ع��ق��ل��ه ات��س��اع ل��ه ك��ع��ل��م��ِه ب��ع��ال��ٍم
ون��ق��ل��ه ن��ق��ده ف��ي إخ��الَص��ه وم��خ��ل��ٍص
م��ع��ت��لِّ��ه ف��ي ال��ج��س��م ـ��ل ق��ب��ـ ل��ل��روح وم��ب��رٍئ
ن��ح��ل��ه خ��الي��ا م��ن ش��ه��ٍد أع��ذَب وق��اط��ٍف
ك��لِّ��ه ال أب��َدع��ه م��ا ل��ب��ع��ض وم��ب��دٍع
أج��لِّ��ِه وف��ي األم��ر أي��س��ر ف��ي وث��اب��ٍت
س��ه��ل��ه روَض ال��ق��ول ـ��ب ص��ع��ـ ي��روض ون��ائ��ٍر
ك��ج��زل��ِه روع��ٍة ذو رق��ي��ُق��ُه وش��اع��ٍر

واقتناص املستورة، األدب كنوز عن البحث العرصي النارش مهمة أصبحت ولقد
بالتقدم يحفل ال أديب من فكم وحدهما، والطبع بالنقد القنوع ال املنثورة، الفرائد
الزمن يلبث فال وحده، له السلوى من فيها بما قانًعا إلهامه، ببدائع النارشين إىل
هذه إذاعة إىل بتوفقي لسعيٌد وإني جمالها. واإلنسانية األدب ويخرس بها، يودي أن
وأميل فيها. تردَّد للشاعر اسم أحبَّ األول عنوانها اخرتت التي الشائقة واملعاني النغمات
لشاعر جديدة أبواب يف أخرى بحسنات الحسنة هذه اتباع عىل الظروف تساعدني أن
الواجب هذا أغفل ومن وأدب، علم ذي لكل وزكاة عمل عرص فالعرص الناهضة، السويس
الفنَّان العالم أديبنا فإىل واألدب، العلم جموده من وتربأ الجمهور، أغفله منه ُقدرٍة عىل
عنرب صادق محمد األستاذ الكبري الثائر الشاعر قول وأُردِّد مًعا، ورجاءه األدب شكر أقدِّم

مخاطبته: يف

ال��ح��ك��ي��م��ا ال��ي��راع ل��ه��ا ع ف��ط��وِّ ـ��ك ��ي��ـ ت��رجِّ (م��ص��ُر) ال��ي��راع ح��ك��ي��م ي��ا
ح��م��ي��م��ا ول��يٍّ��ا ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ل��ه��ا ـ��َت ك��ن��ـ ك��م��ا ال��ش��ب��اب ف��ي ال��ي��وَم وك��ن
ج��س��ي��م��ا م��س��ًع��ى ال��ن��ه��ار وت��ح��ي��ل ن��وًرا ط��رس��ك ف��وق ال��ل��ي��َل ت��ن��ف��ُض
ن��ظ��ي��ًم��ا درٍّا ل��ل��ن��ظ��ي��م م��رِس��ًال ن��ث��ي��ًرا درٍّا ل��ل��ن��ث��ي��ر م��رِس��ًال
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األوىل للطبعة النارش مقدمة

ال��ص��م��ي��م��ا ال��ع��ري��َق م��ج��َده��ا ُم��ع��ل��يً��ا (ل��م��ص��ر) وق��ف��َت م��وق��ف ول��ك��م
ع��ظ��ي��م��ا أم��ًرا ال��ع��ل��ي��اءُ ��َل��تْ��َك َح��مَّ ��ا م��مَّ ت��ح��م��ُل ال��ك��اه��ل��ي��ن ن��اش��َط
رح��ي��م��ا أب��رَّ ب��رٌّ (م��ص��ًرا) ـ��وَز أْع��ـ ك��ل��م��ا ب��ه َع��ْه��دي (زك��يٍّ��ا) ي��ا
ع��ل��ي��م��ا ح��رٍّا ال��دع��اءَ ف��ل��بِّ َم ال��ي��و م��ث��ل��ك ِم��ْن ال��ك��ف��اَة ت��دع��و وه��ي

الجداوي صالح حسن
١٩٢٤ سنة نوفمرب ١٢ يف السويس
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الغناء شعر

مظهر محمد أحمد بقلم

بكلمة األدب حرمة عىل الغيور اوي الجدَّ صالح أفندي حسن األستاذ صديقي فني رشَّ
بعنوان اليوم ينرشها التي الثمني األدب مجموعة إىل ليضمها كتابتها إىل دعاني نقدية،
غريَ كانت وإن الكلمة، هذه أكتب الصادقة لدعوته فتلبيًة الغناء»، شعر من نفحات «زينب:
املشجية املسكرة نخبه ُحْلِو من تذوقتُُه بما إعجابي النقدية بروحي ذهب فقد يرتقب، ما
موسيقي ناظُمها كأنما التوقيع، من لرضوٍب العظمى القابلية من فيها ملحتُه وما مًعا،
ودقة العاطفة، برشف يُشعرك فيها لفٍظ كل بل بيٍت فكلُّ عجب وال شاعًرا، يكون أن قبل
وهذه الفن، وحب الكريمة، الروح وخفة الصايف، الحس وعمق الذوق، وسالمة املعنى،
كان ولو النار. من والجنة الفحم، من واملاس الظالم، من النور تخلق بأن َحريَّة صفات
أجزل، والفن األدب ربح اعتقادي يف لكان عواطفه؛ سبيل يف أكثر عذابًا ل تحمَّ قد شاعُرنا
والحزن والجزع األلم بنات إال هي إن وإعجاب، بشوق اآلن بها نرتنم التي حسناته فإن

العميق.
وإنما متعبًا، فنيٍّا أو طويًال، فلسفيٍّا جوابًا أجيبك ولن الغناء، شعر عن تسألني
الرنانة، والعاطفة الجذاب، واملعنى املتدفقة، السالسة بشعر الغناء شعر بتعريف أكتفي
يف فهو متغنِّيًا، إال نفسه ناظمه يقوله ال الشعر هذا مثل أنَّ والغالب املوسيقي، والذوق
رجال له يغتبط فمما كثرية، لعوامل مرص يف الغناء شعر تدىلَّ ولقد املوسيقى، وليد أصله
من مظهر فالفن سمائه، يف والعبقرية التجديد روح تظهر أن األدب برجال أسوًة الفن



زينب

ظواهر لجميع تترسب بأن جديرة االستقاللية القومية ونهضتنا األمة، يف الثقافة مظاهر
حياتنا.

فلم النفحات، هذه تضمنتها التي الحية األشعار من الكثري وغنيت تلوُت ثم تلوُت
ولم خدرها، يف العذراء الفتاة منه تخجل لن الذي العايل وأدبها تهذيبها مالحظة تفتني
الحنني وال الوثَّابة، املعاني وال املاهر، الرسام ريشة منها تغار التي التصور دقة تفتني
اختيار يف الذوق سالمة وال املرمى، ورشف التعبري كياسة وال الجماد، له يرفُّ الذي
للجمال بالنسبة سواء محله، غري يف حرًفا أو لفًظا تجد أن تستطيع ال بحيث األلفاظ

الغناء! شعر يكون هكذا قريًرا: اعرتايف يف أتردد فلم الفنية، للقابلية أو الشعري
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املغنِّي إىل

واإلب��داِع واإلي��ق��اع ب��ال��وح��ي آم��ن��ْت ل��ص��وت��ك أرواًح��ا ش��نَّ��ف��َت
واألس��م��اع األل��ب��اب دول��ة ف��ي م��ث��ل��ن��ا ال��م��رنَّ��ح ب��ال��ُع��ود وح��ك��م��َت
ون��زاع ت��ع��ان��ٍق ب��ي��ن األس��ر ف��ي وال��نُّ��ه��ى ال��ع��واط��ف م��ن ال��ث��ن��اءُ ف��ل��ك
داع أك��رَم اإلي��ن��اس إل��ى أه��دْت ل��ي��ل��ٍة ذك��رى خ��ي��َر ��ك ف��مُّ ول��ي��ح��َي





الطيبوالزهر

ح��يَّ��ان��ي ح��ي��َن غ��رام��ي ف��ح��يَّ��ا وف��ا وَريْ��ح��ان��ي روح��ي ي��ا ال��ع��ذُب ك��ت��ابُ��ِك
ودي��وان��ي ش��م��س��ي ي��ا ال��ش��ع��ر ِق��بْ��َل��ة ي��ا ه��وى ف��ه��اك ق��ل��ب��ي م��ن ��ع��ر ال��شِّ ون��اش��َد
ال��دان��ي ح��بُّ��ِك ل��وال ال��ب��ع��ُد ب��ه ي��ودي َزَه��ر ع��ن ال��طِّ��ي��ب رح��ي��ل ع��ن��ك رح��ل��ُت
وإح��س��ان ُح��س��ن ف��ي ك��ال��ش��م��س وك��ن��ِت ِرًض��ى وال��ن��س��ي��م ب��رٍّا ك��ال��زه��ر ف��ك��ن��ِت
إلن��س��ان��ي إس��ع��اًدا ن��وِرك وف��ي��ِض يُ��ن��ع��ش��ن��ي ��ام ال��ب��سَّ ب��م��ك��ت��وب��ِك أه��ًال
ل��ل��ع��ان��ي ال��ص��ب��ِر دل��ي��ُل م��ع��ن��ى وك��ل ض��اح��ك��ٌة األن��س م��ع��ان��ي ل��ف��ٍظ ك��ل ف��ي
��ان��ي ال��سَّ م��ع��ب��ودَي م��ن ال��نُّ��ور أح��رف ف��ي ُق��بَ��ًال ح��ام��ٍل أم��ي��ٍن م��ن ب��ه أه��ًال
إي��م��ان��ي (زي��َن) ف��ؤادي م��ن ح��روُف��ُه ل��ث��َم��ْت م��ا أض��ع��اَف تُ��ًق��ى ف��ي ل��ث��م��تُ��ُه
ووج��دان��ي ن��ف��س��ي م��ن ال��خ��ل��د م��ك��م��ِن ف��ي َوَرع��ي م��ن ال��ج��م واألب��رُّ وص��ن��تُ��ه
ُح��س��ب��ان��ي ع��ن��َد وك��ون��ي ال��ف��راِق خ��وَف ف��دع��ي م��ه��ج��ت��ي ي��ا ل��ي ي��رع��اِك ال��ل��ه





نظرة

ال��خ��ل��ي ال��ق��ل��ُب أس��ي��َره��ا ك��ان ع��ت��ب��ْت ب��ن��ظ��رة ال��غ��راَم ��ن��ن��ي تُ��َل��قِّ أخ��ذْت
��ل��ي ل��م��ؤمَّ أَتَّ��ِق��ي م��ا َل��ْح��ِظ��ه��ا ِم��ْن وأت��ق��ي األم��اَن أس��أل��ه��ا ف��ج��ع��ل��ُت
وم��ذلَّ��ِل ل��م��ع��زٍَّز ق��س��م��ٌة أن��ا ُح��س��ن��ه��ا وب��ل��س��م ف��ت��ن��ِت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ِل األوَّ ��ع��ور ال��شُّ ك��س��اب��ق��ة ت��ب��ق��ى ح��رق��ٌة إال ال��ن��ف��س ف��ي م��ا (زي��ُن) ي��ا
ال��ع��ل��ي وال��ش��رِف اإلي��ف��اء ع��ل��ى ب��اٍق وإن��ن��ي ال��ص��ح��ي��ح ال��ح��بَّ أح��ب��ب��تُ��ِك
ي��ف��ع��ِل ل��م ال��ُم��نَ��ى ن��ال انَّ��ه ول��و ل��ق��ب��ل��ة ال��م��ش��وُق ال��ص��بُّ ي��ت��ط��لَّ��ُع
ال��م��ق��ب��ِل وأن��س ال��م��اض��ي ب��ج��الل��ة ال��ُه��َدى ذه��ب وإْن ال��ت��ق��وى ع��ل��ى ص��ب��ًرا





عرساملأتم

ال��ظ��الِم أغ��ان��ي ي��ا ال��ه��ج��ر وف��ي ـ��ر ال��ج��ه��ـ وف��ي ال��خ��ف��اء ف��ي أن��ِت ع��ذب��ٌة
ال��م��س��ت��ه��اِم ل��ق��ل��ب��ه ش��ق��اءً ـ��ِر ال��ع��م��ـ ع��ل��ى األم��ي��ن ال��ع��اش��َق ب��لِّ��غ��ي
إي��الم��ي! م��ن ال��ح��ب��ي��ب يُ��س��رَّ أن ع��زاءً ف��ح��س��ب��ي أدم��ع��ي وأرق��أي
ال��م��ت��رام��ي! ف��ؤادَي م��ن ض��اح��ًك��ا ق��ل��ب��ي ج��نَّ��ة ال��ج��م��اُل ويُ��َزفَّ
خ��ص��ام��ي أم��ي��ري ي��رت��ض��ي وك��ذا أه��ٍل غ��ي��ُر ب��ه أن��ن��ي زاع��ًم��ا
األح��الم أَْش��َوَق أُن��س��ي��ت ك��ي��ف ل��ب��ي! م��ن��ارة وي��ا ح��ي��ات��ي! ي��ا
األي��ام؟ ت��ق��ل��ب م��ن ه��ازئً��ا ول��وع��ي غ��رام��ي ي��ا أن��س��ي��ِت ك��ي��ف
ال��غ��رام رس��ول م��ن ال��ف��ج��ُر أق��ب��ل م��ا إذا دع��اٍب ف��ي ال��ن��وَر أل��ث��ُم
ال��ب��س��ام ل��ح��س��ن��ك ت��ت��س��ام��ى ب��ي��ت��ي روض ف��ي األزه��اَر وإخ��اُل
رام��ي ن��ب��ال��ِك م��ن ل��ل��ش��ع��ر ه��و ت��ب��ًرا ي��ن��ش��ر األص��ي��ُل وي��ج��يء
م��ن��ام��ي ف��ي ف��ت��ن��ت��ي أغ��اري��د م��ن ص��دًق��ا ب��ال��وح��ي ال��م��س��اءُ وي��ج��يءُ
ه��ي��ام��ي غ��رور ف��ي أُن��س��ي��ِت ك��ي��ف ع��م��ري رب��ي��ب��ة ي��ا أن��س��ي��ِت ك��ي��ف
م��دام��ي؟ ل��ي أب��ى أو م��رآِك غ��ي��ر ل��روح��ي غ��ذاءٍ م��ن ال��ح��بُّ ق��ض��ى ه��ل
ظ��الم��ي م��ن ق��ات��ٍل ن��ج��َم ي��ا إي��ه ش��ب��اب��ي م��ن آف��ٍل (زي��ن) ي��ا إي��ِه
أوام��ي م��ع��ن��ى ال��غ��داة ف��ي واذك��ري ق��رب��ي دوَن واس��ع��دي ال��ع��م��ر اف��رح��ي
ع��ظ��ام��ي! ت��روي س��وف م��ن��ك دم��ع��ٌة وح��س��ب��ي ال��غ��ف��وُر ال��م��ذن��ب وأن��ا





قلب! يا

وج��ِل وم��ن ُح��بٍّ م��ن ال��ع��ي��ِش ك��ارَه ي��ا ع��ج��ِل ع��ل��ى ت��خ��ف��ْق وال ب��ال��ح��ي��اة ث��ْق
أج��ل��ي ل��ه تُ��دن��ي ال��ن��وى ع��ه��د ب��ع��د ه��ل ب��ه��ا ب��ررَت ك��م دم��وًع��ا ف��ي��ك أن��ف��ق��ُت
وال��غ��زل ال��رف��ِق خ��ف��وق ف��ي ل��ه وع��ْش م��ض��ى أي��ن ب��ال��ح��ب ال��ه��وى ح��ل��ي��ف ي��ا ث��ْق
واألم��ل ال��ب��رِّ ف��رَض ال��ه��ج��ر ن��ق��م��ِة م��ن م��ل��ت��م��ًس��ا ال��م��ع��س��وِل ب��اس��م��ه ُم��س��ب��ًح��ا
ال��ج��ذل ال اآلالم ف��ي ال��ص��ف��َو وي��ط��ل��ب م��غ��ت��ب��ًط��ا األن��َس ال��وف��يُّ ��ي ي��ض��حِّ ك��ذا
ب��َط��ل م��ن ال��نُّ��ب��َل ف��ي��َك ال��ح��س��ن ج��الل��ُة ع��رف��ْت م��ا ال��ب��رُّ ول��وال ال��ع��ذاُب ل��وال
وال��زَّل��ل ل��ل��ه��مِّ ال ل��ل��ص��ب��ر ف��ال��ف��وُز ن��ائ��ب��ة ت��ص��دْع��ك وال ف��ؤادي ي��ا ث��ْق
ي��زل ول��م ي��ب��ك��ي ف��غ��دا ب��ذك��ره��ا، ط��ربً��ا ش��ع��ُرُه ت��غ��ن��ى وف��يٍّ��ا ي��ا ث��ق
زج��ل! م��ن ال��ق��تَّ��ال ل��ك خ��ف��ق وك��ل ع��اص��ف��ٌة م��ن��ك ل��ح��ٍن دق��ِة ك��ل ف��ي
ال��خ��ج��ل ال ال��ح��ب ل��وَن ال��ص��ب��اب��ُة ب��ه ع��رف��ت دٌم ال��غ��ال��ي ب��ك دويٍّ��ا ي��دوي
م��َل��ل ب��ال ي��زج��ي��ِه ال��ع��م��َر ل��ح��ظ��ه��ا م��ن س��ب��ٌب وال س��ل��ك ال ال��وح��ي ك��أن��م��ا
ُق��بَ��ِل! إل��ى ش��وًق��ا ه��ف��ا ك��ال��رض��ي��ع أو ق��ف��ٍص وف��ي م��ذب��وًح��ا ك��ال��ط��ي��ر ت��رفُّ





الغريب لفتات

ال��خ��ال��ي ال��ج��ب��ل ف��ي ال��ن��ف��ي ع��ذاب ع��ذاب��ي ال��غ��ال��ي واألم��ل ال��ح��بِّ س��ب��ي��ل ف��ي أال
آص��اِل ��ِة أش��عَّ ف��ي دم��ع��ي أك��ف��ك��ف م��وئ��ل��ي ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة وح��ي��ًدا ش��ري��ًدا
ال��ع��ال��ي وال��م��ث��ِل ال��ذك��ر غ��ي��ُر ي��ب��َق ول��م أع��زُّه ت��ولَّ��ى ق��د ع��م��ري وأن��دب
أج��ي��ال ح��ك��م��َة ال��ده��َر ألع��ط��ي ُخ��ل��ق��ُت ِش��ْق��وت��ي ف��ْرط م��ن الق��ي��ت ل��م��ا ك��أن��ي
آل��ي وم��ن ال��وف��اء أج��ِل م��ن وأوذي��ُت م��ه��ج��ت��ي ب��ت��غ��ري��ِب ُط��ه��ري ع��ل��ى ُج��زي��ُت
ال��ب��ال��ي ال��ش��رف ع��ل��ى وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ع��ل��ى ن��اق��ٍم رج��ول��ة ف��ي ص��ب��يٍّ��ا ف��ب��ن��ُت
ال��ع��ال��ي ال��ح��َرِم إل��ى ِرف��ًق��ا وي��ح��م��ل��ن��ي م��اؤه ي��خ��ف��ُق ال��ب��ح��ُر إل��يَّ ي��ح��نُّ
إج��الل ك��لُّ ُخ��ْل��ق��ه��ا م��ن أم��ٍة إل��ى ن��اب��ت ال��ع��ل��ُم أرض��ه��ا ف��ي دول��ٍة إل��ى
ق��تَّ��ال ب��ق��ل��ب��َي داءٍ م��ن ش��ف��ائ��َي ي��ص��ْب ف��ل��م ال��م��واَت ال��ُم��ْح��ي��ي ال��وط��ن إل��ى
ال��ح��ال��ي األم��ل ال ال��ع��ي��ش ض��ب��اُب وح��ول��ي ه��ان��ئً��ا وأح��َس��ُب ش��م��س��ي م��ن أأُح��رُم
أف��ض��ال��ي ال��دس��ائ��س رغ��م ع��ل��ى س��ت��ح��ي��ا وأس��رف��ْت ف��ن��ائ��ي ش��اءت ُع��ص��ب��ًة ف��ي��ا
ال��ت��ال��ي وال��زم��ُن ال��ع��ل��ي��اء ل��ي ف��ت��ن��ق��ُم ال��ه��وى وي��ع��رف��ن��ي ق��وم��ي وي��ذك��رن��ي
أم��ث��ال��ي ن��ك��ب��ُة ت��ش��ج��ي��ه وك��م غ��ف��وًرا، ي��ك��ن ل��م وال��ح��بُّ ال��ح��بِّ ل��ص��وَص ُع��رف��ت��م
إلغ��ف��ال َس��ن��اِك م��ا ول��ك��ْن ُح��ج��ب��ِت ل��خ��اط��ري ال��ن��ع��ي��م ج��ن��ات ش��م��س وي��ا
ب��ال��س��ال��ي غ��رام��ِك ف��ي ع��ب��ٌد ك��ان وم��ا ط��ائ��ًع��ا غ��راِم��ك ف��ي ف��ؤادي س��ل��وِت
أب��ط��ال ق��دوَة ال��زل��زاُل ب��ه أص��اب ع��اش��ق أص��دَق ف��ي��ِك وأف��ن��ى س��أح��ي��ا
أث��ق��ال��ي وأط��رح أح��زان��ي ف��أدف��ُن ��ت��ي وه��مَّ ن��ف��س��ي األي��اُم ت��ن��ص��ُف وق��د
َآلَِّل! ك��فِّ ف��ي رَّ ال��دُّ ال��ب��خ��ي��ل ك��َل��ثْ��ِم بُ��ْخ��لُ��ُه م��ن��ه ل��ي س��اغ ث��غ��ًرا وأل��ث��ُم





زينب

ق��رِب��ْك! ل��دى ال��ق��ل��َب ي��رح��ُم ال ال��ذي ال��خ��ف��وَق أح��ل��ى م��ا زي��ن��ُب!
ص��ب��ك! ه��وى ش��ئ��ِت م��ا ش��ئ��ِت م��ا وَريْ��ح��ان��ت��ي روح��ي ي��ا زي��ن��ُب!
ُح��ب��ك ف��ي ال��ش��م��س ك��ع��ه��د ك��ون��ي ب��ه��ج��ت��ي وي��ا ش��م��س��ي ي��ا زي��ن��ب!
ق��ل��ب��ك ع��ل��ى ف��اب��ق��ي أج��ل��ِك م��ن ب��ه��ا ض��ن��ي��نً��ا أش��واق��ي أغ��ل��ي��ُت
ط��بِّ��ك إل��ى ال��ران��ي ل��ل��ع��اث��ر وال��م��ن��ى وال��ه��دى ��ن��ى ال��سَّ ك��ون��ي
رب��ك إل��ى تُ��دن��ي��ن��ي ل��ل��ط��ه��ر غ��اي��ة م��ل��ك��ي أي��ا ك��ون��ي
ذن��ب��ك ع��ل��ى ُح��زنً��ا تُ��ْس��ِرف��ي ال ال��ص��ب��ا غ��رام نُ��ْع��َم��ى ي��ا ب��ال��ل��ه
دأب��ْك م��ن األج��م��ِل ل��ألك��م��ِل ال��ف��دا وك��ل��ي ووج��دان��ي ��ي ِح��سِّ
ت��رب��ك! ه��وى ن��اج��ان��ي م��تُّ أو ال��ن��وى ص��الت��ي ت��ن��س��ْخ ل��م ع��ش��ُت إن





شمسنيسان

ال��س��ان��ي؟ ع��رُش��ك وق��ل��ب��ي ال��وص��اُل م��ت��ى ث��اِن ل��ه��ا ب��رٍج ف��ي ن��ي��س��ان ش��م��َس ي��ا
وُس��ل��وان��ي؟ وإل��ه��ام��ي ون��ف��س��ي ح��س��ي م��روَّع��ٌة أوط��اٌن ��م ت��ن��عَّ م��ت��ى
إي��وان أح��راس ن��ائ��ل��ه��ا ن��ل��ن م��ن م��ن��زَل��ه��ا ال��ش��م��س دون ت��ن��زل ه��ي��ه��ات
آن ف��ي واإلن��ص��اُف ال��ظ��ل��ُم ف��يُ��ح��م��د ش��ائ��ق��ٌة م��ن��ِك أم��اٍن ت��ح��ي��ن م��ت��ى
ُح��س��ب��ان��ي ال��ب��ع��د ف��إن ع��ل��ي��ه يُ��خ��ش��ى ف��ل��ًك��ا خ��ل��ِت��ن��ي م��ا إذا ت��رح��م��ي��ن��ي ال
أح��ي��ان��ي م��ن��ك ب��ق��رٍب ق��ت��ل وربَّ ق��ات��ل��ًة األج��رام ت��ج��ت��ذب ال��ش��م��س
ب��ن��ي��ران ن��ي��ران ب��لُّ وح��ظُّ��ه ب��ه ال��غ��رام ش��بَّ ع��اش��ق ف��ي ال��ل��ه
ع��ان ق��س��وة م��ن ث��م��ًال زاده��ا ب��ل أم��ًال ت��ض��ْع ل��م ت��ج��نَّ��ْت ال��ش��م��وس إذا
ال��ف��ان��ي ال��خ��ال��د ف��ي��ح��ي��ا ف��ي��ه ي��ذوب ل��ه ف��راق ال ع��ن��اٌق أذاه��ا أق��س��ى
ال��ج��ان��ي! ه��ج��رك م��ن س��وى ال��ه��ب��اء م��ن ب��ش��ًرا أص��ر ل��م إن��ي ح��ن��ان��ك ردِّي
ُروح��ان��ي ال��وص��ل ف��أح��ل��ى ال��ل��ق��اء إل��ى س��ب��ٍب وال ج��ذٍب ب��ال ت��ت��رك��ي��ه ال
وإح��س��ان ح��رم��اٍن ص��ف��و وس��رُّه ل��ه ال��م��ن��ام ف��ي ي��خ��ط��ْر خ��ي��ال��ك س��ل��ي
ه��اِن خ��اط��ٌر ش��ك��ًرا ال��ل��ي��ل وع��ان��ق م��ل��ٍك ف��ي ال��ل��ط��ُف ت��ه��ادى ت��ج��لَّ��ى إذا
ن��ي��س��ان! آم��اَل ي��ا ال��م��ع��ذَّب ف��م ي��ق��ب��ل��ه��ا ب��آم��اٍل ي��ب��س��ْم س��ل��ي��ه
وإي��م��ان��ي! ب��م��ع��ب��ودي أول��ى ف��ذاك خ��ف��ر ع��ن ال��دل ع��ذاَر ي��خ��ل��ْع س��ل��ي��ه
ُس��ك��ران! م��ن��ه ووح��يً��ا وع��ط��ًرا ن��وًرا ك��رم��ْت خ��م��رًة ف��ي��ن��ش��ْر ي��س��ف��ْر س��ل��ي��ه
ق��رآن! إع��ج��اَز ب��ه��ا ك��أنَّ ش��ع��ري ي��رتِّ��ل��ه��ا ب��أن��غ��ام ي��ن��ط��ْق س��ل��ي��ه
ُج��ث��م��ان! س��ت��ر ال س��نً��ى س��ط��وع إال ل��ه ل��ي��س ال��ك��ون ث��ي��اَب ي��ن��زع س��ل��ي��ه



زينب

وظ��م��آن! ن��ش��واٍن دي��ن ف��دي��ن��ه ع��ب��ادت��ه ف��ي ف��ؤادي ي��ن��ص��ْف س��ل��ي��ه
أل��ح��ان! ب��ي��ن ُق��ب��الت ع��ل��ى إال ��ِك��ِه ت��نَ��سُّ م��ن ف��روٌض ت��س��ت��ق��ي��م ال
أوث��ان! ع��بَّ��اُد ج��ارئً��ا ك��أن��ه ع��اث��رٍة غ��ي��ر ن��ظ��راٍت وم��ش��ت��ه��ى
ال��ران��ي س��ج��دَة خ��ي��اٌل ي��ف��ي��ك ال أن وه��وى ح��ك��م��ًة أخ��ش��ى أن��ا وإن��م��ا
وَريْ��ح��ان��ي روح��ي ي��ا ال��ط��ي��ف س��ف��ي��رَة ث��ق��ٍة وع��ن ب��رٍّ ع��ن أن��ِت ف��ح��ب��ذا
ب��ع��رف��ان��ي األع��ل��ى ال��م��ث��َل ل��ِك أك��ن ل��ي م��ث��ل��ك ي��رض��اه ال��ذي ل��م��ث��ل��ي ك��ون��ي
روح��اِن ف��ي��ه م��ن��ا ي��م��رح ال��خ��ل��د ف��ي م��ش��ت��رًك��ا ي��رع��اك م��ل��ًك��ا واغ��ت��دي
وج��دان��ي! أف��ن��ي��ِت ف��ق��د ع��ص��ي��ِت وإن ن��ع��ٍم م��ن أب��ق��ي��ِت ف��م��ا ق��ب��ل��ِت ف��إن
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الصادق احللم

وأنِّ��ي ش��ج��وي واس��م��ع��ي وغ��نِّ��ي ال��ع��ود ل��ي ه��ات
ص��ل��وات��ي! ف��اؤدِّي ع��نِّ��ي األح��زاَن ت��ط��رح��ي

∗∗∗
ط��وًع��ا ه��اك ح��ي��ات��ي ي��ا س��م��ًع��ا ال��ح��س��ن��اء ق��ال��ت
ح��ي��ات��ي! ي��ا ح��ي��ات��ي! ي��ا ن��وًع��ا ال��ح��ب ُس��الف م��ن

∗∗∗
ال��ه��زارا م��ن��ه رن��ح��ت اع��ت��ذاًرا غ��ن��ت��ن��ي ث��م
ع��اِت! ح��بِّ م��ن ل��ه ي��ا ج��ه��اًرا وأح��بَّ��ت��ن��ي

∗∗∗
دويٍّ��ا ال��ق��ل��َب ي��م��أل ش��ج��يٍّ��ا ال��ص��وَت ت��رِس��ل
آلِت! ال��ب��اق��ي ل��ي��ت��ه خ��ل��يٍّ��ا ع��اش ل��ي��تَ��ه

∗∗∗
ال��ش��ب��اب ب��أغ��اري��ِد ع��ذاب��ي ع��ن ��ت ك��فَّ ث��م
ال��ف��ات��ن��اِت ب��ال��ل��ح��اظ دع��اب��ي ف��ي وت��م��ادت

∗∗∗
ق��ط��ف��ا ال��ش��ه��د وج��م��اِل ع��ط��ًف��ا ال��ش��ع��ر وِب��ُح��ْل��ِو



زينب

ال��ص��ف��اِت أح��ل��ى ب��ال��ًغ��ا وص��ًف��ا ح��اول��ُت إن ل��س��ُت

∗∗∗
ت��رض��ى ك��ي��ف ن��ع��ي��م ف��ي ��ى ت��ق��ضَّ ي��وٌم ي��ا إي��ِه
م��م��ات��ي؟ ل��ي ت��رض��ى ك��ي��ف أرض��ا ال��َع��ْوَد ل��ف��ؤادي

∗∗∗
س��ق��ي��م��ا ي��ح��ي��ا م��ن ل��س��َت رح��ي��ًم��ا ب��ي ب��رٍّا ق��ال
ح��س��ن��ات��ي م��ن ذق��تَ��ه ف��ي��م��ا ال��ح��ر ع��ه��دي ب��ع��د

∗∗∗
ب��ش��اِف أح��الم��ي ب��ي��ن ال��ُم��واف��ي ال��ل��ي��ُل وأت��ى
ال��ح��ي��اِة! س��رُّ س��رُّه واع��ت��راف��ي ح��ب��ي��ب��ي م��ن

∗∗∗
ص��ب��ري ه��دَّ ُول��وع م��ن ب��ف��ج��ر ال��ف��ج��ُر ودن��ا
ال��م��ؤات��ي وه��و ف��أت��ى ث��غ��ري ذاق وح��ب��ي��ٍب

∗∗∗
ال��ُم��ذاِب ق��ل��ب��ي ُم��ن��ى ي��ا ش��ب��اب��ي (زي��َن) ي��ا إي��ِه
ه��اِت! ك��اس��ِك م��ن ه��اِت ش��راب��ي ي��ا ُم��دام��ي ي��ا
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كأسشمبان

أق��داِح أج��م��َل األزه��اَر ب��ه��ا ��ي وُخ��صِّ ال��ض��اح��ي ث��غ��رك م��ن ال��راَح ه��اِت ح��ي��ات��َي
ال��ص��اح ع��ن ال��س��الُف ت��غ��ن��ي ف��م��ا ل��ق��ل��ب��ي زه��رٍة ن��ف��َح ي��ا ب��ال��ل��ث��م ت��ك��ت��ف��ي وال
أش��ب��اَح م��س��ك��ر األرواَح ي��س��ك��ر ف��م��ا ب��خ��م��رٍة س��ن��اِك ع��ن ت��س��ت��ع��ي��ض��ي وال
ال��الح��ي ع��اش��ق��ه��ا ق��ب��ل ش��اق��ت ب��س��ح��ِرِك ن��ف��ح��ِت��ه��ا إن ��اءٍة وضَّ خ��م��رٍة س��وى
ِم��س��م��اح ه��زََّة ال��دُّرِّ س��ن��يَّ وت��ن��ث��ْر ص��ب��اب��ًة ت��رق��ْص (ال��ش��م��ب��اِن) إل��ى أش��ي��ري
س��بَّ��اح أك��رَم اإلص��ب��اِح َوَه��ج ع��ل��ى م��ًع��ا ه��اب��ٌط ص��اع��ٌد ن��ف��وٌر غ��ي��وٌر
وأت��راح��ي ش��ج��ون��ي م��ن ويُ��ط��ف��ي غ��رام��ي ُم��ذاب��ُه ي��روي ��ام ال��ب��سَّ ال��ل��ه��ب م��ن
ت��ف��اح! ق��ب��ل��َة األرواح إل��ى ف��تُ��ه��دى ع��اش��ق ت��ك��ري��م ال��ت��ف��اح ي��ك��رِّم��ه��ا
ال��راح! ه��ذه إل��ى ش��وٌق ن��ع��ش��ه��ا ال ب��غ��ي��ره��ا س��ك��رى األرواح ك��ان��ت ول��و





احلباألول ذكرى

ال��ظ��ام��ي ال��ف��ت��ى ف��ؤاِد م��ن ش��وٍق وُق��ب��ل��َة أع��واِم ف��رق��ة ب��ع��د ل��ق��اءٍ س��الَم
ب��أح��ك��ام ع��ل��ي��ه س��ل��ط��انً��ا زل��ِت وم��ا وث��ورٍة ب��ح��رٍب ال��دن��ي��ا ت��ق��لَّ��ب��ت
إل��ه��ام��ي م��ط��ل��َع ال��ده��ر ُح��ف��ظ��ِت ص��ب��يٍّ��ا، ح��ل��َوه ذق��ُت ال��ذي ال��وح��ي م��ن��ب��َع ف��ي��ا
ال��دام��ي وال��م��ش��رق ال��ف��ج��ر دن��وَّ ي��خ��اف ك��ع��اب��ٍد ال��ل��ق��اءَ ن��ف��س��ي ع��ل��ى أخ��اف
أن��غ��ام��ي ت��وج��ُع ال��ع��م��ِر ح��زي��َن ص��الت��ي وَل��ْوع��ت��ي َوْج��دي األي��ام م��ن ف��ح��س��ب��ي
أس��ق��ام��ي ض��ح��ي��َة ال��ق��اص��ي ال��م��غ��رب إل��ى أوان��ِه ق��ب��ل ال��ورد رح��ي��َل رح��ل��ت
آالم��ي أع��ذَب اآلالم م��ن ت��ب��ثُّ س��الف��ة ال��زك��يِّ ال��ح��بِّ م��ن وم��ل��ئ��ي
أج��رام وراص��د أزه��ار ك��الث��م وه��ائ��بً��ا ش��ج��يٍّ��ا ال��ذك��رى ع��ل��ى ف��ك��ن��ُت
آلث��ام��ي ال��غ��ف��وَر ال��ب��اك��ي ال��ه��وى رس��وَل ح��س��ب��تُ��ه ال��ن��س��ي��ُم ال��رط��ُب خ��ف��َق إذا
إس��الم��ي ب��ق��ي��َة ث��ن��اي��اه��ا ق��رأُت رس��ال��ٌة (م��ص��ر) ش��م��س م��ن خ��ط��رْت وإن
��ام ب��سَّ ج��م��ال��ك م��ن ل��ل��ْط��ٍف خ��ي��اٌل روح��ه أن��ت ت��ك��ن ل��م أُن��س��ا ش��م��ُت وم��ا
ألوه��ام ع��ب��ٌد وال��م��ه��ج��وُر ب��ه��ج��رك، ات��ه��ام��ه��ا ل��غ��ي��ر ن��ف��س��ي اك��ت��أب��ْت وم��ا
أح��الم��ي؟ ره��ي��ن��ُة وال��ن��ع��م��ى أأن��س��اِك ن��ع��م��ت��ي م��ه��َد وي��ا أح��الم��ي (زي��َن) ف��ي��ا
إج��رام��ي ش��اه��َد ُع��دَّ ت��ي��ًه��ا ازددِت أو وت��وب��ًة ع��ف��ًوا ال��ي��وَم ج��دِت وس��ي��ان
وإع��ظ��ام��ي ال��ج��الُل ال��ب��اق��ي ح��ق��ِك وم��ن وال��ه��وى وال��ح��س��َن ال��ش��ع��َر ع��رف��ت ف��م��ن��ِك
ال��س��ام��ي! م��ظ��ه��ُرُه أن��ِت ش��ه��ًدا وأع��ش��ُق ل��غ��ي��ِرِه ن��ف��ًع��ا ال��ن��ح��ِل ك��ع��ي��ش أع��ي��ُش





شعر خصلة

ال��ع��اب��س ح��ظ��ه��ا م��ن أخ��ف��ف ال��ظ��الْم ف��ي م��ه��ج��ت��ي إل��ى َخ��ل��وُت
م��ؤن��س��ي ع��ن ال��ب��ي��ن ف��ي األن��س ف��م��ا ح��راْم! ح��راٌم، ح��راٌم، ف��ق��ال��ت:
ال��م��ج��ل��س (زي��ن��ُة) اح��ت��ج��ب��ْت إذا ال��ُم��داْم ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ط��اب وه��ل

ال��ح��زي��ْن ل��دم��ع��ي دْع��ن��ي ف��ب��ال��ل��ِه
األن��ي��ْن ل��م��ث��ل��ي رب��ي ش��اء ف��ق��د
ع��ذاب! ل��وم��ي إنَّ راح��ًم��ا، وك��ن

ال��ص��اب��ِر ح��ك��م��َة أع��لِّ��م��ه��ا ان��ت��ف��اْع ب��غ��ي��ر ُج��ه��دي وح��اول��ُت
آِس��ري يَ��َزْل ل��م م��ا ال��ُع��ذْر م��ن — يُ��ذاْع م��ا ق��ولُ��ه��ا وم��ا — ف��ق��ال��ْت
وال��ح��اض��ِر األم��ِس ف��ي ال��ص��ف��ِو ع��ن االم��ت��ن��اْع ل��ه��ا ال��وف��اءَ ك��أنَّ

��ن��ي��ْن ال��ضَّ ال��ل��ق��اءُ ي��ح��ي��َن أن إل��ى
ال��دف��ي��ْن ال��غ��راُم ي��ع��وَد أن إل��ى
ال��م��س��ت��ط��اب! ب��رِّه��ا م��ن ال��ب��ع��ِث إل��ى

َزَم��ْن م��ن س��اع��ٍة ف��ي ال��ذْك��ر ع��ل��ى ال��ف��ؤاد خ��ف��وق إال ه��و وم��ا
َوَه��ْن م��ن ُص��ْف��َرٍة ف��ي ال��ب��دُر أت��ى وال��وه��اْد ال��رُّب��ى َخ��ْل��َف األف��ِق وف��ي
َف��تَ��ْن م��ا إذا ال��ش��ج��يَّ ويُ��ْس��ل��ي ِح��داْد ف��ي ب��م��ط��ل��ِع��ِه ي��روُع

ال��ث��م��ي��ن وال��ض��ي��اءُ ف��راق��ب��تُ��ُه
األم��ي��ن ف��ي��َض ال��ك��ون ع��ل��ى ي��ف��ي��ض
ال��س��راْب! ل��ن��ف��س��ي ول��ك��ن َع��َزاءً،
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ال��ص��بَّ��اح ش��م��ِس ق��ب��ل أس��ت��ف��ق ف��ل��م ن��ائ��ًم��ا ح��بُّ��ه��ا وأس��َك��َرن��ي
يُ��ب��اْح م��ا خ��اَل��ه��ا َم��ْن أم��ان��ي��ه ظ��ال��ًم��ا ُم��ه��ج��ت��ي أي��ا ف��ق��ل��ُت
ال��ك��ف��اح ال ال��رِّض��ى إال ال��م��وُت وم��ا دائ��ًم��ا ال��م��ن��ى إال ال��ع��ي��ُش ف��م��ا

ب��دي��ْن غ��رام��ي م��ن أك��ت��ف��ي ف��ه��ل
ال��س��ن��ي��ْن ب��اق��ي��ات ف��ي ال��وج��ُد ه��و
ال��م��ذاْب؟ ل��ق��ل��ب��ي ال��غ��ن��اء وش��ع��ُر

ال��ح��ن��ان ع��ل��ي��ه ي��رفُّ ك��ت��ابً��ا ل��ل��ب��ري��د ح��ام��ٌل ف��ن��اول��ن��ي
األم��ان إل��ي��ه ت��ع��ي��د ح��ي��اًة ال��ش��ه��ي��د ل��ل��ف��ؤاد ب��ه ك��أنَّ
تَ��ف��اْن ف��ي ي��أِس��ه��ا ع��ل��ى وك��ان��ت ج��دي��ْد م��ن ُم��ه��ج��ت��ي ل��ه ف��ح��نَّ��ت

ح��ن��ي��ْن م��ن ُق��بْ��َل��ًة ف��ق��بَّ��ْل��تُ��ه
ال��ره��ي��ن ��ي ِح��سِّ ك��ل م��ن ال��ح��بُّ ه��و
م��ج��اْب! ُش��ع��ور م��ن أل��ه��م��ْت ب��م��ا

ي��ن��ت��ه��ي ال ال��ح��س��ِن م��ن ش��ه��يٍّ��ا ال��ج��م��اْل م��ع��ان��ي م��ن ب��ه وذق��ُت
ت��زده��ي خ��ص��ل��ًة َش��ْع��ره��ا وِم��ْن ك��ال��آلل ِش��ْع��ره��ا م��ن وأل��َف��يْ��ت
ال��م��ش��ت��ه��ي ل��ل��ع��اش��ق ال��وص��ل م��ن ال��ُم��ح��ال وك��ان ب��ل��غ��تْ��ه ب��م��ا

ال��ج��ب��ي��ْن أَش��ْع��ُر ِش��ْع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا
ال��ُم��ب��ي��ن ك��ال��ص��ب��اِح س��ي��ت��ب��ُع��ه
ال��س��ح��اب؟ داج��ي ذاك أْم ش��روُق��ِك،
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الجاني الحبيب رثاء

رداك ال��ف��داءَ ي��رض��ى ل��و أف��دي��ه ال��ذي م��ب��َس��م��ك ال��ده��ر ع��وادي ح��ج��ب��ْت
ن��واك ال��ث��ن��اءُ م��ن��ع إذا ش��ك��ري ج��وارح��ي وك��ل ج��رح��ي م��ن وأف��ي��ِه
واإله��الك اإلش��ق��اء ع��ل��ة ع��ن وح��دِّث��ي ال��م��ل��وك م��ل��ِك إل��ى س��ي��ري
واإلش��راك ال��ب��غ��ي ب��ي��ن ق��ت��ل��وك األل��ى ع��ل��ى ال��رح��ي��َم ال��ق��اض��ي واس��ت��ن��ص��ري
��اك األفَّ ب��ع��ه��ده��ا اآلي��ب��ي��ن م��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ال��خ��اس��ري��ن
ي��راك ي��ع��ي��َش ال ح��ت��ى ي��ط��وي��ه ال��ذي ال��ع��دُم ب��ه أول��ى َم��ْن ك��لِّ م��ن
ذك��راِك؟ ف��ي ال��ج��مَّ ال��ح��ن��اَن أب��ك��ي ال��ص��ب��ا آم��ال ب��ُم��ذاب أم ب��ال��روح
ال��ش��اك��ي وح��ظ ال��نُّ��ع��م��ى ع��ل��ى دوًم��ا ج��ن��ى وإن يُ��داس ال ال��م��ح��ب��ة ح��ق
س��ن��اِك ع��زي��ُز ب��ه��ا وه��ان ح��رٍّا ش��ج��ْت ص��دق��ت إذا دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ال
��اك ال��ن��سَّ ض��م��ائ��ر وت��ق��ط��ع��ي��ن غ��ًدا س��أح��ي��ي��ه��ا أش��ج��انً��ا تُ��ح��ي��ي��ن
ه��واك ال��ح��زي��ن ق��ل��ب ف��ي ُص��ن��ِت م��ا ال��رَّدى ش��رِك ف��ي ف��أن��ِت ب��ق��ي��ِت ول��ئ��ن
ه��الك��ي ال��ج��م��ال ب��ع��د ع��ل��ى وأرى ل��ه��ي��ب��ه��ا ال��ض��ل��وع م��ن ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى
ب��اك ج��اٍث م��ث��واِك ع��ل��ى ص��بٌّ غ��ٍد وف��ي ال��وف��اءَ أق��رئ��ِك وال��ي��وَم
ذاك ب��ق��ل��ٍب ال��دن��ي��ا ف��ي س��ي��ع��ي��ش أًس��ى ال��ُم��ف��ن��ي ب��ح��ن��ي��ِن��ِه ي��م��ْت ل��م إن
م��ث��واِك ف��ي ال��ع��ذَب ال��ش��ف��اءَ ف��رأى دائ��ه ك��ام��ن ال��ل��ي��ُل أث��ار وم��ت��ى
ث��راك! ب��ط��ي��ِب ي��ف��ن��ى أن أح��ي��اه رب��م��ا ح��ول��ك ب��ال��تُّ��رب ت��ب��خ��ل��ي ال





الشباب وداع

زف��ي��ري وح��ق ن��ع��م��ت��ه ب��ج��الِل ال��م��ن��ق��ض��ي ال��ش��ب��اب ع��ه��ِد ع��ل��ى أس��ف��ي
ض��م��ي��ري ل��ق��اءِ م��ن إال ف��ش��ق��ي��ُت ال��ُه��َدى آم��اَل وح��رس��ُت ودَّع��ت��ه
ون��ف��وري وداده ب��ي��ن أرع��اه وُم��ق��ب��ٌل ال��ف��خ��اُر ي��ك��لِّ��ل��ُه م��اٍض
م��ص��ي��ري إزاء م��ح��ب��تُ��ُه وج��ن��ْت ق��س��ْت وإْن ال��ج��م��ال ع��ل��ى ال��ش��ف��ي��ق وأن��ا





الشباب عربة

حاوْل عمرها، قرص من الشكوى فبدل الربيع. كأيام واملحبة والحماس الشباب
بها! تتمتع أن فؤادي يا

Ruckert روكرت





اجلامل مذهبييف

ل��تُ��ف��س��ْد ت��ح��بُّ ن��ع��م��ًة ي��غ��ت��دي ال أن ال��ح��س��ن ج��الل��ة ف��ي م��ذه��ب��ي
ل��يُ��ع��ب��ْد ي��ص��ان م��ا ال��ح��س��ُن إن��م��ا ل��ي��ش��َق��ى ي��ص��اُن م��ا ال��ح��س��ِن أك��ث��ُر





املعبودة الصورة

ال��َق��َم��ْر ي��ن��اج��ي َم��ْن ت��ن��ه��روا وال ال��ح��ب��ي��ِب خ��ي��ال أق��دِّْس دع��ون��ي
��َوْر ال��صُّ ع��ب��دُت ُه��ج��رُت ف��ل��م��ا ال��ج��م��اِل ل��ذاِت س��ج��دُت ق��د ف��ك��م





تناقضاحلب

سبب أقوى لديه حينما يكون ما أحزن فهو الوهمية، باملتناقضات الحب يُوَلُع
الحنني. صبو عن التعبري وصمتُه العميق، الفرح سماُت وزفراته للحبور،

Bouvee بويف





ومالحظات نقد

فرحات) الفتاح عبد املبدع األستاذ (بقلم الفنية النهضة

أن الرشقي» «املوسيقى كتابه يف الُخَلِعي أفندي كامل املعروف املوسيقار األستاذ ذكر
وخدعه الجد أخطأه فقد لها، واضًعا حدَّد من وكل واضع، لها يُعرف «لم املوسيقى
ظهر طور أي يف اإلنسان فإنَّ اإلنسان، بني وأطوار العمران حقيقة يدرك ولم الباطل،
والقبائل الهمجية األمم ترى تراك ما أو أليفه. والشعر حليفه، فالغناء انترش وأرض
اختالًفا األمم يف تختلف إنها نعم حالها؟ وتناسب طبعها تالئم وأنغاٌم ألحاٌن لها الوحشية
والحضارة، العلم يف ودرجاتهم املدنيَّة، يف تفاوتهم هذا ومنشأ عظيًما، تباينًا وتتباين هائًال،
يف منهما واحٍد كل ويضع أوروبا، يف واألديب أفريقيا، يف الزنجي إىل مثًال ينظر فالذي
نوع من هو بل اإلنسان، نوع من ليس اآلخر إىل بالنسبة كأنه األول أنَّ يرى ميزان، كفة
وعلمهما شكلهما يف تراه الفرق أن وكما العضالت، وتقاطيع القامة اعتدال يف يشبهه آخر

وغنائهما.» لحنهما بني كذلك تراه
كانت إذا منه بدَّ ال واعرتاٌف الغربية، املوسيقى بمحاسن اإلشادة يف يقال ما أبلغ وهذا
واألغاني القصائد ألنَّ املالحظات هذه اقتبسُت وقد الفنية. النهضة يف حقيقيٌة رغبٌة لنا
يف كذلك معظمها يكن لم وإن معناها، يف أوروبية نزعٍة ذاُت الديوان هذا بها ازدان التي
املناسب، التوقيع اختيار يف املبنى بجانب ثانوي املعنى أن الناس بعض يتوهم وقد مبناه.

الغناء. يف يشء كل هو الصوت حسن أنَّ بعضهم ر تصوُّ عنه يقل ال خطأ وهذا
غرابة أكثُر أساتذتها أعاظم مؤلفات يف «املوسيقى :H. Giles جيلز ه. األستاذ قال
حاجة أكثُر العرصي املوسيقار أن إذن فبديهي الشعر.» عن أرسارها يف غموًضا وأعظم
أركان من ثان ركٌن وهذا وافًرا. فنيٍّا تقديًرا يغنيه ما وتقدير معرفة إىل سامعيه من



زينب

غري عن األعمى وتقليُدهم املغنِّني، جهُل الغناءَ أفسد ما فكثريًا املنشودة، الفنية نهضتنا
االخرتاع. عن وعجزهم إصابة،

عن الذكر السالف بكتابه ا خاصٍّ فصًال عقده يف الخلعي األستاذ وأحسن أصاب وقد
صناعًة. اإلتقان بلوغ يف والدراية العلم فضل بذكر عنايته ويف الحاذق»، املغني «صفة
بني الوسيط هي «املوسيقى :Beethoven بيتهوفن الكبري املوسيقي األستاذ يقل ألم
املؤهالت أوًال للموسيقار تكن لم إذا ذلك يتسنى وكيف الحسية»، والحياة الروحية الحياة
والشعر الغناء لرتقية الحديثة بالنزعة أغتبط لهذا الوسيط؟ هذا حارس ليكون الكافية
عىل شكر أجمل الجداوي صالح أفندي حسن الغيور األستاذ وأشكر لجنب، جنبًا واألدب
ازدانت ما أنفس من حجمها صغر عىل املجموعة هذه فإن الفنية، النهضة لهذه مساعدته
عربيٌّ فإنشاؤها الجذابة، األوروبية باملعاني فياضٌة أنها ورغم الغناء، شعر من املكاتب به
والشعر الفكري، الجمال وعشاق األدب، طالب عليه يتهافت مما وعذوبتها تُها ورقَّ متني،
عناية بفضل الغناء محافل يف العطرة السنية أبياتها تنترش أن وأميل املطرب. الوجداني
بعضها آذى ما كثريًا التي املألوفة، واملواويل واألدوار الطقاطيق بدل ونابغيه، الفن نابغات
تمجيد يف زمييل شكر إال كذلك يسعني وال الجمهور. من الراقية الطبقة وأفهام أسماع
بقصيدتني اقرتاحي عىل بناءً الذهبي الديوان هذا لتذييله أفندي، اوي الجدَّ والفن األدب
أوًال، اختاره ما إىل هما يضمَّ أن نظري يف به األوىل وكان الغناء، شعر أبدع من للناظم
شاقني مما أخرى إضافات إىل يتوفق الثانية الطبعة يف ولعله الفراغ، بضيق أعتذر وأن

بعد. يُنرش لم وإن عليه االطالع
هذا يف الفنية البدائع من يشء إىل املثل سبيل عىل أشري أن ذلك بعد بي ويحسن
بعواطف امتاز ملن وخصوًصا الحاذق، للموسيقي واإللهام الحبور مصدر ألنها الديوان؛

وشكواه. حبِّه عوارض يف الناظم وشارك اسة، حسَّ
إيجازها عىل ألنها الحب؛ قصائد أبلغ من فهي والزهر»، «الطيب قصيدته مثًال خذ
أبدع فما اف. الكشَّ الحس وعمق الفتانة واألوصاف والتشابيه املعاني من الكثري جمعت

قوله:

ال��دان��ي ح��بُّ��ك ل��وال ال��بُ��ع��ُد ب��ه يُ��وِدي َزَه��ر ع��ن ال��طِّ��ي��ِب رح��ي��َل ع��ن��ِك َرَح��ْل��ُت
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كلما الحال بطبيعة يندثر الذي بالطيب نفسه وشبه بالزهر، محبوبته شبه فقد
يجدد منه القريب حبَّها أن معناه ما بقوله ذلك عىل استدرك ولكنه مصدره، عن ابتعد
أبرع وما عنها. بعُده ذلك لوال بها يودي التي حياته يجدد أخرى وبعبارة الطيب، هذا

قوله: يف الخيالية دقته

ل��ل��ع��ان��ي ال��ص��ب��ِر دل��ي��ُل م��ع��ن��ى وك��لِّ ض��اح��ك��ٌة األن��س م��ع��ان��ي ل��ف��ٍظ ك��ل ف��ي

له: تقديسه بل وتكريمه حبيبته مكتوب إىل اإلشارة يف وقوله

ووج��دان��ي ن��ف��س��ي م��ن ال��ُخ��ل��د م��ك��م��ن ف��ي ورع��ي م��ن ال��ج��م واألب��رُّ وُص��ن��تُ��ه

بقوله: القانعة غري املعشوقة نظرة تصوير أجاد وقد

ال��َخ��ِل��ي ال��ق��ل��ُب أس��ي��ره��ا ك��أنَّ ع��ت��ب��ت ب��ن��ظ��رٍة ال��غ��رام ��ن��ن��ي ت��ل��قِّ أَخ��ذَْت
��ل��ي ل��م��ؤمَّ أتَّ��ق��ي م��ا ل��ح��ظ��ه��ا م��ن وأتَّ��ق��ي األم��اَن أس��أل��ه��ا ف��ج��ع��ل��ُت
وم��ذلِّ��ِل ل��م��ع��زٍز ق��س��م��ٌة أن��ا ُح��س��ن��ه��ا وب��ل��س��م ف��ت��ن��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا

نُظمت أنها أبياتها من فهمت وقد املأتم»، «عرس املشجية قصيدته متأثًرا وقرأت
من جزءٌ منها بيٍت كل وكأنَّ املغتصبة؛ لحبيبته العرس موسيقى من ضعيف مسمٍع عىل
يف خاصة مكانة إذن فله تقاَوم، ال التي املتفجرة العواطف شعر من وهي املنفطر، فؤاده
ربما التي املوسيقى أنغام مخاطبًا قوله يف الوثَّاب خياله وأسمى شعوره أكرم وما الغناء.

قلبه: يف املدى حزِّ بتأثري تأثريها يشبه أن به األوىل كان

إي��الم��ي! م��ن ال��ح��ب��ي��ُب يُ��س��رَّ أن ع��زاءً ف��ح��س��ب��ي أدم��ع��ي واْرَق��ئ��ي
ال��م��ت��رام��ي! ف��ؤادَي م��ن ض��اح��ًك��ا ق��ل��ب��ي ج��ن��ة ال��ج��م��ال ويُ��زفَّ

أول األعضاء) وظائف (علم الفسيولوجيا عىل املطلع والعالم األديب الطبيب ولعل
قلب!»: «يا قصيدته: من التالية أبياته يف الفنَّان شاعرنا ووصف لخيال سجوًدا يسجد من

ي��زِل ول��م ي��ب��ك��ي ف��َغ��َدا ب��ذك��ره��ا، َط��َربً��ا ِش��ْع��ُرُه تَ��َغ��نَّ��ى وف��يٍّ��ا ي��ا ِث��ْق
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زَج��ِل ِم��ْن ال��ق��تَّ��اُل ل��ك خ��ف��ٍق وك��لِّ ع��اص��ف��ٌة م��ن��َك ل��ح��ن دق��ِة ك��ل ف��ي
ال��َخ��َج��ِل ال ال��ح��بِّ ل��وَن ال��ص��ب��اب��ة ب��ه َع��رَف��ْت دٌم ال��غ��ال��ي ب��َك دويٍّ��ا ي��دوي
َم��َل��ِل ب��ال ب��زج��ي��ه ال��ع��م��ر ل��ح��ظ��ه��ا م��ن َس��بَ��ٌب1 وال ِس��ْل��ٌك ال ال��وح��ُي ك��أن��م��ا
َق��بَ��ِل إل��ى ش��وًق��ا َه��َف��ا ك��ال��رَّض��ي��ع أو ق��ف��ٍص وف��ي م��ذب��وًح��ا ك��ال��ط��ي��ر تَ��ِرفُّ

يهز ما واأللم الحزن ألحان من ففيها الغريب»، «لفتات قصيدته كذلك أروع وما
قوله: األخص عىل منها ويعجبني الجماد،

أب��ط��اِل ق��دوَة ال��زل��زاُل ب��ه أص��اب ع��اش��ٍق أص��دَق ف��ي��ِك وأف��ن��ى س��أح��ي��ا
أث��ق��ال��ي وأط��رُح أح��زان��ي ف��أدف��ُن ��ت��ي وه��مَّ ن��ف��س��ي األي��اُم تُ��ن��ص��ُف وق��د
َآلَِّل! َك��فِّ ف��ي رَّ ال��دُّ ال��ب��خ��ي��ِل َك��َل��ثْ��ِم بُ��ْخ��لُ��ُه م��ن��ه ل��ي س��اغ ث��غ��ًرا وأل��ث��ُم

الخيايل حتى الغزيل شعره كل يف بيِّنة ميزة وهي — للفضيلة تكريمه أجمل ومن
حبيبته: مخاطبًا قوله — منه

ِط��ب��ْك إل��ى ال��ران��ي ل��ل��ع��اث��ر وال��ُم��نَ��ى وال��ُه��َدى ��نَ��ى ال��سَّ ك��ون��ي
ربِّ��ْك إل��ى ت��دن��ي��ن��ي ل��ل��ط��ْه��ِر غ��اي��ًة َم��َل��ك��ي أي��ا ك��ون��ي

حيث الخيال ولطف الرقة يف غايٌة ومطلعها «زينب!» قصيدته: من البيتان وهذان
يقول:

ُق��رِب��ْك ل��دى ال��ق��ل��َب ي��رح��ُم ال ال��ذي ال��خ��ف��وَق أح��ل��ى م��ا زي��ن��ُب!

براعته تتجىل األول» الحب «ذكرى قصيدته يف كما نيسان»، «شمس قصيدته ويف
قوله: كثريًا أعجبني وقد مظاهرها. أسمى يف والصناعية التصويرية

ال��ج��ان��ي! َه��ْج��ِرِك ِم��ْن ِس��َوى ال��َه��ب��اءِ م��ن بَ��َش��ًرا أِص��ْر ل��م إن��ي ح��ن��انَ��ِك ُردِّي

الالسلكية. الخواص إىل لطيفة إشارة — القارئ يرى كما — البيت هذا يف 1

56



ومالحظات نقد

بك: شوقي قول من وأبلغ وأعذب أدقَّ رأيي يف وهو

ُروح��ان��ي! ال��ح��س��ُن وه��ذا ال��تُّ��راب م��ن بَ��َش��ٌر إن��ن��ا ع��نَّ��ا ج��م��اَل��ك ص��ون��ي

عنك دع شعر»، «خصلة وكذلك الصادق»، «الحلم قصيدته أن ظني عىل ويغلب
القديمة املدرسة رجال تطرب مما ليست وغريها، العادل» و«الجزاء الرسول»، «الكروان
املستقبل»؛ «شعر وأقول املستقبل، لشعر الحية األمثلة أجمل من ولكنها ْوَن، يَُسمَّ كما

لزمانها. سابقة إبداعها يف تكون تكاد أنها أنكر ال ألني
محاسنها ومتنوع بفاكهتها، ينعم وأن ظاللُها تمتد بأن جديرٌة الفيحاء الجنة هذه

الحديث. األدب وأنصار الغناء، فن ومحبيِّ العربية، أبناء من الجمال عشاق جميع
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الرسول الكروان

أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��ك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه
ال��ف��ان��ي ل��ه أن��ي اآلْن ح��ب��ي��ب��ي ب��لِّ��غ
ال��م��ج��روْح ق��ل��ب��َي ف��ي ال��رُّوْح غ��ي��ُر ي��ب��َق ل��م
ت��ن��اس��ان��ي؟ م��ه��م��ا أب��وْح س��واُه ل��ي َم��ْن

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! تَ��ْك��ِف��ي��َك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه

∗∗∗
َف��ن��ْك ل��ي زاَل ال ال��ف��نَّ��ان ص��اح��ب��ي ي��ا
م��ن��ك ش��ابَ��َه م��ا وَح��ن��اْن ه��ًوى نَ��ْج��َوى
��اْم ال��ب��سَّ وج��ِه��ه م��ن اإلل��ه��اْم ت��س��ت��ق��ب��ُل
وج��دان��ي َف��يْ��ِض ِم��ْن واألن��غ��اْم ��ْع��َر وال��شِّ

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��َك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه

∗∗∗
غ��ي��ري ش��اَق��ُه ه��ل ال��ن��اْس أَع��زَّ س��ائ��ْل
أم��ري ف��ي وال��ش��ك ال��َوْس��واْس ن��اَل��ُه أو



زينب

ال��واف��ي ص��اح��ب��ي ي��ا ف��إن��ص��اف��ي س��ائ��ْل
ال��ج��ان��ي ص��م��ت��ه ف��ي وإت��الف��ي م��ن��ه،

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��ك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه
ب��آالم��ي َس��ْك��َرى األع��واْم م��رَّت ق��د
ب��أح��الم��ي تُ��ذك��ى ِض��َراْم ف��ي��ه وال��ق��ل��ُب
ال��ج��م��اْد ح��ت��ى تُ��ذي��ُب ب��ال��ب��ع��اْد ول��وع��ت��ي
ال��ب��ان��ي ال��ه��وى ل��وال نَ��َف��اْد ع��ي��ش��ي ف��ك��لُّ

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��ك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه

∗∗∗
ال��ع��ادْل وال��ش��اه��ُد األم��ي��ْن ال��رس��وُل أن��َت
ال��ق��اِت��ل ش��اه��ُد ال واألن��ي��ْن ِل��ُح��ْرَق��ِت��ي
ال��ش��ري��ْد م��ث��َل ف��ع��ش��ت ال��وح��ي��ْد ح��ب��ي��ب��ي أق��َص��ى
ديَّ��ان��ي ح��ب ف��ي أُِب��ي��ْد ط��ي��ًف��ا وِص��ْرُت

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��ك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه

∗∗∗
ت��ح��ي��ات��ي أْزَك��ى َك��َرواْن ي��ا ب��ل��غ��ه
اآلت��ي ف��ي ال��ح��ظُّ أم��اْن ف��ي ل��ه وق��ْل
ي��زول ال أن ه��ي��ه��ات ي��ط��ول م��ه��م��ا ف��ال��ل��ي��ُل
��ان��ي ال��سَّ ل��ل��م��ش��رق األف��ول ب��ع��د وال��ن��ج��ُم

∗∗∗
أش��ج��ان��ي! ت��ك��ف��ي��ك َك��َرواْن ي��ا ب��ال��ل��ه

60



العادل اجلزاء

�ْك �ل� �ي� �ب� س� �ي ف� ال��ع��م��ي��ْق ول��ل��ح��زِن ، ال��ص��بُّ ج��زَع
�ْك �ل� �ي� �ث� �م� ل� ي��ط��ي��ْق ه��ذا ف��م��ْن ال��دن��ي��ا، ل��وع��ة
�ْع! �يَّ� �ض� ي� ال وُح��ب��وْر ض��ي��اءٍ م��ن ُم��ْل��ٍك غ��ي��َر
… ْع �وزَّ وت� ت��دوْر ش��تَّ��ى ب��ه ال��ح��بِّ أك��ؤُس
�ْك! �ال� �م� ج� �ي ف� ال��ح��ائ��راْت ال��ع��ق��وِل آالِف ب��ي��ن
�ْك! �واِل� �ن� ب� ال��ش��اع��رات ال��ط��ي��ور وأغ��اري��ِد
�ْك! �يِّ� �وف� ل� ت��ص��اْن ال��م��ثْ��َل��ى األك��ؤس أن غ��ي��ر
… �ْك �يِّ� �ن� �س� ل� ال��ح��ن��اْن ف��رط ف��ي ال��ع��م��ر ط��وَل ع��اش
�ي! �ات� �ي� ح� �ا ي� ال��ع��زي��ْز وال��ح��س��ِن ال��رُّوح ص��ف��اءِ م��ن
�ي! �ات� ألن� ال��ُم��ج��ي��ْز وال��ب��رِّ ال��ج��مِّ وال��وف��اءِ
�ْن �ي� �ن� س� �ي ف� ال��ع��ذاْب ب��ع��د م��ن ��ْم��ِح ال��سَّ وال��ج��زاءِ
�ْن �ي� �ل� ي� ال ح��س��اْب أو ع��ظ��اٍت ك��ان��ت ك��لُّ��ه��ا
�ْك �اب� رض� �ن م� خ��م��رْك ص��ف��َو أُس��َق��ى اآلن ب��ي ف��إذا
�ْك �اب� دع� �ي ف� ال��م��س��ت��ط��اْب أش��ه��ى األُن��َس وأذوق
… �ي �ن� �ي� �ق� �ي� ف� ال��ح��زي��ْن ل��ل��ص��در ال��ص��دَر وأض��مُّ
�ي! �ون� �ن� وج� ال��ع��اذل��ي��ن وش��رور ه��م��وٍم م��ن
�ي! �رام� غ� �ا ي� ج��س��ِم��ك ك��ل م��ن ل��ي ال��ل��ث��م وي��ب��اُح
�ي! ألُواِم� وَل��ثْ��ِم��ْك َل��ثْ��م��ي ُم��ن��ى أش��َه��ى م��ا آِه



زينب

�اءْ! َوف� �ي ف� وع��ن��اق��ْك ِع��ن��اق��ي أح��ل��ى م��ا آِه
�اءْ! إب� �ي ف� ف��راق��ْك أق��س��ى وم��ا ط��ف��ل��ي��ن، م��ث��َل
�ي! �آلل� �ال� ك� ول��وْع ف��ي س��خ��يٍّ��ا ال��دم��َع ن��ذرُف
�َوال! �ن� وال� ال��ط��ل��وْع ق��ب��ل م��ن األن��داءِ م��ظ��ه��ُر
… �زٍّا �ع� �ت� �س� م� ال��ب��ه��ي��ج وال��ن��وُر ال��ص��ب��ُح ي��دن��و ح��ي��ن
… �ذَّى �َغ� ويُ� ي��ه��ي��ج ال��ع��ش��ق م��ن إل��ه��ام ب��ي��ن
�ن �يْ� �َج� ولُ� ِت��بْ��ْر أق��داِح ف��ي ال��ش��م��س ُس��الِف م��ن
�ْن �يْ� َع� َرأَْي وِس��ْح��ْر وأزه��اٍر أش��ج��اٍر ب��ي��َن
�ؤادي! ف� �ا ي� ال��ن��ف��وْس راَح ي��ا (زي��ن��ُب) ي��ا آِه
�ادي! �ه� وُس� ال��ع��ب��وْس وال��ه��مَّ األش��ج��اَن انْ��َه��ِري
�ْت! �ائ� م� �لَّ ك� ال��ص��بَ��اْح يُ��ْح��ي��ي أن أوَش��َك ف��ل��ق��د
�ْت! �ائ� ف� �لَّ ك� ال��ك��ف��اْح ب��ع��ِد م��ن ال��ده��ُر وي��ع��ي��َد
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إهلي!1 يا

�ي! �ه� إل� �ا ي� ال��ح��ي��اْه ُروَح ي��ا ال��رُّوِح ح��ي��اَة ي��ا
الِه! �َر �ي� غ� ُم��ن��اْه ذك��رى ف��ي ��بُّ ال��صَّ يُ��ع��ان��ي ك��م

تَ��ُزوْل ل��ن َوْج��ٍد ن��اِر ف��ي غ��ارًق��ا
ت��ح��وْل ل��ن وش��ج��وٍن وُه��م��وٍم
ب��رِّْك! ف��تَّ��ان م��ن ال��َغ��يْ��ِث َص��ْوِب ق��ب��َل

�ْك �الم� س� �ن ع� ال��ص��ب��اْح ُس��ْك��ِر ف��ي األزه��اَر يَ��ْس��أُل
�ْك �رام� غ� �ن م� وراْح ب��ط��اق��اٍت ف��ي��ه��ا ح��اس��بً��ا

ع��ل��ي��ْل ل��ي نَ��س��ي��م ع��ن َح��َم��َل��تْ��ه��ا
ال��ج��م��ي��ْل م��ح��يَّ��اِك م��ن وض��ي��اءٍ
ِس��ْح��ِرْك! َف��ْرِط م��ن س��ع��يُ��ُه ي��وفَّ��ق ل��م

�ْك �زوع� ن� �ن م� وُخ��ف��وْق ب��ح��ن��اٍن ف��ت��ج��ي��ُب
�ْك! �وع� �ل� ط� أو ��روِق ال��شُّ وق��ِت ف��ي ال��ش��م��ِس َوْح��ِي م��ث��َل

نضيف أن األدباء أصدقائنا من غريه ومالحظات فرحات األستاذ نقد عىل اطالعنا بعد استصوبنا 1

املستقبل. يف الثانية للطبعة أخرى أغاٍن مع إبقاءها أوًال قصدنا وكان امللحق، إىل البديعة األغنية هذه
النظم يف والتفنن العرصية، معانيها يف الجميل اللجميل واللطف خيالها، يف بالجرأة فريدة منظومة وهي

والبيان.
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ال��ج��زي��ل ُم��ل��ك��ي م��ن ي��ع��ط��ي��ك م��ن «ل��س��ُت
ال��ب��خ��ي��ْل!» م��ع��ب��ودي ف��ه��ي ح��ي��ات��ي، ف��ي
زه��ِرك! ب��ي��َن ال��ض��ح��اي��ا ح��ت��ى ف��ارح��م��ي؛

ال��ط��ب��ي��ع��ْه ف��ي ال��ج��م��اْل ف��ري��داِت (َزيْ��َن) ي��ا إي��ِه
�ْه �ع� �ذي� ت� �ن ل� ال��ن��واْل م��ن��ِك ج��ذَّاب��ٌة ك��ل��ه��ا

ال��ن��ب��ي��ْل ُح��ب��ي ع��ل��ى ح��رص��ي ِح��ْرُص��ه��ا
ال��خ��ل��ي��ل ق��ل��ب��ي ُم��ن��ى ي��ا ووف��ائ��ي
َه��ْج��ِرْك! ق��ب��ِل م��ن ذاَق��ه��ا ل��ع��ه��وٍد

�ي �اب� �ب� ش� �ي ف� ال��ح��ي��اءْ رغ��َم ت��ك��ن»، «ل��م ت��ق��ول��ي: ال
�ي �راب� �ط� واض� وال��وف��اءْ وول��وع��ي ش��وق��ي ف��ه��ي

ال��رح��ي��ْل أق��ص��اِك ح��ي��ن وج��ن��ون��ي
ذل��ي��ْل ع��اٍن ط��اه��ٍر ف��ؤاٍد ع��ن
س��رِّْك! م��ث��ل ل��س��رِّي ح��ف��ٌظ ذن��بُ��ُه

�ر �ه� ُط� �ح �ف� ص� األل��ي��ْم ال��م��اض��ي ذل��ك ع��ن واص��َف��ح��ي
�ذْْر ع� دوَن ال��رح��ي��ْم وال��ربُّ ال��ظ��ل��ِم ربُّ أن��ِت

ال��ق��ت��ي��ْل إح��ي��اءَ ال��غ��ف��راَن واج��ع��ل��ي
ك��ف��ي��ْل! ال��َم��ْوتَ��ى ال��ب��اع��ُث ف��ه��واِك
ب��أْم��ِرْك! راٍض م��ي��ٌت ح��يٌّ وه��و

�ي! �ان� �ن� ِج� �ا ي� ُخ��ْل��ِدي ن��اَر ي��ا م��ه��ج��ت��ي ي��ا اص��ف��ح��ي
�ي! �ان� �ي� بَ� �ا ي� وَوْج��ِدي أنْ��س��ي ي��ا ب��ال��ب��رِّ واس��م��ح��ي

دل��ي��ْل! ل��ل��نُّ��ْع��َم��ى م��ن��ِك ل��ف��ٍظ ك��لُّ
ال��ج��ل��ي��ْل! ��ْع��ُر ال��شِّ م��ل��ؤه س��ط��ٍر ك��لُّ
ث��غ��ِرْك! ُح��ل��ِو م��ن ل��ل��ه��وى وَم��ع��اٍن
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احلب عمر

نفَسه. يجدِّد دائًما ألنه له؛ ُعْمر ال الحب
Pascal باسكال

أحببَت. كنَت إْن عشَت وقد حلٌم، والحبُّ نوٌم، الحبُّ

Alfred de Musset موسيه دي ألفريد

وإىل السماء، من جاءْت وقد مشتعلة. دائًما الطاهرُة فناُرُه ينعدم، ال الحب
تعود. السماء

Southey ُسوذي

الزمن. مع تقوى التي الوحيدة الذاكرة هو الحب

Dr. Parker باركر الدكتور





احلب1 طفولة

وَس��ِع��ي��ْر ع��ذاٍب ف��ي َه��ْج��ِري بَ��ْع��َد تَ��ْح��َف��ظ��ي��ه��ا ل��م ال��ت��ي ال��ح��بِّ ن��ش��أُة
ال��نَّ��ض��ي��ْر م��رآه��ا غ��ي��ر ف��ي بَ��َدْت م��ا تَ��تْ��ُرك��ي��ه��ا ل��م ول��و تَ��ْرك��ي ْ ت��ش��أ ل��م
ِض��ي��ْر ك��لِّ م��ن ُص��ْح��بَ��ت��ي ف��ي ف��اح��تَ��َم��ْت ت��ق��دري��ه��ا ل��م وإْن ق��دري َع��َرَف��ْت
وَع��ش��ي��ْر! ك��ِخ��لٍّ ألف��ادت��ِك تَ��ْه��ج��ري��ه��ا ل��م ل��و آِه، ��س��ت وت��أسَّ
ال��ك��ث��ي��ْر! َش��ْوِق��ي م��ن تُ��غ��ن��ي��ِك م��ث��ل��م��ا تُ��ْل��ِه��م��ي��ه��ا ك��ْي ب��ه��ا ال��ص��غ��َرى ُم��ه��ج��ت��ي

∗∗∗
ال��ب��ي��اْن أن��واَع ص��ف��ٍو م��ن وَح��َوْت وف��ؤادي ��ي ح��سِّ ك��ل م��ن ُس��طِّ��َرْت
وتَ��َف��اْن وغ��راٍم وج��ن��ان��ي ُس��ه��ادي م��ن ُح��ل��يٍّ ف��ي وت��ج��لَّ��ْت
ال��م��ث��اْن أغ��اري��َد ض��مَّ م��ث��ل��م��ا رش��ادي م��ن ج��زءًا ض��مَّ س��ط��ٍر ك��لُّ
ض��ري��ْر ب��ل ُم��ع��نٍّ��ى م��ن وُغ��ن��اءٍ ت��ف��ي��ه��ا ل��م روٍح ِش��ْع��ِر م��ن نُ��ْخ��بَ��ٌة
ال��م��س��ت��ن��ي��ْر! ب��ق��ل��ِب واَف��ى ك��ل��م��ا ف��ي��ه��ا ل��ل��ح��بِّ آي��ًة ي��ت��ل��و ك��ان

∗∗∗

عىل مبنية وهي للفائدة. وإتماًما التنويع سبيل عىل امللحق هذا يف نرشها اخرتنا بديعة أخرى قطعة هذه 1

لها يدرس وكان الدراسية، حبيبته مذكرة عىل طويل غياب بعد أوراقه بني عثوره حني الشاعر عواطف
عىل عثوره اتفاق الغريب: االتفاق هذا نفسه يف فأثر وتوقيعها. بغنائها ينعم كان كما العربية، اآلداب يف

املؤثرة. املشجية األغنية هذه ذلك يف ونظم الخاصة، أوراقه بني أهملتها التي مذكرتها
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وال��ط��ف��وَل��ْه ��ي ال��ت��ل��هِّ َم��َل��ذَّات م��ن وف��ي��ْه ف��ي��ه��ا م��ج��ل��ٌس ��ى ت��ق��ضَّ ك��م
ال��ج��م��ي��ل��ْه ل��ل��م��وس��ي��ق��ى َس��ْم��ٍع غ��ي��ُر ي��ل��ي��ْه ال واش��ت��ي��اٍق َدْرٍس ب��ي��َن
دل��ي��َل��ْه ال��نُّ��ع��م��ى إل��ى ي��رج��و م��ن ك��لُّ يَ��ْش��تَ��ِه��ي��ْه ك��م الع��ٍب بَ��نَ��ان ِم��ْن
أس��ي��ْر أو ب��س��ج��ي��ٍن ذُه��وٍل ف��ي ش��ب��ي��ه��ا س��اع��اٍت أن��َس ��ي ف��أَق��ضِّ
األخ��ي��ْر! ال��ي��وِم إل��ى س��م��ًع��ا غ��ي��ُره ي��ص��ط��ف��ي��ه��ا ال أن غ��ي��َر ت��م��نَّ��ى م��ا

∗∗∗
ل��ل��َغ��داْه وَس��ْع��ٍد إق��ب��اٍل ش��م��َس َج��م��اِل��ْك م��ن أراع��ي ك��ن��ُت ك��م آِه!
ال��ح��ي��اْه! ف��ي��ه��ا وإْن ط��ال��ت، ن��ظ��رًة ل��ح��اِل��ْك م��راع��ات��ي ف��ي أت��ح��اش��ى
ل��م��اْه! أح��ل��ى م��ا … م��ن��ك واب��ت��س��اٌم س��ؤاِل��ْك ن��ج��وى خ��ل��س��ًة ح��ظ��ي ك��لُّ
ال��ص��غ��ي��ْر! َل��ت��ع��ذي��ِب ي��ا … س��نِّ��ي رغ��َم تَ��ْرَح��م��ي��ه��ا ل��م تُ��يِّ��م��ْت ن��ف��ٌس ت��ل��ك
ال��ض��م��ي��ْر! ِع��ْرف��اَن ال��ح��بِّ زم��ان ف��ي ت��ع��رف��ي��ه��ا ل��م م��ه��ج��ٍة وأم��ان��ي

∗∗∗
��ف��ْق ال��شَّ ي��ت��ل��وه��ا ال��ش��م��س وغ��روب ال��ك��ري��ْم ال��ع��ه��ُد ذل��ك ولَّ��ى ث��م
ُص��ِع��ْق! ق��د م��ح��بٍّ أش��ق��ى م��ا آِه! ال��رح��ي��ْم ربِّ��ي ي��ا أق��س��اِك م��ا آِه!
ُع��ِت��ْق ق��د ك��ع��ب��ٍد ال يُ��ْس��َل��ى، ح��ي��ن ال��َف��ِط��ي��ْم ي��ب��ك��ي ك��م��ا إال ب��َك��ى م��ا
ال��ك��ب��ي��ْر وال��نُّ��بْ��ِل ال��ح��يِّ ل��ل��وف��اء ت��ري��ه��ا ل��م ع��ي��وٌن م��ث��ل��ي ف��ب��ك��ْت
ال��َك��ِس��ي��ْر! ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��دن��ي��ا رح��م��ُة ِل��بَ��ِن��ي��ه��ا ك��أمٍّ ��ت��ن��ي وت��ل��قَّ

∗∗∗
ال��م��ِس��ن وال��ده��ِر ال��ص��ب��ِر َع��تْ��ِب ب��ي��ن أب��ك��ي ث��م أب��ك��ي ال��ع��م��ر ف��ق��ض��ي��ت
ال��زَم��ْن ي��م��ح��وه ال��ه��ج��ر وأَم��ر َش��كِّ��ي ب��ع��َض يُ��ف��ن��ي ب��ال��ص��ب��ر ف��إذا
��َج��ْن ال��شَّ أْس��ر ال ال��ذْع��ِر إس��ار م��ن ِل��َف��كِّ��ي ي��دن��و َم��ْن اآلَن وأراِك
ال��وف��ي��ْر؟ َك��نْ��ِزي ي��ا إالِك ل��ه��ا ه��ل َس��ِل��ي��ه��ا ن��ف��س��ي وه��ا ال��ش��ك��ُر، ف��ل��ِك
ال��ه��ج��ي��ْر! ألق��اس��ي ال��ح��بِّ ب��ن��س��ي��ِم ف��اق��ت��ل��ي��ه��ا أو ف��اظ��ل��م��ي، أو ف��ارح��م��ي،

∗∗∗
ه��ن��اءْ ف��ي ول��ك��ن م��ث��ل��ي، ع��اش��ٌق ط��ائ��ْر ال��َف��ْج��ر ب��ُم��داِم وت��غ��نَّ��ى
وش��اءْ! غ��نَّ��ى م��ا ال��ك��ون وج��م��اُل ك��س��اح��ْر َل��بَّ��تْ��ُه ال��ش��م��س وك��أنَّ
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ال��ف��ض��اءِ! ع��رِش ع��ل��ى ال��ُح��بُّ واس��ت��وى وخ��اِط��ْر ق��ل��ٍب م��ن ال��ش��ع��َر ف��أه��اج
ال��س��روْر ألح��الم ذك��رى ك��ل��ه��ا تَ��ع��ي��ه��ا ل��م س��ط��وٍر ع��ن ف��ب��ح��ث��ُت
��ع��ور! ال��شُّ ب��ك��ري��م��اِت ت��ت��ه��اَدى تُ��ْدرك��ي��ه��ا ل��م ل��ل��ه��وى وم��ع��اٍن

∗∗∗
تَ��ْح��ِف��ظ��ي��ْه ل��م ال��ذي ال��ذِّْك��ر ذاب��َل خ��ش��وْع ف��ي ق��ري��ًرا ف��ت��ن��اول��ت
ف��ي��ْه ال��ُح��ْزَن ي��م��ح��و وال��دم��ُع ن��ش��أت��ي، ال��دُّم��وْع ب��ي��َن ب��ه وت��أم��ل��ُت
ذوي��ْه؟ ِم��ن ��ى ي��وفَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت يَ��ض��وع َص��ْف��ًوا ب��ه ال��ح��بِّ وش��ذَى
ال��غ��زي��ْر! ال��ب��ح��ر َم��ْدَم��ِع��ي م��ن ق��ط��رٌة تَ��ذِْرف��ي��ه��ا إن أدم��ٍع ن��ج��َوى ب��ع��د
ال��ص��خ��وْر! رغ��م ع��ل��ى ال��ح��ب ن��اب��ُت ف��ي��ل��ي��ه��ا غ��رام��ي م��ن��ه��ا ي��رت��وي
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الزهاوي صدقي جميل بقلم

األستاذ قلم من النفيس االنتقادي املقال هذا عىل للحصول نوفق أن حظنا حسن من نعد
التجديدية الروح تعزيز يف اإلسهاب عن يغني ما ففيه الديوان، هذا به لنختم الزهاوي؛
جديدة، أوزان من يستملحه ما سيما وال شادي، أبي الدكتور األستاذ نظم يف الشائعة

هللا: حفظه الزهاوي األستاذ قال القديم. األدب رجال عنها يرىض ال ما كثريًا
وفاق الفجيعة عند التوجع كلمات تكرر التاريخ عصور قبل الرجل أو املرأة كانت
الكلمات تلك تارة تطيل وهي والزفري، الشهيق أو الصدر عىل اللدم أو الوجه لطم
والزفري. الشهيق أو واللدم اللطم ذلك فوق وتنهدات تأوُّهات تبدي أو أخرى وتقرصها
من خورها أو إحساساتها، لفوران تبًعا أخرى وتخفضه مرة صوتها ترفع ندبت إذا وهي
اليوم تفعل كما قصرية وانقطاعات نشيج حروفها أو كلماتها ويتخلل واللدم، اللطم كثرة

بالدنا. يف البدوية أو القروية املرأة
رفس توافق بكلمات إحساسهما يبديان الجذىل واملرأة املتحمس الرجل كان وكذلك
الرقص عند ووثباتهما قفزاتهما، أو وقبضها الذراع مد أو مرتني، أو مرة بالرجل األرض

املتهوسون. اليوم يفعل كما الحماسة أو
الحماسية املظاهرات أو لالنتصارات املعقبة األفراح أو املناحات عند يشرتك وكان
إعادة أو الرئيس، أو النائحة بها تفوه التي الكلمات بإعادة مًعا والرجال النساء من عدد

ونقصان. زيادة غري من ونظام واحد نسق عىل وقبضها األيدي ومد األرض رفس
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وارتفاعاتها إياها املتخللة وانقطاعاتها األصوات تلك امتدادات من تولد فقد الغناء أما
أن إىل عليها الجمهور وإقبال التكرار بسبب معينة أشكاًال أخذت أن بعد وانخفاضاتها

اإلحساسات. تلك والسامعات السامعني يف تعيد أحد قلدها كلما صارت
عصور يف بطن، عن بطنًا بالوراثة وتأصلت القبائل، بتعدد األشكال تلك وتفرعت

طويلة. وأحقاب
من يتخللها بما األصوات تلك تقليد هي أخرى وبعبارة نفسه، الغناء هي واملوسيقى
سلم وجعل غريها، أو األوتار بواسطة واالنخفاضات االرتفاعات من لها وما االنقطاعات،
من بشكاة السامع يذكر موسيقي لحن أوتارها عىل يوقع التي العود وكأن لهما، منها
بوزانها يتحسس األلفاظ يتذكر لم وإن فهو األقدمني، أسالفهم من البرش ورثها قد اآلالم

وخفضها. أصواتها ورفع
زيادة أو بإعادتها تتخللها التي واالنقطاعات األصوات تلك من فمتولد الشعر وأما
ومعاٍن جديدة إحساسات عىل تدل بألفاظ بآخر مقطع تبديل أو حذفه أو عليها مقطع
هو األول إحساسان ففيه القديمة، اإلحساسات بتلك تشعران املتحمس أو النائحة تريدها
األلفاظ عليه تدل ما بإثارة الحادث هو والثاني لها، األوزان بإثارة األجداد عن املوروث
تفصيل الغناء يف كان وملا األلفاظ. من املجرد الغناء يفضل كان ولذلك املعاني، من
بينهما، قرنوا الشعر يف ليسا وانخفاضاتها الرتفاعاتها وتمثيل واالنقطاعات األصوات تلك
إحساس من تولدا قد شقيقان حالة كل عىل وهما اآلخر، بسبب منهما كل تأثري فتضاعف

واحد.
تلدم أو وجهها تلطم وهي إياها، مكررة املفجوعة بها تنطق كلمة أصله يف فالشعر
قد ماتوا «قد قالت أو قصرية، بفرتات أوه»، «أوه أو وييل»، «وييل قالت إذا كما صدرها،
إىل هلكوا»، لقد هلكوا «لقد أو أهيل»، أين أهيل «أين أو ويلتا»، يا ويلتا «يا أو ماتوا»،
تفاعيل من يؤلفونه فأخذوا فيه تقدموا ثم املفجوع. يكررها التي الكلمات من ذلك غري
جعلوا ثم الوزان، عىل املحافظة مع الكلمات تلك بعض يغريون جعلوا ثم أربعة، أو ثالثة

مختلفني. وزانني من الكلمات بني يؤلفون
الكلمات، وزان يف متطابقني شطرين جعلوه ثم واحًدا، شطًرا أوله يف الشعر كان وقد
يشء إعادة غري من شطر ألول موافقة أبيات عدة جعلوه ثم األخرية، الكلمة تكرار مع
وهذا يعيدونها، كانوا التي للكلمة أثري عضو بمثابة هو الذي الروي إال الكلمات، من
من االرتقاء سنن عىل مىش قد األحياء، مثل الشعر أن ذكرت مما وترى القصيد. هو النوع

املركب. إىل البسيط
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والبحور كثرية. بحوًرا بسيطني بحرين أو بحر من فولَّدوا األوزان، يف تفننوا وقد
التي هي واملركَّبة واملتقارب. كاملتدارك واحد، وزان عىل تفاعيلها التي هي البسيطة

لبساطته. الثاني من أقدم األول والقسم والخفيف. كالطويل وزانني عىل تفاعيلها
كيفية عن يتساءلون فجعلوا الخارج، يف حقيقة لألوزان أن الكثريون ظن وقد
ثورة عند املتحمس أو املوتور يقوله الذي هذا هو الوزن فإن خطأ، وهذا عليها، العثور
عدة من تألف إذا إال مؤثًرا يكون ال وهو التأثري، شديد كان فإذا ويكرره، إحساساته،

األوزان. من وزنًا فكان غريه، به وغنَّى شاع متناسقة، تفاعيل
أو الحزن، إلثارة تكررها التي الكلمات من اليوم النائحات تقوله ما هذا ومثل
ستة لتكون حد األوزان لهذه وليس «الهوسة»، نسميه ما وهو الشجاعة، إلثارة املتحمس

الجاهلية. عرب من سمعت التي األوزان هي عرش الستة األبحر بل بحًرا، عرش
مرتني فعولن مفاعيلن أجزاؤه ما منها العرب، أهملها بأوزان املولدين بعض أتى وقد

كقوله: الطويل عكس وهو شطر لكل

أح��وْر ال��ط��رف غ��ري��ر اش��ت��ي��اق��ي ه��اج ل��ق��د
وع��ن��ب��ْر م��س��ك ع��ل��ى م��ن��ه ال��ص��دغ أدي��ر

كقوله: املديد مقلوب وهو شطر، لكل مرتني فاعالتن فاعلن أجزاؤه ما ومنها

ن��ف��وًرا م��ن��ي زاد ح��بٍّ��ا زدت ك��ل��م��ا دالل ذو أح��ور غ��زال ق��ل��ب��ي ص��اد

كقوله: شطر لكل مفاعيلن مفاعيلن فاعالتن أجزاؤه ما ومنها

ب��ال��ق��رب األب��ع��اد م��ن م��دي��ل��ي م��ن وال��ك��رب األش��ج��ان م��ن م��ج��ي��ري م��ن

الخليل، بحور من شيئًا ليست أوزان اليوم وغريهم املعوان وقبيلة البادية ولعرب
النائحات: بعض كقول الغالب. يف جميلة ذلك مع وهي

ال��ج��ه��ام��ة ذي��ج ب��ع��ل��ي ت��ل��وذ م��ن��ام��ه ض��ي��ج ال��ل��ح��د ل��ن ك��ام��ه ال��ك��ب��ر ل��نَّ ��ج��ت دحَّ

«الجهامة» تلك، «ذيج» قامه، «كامه» القرب، «الكرب» وإذا، « «لنَّ نظرت، «دحجت»
لن. مستفعلن مستفعلن شطر لكل وأجزاؤه الصورة.
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بعضهن: وقول

ع��ي��ن��ي��ن��ي ال��روح��ي ع��ل��ى ��ه ي��مَّ ي��ا ل��ج م��ك��ل��ت
رام��ي��ن��ي ال��ع��ش��ج ل��وال ث��ج��ي��ل��ة ال��رح��يَّ��ة م��دري

الرحى، «الرحية» أدري، ما «مدري» أماه، يا يمه» «يا لك، قلت أما لج» «مكلت
مفعولن مستفعلن أو مفعولن مفاعلن وأجزاؤه العشق. «العشج» أم، «لوال» ثقيلة، «ثجيله»

شطر. لكل
قصيدة: من البادية شعراء أحد وكقول

ح��دون��ه م��ا وي��ا ح��دي��ن��اه��م م��ا ي��ا
س��ج��ون��ه م��ا وي��ا س��ج��ي��ن��اه��م م��ا ي��ا

ال��واش��ج��ون��ه م��ن أص��ب��ر ج��ن��ن��ا ال
ص��ب��ار ال��م��وت ع��ل��ى ي��وج��د م��ث��ل��ن��ا وال

مستفعلن وأجزاؤه لنا. املشبهون «الواشجونه» لكننا، جننا» «ال سقونا، «سجونه»
يف بها االبتداء يجوز ساكنة فهي مثلنا» «وال يف الواو أما شطر. لكل فاعالتن مستفعلن
بأنفسهم، اخرتعوها أوزان من ذلك غري إىل الوزن. يختل أن غري من والبدو العامة لغة

الفصحى. اللغة شعراء من اخرتاًعا أكثر فهم
ماتت أكثرها أن غري كثرية، أوزان عىل الشعر فرضوا قد الجاهلية عرب أن وإخال
نجد أن يف طمع وال البقاء تنازع عىل تقو فلم يومئذ، الشعوب ألذواق مالءمتها لعدم
البحور إال منواله عىل ينسج أو ينشد حيٍّا يبق ولم التاريخ. طيات يف املتحجرة جثتها

عرش. الستة
وطولها، األبيات قرص أو كثرتها، أو أجزائه قلة حيث من إال الشعر يقسمون ال وكانوا
(ليس َقِصيًدا؟» أم تطلب «أرجًزا أحدهم: قال َقِصيًدا. والطويل َرَجًزا القصري فيسمون

.( املعنيَّ البحر هنا الرجز من املقصود
الخليل، بأوزان مرتب غري يخرتعها أوزان عىل ينظم أن اليوم شاعر لكل أن وأرى
فعلن، فعولن وزان عىل بألفاظ شطر لكل أتى إذا كما السمع، عىل خفيفة تكون أن برشط
مستفعلن فعلن أو لن، مستفعلن فعولن أو فعولن، لن مستفعلن أو فعولن، مفاعيلن أو

ذلك. غري إىل فعلن، فاعالتن مفاعيلن أو فعلن، فاعلن أو فعلن،
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يف كما شطر، كل يف متشابهة تفاعيلها تتكرر التي هي البسيطة الخليل وأوزان
التي هي املركبة واألوزان والرَمل. والرَجز، والهَزج، والوافر والكامل، واملتقاِرب، املتدارك،
والبسيط، الطويل، يف كما منها، مختلفني عددين من تتألف كأن التفاعيل، فيها تختلف
من أرقى وهذه واملجتث. واملقتضب، واملضارع، والخفيف، واملنرسح، والرسيع، واملديد،
مختلفة، تفاعيل ثالث من منها شطر كل يرتكب التي األوزان هي الجميع وأرقى األوىل،
التكرار فيكون وحذفه، الثاني الشطر آخر يف مقطع زيادة أو الشطرين، يف توافق مع

األول. الشطر وفاق الثاني الشطر يف بإعادتها الشعر تفاعيل من املطلوب
األخرية للكلمة تكراًرا أصله يف كان وقد عليه، نص كأنه التكرار، عالمة هو والرَِّويُّ
من يتكرر ال الزمان مع جعال املعنى يف واالقتصاد الكالم يف التفنن ولكن بيت، كل من
فيكتفى املستقبل، يف يزول سوف أثري عضو فهو منها، حرف آخر إال األخرية الكلمة

األخري. الحرف إعادة غري من القصيدة يف األخرية الكلمات وزان بتوافق
نفوسهم كأن أبيات، بضعة كل بعد القافية يغري العرص شعراء من كثري بدأ وقد

منها. فجردوها الشعر غانيات أرجل يف الخالخيل سئمت
عىل دليل شعرهم عليها ينظمون كانوا التي لألوزان الجاهلية عرب تسمية عدم ويف

اليوم. لدينا هي كما محدودة لديهم تكن لم أنها
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