




األدبوالنقد يف الديوان

تأليف
املازني القادر عبد وإبراهيم العقاد عباسمحمود



والنقد األدب يف الديوان

املازني القادر عبد إبراهيم
العقاد محمود وعباس

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

بيدس العظيم عبد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٥٧٣ ٠ الدويل: الرتقيم

.١٩٢١ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٨ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 مقدمة

9 األول الجزء
11 (توطئة) امليزان يف شوقي
17 فريد رثاء
29 غالب عثمان رثاء
37 الوفد أعضاء استقبال
45 النشيد
53 القومي النشيد
57 (١) األالعيب صنم

73 الثاني الجزء
75 الضعف أدب
79 املنفلوطي ترجمة
83 واألنوثة والنعومة الحالوة
95 اليتيم» «قصة العربات
101 املنفلوطي أسلوب
111 (٢) امليزان يف شوقي
121 كامل مصطفى رثاء
155 فاطمة األمرية رثاء



والنقد األدب يف الديوان

159 عمرو؟! أبا يا هذا ما
165 (٢) األالعيب صنم

6



مقدمة

ذلك زال فقد داٍع، األدب أحاديث يف الخوض عن للسكوت كان فإن وبعد؛ نبتدئ، هللا بسم
اللتفات تقدمه؛ يف األمل أخصها وفنونه، أصوله يف للكتابة دواٍع تجددت وقد اليوم، الداعي
األدعياء الجرتاء االنتكاس من عليه والحذر املباحث، ومتنوع املوضوعات شتى إىل األذهان
مقصود هذا وكتابنا حظريته، إىل املتهمة واملآرب املغموزة األقالم وتسلل عليه، والفضوليني
األدب موضوعه أجزاء.1 عرشة يف يتم كتاب وهو العلل. تلك وتوقي األمل ذلك مجاراة به
كثريًا الناس سمع وقد والكتابة، والنقد الشعر يف الجديد املذهب عن اإلبانة ووجهته عامة،
املتهذبة الفتية األذهان وتهيأت آثاره، بعض ورأوا األخرية السنوات بضع يف املذهب هذا عن
من سبقهم ومن وكتَّابه املايض الجيل شعراء عىل تؤخذ التي بالعيوب والتسليم لفهمه

املقلدين.
ونرجو مبدوءًا، عمًال نتمم الكتب من يليه وبما العرشة أجزائه يف الكتاب بهذا فنحن
إن — عملنا به نصف ما وأوجز الغاية. إىل مسددين اإلفادة، إىل موفقني فيه نكون أن
بينهما، واالختالط اتصالهما يسوغ ما يبق لم عهدين بني حد إقامة أنه — فيه أفلحنا
يرتجم ناحية من ألنه إنساني؛ عربي: مرصي إنساني مذهب أنه مذهبنا به نميز ما وأقرب
لقاح ثمرة أخرى ناحية من وألنه املشوهة؛ الصناعة تقليد من خالًصا اإلنسان طبع عن
دعاته ألن ومرصي؛ قاطبة، النفوس بني املشرتك الوجدان ومظهر عامة، اإلنسانية القرائح
نهضة أتم املثابة بهذه فهو العربية، لغته ألن وعربي؛ املرصية، الحياة فيهم تؤثر مرصيون

،١٩٢١ سنة فرباير يف وثانيهما يناير يف أولهما طبع جزءان، إال واألدب النقد يف الديوان من يظهر لم 1
شهرين. بعد طبعهما وأُعيد



والنقد األدب يف الديوان

عربيٍّا إال مظاهره أهم يف املوروث أدبنا يكن لم إذ وجدت، منذ العرب لغة يف ظهرت أدبية
الجاهلية. عرص إىل برصه يدير بحتًا

قبلها، عبدت أصناًما عقيدة كل تحطم أن وقىض تتبدل، ال برسعة التاريخ مىض وقد
يف وتعريفه الصحيح، قسطاس وضع من وأيرس أوجب صحيًحا ليس ما نقد كان وربما
الحديثة، املبادئ تفصيل عىل الباقية األصنام تحطيم نقدم أن اخرتنا فلهذا حاالته، جميع
وقواعد لغة، كل من الراجح لألدب بنماذج وسنردفها الغرض، هذا عىل األوىل األجزاء ووقفنا
املقدمة بهذه وحسبنا أسف. فال وإال الهدف، أصبنا فإن ألقدارها. وكامليزان كاملسبار تكون

بيانًا. الوجيزة
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األول اجلزء





(توطئة) امليزان شوقييف

نمر كما سكوتًا بها فنمر حني كل يف اسمه حول شوقي يقيمها التي الضجة نسمع كنا
أدب فإن النقد، عن أدبه يف ملنعة وال لشهرته استضخاًما ال البلد، يف الضجات من بغريها
تعفًفا ولكن الهينات. أهون اعتقادنا يف هدمه العتيق املذهب أتباع من ورصفائه شوقي
وتطوى الشحيح، ضن الحق قولة من عليها ويضن الكسيح، زحف إليها يزحف شهرة عن
ازدروا إذا الذين الناس من الفريق ذلك من ونحن الرضيح، طي ودسائسها أرسارها دفائن
به، والتنويه تبجيله عىل األسفل واملأل األعىل املأل يطبق أن يبالوا لم يقنعهم، لسبب شيئًا
كان وقد وقفة. باب كل وعىل زفة، يوم كل يف لهما يكون أن وضجته شوقي من يعنينا فال
املصطنعة شهرته عىل الوجل أو املقيت الحرص أن لوال وغًدا، اليوم معه شأننا هذا يكون
النفس. تعافه مذهبًا به وذهب إنسان، كل من األخالقية الحاسة يستثري ترصًفا به ترصف
مقام أعىل إىل واالرتقاء السوق يف سلعة عن اإلعالن بني فرق ال أن يحسب الرجل هذا فإن
والسمعة الرفعة كل الرفعة أن اليقني اعتقاد يعتقد وكأنه الفكرية، والحياة األدبية السمعة
عىل اسمه يقحم أن استطاع فإذا أفواههم، وبكم السفهاء ألسنة يشرتي أن السمعة حق
حق؛ بغري أو وبحق مناسبة وغري مناسبة يف والزمور والطبول والتكبري بالتهليل الناس
وسحًقا والضمائر، األفهام عىل ذلك بعد وعفاء الخلود، ذروة وتسنم املجد مقعد تبوأ فقد
تقتنى سلعة املجد فإن والحياء؛ للخجل وتبٍّا والظنون، للحقائق وبعًدا واإلنصاف، للمقدرة

عقول؟! للناس وهل الخزانة، يف الثمن ولديه
الناس يمدح ال ممن لشوقي املدح تتابع يف فليتحققه ذلك من ريب يف كان ومن
الصحف بعض بها نعني املنتنة، الخرق تلك شأن والعامة الخاصة علم فقد مأجوًرا. إال
وأن والذم، باملدح األعراضوالتسول لثلب إال خلقت ما أنها يعرف لم من وعرف األسبوعية،
والحزازات، املآرب وذوي الجبناء فضالت غري مرتزق تصدرها التي اآلدمية للحرشات ليس



والنقد األدب يف الديوان

وخشاش الهوام تحرك كما لحكمة، الحياة تحركها التي الجيف تلك تستمرئه مسموم خبز
هذه العيون. عن تواروا أو جوًعا ملاتوا منهم رش هو من فيه يكن لم لو بلد يف األرض،
كل يف لشوقي جزاًفا املدح تكيل أصحابها، أرزاق وتلك شأنها وهذا األسبوعية، الصحف
تجهد بل يذكر، أثر أو تؤثر، بقصيدة للناس يظهر حتى تنتظر ال وهي أعدادها، من عدد
فالقصائد وإال جديدة قصيدة له ظهرت فإن الفرص، واقتسار األسباب تمحل يف نفسها
واألريحية فالكرم قديم وال حديث شعر يكن لم وإن الصحف، بطون يف املنسية القديمة
شاعر ينرشها كلمة أو فقصيدة واإلطراء الدعاء اب أبو ضاقت وإن واللوذعية، والفضل
وهكذا شأوه. عن والتخلف شوقي قدر عن بالتقصري ويعريَّ بالشتم، عليه فيستطال آخر
غمار يف ويبقى يوم، بعد يوًما هذا يتكرر أن والعجب الدسيسة، وانتهكت الخفاء برح حتى
ريح أي ومن شهرتهم، عىل وزمرته شوقي يحتال كيف يفهم أن إىل يحتاج من الناس

الطبول. هذه نفخت
آفة أنها ويعلمون الصحافة بتلك تربطهم شبهة من يتربءون كافة الناس ورشفاء
املرصي املجتمع عىل وبقاؤها لقمة، وتقعدها وتقيمها نعمة، وذمها تهمة، مدحتها آفة: وأي
تقريظها يف نفسه يغمس فهو حسنة، وأحدوثة رشف آلة يعتدها فإنه شوقي؛ إال وصمة،
ولو الناس، بني للتكريم أوباشها من عجاجات ينصب أن الكربى والطامة منه، ويستزيدها
من خلوة يف األوباش ألولئك الخفي بالسالم يده يمد به برص ثروته مثل يف قرية عمدة
بعزة اكتفاء ثروته مثل يف ونقول عليه. تكتم أن ويود لها يخزى نقيصة لرآها خلواته،
أن فأما العبقرية، أفذاذ وشمم اإلنسانية خواص عزة من ذلك فوق بما نرهقه وال العرف
كما التسول لحمد املحافل إىل الناس يدعى وأن العمال، جالئل تكرم كما البطالة تكرم
يحتفى كما األعراض بناهيش االحتفاء إىل يتنادى وأن واملروءة، اإلحسان لحمد يدعون
البرش نوابغ يؤيد كما وشذاذه املجتمع نفاية يؤيد وأن العقول، وهداة األرواح بمهذبي
ذلك يصنع الذي من مرص! خجلة ووا … قرارها يبدو ال التي الهاوية فتلك العصور؛ وأفراد
يرضون ال األسمى الكمال وطالب األعىل املثل مرصعشاق كل يف الشعراء شعراؤها، فيها؟!
من شعراؤنا يزكي هنا ونحن لتزكيتهم. وقبلة إلعجابهم مطمًحا الغايات غاية دون بما
رزءًا لهم املجتمع واتساع ظلًما، عنهم الرشطة وتجاوز ضعًفا، بهم السجانني رفق يعد
واستخف واستخف بجمهوره شوقي استخف ولقد العار، من ورش العار وهللا أنه إال …
ثقته واختالس حواسه واختالب إليه لسوقه ا رسٍّ الصحف ر يسخِّ أن كفاه ما مزيد، ال حتى
واختالسه. سوقه أجرة بيده يؤدي الذي هو الجمهور يكون وحتى جهرة، يسخرها حتى
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(توطئة) امليزان يف شوقي

محرتمة، بيئة يف واحًدا أسبوًعا بعدها يمكث أن قدر ملا أوروبا يف رجل فعلها لو وأقسم
وسوم البقر سوق بني الفرق يعلمه وافًرا وجزاء زاجًرا أدبًا مغبتها شوقي يعرف لم ولنئ
أن املرء يصد وال يشء، من فيه يؤنف وال يشء كل فيه يجوز بلًدا هذا بلدنا ليكونن البرش،
كرامة. وال فال الحياء أما والربد. الحر وعوارض الجو طوارئ اتقاء إال عاريًا فيه يخلع

سبيل يف يستنكف مم ندري ال املبلغ هذا الصيت عىل الخوف محنة به تبلغ ً امرأ إن
الجوفاء الطنطنة عىل شوقي تهالك أن والحقيقة طلبته، إىل تقربًا يطرقه ال باب وأي بغيته،
منفسًحا وليساملجال أريب، بصري عنه ليسيذهل عما وأذهله مورد كل به ورد عريق، قديم
يفقه، ملن الكفاية فيه ما هنا نذكر ولكننا الغوامض، لجالء سانحة الفرصة وال للتفصيل
عريق، قديم الشهرة عىل شوقي تهالك إن نقول: معهم. لنا شأن فال يفقهون ال الذين أما
أمري بالط يف أدبي بملحق أشبه كان إذ اللبانة؛ هذه قضاء من أمكنه مركز يف وجد وقد
من وغريها والظاهر واللواء املؤيد بأصحاب الرتباطه وسيلة وظيفته وكانت السابق، مرص
توسع أن وتتحاىش والتهليل، بالتقريظ عليه تبخل ال فكانت بالبالط، املتصلة الصحف
مئات فيها رأيت القديمة الصحف قلبت إذا وأنت غريه، لنقد توسعها كما لنقده صفحاتها
ملثل عرضة شوقي اسم ترى وال شعراء، أو كانوا ُكتابًا املشهورين األدباء نقد يف املقاالت
مصباح صحيفته يف نقده املويلحي بها بدأ ثالثًا أو مقالتني واستثن حمالتها، من ذلك

الريبة. إىل أدعى وهذا سلسلتها، قطع ثم الرشق
الكتَّاب أقالم عىل محبوسة هبات بالبالط آخرين وموظفني شوقي أمانة يف وكان
باألدب العلم فيهم الناس يتوسم من عىل املرتبات منها يوظف شوقي فكان واألدباء،
بتفضيله املجالس يف ويلغطوا الصحف يف ليمدحوه اللسان؛ سالطة فيهم ويعهدون
إىل أضف يرزقون. أحياء وأكثرهم واحًدا واحًدا أسماءهم لرسدنا شئنا ولو وتقديمه،
غري وهم الليلية، واملنادمات الخصوصية العادات يف إياه ملشاركتهم يمدحونه من هؤالء
كنت من هؤالء فمن واأللقاب، الوظائف حسب عىل املواهب يرتبوا أن اعتادوا ومن قليل،
عتيق)، باشا (ألنه البارودي باشا سامي محمود أولهم لك: فيقول الشعراء ترتيب تسأله
شوقي أحمد وثالثهم والوزارة)، بالباشوية عهًدا أحدث (ألنه باشا صربي إسماعيل وثانيهم
خليل ذلك وييل أخريًا)، الرتبة أحرز (ألنه إبراهيم بك حافظ ورابعهم متمايز)، بك (ألنه بك
يف يرتبونهم كأنما جرٍّا. وهلم واملشايخ األفندية فطائفة نيشان)، حامل (ألنه مطران أفندي
شوقي اسم يسمعوا أن الناس اعتاد شاكله وما فبذلك اآلداب! ديوان يف ال الترشيفات ديوان
الجمهور ينىس أن يخىش وكأنه واإلعجاب، اإلطناب صيغ يف غارًقا األلقاب بأفخم مشفوًعا
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والنقد األدب يف الديوان

اسمه، فيها يُذكر مرة كل يف الصيغ تلك تكرر أن إال يرضيه فال أمس، به ُوصف ما اليوم
وسيد الشعراء وأمري والعجم العرب وشاعر والغرب الرشق شاعر هو قصيدة كل ففي
هذه رسخت وملا بذاته؟! مفهوًما كان إن كله التكرار هذا رضورة ما شعري وليت األدباء،
فتناقلوها والوجاهة السمعة يجاملون ومن العامة وأشباه العامة قها صدَّ املأجورة األلقاب
وجلهم قليل، وال بكثري األدب من يعني ال وأكثرهم ويرددونها يصدقونها ال ولَِم ورددوها،
تسمع أن فهو للعجب، موضٌع األمر يف كان فإن باإلشاعة! ويلقنه بالسماع يعرفه إنما
من ويكثر باملنافسة يغوي أن أحجى الثناء يف اإلغراق أن مع نقًدا، تسمع وال متكرًرا ثناء

العجب. موضع زال فقد السكوت علة علمت ومتى النقاد،
وزاده الشك فغلبه الصيت، بمرض املعذب هذا نفس يف فعلها فعلت قد السنَّ وأظن
يرتج حتى والرجحان، التفرد له ويؤكد بالدهان، يعلل أن يقنعه ال فأصبح وقلًقا، ا شحٍّ
وال قول، يستحسن وال شعر، ألحد يروى فال قاطبة، الخلق عىل ومنافذه املدح اب أبو
معروفة! اإلجادة جريمة يرتكب من فعقوبة وإال شهرة. شهرته إىل تقرن وال باسم، ينادى
الناس أرحم ولكن الرحمة، لتستدر املحنة وإن الوسواس! هذا به لج إن عذابه أطول وما
الفضاء رحب ويضيق اآلذان ويسد الطبيعة، بطن يعقم أنه يخال ممن يضحك أن خليق

باألجرة.
فإن النفوس، بأطوار جهله عىل ليًال املدح بتواتر شوقي كلف من التخذنا شئنا ولو
التغري إىل تكون ما وأرسع املدح، من شبعت إذا الذم لقبول استعداًدا تكون ما أشد اآلذان
إىل تاقوا إنسان عن الكالم من واحًدا رضبًا يسمعوا أن الناس تعود وإذا النغمة. طالت إذا
وأكرب وليلة يوم بني القلوب عليه انقلبت مشهور ُرب ويا آخر. رضب من عنه الكالم سماع
حني منه النيل عىل أذنابه يؤجر أنه شوقي يدري فهل محاباته، يف أفرطت أنها عندها ذنبه

بدائه. يدري أن املريض يربئ وال يدري، ال إنه مدحه؟! يف املبالغة عىل األجر يبذل
شاكلته عىل ومن لشوقي لنظهر الفصول هذه نكتب فنحن براقش، جنت نفسها وعىل
من بأًسا املستهجنة أساليبهم عن العدول إىل ونضطرهم أسلحتهم، ووهن حياتهم عجز

األيام. هذه يف صالحها
ريثما إال أقدارهم الناس عىل تموه وال الصحيح النقد من تعصم ال أنها يعلمون إذ
ولكنها املستقبَل، الغابُر يقوض بأن تجر لم هللا سنة إن لشوقي ونقول أرسارهم، تنكشف
الناس يتنفس أن يكربه كان فإن الحاَرض، واملستقبُل الغابَر يقوضالحاُرض بأن تجري قد
هللا شفى فال صالحة؛ بقية كل من الدهر يصفر بأن إال يشتفي وال يتنفسه، كما الهواء

قيظها. وغرة عليها أبرد وال غيظها من نفسه
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(توطئة) امليزان يف شوقي

يف الباطل من للحق اإلدالة نستطيع وأن وبالءه، حربه نحن نكون أن لنا َليلذُّ وإنه
العالم. هذا يف نادرة لذة فإنها األغراض، من غرض

ما أبلغ فإن ولزومه، النقد نفع يكون املدحوضة الشهرة استفاضة قدر عىل وإنه
وقياًسا لإلحسان نموذًجا متخذًا كان إذا يكون ما وأرض فاشيًا، كان إذا العيب يكون
إنها نحن ونقول جيدة قصيدة تلك القراء عامة يقول أن األمر قصارى وليس لإلتقان.

وحده. األدب يف اختاللهما يكن لم اختالَّ إذا والتمييز الذوق فإن رديئة، قصيدة
تقدير يف الصحيح القياس إىل أمة من املتأدبة الطبقة تهدي أن استطعت إذا وأنت
وإن عليه. ملانح مزيد ال ما ومنحتهم يشء، كل يف الصحيح القياس إىل هديتهم فقد الشعر،
هو واحد: فرق إىل أجمعه اختالفها يرجع ثم والصالحية، الرقي يف تختلف ما تختلف األمم
زيفه من صميمه تمييز صحة ويف الشعور يف الفرق بالحري أو النفسية الحالة يف الفرق

وعمًال. صناعة أو وقوًال فكًرا عليها عرض إذا
أعم من ولكنه القشور، عىل القارص أو املحدود باألمر اآلداب نماذج إصالح فليس
نتبني حتى معنًى معنًى أو قصيدة قصيدة شوقي شعر وسنتناول وأعمقها، اإلصالح أنواع
صًخا ونصخه البالغ له نغلظ أننا القراء وسريى القياس، وسالمة اآلراء تحول يف جليٍّا األثر
عىل واالستطالة بالعقول واالستخفاف والدسيسة الزيف يجزى أن ينبغي وكذلك شديًدا،
ذلك إن نقول أن نحتاج ال أننا عىل املأجورين، وتسخري األفواه كم عىل باملقدرة الناس
عىل واملداراة باللني االحتيال عن نحن غنى ويف الصواب، والتزام الحق اعتزام بمانعنا ليس
الحجة غري إىل برأيه يحتكم كان ومن اقتناعه. أحًدا نسأل ال فإننا نقول، بما ليقتنع القارئ
لبادئون. وإنا كالًما. ملثله نوجه أن تعودنا فما لنفسه، فليحفظه الناصعة والكلمة القاطعة
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مستوى يف فإنها قصائده؛ خرية من فريد رثاء يف قصيدته إن قال حني شوقي أصاب
نظمها ولو وفكره، وطريقته ألسلوبه جامعة صورة وهي واألخري، األول شعره من أحسن
حكمهم يتلقون والذين به املعجبني من املخلصون لها لهتف سنة ثالثني أو عرشين قبل
الذي الشعر ذلك نوع من ألنها شهرته؛ بناء يف حجًرا ولكانت الصحف، ديباجات من عليه
مزايا للشعر يكن لم التي ومحاسنه مزاياه وفيها الفرتة، تلك يف الشاعر به يشتهر كان
تنبو الصياغة يف وتعثر األسلوب، يف ركاكة عهد املايض العهد كان فقد غريها، ومحاسن
النسق مستوية جملة إىل يوفق أن الشاعر أو الكاتب نبوغ عىل اآليات آية وكان األذن، به
اللسان. عىل مجراه لسهولة األفواه؛ وتستعذبه األمثال مسري فيسري الجرس، سائغ بيت أو
العهد؛ ذلك أدباء يعانيه ما أصعَب اللفظ ومرونة الكلمات ورصف الحروف سبك وكان
القارئ يتلوها القصيدة هذه إن قيل فإذا املقبولة، باللغة التعبري ووعورة األساليب لندرة
فليس باإلجادة، شاعر اشتهر وإذا الغاية، وبلغت مدح أحسن ُمدحت فقد الجاري»، «كاملاء
التي شوقي قدرة هي وهذه الحلو»، النحوي «الكالم عىل القدرة غري معنًى عندهم لإلجادة
أحسن ويف فريد رثاء يف قصيدته مزية هي والتي املران، بطول عليها واحتال مارسها

قصائده.
والرسائل البليغة الدواوين تداول فيه كثر بعده جيل وجاء الفائت، الجيل مىض
وانترشت العربوشعرائهم كتاب أقدر التيصاغها الكتب مئات املطابع وأخرجت الرصينة،
األسفار وترجمت الحلوة»، «النحوية جملها ترديد العامة مألوفات من فأصبح الصحف،
االقتدار ومعنى البليغ الكالم مزية فعرفوا لغاتها، يف الناشئة عليها اطلع أو اإلفرنجية،
اللفظ مرونة تعْد فلم األسماع، عىل وردت ما لكثرة األساليب وسهلت األدبي، أو الفني
يجد أن املطلع القارئ يكفي ال بل املعنى، عن يبحث أن القارئ فتعود بال، ذات معجزة



والنقد األدب يف الديوان

القراء من الناشئ الجيل هذا عند شوقي فمزية ومحصله، وجهته عن يبحث حتى املعنى
وراءها. عما لنبحث املألوف تتخطى كما العني تتخطاها مزية

الصدى، ذلك رنة لها يسمع وال القصيدة، بعد القصيدة إليهم يلقي طفق ولهذا
اغرتاًرا لتغريه؛ فيعجبون قصيدة ذيل يف قصيدة األخري بشعره يمرون القراء أذكياء وطفق
شوقي؟» أصاب «ماذا ويتساءلون: الفخم، واللقب الضخم الصيت من سمعوه كانوا بما
هذا من خريًا منه يسمعون كانوا أنهم إليهم فيخيل أنفسهم، األقدمون قراؤه ويغالط
مؤنة أنفسهم كلفوا ولو املزاج، وفتور الشيخوخة كالل إىل االختالف يعزون وقد الشعر،
عىل أنفسهم يغصبون الذي وحديثه الذكرى، عىل به يعجبون الذي قديمه بني املقارنة
اليوم شوقي هو األمس شوقي أن ولعلموا وهمهم، موضع لعرفوا يقدرون؛ فال استحسانه

تغريوا. الذين هم ولكنهم
أو ثالثني قبل الرىض فوق كان ما اليوم يرضيهم ال فأصبح القراء، جلة تغري نعم
محله شوقي إحالل عىل بقائهم يف وال ذلك يف عجب وال عرشسنني، قبل بل ال سنة، عرشين
منذ تتغري لم التي بالعادة شوقي منزلة يرون فإنهم نظرهم، يف شعره انحدار مع األول
اطالعه، واتسع وترقى نما الذي بالعقل اليوم شعره يفهمون ولكنهم األوىل، للمرة قدروه
نفسه يف يحس لم بلغها فلما غايته، الناس إطراء جعل ألنه مكانه؛ يف شوقي جمد وقد
األداء يف الشاعر يرتقي ما أضعاف االختيار يف يرتقي القارئ أن تنس ال ثم للنمو، نشاًطا
وإذا الشباب، أياُم الشعر أيام أخصَب فإن األربعني؛ بعد الشاعر يرتقي وقلما واالبتكار،
لم وشوقي املعرفة، من والتزييد االطالع وإدمان الطبع باحتثاث ذلك يكون فإنما ارتقى
القراءة من زاده أن أصحابه علم وقد املزيد، ابتغاء إىل داعيًا الناس من وال نفسه من يجد

والنوادر. القصص كتب يتعدى ال
التقهقر، سن يف الزيادة وأعيته يستدركه أن فآده حوله من بالتغري شوقي أحس وقد
عن سئل وملا الكساد، عليها خيف كلما السلعة ترويج يزاد كما الطنطنة بزيادة فعوضها
تلك وقال: سمعت، ما عىل بُهت يحب ال ما نقدها يف له وقرئ فريد يف قصيدته من غرضه

… املوت فلسفة يف الكالم بها أردت قصيدة
شوقي: حكمة استنبطتها التي املوت فلسفة إذن فلننظر

املكدين أفواه من تسمعه لم مما فيها ترى فال القصيدة، هذه إىل القارئ أيها تعود
مثلها يؤثر حكم كلها فلسفتهم، من وأبخس بضاعتهم من أخس هو ما كل إال والشحاذين
عند الذي فان، كله غرور «دنيا والسبل: األزقة يف ينادون إذ والعكاكيز، الكيزان حملة عن

إلخ. … إلخ التقاه» شيئًا قدم من الرتاب، تحت جبابرة داست ياما باق، هللا
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الشعراء: أمري أقوال وهذه الشحاذين أقوال تلك

ح��اد وال��م��وت ال��رك��اب ت��ت��وال��ى غ��اد ال��م��ن��ي��ة ع��ل��ى ح��ي ك��ل
ب��اد ي��ب��ق ول��م ح��اض��ر ي��دم ل��م ف��ق��رنً��ا ق��رنً��ا األول��ون ذه��ب
وأي��ادي؟! م��آث��ر ب��اق��ي غ��ي��ر ع��ن��ه��م وت��س��م��ع م��ن��ه��م ت��رى ه��ل

إلخ. … إلخ
إىل فيه ونزع االبتكار منحى املوت فيلسوف فيه نحا مما العظات هذه خال وما
منه والجيد مضمونًا، وأفشل طائًال وأقل معدنًا ذلك من أحط فمعناه بالرأي، االستقالل
«٤ = ٢ + و٢ العنب من «كالزبيب االبتدائية التمرينات حقائق من يكون أن يعدو ال
بيت أو سواء وإثباته حذْفه بيت إما فالقصيدة الطبقة، هذه من أتفه وأكثره جرٍّا، وهلم

سواء. الرقاب عىل حمله أو مركبة يف النعش جر بأن أخباره مثل أفضل، حذفه

األج��ي��اد ع��ل��ى وال ك��ان��ت م��ن��ذ ج��الال زي��دت ال��ج��ي��اد وراء ال

انقلب إال فيذكره بقرب يمر أحًدا أحسب ما الذي الوصف ذلك القرب وصفه ومثل
يقول: حيث وذاك وعبثًا. هزًؤا نفسه يف والهيبة االعتبار

ال��م��ع��اد م��ن��ار أو ال��ح��ق ع��ل��م ي��ب��دو ال��ق��ف��ر ج��ان��ب م��ن ق��ب��ر ك��ل

جانب عىل يقام منار «أنه األخروية: شوقي جغرافية يف القرب تعريف يكون هذا وعىل
بصخرة يصطدم أو النهج أحدهم يضل لئال اآلخرة؛ طريق إىل املوتى قوافل لهداية القفر
املوت كأنما ونياًما، أيقاًظا بهم األجل تربص من الناس تحذيره ومثل املوت!» دروب يف

سهوة. عىل ليأخذهم غرتهم يلتمس
ب��ال��م��رص��اد ي��ن��ام ال أج��ل ف��ي��ه��ا وس��ه��ران ن��ائ��م وع��ل��ى

يقول الزعم، هذا غري يزعمون الذين وتخطئته أهله إىل امليت رجعة من تيئيسه ومثل
وانشطرت الجدل فيها طال خالفية مسألة كأنها غريه، يجهله ملا العارف بلهجة ذلك
عن والتنقيب وجوهها وتقليب بحثها من يوًما الناس يفرغ ولم الفلسفة أحزاب عليها

هذين. ببيتيه الخالف ففض شوقي جاء حتى وشواهدها، أسانيدها
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رق��اِد م��ن ت��ؤب ال ال��ع��م��ر واف��ق��د ت��ؤب��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ال��ع��م��ر م��ع س��ر
م��ع��اد ال��ح��دي��ث م��ن ق��دي��م ف��ي زع��م��وه ال��ذي ال ال��ح��ق ذل��ك

يرتجون يزالون ال الهند أو لندن أو برلني يف مات إذا امليت أهل كان فقد غرو وال
غريبًا مات ملن يتساءلون وبلد قطر كل يف العلماء وكان غربته، أيام ويعدون أوبته، يوم
يئوب؟! ال أو بالعافية ممتًعا الجبني متهلل الصفحة نارض يوًما أهله إىل أيئوب دياره: عن
فتواه فأفتى شوقي جاء أن إىل ال.» «بل يقول: وفريق «نعم.» يقول: منهم فريق فكان

خطيب. كل قول جهيزة وقطعت اإلشكال فانحسم يئوب.» ال «بل وقال: الجازمة
العامي: املثل قائل إليه سبقه الحل، هذا إىل مسبوق الشاعر إن أديب: ناقد قال
القارئ يخاطب إذ ظرًفا وأقل تعبريًا منه أسوأ كان وإنه البحر.» يف وارمني عمًرا «أعطني
توارد إن ونقول: الخطاب بهذا الناس يجبه أن يتلطف العامي وذلك العمر.» «افقد بقوله:
اإلنسانية ألجل يتجشم من فإن أخرى جهة ومن جهة، من به مسلَّم معروف الخواطر
مشكالتها؛ وحل مغلقاتها فض يف الليايل ويسهر العويصة، املسائل هذه عىل يغوص أن
الهنات! هذه ملثل يأبه أن يكلفوه وال املخاطبة، حسن عن الناس له يتجاوز بأن لحقيق

مثلها، الشحاذين فلسفة يف يرد لم التي شوقي أبيات نقل من فيه كنا ما إىل ولنعد
عاد. عهد من أعواده تنقلهم واحًدا نعًشا العاملني يف أن فحواه عجيب نبأ األبيات هذه فمن

ع��اد ع��ه��د م��ن ال��ع��ال��م��ي��ن ت��ن��ق��ل وه��ذي ي��وًم��ا ال��م��ط��ي ت��س��ت��ري��ح

تنقل واحد نعش غري وجدت منذ تملك ال األمم أن ويزعم هذا، يعني يكن لم فإن
ينقل التي الخشبة هذه أن يعني كان فإن وإال مراده. يعلم من فسبحان موتاها، عليه
مطية أية ذلك؟! فيه يقال أن يمكن ال يشء فأي وتجدد، تبىل العهد قديمة امليت عليها
بعد أو اليوم يقول ال إنسان أي باُل وما النعش، ينقلهم كما عاد عهد من العاملني تنقل ال

ويقول: قيرص؟! رسير عىل ونام فرعون مركبة ركب إنه جيل مائة

وج��ي��اد م��الع��ب م��ن وط��وت ص��ول��ج��انً��ا رم��ت ك��م األرض ك��رة

شوقي يكون أال نخىش ولكننا األرض؟! بكروية يدين تراه أال شك! وال عرصي شاعر
نحن ذلك، نخىش ال نحن بل والجياد، واملالعب الصولجان بعدها ليذكر إال الكرة ذكر قد
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بلفظ تتعلق ال الخالدة الحقائق إن الخالدة؟! الحقيقة يكتبون كذلك فهل منه، يقني عىل
نقلت إذا وأنت وأعجميها. عربيها وحديثها، قديمها بأرسها؛ اإلنسانية حقائق ألنها لغة؛ أو
قضبًا امللوك أيدي من أسقطت الغرباء «هذه هكذا: إال معناه يكن لم لغة أية إىل البيت هذا
أشبه فما تحىص.» ال خيًال وأبادت السباق، ميادين من لها عداد ال ميادين ودثرت كثرية،

الخالدة. الحقيقة موقع أحد نفس من تقع كهذه ثرثرة كانت أن املغرورين الحكماء
ويقول:

ال��ح��ص��اد ك��م��ن��ج��ل ��ى وتَ��نَ��حَّ ن��ض��ًخ��ا ت��ط��ل��ع ح��ي��ث ال��ش��م��س ت��ط��ل��ع
ال��ج��الِد م��راس م��ن ال��ن��ص��ل أع��وج وه��ذا ال��س��م��اء ف��ي ح��م��راء ت��ل��ك

تطلع حيث إال قتالها بدم ترضج ال فالشمس حني! كل يف األجل بغتُة تُْخَىش ال اليوم
والقمر آخر)، يشء فهذا األرض يف طلعت إن أما السماء، ويف حمراء تطلع حني (أي صبًحا
وال قتل ال األويقات هذه عدا وفيما املحاق، أو اآللهة أيام يف إال حصاًدا منجًال يكون ال
تصدقوه فال عربي، شهر من مضني أو بقني لعرش أو عًرصا أو ظهًرا مات فمن حصاد،

باطل! موته فإن
ال الصناعة، زغل إال العرب لغة عىل يجنها لم لجريرة الحال هذا إىل يسف شعًرا إن أال
جالء إىل به يتوسلوا ولم همهم، إليه فرصفوا غاية التشبيه جعلوا خريًا، صانعيها هللا جزى
املشبه صفات كل باملشبه يلصق أن الناظم عىل فأوجبوا تمادوا ثم صورة، تقريب أو معنًى
عىل بها اإلحساس قدرة فقدوا الناس وكأن الطبيعية، عالقاتها فقدت األشياء كأن به،
املنظورات أغنى وهو شبًها، له فطلبوا معقوف أعوج هو فإذا الهالل إىل نظروا ظواهرها،
عنه، بالسؤال فنسرتشد يضل ولن أثره، فنقتفي يوًما يهرب لن ألنه الحيس؛ الوصف عن
أو سكون أو وحشة أو حنني من نفوسنا يف يبثه ما فلنشبه التشبيه من بد ال كان وإن
ذلك طلبوا والخواطر. املواقف باختالف النفوس تختلف الشكل رؤية يف ال هذا ففي ذكرى؛
زنجية ساق يف هو فقالوا ساق من للخلخال بد ال أن رأوا ثم كالخلخال، هو قوم فقال الشبه
إليه تتدهور ما آخر إىل بها وشببوا فأحبوها زنجية الطريق هذا من وجاءتهم الظالم،
املعتز: ابن فقال يحصده شيئًا له التمسوا ثم كاملنجل، هو فقالوا قوم وافتن األوهام، هذه

ال��ح��ن��دس��ا أن��واره م��ن ي��ه��ت��ك ب��دا ه��الل ح��س��ن ع��ل��ى ان��ظ��ر
ن��رج��س��ا ال��دج��ا زه��ر م��ن ي��ح��ص��د ف��ض��ة م��ن ص��ي��غ ق��د ك��م��ن��ج��ل
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حصد وال نرجس، والنجوم النجوم يحصد وهو فضة من صيغ وقد منجل فالهالل
يحصد منجل إنه فقال شوقي وجاء هذر. يف هذر كله؟! هذا وراء فماذا محصود، وال هناك
كمنجل القمر يكون حني تحصد ال األعمار ألن الحيس؛ التشبيه حتى فأخطأ األعمار،
املراد فما حقيقة، يف وال شكل يف منجًال القمر يكون فال األيام سائر يف وأما فحسب،

األرض: كرة ذكر بعد قوله هذا ومثل بكالمه؟!

األج��س��اد ع��ل��ى ال��رح��ى دوران ص��ف��ح��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ذي وال��غ��ب��ار

العتاهية: أبي قول من وذلك

ت��ط��ح��ن ال��م��ن��ي��ة ورح��ى غ��ف��الت��ه��م ف��ي ال��ن��اس

وجعل رحى للطحن وافرتض التمثيل، بهذا بأس وال بالطحن، األعمار لفناء مثل
لهذا يكون أن إال شوقي عىل فعز االستطراد، بعده يحتمل ال ا حدٍّ فبلغ الطاحنة، املنية
هذا عند الرحى، دوران هو الغبار يكون وأن غباًرا، كله الطحني يكون وأن غبار، الطحني

الكالم. ويجم العقل يركد
إلخ»: … السماء يف حمراء «تلك قوله: بعد اآلتيني البيتني أفهم ولم

ال��م��ي��الِد؟! ج��ن��اي��ة أع��انَ��ا أم وأَص��رَّا ت��ع��م��َدا ش��ع��ري ل��ي��ت
غ��ادي ش��اء ب��م��ا رائ��ح ق��در إال األم��ر م��ا األزه��ران ك��ذب

الفرق وما امليالد؟ جناية إعانة وما واإلرصار؟ التعمد فما والقمر، الشمس يعني
وسبق تعمد عن القتل مادة القانونية: املادة األزهرين عىل يطبق أن أيريد بينهما؟!
القدرة أرسلتهما حيث يف والقمر الشمس جريان يكون وكيف كذبا؟ وفيم إرصار؟!
القدر رواح إال امليالد وإعانة واإلرصار التعمد وهل الغادي؟! الرائح للقدر لهما املحركة
فلعل والجن، اإلنس شاعر عىل ذلك يف لوم وال عليها، جواب ال أسئلة يشاء؟! بما وغدوه

دوننا. بما واختصهم الجن إلخواننا صنعها التي أبياته من هذه
سماه: كما املوت حقيبة أو فريد نعش يف ويقول

ال��رش��اد دار ب��ال��ش��ه��ي��د وح��ده��ا ل��ج��اءت ال��زم��ام ل��ه��ا ت��رك��ت��م ل��و
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التاريخ أراد كما وال شوقي أراد كما ال القافية أرادت كما مرص؛ فهي الرشاد دار أما
لسعى مرص إىل ناقلوه يمنعه لم لو فريد نعش إن شوقي فيقول البيت معنى وأما واألثر.
زراية: والتقديس مضحًكا الجليل إحالة عىل الشموس رائي أقدر ما فاهلل مرص! إىل وحده
وينعطف، يعتدل والديار، املدائن خالل ويجوس والبحار، الربور يف وحده يسعى نعش
والناس بلوغه، قبل يشء عىل يلوي ال ا جادٍّ قربه، عند ملهًما يستقر حتى ويقف، ويميض

!… لطيته يتهدى تاركيه طريقه، عن متنحون
ذكرى أصاب ما ساء أال واإلجالل؟! الرثاء مادة الشعر ينتزع الصور هذه أفمن

البحرتي: قال كما يقول أن أراد … شوقي إجالل من الرجل

ال��م��ن��ب��ُر إل��ي��ك ل��س��ع��ى وس��ع��ه ف��ي م��ا ف��وق ت��ك��ل��ف م��ش��ت��اًق��ا انَّ ول��َو

حاطمة. كبوة فكبا
يف مثلها ينظم لم شعره غرر من قصيدة يف املعري معارضة إىل شوقي طمح ولقد
رجل واملعري موضوعها. يف منها خري عىل العرب شعر يف اطلعنا أننا نذكر وال العرب، لغة
أرسارها، خفايا منها البس رسابًا، عنها وصدف غابًا، واجتواها محرابًا، الحياة هذه تيمم
فلسفة يف نظم هو فإذا أطوارها، وحوارض آثارها، غوابر وتتبع مقدارها، مرارة واشتف
إنه املقام؟! هذا من شوقي وأين سبيله. وتلك مجاله، فذلك له تراءت كما واملوت الحياة
نفسه إىل هبط ما وأعمق تبارشه، أو يبارشها لذة الحياة فرح من له اتفق ما أرفع رجل

والحياة. املوت فلسفة يف الشاعر ينظم هذا بمثل وما كبري، أو أمري إعراضة آالمها من
للعرب وإيثاًرا للقديم تعصبًا املعري قصيدة نكرب أننا شوقي وهم إىل يسبق ولكيال

ينفعه. قد الشعر يف درًسا هاهنا إليه نُلقي العجم، عىل
يعددها من ال األشياء بجوهر يشعر من الشاعر أن العظيم الشاعر أيها فاعلم،
يشبه، ماذا اليشء عن لك يقول أن الشاعر مزية ليست وأن وألوانها، أشكالها ويحيص
من الناس هم وليس به، الحياة وصلة لبابه عن لك ويكشف هو، ما يقول أن مزيته وإنما
أحسهم ويودع يتعاطفوا أن همهم وإنما والسمع، البرص أشواط يف يتسابقوا أن القصيد
كان وإذا كرهه، أو استطابه ما وخالصة وسمعه رآه ما زبدة إخوانه نفس يف وأطبعهم
فما االحمرار، يف مثله أشياء أو شيئني تذكر ثم أحمر، شيئًا تذكر أن التشبيه من كدك
تطبع أن التشبيه ولكن واحد، يشء بدل حمراء أشياء خمسة أو أربعة ذكرت أن عىل زدت
التشبيه ابتدع وما نفسك، ذات يف انطبع مما واضحة صورة وفكره سامعك وجدان يف
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كما بذاتها محسوسة واأللوان األشكال يرون جميًعا الناس فإن واأللوان؛ األشكال لرسم
الشعور وبقوة نفس. إىل نفس من واأللوان األشكال بهذه الشعور لنقل ابتدع وإنما تراها،
ولهذا سواه، عىل الشاعر يمتاز األشياء صميم إىل ونفاذه مداه واتساع وعمقه وتيقظه
يزيد ألنه واستيعابه؛ سماعه إىل تواقة النفوس وكانت مؤثًرا، مطربًا كالمه كان لغريه ال
من عليها ييضء ما البرص عىل تعكس فاملرآة نوًرا؛ النور املرآة تزيد كما حياة الحياة
وجوًدا املوصوف فيزيد يصفه ما الوجدان عىل يعكس والشعر سطوعه، فتضاعف الشعاع
ال الذي املحك أن القول وصفوة بوجوده. إحساًسا الوجدان ويزيد التعبري، هذا صح إن
من أعمق مصدر إىل يرجع ال كان فإن مصدره، إىل إرجاعه هو الشعر نقد يف يخطئ
ووجدانًا حيٍّا شعوًرا الحواس وراء تلمح كنت وإن والطالء، القشور شعر فذلك الحواس،
فذلك العطر؛ عنرص إىل الزهر ونفحاُت الدم، عىل األغذيُة تعود كما املحسوسات، إليه تعود
والطالء، القشور شعر من أحقر هو ما وهناك الجوهرية. والحقيقة القوي الطبع شعر
الحيوان بكم منه أرشف كالًما غريه إخال وما الزائفة، واملدارك الضالة الحواس شعر وهو

األعجم.
عىل اجرتأت التي املعري قصيدة من قصيدتك مكان فانظر نقول، ما لك تبني فإن

معارضتها.
تختم متكرًرا حادثًا القريب الضيق مظهره يف يره فلم املوت رس إىل املعري نظر
لبَدائه القدم منذ بدا كما رآه العميقة؛ الخالدة حقيقته عىل رآه بل فرد، كل حياة به
رسمدية حربًا وماني: وكنفشيوس بوذا قبل من تبطنه وكما األديان، وأصحاب الحكماء
وأجواز األرضني طباق يف ذرة وكل حية نفس كل ميدانهما خفيتني، قوتني بني قائمة
والباطل، الحق هما أو والظالم، النور هما أو والرش، الخري هما القوتان هاتان السماوات؛
تتمهل. وال وتدبر تُقِبل تَِني ال وأعوان تغفل، ال جنود منهما لكل والفناء. البقاء هما أو
ولتشهدنها ومساجالتها، الحرب هذه وقعات كانت منذ تشهد وسفليها، علويها والعوالم،

ختام. للزمان كان إن الزمان ختام إىل ولتشهدنها وغًدا، اليوم
ما مقضيٍّا نحبًا وال رأى، ما محترض رسير يكن فلم األريض العالم عىل املعري نظر
متقادًما قائم، كيان كل يف قائًما والفناء البقاء ميدان امليدان: ذلك كان بل ووعى، أحس

متقادم: ركن كل يف

ال��ع��م��اد ال��رف��ي��ع وال��س��ي��د ق��اء ال��ور ت��ب��ت��ن��ي م��ا ل��ل��ه��دم ب��ي��ت ك��ل
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يف محالة ال الفعل هذا فاعلتان األرض يف نضالهما أثر هذا اللتني القوتني أن وعلم
وأذكاها. النور عوالم وأضوأ وأسماها، السماء كواكب أرشف

م��ي��ع��اد ع��ل��ى ال��ردى ن��ق��اء م��ن داًرا ال��ك��واك��ب أش��رف زح��ل
ات��ق��اِد ف��ي ع��ل��ت وإن م��ط��ف ه��ر ال��د ح��دث��ان م��ن ال��م��ري��خ ول��ن��ار
األف��راد ف��ي ت��ع��د ح��ت��ى ـ��م��ل ال��ش��ـ ب��اف��ت��راق ره��ي��ن��ة وال��ث��ري��ا

حال. كل يف متالحقني متصاحبني والفساد الكون1 رأى بل ال

ل��ل��ف��س��اد م��ص��ي��ره ب��ك��ون ـ��ر ي��غ��ت��ـ ل��ي��س م��ن ال��ل��ب��ي��ب وال��ل��ب��ي��ب

ذلك من مشهد عىل الواقف عربة الحقائق هذه من استخلصها التي العربة وكانت
قوله: بغري تكلم ملا األبد نطق ولو وأحزانه، اإلنسان أفراح فوق الرسمد النضال

ش��اِد ت��رن��م وال ب��اك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��د غ��ي��ر
ن��اِد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ق��ي��س إذا ال��ن��ع��يِّ ص��وت وش��ب��ي��ه

فيقول: املستخف القانط بنظره عنه ليرصفها يذكرها فكأنما الحياة متاعب ذكر وإذا

ازدي��اِد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ُب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ٌب
ال��م��ي��الِد س��اع��ة ف��ي س��روٍر ُف أض��ع��ا ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ح��زنً��ا إن
اج��ت��ه��اِد غ��ن��اء إل��ى ي��ؤدي ال واج��ت��ه��اٌد ن��اف��ٍع غ��ي��ر أس��ٌف

يحسه أن لبرشي ُقدر إحساس أوسع وهو املوت، برس املعري إحساس كان كذلك
الرهيب. الرس ذلك من

ما لك نقول ولكنا وترى، تنظر بما أدرى لعلك رأيت؟ فماذا نظرت فقد أنت أما
يَُدم «لم تقول: إنك الحواس؛ غري إىل رؤيته يف الناظر يحتاج شيئًا تَر لم إنك تدريه: لست
منازل وبني العظماء، ومعاقل الورقاء وكر بني املعري يسوي حيث باٍد»، يبَق ولم حارض

العالم. بمعني ال الوجود حالة بمعني كان مصدر البيت ويف هنا الكون 1
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ال بكالم وجئت تعميمه، مغزى ففاتك عمم كما تعمم أن أردت السماء، ودارات األرض
إىل يدعو التكوين يف فرق من والبدو الحرض بني علمنا ما إذ قشوره؛ ترىض وال له لباب
والبادي»؛ الحارض سمعه خرب «هذا يقولون: وإنما املوت. حكم يف بينهما االختالف توهم
ويقولون: األخبار، انقطاع أو الدار لتباعد اآلخر؛ يسمعه ليس ما يسمع قد أحدهما ألن

السبب. هذا ملثل والبادي» الحارض إليه «يتسابق
عن وقولك اسًما اسًما الناس فكعدك والبادية»، الحارض يف من «يموت قولك: وأما
وأي الحواس؟ لغري فيه فضل فأي هذا، يقال أن صح لو أنه وعىل يموت، أنه واحد كل

املعاد. منار إنه القرب يف وتقول القويم؟ والطبع الحكيم اللب عىل فيه دليل

واِد ك��ل م��ن ال��رح��ال وم��ح��ط ف��جٍّ ك��ل م��ن ال��رك��اب وزم��ام

وتقول: الحكم؟ هذا يف فرق وواد واد بني وهل

ب��ال��م��رص��اد ي��ن��ام ال ق��در م��ن��ه��ا وس��ه��ران ن��ائ��م وع��ل��ى

قولك: أما أضعف، بل كذاك وهذا

م��ي��ع��اد ع��ل��ى س��ه��م��ه م��ن ـ��س��ر ال��ن��ـ وأظ��ن ال��ردى ص��اده ل��ب��د

الرسقة. فضل من أكثر لنفسك فيه تدعي أحسبك فما
القصيدتني، يف املتشابهة األبيات مقارنة إىل وعمدنا غريه، إىل الباب هذا تجاوزنا وإذا
هو أتى حيث من بالبهرج تأتي أو املعري، من ترسقه بيت كل يف تخطئ ألفيناك

بالذهب.
يقول: املعري

األض��داد ت��زاح��م م��ن ض��اح��ك م��راًرا ل��ح��ًدا ص��ار ق��د ل��ح��د رب
واآلب��اد األزم��ان ط��وي��ل ف��ي دف��ي��ن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ن

يف الدفني بعد الدفني تعاقب عن تعبريه وإن الشعر، هذا من أصدق وال أجل وليس
ألبلُغ الزحام؛ هذا من ويضحك يعجب اللحد إن وقوله األضداد، بتزاحم الواحد املوضع
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هللا ويسلط الحياة. عىل التزاحم وعبث باألحياء املوت تهكم وصف يف اللسان به ينطق ما
بقولك: البيانية املعجزة هذه تحاكي أن لك فتسول نفسك، عليك

ال��ع��ب��اد ح��ق��وق ع��ل��ى وق��ي��اًم��ا ع��دًال أح��س��ن ك��ال��ت��راب ت��رى ه��ل
��اد ب��ال��زهَّ ال��م��ل��وك وح��ل ـ��ف��ى ال��ض��ع��ـ ع��ل��ى ف��ي��ه األق��وي��اء ن��زل
األح��ق��اد م��ن م��غ��س��ول��ة ـ��رس��ل ال��ـ ك��ق��ل��وب ن��ق��ي��ة ص��ف��ح��ات

فبحقك جميًعا! يبيدهم ألنه صيانة؛ أحسن حقوقهم ويصون العباد، ينصف الرتاب
وأظلِمهم أقواهم من العباد أضعف لقيه الذي وما الحقوق؟! تضييع يكون كيف هذا يا
يستضيفون امللوك إن قلت حني أبدعت أنك إليك ويخيل والصيانة؟! اإلنصاف هذا من أشدَّ
امللوك يستضيفون ال الزهاد أن تعني فهل املوت! فضائل من وهذا الرتاب، يف الزهاد
غرض. لغري وقلته خطأ، أنه تعلم ما قلت فقد ذلك تعني ال كنت فإن السواء؟! عىل فيه
حني األسلوب بالغة أو الصدق من شيئًا يخرس فلم املعنى، بهذا أحاط فقد املعري أما

قال:

ال��ه��وادي ب��رمِّ أق��دام��ك��م رمَّ ال��ل��ي��ال��ي خ��ل��ط ع��ل��يَّ وع��زي��ز

فيها. لعب ال التي الجادة البالغة هي وهذه
مغسوًال نقيٍّا قلبه صار امليت نفس خمدت فإذا موته، هي القلب طهارة أن وعندك
موتى جعلتهم حتى الرسل بذكر تلهج تزال أالَّ القلب موت من أفليس الرسل. كقلوب

القلوب؟!
املعري: يقول

األج��س��اد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��َم أظ��نُّ م��ا ال��وطء خ��ف��ف

تقول: وأنت

األج��س��اد ع��ل��ى ال��رح��ى دوران ص��ف��ح��ت��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ذي وال��غ��ب��ار
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يسأل: املعري

ال��م��ي��اِد؟ غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��ت غ��نَّ��ـ أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م أب��ك��ت

فتقول: وتبكي، تغني حمامة لقصيدتك تكون أن تأبى وأنت

ش��ادي م��ن س��م��ع��ت��ه ث��ك��ل رب ف��ت��غ��ن��ت ال��ب��ك��ا ث��ك��ل��ه��ا ع��ن ض��اق

أنك ولنفسك لناجيتك تزعم أن املضحكني، مباراة املعري تباري وأنت يروقك، ثم
آياته! من آية يف املعرة شيخ وبذذت املوت، فلسفة يف نظمت

مخري، ال فيه مجرب ألنك الناحية؛ هذه من قصورك يف العذر بعض تعذر قد أنك عىل
وال اسمه فيها يرد ال بقصيدة كفريد رجًال ترثي فأن عذًرا، منه لك نعلم ال الذي األمر أما
كان ولو الناس! غمار من فرد به يرثى قد عما له تأبينك يخرج وأال عرًضا، إال سريته
تعليله، خفي ملا الرجل؛ عىل األىس بواعث يف لنقص أو القول، مضطرب يف لضيق ذاك
وموته حياته يف لقي رجًال دعاتها من تنجب لم الحديثة مرص أن نعلم كما تعلم ولكنك
حقه قضاء يف فتهاونك فريد. لقيه ما بعض الرثاء مدد ويطيل الحزن دفائن يستشري مما
يف تغيل تزال ال فإلحنة ذاك، وال هذا يكن لم فإن كنود، أو لعجز إال يكون ال قدره وتوفية

أعلم. بأسبابها وأنت موته، بعد الرجل عىل نفسك
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ليس بما فيأتي الذم ينوي أو الهجاء، يف فيقذع املدح املرء يقصد أن الذوق فساد من
شاعر الطبع رداءة يف وتغلغًال الذوق سقم يف إيغاًال ذلك من وأشد الثناء، غري منه يفهم
والرثاء التأبني موقف يف وهو الضحك مظان عليه وتخفى البكاء، أراد حيث من يهزل

بالفناء. والعربة
القيان: إحدى رثاء يف البيت هذا قال نظامينا من ماجن أي أدري ولست

وال��ق��ان��ون ال��م��زم��ار وص��الة ع��ل��ي��ه��ا وال��ك��م��ن��ج��ا ال��ع��ود رح��م��ة

عليه عيب أو املوقف، هذا مثل يف الهذر منه سمج مهما قائله، أن ريب ال ولكن
لعثمان رثائه يف شوقي من هذا بيته يف ذوًقا أسلُم ذويه؛ وأقدار الغناء بفن الظن سوء
بمثل الجليل العالم ذلك رثى حني كذلك شوقي كان وما فقاله، الهزل تعمد ألنه غالب؛

الهراء. هذا

ال��ن��ب��اِت» «م��م��ل��ك��ة األرض ف��ي غ��ال��ب ل��م��ص��رع ض��ج��ت
م��ن��ك��س��اِت ال��ح��داد م��ن ـ��ه ع��ل��ي��ـ «ب��ت��ي��ج��ان» أم��س��ت
ال��ج��ه��اِت! وأق��ع��دت ـ��ب��ت��ه ل��غ��ي��ـ «س��اق» ع��ل��ى ق��ام��ت
ال��ن��ائ��ح��اِت ب��ي��ن ف��ي��ه ـ��ع��ة ال��ط��ب��ي��ـ ت��ل��ق��ى م��أت��م ف��ي
ك��اس��ف��اِت م��وائ��د ج��زع م��ن األرض» «ن��ج��وم وت��رى
ال��غ��ادي��اِت ب��دم��ع ي��ب��ك��ي أك��م��ام��ه ف��ي وال��زه��ر



والنقد األدب يف الديوان

م��وم��ض��اِت! ف��ي��ه��ا وال��ع��ه��د ال��رب��ى أق��اح��يُّ ح��ب��س��ت
م��خ��م��ش��اِت ب��ال��خ��دود ب��ت آ ال��ن��ع��م��ان وش��ق��ائ��ق

لنفسه، بوعده وبر الرثاء نية صدق قد الرثاء، هذا صاحب أن فيه مراء ال مما بل
الزهر يذكر أن استطاع ألنه … األنيقة والنكات الدقيقة املعاني من عليه دب بما واغتبط
كما الثمر أو الزهر يذكر ال من شاعًرا يكون كيف ولعمري موضعها، غري يف ولو بمناسبة
فرحه ويف وبلواه، لهوه ويف ورضاه، غضبه يف يذكرهما لياله؟! والعاشق هللا العابد يذكر
القاحلة، الصحراء يصف حني ويذكرهما وكراه، يقظته ويف وهواه، غيظه ويف وبكاه،
القاتلة باملصيبة يتحدث أو السابغة، النعمة عن يروي وحني اآلهلة، املدينة يتمثل وحني
الجثة وصف إذا من الجمال بفتن مدلًها الفن عىل مطبوًعا يكون وكيف العاجلة. واملنية
كما يتفلق أنه يحسب لم الحنق من املتميز أو كاألقحوانة، صفراء إنها يقل لم الحائلة
والعياذ الرقاب قطع أو البانة، اهتزاز يهتز أنه ير لم املشنقة من املتديل أو الرمانة، تنفلق
أن أرانا بل فحسب؛ الغرض هذا يوف لم وشوقي الريحانة؟! بقطف يشبهه لم باهلل
غرس هي من عىل تحزن وإنما النساء، فعل النواح، يف املجاملة سنن عىل تجري ال األزهار
علماء من عالم بموت مثًال البالد فجعت فلو ورعايته، نعمته ونبت معرفته وجني يده
الخيال به يضيق ال كان وإنما لفرقته، أسًفا دمعة تذيل أن واحدة لزهرة سمح ملا املعادن
جموًدا الحديد وصالبة عليه، حداًدا الفحم اسوداد يجعل فكان املليح، والذوق الفسيح
ولني احتقانًا، النحاس واحمرار وجًال، الذهب اصفرار يجعل وكان فيه، املصيبة لهول

الصالب. باملعادن تلم التي العذاب، ألوان من هنالك ما آخر إىل ذوبانًا، القصدير
(مثًال): يقول كان بل ذلك، من شيئًا قال ملا «جيولوجي» عالم يف النكبة كانت ولو
الجريية الطبقة وإن ورعبًا، فزًعا رأسها عىل الرتاب تحثو كذا ناحية يف الرملية الطبقة إن
األرض بها ساخت تلك أو الطبقة هذه وإن عليها، الوطأة ثقل من تختنق كذا موضع يف
أبقاه — فإنه جليل، شاعر يف القضاء نفذ لو يقوله كان ما وناهيك الكمد. بها تزلزل أو
العروض علل وسائر والسناد والخبن واإلقواء الزحاف إلحاق من بأقل يقنع لن — هللا
الذي القرب من يبعثه يوم إىل الشعر هللا خلق يوم من تقال، أو قيلت قصيدة بكل والقافية
الشاعر من تسمعه ال كنت تأويل أو تفسري وأي والنظامون، الكذبة الشعراء فيه ألحده
لو الضفادع، ونقيق الكالب، وعواء القطط، ومواء الحمري، ونهيق الخيل، صهيل يف الندابة
نسأل ما هذا الكالم؟! صاغة أو النبات علماء من ال الحيوان علماء من املفقود العالم كان
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حداد عىل الصرب نطيق فلن واألشكال، األلوان حداد احتملنا إن فإننا فيه، اللطف هللا
واألقوال. األصوات

الفانية! الدنيا هذه يف والخسارة الفقدان من بد ال التضحية، من بد ال أسفاه! وا ولكن
الست الجهات وأقعدت «ساق»، عىل قامت األشجار إن اإلنسان يقول أن السهل من وليس
يف أكثر» «ال الطبيعة يحرش أن الهني من وال األزل، منذ مكانها يف قاعدة برحت ما التي
إبكاء إىل ساعة كل يف يصل أن اللعب من وال «فقط»، النائحات إحدى فيه تكون مأتم
بالقول ذلك ليس كال — منها النفيسة سيما وال — واألحجار واملعادن واألزهار الرياحني
قرار إىل ويهبط القول هذا منا الفاني الرجل يقول ولكي السهل، باملركب وال الهزل
والتخيل الصادق والوصف السليم بالذوق التضحية عن له غنى ال العميقة، املعاني هذه
فنه، مذبح عىل شوقي بها ى ضحَّ كلها وهذه القوي، والشعور الجدي والشعر الصحيح
كل نعم، أىس. مسحة أو حزن امتعاضة وجهه عىل الناظر ملح وال رصخ وال تأوه فما
امللكة ضعيف غثٍّا سخيًفا كان ذلك مع ولكنه تقول: … مباالة وال شوقي به ضحى ذلك
أجل! وروى. وتفنن يقول، أن أراد ما قال ولكنه صحيح، هذا ونقول: … السليقة مشنوء
يحسبون الذين البلهاء، السذج أولئك يرثيه الذي املفتوح املكشوف الرثاء ذلك يرث لم إنه
البحث عىل وتوفروا لدرسها تفرغوا التي املواد غري أحًدا فجعوا ماتوا إذا األخصائيني أن
(مبارشة) عليه هم أسفهم ووصفوا أسفوا األخصائيني أولئك أحد أودى إذا والذين فيها،
تارة السحاب غارب وعىل تارة، الزهر عاتق عىل ليلقوها الحزن مهمة عن يتخلوا ولم
النفس ويجعلوا وأحيائها، وأمواتها وسمائها بأرضها كلها الطبيعة إىل يِكلوها أو أخرى،

عزيز! بفقد الكون هذا يف يحس من آخر بالبلية، املصاب نفس أو اإلنسانية،
واإلشادة وافتنانه، شوقي براعة عن اإلبانة يف الحد هذا عند نقف أن نود كنا ولقد
تلك يف يسمها لم النبات من أنواع عن سؤاله يفوتنا أال آثرنا أننا لوال وبيانه، بخالبته
والشعري؟! القمح صنع وماذا بأصنافه؟! القطن شأن من كان ماذا أقامها؛ التي املناحة
الطبيعة كانت الذي العميم املأتم ذلك يف والقثاء وامللوخية والكراث البصل صنع ماذا بل
تكن لم ألنها ذاك فهل وغريها، األنواع هذه عن سكت إنه «فقط»؟! النائحات إحدى فيه
ويجهلها الشعراء يعلمها التي األنواع تلك خواص من ألن أم الكبري؟! النباتي أتباع من
ردها وإن النبات، عالم إىل تنتمي ال لعلها أم للجميل؟! ناكرة للعهد مضيعة أنها النباتيون
الحيوان؟! عالم من وهو جماًدا آخرون ويحسبه نباتًا قوم يحسبه كاملرجان إليه، الناس
عن وسكت فريًقا فذكر قال، ما إليه أوحيا التبليغ يف واألمانة الخري يف الصدق هو أم
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تخمش النعمان شقائق وأبرص عهدها، غري عىل ذابلة باهتة األقاحي الرجل رأى فريق؟!
فربأ شيئًا، يصنع سواهما وال القمح وال القطن ير ولم أمانته، وأدى ذمته فأبرأ خدودها،
وقسوة الطبائع جمود من سجل ما عليها وسجل والتخرص، الزور شهادة عن بشعره
اآلن منذ تعلمنا أننا ولوال وخطورتها، أهميتها لوال نسألها كنا ما أسئلة تلك القلوب؟!
واستطالًعا األنبياء لجالئل تعرًفا اإلنسان، حاشا ، وحيٍّ ونابت جامد كل أعني نرقب أن
عرفنا أننا ولو النجابون، بها ويطري الربق أوتار بها تنبض أن قبل الحوادث لخفايا
تضن أن مسئولة وأنها رجاالتها، من األخصائيني موت من األمة تحذر أن ينبغي ماذا

… فحمة تسود أو نرجسة تمتقع أن مخافة بأرواحهم
مقسًما: مفصًال فقال الطبيب العالم رثاء إىل النباتي العالم رثاء من شوقي انتقل

األس��اِة م��أل ب��ه ف��س��ل ـ��ه ف��ي��ـ ال��ط��ب م��ص��اب أم��ا
ال��م��ع��ض��الِت ف��ي وم��آب��ه��م ب��ش��ي��خ��ه��م ال��ح��م��ام أودى
ال��م��ث��م��راِت ال��غ��روس ع��ن ِت ال��م��س��ف��را ال��دروس م��ل��ق��ي

له استهجانًا — ريب بال — ذلك كان وما األول، نحوه ينح لم أنه يرى والقارئ
فال يقول أن يمنعه كان فماذا وإال االخرتاع، وخذله القريحة خانته وإنما عنه، توبة أو

األبيات: هذه مثَل الوترية؛ تلك عن يخرج

ال��ح��م��ي��اِت رس��ل األرض ف��ي غ��ال��ب ل��م��ص��رع ط��رب��ت
«ال��م��م��اِت» ب��ع��د ف��ت��م��ردت ج��ن��ده��ا «غ��ال��ب» م��ات ق��د
«ظ��اه��راِت» س��رور م��ن ي��ا ال��م��الر ج��راث��ي��م أم��س��ت
ال��ج��ه��اِت ك��ل ف��ي ـ��ت��ي��ف��ود وال��ـ ال��ت��ي��ف��وس وت��ف��رق
ال��ش��ت��اِت ب��ع��د ـ��ب��ك��ت��ي��ري��ا وال��ـ ال��م��ك��روب وت��أل��ب
ال��س��ائ��الِت ب��ال��دم��وع ِدِل ال��ص��ي��ا ق��واري��ر وب��ك��ت

لم وَمن املجيد، للشاعر التقليد فضل سوى فيها فضل من لنا ليس أبيات فهذه
ولكأننا القياس، عن ونددنا االحتذاء وخالفنا املحاكاة أخطأنا فيم لنا فليقل تقليدنا يعجبه
ليس فإنه الصالحة، التتمة هذه فوات عىل ندًما بنانه يعض األصيل «االمتياز» بصاحب
يؤبنون كذلك منها! واليأس معالجتها بعد تأتيها لها يلوح فرصة من للنفس أغص
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عثمان لتأبني شمر الذي هذا توخى لو وهللا وأما يتهكمون؟! تراهم فكيف خلقتهم من يا
الدعابة يف مسرتسًال وصناعته بعمله فيه له يعرض بكالم الرجل يمازح أن غالب بن
النغمة. هذه من أوقع عىل يرضب أن استطاع ملا الفكاهة؛ يف متبسًطا باملجون مستهرتًا
أبذوق القطبني؟! تباعد املتباعدين الشعورين هذين بني مزج ذوق بأي شعري فليت
عنه تدق ال والذي الضمائر، وهجسات الرسائر شبهات بني يفرق الذي املفطور الشاعر
املطبوع املوسيقى أُذَُن إن يقولون ألوانها؟ أخفى عليه تلتبس وال العواطف همسات أخَفُت
ثالثة بني تميز أن ينبغي الشاعر فطرة إن قلنا ولو مختلفة، نربة آالف ثالثة بني تميز
شعراء بأمري ظنك فما أخطأنا، ملا املتنوعة املتوشجة اإلحساس خطرات من خطرة آالف
ال أحدهما يجتمعان: وال يتقابالن وال يشتبهان ال ضخمني اثنني إحساسني بني يميز ال
يخامرها إنما والثاني واالنرشاح، التبسط ساعة الحياة؛ ساعات أبهج يف إال النفس تحسه
أال …؟! بسريته والعظة الراحل العظيم تمجيد موقف وأجلها؛ املوت مواقف أقدس يف

الخلود. دار يف نحن بل موت فال وإال الصادق، النبيل اإلحساس فليمت هكذا
الشناعات من تقززها النفس منه وتتقزز الجبلة تعافه َلما السخف من إن مه! مه!
النوع هذا أشنُع النتقاده؛ بالتحرك األغبياء بالدُة تَْمنُونَا الذي السخف وهذا الجسدية،
ورونق الحسن ماء أنه وملعانه احمراره من الِغرِّ إىل يخيل الذي كالورم ألنه وأقذره؛
مرموقة. مقبلة الدمامل يرى أن تقزًزا الطبع وحسب ويرمقه، يقبله إليه فيهوي الصبا،
عاهاتهم رؤية من نفسه فاشمأزت واحدة بقعة يف ممسوخني عرشة إىل نظر ومن
ذوي من واملئات العرشات حولنا فنرى ننظر حني اشمئزازنا يدرك أن خليق ومقاذرهم،
ال هو بل وعواره، غثاثته عىل الشعر هذا مثل يستحسنون البارزة النفسية العاهات
االعوجاج هذا به نعلل أن نستطيع ما كل خالئق وعوار؛ غثاثة من فيه ملا إال يروقهم
لحقارة وتلوثت عة، والضِّ الكسل إىل أخلدت ما لفرط تَِلَفت أنها وأذواقها طبائعها يف
عنت من عليها تواىل ما لشدة وتلفت لها، وتكثرت بها تعنى أن لها بقي التي املشاغل
البالء هذا أعقبها حتى والجبن، بالضعف الدائم اإلحساس وإلحاح الحوادث وذل الدهر
الهزل يف والتمادي الجد احتمال عن العجز أعقبها برشية: نفس به تمنى ما رش لألدب
ديدنًا الحقائق من والهرب وااللتواء املغالطة صارت حتى الكاذبة، السلوى يف واللجاج
يف الذوق جهد فأصبح السليم للذوق فهمهم وساء فيها، ثابتًا خلًقا تكون كادت بل لها،
عىل عنوانًا قط والرتطب اللني كان وما املؤنث، الرتف وتخنث واالسرتخاء التصنع زعمهم
الوحشية إىل وأقرب الذوق هذا نقيض هما وإنما استعداده، وحسن اإلنساني الذوق ارتقاء
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يطرحونهم اآلدميني: بتعذيب يتلهون كانوا كيف الرومان إىل ترى أال اإلنسانية. إىل منهما
دمائهم، يف وتلغ عظامهم، وتقضم أحشاءهم، وتنهش لحومهم، تمزق الجائعة للسباع
تأكل بما تتلذذ الضارية السباع تلك كأنهم بأوجاعهم، ويتلذذون أنينهم، يسمعون وهم
عهدهم يف كانوا العهد! ذلك يف الرومان كان كيف فاذكر ذلك تذكرت فإذا ترشب! وما
بعدهم. وال قبلهم أمة عن الراوون يرِوه لم ما األخالق ونعومة الرتف من فيه بلغوا الذي
من آخر عيب إىل فانتقل الذوق فساد عىل التدليل من صاحبنا فرغ فكأنما وبعد؛
هذه توفق أنه بيد الفكر، وعقم اإلحالة وهو أال والعالمات، الدالئل من قسطه يوفيه عيوبه

فقال: بيت بفرد العيب هذا إثبات إىل املرة

ال��م��وم��ي��اِت أح��ي��ا ل��ل��ه آي��ة ت��ر ق��م ع��ث��م��ان

أن السامع فيحسب … آية لريى وملاذا؟! املوت. من يقوم أن املرثي الشاعر يأمر
الحياة، إىل امليت رد من الكون لنواميس وأخرق أعجب بعثه بعد الدفني سرياها التي اآلية
هي منها ليعجب قربه من الدفني يبعث التي األعجوبة أن يعلم حتى البيت يتم ال ولكنه
الفارغ اللفظ هذا من أحمق هو ما واإلحالة العي يف سمعتم فهل … يبعث ميت إىل النظر
أوروبا إىل املقعد وكحمل يتيقظ، نائم عىل «ليتفرج» النائم كإيقاظ هذا أليس الخاوي؟!
بعث أن وعىل للمتعجبني؟! املسارح يف يعرض مقعد إىل بالنظر الطرف ليمتع أمريكا أو
ألن شوقي؛ يعنيها التي املوميات بعث من استحالة وأشد أغرب أكفانه يف املدرج العالمة
هذه يف منه رجعة ال حقيقي األفراد وموت منه، الرجعة تستغرب ال مجازي األمم موت
فقد تحيا، «املوميات» يرى أن غالب األستاذ بعث من القصد كان فإن هذا وعدا الدنيا،
الكون نظام قلب إىل حاجة فال بأشهر، موته قبل وحرضعهدها املعجزة، هذه الرجل شهد
شوقي فليذكر وبعد … رآها قد التي املعجزة يرى أن إال ليشء ال رضيحه، يف وإزعاجه
دسائسه فيهم ونفذت شعره بينهم نفق الذين أولئك هم باملوميات، يدعوهم الذين أن
كان وإن املوميات، شاعر فهو ألحد شاعًرا هو كان فإن الشهرة، عىل احتياله عليهم وجاز

املوميات. تلك عن فيه يقال الذي اليوم فهو حد لشهرته

ب��ن��اِت م��ن��ه وت��ح��رك��ت ال��ث��رى م��ن ب��ن��ي��ن خ��رج��ت

تَر «قم عثمان ينادي فهو األموات! بإقامة «املوميات» شاعر من الولع هذا ما ثم
اليوم «قم شامتًا اإلمام باألستاذ ويهتف قام»، الريح بساط «قم بسليمان ويصيح آية»،
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ال مما ذلك وغري رسيرك»، يف اسطعت إن «قم فريد للشهيد ويقول املوت»، آية للورى فرس
الرتاب؟! يف من كل له يقوم حتى األحياء، قيام يكفه أفلم … نحرصه أن نود وال نحرصه
خطل من فيها ما يتممان بيتني بأليق القصيدة فختم املقطع براعة شوقي ينَس ولم

الختام. بيتا وهذان الحس، وضالل اإلدراك

ال��م��ع��ج��زاِت ب��إح��دى ف��أت��ى رس��ول��ه ج��اء ال��ف��ك��ر
ال��ح��ي��اِة إل��ى ال��ش��ع��وب ردَّ م��ش��ى إذا ال��ش��ع��ور ع��ي��س��ى

الفكر بني بالفرق املؤلف يبدأ يكاد النفس علم عجاالت من مخترص كل ففي
بهذه بداهة العامة ألمَّ وقد لآلخر، املقابل باملوضع منهما كالٍّ يضع ويكاد والشعور،
إحساس»، مسألة هذه عقل، مسألة هذه «ليست أحيانًا: يقول من منهم فتسمع الحقيقة،
والشعور الفكر فيجعل الفرق هذا إىل يفطن ال العامة شاعر ولكن ذلك. معنى يف ما أو
التي هي الحياة أن يعلم وكلنا الحياة، يرد الشعور إن فيقول اآلية يعكس ثم واحًدا، شيئًا
أرسار يمارس وال لهًوا، إال يشعر وال سهًوا، إال يفكر ال من فإن بدع؛ وال الشعور، تنشئ
كما واإلحساس، التفكري بني الفرق يجهل أن لحريٌّ عفًوا؛ إال الغامضة وقضاياها الحياة

التعزية. ومقام السخرية مقام بني الفرق جهل
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مقلًدا فيها وكان قرون، ثمانية بقائلها أدبرت نكسة أنها به توصف ما أوجز قصيدة
ومعانيه. وغزله استهالله يف للمقلدين

عهده أول مستطلًعا مرص هبط الغرب شعراء من شاعًرا القارئ أيها لنفسك مثل
وشمائل أخالقها ويستكنه عجائبها ويتحرى أكنافها يرود فذهب الحديثة، وبنهضتها بها
أن فأسمعه شوقي، صنائع من صنيعة إليه سيق أن إىل وفنونها، آدابها من نفوسها
مزدوًجا: لقبًا إال األلقاب من له يذكر ال جعل ثم الشعراء، أمري يدعونه شاعًرا هنا ها
أو والجن، اإلنس شاعر أو والسماء، األرض شاعر أو والغرب، الرشق شاعر إما فهو
األلقاب، هذه أشباه إىل والقرنني، والعهدين الدولتني شاعر أو واملحدثني، األقدمني شاعر
تعلم وقد العاملني. يف كان من كائنًا ألحد ذلك يتفق أن ويعجب يستمع والرجل هذا
يقدرون وأنهم والتهويل، اإلطناب يألفون ال وخاصتهم الغربيني أذكياء أن القارئ أيها
األقدمني شاعر يدعى أن كشكسبري شاعر عىل يستكثرون فهم كلماتهم، ويزنون إعجابهم
كذلك، يدعي من ألحق كان وإن والسماء، واألرض والجن اإلنس بله عندهم، واملحدثني
شيوع من لكلهم كان وإن أوروبا، بشاعر جيتي أو هوجو أو دانتي يلقب أن ويكربون
أن بد فال اللقب. لهذا مسوٌغ كتبه؛ طبعات وتداول به املعجبني وكثرة أيامه وقدم صيته
يرى أن يجب أنه بيد وشطًطا، مغاالة سمعها التي الصفات تلك يف الغربي الشاعر يلمح
التي والخياالت العليا واملثل املعاني يعرف وأن املرصية، النفس عن التعبري يكون كيف
من يستوضح وأن املستحيلة، األوصاف تلك يمنحه من مرص يف وجد الشاعر بها نطق إذا
فريجو االجتماعي، والتقدم الروحية اليقظة من البلد نهضة عليه تنطوي ما مبلغ كله ذلك
استقبال يف قصيدته هي وتكون شاعره، شعر من حديثة قصيدة له يرتجم أن محدثه

الوفد. أعضاء
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الظباء جماعة من وانج الطريق، عن بقلبك «تحول فيقول: معجبًا صاحبنا يبدأ
شوقي: قول ترجمة وهو «… الظباء جماعة ومن الرمل يف السائرة

س��رب��ه وم��ن ال��رم��ل رب��رب م��ن ب��ه واس��ل��م ال��ق��ل��ب ع��ن��ان اث��ن

يقال: كما والتحذير التنبيه مقتضيات من أنه ظانٍّا التكرار عن الرجل فيصفح
والوعول واأليائل الظباء فصائل أن يتوهم أنه إال الحصان!» و«الحصان! النار!» «النار!
لرضاوتها منها ويهربون فيتقونها األرض، من الجانب هذا يف وتخيفهم بالناس تفتك
فإذا ذلك، يف صاحبه يسأل أن إال هو فما اإلفريقية، األوابد هذه يرى لو ويود وعرامها.
بالدنا يف ليس كال: «كال: الجهول: لتلميذه األستاذ بابتسامة إليه يلقي حارض الجواب

النساء.» يعني هو وإنما شاعرنا، قصد هذا إىل ما أليفة، وال مخيفة ظباء
ابتسامة تتغري فال مستغربًا الرجل يسأل الحيوان؟! بهذا النساء شأن وما نساء!
كانت فقد بالعرب؛ اقتداء بالظبية املرأة نشبه فإننا نساء، «نعم ويجيبه: املرتجم صاحبه
املرأة صارت ثم ومن النساء؛ عيون بها يشبهون فكانوا الكحالء، الظبية عني تعجبهم

ظبية.»
العرب، عن منقول أنه عىل التشبيه هذا الغربي الشاعر يرتيض أن يبعد وال نقول:
شاعركم ينقل لم أدري ال ولكني هذا، تشبيههم «حسن التهكم: من بيشء قال وربما
تكون أن بد ال كان إن تلوًال مرص شوارع تكون ولَِم الكحالء، العيون مع الصحراء رمال
يتغنى!» عاشق فصاحبكم «إذن نفسه: يخاطب كأنما يغمغم ثم ووعوًال!» ظباء حسانها
ال كمن عنقه ومد شفتيه زم وقد محدثه، له يقول إذ دهشته تكون ما أشد وما
وضعها سنة مرسومة؛ سنة عىل ليتغزل الشاعر إن «وملاذا؟! االفرتاض: لذاك داعيًا يرى

األقدمني.» الشعراء من الفحول
الرشق بني واملذاهب األمزجة تباين عىل قليل غري أحال قد أنه ويجد الرجل فيفاجأ
وتفاوت الخلقة اختالف عىل الغزل يف التقليد يحيل أن أيًضا منه يطلب فهل والغرب،
فرضني بني إذن ليكونن األمة نهضة يف شك يداخله ولم له ترجم ما صح ولنئ الرتكيب؟
وأرشجت قلوبهم ركبت الرشقيني أن فإما العقول: يف بجائز منهما واحد ليس اثنني
… قرون عدة بعد متغزًال املرصي الخلف أتى العربي السلف أحب إذا بحيث شهواتهم
بقلبني، االجتماعية نهضاتهم إبان يف يعيشون الرشقيني هؤالء أن وإما مستحيل. وهو
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وهي وأعنفها، النفس خوالج أقوى يحس ما حتى اآلخر، ويموت ويحيا، أحدهما فينهض
واحد. جوف يف قلبني من المرئ هللا خلق وما الجنيس، العشق غريزة

ملرتجمه: ويقول الفهم بعض يفهم أخذ أنه إليه ويخيل الظن حسن إىل يجنح أنه عىل
كما املقصودة، املحاكاة سبيل عىل القصيدة وضع شاعركم فلعل فهمت. قد «إخالني
كما الغربيني «إن مفًرسا: له فيقول مراده، املرتجم يفهم فال شعرائنا.» بعض يصنع
والهنود، الفرس بزي يتزيون أو األقدمني واليونان الرومان مالبس بلبس أحيانًا يتسلون
واألجيال النازحة األمم من الشعراء أسلوب باحتذاء يتسلوا أن عندهم للشعراء يخطر كذلك
وال املقاصد جيد من يعد ال عندهم االحتذاء وهذا والتزاًما، ا جدٍّ ال وتفكًها رياضة الغابرة؛

مقبولة.» رياضة أنه فيه ما وغايُة الشعر، جوهر من
وألغاًزا، أحاجي يحسبها كلمات من ذهنه عىل يدخل مما تحريًا فاه املسكني فيفغر
والهزل، التقليد تعمد من فيربئه يرسع حني األلقاب املزدوج شاعره عن يذب أنه ويظن
وال محاكيًا ينظمها لم قائلها وأن القصيدة، نظم من بالغرض الغريب الشاعر فيخرب

… لزعمائها وتحية … ناهضة أمة مستقبل يف نظمها وإنما مسرتيًضا،
والغزل، التشبيه يف التقليد ارتىض قد الرجل كان فإن باليقني، العجب ينتهي هنا إىل
أن عقله وراء فمن هضابًا؛ املمهدة الشوارع وقلب يبابًا العامرة املدينة نقض واغتفر
يفهم وأن مستعاًرا، أو كان صادًقا بالغزل األمم نهضات يف الكالم استهالل يرتيض
العظماء مآثر عىل للثناء تمهيًدا الكحالء؛ العيون وإطراء النساء محاسن بوصف االبتداء
الوجد موقف بني يوائم وأن ويرتفع، يفخر حيث يف ويتوجع، ينئ وأن الزعماء، ومناقب
وإن تخمينه، إليه يذهب وال تفكريه، يقبله ال ما فذلك واإلهابة، النصح وموقف والصبابة،
سمع بما فكفى نفوسنا، ومدارج آدابنا وقيمة أفكارنا منحنى عىل الحكم دالئل أعوزته
إال ذلك بعد يكون ال ثم يتجانف، أو يظلم أن يتحرج وال شاء، كيفما به يحكم برهانًا

معذوًرا.

الغربيني، عىل وقف البسائط هذه فهم ألن غربي بشاعر املتقدم الحديث يف نمثل لم ونحن
التقليد غثاثات تلوح وجه أي عىل يفهموا أن بساطتها عنهم تغيب الذين عىل ليسهل ولكن
وإال عليها، املصطلح القواعد مجرى وجريانها تكرارها سلطان من عقولهم خلصت ملن
بالخلط وهلة ألول يشعر ال التقليد ربقة وخلع بالتكرار االنخداع من تجرد إنسان فأي
الكالم عىل ميزة له كانت فإن كالم، إال الشعر ما الشعر؟ من الرضب هذا يف الشائن
الرجل يتكلم فهل مناسباتها، يف للمعاني وضًعا وأحسن وأبلغ أجمل أنه فميزته املبتذل،
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الجسام، الحوادث وتقدير والهيام الوجد تصنع بني الخلط من فيتحرز والبيت السوق يف
االنتظام عن موضوعني أبعد بني واحدة قصيدة يف يخلط أن يخجل لم للشعر تهيأ إذا حتى
دع وسجرائه، ندمائه بني ذلك منه لقبح عشقه يف صادًقا كان أنه فلو واحد؟ نسق يف

اللسان! بغري يعشق ال متصنع وهو به فكيف املأل، بني إذاعته قبح عنك

يزال وال الرحيل، نية عىل إال يقيم ال سفر: عىل حياته يقيض الجاهلية من الرجل كان لقد
هجرياه هواه، تذكي صبوة ومعاهد ذكراه، تهيج نُؤى بني وتحميل، تخييم بني العمر
ينظم راح فإذا وداعها. بموقف يرتنم صاحبة أو لقائها، إىل يحن حبيبة غدا أو راح كلما
ذلك يدي بني تقدم ثم املشقة، ويحتمل النوى يتابع أجلها من التي األغراض يف الشعر

بهتان. وال فيه خلط ال السليقة بعفو لسانه جرى فقد والتشبيب، بالنسيب
الصحراء جوف من يخرجون صاروا بشعرهم التكسب العرب شعراء تعود وملا
الجزيرة، بقاع أقايص يف واألجواد األمراء وينتجعون وفارس، وغسان الحرية ملوك إىل
فراق من املمدوح سبيل يف تجشموه ما بوصف أحيانًا يبدءونها املدائح، إليهم يحملون
سريها وخفة تقلهم التي الناقة يصفون كانوا وأحيانًا الشقة، وطول الشوق وألم األحبة
الشوق عن كناية املمدوح؛ إىل سعيًا بالنهار الليل ومواصلتها والطوى الظمأ عىل وصربها
مثوبته، يف األمل وتكبري شأنه تعظيم وهو واحًدا، الحالتني يف الغرض وكان لقائه، إىل
أغراض من شاكله وما املديح يف نظمت قصائد يف املطي ووصف بالغزل االبتداء فكأن

والتقليد. اللغو باب من يعد ال املتشابهة حياتهم
النموذج إىل يحتاج أن الصانع عادة ومن هؤالء، بعد نشأ فيمن الصناعة نشأت ثم
شعراء وكان فيها، يبدلون ال نماذج طرائقهم واتخذوا أساتذة، املتقدمني فأقاموا واألستاذ،
فكان مقتدين، أو مطبوعني أسالفهم نهج فينهجون األمصار، عىل يفدون يزالون ال البادية
بينهما، الفرق إىل األدباء ينتبه ال حتى ويتقاربان العهد هذا يف باملصنوع املطبوع يختلط
والطلول، الدمن بكاء املتقدمني عىل فنعى حسنًا تقدًما تقدم من الحرض شعراء ومن
كان من ومنهم نواس. أبو هؤالء وأشهر بذاتها، قائمة قصائد يف الغزل من كثريًا وأفرد
املشهورة يائيته يف تمام أبو صنع كما العظائم، يف ذلك ويتجنب بالنسيب، مدائحه يفتتح

أولها. التي رائيته ويف عمورية، فتح بعد املعتصم بها مدح التي

ح��ذاِر ال��ع��ري��ن أس��د م��ن ف��ح��ذار ع��وار وال��س��ي��وف أب��ل��ج ال��ح��ق
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مفتتًحا: فقال الروم إىل نهوضه وذكر الدولة، سيف مدح حني املتنبي صنع وكما

ال ف��ال وإال ه��ك��ذا ه��ك��ذا تَ��َع��اَل��ى م��ن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن ال��م��ع��ال��ي ذي
ح��اَال أع��ظ��م ال��س��ي��وف اب��ن ول��ة ال��دَّ وس��ي��ف ع��ظ��ي��م أع��دائ��ن��ا ح��ال

الروم، أرض من انرصافه عند مدحه حني وكذلك النمط. هذا عىل كلها فيها ومىض
السيار: بالبيت قصيدته فاستهل

ال��ث��ان��ي ال��م��ح��ل وِه��ي أوٌل ه��و ال��ش��ج��ع��ان ش��ج��اع��ة ق��ب��ل ال��رأي

مناسباتها، اختالف عىل والفخر املدح قصائد من كثري يف وأرضابه الرشيف صنع وكما
الحرض شعراء من ونشأ انعدم، أو االبتكار وقل القرائح، وجمدت السالئق فسدت ولكن
عليه قدم فكأنما داره، من خطوات لعىل وإنه املدينة، يف األمري يقصد أحدهم كان جيل
وحقوق أضناها التي واملطايا اجتازها التي الفلوات من يذكر ما لكثرة الصني تخوم من
يف حتى قصيدة كل مطلع يف بغزله يزج هؤالء من الواحد وكان قضاها، التي الصبابة
الطلول بادت وقد واآلن الجامدون، املقلدون هم هؤالء الطامة، والجوائح املدلهمة الكوارث
ألحد تخطر لم اب أبو للقول وتفتحت ومقاطعه، بمطالعه املديح آية ونسخت والقصور،
بها يتنظر قصيدة، مطلع يف ويتصابى فيتماجن شوقي يجيء … بال عىل املتقدمني من

فيها: ويقول أمة مستقبل

ل��ع��ب��ه م��ن ال��غ��اف��ل وان��ت��ب��ه ج��ده��ا إل��ى ال��ح��ال ص��ارت ق��د

الجامدين للمقلدين املقلد هذا عن فيقولون بصائرهم طمسهللاعىل أناسممن ويجئ
العرص. شاعر إنه بل عرصي، وإنه مجدد إنه

له يكون فقد والعبث؟ املجانة هذه إتيان ألجله استحل الذي الغزل ما تعلم وهل
موضعه، غري يف لوضعه اللوُم عليه ُحقَّ وإن ابتداع، أقل فيه مبتدًعا كان لو اإلجادة عذر
بضاعة والشعارير للنظامني يكن ولم وأوصافه، معانيه ليكت الذي الرث الغزل هو ولكنه
وعاء يف رجليه يغسل لم الوزانني صعاليك من سوقة فأي قرون. عرشة منذ ترجيعه غري
واحد عن فتشنا لو الجهد بنا يطول وقد الشعراء؟! أمري شعر بها نضح التي املعاني هذه
كالكثبان» مرتجه «أرداف كالبانة»، يتثنى «قد وصفه: يف يقل لم العروض مقطعي من
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القطا»، كمشية «مشية كالنجوم»، أو كاألقمار «حسان كالورد»، «خد الرمل، كأكوام أي
الشعرية الكناسة تلك بقية إىل الرمل»، «ظبية وماروت»، هاروت سحر لهما «عينان

يحدسون! فيما العرص روح هي وهذه املنبوذة،
أنه سوى فيه نقول فال املوضوع فأما موضوعه، إىل مقدمته من شاعرنا يتخلص ثم
متدابرة، متناقضة أنها لوال يومئذ، الصحف نرشتها التي املقاالت كسائر منظومة، مقالة
فيه الشعري الكالم وأما رأيهم، الكاتبون عليها بنى التي والحجج األسباب من خلو وأنها

وهما: بيتيه أو القصيد بيت ففي

خ��ص��ب��ه ع��ل��ى خ��ص��بً��ا وزاده ال��ث��رى ه��ز ك��ال��ق��ط��ر ق��ط��اره��م
ع��ج��ب��ه م��ن ال��ش��م��س ف��ن��ال ش��ب أرس��ان��ه ال��خ��ل��ق اس��ت��الم ل��وال

التناسب يف فضل للشاعر كان ولو االفتتاح، ذلك تتلو استقبال تحية ألليق وإنه
بطل». ال أخوك «مكره ولكن الشعراء أشعر لكان بينهما، املحكم

ما مبلغ القارئ منها يتبني مشاهدة أروي ولكني البيتني، عىل التعليق يف أسهب وال
وتمييًزا أفطن خياًال الالعبني األطفال يف وأن والحواس، املدارك تعطيل من التقليد يفعله

املتكلفة. الصنعة نفسه وتشوب القديم عىل يعكف شاعر من أصفى
الصغار إلطراب خاصة مناظر منها، األمريكية سيما وال املتحركة، الصور أرشطة بني
خوارق فيها تجري التي الجامحة املطاردات غرابة أشدها ومن قلوبهم، إىل املرسة وجلب
زائًرا أظن ال كثرية وهي واألواني، الكرايس وتتطاير والجواسق الدور فتتحرك العادات،
فأخذت املناظرة هذه من منظًرا حرضت منها؛ واحًدا ير لم املتحركة الصور زوار من
والهجوم والفر الكر واستمر يتعقبه، ومقتٍف يعدو هارب املألوف: مأخذها املطاردة
به فوثبت سيارة، يف خلفه يعدو املطارد وكان منطاد، يف الهارب وثب أن إىل واملراوغة
ضاحًكا، فيثب العجب يستفزه لم طفل امللعب يف يبق لم ذلك عند املنطاد، وراء السيارة
حال كل عىل مضحك املنظر ألن ضحكوا وإنما يرونه، ما مصدقني كانوا إال إخالهم وما
فسمع يومئذ، حرض سنة وثالثني نيًفا الخيال اب أبو قرع الذي الكبري شاعرنا فليت …
الهواء يف ومركباته بقاطرته القطار طريان أن فيعلم تطري، سيارة من األطفال ضحك
الطائر فريى خطوة الذهنية الصور يتبع أن الكليل خياله استطاع ولو مفخرة، ال مسخرة
يمنعونه وأرسانه بحجزاته آخذين الناس ويرى الشمس، إىل طريقه يف الرءوس فوق شابٍّا
خيال يتطلب ال بعد واألمر باإلغراب، ولعه عىل االستهزاء من حذره لغلب ويكبحونه؛
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هذه من املضحك الجانب يدركون أنهم ولوال السذج، العامة مدركات من فإنه شاعر؛
للجمال يخلق لم الذي هلل «الحمد الهزلية: الرقية كهذه رقية بينهم شاعت ملا التصورات

إلخ.» إلخ … بيوتكم فوق تطري فكانت أجنحة
أن أمكن ولو له، أصل ال فتشبيه خصبه عىل خصبًا الثرى يزيد كاملطر القطار أن أما
عىل منه التلف لكان الجوامع، من جامعة أو القرائن من قرينة بأي باملطر القطار يشبه
القطار بني نسبة وال منه، املطر وال املطر من ليس أنه عىل املنفعة! من أكرب مرص أرض
ال واأللفاظ بالحروف املقلدين أشعار تتعلق وهكذا الحروف. يف التجانس غري والقطر

املقلدين. مقلد املقال: أول يف قلنا كما وشوقي، … واملعاني بالحقائق
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أحلته التي املنزلة ويحله يتقبله أحًدا نلق لم كنا إذ النشيد، هذا نقد عن غنًى يف كنا ربما
وهي فائدة، لذلك يكون فقد طريقنا، يف إملاًما به أملمنا فإن واأللحان، األغاني لجنة فيها
وال يرفع ال متبع، تبع األحيان أكثر يف وأنها اللجان، أحكام قيمة عىل القراء بعض توقيف
حقيقتها. الناس سواد يجهل فقد مرص، يف واألدب الفنون بلجان عهد حديثو ونحن يضع،
قصيدته أو رسالته أحدهم يطبع أن بشأنها األدباء تهاون من بلغ فربما أوروبا، يف أما
التي شوبنهور برسالة صنعوا كما كذا»، جامعة تجزها «لم العريض بالخط عليها ويثبت
األبد. سقطة فكانت غريها عليها ففضلت كوبنهاجن، جماعة إىل وقدمها األخالق يف كتبها
وإنها الكفاءة، هذه نفسها وأولت الشعراء أناشيد يف للحكم األغاني لجنة تصدت
منها، واحد يف ثقة يعد من اللجنة أعضاء بني قل جمة، بأشياء اإلحاطة تتطلب لكفاءة
األلحان بتوقيع خبريًا بالشعر، عارًفا يكون أن القومية األناشيد يف الحكم رشوط فمن
هذا النفسية، وأطوارها الجماعات بأخالق بصريًا األمم، أناشيد عىل مطلًعا املعاني، عىل
اللجنة أعضاء بني فهل إليه. يحتكمون من بأسماء والجهل والعدل، الرأي استقالل إىل
ذكاءهم نجل أناًسا أعضائها بني من نعرف إننا الرشوط؟ هذه فيهم تتوافر ممن كثري
لدرسها، تفرغوا التي املشكالت أعضل يف للحكم أهًال ونراهم علومهم، يف فضلهم ونكرب
األخصائيني من الرجل أن علمت وإذا يشء، كل يف التفوق يفيد ال يشء يف التفوق أن بيد
ما اليوم ويربم ويخطئ، فيصيب املسألة له تعرض ثم منقبًا، باحثًا فنه يف العمر يقيض
الحذق يدع ولم له، يتفرغ فيما الخطأ من اعتصامه مبلغ تعلم أن ِبَك َفأْحر أمس؛ نقض
أن ذلك بعد للعارفني وندع إنكارها، إىل سبيل ال اللجنة عن حقائق هنا نذكر ونحن به،

حكمها. عىل يحكموا
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شوقي نشيد وقبلها الجلسة يف عرفوا اللجنة أعضاء بعض أن الحقائق هذه فمن
رضوريٍّا رشًطا ذلك ورأوا اسمه إغفال تكلفوا لَم ندري وال اإلمضاء، من غفًال إليهم املقدم
الجلسة يف يجهر أن بك) مصطفى الحميد عبد (األستاذ ألحدهم سمحوا ثم الحكم، لنزاهة
ِلَم ندري ال بل رفضه! إىل األعضاء أكثر من امليل تبني أن بعد النشيد، صاحب باسم
يدها وبني نشيده، شوقي يتم حتى وتمهلت موعد، بعد موعًدا اجتماعها اللجنة أرجأت
يضع أن يحسن آخر رجل فيها يكون أن األمة عىل العار أمن نشيًدا! وخمسون نيف
ويروضون يلحنونه، الفرق إحدى يف املمثلني أفواه عىل النشيد كان ولقد واحدة؟! أنشودة
يف للنظر أعضاءها وتستقدم الدعوات، وترسل األوراق تطبع واللجنة إلقائه، عىل أنفسهم

التمثيل؟! دار إىل وحده النشيد سعى فهل مكتومة! وأرسار مجهولة، أناشيد
عىل قبلته نشيده، اختيار عىل وحرصها بشوقي برِّها لفرط اللجنة أن نذكره ومما
إصالحه يف ليجتهد صاحبه إىل وردته الفضالء، بعض إليها نبه وعيوب مآخذ من فيه ما

قوله: عاب عضًوا أن وذلك قبلها؛ من إذاعته قبل

رك��ُن ل��ل��ع��ز وراءه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك خ��ط��وا األخ��الق ع��ل��ى
… … … … ع��دن؟! ال��ن��ي��ل ب��وادي ل��ك��م أل��ي��س

إلخ. … إلخ
األخالق عىل امللك ببناء النصح بني العالقة ما وسأل: منبرت، الثاني البيت إن وقال
تأليف بعضهم وأنكر انتقاده. عىل فوافقوه بالكوثر؟ والنيل بعدن النيل وادي وتشبيه

ومعناهما: اآلتيني البيتني

ال��ه��الل ع��ل��ى ال��ص��ل��ي��ب وأل��ف��ن��ا ال��ج��الِل ذي م��ل��ة م��ص��ر ج��ع��ل��ن��ا
ال��س��م��ه��ري��ا ال��س��م��ه��ري ي��ش��د ع��وال م��ن ك��ص��ف وأق��ب��ل��ن��ا

وطنًا مرص نجعل إننا قال: أحدهم أن إيلَّ ونقل الجالل» ذي «ملة قوله فانتقدوا
بينه إنسان كل بها يدين التي امللة فهي الجالل ذي ملة وأما أبناؤه، حبه يف يشرتك
فماذا الجالل، ذي ملة الوطن سمينا إن فإننا سديد؛ انتقاد وهو الجالل»، «ذي ربه وبني
للديان، الدين واتركوا الوطن يف اتحدوا يقال: إنما واليهودية؟! واملسيحية اإلسالم يكون
ذكره وال الهالل» عىل «ألفنا قوله: يستحسنوا ولم الديان. ملة الوطن اجعلوا يقال: وال
االنتقاد نروي ونحن الرتكيب، إفرنجية عوال» من «كصف عبارة إن آخر: وقال السمهري،
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املعنى، عىل املحافظة مع اللفظ بتغيري عليه يفتح لم الناظم أن ويظهر تبعته، نحمل وال
البيت. هذا أصلح حالها، عىل البقية وترك واحًدا بيتًا فأصلح

ح��يَّ��ا ال��َم��ف��ديُّ وج��ه��ك وي��ب��ق��ى ح��ي��ي��ن��ا ك��م��ا م��ص��ر إل��ي��ك ن��م��وت

يستطع فلم صحيح، كالم يف تسمع لم ألنها إليك»؛ «نموت قوله عليه أخذوا قد وكانوا
صحيفة يف كذلك نرش وقد — إلخ» مرص… رضاك «نموت يقول: أن من بأحسن إصالحها

فاقتنعوا! فداك» «نموت األخرية النسخ يف أديب فجعلها يقتنعوا، فلم — األخبار
ليحكموا بهم جيء والعوادين املغنني من أعضاء املحكمني بني كان أنه أيًضا ونذكر
ومطابقة للحمية وابتعاثًا النفس يف اعتالًجا وأشد القومي، للفخر أصلح األناشيد أي يف
العاثرة بالهمم وينهض الخائرة القلوب يثبت الذي اللحن يف وليديروه األمة! لنفسية
فيتضعضع والعدو قدًما، األمل إىل فيهجم والبائس عزًما، نفسه فتضطرم الواني ويسمعه
واألزمات، املواقف يف ونحوها التاريخ سمع يف األمة صوت اللحن وليكون … ا وغمٍّ رعبًا قلبه
ينطق من مغنينا من نسمعهم من بني تعلم هل املظلومني؟ بهؤالء ذهبوا أين فانظر
ومبتهلة؟! وصارخة ومتهللة، ومستنفرة وراضية، وغاضبة وراجية، يائسة النفس بلسان
كما وبهجته الكون عظمة وعن وجمالها الحياة جالل عن بأنغامه يروي من فيهم وهل
عىل املوسيقى يفهم من فيهم ليس أن إنسان كل علم لقد املوسيقى؟! تكون أن ينبغي
ويسمعها يستيقظ فال النائم ينشدها وألحان والرضاعة الذل أصوات ولكنها املعنى، هذا

فينام. الصاحي
أنه ولو املعروف، وعده هذا وكان املوسيقى، لنادي بالجائزة شوقي تربع نذكر ثم
فكان لنفسه، يحتجنها جنيه مائة يف يطمع — غناه عىل — أنه أحدهم بخلد دار ملا يعد لم
والنادي املوسيقى، نادي أعضاء من وجلهم املوعودة، بالجائزة هو يفوز أن األعضاء يهم

املتربعني. إعانة إىل بحاجة
أنه عىل شوقي، هدايا إليه تصل رجل وهو املويلحي، حكمت اللجنة أن ننىس وال
عرف وقد حافًظا، وحكمت اضطراًرا. رأيه إرسال إىل فاضطروه الحضور، عن تخلف
ينحي كان أنه غرائبه ومن قرينه. إىل بالنقد أومأ إن بالحسد يرمى أن يتقي أنه أصحابه
شوقي اسم بك الحميد عبد األستاذ أعلن فلما األعضاء، اجتماع وقبل الجلسة يف النشيد عىل

سكت.
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يف اللجنة هوى عىل دليل ذكرناه وفيما ذكرها، نحب ال أموًرا تقدم ما غري وعلمنا
فيه نلتمس أن إيَّاه قياسنا وليكن عليه، أو له للحكم آبهني غري النشيد إىل فلنعد جملتها،

القومية. األناشيد منها تخلو أن يجوز وال نشيد، كل قوام هي التي الخصال، أبسط
حماسة بل وعًظا يكون وأال وسهولتها، العبارة قوة القومي النشيد يف يشرتط
يطلب ما أبسط وهذا زمان، لكل وموافًقا الشعب لسان عىل موضوًعا يكون وأن ونخوة،
أو الرشوط هذه كل فيه اتسقت وهل الوجه؟ هذا عىل شوقي نشيد فهل األمم. أناشيد يف

بعضها؟
مفاخره وكل منشده، عروق يف الدم له يدب بيت النشيد يف فليس العبارة قوة فأما

قوله: وأقواها الحماسة، إىل منه األخبار إىل أقرب هو قالب يف أفرغت

األم��ان��ا أخ��ذ ح��دث��ان��ه وم��ن ال��زم��ان��ا ص��ح��ب ال��ذي ال��ه��رم ل��ن��ا
ال��رق��يَّ��ا األم��م ع��لَّ��م��وا أوائ��ل ن��م��ان��ا ال��ع��ال��ي ال��س��ن��ا ب��ن��و ون��ح��ن

ال قوة فيهما وليس النفوس، له تهتز ما الفخر نشوة من البيتني هذين يف وليس
وضوء النيل، عىل بابه األذرع، من كذا سعته بيت يل «كان يقول: من قول يف مثلها تجد
قص بني فرق فأي «… املساحة أوصاف آخر إىل النوافذ، جميع من يغشاه الشمس

إذن؟! والحماسة املعلومات
املقيد إعنات عن نم ولكنه املعجمة، الكلمات من النشيد خال فقد العبارة سهولة وأما
صاحبنا، عىل والقافية الوزن واستعىص معيبًا، تخفيًفا همزات ثالث فيه فخففت املجهود،

اليش. من باهلل نعوذ شيا: و«شيئًا» «تهيا» و«تهيأ» سيلت «سئلت» صري حتى
مطلعه: فهذا الشعب لسان عىل وضعه وأما

ه��يَّ��ا ل��ل��م��ل��ك م��ه��دوا ف��ه��ي��ا ت��ه��يَّ��ا م��س��ك��ان��ك��م م��ص��ٍر ب��ن��ي
م��ل��يَّ��ا أول��ك��م ت��اج ت��ك أل��م ح��ل��يَّ��ا ل��ه ال��ن��ه��ار ش��م��س خ��ذوا
رك��ن ل��ل��ع��ز وراءه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك خ��ط��وا األخ��الق ع��ل��ى
ش��ه��يَّ��ا ي��ج��ري ال��ذي وك��وث��ره��ا ع��دن ال��ن��ي��ل ب��وادي ل��ك��م أل��ي��س

وينشد يخاطبهم أأجنبي املناقشة؟! هذه ويناقشهم هنا املرصيني يأمر الذي فمن
نشيدهم؟!
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سوقي واحد ببيت حمارها ركب أن بعد واملواعظ الفلسفة مطية شوقي استوطأ ولقد
قوله: وهو املعنى

ذه��ب��وا أخ��الق��ه��م ذه��ب��ت ه��ُم ف��إن ب��ق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا

حماره بأذني لنا طلع حتى ومقصد، مكان كل يف وإيابًا ذهابًا عليه يجري فراح
له: يقول من الباب عىل يجد ولم امللك»، خطوا األخالق «عىل موعظته يف هذا الفلسفي
أمكنه، ما األناشيد قواعد يخالف أن رهان عىل شوقي كان فكأنما … شمالك أو يمينك
وأوفاها «أكفاها — اللجنة وصفته كما — كان نشيده ألن ال السبق، أحرز لهذا وكأنما
وضعت لو فإنه مرصي»، قومي لنشيد تتسق أن ينبغي التي للمزايا وأجمعها بالغرض
هذا يف يسبق كان كيف عرفت ملا لألناشيد يتسق رشط كل من نشيده يجرد ملن الجائزة

املضمار.
القديم! بتاريخها تفتخر أمة نشيد يف أظرفه ما تاريخي، خطأ األوىل املقطوعة ويف
وكانوا لهم، معبوًدا كانت وإنما مرص، شاعر يقول كما الفراعنة تاج تكن لم الشمس فإن
تاج بني فيه جمعوا مزدوج، تاج فهو األول الفراعنة تاج وأما ساللتها، من أنهم يزعمون
األوىل السنة طالب من طالب كل شكله ويعرف البحري، الوجه ملوك وتاج الصعيد ملوك
أو املعبودة الطيور بصور يحلونها كانوا تيجان ذلك بعد حدثت ثم الثانوية، املدارس يف
النشيد حبذا فيا … التيجان لهذه حلية قط الشمس تكن ولم العبادات، إىل بها يرمز التي

بتاريخها. جهلها عىل عنوانًا مطلعه فيكون أمة به تتغنى
له النهار شمس «خذوا قوله: يف مبالغته شوقي عىل نأخذ أن القارئ يكلفنا وال

تأويل. وجه فيها له كلمة عىل نحاسبه ال فإننا حليٍّا»؛
كدأبنا الدهر طوال سنظل أننا حسب قد الرجل نرى فإننا زمان لكل املوافقة وأما
نربح وأال مكاننا، يتهيأ أن العصور جميع يف به نتخطى ال نشيًدا لنا فنظم هذا، يومنا يف
وما األركان، بتشييد ونهمُّ امللك خطط برسم ونبدأ االستعداد يف ونأخذ التمهيد يف نرشع
نعيب فيها فينعب مستقبلها، وهاتف األمة فأل يكون أن إليه يطلب قوميٍّا شاعًرا علمنا
عرف ولقد به. الرتنم وتهجر نعيبه، تنىس أو منه تتزحزح ال جموًدا وينذرها النحس،
موقًفا وقف إذا هو يكون ما وأجهل اآلنفة، قصائده من باملواقف شوقي جهل القراء
إنشاء بجدتها» «ابن يكلف أن البصرية وعشا الذهن غفلة دالئل فمن قوميٍّا، أو وطنيٍّا
الكنيسة يف به تشدو أو البيعة يف ترتله أن األديان من دين يعوقك ال دعاء أي قومي، دعاء
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فقد واحدة جملة يف كلها األديان فروق جمع إذا أنه إليه فيخيل املسجد، يف به تصيل أو
وعيىس الرق، من الهارب «بموىس املعروف دعائه يف فيستشفع الغرض، هذا له أتيح

ماذا؟! فيكون الحق» نبي ومحمد الصدق، رسول
بمحمد، وال بعيىس يؤمن ال ألنه بيعته؛ يف الصالة هذه يحرم اإلرسائييل أن يكون
ال — املسلم مواطنه دين احرتامه عىل — ألنه كنيسته؛ يف به هللا يدعو ال املسيحي وأن
يصيل املسلم وأن فحسب، برسالته ال املسيح بربوبية يدين وألنه اإلسالمية؛ النبوة يعتقد
ألحد دعاء يكون ال القومي الدعاء وأن دينه، غري دين إىل فيه يرش لم فكأنه وحده، به

مرص. قوم يضمهم ممن
ليس الدار يف املدعوين من ثالثة إن له قيل املوائد تجهيز صناعته طاهيًا أن ولو
صحفة يف كلها أطمعتهم بمزج جميًعا إطعامهم عىل فعمل اآلخر، طعام أحدهم يشتهي
غفلة يف ويغرق الطهاة، يغفل ال حيث يغفل قوم لشاعر فأعجب فوره، من لطرد واحدة؛
إىل به يفيض الذي الباب من ويطرقها فيها، اإلمعان يتعمد أحيانًا أحسبه حتى الذهن
فبعد ملستزيد، زيادة وفيه يرتكه وال ويتقصاه فيتخلله بديع بمعنًى يعثر كمن نهاياتها،
لصق إىل عمد دين، لكل شفاعة تكون كي أجمع األديان شفاعات يجمع أن له خطر أن
كان لو والذي املقام، هذا يناسب ال الذي الوحيد الوصف فوصفه بمرص، نشأة األنبياء
يدري فهل الرق»، من «بالهارب وصفه هنا؛ عنه السكوت لوجب سواه ال الفذ وصفه هو
به! لهم يستشفع الذين املرصيني رق من هرب إنه موىس؟ هرب َمن رق ِمن مرص شاعر
يتوسلوا أو بالذنب، يذكر بما اإلقالة يطلبوا أن تمنعهم كياسة الريف خفراء يف نجد وقد

الشعراء. وملجم الخفراء ملهم هللا فتبارك اإلساءة. يتضمن بما الشفاعة إىل
الشعر يف هو فال القومية، املعارف عن لتعبريه معيار كالهما ونشيده شوقي ودعاء
كان وربما فيهما، الخطأ لتشابه قرأناهما وقد العبارة، موفق قومي شاعر النثر يف وال
والكنائس، املساجد يف بها يصىل ال األناشيد إن حيث من وأهون، أخف النشيد يف خطؤه
األناشيد يف األديان لزجِّ معنًى نرى ال أننا بيد املعنوية، والفضيلة الفنية املزية حيث من ال
املرء ألن ومأثرة؛ مباهاة األديان وفاق نجعل أال الوفاق عىل أدل يكون كان فقد الوطنية،
مذاهب فيها أليس واملتبدية املتحرضة األمم وهذه املنتظر، غري أو النادر باليشء يباهي
أن تحب ال أتراها الدين؟ ذكر من أناشيدها خلت قد بالها فما متعددة؟ وعنارص مختلفة

لها؟! شعاًرا الوفاق يكون
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من نعلمه بما نقارنه فكنا النشيد، نقد يف اإلفاضة إىل نقصد ال أننا قدمنا ولقد
أخذنا وقد أما فيه، التقصري وموضع فيها املزية موضع فنظهر الشائعة الوطنية األناشيد
والظرفاء امللحنني بعض من سمعناه مأخذًا نهمل أن يسعنا فليس أخذنا، ما مساوئه من

هذه: وهي مقطوعاته إحدى تلحني يستقبحون أنهم ذلك للتلحني؛ النشيد عرض بعد

ذخ��َرا ل��ل��ت��اري��خ آل ف��ل��م��ا وف��خ��َرا ع��زٍّا ع��ه��ده��م ت��ط��اول
… … … … أخ��رى ال��م��ج��د ف��ي ن��ش��أة ن��ش��أن��ا

إلخ. … إلخ …
فإذا الصوت، وترجيع املد فيخلفه اإلنشاد يف يسقط أن بد ال التنوين إن ويقولون:
وهل منها؟! تفوح رائحة فأي ورجعه، صوته بها ومدَّ «فخًرا» كلمة إىل مثًال املنشد انتهى
يبايل ممن نحن ولسنا بمعناه؟! والتمجد بفخره والتخايل النشيد سماع ذلك بعد يطاق
هو هذا نقول: صنعته، يف وامللحن موقفه يف املنشد نعذر ولكننا النقد، من النوع بهذا
الزمان وجه عىل الوطنية للحوادث ويتخذ شعاًرا، األمة هذه لحركة «يبقى الذي النشيد
ولم املتغني، وال املوسيقي وال الشاعر عنه يرىض ال نشيد — اللجنة تقول كما — مناًرا»
عىل اللجنة اجرتاء ومن الثاني، النشيد عىل تفضيله من عجب إال علمنا فيما أحد يقرأه
وال رأيهم. احتقار يف ومبالغة الناس استجهال يف منها غلوٍّا الصحف إىل مًعا تقديمهما
املحكمني تآمر يقاوم استقالًال األدب قراء جمهور يف أظن كنت ما أنني القارئ عن أخفي
إىل ونزوًعا اللجنة، حكم يف الشك عىل اإلجماع رأيت حتى املجالس وسمارسة والصحافة
أمل االستقالل هذا ويف املنشورين، النشيدين من الثاني املحل يف املختار نشيدها إحالل

بشائره. ونحمد به نغتبط

العقاد محمود عباس
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ويعلموا بينهما القراء ليقارن شوقي، نشيد عن كتبناه ما بعد النشيد هذا ننرش أن رأينا
شاب هنا املنشور النشيد صاحب فإن غريه، إىل األذهان التفات من شوقي يخشاه الذي ما
نيف منذ يوم كل باسمه األرض طباق يمأل وشوقي للقراء، شعره من شيئًا بعد يظهر لم
كان أنه بنا اتصل وقد أحد، عىل يخفى ال النشيدين بني فالفرق هذا ومع سنة، وثالثني
إنها نقول أن جاز حسابها للمحاباة حسبنا فإذا اللجنة، اختارتها التي األناشيد ثالث
يف حتى النشيدين بني التفاوت القارئ ويرى الشعراء»، «كبري نشيد عىل بتفضيله حكمت
نشيد يف وهي النفس، بمناجاة أشبه هنا الشعب مخاطبة فإن فيها، اشرتكا التي الخصلة

النشيد: هو وهذا يناديه. الذي للشعب معتزل أجنبي مخاطبة شوقي

ق��دي��م ل��ت��اري��خ ال��ف��ج��ر أط��ل��ع��وا األل��ى وأح��ف��اد ال��ن��ي��ل ب��ن��ي ي��ا
ه��ش��ي��م م��ن خ��ص��اًص��ا إال ي��ب��ت��ن��ي ال وال��ع��ال��م األه��رام رف��ع��وا
ال��ع��ظ��م��اءْ ال��ج��دود ت��ج��ال��ي��د م��ن ال��ب��ل��ْد ه��ذا ث��رى أن اذك��روا
ال��ذم��اءْ ب��ع��ض أب��ن��اءه��م وب��ك��م األل��ْد ال��ع��ادي أرج��ل ت��ط��أه��ا ال
األدن��ي��اءْ ال��ش��ح��اح ي��ق��ن��ي ال��ذي ال ال��م��ن��ت��ق��ْد ال��م��ص��ف��ى ال��ت��ب��ر ت��رب��ه��ا
ع��دي��م ع��ي��ش ع��م��رك��م ت��ع��ي��ش��وا أو ي��ب��ذال أن ك��ن��زك��ُم ف��ام��ن��ع��وا
األدي��م ه��ذا س��وى ك��ن��ز ل��ك��م م��ا ب��دال ع��ن��ه األرض ف��ي ت��روا ل��ن

∗∗∗
األع��ص��ِر ب��ط��ون ف��ي ل��ب��ن��ي��ن��ا واج��بَ��ا ع��ل��ي��ك��م أن اذك��روا
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ال��م��ن��ت��ظ��ِر ال��وارث ح��ق ف��ه��و ال��واص��بَ��ا ال��ت��راث ه��ذا ف��اح��ف��ظ��وا
األخ��ِر ل��ل��ع��ص��ور ف��ل��ن��ص��ن��ه ذاه��بَ��ا ع��ص��ًرا اإلرث ن��ت��ق��اض��ي
خ��ص��ي��ْم أو زم��ان ي��غ��ي��ره ل��م أك��م��َال إل��ي��ه��م س��ن��ؤدي��ه
ال��ح��ري��ْم ي��ح��م��ي م��ن خ��ي��ر وب��ن��وه��ا ال��ب��ل��ى ت��ح��ام��اه م��ص��ر ف��ح��م��ى

∗∗∗
ال��ق��دم��اء ت��ل��ي��د ي��غ��ن��ي��ن��ا ل��ي��س ي��ق��اْم ك��ي��ف ح��اض��رك��م اذك��روا
ال��ص��ح��راء! ره��ي��ن ال��ه��ول وأب��و ال��ج��س��اْم ال��م��ه��ي��ب��ات ال��ت��م��اث��ي��ل م��ا
ال��م��وم��ي��اء! وف��ي��ه��ا وال��ن��واوي��س ال��رج��اْم ب��اب ع��ل��ى ال��م��س��الت م��ا
ع��ظ��ي��م! غ��ي��ر ح��اض��ر ث��ن��اي��ا ف��ي ال��ع��ال م��ن ت��ال��د ع��ظ��ي��م م��ا
ال��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��د ف��ي ال��در ك��ات��س��اق م��ت��ص��َال ال��ع��ال ع��ه��د ف��اج��ع��ل��وا

∗∗∗
ال��ك��م��ال أوج ت��ب��ل��غ��وا ل��م أن��ك��م س��ؤدَدا ب��ل��غ��ت��م م��ه��م��ا اذك��روا
ال��م��ن��ال أق��ص��ى ل��ه��م ال��ش��م��س ف��ب��ن��و ال��م��ق��ص��َدا ال��م��ن��ال ف��وق أب��ع��دوا
ون��ض��ال ح��م��اس ف��ي ف��ات��ق��دن��ا ال��م��ت��ق��َدا ق��رص��ه��ا ع��ب��دن��ا ك��م
م��ق��ي��م ال��رم��ل س��اح��ة ف��ي خ��ال��ًدا ال��ه��ي��ك��ال ي��ت��ل��و ال��ه��ي��ك��ل ن��ب��ت��ن��ي
ض��ري��م ق��رص ل��ه��ا ي��ب��ق��ى ال ي��وم إل��ى ال��ش��م��س م��وط��ن وس��ي��ب��ق��ى

∗∗∗
ال��ب��ع��ي��د األع��ل��ى ال��م��ث��ل س��ب��ي��ل ف��ي وال��غ��الْب ال��ت��ف��ان��ي أن اذك��روا
ال��خ��ل��ود م��ع��ن��ى م��ن غ��راء ش��ع��ل��ة ت��راْب م��ن وأن��ت��م ف��ي��ك��م ن��ف��ث��ا
ال��وج��ود رج��س م��ن ال��ن��ف��س وت��ص��ف��ي ال��ح��ج��اْب ال��ح��ق ع��ن ت��ج��ل��و ش��ع��ل��ة
ال��ع��م��ي��م ال��ف��وز ت��ك��ف��ل��وا اض��رم��وه��ا ال��ش��ع��ال ه��ذي ال��ن��ف��س ف��ي ف��اض��رم��وا
ك��ري��م ب��م��ح��راب ال��رب م��ذب��ح ع��ل��ى ال��ن��ار أض��رم��ت م��ث��ل��م��ا

∗∗∗
األم��ام غ��ي��ر وج��ه��ت��ن��ا ت��ك��ن ال ق��دَم��ا وام��ض��وا ذل��ك اذك��روا
لُ��ه��ام ل��ج��رَّاٍر ال��ط��ب��ُل يُ��ق��َرع ك��م��ا ال��ق��ل��ب دق��ة ت��زدج��ي��ن��ا
واع��ت��زام س��ع��يً��ا ال��ع��م��ر ون��ذي��ل ل��ل��ح��م��ى ذوًدا ال��م��وت ف��ن��س��وغ
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ق��دي��م ل��ت��اري��خ ال��ف��ج��ر أط��ل��ع��وا األل��ى أح��ف��اد ن��ح��ن ف��ب��ح��ق
ه��ش��ي��م م��ن خ��ص��اًص��ا إال ي��ب��ت��ن��ى ال وال��ع��ال��م األه��رام رف��ع��وا

صدقي الرحمن عبد
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األالعيب(١) صنم

صنم اليم؛ ساحل عىل خرب ركن يف العابثة القدر يد به ألقت كاألصنام، وال صنم شكري
ورازقها املضحكة الكائنات مبدع السماء» «أرستفانيز وتهكم امُلرة هللا سخرية فيه تتمثل

وسلوانهم. الناس فكاهة مصابها جعل عىل القدرة
إليها، الحاجة وأشعرها بها اإلحساس النفوس آتى وقد املضحكات هللا يخلق ال ولم

مطردة؟ وقافية واحد وزن من سواه يف يتوخى ال ما اإلنسان يف يلتزم ولم
وكأنما الصنم، بهذا ترمي أن اإللهية الفكاهة شاءت البحر ساحل عىل إذن هنالك
حتى يقبل يكاد ال وموج يحد، ال وأبد مزبد ثبج هنا القدرتني: تدبر عىل تبعث أن أرادت
باردة وجبلة راكدة وقوة خامدة نفس وههنا متولدة؛ متوثبة وأواذي متجددة وحياة يرتد،
اآلصال حسن صدرها يمأل وال األشجار، غابات بها تهدلت الثمار إىل يدها تمتد ال جامدة،
أو األزهار آنق عن تتفتح الكمائم منظر عروقها يف الحياة يستجيش وال األسحار، وروعة
تكاد الربع، مستهل يف الخرضة أو الصور أبهى املقلوبة السماء صفحة يف ترسم الغمائم،
حتى فنن، إىل عود ومن شجرة إىل شجرة من «وثبها» بل وانتشارها، ذيوعها ترى العني
يف الزهر شعورهم ينبه وال ال الزبرجد، من مائًجا بحًرا البرص مدى آخر إىل الحقول تعود
عىل العذارى من رسبًا كأن رءوسها فتساندت األنداء، أكمامه أثقلت وقد البليل الصباح

أبيض. ثوب تحت فتزاحمن بوغتن، املاء
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ألن الصنم؛ هذا يحرك ما ومعانيها الحياة وروائع الطبيعة مفاتن كل يف ليس كال،
ومما منها ينقذه ال وصار بنفسه، الناس أشقى فعاد السماء، لعنة فيه شاعت باطنه
تراب وليت عنه، الرتاب طبقات الكاشفي فئوس تهدمه أن إال البالء صنوف من به منته
جمود من عنه أغنيا وال وحرها، الحياة نور يجد ولم ميتًا ولد فقد عنه، يرفع لم الخمول
ومدير بسياطه املوج ملهب أنه يتوهم أنقاضحياته بني ملقى وهو كان وإن شيئًا، طبعه

وحكمته. بتدبريه األفالك
فتلطمه الشعر.» إله «أنا وإهماله: نبذه أثارة أو حاله أو شكله أعجبه كلما يقول
أنقابه وتسك سخرها من برش األمواج وترميه البحر، إفريز عىل ثقله وتدحرج الرياح
وللناس واملاء! الهواء حتى يشء كل به يتضاحك إله من أجله فما ضحكها، من برعد
تركوه وإذا يبني، وال ينطق ال أخرس لدعي يكرتثوا أن من فطرة أسلم كانوا إذا العذر
أعظم بكم وأي العجيب، بكمه من قرب يف مدفونًا النفسية األوحال من طوفان يف غارًقا
شاعًرا يكون أن يريد حتى النطق، يدعي أن يكفيه ال الذي املنكود هذا به أصيب مما

األدب؟! يف هداية بدين ورسوًال فنيٍّا ونبيٍّا
البالغ وحسن اللسان علو هو األدب يف النجاح رس أن تعلم قد القارئ أيها وأنت
يحدثهم أن أو العالم، هذا «ألطفال» جديًدا دينًا يرشح أن يريد من عىل وأن األداء، وقوة
لم أنهم يذكر أن عرفوه؛ لو يحبوه أن يلذهم بما أو الزمن، سالف يف أسالفهم أحب بما
يتوخى أن له ينبغي به يغريهم لكي وأنه فاستمرءوه، استطعموه وال بعد به يتعلقوا

اإليمان. صدره عمر بمن إال يؤمنوا أال خليقون الناس فإن يريد، عما العبارة يف القوة
آثارهم وتخلد الكتاب بعض يمتاز ما وكثريًا باألداء، إال شاعر أو كاتب ظهر وقلما
امللوك كاتب الصابئ إسحاق كأبي غريهم؛ آراء عن العبارة إجادة عىل القدرة من أوتوه ملا
آراؤهم تكون الذين الكبرية العقول وأصحاب املفكرين بني لهم محل ال كان وإن واألمراء،
ما حد إىل يستغنوا أن يستطيعون والذين اإلنساني، العقل تاريخ يف انقالب محور بمثابة
من ودنوها البارد التفكري مجال عن الكتابة ابتعاد قدر وعىل عنه، لألديب مسمح ال عما

األسلوب. فن رضورة إىل الحاجة تكون الذكية؛ والعواطف املشبوب الذهن ميدان
من عالجه ما كل يف وفشله شكري خمول إىل أفضت التي األسباب أكرب هذا ولعل
كل عىل وينسج كاتب بكل ويقتاس شاعر كل يقلد كان إذ له؛ أسلوب ال ألنه األدب؛ فنون
االطالع، من يشء عىل كان إذا ذلك ليدرك كالمه يف نظره يجيل أن املرء وحسب منوال،
وتباديل» «توافيق ويكيل جزاًفا اللغة يستعمل أنه يرى أن يعيبه ال فهو يكن لم فإذا
ويسطر بعينه، معنًى مؤدية وال واضحة غري الكالم من — الرياضيون يقول كما —
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وإحضاره، املعنى لتمثيل منتقاة رموًزا ال مألوفة ألصوات متقطعة أصداء الطِّْرس عىل
النقد. هذا من موضعه يف ذلك لكل وسنمثل

إغفال عىل وحقده الخمول، من شعره يف الشكوى كثرة عىل شكري أن إلينا ويخيل
قوله: من ظاهر هو كما أمره، الناس

ش��ان��ي وع��ن ع��ن��ي غ��ف��ل��ة ف��ي وال��ق��وم م��ق��ت��دًرا ل��ألش��ع��ار ن��ظ��م��َي ط��ال ق��د
وأذه��اِن؟ ب��أف��ه��ام ي��ن��ص��ت��وَن ال ل��ه��ُم ف��م��ا ت��ن��اج��ي��ه��م ال��م��ع��ان��ي ه��ذي

حكم إىل باالطمئنان وتظاهره خصومه، من له ويُديل سينصفه الزمان بأن وتعزيه
قوله: يف األيام

وب��ل��ب��اِل ه��م ع��ل��ى م��ن��ه أب��ي��ت وال ال��زم��ان ح��ل��ق ف��ي ب��ش��ع��رَي أرم��ي

قوله: يف له وتقليًدا للمتنبي مجاراة

وي��خ��ت��ص��ُم ج��رَّاه��ا ال��خ��ل��ق وي��س��ه��ر ش��وارده��ا ع��ن ج��ف��ون��ي م��لء أن��ام

اإلهمال، ذلك وعلة الخمل هذا رس إىل لفطن شاء لو شكري أن إلينا يخيل نقول:
جليل يشء عىل شعره يف بحثوا فقد لهم؛ ذنب ال الناس وأن فيه، كامن داءه أن ولعرف
وأوقات الفراغ ساعات به وتقطع ويسيل، يلهي مستظرف أو ويمتع، يلذ حسن أو يروع،
وضحكة السخفاء هزؤة نفسه يجعل أن يريد وألفوه غناءهم، عنده يجدوا فلم البطالة؛
نفسه، من يسخر الجليل األملاني الشاعر هيني كان ولقد جميًعا، والعقل القلب الفارغي
يحس أن إال قارئ كل يسع وال شخصه، يف ممثلة كلها باإلنسانية يسخر بذلك كان ولكنه
يفقد العالم أن زعم والذي هيني، يقلد أن أراد الذي شكري أما الداء، موضع أصاب أنه

يقول: حيث وذلك عظيًما، ساخًرا بموته

وال��ي��اِس ال��ح��ب ق��ت��ي��ل ق��ب��ري ف��ي «أدرج» وأن
ب��ال��ن��اِس ي��س��خ��ر وم��ن ب��ال��ش��ع��ر ي��ص��دح ف��م��ن
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ملحوظة، منزلة يف يطمع ال الجليل؛ والرسول الفريد والصيدح العظيم الساخر هذا
قدر عىل — به يفوز أن حياته يف يرجو ما غايُة وإنما قلق، سمو إىل آماله ترشئب وال
قلقه ويسكن به يقنع ما وكل — الخرساء إيماءاته من غرضه نستوضح أن استطعنا ما
الناس يدعو الذي دينه هو هذا فرتتضيه»! الحسان به «تمر أن هو بلغه؛ إذا ثورته وتهدأ
يستمعون ال ألنهم بالغباء؛ ويرميهم ويشتمهم الزمان إىل يشكوهم ينفك وال عبادته، إىل

فيه: نكاية ذلك نحله قد النارش يكن لم إذا هرائه، بعض يف القائل هو أليس إليه.

ف��ت��رت��ض��ي��ن��ي ال��ح��س��ان ب��ي ت��م��ر أن��ي ال��ذك��ر ن��ب��ي��ه م��ن ك��ف��ان��ي

وكيف جميل؟ أنه فيه والتربيز الشعر بعد يدعي لعله منه؟ يرتضني ماذا أدري وال
كما وأكفها بعيونها وتجسسه فيه به تمر معرض يف نفسه أقام هل وترتضيه؟ به تمر
هماتهم كانت إذا األقل عىل الناس نصف ذنب وما والصور؟ باللعب الصبيان يفعل

الضيقة؟! دائرته عن بهم تنأى وآمالهم ومساعيهم
شيئًا يفهم أن يستطيع الذي من إذ الضئيل؛ الغرض هذا إيضاح عن عجز أنه وعىل
فيها أنزل التي القصيدة، نفس يف يقول أن يتحرج ال ذلك ومع له؟ الحسان ارتضاء من
التحدر عن يعوقه لكيال — أحيانًا والوزن — القافية قيود من وأطلقها الناس عىل دينه

الغرام: معاتبًا شيئًا

ال��غ��زي��ِر واألدب ال��ت��ب��ي��ان م��ن م��ق��رب��ون��ا ون��ح��ن أتُ��ق��ص��ي��ن��ا

منهما التقرب ولكن واألدب، البيان من مقرب إنه قوله يف الواقع عدا ما ولعمري
يقول: من الفياض معينهما من لسانه طرف بلَّ وهل آخر، يشء رشعتهما وورود يشء،

األف��الَّ وي��ص��م��ي األج��ل ف��ي��خ��ط��ي ال��ط��م��اح ي��ع��وق ش��يء ال��س��ع��ي وف��ي

صفة يف يقول ومن القول، مذاهب عليه لضاقت معناه يف نفسه هو سئل ولو
املشنوق:

ال��م��ل��ح��وِد ب��رق��ة ع��ن��ه��ا ـ��ت��اَض ف��اع��ـ م��آت��م��ه ع��ن األرض ض��اق��ت

أن — املقصود هو البيت من فهمناه ما كان إن — عقله يف املرزوء حسب كأنما
املحامد، أو املآتم من يشء عن األرضتضيق أن أو األبد، إىل الفضاء يف معلًقا سيظل املشنوق
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عىل يدل والذي العجيب، ومن وصفه. من حرضته لتمكن وأعلته لفظته التي هي أنها أو
الشعر يف الجديد املذهب أهل من أنه من يزعمه ما وأن مطبوع، ال متكلف شكري أن

مناحيهم: وسخافة حماقاتهم املتأخرين عىل ينعي قال نفسه هو أنه باطل؛

وينشدون القرب، له يرضوا فلم أجلوه قاتليه إن قالوا األمراء أحد صلب وإذا
فيها: يقول التي األنباري أبيات

ال��م��م��اِت ب��ع��د م��ن ع��الك ي��ض��م أن ع��ن األرض ب��ط��ُن ض��اَق ول��م��ا
ال��س��اف��ي��اِت ث��وب األك��ف��ان م��ن واس��ت��ع��اض��وا ق��ب��رك ال��ج��و أص��اروا

مظهر الذميم وإظهار الحقائق قلب يف الشاعر مهارة إىل انظر ويقولون:
الكذب، إىل الشعر قرنهم من الشاعر وظيفة جهل عىل أدل وليس … الحسن
الشعر حالوة وليست لها ومفرس الحقائق منظار هو بل كذبًا، الشعر وليس
يف منها واحدة كل ووضع املقلوبة، الحقائق إقامة يف بل الحقائق، قلب يف

إلخ. … مكانها

املتأخرين إىل وأدناه به العمل عن قائله أبعد وما وأصدقه! الكالم هذا أحىل فما
أن أجدره ما أو تحته»! طائل ال عبثًا «كله يقول كما صار» «حتى الشعر مسخوا الذين
من السخفاء إال يقلد ال وهو الشعر، يف الجديد املذهب رجال من أنه دعواه عن يكف
النظريات بهذه الناس يخدع أن يستطيع أنه يحسب املفتون هذا أترى باعرتافه! القدماء
الذي النوع من شعره كان ملا بها ويؤمن يفهمها كان لو إذ يفهمها، وال ينقلها التي
ليكون كالببغاء جمًال املرء يلوك أن يكفي أنه ظن أم به؟ ويعيبهم سواه عىل ينعاه
الذي هو هذا أن يظهر الحياة؟ فرائض مؤديًا الزمن مع سائًرا حديثًا الناس نظر يف
بالبداهة) (مثله الكبري الشاعر «إن ديوانه: مقدمات يف يقول تراه فبينما شكري، يعتقده
ليلة يصف الدواوين بعض يف له ترى شعره.» لفهم ويهيئه يفهمه الذي الجيل يخلق

ذكرها:

ل��ي��ق��ط��را ال��رق��ي��ق ال��ط��ل ان��ب��ع��ث ك��م��ا م��رق��رًق��ا ال��زه��ور ف��وق ال��ن��دى ي��ب��ي��ت
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النفوس»: «تزاوج فلسفة يف قوله أو

ال��م��ه��ُر ل��ه��ا ي��غ��ل��و ال ال��ح��ب وم��ه��ره��ا ع��رس��ه��م��ا ط��اب زوج ل��ل��ن��ف��س وال��ن��ف��س
ال��غ��دُر ودي��ان��ه��ا ف��ي ت��م��ازج ك��م��ا ُم��زج��ت ب��ه��ا ن��ف��س��ي أرى ب��ن��ف��س ل��ي م��ن
وال��ب��ص��ُر ال��س��م��ع وم��ن��ه��ا ال��ق��ل��وب م��ن��ه��ا م��ن��اف��ذه��ا ش��ت��ى ع��ي��ش��ه��ا ف��ي وال��ن��ف��س

هذه ليفهم يخلقه أن املائق هذا يريد جيل فأي األخري»، البيت هو «املقصود
يطلب حتى مثله سخيًفا الدنيا يف أن كفى أما هو) ينطقها كما السني (بضم السخافات؟
خطب وأي هذه؟ من العالم عىل ا رشٍّ تكون بلية وأي برمته؟ جيل أمثاله من يوجد أن

القائل: منوال عىل منسوج أهله تفكري كل جيل وجود من وأعظم أدهى يكون

م��اء! ح��ول��ن��ا ج��ل��وس ق��وم ح��ول��ن��ا م��ن وال��م��اء ك��أن��ن��ا

نورد أن التفصييل، النقد إىل التمهيد هذا من نخرج أن قبل املستحسن من يكون وقد
قال: به: يباهي الذي السخر لشعر مثاًال للقراء

أق��رُع ج��زت��ه ل��و ق��ذال��ه م��س��ت��ق��ب��ًال ال��ده��ر ص��روف ن��اص��ر
ت��رف��ُع خ��ل��ف��ه م��ن ل��ع��ل��ه��ا خ��ص��ل��ة ل��م��ت��ه م��ن ف��ج��ز
أق��رُع خ��ل��ف��ه��ا م��ن ل��ك��ن��ه ل��م��ة ذو أق��ب��ل��ت إن ف��ال��ده��ر
ال��م��ط��ل��ُع خ��لَّ��ف م��ا وح��س��رة ال��م��ن��ى ط��ل��وع م��ث��ل م��ط��ل��ع��ه
ي��ص��ف��ُع إذ ي��ص��ل��ع ف��إن��م��ا ل��ه ص��ف��ًع��ا ب��ال��ذم ت��رْم وال
ي��ق��رُع إذ ي��ق��رع وإن��م��ا ال��ظ��ب��ي ق��راع م��ث��ل ق��راع��ه
ي��خ��دُع روق��ت��ه م��ن ال��ل��ون ل��ع��ل ب��م��داد ق��ف��اه َف��اْط��ِل
ي��ط��ب��ُع م��ا ي��ع��دي��ك ف��إن��م��ا واع��يً��ا ن��ظ��ًرا ع��ن��ه وغ��ض
ال��م��ب��ض��ُع ل��ك ي��ج��دي م��ا ف��خ��ي��ر ل��ه ُك��ْرٌه ال��دم ف��ي ج��رى وإن
ي��ن��ف��ُع م��ا ال��م��رء ي��ض��ي��ر وق��د ن��ف��ع��ه��ا ف��ي ش��ك ال ح��ج��ام��ة
أروُع ص��ل��ع��ت��ه م��ن ب��ال��رغ��م إن��ه ص��ح��ب��ت��ه ت��ع��ف وال
ت��ل��م��ُع خ��ل��ف��ه م��ن ف��إن��ه��ا ت��رى ل��ك��ي��ال ال��رأس ل��ه واح��ن

شعره كل نقل إىل نحتاج أن نستقيصمخافة وال املسكني، هذا لبكم نمثل إنما ونحن
كان لو السبعة، ديوانه أجزاء يف مبعثرة أبياتًا له ألن التقريب عىل ونقول التقريب؛ عىل
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وما اآلن. هو كما منبوذًا ال معبوًدا صنًما لصار منوالها عىل منسوًجا مثالها عىل شعره كل
لجرى أبله مجنون إىل ساعة جلست لو فإنك مفهومة، أبيات بضعة له يكون أن بالعجب
الصواب من مبلغها يف يفكر لم كان وإن العقل، أثر فيها تلمح جمل أو بجملة لسانه
عىل الدالئل أقوى من لعلها فجائية انتباهات املضطرب الذاهل وللعقل السداد! من وحظها
جهاز يف واضطرابًا الذهن يف ضعًفا له مثلنا الذي البكم إىل صاحبنا جمع وقد فيه، الرزء
يعلم وقد العقول. أنتجت ما خري عىل واالطالع القراءة كثرة معالجتهما يف تنفع لم التفكري،
غري الذهن وكان مفقوًدا، االستعداد كان إذا يجدي قلما االطالع أن يعلم، ال أو القارئ،
الجديد امتزاج من مكونة فكرة إىل وتحويله به، واالنتفاع يتلقاه ما «لهضم» صالح أو مستو
عىل اإلقبال يكون ما وكثريًا الطعام، بألوان تزحمها أن ينفعها ال الضعيفة كاملعدة باملوجود:
وصف ما هذا بقولنا عدونا وما الدماغ، إىل املعدة من تحول الرشه من نوًعا بها والولع الكتب
العقيل الرشه بذلك أيًضا) نفسه (يعني العبقري الشاعر «ويمتاز يقول: حيث نفسه به
يجعله ال ورشهه القبيل، هذا من ليس به ما ولكن فكر»، كل يفكر أن يف راغبًا يجعله الذي
من ولعله شكري، يعانيه ما هو هذا التفكري، إىل ال كتاب كل قراءة إىل بالحاجة إال يحس
والجان؛ واملردة السحرة وقصص العفاريت كتب حتى يقرأ فإنه العديدة؛ ضعفه أسباب
سماء يف بها يحلق أجنحة له ويجعل خياله، يقوي أن حقيق هذا أن من نفسه يف وقع ملا
ليس كالم كل وأن الحقيقة، من بجناحني يطري أن يجب الخيال أن وأمثاله هو وفاته الشعر،
يف له محل ال هراء إال يكون ال العالقات استشفاف يف النظر وصدق اإلدراك صحة مصدره
الشعر؟ عالم يف تعيش الروح وضعف العواطف وهذيان الحواس حمى كانت ومتى األدب،
معناه ليس العمق ألن العمق؛ ينفي ما البيان وحسن األداء وقوة الوضوح يف وليس
إىل أحوج أيهما إذ والجالء؛ الوضوح مع ولكن يشاء، كما عميًقا الشاعر فليكن الغموض،
ما أم تخطو، وهي الرجل به وتعثر تمتد وهي اليد تلمسه ما عنه: ويكشف عليه يراق النور
التدجيل أو األداء عن العجز عىل إما دليل غموض فكل الفكر؟ أغوار يف املرء عليه يغوص
وأشده باالستعداد وأرضه الخطأ أفحش من أنه عىل صاحبها، ذهن يف الفكرة استبهام أو
إذا النسور محاكاة يعالج وأن طبيعته، له أعدته ما غري املرء يتكلف أن للفطرة؛ إفساًدا
يستطيعه بما وقام حدوده، التزم إذا الصغري العقل فإن النمال، دبيب يتجاوز ال طوقه كان
الكبري. العقل قوة إىل الحاجة يحس وال طريقه، من غايته إىل يصل قد الصحيح، الوجه عىل
من وكاتبًا شاعًرا يكون أن وأراد يحسن ال ما فتكلف الجهل هذا شكري ركب وقد
فيه، طمع مما درجة أية بلغ هو فال االستعداد، غناء يغني االجتهاد أن وظن األول، الطراز
إياها. ألبسه وحال هللا أنزله ومنزل العيش بميسور وقناعته الوادع خلقه عىل أبقى هو وال
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الضمني بالدليل نقدنا فسنبدأ الذهن، يف السقم مرده الكالم يف السقم كان وملا
دواوينه، به اكتظت الذي الفساد ببيان نعقب ثم ذهنه، اتجاه عىل كتاباته من املستخلص

جميًعا. والغرب العرب شعراء عىل وإغاراته بتقيصرسقاته الكالم ونختم

وبأمراض بحاله وأعرف بذلك، نصدمه أن من به أرفق فنحن مجنون، شكري إن نقول ال
متجه ذهنه إن نقول ولكننا واإللحاح، والتذكري باإليحاء الخبال إىل نهيجه أن من العقل
منه والخوف حياته، لجو مالئة فكرته وإن — الجنون خاطر — الخاطر هذا إىل أبًدا
— له يقال أو — يظن ما يتوخى طعامه يف حتى وإنه وعالالته، لذاته كل عليه منغص
هذه وأشباه واملخ والبيض كالسمك املقاومة؛ عىل يساعد أو النكبة هذه اتقاء يكفل أنه
فيمتقع. به، املعني هو أنه روعه يف يدخل منه مسمع عىل اللفظ هذا ذكر وإن األلوان،
املرء ينرصف ملاذا إذ تخطئ؛ قلما قرينة وهو خاصة، داللة له الذهن اتجاه أن يخفى وال
ويف ومنامه ويقظته ورشابه طعامه ويف وغدواته روحاته يف يعدوه ال بعينه، خاطر إىل
ال الذهن اتجاه ولكن — األصح عىل ومنثور منظوم أو — ونثر شعر من وكتاباته أقواله
أهل وأكثر الطريق. آخر إىل محالة ال صائر املرء بأن البت يف وحده به يؤخذ أن يصح
وهما بسبيل، والعبقرية والجنون الشذوذ، من كثري يشء فيهم العظماء عن فضًال الذكاء
حافل باآلراء مكظوظ ذهنه فالعبقري متماثلتان، فيهما العقل وحالتا صنوان، الحقيقة يف
تفطن ال واأللوان واألصوات الحقائق بني عالقات إدراك عن أبًدا يتمخض بالذكريات،
وعمله تفكريه مميزات ترجع وكالهما وقريعه، نده ذلك يف واملجنون األوساط، عقول إليها
ما وكثريًا والتهيج، للتنبيه قابليتها أو فتورها أو املخ نواحي بعض يف النشاط فرط إىل
وملحوها، العالقة هذه إىل األقدمون فطن وقد عبقرية. والجنون جنونًا العبقرية تنقلب
يقول كما — يُخرج منتج العبقرية جنون أن غري — كاملحدثني — يتقصوا لم كانوا وإن
صاحبنا نعيذ عقيم، فهذا املألوف الجنون أما واألنبياء، واملخرتعني الشعراءَ — أفالطون
هذا من أفحش فليس الجنون، هي العبقرية أن أحد يتوهم أن ينبغي وال منه، شكري
وقلما العادي، الرجل نصيب عن زائدة قوة العبقرية ألن الظن؛ ذلك من أقتل وال الخطأ

والعصبي. العقيل التوازن يف االضطراب من نوع يصحبها وال املرء يؤتاها
أصيلة علة إىل راجع غري هذا يكون وقد املعنى، هذا إىل متجه شكري ذهن إن قلنا
ديوانه من جزءًا يكتب كأن به، ويرهقها عليها ويحمل املتاعب من نفسه م يجشِّ ما إىل فيه،
محدود. وقت يف يتمه أن عليه ومرشوط ذلك عىل مأجور هو كأنما حتى واحد، شهر يف
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ومع طبعه، بعد بإحراقه نفسه حدثته أن الكالل من أصابه ما نتيجة كانت وقد
وجهازه لجسمه عرف وال الراحة، من حظها نفسه يُْعِط ولم بنصيحتنا، يعمل لم ذلك
به يخب أن يخىش كأنما الجزء، تلو الجزء للناس يخرج وظل عليه، حقهما العصبي

بالناس! ويسخر بالشعر يصدح أن يستطيع فال الداء، بعقله ويوجف املرض
«صدح» هو فال برئ، يف وقع حجر هو فكأنما يصدر جزء كل كان كده؟ أجناه وماذا

عقله. واستواء جسمه قوة استبقى وال حمام، يف ولو
واملوت»: «الحب قصيدة من قال لذلك. أمثلة القراء وإىل

ش��ج��وُن وه��و ال��ق��ل��ب ي��ه��ي��ج ج��ن��ون ج��ن��ون ال��ح��ب��ي��ب وج��ه إل��ى ح��ن��ي��ن��ي

:« الحيُّ «الدفني قصيدة من وقال

ج��ن��وُن ال��م��م��ات ح��ت��ى وأدرك��ه ط��رف��ة األس��ر ف��ي ال��ش��ر ه��ي��اج ف��ه��اج

الحب»: «غاية قصيدة من وقال

ث��ائ��ُر م��ج��ن��ون ف��ال��ق��ل��ب ت��ج��ئ ل��م وإن وال��ح��ج��ا ب��ال��ع��ق��ل ج��ئ��ت ع��ن��دي ك��ن��ت وإن
ه��ات��ُر ب��ح��س��ن��ك ح��ب��ي م��ن أن��ا ف��ه��ا ج��ن��ون��ه ج��ن م��ن��ك وج��دي ول��ك��ن

اإلنسان»: «طبع يف وقال

ت��ح��ت��دم ف��ي��ه ل��ل��ش��ر ن��وب��ة ج��اع��ًال ج��ن��ونً��ا ب��ال��م��رء إن
واألل��م م��ن��ه ال��ش��ر ي��ذي��ع أو ن��وب��ت��ه م��ن ال��ب��رء ي��ن��ال ال

الجنون: لفظ عن معدى البيت يف له وكان الضمائر»، «مرآة من وقال

ب��ال��ج��ه��ِر ت��ن��ادي��ك ت��خ��ف��ى ال م��الم��ح أذى وم��ن ج��ن��ون م��ن وج��ه ك��ل وف��ي

ناطقة؟ ظاهرة الجنون من مالمح وجه كل يف أن يدعي أن يستطيع الذي من إذ
سكران؟ غريه امرئ كل يحسب السكران غري ومن
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الجنون»: «سلوان قصيدة من وقال

ي��خ��ط��ُر ف��ك��ر وال ت��ص��ب��ي ذك��رة ف��ال ج��ن��ون��ه��ا ف��ي��ك��م ال��ن��ف��س ت��ج��ن أن ع��س��ى
ال��ت��ذك��ُر ذاك ال��ح��ب ع��ن��اء وإن وراح��ة س��ع��د ال��ن��ف��س ج��ن��ون ف��إن
م��ع��ف��ُر دف��ي��ن أم ت��س��ع��ى األرض ع��ل��ى أع��ائ��ش أدري ل��س��ت ح��ت��ى ف��أن��س��اك
ي��ع��ذُر؟ ال��ه��ج��ر ع��ل��ى م��ج��ن��ون ك��ل أم��ا ت��ل��م ف��ال ال��ج��ن��ون ال��ح��ب ي��ب��ل��غ ف��إن

السلوان، أو املوت يطلب أن وسعه يف وكان الجنون، تمني عن مندوحة له كان وقد
جاثم، وهم أو ملحٌّ خاطر منهم أحًدا يكرب ال سعداء، املجانني أن يحسب لشقوته ولكنه
وأنهم يتخيلون، بما أنفسهم يعذبون املجانني بعض أن منه لعرف طبيبه سأل أنه ولو
جاءه؟ أين من ندري ال أنا عىل يصلونها، األوهام من جحيًما ألنفسهم يخلقون ما كثريًا
عىل معذور ولكنه ذلك؟ الحب بلغ إذا الجنون عىل ويعاتبه سيلومه حبيبه أن ظن وملاذا

نظمه. يقرءوا لم إذا معذورون كذلك والناس حال، كل عىل السفسطة هذه
املالحة»: «صنم قصيدة من وقال

ن��دم وال ع��ت��اب ف��ال ال��ج��ن��ون إل��ى ال��غ��رام ب��ل��غ

«الحسود»: قصيدة من وقال

ج��م��ي��ُل وال��ن��ه��ار ال��س��م��اء ع��ل��ي��ه وأظ��ل��م��ت ال��ج��ن��ون م��س وأدرك��ه

بلغوك»: لو تفعل ما «باهلل قصيدة ومن

ه��واك؟ م��ن ج��ن��ة ع��رت��ن��ي أن��ي ب��ل��غ��وك ل��و ت��ف��ع��ل م��ا ب��ال��ل��ه
أراك؟ ال أش��ه��ر ل��ي م��ض��ت إذا وال��ه��وى ل��ب��ي ي��ذه��ب ال وك��ي��ف

بحبك»: مجنون «أنا قصيدة ومن

ص��ب��ك غ��ل��ة ف��أزل ب��ح��ب��ك م��ج��ن��ون أن��ا
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والجديد: القديم قصيدة ومن

ال��ت��ه��م وق��ع ل��ه ال��م��رء ي��زدري خ��اب��ل ج��ن��ون ال��ع��ش��ق وم��ن
ون��دم واج��ت��رام ورج��اء وج��وى ج��ن��ون ال��ح��ب إن��م��ا

كلهم، الناس إىل الجنون نسبة إىل مجنون هو بأنه القول من املعنى هذا يف ترقى وقد
الحياة»: «جنون قصيدة من وقال أيًضا. والدهر نفسها الحياة إىل

م��غ��ب��ون ف��ي��ه ح��ي ك��ل م��ج��ن��ون ف��ال��ده��ر ت��رع ال
م��ج��ن��ون ال��ح��ول ذو وك��ذا وم��ق��درة ح��ول م��ن ج��ن
م��ج��ن��ون ال��ده��ر ه��ذا إن أب��ًدا ق��ل ث��م ف��ت��ض��اح��ك
م��س��ج��ون ف��ي��ه ح��ي ك��ل ال��م��ج��ان��ي��ن دار ده��رن��ا

الحسن»: «بعد قصيدة ومن

ص��واب ه��واك ف��ي ج��ن��ون��ي وأن ف��ط��ان��ة ف��ي��ك ال��ح��س��ن أع��د وك��ن��ت

الشعر»: «وحي قصيدة ومن

ك��ذك��اءِ ل��غ��ي��ره��م ت��ب��دو وه��ي ف��ي��ه��م وال��ب��ؤس ال��ن��ع��ي��م ك��ج��ن��ون

يحس أجلها من ولكن غريهم، تهدي الشعراء عواطف «أي بقوله: البيت وفرس
ولكني الجنون، هذا أحس ال أني والناس هللا أشهد فأنا واآلالم.» اللذة جنون الشعراء

األحالم»: «مشرتي قصيدة من وقال األقل. عىل لهذا الشاعرية عيل سينكر أحسبه

أط��ل��ُب م��ا أح��الم��ه م��ن وأن��ال ال��ورى ع��ل��ى ال��م��س��ت��ح��ي��ل ي��س��ت��ح��ي��ل ل��و
وي��غ��ض��ُب األن��ام ه��ذا ع��ل��ى ي��رض��ى م��ت��ح��ك��ٍم ق��ادٍر ج��ن��ة ل��ج��ن��ن��ت

جنونه. نزوات الناس يف يحكم لم الذي هلل فالحمد
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النذير»: «صوت قصيدة من وقال

رج��ُل ي��ا ال��ب��ؤس م��ن��ك ن��ال م��ا ل��ش��د ح��زن م��ن ال��م��ج��ن��ون ال��رج��ل ض��ح��ك��ة أم
دَخ��ُل ب��ه م��ن إال ال��ح��ق ي��ك��ره ال م��ش��ت��ب��ه؟ غ��ي��ر ��ا ح��قٍّ ت��ن��ك��ر ح��ت��ام

غري سبب أي إىل راجًعا إياه بغضه ويكون الحق، املرء يكره فقد عجيب، تقييد وهذا
الجنون:

والبغض»: الحب «بني قصيدة من وقال

ت��أث��م��ا م��ا ق��ت��ل��ك��م ي��وًم��ا رام ف��إن ج��ن��ة ج��ف��ائ��ك م��ن ب��ق��ل��ب��ي وإن
م��ك��ل��َم��ا ق��ل��بً��ا ال��ق��ت��ل ي��ج��دي وه��ي��ه��ات ج��رع��ة دم��ائ��ك م��ن ج��ن��ون��ي ف��أس��ق��ي

فتحرى اإلجرام إىل يدفعه قد جنونه أن وأدرك منه ذلك عرف حبيبه أن فيظهر
املخرج فأين جنونه، يف يزيد والهجر بالهجر، حبيبه يغري جنونه أشقاه! فما عنه، البعد
من جزءًا إال نقلب لم بعد ونحن الدوران؟ هذا به ينتهي حال أي وإىل الحلقة؟ هذه من
شعره من ننقل ولم األخرى، األجزاء يف بما وناهيك السبعني، صفحاته عدد يبلغ ال ديوانه
هذا تضمنت عديدة أبياتًا هناك فإن وإال معناه، ال رصيًحا فيه الجنون لفظ كان ما إال

كقوله: اللفظ من خلت وإن املعنى،

ن��ش��وان ل��غ��و ح��دي��ث��ي ي��خ��ال ح��ت��ى م��ح��اس��ن��ك��م ع��ن ن��ف��س��ي» «ح��دث أم��ش��ي
ش��ان��ي م��ن ال��خ��م��ر ول��ي��س خ��م��ري ال��ح��ب ف��ي��س��ك��ت��ه ع��ق��ل ل��ه ل��ي��س ن��ش��وان

أدهى: وهو وقوله يكون؟! ماذا ندري فال بالجنون ليس هذا كان فإذا

م��خ��ام��ُر داء ال��ذك��ر ه��ذا وه��اج��س ج��اه��ًدا ب��اس��م��ك ال��ل��ي��ل ط��ول وأه��ت��ف

زائل. عرض ال مالزمه داء هذا بأن ويعرتف الهتاف، يف مجتهًدا كله الليل يقطع فهو
وقوله:

ال��رم��م أش��الء ت��ح��ت م��ن��ه��م ض��اع أن��ف��س��ه��م ع��ن ال��ن��اس» رش��د «غ��اب

إلخ. … إلخ
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وعىل أبًدا، إياه ومالزمته نفسه يف الخاطر هذا جوالن عىل بمقصور األمر وليس
بأن واالعتقاد كالسكارى، الطريق يف الحبيب بمحاسن نفسه وتحديث الليل طول الصياح
وأن مجنًا، جنونًا يشء لكل وأن كذلك، والدهر جنت نفسها الحياة وأن مجانني الناس كل

يقول: كما مرىض كلهم الناس وأن مجاذيب، ومستشفى املجانني دار الزمن

رغ��ي��ُب ج��رح ف��ي��ه ق��ل��ب وك��ل م��ري��ض ج��واه م��ن دار ك��ل ف��ي

والحال وصف كما األمر أن عرفنا وما استهتاره، من لنفسه يعتذر أن يريد كأنما
ذاهبًا حب كل ليس ولكن النوع، بقاء عليه بني الحب أن نعلم كنا وإن زعم، ما عىل
يجرب بدا كالمه من يظهر ما عىل شكري فإن ذلك، عىل بمقصور األمر ليس نقول باللب؛
يتوهم صاحبه يجعل مرض — التعبري يف تساهًال — وهو الحواس، هذيان يسمونه ما
الحالة، درجة حسب واستبهاًما وضوًحا تختلف أشباًحا يرى أو أصواتًا، يسمع أنه مثًال
األصوات، من فعًال يصدر لم ما سمعت واألذَن، له، وجود ال ما رأت العني أصاب فإذا
أنه يف ذلك مع شك ال كان وإن املفكرة، القوى يف محسوس اضطراب أي يصحبه ال وقد
حاالت بعض يصحب ما وكثريًا الجنون، أحدث رقعته اتسعت إذا املخ، يف محيل اضطراب
ومن تخاطبه، أرواًحا أن أو أصواتًا سمع أنه املصاب اعتقاد أي األذن»؛ «هذيان الجنون
املوتى جثث يرى كان نيقوال، اسمه برلني يف كتب بائع عن نسبت الدكتور رواه ما ذلك
بالليل تالزمه أرواًحا يسمع وكان أيًضا، والحيوان اآلدميني وأشباح الطرقات، يف تسري
عىل «الدود» بوضع ذلك من عولج وقد بعض، عن بعضها ويسأل تكلمه، وقد تتخاطب

املخ. نواحي بعض إىل الصاعد الدم كثرة سببه كان إذ عنقه؛
من والخمسني الثانية الصفحة يف — ذلك رش من هللا أعاذه — شكري قال وقد

هذا: بيته عىل تعليًقا الثالث الجزء

ال��ن��غ��م ف��ض��يُّ ال��ق��ل��ب ف��ي وت��ر ل��ه ف��ض��يٍّ��ا ال��ب��در ك��ن��ور أو

رنة األنغام ألذ وأن أذني، يف تطن نواقيس كأن أحسست إال القمر رأيت ما
ا.ه. املجوفة. الفضة
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فيها يرى مرة كل يف أنه يف قاطعة وهي والتخريج، للتأويل فيه مجال ال كالم فهذا
أموًرا: نالحظ أن ولنا فضية. نواقيس صوُت أذنه يف «يطن» القمر، ضوء

بدونه. مفهوم معناه ألن منه؛ القول هذا يستدعي يكن لم البيت أن أولها:
سوى — كبرية عالقة له ليس القمر ضوء رأى «كلما» أذنه يف «يطن» ما أن وثانيها:
وأن خصوًصا املجوفة، الفضة رنة األنغام ألذ أن بتقريره — العارض اللفظ عالقة
بني كبري والفرق وأصفاها، األصوات «أخلص» كانت وإن «األنغام»، ألذ «ليست» رنتها
ولكن النغم، يف الحالوة عوامل من الصفاء إن نعم … النغم حالوة وبني الصوت صفاء
«ألذ» يعد أن يمكن ال — نغمة الرنة عد يف التسامح مع — األكدار من الرنة خلوص

األنغام.
الخاصة ويعرف الرنني، ذو الصوت هذا أذنه يف طن القمر» «ضوء رأى كلما أنه وثالثها:
العقل بذهاب كثرية شعوب أذهان يف مقرون القمر» «ضوء أن واملالحظة االطالع وأهل

لغاتها. يف العبارة هذه استعمال ذلك عىل يدل كما والهذيان،
الذهاب يف املرء يرتدد ال وقد كبرية هنا فالداللة يزعم، فيما صادًقا كان إن أنه ورابعها:
غري إليها يعزو ملاذا نتساءل: أن فلنا نفسه، عىل كذب قد كان وإن مريبة، أنها إىل
اتصال لها األعصاب من طائفة يف اضطراب عىل يدل ما الكذب من اختار وملاذا الواقع؟

بالدماغ؟ عظيم
أطلنا، قد ولكنا الباب، هذا يف القول مجال لنا واتسع الكالم، نفس بنا المتد شئنا ولو
وهي أخرى، بمالحظة نجتزئ ولذلك واإلفاضة؛ باإلسهاب مغريًا ممتًعا التحليل كان وإن
إال الذكر يستحق ما فيه وليس االعرتافات، اسمه أحدهما دواوينه: غري كتابني لشكري أن
تافهة كذلك وهي املجنون»، «الحالق اسمها رواية واآلخر مجنون»، «أحالم بأنه وصفه أنه
وموضوع مجنونًا؟» كان «هل اسمها رواية يف روسيٍّا كاتبًا فيها احتذى وقد لها، قيمة ال
هذا فأغراه الخروف! رأس تشبه الزبون رأس ألن له؛ زبونًا ذبح حالًقا أن شكري قصة
لسان عىل مروية النوع هذا من قصص سلسلة الحقيقة يف وهي بموساه، بذبحه الشبه

الحالق. زبائن
جهازه يف االضطراب دالئل من شعره يف ما إىل شكري نبهنا أن لنا سبق وقد
أوًال؛ له الالزمة بالراحة ليفوز نظم؛ أو تأليف كل عن باالنرصاف عليه وأرشنا العصبي،
الشواهد، هذه كل الوقت ذلك يف أمامنا تكن ولم ثانيًا، ضائع وتعبه عقيمة جهوده وألن
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(١) األالعيب صنم

ما ويرتيض رأينا، إىل يرجع — مروعة كثرة وهي — وتوافرها كثرتها رأى وقد اآلن فلعله
الطبيعة، مشيئة يغالب أن يحاول فال منه، الناس يحمده أن خليق هو وما له ارتضينا
عىل تحرًقا «جن» ولو حياته، طول البكم إلزامه عىل قادرة وهي إال األبكم تخلق ال التي

النطق.
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أدبالضعف

عىل وحميلة األدب عىل عياًال يعيشون كالذباب قطر كل ويف كثريون، بلد كل يف األدعياء
جمهور يعدو وال القطر، هذا غري يف الطنني يعدون ال نعرف فيما ولكنهم وذويه، أهله
فيقول جدارين، بني بيتًا لها ناسجة العناكب أحدنا يلحظ كما يلحظوهم أن معهم الناس
أمره ينىس حتى يقولها ال ثم باملكنسة، عليه وأتي هذا» «أزييل بيته: ربة أو لخادمه
يظهر ونقيضه؛ عكسه عىل واألمر ذلك، خالف عىل فالحال مرص يف أما خربه، عن ويذهل
واألزمان، األمم به ويباهون األذقان، إىل سجًدا له الناس ويخر امليدان، عىل فيستويل الدعي
البرش قوى عنه تقرص حد عىل كان وكيف منه، بهرهم وماذا وعلته، ذلك يف سألتهم فإن
التعسف من ابًا أبو وفتحوا وتهربوا، أحالوا بالفكر؛ حتى إليها يطمح ال غاية إىل ومنتهيًا
آخر إىل أوهامهم يف وجروا الفند بك وظنوا عقل، عىل فيها يعتمد وال أصل، إىل تستند ال
سوس يف ليس يشء أقدارها األشياء وتأخذ قرارها األمور تقر أن إىل التوق كأنما األمد،

النفس. طباع يف وال العقل
فإن منه؛ اآلراء يف يعرض ما عالج ويستيرس مداواته تتأتى الذي بالهني األمر وليس
حجاًزا صار والذي اآلفة، ومعظم الداء وأصل كبري، واملصاب عظيم والبالء عياء الداء
الخفاء، شديد عقولهم يف مرض النظر؛ طريق عن بهم وأخذ التأمل، وبني القوم بني
يملكون ال صاروا حتى املاضية، القاسية العصور عليه طبعتهم وما الجهل إياه أورثهم
هي بالتي ألنفسهم يأخذوا أو أعينهم، تبني للذي يفتحوا أن وال لهم، يقال ملا يصغوا أن
يكرروا أن قصاراهم عمياء، يف أمر كل من صاروا حتى عليهم، بالحظ وأعَوُد أليديهم أمأل
يستطيعوا لم عنها سئلوا إن كالم رضوب ويرددوا تفسريًا، منها ليشء يعرفون ال ألفاًظا



والنقد األدب يف الديوان

ألسنة ونخرس الباطل عرق نكوي أن نتكلف أجلهم من وال نكتب، لهؤالء وما تبيينًا. لها
نََشئُوا األدعياء من نفر أقامها التي والشناعات، املنكرات بناء وننقض والتدجيل، الكذب
وحب والتقيص والبحث التفكري سن إىل بهم نرجع أن املستحيل من فإن الزمن، غفلة يف

االستطالع.
األشياء عىل ليفتحهما عينيه رزق أنه يحس ملن امليزان وننصب ونرشح نكتب ولكنا
النقصان ويتبني األمور، يف به ليترصف العقل وأوتي دونها، ليغمضهما ال فيها ويجيلهما
نفسه، الحقائق يف يغالط وال حسه، ذلك يف ينكر ال والسقيم، الصحيح ويعرف والرجحان
والهزيمة الغبينة مؤثًرا املعدن، من إال يأخذ أو املصب، من إال يستسقي أن يحب وال
طباعها، عن ونقلها حاالتها، عن النفوس وتحويل جهاتها عن األشياء إحالة عىل والفشل
ونضع القول نفصل الرجاء ومناط األمل معقد هم الذين لهؤالء أضدادها. إىل الِفَطر وقلب
من املنجورة القطع من قطعة كل لعيونهم ونرفع ونعدها، ونسميها الخصائص عىل اليد
بعدم مغتبطني تأملهم، طول عىل صابرين عنها، وأكشف لها أضوأ تكون التي الجهة

مستبني؟! صورة يف وشاكٍّ عالم ظاهر يف مقلد خري ما إذ باالقتناع، إال قناعتهم
األوهام مع الجري ومن التورط، قبح من فيه للقوم عرض يشء مرص يف وليس
عمد إذا صاروا حتى األدب، يف لهم عرض ما املنكرات؛ وأسوأ الشناعات أشنع إىل والذهاب
معنًى، تنسيقها يف يتوخى أن غري من بعًضا بعضها يتبع وجعل األلفاظ، إىل منهم عامد
نده مكان األمم ويعيي بمثله الزمان يضن ومؤلًفا وشاعًرا كاتبًا به يدعى ما صنع فقد
إقامة منا أحد يتجشم أن أو تنبيه، إىل يحتاج يكن لم بحيث البداهة، من هذا وفساد …
وتفصيل املبادئ سوق يف البساطة وتحري اإليضاح، يف التبسط مع والتدليل عليه الحجة
بالحجة نديل رأونا إذا باألمة، الناس ظن يكون ماذا جيل بعد غًدا ندري وما األصول،
عن به لهم معهم دستوًرا صار وما والتبيان، الصفة إىل به حاجة ال ما عىل والربهان
وهي اللعب، تتقاذف باألطفال شبهوها إذا يعذرون أفال غنيان؟ والبدائه األصول إيضاح
وعمى القلوب موت لوال نستطيعه كنا ما يعرفون وال بل والطعان؟ الكر أدوات تحسبها

األذهان. واعوجاج العيون
خذ األدب؟ أمر يف املقلدون األدعياء عليه الذي ذلك العجب أعجب من يرون ال وملاذا
مع هو ثم قابلة، فيه الطبيعة تكون شيئًا األعم األمر يف تجد ال األدعياء هؤالء من شئت من
اطلعوا إذا الغربيني، رأي يكون عىس ماذا بل تهديه. ملا يهتدي وال تريه الذي يرى ال ذلك
إن املنتكسة؟ واألذهان املمسوخة الطبائع عنها تتمخض التي الشنيعة املنكرات هذه عىل
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الضعف أدب

إىل مرده ألن مكان؛ وال زمان وال بلغة يختص ال يشء واألدب سواها، يف جيٌد لغة يف الجيد
كل يف غث الغث وكذلك العارضة، الخاصة واألحوال املظاهر إىل ال العامة، الحياة أصول

نطقته. لسان وبأي وسبكته صببته قالب أي يف لغة
يف اآلمال قوى ما اإلقبال من ووجدنا باالسرتسال، يغرينا ما التشجيع من لقينا وقد

األطالل. بني به ونلقي نهدمه الضئال معبودات من آخر صنًما وهاكم الحال، صالح
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املنفلوطي ترمجة

وذيَّلها نظراته، من األول الجزء بها وصدر فكتبها حياته، برتجمة املنفلوطي السيد عني
عىل داللته حيث من إال األمر هذا يعنينا ال ونحن كتاباته، يف عليه دسها يبايل ال من بتوقيع
وأمثاله هو اعتماده وعىل السمعة، حسن واقتناص الشهرة، عىل االحتيال يف السيد طريقة
عرائس الناس إىل يزفوا أن أرادوا كلما البسطاء، عقول يف واملناصب األلقاب تأثري عىل
وظيفة وكانت كذلك، هذا كان وإذ خيالهم. أموات صدورهم قبور إىل يشيعوا أو أفكارهم،
وكان نفسه، ومظاهر قلمه آلثار عادًال وزنًا ويقدم للكاتب، صادقة صورة يرسم أن الناقد
أن يستحق الذي فإن الرقيق؛ عقله وأماله الرشيق، يراعه خطه ما السيد من يعنينا الذي
القول هو ويتقصاه؛ النظر يستوفيه بأن وحريٍّا سواه، عىل مقدًما األمر، ظاهر عىل يكون
نأتي ثم عقله، «بنات» يف القول من جملة ذلك نتبع ثم الفضائل، من نفسه نحل ما عىل
األخرية عىل الكالم عنان عطفنا ربما أننا عىل وذاك. هذا أثر يف وقصصه رواياته ذكر عىل
مبلغ عىل للقارئ وإيقاًفا الحال عن وكشًفا للفروق، وبيانًا للحقوق توفية األوان؛ قبل

املجال. سعة

خمسة منذ املرزوءة الدنيا هذه إىل جاء رشيف، رجل املنفلوطي لطفي مصطفى السيد
ولكنه يعني، أيهما ندري وال — أولهما أن يثبته كرًما كريمني ين أبو من عاًما وأربعني
ومنافس ومسلمة مسلم كل جد عيل، بن الحسني إىل نسبه ينتهي — حال كل عىل أحدهما
بالرشف «املعروفة الرتكية جوريجي أرسة إىل وثانيهما الذرية»، «تفاقم النسل بكثرة آدم

املؤثل». واملجد العظيم



والنقد األدب يف الديوان

بيان يف هذا عىل يزيد أن — النقد حظ لسوء ورفعة، رشًفا هللا زاده — السيد ير ولم
«ولد إنه كقوله والتبيني، اإليضاح تحتمل وال تدوين إىل تحتاج ال ظاهرة أشياء إال نسبه
بالرشف «مشهورة هناك أرسته وإن مرص»، جنوب يف القبيل الوجه مدن من منفلوط يف
ما معرفة إىل تهدي ونسبته ذلك، عىل يدل السيد لقب فإن والفضل»، والعلم والتقوى
إلينا به مقذوًفا فيتوهمه األمر، عليه ويختلط القارئ يضل أن خيش نحسبه ولكنا هنالك،
مثل أنه عىل يدل ما كتابته يف ليس إذ هذا؛ خوفه يف العذر له أن والحق املريخ. من
مما سرتى كما لفرائضها، وأداء سنتها عىل وجريًا لها وفهًما بالحياة إحساًسا آدم: أبناء

بعد! عليك سنورده
قد كان — البديهية التفاصيل بهذه عني إذ — وليته فنقول: ترجمته إىل ونعود
أخالقه تكوين يف الوراثية العوامل أثر تقدير عىل الناقد يعني أن حقيق هو ما إلينا ساق
وما وكربًا، صلًفا الرائي يحسبها ووحشة الناس عن انقباض بأنها يصفها التي النادرة،
والرتفع األمور، سفاسف عن والبعد والعزة، واألنفة والوقار الرزانة ولكنها بالصلف، هي
إىل يده مدِّ عن حتى وعفة أطواره، نظره يف تجمل وال أخالقه تعجبه ال من مخالطة عن
وضعًفا، عجًزا الظان يظنه وحلم وحياء وأدب يمينه، تملك ما بكل َوجود وسخاء يه، أبو
الراسخ، كالطود قوي وإيمان وشجاعة، قوة الليث فهو — يفعل ما وقليًال — غضب فإذا
أسبوع يف طفالن له مات فقد األيام، حوادث من الحكيم بلب يذهب ما عىل جميل وصرب
زوجته ماتت ثم دمعة، تمازجه وال زفرة تخالطه ال سكونًا الحادث لهذا فسكن واحد،
يف أحقر وليس سواه، املرزوء كأنما وفاتها، ليلة يحادثهم أصدقائه إىل فجلس ذلك، بعد
إليه أبغض وليس عليه، املنتقدين انتقاد من نفسه يف أحقر وال املادحني، مدح من نظره
يرىض الذي اليوم ذلك شمس عيلَّ طلعت «ال يقول: (!) أسمعه كنت ما وكثريًا الكذب. من
العربية النبوة سليل عىل يستكثر ال ما آخر إىل البليد.» برأيي يعجب أو الجاهل عني فيه

الرتكية. والفتوة
يف االكتساب ومبلغ الوراثة فضل مقدار نعرف ال ترجمته، يف لتقصريه بتنا ولكننا
الذي الفريد الكاتب — يقول كما — جعله الذي الجم األدب هذا كل ويف الفضائل، هذه
لكتاب املطروقة املعاني ذلك يف سواء وشئونه، حاالته جميع يف البليغ أسلوبه عىل يحافظ
أن عىل يدل مما أسلوبًا، لها يرسموا ولم شيئًا عنها يكتبوا لم التي أو األوىل، العربية

عواريه. من عارية ال ملكاته من ملكة العربية السليقة
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املنفلوطي ترجمة

الرشيف كالسيد هو ممن ببدعة هو وال عيب، من لنفسه املرء يرتجم أن يف وليس
ولكن وأمسه. يومه سوى عن يكتب فيما يصدر وال نفسه، عن إال يحدث ال النسيب
وما آبائهم، ووصف برتاجمهم قرائهم إىل ويتقدمون أنفسهم، عن الناس يكتب هكذا ما
كتبت؟! ما سماجة يف أفدت ما لك فيشفع علًما، بهم تزدنا لم الذين وألجدادك للقراء
ستمائة من أكثر يف يقع حياته تاريخ يف كتابًا الضخم األملان شاعر لجيته قرأنا ولقد
الثناء حلل خلع عنك دع الحديث، سياقة يف وال حتى أبيه اسم أورد أنه نذكر وال صفحة،
أخالقه تكونت وكيف العقيل، نموه أدوار لقارئه يرشح أن وكده جعل ولقد أجداده، عىل
األجداد أما الرتاجم، قراء يعني ما وهو ذهنه، التفاتات نشأت وكيف وعاداته، ونزعاته
األسماء، من أكثر عنهم يعرف أن يستطيع وال يذكر، أن ينوي ال الكاتب دام فما واآلباء
نقيصة العجز أو الجهل إىل يجمع ال حتى الخفاء، أستار عليهم يسدل أن وللناس له فخري

االدعاء. عيب أو الكاذبة املباهاة
هو ما إال منه نعتض ولم الرتجمة، منه تخلو أال نحب كنا الذي هذا فاتنا إن أنه عىل
الحسيني الرتكي العربي الجليل الرشيف السيد كتب فيما فإن النفس؛ عىل ثقيل مشنوء
وأخالقه آرائه عن كشًفا يألنا لم — هللا أعزه — فإنه الكفاية، املنفلوطي؛ الجوريجي
قارئه عىل يضن ولم خاطره، وهواجس صدره ودخائل نفسه وأرسار ومحامده وفضائله
ومم يطرب، يشء وألي ويلعب، ويلهو ويرشب، يأكل وكيف يكتب، وكيف أحواله بوصف
معه بتنا وما ملستزيد، زيادة وراءه ليس مما ذلك وغري يعجب، وبم يمقت وماذا يغضب،
أنها نيس حتى لنفسه، يثبتها كاد ما صفات من ويعيد ترجمته يف فيه يبدئ عما غنى يف

املقاالت! من غريها فانتحل له،
فيما بالصدق نفسه يعني أو التهم يحفل صاحبها تجعل ال شجاعة من لها ويا
ألنواًعا لها فإن هذه؟ الشجاعة رضوب أي من القارئ أيها تعرف فهل الشيم! من نحلها
بالنفس، واالعتداد الذات احرتام يبعثها شجاعة وال اإليمان، شجاعة ليست ورضوبًا،
واألخِونة املمدودة واملوائد نعم! الطعام! … شجاعة هي وإنما الطيش، شجاعة وال كال
عينيك بني ما وتزوي شفتيك، وتمط علينا، القول هذا تنكر إذ القارئ أيها وإنك املنصوبة،
ماذا نفسك ساءلت إذا ولكنك الطعام، فعل بأرسار وأفضحه الجهل أفحش عىل بذلك َلتدل
األسبوعية، مائدته حول يجمع أن بعد النسيب، الحسيب الرشيف السيد يخىش أن عىس
بطونهم؛ لهم ويمأل القذرة، الوريقات بعض أصحاب من املتسولة هؤالء يجمع، فيمن
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القائل: العامي باملثل تسمع لم أتراك الطعام. شجاعة من نريد ما تفهم أن حقيًقا كنت
كل يف العامية السنن عىل الجري من أكثر السيد صنع وماذا العني»؟ تستحي الفم «أطعم
ال أنك يف — فاعلمه — الرس هو وهذا األلسن، اتقائه ويف معارشته ويف كتابته يف يشء؟

قادحة. وال مادحة به تلهج تراها وال الوريقات، هذه يف به تسمع
الكتاب، هذا إخراج عىل بعزمنا سمع السيد أن املقام هذا يف نرويه ما ظريف ومن
ينجنا ولم إلحاحه، من ينقذنا فلم «ترشيفه»، يف علينا يلح وأرسل مائدته، إىل يدعونا فجاء
األحيان! بعض يف املصائب أحسن فما املرض! إال مائدته جميل ونكران الغدر موقف من
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كان إذا إال وأدبيًا، كاتبًا أجله من يعد أن يستحق مما املنفلوطي كتابات يف فماذا وبعُد،
تحته؟ طائل ال عبث يف عبثًا كله األدب

أنه ولو حالوة.» أسلوبه يف «إن يقول: املائقني شيوخنا من السخفاء بعض سمعت
يكاد كالم وهذا املحز. ألصاب «أنوثة» قال ولو الصواب، إىل أقرب لكان «نعومة» قال
إن الناشئة لفائدة فلنفرسه واألحاجي، األلغاز من املقلدين كالم بغري له عهد ال من يعده

مهيار: قال خريًا. منه نرجو ال الذي ذاك لفائدة يكن لم

ق��ات��ل��ي ع��ن واع��ف ن��ظ��رت ب��م��ا م��ق��ل��ت��ي دم��ي ق��ل��د رب ف��ي��ا
ع��اق��ل ب��ال ف��ي��ه ط��ل دم ال��وش��اح ذات ل��ح��ب��ك ه��ن��ي��ئ��ا
ال��ع��اذل ف��م م��ن م��س��ل��ك��ه ـ��ت َل��ثَ��ْم��ـ ح��ت��ى ل��ذك��رك وح��ب��ي

الصنعة مقدار تعرف أن تستطيع االنحدار، لني مصقول كالم للنعومة؛ مثال هذا
مكان مخرجه مثل األلفاظ من الشاعر تحاشاه ما وتأملت نثرته إذا فيه الصقل ومبلغ
وغاية املعنى، من وال العاطفة من ال شيئًا وراءه أن تشعر لم تدبرته إذا بعد وهو مسلكه.
محض، عبث فهو النفس، من باعث بغري املعنى هذا يف القول أراد صاحبه أن األمر يف ما
والصنعة االحتيال إىل لجأ فقد البواعث، ونقصته هنا العاطفة أعوزته قد الشاعر كان وملا
وحمل يشء، كل َفَقَلَب به، اإلحساس عن ويغني الجمال يكسب الرقة يف اإلفراط وحسب
وذهابًا اللني يف تناهيًا بالقاتل املقتول يبوء أن هللا ودعا الحسن، إىل النظر ذنب عينه
هو وإنما عاقل، بغري مطول دم وال قاتل وال هناك قتل وال الطراوة، يف املدى أقىص إىل
لسانه جرى حني العاذل فم قبل لذكرها حبه لفرط إنه يقول ذهب ثم والرخاوة، التطري
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هذا مثل تتصور أن السخافة مبلغ إلدراك ويكفي التطري، سخافات من وهو بحديثها،
صدق فاتهم ملا ألنهم والعابثني؛ املقلدين غزل يف كثري هذا وأمثال واقًعا، حادثًا املنظر
أو الفحول من بعد ومهيار والعقل. الرجولة سبيله يف وضحوا الصقل إىل َلَجئُوا الرسيرة،
بني للفرق اإلدراك بعض عن شعرهم ينم الذين القليلني من وهو ماض، آثارهم عىل هو
وعجًما. عربًا إال يعرفون ال كانوا فقد الفرس، أو اآلريني؛ ومذهب الشعر يف العرب مذهب

شعره: يصف قوله ذلك عىل يدل

ج��ل��ب��وا م��ا األس��ع��ار ت��ج��ار غ��ش إذا ال��ص��ري��ح ال��م��ع��دن م��ن ح��ل��ى
ال��ع��رُب ل��س��ان��ه��ا وت��رض��ى ـ��م��ع��ن��ى ل��ل��ـ م��دي��ح��ك ف��ي ال��ف��رس ي��ش��ك��ره��ا

املعنى إىل غريهم وذهاب شأنه، وإكبارهم باللفظ العرب عناية عنه يغب لم فكأنه
كقوله: وعذوبته حالوته يف يدانى يكاد ال ما وله اللفظ، قبل

ن��زح��ا م��ن ق��رب��ت ذك��رى رب ع��ه��دك��م��و ذك��رن��ا اذك��رون��ا

وقوله:

أك��ب��اده��ا إل��ى ت��س��ري أن��ه��ا ل��و خ��دوده��ا ف��ي ال��رق��ة ع��ل��ى آه

والعابثني باملتأخرين ظنك فما هذا، يف يقع — علمت من وهو — مهيار كان فإذا
لريوا يتبارون كانوا أنهم لإلنسان ليخيل حتى اليتيمة، كشعراء العبث يف افتنوا الذين
فتجدها الحالوة أما الحياة؟! ألحكام ونسيانًا باملستحيل وإتيانًا للعقل تطليًقا أعظم أيهم

الريض: الرشيف قول مثل يف

وأح��الِك! ق��ل��ب��ي ف��ي أم��رَّك ف��م��ا ل��ه وال��ع��ذاب ل��ق��ل��ب��ي ال��ن��ع��ي��م أن��ت

عينها: القصيدة من وقوله

ف��اِك ب��ل��غ��ت��ه��ا ل��ق��د ال��رق��ي��ب ل��وال أذك��ره��ا ل��س��ت ش��وق رس��ائ��ل ع��ن��دي
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تكون، ما أخف هنا فإنها املرارة، ذكر األول البيت من تتذوقها أن يمنعك وليس
الغربي أو الحديث الشعر من لذلك التمثيل ولعل الطبقة، هذه من القصيدة كل وليست
حتى بالغرب افتتنا قوم أننا أحد يفهم أن نحب ال ولكننا املراد، تبيني يف وأنفع أجدى
يف غضاضة ال كان وإن النفس، عن اإلعالن بنا يظن أن وال العرب، محاسن عن ذهلنا

صدق. وقولة حق إىل ندعو دمنا ما ذلك
باللذاذة الشاعر إحساس وإىل االطراد يف التنوع من ترك ما إىل الحالوة هذه ومرجع
النعيم»، «أنت مثًال األول البيت خذ والطلب، اإلعجاب من مزيج هو إحساًسا والحسن
االطراد هذا مع أنه وكيف شطريه، يف قوتها وتوازن مرصاعيه، يف العاطفة اطراد وتأمل
غري ولكنهما مختلفني وقعني ويريك يصدمك، ال حيث من بالتنوع يفجؤك واالستواء
قال كان أنه ولو أقل، وال أكثر ال اإلحساس قدر عىل موزونة العبارة ألن متنافرين؛
القوة واختالف التنافر ألحسست إلخ» … أمرك فما … له والجحيم لقلبي النعيم «أنت
يف وتأمل الجحيم. لفظة بعد إلخ» … أمرك «فما قوله: منه استعذبت وَلَما الشطرين، يف

حسنه: يف ويبالغ جميًال يصف شكري املسكني قول هذا عقب

ف��ي��ن��ا ال��ه��وى ج��ار ق��د ال��ح��س��ن ف��ت��ن��ة ي��ا ي��ح��ب��ك��م��و ك��ي��م��ا ص��اغ��ك��م ك��أن��م��ا

كأنما الثاني إىل األول الشطر من تنتقل إذ تحس فإنك البيت، صدر يف هللا يعني
انحداًرا البيت ماء صادف وكأنما تساوق، وال اطراد ال فهنا أشم، جبل رأس من بك قذف

مستوية. غري أرجوحة عىل مرصاعيه بني وكأنك مباغتًا،
تحرِّيًا مقصوده عن العبارة يف الدقة تحريه وانظر الثاني، الرشيف بيت وتدبر
واملقلدون العابثون يدس حيث بالشوق، عرب كيف وتأمل واالطراد، االستواء البيت أكسب
لم مما وغريها، والنزاع والحنني والصدى كالجوى حساب: غري من وأشدها األلفاظ أقوى
وسليقة. طبٍع وضعَف ذوٍق فساَد مثَلهم كان لو البيت يف حرشه عن الرشيف يعجز يكن
الحب مراتب أخف من وهو اإلعجاب، عن العبارة من أكثر البيت من تأخذ ولست
مع ينبو ال اشتهاء التقبيل اشتهائه ومن الجامحة، ال املعتدلة الرغبة من أكثر وال وأولها،
ضمنها التي املتنوعة واإلحساسات املعاني أنواع بني تام فالتناسب اإلرادة، زمام يف ذلك
عنك دع الغاية، بالغ واالستواء كامل والتشاكل واشتهاء واحتشام إعجاب من البيت:
تبلغ ال رسالة بأنها عنها الكناية يف املعنى وحسن الذوق وسالمة القبلة عن التعبري عذوبة

بعد. عن ذكرها عن وامتناعه ذلك ومراعاة للفم، إال
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قصيدة فقارن التصنع، وإفساد الطبع حالوة بني الفرق تعرف أن أردت وإذا
مطلعها: يف يقول التي الريض الرشيف

ال��دي��م م��ن َه��طَّ��اٌل زم��ان��ك س��ق��ى ث��ان��ي��ة ع��دت أالَّ ال��س��ف��ح ل��ي��ل��ة ي��ا

إيراد يسعنا وليس أقدامه، مواقع وترسم فيها احتذاه التي الطغرائي بقصيدة
الطغرائي قال بما ونعقبه الرشيف قصيدة من البيت بذكر نجتزئ ولكنا القصيدتني،

الرشيف: يقول له. مجاراة

أن��ِم ول��م ل��ي��ل��ي ع��ن ن��ام ال��ذي ع��ل��ى ح��ذر وال ُرق��ب��ى ب��ال م��ن��ه��ا َق��ِدرت

وجود: لهما كان أن صاحبيه ويحرج الطغرائي فيأخذه

أن��م ول��م ل��ي��ل��ي ع��ن ت��ن��اوم ب��م��ن ك��ل��ف��ي ع��ل��ى أِع��ي��ن��ان��ي ص��اح��ب��يَّ ي��ا

معها: ليلته يصف الرشيف ويقول

وال��ل��م��ِم ال��ري��ط ف��ض��ول ال��ك��ث��ي��ب ع��ل��ى ت��ج��اذب��ن��ا ك��ال��غ��ي��رى ال��ري��ح وأم��س��ت
أض��ِم ع��ل��ى م��ج��ت��اًزا ال��ب��رق ي��ض��ي��ئ��ن��ا وآون��ة أح��ي��انً��ا ال��ط��ي��ب ب��ن��ا ي��ش��ي

مرذولة: أبيات أربعة يف ويصوغهما الطغرائي عليه فيسطو

ال��دي��ِم ي��د رش��ت��ه ال��رم��ل وف��رُش��ن��ا ي��غ��ازل��ن��ا وه��ن��ا ال��ص��ب��ا وب��ات ب��ت��ن��ا
ال��ظ��ل��ِم ي��د ت��ط��وي��ه ك��اد م��ا ب��ن��ش��ر ك��ل��ف وال��ص��ب��ا س��ري ي��ك��ت��م وال��ل��ي��ل
وال��ل��م��ِم ال��ع��ذر ب��ي��ن ت��س��ل��ك ب��ال��ج��زع أرح��ل��ن��ا ب��ي��ن ب��ات��ت ال��ري��ح ن��ف��خ��ة ي��ا
ب��ه��ِم ت��ق��ت��دي ل��م ل��و أن��ت ح��ب��ذا ي��ا ب��ن��ا ال��وش��اة وأغ��ري��ت ط��ي��بً��ا ن��ه��ب��ت

الرشيف: ويقول

ع��ل��ِم ع��ل��ى ع��ص��ف��ور ت��ك��ل��م ح��ت��ى غ��اف��ل��ة وه��ي ع��ن��ه��ا ال��ص��ب��ح وأك��ت��م
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املنحوس: البيت هذا يف الطغرائي فيضمه

ع��ل��ِم ع��ل��ى ع��ص��ي��ف��ي��ر ع��ن��ه ف��ن��اب ل��ي��ل��ت��ن��ا ال��ب��ي��ن غ��راب ع��ن��ا وغ��اب

الرشيف: ويقول

وال��س��ل��ِم ال��ض��ال ب��ي��ن ال��ف��ج��ر ُروي��ح��ُة نَ��َس��َم��ْت وق��د ب��ردي��ن��ا ال��ط��ل يُ��ولِّ��ع

هكذا: الطغرائي فيمسخه

وال��س��ل��ِم ال��ض��اِل ب��ي��ن تُ��َح��رُش ب��ات��ت واش��ي��ة ال��ف��ج��ر ب��ق��رب وآذن��ت��ن��ا

الرشيف: ويقول

ق��دِم إل��ى ف��رع م��ن ال��ش��وق ي��ل��ف��ن��ا وت��ق��ى ه��وى ث��وب��ي ف��ي ض��ج��ي��ع��ي��ن ب��ت��ن��ا

السخيف: املنثور البيت بهذا ويجئ عفته يعف أن إال فيأبى

أل��ِم ول��م آث��م ف��َل��م أري��د م��م��ا وم��ك��ن��ن��ي ال��ق��اس��ي ق��ل��ب��ه ل��ي ورق

القصيدة: هذه غري يف الرشيف ويقول

وأح��الِك! ق��ل��ب��ي ف��ي أم��رك ف��م��ا ل��ه وال��ع��ذاب ل��ق��ل��ب��ي ال��ن��ع��ي��م أن��ت

مسخ: دون قصيدته يف يرتكه أن الطغرائي يرى فال

ب��ف��ِم ط��ع��م��ه��ا ي��ح��ل��و ال��م��رارة ف��ه��و ب��ه أن��س��ت ح��ت��ى ال��ج��وى ف��ي ال��ه��وى ط��اب

الرشيف: ويقول قصد. هذا إىل الرشيف ويحسب فيخلط

ال��ق��دِم أي��ام��ن��ا ه��وى ذك��رت إال ه��وى ال��زم��ان ف��ي ف��ؤادي اس��ت��ج��د وال
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الطبيعة: حد عند الوقوف له يأبى الطغرائي املقلد ذوق فساد ولكن طبيعية، والذكرى

ال��ق��دِم أح��ب��اب��ن��ا ع��ل��ى وق��ف وال��ح��ب ب��ع��ده��م ال��ح��ب أس��ت��ج��د أن ت��ري��د

إلخ. … إلخ
ونظريه. بيت كل بني وشتان

بعناء، إال املرء يسيغها ال الطغرائي وأبيات واألداء، املعنى مستقيم الرشيف كالم
أن أوردنا، مما رأى قد القارئ ولعل جالء، إىل يحتاج أن من أوضح الكالمني بني والفرق

ووقدتها. العاطفة اضطرام مع وال والتكلف العبث مع تتفق ال الحالوة

ألنه ونثره؛ شعره ذلك يف سواء املنفلوطي، كالم يف الحالوة هذه من شيئًا بواجد ولست
أسلوبه وصف أن أسلفنا وقد عنها، العبارة يتصنع كما العاطفة يتصنع متعمل متكلف
أدنى إىل ذاهب ذلك متجاوز ألنه الصواب؛ كل ليس ولكنه الصواب، إىل أقرب بالنعومة
األسف مع ولكنها األدب، يصيب ما وأرض أحط وهي األنوثة، إال ذلك من أدنى وليس منه،
استحسانهم من ويبلغ بها، ويعجبون ويسيغونها يتلذذونها الناس من فريق عىل تجوز

أعصف. وال للرجولة منه أقتل ليس ما إبراز يف بالكدِّ ويغروه يشجعوه أن إياها
عرباته: مقدمة يف املنفلوطي قال

من شيئًا يمحو أن مثيل بائس استطاعة يف وليس كثري، الدنيا يف األشقياء
يجدون علَّهم العربات، هذه أيديهم بني أسكب أن من أقل فال وشقائهم، بؤسهم

وسلوى. تعزية عليهم بكائي يف

عن شغل الذي القلب بهذا ويعجبوا الرحمة هذه منه الناس يكرب أن توقع وأحسبه
كذلك جميًعا الناس إن لقال شاء ولو أمثاله، املساكني عىل عطًفا بالدق الحياة مطالب
املرء وظيفة ولكن محروم، طالب امرئ كل ألن املعنى؛ هذا إىل يذهب أن يريد كان إن
الطبيعة قوى يغالب أن وظيفته بل خلق، لهذا فما ندابة، يكون أن ليست الحياة يف
وال ذلك، عىل قائمة وهي املغالبة، وتلك الرصاع هذا هو الحياة يف األصل ألن ويصارعها؛

وبطل. امتنع إذا تنتفي هي بل بدونه، إليها سبيل
الذين البسطاء األقدمون إليه فطن وقد حي، كل ويحسه واحد كل يعرفه يشء وهذا
هذه آيات ومن مظاهره، يف وإثباته ذلك عىل العلمي االستدالل وسائل تنقصهم كانت
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متنازعتني قوتني الوجود يف إن قالوا: أنهم — النفس عىل مستولية عميقة فطنة — الفطنة
بالجدب وتبتيل بالصواعق، وتقذف الرعد يف وتجلل بالليل تطغى التي الرش قوة أبًدا:
تسح التي الخري وقوة منه؛ ويتفرع ذلك يف يدخل وما والفناء، واألرزاء واألوباء واملحل
املعاني، هذه آخر إىل والحياة بالخصب وتجود وحرارتها، الشمس نور وتفيض بالغيث

بأهورمزدا. وللثانية بأهرمن لألوىل الفرس رمز وقد
إبليس وما النعوت، وتبدلت األسماء تغريت وإن األديان، جميع يف واضح هذا ومثل
املغالبة الخري قوة عىل الخارجة الرش لقوة واألهورمزدا؛ ألهرمن آخر اسم إال فكرت إن

لها.
العامة أوهام ويف هذا، لعهدنا حتى وقصصهن، العجائز خرافات يف ملحوظ ذلك بل
الوحدة من وفزعهم الظالم من األطفال خوف ويف الشياطني، فعل إىل األمراض تعزو التي
والغاب القفار ويتهيب الظلمة، من الفازع يفزع وملاذا دياجيه. يف السري وتهيبهم فيه
مظاهر هذه بأن األول االعتقاد من أثًرا هذا أليس واملقابر؟ والخرائب املهجورة والدور
يحسه الذي هذا ولكن املغالبة، عىل مبنية فالحياة القدماء؟ يفهمها كان كما الرش قوة
يدركه ال السليمة، وفطرهم بغرائزهم السذج األقدمون إليه فطن والذي والعامة، األطفال
األشقياء، عىل البكاء إال الدنيا يف عمل من له ليس أن يحسب الذي املسكني، املنفلوطي

الثرى. جوف يف الجوالة الدودة من أضعف الرجل خلق كأنما
رذيلة يقلبها ال فضيلة وهي لإلنسانية، حب فرط منه هذا إن يقول: قائل وعىس
يف القصد ويجاوز املرمى ليبعد النزع يف يغرق إنما ألنه األمر؛ يف وغال بالغ صاحبها أن

القصوى. للغاية استدناء الدعوى يف ويتناهى التأثري يف أبلغ ليكون التصوير؛
هذا بمثل االنخداع من ألنفسهم االعتذار أو التضليل أرادوا إذا يصنعون هكذا
استقصاؤها يقطع قد مسائل فيه تدخل كالم إىل يحتاج القول من شعب وهو التدجيل،
بأس ال ولكن عليها، والعلم العقل باستعانة إال يتأتى ال منها االنتصاف ألن الغرض؛ عن
ضوء يف إليه ونظرنا العلم لغة إىل ترجمناه إذا هذا قولهم معنى ما فلننظر ذلك، من علينا

الحديث. االستقراء
به يوصف أن ارتىض فيما جادل إن أو — بألفاظه هي املنفلوطي؟ أخالق هي ما
يف كرم يه، أبو إىل يده مد من حتى عفة ووحشة، الناس عن انقباض — األلفاظ من
طويل صمت وضعًفا، عجًزا الظان يظنه حلم إليه، األذى وصول يف سببًا كان طاملا خلق
صرب مروءته، أو دينه عليه يفسد بما ا ملمٍّ األيام من يوًما رؤي ما عيٍّا، الناظر يحسبه
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فسكن واحد، أسبوع يف طفالن له مات الحليم،1 رشد ويطري الحكيم بلب يذهب ما عىل
— عليهما وجًدا تهالكه شدة عىل دمعة تمازجه وال زفرة، تخالطه ال سكونًا الحادث لهذا
— عليه املنتقدين انتقاد من نفسه يف أصغر وال له، املادحني من نظره يف أحقر وليس
اتفقوا أنهم ولو عنها، ذلك ثناه ملا خالله من خلة انتقاد عىل أجمعوا جميًعا الناس أن لو
حتى يحب الكذب، من إليه أبغض ليس عقيدته، من ذلك نال ملا لرأيه مناقض رأي عىل
بعضهم يطلب ما غري الناس من يطلب صادًقا، املتكلم دام ما املؤلم والتقريع املر العتاب
عن والعجز الناس من النفرة خلق الخلق هذا ففي مأخذ، أخالقه يف كان إن بعض، من
حزنًا الدمع ويذري وطنه حب يف وجًدا يتهالك وطني سوءاتهم، عىل ولبسهم احتمالهم

إلخ. … عليه
النعوت بهذه الناس حياء عىل التقحم يف النظري معدومة جرأة جريء أنه تنَس وال
مشهورة أرسته وأن — فيالنثروبست — لإلنسانية الحب مفرط محب وأنه الغالية،
الوفاة سبب والجهل اإلهمال فيها يكون التي السن غري يف يموتون أبناءه وأن بالتقوى،

واألعم. األغلب يف املبارش

أو داللتها، يف فتنظر مصدقها تكون أن إما القارئ؟ أيها األخالق هذه تصف فكيف
لك. رأيًا منك ذلك حسبنا فيكون مكذبها

األمر ولكن متفرقة! للناس اتفقت وإن مجتمعة منها أندر ليس نعم نادرة؟ أخالق
الدكتور نظر يف النادرة الرائعة األخالق هذه داللة هاك وأعمق، مدى وأبعد ذلك من أكرب

قال: نسبت،

وكثري الغرور وكان التشنجية الحالة أعراض من األغلب يف التقوى كانت وملا
وإذا النمو، من عادية غري حالة يف توجد املركبة أو البسيطة الخصائص من
أعضاء من البخل يكون أن املدهش من فليس سليم؛ غري العصبي الجهاز كان
— فيالنثروبي — اإلنسانية وحب العصبية، األمراض أرسة «فريي» يسميه ما
بيته، يف جباًرا السجون مصلح «هوارد» كان وقد املجرى، هذا يجري مما نفسه
الحقائق هذه ورشح أيًضا، األنانية عن يقال هذا ومثل مجنون، ابن له وكان

يفقده.» عقل له فليس الحوادث بعض أمام عقله يفقد ال «من األملاني: الناقد الشاعر لسنج قال 1
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أكثر أو واحًدا — املخ بعضمراكز أن وذلك اإلرادة، عىل القول عليه أسلفنا فيما
اإلدراك حيز يف فتسود عليها، اإلجابة أو املؤثرات تلقي عن قارصة تكون —
اإلدراك، عن مستقلة معينة لنزعات الغلبة تصري أو اآلراء، من معينة طوائف
إال يحسون وال العقل داعي إىل يصغون ال — املثل يقول كما — قوم وهناك
أن الذات وإنكارهم بالنفس تضحيتهم من يبلغ وآخرون ومصالحهم، أنفسهم
لفائدة أيمانهم ملكت ما وكل متعهم، كل عن — معقول مربر بغري — يخرجوا
املصابني أو كاملعمودين األعصاب، مرىض من الفريقني وكال مثًال، جريانهم
الضعف تصاحب القوية الحادة االعتقادات إن العموم: عىل ويقال بالتشنج،
الصحة املوفور ترى ذلك من العكس وعىل العصبي. االضطراب أو املرض أو

الرأي. جوانب متعدد بالرضورة متسامًحا

يف نحن ملا صاحبها كتبها كأنما التي الكلمة، هذه يف للمنفلوطي املحتج قول فما
الصفات من نفسه نحل فيما بصدقه نؤمن أن لصاحبه؟ يرى فيما خري وأيهما صدده؟
واملبتلني املرىض حظرية ويدخل نسبت الدكتور حكم فليزمه الغريبة، والخالل النادرة
لإلنسانية وحبٍّا إيثاًرا ليس به ما وأن لنفسه، ادعاه فيما كذب نقول أم أعصابهم؟ يف
لكل وتصنع بنيِّ وتكلف الكتابة يف يتوخاها أنوثة بل واالعتدال، القصد حدود به متجاوًزا

بعقولهم؟ واستهانة ألحالمهم واستصغار لهم، ومخادعة الناس عىل وتدجيل عاطفة،
رأيه؛ يف وأهونهما أخفهما الكاتب لهذا القارئ فليخرت الحكمني، بأحد نتشبث لسنا

واحدة. بعد والنتيجة وذاك، هذا لدينا فسواء

بؤسهم من شيئًا يمحو أن مثيل بائس استطاعة يف وليس كثري الدنيا يف األشقياء
وشقائهم.

التام، والقصور املطلق بالعجز وإحساس أحلكها! ما يأس وظلمة أشدها! ما سوداء
إىل مردها ويكون أحيانًا، النفس تغىش التي املعقولة الطبيعية الكآبة عن هذا أبعد وما
والتي وأوساطه، بيئته أو أرسته مع عالقاته يف أو حياته، يف الخطوب من املرء يلقاه ما
الوزن صادق األمور، إىل النظر صحيح واملراح، النشاط موفور اإلنسان يكون أن تمنع ال
من الخري يشيم كان له طفًال يحتسب من مثًال يكتئب أن الطبيعي من نعم ألقدارها!
ضعة أو لفقره الناس من منبوذًا نفسه يرى من أو سماته، من الرشد ويأنس ملحاته
السوداء هذه ولكن ذلك، نحو أو يعالج ما بعض يف بالفشل يعنى من أو أبيه، يف قومية
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ينقطع ومفجعني أيامى ودار عجزة مستشفى كأنها الحياة لصاحبها تصور التي اليائسة
غري عليها باعث وأي سواه؟ أو هو تكتنفه التي األحوال من لها تعليل أي عليهم، للبكاء

والبيئة؟ املرء بني التالؤم عدم
عن األمر يخرج وال فتفشل، بذاك هذا تفتح أن تعالج وقفًال مفتاًحا لذلك مثًال خذ
أنبوبته تكون أن أو مكسوًرا يكون كأن املفتاح، يف العيب يكون أن فإما احتماالت: ثالثة
لسانه يكون كأن القفل، ذنب الذنب يكون أن وإما بالية؛ أسنانه تكون أن أو مسدودة،
يكون أن أو العمل، عن وعاقه موضعه عن خرج فيه يشء يكون أن أو جوفه، يف سقط قد
ثالثًا، احتماًال هناك ولكن القفل، تفتح أن تستطيع ال االحتمالني كال يف وأنت عطله، الصدأ
تبلغ أال أو مقلوبًا، فيه تديره أن أو القفل، حديدة عن املفتاح بأنبوبة تنحرف أن وهو
الخطأ إىل بل املفتاح، أو القفل إىل راجًعا املرة هذه يف العيب يكون وال اللسان، بأسنانه

الفتح. عملية يف
مثًال رجل غضبي يثري أن فرضني: أحد يعدو ال الحالة هذه يف فاألمر غضبت، هبني
مني ذلك كان معها، ومتكافئًا اإلساءة لدرجة مناسبًا إحسايس كان فإذا ميسء، بعمل
إساءة، فيه ليس ما هاجه الغضب وأن املعقول، جاوز األمر أن لنفرض ولكن طبيعيٍّا،
الخداعة الظواهر تكون أن إما ونقول: والقفل املفتاح مثال إىل فنعود اآلخر، الفرض وهو
نفيس يف فيثري اإليذاء، وتعمد اإلساءة إىل القصد اعتقاد عىل حملتني قد الكاذبة األنباء أو
والعمل اإلحساس بني التالؤم عدم ويكون واقًعا، كان لو اإليذاء يثريه ما مثل بي يحيط ما
الخري، إال به مقصود غري ذاته يف العمل يكون أو القفل؛ عيب والعيب الوسط، إىل راجًعا
لعرس أو النصب من يومك يف لقيت ملا ولكنك غيابك، يف أوراقك خادمك لك يرتب كأن
ال أي — الظروف مع يتناسب ال مبلًغا غضبك ويبلغ طورك عن تخرج تعانيه هضم
علَّة إىل مرجعه والظروف اإلحساس بني التناسب عدم يكون الحالة هذه ويف — يالئمها
وقد التايل، اليوم يف أصبحت فإذا يهيج، ال ما هاجك قد كان إذ املفتاح؛ عيب والعيب فيك
اإلحساس بني التوازن أعدت فقد تهورك، لك وبدا ثائرك وهدأ نفسك، وسكنت عنك رسي
املسألة فإن الخادم، وطردت املساء يف كان كما الصباح يف غضبك ظل إذا ولكن والحادثة،
التوازن إعادة عن عجًزا وتصبح والحادثة، اإلحساس بني تناسب عدم كونها عن تخرج

مضطربة. املالءمة أو املوازنة «عملية» أن عىل يدل بينهما،
يكون فقد العموم، عىل والبيئة املرء بني التالؤم عدم عىل ينطبقان املثالن وهذان
هو أو بكفاء، املرء لها ليس أحواًال للبيئة أن إىل أو عضوية، علة إىل راجًعا ذلك انتفاء
املفتاح، أو القفل يف العيب يكون الحالتني هاتني كلتا ويف معرفتها، يعرفها ال أو يجهلها
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العادي، الرجل يكافحه أن يستطيع ما إال األحوال من فيها ليس البيئة كانت إذا ولكن
وبينها، نفسه بني يالئم أن هذا مع يعجز ولكنه الجسمية، الوجهة عىل قادًرا املرء وكان
أو العامل هذا يف عيب أو كفاية عدم إىل مرجعه يكون ال الحالة هذه يف الفشل فإن
وهذا طبيب، كل يعرفهما ومدلوله ذلك ومعنى ذاتها، املالءمة عملية فساد إىل بل ذاك،
السلوك، يف واالضطراب العصبية، األجهزة اضطراب مظاهر: ثالثة أبًدا تصحبه الفساد
بالذات والشعور واإلحساس الفكر يعتور ما هذا يف ويدخل اإلدراك. يف واالضطراب
سرتى كما املنفلوطي قصص يف تكون ما أوضح عىل أشياء وهي بالوسط، املرء وبعالقة

ييل. فيما
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نوعني: عىل إنها فنقول عرباته، عىل الكالم من بدأناه كنا ما إىل اإليضاح هذا بعد ونعود
واألنوثة، الرقة يف واإلفراط التصنع مذهب الذاهبني الضعفاء أمثلة عن مرتجمة طائفة منها
منها مرتجم هو فيما حتى التلفيقات، مستحيل ملفق كليهما يف وهو موضوع، والباقي
العربات هذه له قرأت وقد الداللة. كبريًا تبديًال ويبدل يغري أن إال املنتكس ذهنه له يأبى
كل ملتقى صار كأنما الذي — مكتبه يف جالس هو بينما تقريبًا، قصة كل يف فوجدته
أو خافتًا صوتًا أو حنينًا أو أنينًا يسمع به إذا — أثريية وموجة نربة كل والقط صوت،
فتى فريى السحرية، نافذته من فيطل القبيل، هذا من شيئًا أو نهيًقا أو زفريًا أو توجًعا
رسير عىل يتوجع ملقى العمر من — أحالمه ومنكرات أوهامه تلفيقات له شاءت فيما —
له ويكشف خربه، له ويروي أمره، عليه يقص حتى به يزال وال إليه فيذهب حصري، أو
فما املنفلوطي، حكايات كل يف منه بد ال ما وهو — الفتى يموت ثم أنوثته، مظاهر عن
عليه وينثر فيه، يدفنه قرب إىل ويحمله األكفان، يف ويلفه فيغسله أبطاله! عىل شؤمه أعظم
وتسيل، فتنحدر عليه يضغط ثيابه، تضاعيف يف «زر» لها كأنما التي دموعه، من دمعة

واحد! أسبوع يف ماتا اللذين طفليه عىل يبك لم كان وإن
ونافث فيها القوة وباعث األمم حياة هو الذي ولألدب الندابة الحانوتي لهذا ما فباهلل
يتعظ أن يستطيع املنفلوطي كان لقد املساعي؟! أجل إىل وحافزها عروقها يف الحرارة
وميعة الشباب رشخ يف وبموتهم — النعتني بني الجمع جاز إن — املخنثني أبطاله بمصري
ولكن نفوسهم، ومرض أذواقهم سقم لوال بهم، يعتربوا أن قرائه وسع يف وكان العمر،
أن األمة هذه عىل نخاف ما أخوف وإن منواله، عىل منسوجني شاكلته عىل قراء كاتب لكل
يبذر من إىل فيه تكون ما أحوج هي وقت يف نفوسها، يف صالًحا ترى الجراثيم هذه تجد

العالية. الحياة تطلب إىل ويدفعها القوة، بذور فيها
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أي عمره؛ من عرشة التاسعة يف وهو فرتر» «أحزان رواية األملاني الشاعر جيته كتب
ركن كل إىل الصيت بها وانترش أمرها، واشتهر فراجت الرجولة، ويستكمل ينضج أن قبل
ولكن الحية، اللغات جميع إىل ونقلت الغربي، العالم يف زاوية كل يف السمع بها وذهب
أعمال باكورة إليه وفقت بما يفتتن وأن النجاح، بهذا يزهى أن حقيًقا كان الذي واضعها
مرة نفسه وبتقليد السبيل هذا يف بامليض ذلك يغريه وأن الذكر، واستفاضة الذيوع من
من يخجل وال الرواية، هذه وضع عىل ندمه يشء عىل يندم ال مات أن إىل ظل وثالثة؛ ثانية
املاليني أيدي من نسخها كل يجمع أن استطاع لو تمنى لقد حتى منها، خجله له عمل

النار! بها ليوكل قرائها من
من انتحر بطلها فرتر ألن لرجولته؟! وصمة أنها ويشعر منها، يخجل كان وملاذا
ما كائنًا أمل لخيبة حبلها املرء يقطع أن من أجل والحياة وغرام! لهو ميدان يف خيبة أجل
الحد، هذا إىل ونحوسها سعودها أمر املرء يكرب أن من أهون هي فقل شئت إن أو كان،
أن يستطيع وأال لألمور، اإلدراك صحيح يكون أال — شك وال — الرجولة يصم مما وأن

الوسط. وبني بينه التوازن حفظ قوامها مالبسة الحياة يالبس
وتعرف الحياة واجب تقدر التي الضخمة الرجولة هذه من العربات تخنث فأين
وألندب عليهم فألبك كثريون، أشقياء الدنيا يف تقول ال رجولة منها؟ تفر وال فرائضها
ومصارعة ثنايا طلوع الحياة تقول بل الناس، إىل وألنعهم طالعهم ونحس حظهم سوء
موفق وناجح عاثر وكاب وناهض ومصيب مخطئ فمن ساعون، كلهم والناس منايا،
دمه من إليها يؤديه بل دينها، يمطلها وال عليه الحياة حق يقيض وكلهم مجهود، وخائب

أخفق. إن ومعذور أفلح إن مشكور وهو وعمره، وقوته
ريح، كل وتلطمها موجة كل تناطحها الحياة لج يف القائمة الصخرة تلك — جيته
بالحياة، الخليق الرجل مثال هو — واألهوال الصدمات عىل تساقط وال تلني ال وطيدة وهي
السكون، يعرف ال الفكر، ميادين يف الهائج «كارليل» ثورة عنده قرت الذي البطل هو
يخضع أن إال جيته روايات إحدى ترجم ملا يسعه لم حتى بالتمني، إال طعمه يذوق وال
وينىس — التعبري هذا صح إن — طبيعته عن يخرج أن وإال لعنانه، ويستفيد للجامه
كاملاء سلًسا فيها أسلوبه فجاء األداء، من متوعرة حلبة يف وركضه املعاني مع جموحه

األرض. من دمث سهل يف املنحدر الرقراق
كتابة وبني اإلدراك، وصحة املتدفقة الحياة تمليه أدب بني البون أبعد ما ولعمري
والتلفيقات والسخافات والنظرات العربات كهذه فيها شائًعا وبىل صديًدا مملوءة ميتة
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آرية من قاطبة باألمم مرت التي األدب عصور كل يف مثيًال لها نعرف ال التي واملنكرات،
وسامية!

العرشين يف فتى أن وموضوعها عرباته، بها صدر التي «اليتيم» قصة لذلك مثًال خذ
إحسانه إليه وأحسن وأكرمه، عمه فكفله شيئًا، يملك ال فقريًا وتركه ه أبو مات عمره من
ثم ووفاء، مودة وخدنَي صفاء عشريَي فشبا الفتى، عمر مثل يف كانت التي ابنته إىل
وال له اسم ال الذي — للفتى تكون أن زوجته أوىص أن بعد ربه جوار إىل العم ذهب
أنها فزعمت للفتى، تنكرت أن تلبث لم الزوجة ولكن أبًا، له هو كان كما ا أمٍّ — أم
أن تريد وأنها خطيبها، عند يريبها ما بجانبها بقائها يف أن ترى ابنتها تزوج أن عزمت
إىل يتحول أن وأمرته القرص، من الفتى يسكنه الذي الجناح ذلك مسكنًا للزوجني تتخذ
فأكرب فيه، نفقاته وشأن بشأنه هي له تقوم منازلها، بني من لنفسه يختاره آخر منزل
به يعلم ال حبٍّا الفتاة يحب ألنه عينيه؛ يف الدنيا واسودت األمر عليه وعظم ذلك الفتى
وآثر ليًال، البيت من فانسل الساعة، هذه يف إال نفسه هو وال بل نفسهما، الفتاة وال أحد
يستطع لم ولكنه املنفلوطي، ملنزل املجاور املنزل من العليا الغرفة سكن ثم يسترشد أن
حتى ببلدة يهبط ال أشهر بضعة فيها قىض طويلة رحلة فرحل واحدة، ساعة فيها البقاء
يبق ولم ومدرسته، هي فلزمها الحجرة إىل فعاد بسكون شعر ثم أخرى، إىل نفسه تنازعه
بيت يف خادمته إن ثم حني، إىل حني من قلبه تعاود نزوات إال القديم العهد لذلك أثر من
موتها، قبل ليودعها يأتي أن فيه إليه تطلب الفتاة من كتابًا إليه وحملت إليه اهتدت عمه
معها املنفلوطي فدفنه اآلخر، هو ومات بها فلحق إليه، الكتاب وصول قبل ماتت ولكنها

لوصيته. تنفيذًا
ليس واملفتاح. القفل مثال إىل القارئ أيها فلنرجع واآلن القصة. موضوع هو هذا
اآلفات من يشء به ليس العافية موفور الجسم صحيح كان الفتى فإن عيب، املفتاح يف
ذلك، خالف عىل األمر كان فإذا الصحيح، الوجه عىل الحياة مالبسة عن باملرء تقعد التي
القفل يف ليس كذلك الجسدية. وأوصابه علله لنا يذكر أن نيس الذي للمنفلوطي فالذنب
يعجز ما فيها ليس تكتنفه كانت التي واألحوال، بالفتى املحيطة الظروف ألن عيب؛
اإلجمال نجاوز إليه نذهب بما القارئ يقتنع ولكي مكافحته، عن السليم العادي الرجل

التفصيل. إىل
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تعلم تكن ولم أمٍّ، كل تحسها طبيعية رغبة وهي ابنتها تزوج أن عمه امرأة أرادت
وهو الفتى قول هذا ومصداق ويدريه، ذلك يعلم يكن لم نفسه هو ألنه يحبها؛ الفتى أن

املنفلوطي: يحدث

وغراًما، حبٍّا أو وإخاء ا ودٍّ نفيس يف عمي البنة أضمره كنت ما كان هل أعلم وال
يوًما لها قلت فما رجاء، أو أمل بال فقًدا كان حبٍّا كان إن أنه أعلم ولكني
أول أكون أن صباي، ورفيقة عمي ابنة وهي بها، أضن كنت ألني أحبها؛ إنني
أصل أن األيام من يوًما نفيس يف قدرت وال قلبها، يف األليم الجرح لهذا فاتح
أتسقط أن الساعات من ساعة يف حاولت وال حياتها، بأسباب حياتي أسباب
نظراتها وراء من أستشف أن يوًما فكرت وال املحبوب، مثله يف يطمع ما منها
بذلك، منها فأقنع األخ منزلة قلبها: من أنزلها املنزلتني أي ألعلم نفسها خبيئة

أبويها. إرادة عىل بإرادتها فأستعني الحبيب منزلة أو

ما يستشف أو يتسقط أو يقدر أو يتكلم أال شاء قد كان إذا عمه امرأة ذنب فما
ما جهلها يف عليها لوم ال أن يعلم وهو ويقوله؟! ويقدره ويتسقطه محب كل يستشفه
منه أعرف الناس أن املرء يحسب أن يعقل وال معه، آخر شأن لها لكان علمته كانت لو

نفسه. بخبيئة
لم كذلك صنع، ما منه يستدعي يشء ابنتها تزوج أن عمه امرأة رغبة يف فليس إذن
غري له منزل إىل يتحول أن إليه طلبها الدجى تحت واالنسالل الترشد منه يستوجب يكن
وجوده من يشء يريبها أن الفتاة عىل حرًصا فيه بنفقاته له تقوم أن عىل يسكنه الذي
الطلب هذا يف أن شك وال طبيعي، وإحساس معقول موقف فإنه خطيبها؛ عند جانبها إىل
فلماذا يسيغها، يجعله أن خليًقا كان ليلتني أو ليلة بعد التفكري من قليًال ولكن غضاضة،
الخرب وقع من بلغ نفسه سكنت أن بعد ملاذا ثم البالد؟ يف والرحيل االسترشاد وآثر انسل
نفسه بني املالءمة عن عجز أنه البني الواضح أليس مات؟! أن إليه الخادمة حملته الذي

الظروف؟! إىل وال جسمه يف آفة إىل ال مرده ليس عجًزا، والظروف األحوال هذه وبني
إحساًسا منه بالغاية حامله يحس الذي الطبيعي الحب من يشء يف ليس بعد وهذا
النوع، بحفظ الكفيل الجثماني التعارف يتطلب يفتأ ال والذي إدراك، أتم ويدركه واضًحا
للمرأة، الرجل حب أم ألخته األخ حب عمه ابنة يحب أهو يدري ال الذي املسكني كهذا ال
ما يعرف أن يحاول وال حياتها، بأسباب حياته أسباب يصل أن نفسه يف يقدر وال
الروايات قلبت من يريض ال كالم وهو محب، كل يطلب ما منها يطلب أو له عندها
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يعدوا أن القصص هذه من تعلموا من يروق وال طبائعهم، ومسخت عقولهم الفاسدة
للحياة، منه أعىل ليس مثًال — الدنية الدنيا هذه يف له وجود ال الذي — العذري الهوى
يدها يف كالكرة للمرأة واالنقياد النفس، سمو دالئل من والضنى والنحول الذائب واللني
ورجليها؛ ويديها وشفتيها حاجبيها وحركات وإيماءاتها نظراتها حكم تحت والقعود
جسمية من البهلوانية االضطرابات عنك دع والبطولة، الفتوة وآيات الرجولة عالمات من
واإلطراق، واالصفرار والنحول والذهول األكف وتقليب والدموع واألنات والزفرات وقلية،
يف البلهاء الشاردة والنظرات عاقل، يفهمه وال يقوله ال الذي والكالم األرض ونكت
وتقبيل الرسير، ومعانقة املخادع وضم النجوم ورعي الليل، وسهر واملحافل املجالس
الطيبات والتحيات السالمات أنواع الرياح وتحميل والخياالت، لألشباح األصابع أطراف

املباركات.
من إال الحياة عىل يطلعون ال ألنهم الحقيقة؛ كان وإن كالمنا هؤالء يرىض ال ال.
إال يعملون أو يحسون أو يفكرون وال الروايات، هذه لهم تصفها التي املنكرات منظار
لتصحيح معارفه أو تجاربه تؤهله ال من فإن ذلك، يف غرابة وال أشخاصها، مثال عىل
ويتخذ كتابته، من الحياة يف رأيه ويستمد بصدقه، يسلم أن إال يسعه ال الروائي، خطأ
وبتأثري النفس بعلم إملام أقل له من يعلمها نتيجة وهي وتقلد، تحتذى قدوة أشخاصه

األعصاب. ومرىض والنساء والشبان الضعفاء يف سيما ال اإليحاء،
من بلغ رجًال أعرف أني املنحوسة، القصص هذه لتأثري التمثيل سبيل عىل وأذكر
وليس سنني ظل أن أيامه؛ صدر يف وهواه نفسه عىل احتياله ورضوب «سنكلر» استيالء
املجرمني؛ يطارد الرسي «البوليس» من فرقة رأس عىل يكون أن سوى يطلبها غاية له
نضوج يف االضطراب تحدث الوقائع املستحيلة الصور الكاذبة القصص هذه ألن ذلك
األوان، قبل التوليد مركز بتنبيهها الحب، وأخصها الشبان، نفوس يف الطبيعية اإلحساسات

الفرد. يف الجنيس النضوج هو الحب عىل الباعث يكون أن وقبل
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مدخل أي من يبايل ال رجل فأسلوب سواها، ويف القصة هذه يف املنفلوطي أسلوب أما
ويقحمه احتياله يف يهديه بالء أي وال إليه، منه سيصل أن يقدر دام ما القارئ، عىل دخل
والتأثري اإلقناع يعالج يزال ال فهو والتصنع، التلفيق نفسه من يعرف كان وإذ عليه،
والتزوير، الكذب عىل منه أدل ليس مما ذلك وغري والتفصيل، والغلو التأكيد من برضوب
ويدعه ساذًجا يلقيه أن يفيدهما ال وشدة قوة الكالم يكسب أنه من وهمه يف وقع ملا
أنه لظنه له وتكلفه املطلق، باملفعول ولعه هذا من فيه النظر يستوقف ما وأول غفًال،
فيها يجري ال والجمل مبتورة، تكون بدونه العبارات وأن للصقل، الالزمة املحسنات من
وبعض صفحة عرشة تسع يف اليتيم قصة أن ومع واعرتاض. توقف دون آخره إىل النفس
واحد بينها من ليس مطلًقا، مفعوًال ثالثني من أكثر فيها فإن الجليل، الحرف من صفحة
يجاوز أن وآىل يشء، كل يف املبالغة إىل ذهب لكنه بدونه، وأطبع أسلس األسلوب يكون ال
املفعول هذا من بد له يكن فلم التأكيد، يف اإلفحاش طريق من للتأثري طلبًا معقول حد كل

األدب. كتب من يفتح كتاب أي يف القارئ به يمر يكاد ال الذي املطلق،
هي حيث من سواء كلها األلفاظ فإن حروفه، أجل من له قيمة ال الكالم أن ومعلوم
يف املزية به تقع الذي التأليف من تكون وتأثريه وبالغته وفصاحته قيمته وإنما ألفاظ،
البيت أو النثر من للجملة يكون أال ينبغي لكان وإال وصداه، جرسه أجل من ال معناه
واسطة إال ليست األلفاظ أن كذلك ومعلوم له. املفرس تفسري عىل مثًال فضل الشعر من
عىل يحذو ثم نفسه يف أوًال املعاني يرتب املرء وأن يشء، وراءها يكون أن بد فال لألداء،
معقوًال وفضًال املعنى يف مطلوبة زيادة تفيد ال اللفظ يف زيادة كل وأن األلفاظ، ترتيبها
الرأي ضالل من وأبلغ عقله، عن وغيب نفسه، عن أخذ من يطلبه هذيان سوى فليست
منزًها والقلب العكس من خاليًا مطرًدا طبيعيٍّا تأليًفا األلفاظ تأليف أن يحسب راح أن
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كلَّ أن املسكني وينىس والتأثري. املزية ويفقده الكالم برونق يذهب والحرش؛ الحشو عن
اإلحساسات لتحدر تعويق أو املعنى يف خسارة بدون يسقطها أن القارئ يستطيع كلمة
باب يف أغنى العالم فإن للكاتب، قاتلٌة عنها االستغناء يمكن لفظة كلَّ لغناها؛ إفقار أو
من العاقل عقل يثري بأن أحق يشء وليس عليه، ويصرب الحشو هذا يحتمل أن من األدب
الشأن ضئيل وآخر الداء، هذا به أرضَّ كاتب من وكم ومجهوده، لوقته الكاتب اكرتاث عدم
اللغة ألن املنفلوطي؛ يفهمه ال كالم هذا ولكن األداء، حبك غري املزايا من يحيه لم والحال
أو إحساس تصوير أو معنًى لنقل أداة ال بها يخيل وحيل يعرضها، زينة إال ليست عنده
يف فكرة وال صدره يف معنى ال وهو املنزلة هذه اللغة ينزل أن له أين ومن فكرة. رسم

ذهنه؟!
إال داعي وال إليها، رضورة ال وكلها املنفلوطي، كتابة يف املطلق للمفعول أمثلة وهذه
يجري ما أو والتصنع التلفيق عىل نفسه يحمل من يتطلبه الذي الغلو تأكيد يف الرغبة من

األخرى: األغراض من املجرى هذا
معذبة قريحة نفس الشاحب الضارع املنظر هذا وراء يكون أن بد ال وقلت (١)

«ذوبًا». أضالعه بني تذوب
املقوض. الخباء «تهافت» جسمه لها فيتهافت (٢)

الثكىل. الوالهة «أنني» ينئ فراشه يف نفسه عىل منطويًا أو … أراه أزل لم ثم (٣)
لصديقه. الصديق «مداخلة» أداخله أن استطعت لو وأتمنى (٤)

الجد. «مبلغ» األمر بلغ وقد (٥)
شديًدا. «عالًجا» نفسك تعالج الليلة سمعتك وقد (٦)

«التهابًا». يلتهب برأسه فشعرت (٧)
نحوله. يصف — «موًجا» بدنه فيه يموج الجلد من فضفاض قميص وإذا (٨)

عذبة. «نظرة» إيلَّ ونظر قليًال فاستفاق (٩)
دامعة. «نظرة» إيلَّ ونظر طويًال فتنهد (١٠)
بنفسك. «عنايتك» بأمرك معنيٍّا أصبحت (١١)

قبيل. من أحد ينزلها لم «منزلة» نفسه من فأنزلني (١٢)
بها فأنست واحد يوم يف املدرسة إىل وأرسلنا بها «عنايته» بي فعني (١٣–١٥)

شديًدا. «حبٍّا» وأحببتها بأخته األخ «أنس»
املنون. ريب إال يحله ال «عقًدا» وقلبها قلبي بني الود عقد ولقد (١٦)
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كأسها. يف الراح «إرشاق» نفسانا لها فترشق (١٧)
أحد. يشعر ال حيث من «انسالًال» املنزل من انسللت ثم (١٨)

جنته. آدم «فراق» … املنزل فارقت وهكذا (١٩)
طويلة. «رحلة» فرحلت (٢٠)

دارت ثم مكانًا، له أعلم ال حيث إىل موضعه فارق قد قلبي أن شعرت هنالك (٢١)
مكاني. يف أثرها عىل سقطت «دورة» — غرفته يعني — الفضاء األرض بي

ولدها. عىل الثاكل «حزن» عليها فحزنت (٢٢)
قد كبده أن خلت «زفرة» زفر حتى الحد، هذا إىل حديثه من وصل وما (٢٣)

ارفضت.
«سحًقا». سحقته قد أصابته التي الرضبة وأن (٢٤)

«ذوبًا». يذوب وبقلبي «احرتاًقا» يحرتق برأيس أشعر (٢٥-٢٦)
إلخ. … فيها نفسه خرجت «انتفاضة» انتفض ثم (٢٧)

إذا العدد يرتفع رقم أي إىل ندري وال مطلًقا، مفعوًال ٥٧٢ اآلن إىل عددنا وقد
بصيغة منه الكلف هذا غرابة الحساب هذا أنفسنا تجشيم عىل حملنا وإنما استقصينا،
هذه يف ومصادفة اتفاق هو أم كتابه، كل يف واحد الشأن هل ولنعرف املطلق. املفعول

جميًعا! العرب استعملها مما أكثر الصيغة هذه استعمل قد به فإذا وحدها، القصة
«خرجت كقوله: واألحوال النعوت كثرة األمثلة من أوردنا فيما الحظ القارئ ولعل
أملك ال معدًما فقريًا «تركني وقوله: ملتاًعا»، حائًرا طريًدا رشيًدا — املنزل يعني — منه
معذبة». «قريحة نفس الشاحب الضارع املنظر هذا وراء وقوله: شيئًا»، الدنيا متاع من
الذهن؛ وفقر الضعف دالئل من النعوت يف اإلرساف هذا أن يعلم ال أو القارئ يعلم وقد
وأن محله، منها واحد يوافق أن مرجوه ويف واحد بعد واحًدا يرصها إنما الكاتب ألن
اإلكثار هذا كان وإنما وينبذ، يلقي وما يأخذ ماذا يعرف املطبوع ولكن مكانه، يف يقع
إذ الدقة، يتحرى أن يستطيع ال الضعيف الكاتب ألن الوهن؛ عالمات من الصفات من
أجل من فهو املراد، املعنى عن التامة بالعبارة أكفل اللفظية الرموز أي يدري ال كان
باالرتباط االختيار عىل مستعينًا حساب، بال األلفاظ ويكيل جزاًفا اللغة يستعمل هذا
أمر وهناك املألوفة. لألصوات املتقطعة األصداء وبرنني ذاكرته يف األلفاظ بني الغامض
لفظان الحقيقة يف ثم ليس إذ الشائعة، األكاذيب من اللغة يف الرتادف أن وهو آخر،
يف سواء أنهما الزاعمون يزعم مرتادفني من وما الضبط، وجه عىل واحًدا معنًى يؤديان
نعوتًا سلسلًة كاتب إليك ساق فإذا كثر، أو قل االختالف من مقدار وبينهما إال املدلول
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مدلوالتها وأي التحقيق، عىل يعني أيها نسأل أن لنا كان املدلول، متشابهة املعاني متقاربة
الرسد ألن عليه؟ نعتمد أن الصورة تكوين أو املراد فهم يف منا ويريد إليه يقصد املتفاوتة
والعد، اإلسناد كثرة عىل الوصف إجراء التصور عىل يعني وال حد، عىل معنًى به يستقر ال
بل األلوان، كثرة عىل ليس فيهما املعول أن فكما والرسم، التصوير يف مثله هذا يف والشأن
يف كذلك بينها، التأليف وصحة كثرت، أو قلت مواقعها ووقوعها مواضعها إصابتها عىل
املقصود. عن وكشفها املراد عن إبانتها بمبلغ ولكن النعوت، بتعدد العربة ليست الكتابة
أن ناحية من وينكرون ناحية من يعرفون ممن وأشباههم السخفاء سيسمعنا أترى
وضالل حماقة وبأي يقولون، ال عساهم وماذا نعم، محفوظ؟ وكثرة غنى سوى ليس هذا
هذا عىل كان وإن إليه، التوفيق ويخطئهم به العلم يفوتهم أصًال ههنا ولكن يتعلقون؟ ال
يف يشء ال مفرد لفظ هو حيث من اللفظ أن وهو نظرة، وأدنى فكرة أيرس إىل إال يحتاج ال
األلفاظ وبضم بالتأليف، الفائدة وتحصل املعنى يكون ولكن نفسه، يف له معنى وال ذاته
مع يأتلف أن بعد إال شيئًا يعطيك وال صورة يفيدك ال ذاته يف كاللون بعض: إىل بعضها
الفكر إىل مجاز أو العقل يف مساغ ذلك لغري وليس مجراه، أخيه إىل كل ويجري سواه،
واملرتب واملؤخر واملقدم لها املزجي هو معنًى يكون حتى كتابة فال النفوس، يف وقيام
وإال سخيفة، قبيحة أو وحسنة مخطئة أو ومصيبة مخالفة أو موافقة جعلها ويف فيها،
كثرة وليست ويرسد، منه فيأخذ مرتادف كتاب أو معجم إىل يعمد أن يعجزه ال أحدنا فإن
وطول الحظرية وسعة االطالع كثرة عىل تدل أن شأنها من املسوقة املستعملة األلفاظ
والطول السعة هذه آية هي عليهما والقدرة بهما واالفتنان والرتكيب التأليف وإنما الباع،
وحظه العلم من الرجل مكان تعرف أن شئت إذا األلفاظ إىل بالك تحمل فال والكثرة،
يكاد ال حلقة يف منها يدور رأيته فإن الكالم، تأليفه طريقة إىل اجعله ولكن العرفان، من
وألق الحال، ضئيل املجال، محدود املضطرب ضيق أنه فاعلم إليها، يكر حتى يعدوها

شئت. حالق أي من ألفاظه ذلك بعد
منكًرسا حزينًا به «فعدت الرتكيب: هذا له تقرأ أن يفوتك يكاد ال املنفلوطي وكذلك
أكرب كان يوم يومها مثل بي مرَّ «وما أشقى»، وال مني أذل أحد األرض وجه عىل وما
غري وجوها رأيت حتى الحداد أيام مرت أن هو «فما التأليف: هذا أو وباكيًا»، باكية
نمثل فإنما ونحن برضباته»، بينهما الدهر رضب حتى قالئل، أيام إال هي «وما الوجوه»،
هذه من مخرًجا له لوجد املصال رحيب الحيلة واسع الرجل كان ولو نستقيص، وال
عقلوا لو والناس طالب، كل من املنال قريبة محاجرها، يف كالحجارة واأللفاظ الدوائر،
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واستشهاد األلفاظ انتقاء يف والثبت الحصافة مجسها الكتابة وإنما راحة، يف أمرها من
بينها. واملزاوجة تأليفها عند وفليها النفس وسرب القريحة

مستحيل وملفق كتابته يف التخنث مذهب ذاهب املنفلوطي وأن هذا تقرر فإذا
واإلحساس املتكلفة العاطفة يف والرخاوة بالتطري التأثري يعالج يزال ال وأنه التلفيقات،
ننظر أن هذا بعد بنا فإن املسألة؛ وتصوير الكالم صوغ يف والتأكيد وبالغلو املصطنع
املوضوع تناول يف عليها يجري التي الطريقة بمعنى األسلوب يف أي القصة؛ يسوق كيف

وعرضه.
تأليف هو حيث من األسلوب، إىل ينظروا أن باملقلدين عهدهم لطول الناس ألف وقد
صحة يفيده فيما درًسا القردة هذه عىل نلقي أن نريد ونحن النحو، معاني عىل للكالم
الحرسة إال يفيدهم لن أنه لنعلم وإنا … الفكر أفق وسعة العقل ميزان واعتدال النظر
قدر عىل بهم نكبت التي األمة، هذه يف والخبث السوء من وجنوا العمر من أضاعوا ما عىل
كانت وإن فيه، هم عما إمالتهم إىل قط قصدنا ما ولكنا أفهامهم، وضالل أعينهم سدر
إذا قلب له من وهدي ورى، قدحته إذا املنشأ من طبع له من تبصري بل حارضة، الخزائم

رأى. أريته
اليشء يدركون ال قوًما هنا فإن محسوس، التصوير من بمثل تبيينه نريد ملا ونمهد
ويالحظ الحركة يرقب واقًفا رشطيٍّا الطريق من ناحية يف ههنا إن فنقول يصدمهم أو
أي إىل الرش إىل املتنزين ويقتاد الزحام، ويمنع والراجلني، والراكبني والرائحني الغادين
وتقيس يديه، يف الذي والسلطان عليه التي التبعة وتزن تراه «األقسام»، من له تابع هو
محنته، يف عليه فتعطف تؤاتيه، ال التي الالزمة القدرة إىل يعانيه أن ينبغي الذي النصب
ضوء ويف فيه، هزل ال الذي الجد جانب من إليه ناظر وأنت وتصوره وقفته، يف له وترثي
املضحك الجانب من أخرى مرة تعتربه ذهبت وربما هذا ونواهيه، أوامره مكابًدا الواجب
قامته، ووفاء بزته، يف والتناسب التالؤم عدم أو حركته وبطء همته تراخي ويف هيئته يف
الباعة، مع حواره أو نظرته، وذهول الجدران، إىل واستناده وتثاؤبه مشيته، يف وتخاذله
العمد ووراء الدروب يف تواريه أو جلبته، يف يدفع وهو جبينه وتقطيبه غايته، إىل وتأتيه
بالدعابة فيها تركبه صورة تصوره ثم ذلك. آخر إىل «نقطته» يف بالطعام الجد جد إذا
نظرتني وحاله أمره إىل نظرت قد كنت إذ متباينتني؛ جهتني من موضوعه تناولت قد فأنت
معربة املرتني من كل يف الصورة وجعلت هازًال، األخرى ويف ا جادٍّ األوىل يف كنت مختلفتني:
تتحراها التي والطريقة املوضوع إىل النظر فوجهة بالغرضمنها، ناطقة إياه اعتبارك عن
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جهات من األمور إىل ينظر املرء أن يف شبهة وال التناول، أسلوب نسميه ما هي لغايتك
وليس الحقارة، أو الجالل أو الشذوذ، أو املألوفية أو الهزل، أو الجد ناحية من معينة:
الرسيرة صدق من سعيه يف ما مقدار يعنينا الذي وإنما املسالة، عالج ناحية أي من يعنينا
عىل التغلب مبلغ ونقول الصعوبات. عىل التغلب ومبلغ النجاح، ودرجة اإلدراك، وصحة
وتتضح تستبني وإنما السلسة، الهادئة املواقف يف قدرته تظهر القصيصال ألن الصعوبات
النظر أدق تتطلب التي املواقف ويف القوية، العواطف ضغط تحت أشخاصه تكون حيث

العبارة. وأصح التمييز وأشق
وبماذا فيه؟ بها نظر التي العامة الفكرة هي وما موضوعه؟ املنفلوطي تناول فكيف
إىل عزاه الذي السلوك وهل صادقة؟ استعملها التي اللغة وهل عنها؟ وكشف لها أعد
مقدار وما قصده؟ أو إرسافه مبلغ وما نعرفهم؟ كما اآلدميني يف معهود هو مما أشخاصه

وسداده؟ إصابته أو وتخليطه خبطه
جرى وال باله يف كان وال لنفسه، يقصده لم ميزان يف تضعه إنك يقول: قائل عىس
أو اإلهمال بهذا له شأن ال األدب أن املحتج هذا عىل وردنا خاطر. يف وأمثاله هو له
وال فيه رفق ال واحد، أبًدا ميزانها هي وهي للحياة، بالصالحية إال فيه واالعتداد الجهل
واذهبوا امليدان، هذا من به فاخرجوا الكفة به تشيل أن صاحبكم عىل خفتم فإن هوادة،
قذفه عن مسمح فال أديبًا كاتبًا تعدوه أن إال أبيتم فإن النكوص، عىل مشكورين محمودين
ما لصاحبكم ترضوا أن خلقاء بعد وأنتم هو، معدن أي من لنعرف الحامي األتون هذا يف
عظيم قلق وعهد عميق، تفكري عرص يف نعيش فإنا مرتاحني، مختارين ألنفسنا نرتيض
عرص والتلفيقات والشناعات املنكرات لهذه يتسع ليس مخيف وشك كبري، واضطراب
عواملنا عىل الظلمة استولت وقد القلوب، مجهود حريته يف ويستنفد العقول فيه تعترص
يف متنه بنا يضطرب العباب، زاخر محيًطا حياتنا وصارت والعقلية، والخلقية السياسية

النور. إىل والحنني املعرفة إىل والظمأ الشك بصيحات املتجاوبة ليالينا عيش
األدب أن يحسبون فيه القوم كان أدوائه، عقابيل أثره يف تذهب لم زمن غرب ولقد
األرسار عىل الغائص وأن يتفقان، ال — شئت إن الصحيح املخلص النظر أو — والفلسفة
إليه وصل ما وأن ورائًدا، ا معدٍّ يكون ال األديب وأن أديبًا، يكون ال للحقائق الطالب
والزبد الظواهر عهد وبني بينه ويعادي اإلنسان يقطعه أن يجب وألفه الخصائص من
اآلدمي بنفس الطبيعة بعالقة الشادي زمننا وجاء األبد، هوة يف سقط وقد والقشور
آباًدا، اآلباد وبعد سماء السماء وراء واملريغ ميدان، إىل ميدان من بمداركه الراكض

اآلخر». «العالم ذلك صخور عىل املتكرس الزمن موج اعتالج صوت إىل املصيخ
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أسلفنا فيما إن فنقول االنحدار! هذا أهول وما — املنفلوطي صاحبكم إىل ونعود
كان ولقد الكفاية، وفوق لكفاية شخصها وسلوك القصة موضوع حيث من فيه القول
النفس وطنَّا ولكنا فصلناه، ما إىل القلم بطرف يشري أن البلد هذا غري يف سوانا حسب

الحي. باألدب العهد حداثة إياه تكلفنا ما إىل السكون عىل ورضناها الجلد عىل
وأنَّى — وفاته اإلجادة مظنة املحسوسات يف التفصيل تكلف أن املنفلوطي يحسب
قصري أم طويل تراه الذي هذا فالن هل لك يقول أن أحًدا يعجز ال أنه — هذا يفهم أن له
يف القدرة محك وإنما جالس؟! أم هو ونائم عصا أم كتاب يده يف وهل بدين؟ أم ونحيل
االنفعاالت رسم ويف وقشورها، األشياء ظواهر ال املعقدة والعاطفة الحياة حركات تصوير

ذلك. بسبيل هو وما الذهنية الخوالج واعتالج النفسية والحركات
القارئ وليذكر وتحاشيه، اجتنابه يف الخري بل فيه، خري فال املنفلوطي تفصيل أما
مكتبه غرفة من شاهده كان أنه يدمي، بما ويحدث نفسه عن يروي املسكني هذا أن
فاسمع الشارع، يف له املقابل البيت يف — القصة بطل وهو — الطالب غرفة عىل املطلة

الرواية: شيوخ بني األوىل املنزلة استحق قد أنه يظن وهو املسكني، يقول ماذا

فأرى غرفته، نوافذ بعض عىل مطلة وكانت مكتبي، غرفة نافذة من أراه كنت
زوايا إحدى يف منري مصباح إىل جالًسا منقبًضا، الوجه «شاحب» فتًى أمامي
درًسا). يعيد أو قطعة يستظهر أو دفرت يف يكتب أو كتاب يف (ينظر الغرفة

مع الوجه لون شحوب رأى وكيف واإلعادة؟ االستظهار بني التمييز هذا استطاع فكيف
أدهى: هو ما هناك ولكن البعد؟ هذا

غرفة فدخلت الشتاء، ليايل من قرة ليلة منتصف بعد أيام منذ منزيل إىل عدت
مصباحه، إىل تلك جلسته جالس هو فإذا عليه، فأرشفت الشئون لبعض مكتبي
من به ألم ملا أنه، فظننت مكتبه. عىل يديه بني منثور دفرت عىل بوجه أكب وقد
الذهاب عن فأعجلته النوم من سنة بجفنه عبثت قد السهر، وآالم الدرس تعب
عيناه فإذا رأسه، رفع حتى مكاني رمت فما مكانه، يف به وسقطت فراشه إىل
دمعه جرى قد عليها مكبٍّا كان التي دفرته صفحة وإذا البكاء، من مخضلتان
لم ثم بعض، إىل سطورها ببعض ومىش محا، ما كلماتها من فمحا فوقها،

نفسه. إىل عاد أن يلبث
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ويمطها الجملة يطيل أن يريد أنه سوى شيئًا تفيد أن يمكن وال تفيد ال وهي
شيئًا يقول أن موشك أنه أحس أنه تدري هل ثم القارئ، نفس آخر بها يبلغ حتى
وهو الشارع. عرض النافذتني وبني قارس، والربد الليل منتصف بعد الوقت مستحيًال؟
فعل يرى بأن يسمح ال امللتمعة، املتقدة الظهرية وقت الوقت كان لو وحتى ضاق، مهما
ذلك، باستحالة املنفلوطي شعر وقد الجفن، يف العربة جوالن أو املكتوبة، بالسطور الدمع
إن يقول أن غري املحال تكلف من فيه نفسه أوقع مما يخرجه ما يجد لم ملصابه ولكنه

املستحيل! ناصية من لتمكينه يكفي هذا كان رأسه! رفع الفتى
لصاحبك وال بخل بنا ليس التلفيقات؟ هذه من نزيدك أم قنعت هل القارئ أيها وأنت
ضعيفة أنه الغرفة جوف «يف سمع ألنه إليه؛ املنفلوطي ذهب األثايف: ثالثة فخذ عقل،

محموم: الفتى أن فعلم عليه يده ووضع مستطيلة»،

قميص وإذا رائيه، يتبينه يكاد ال سار خيال فإذا جسمه عىل نظري فأمررت
يأتيني أن الخادم فأمرت موًجا، بدنه فيه يموج الجلد من (واسع) فضفاض
فاستفاق قطرات بعض منه فجرعته الحمى، أرشبة من عندي كان برشاب

قليًال.

تره، لم إياك محادثته لوال بمن سمعنا لقد الهراء؟ هذا عىل التعليق إىل حاجة أبنا
نتوقع نكن فلم البدن فيه يموج الجلد من القميص فأما النهدم، عليه توكأت لو وبالجسم
املنفلوطي صاحبكم احتاج النحول هذا كل ومع املجاذيب! مستشفى يف إال أحد يسمعه أن

الفتى. جسم عىل نظره يمر أن
املنكرة، التلفيقات هذه من أورد ما بكثرة كتابنا القارئ عىل أنغص أن أحب ولست
وهمس املريض فجس الطبيب املنفلوطي دعا أيًضا: الجملة هذه عىل الصرب أسأله ولكني
أن بعد الخبيث املصري هذا إىل يصري أن عجب وال الخطر، عىل مرشف العليل أن أذنه يف

الدواء: وأحرض األجر املنفلوطي إليه دفع ثم حماه، رشاب املنفلوطي جرعه

أسقيه الطرفني، بني ما بعيدة النجم ذاهلة ليالء ليلة املريض بجانب وقضيت
الفجر. نور انبثق حتى أخرى، عليه وأبكي مرة، الدواء

ولكن الطبيب، يحددها «زمنية» فرتات بعد املريض يُسقاها األرشبة أن والعادة
بكاء! … كل بعد الدواء يعطيه أن أمره املنفلوطي طبيب أن الظاهر
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أسبوع يف طفالن له مات املنفلوطي فإن خانتنا قد الذاكرة تكن لم فإذا ذلك، ومع
حبه فرط عىل َعربة، تمازحه ولم زفرة تخالطه لم «سكونًا» الحادث لهذا «فسكن واحد
الناس إىل جلس فقد زوجته، ماتت ملا سكونه كان وكذلك عليهما»! وجًدا وتهالكه لهما

سواه. املرزوء كأن حتى يحادثهم
من وابًال عليه املنفلوطي صب والجار، بالطبيب املنكوب املريض استفاق أن وبعد
رآني، حتى فراشه حول بعينيه ودار (فاستفاق املوت سياق يف أنه يعلم وهو األسئلة
أكون أن أرجو قال: قبل. ذي من حاًال أحسن تكون أن أرجو نعم، قلت هنا؟ أنت فقال
املكان، هذا يف وحدك مقامك وما أنت من أسألك أن سيدي يا يل تأذن هل قلت: كذلك.
ا همٍّ أو للعمى) (يا ظاهًرا داءً تشكو وهل أهليه، من أنت أو البلد هذا عن غريب أنت وهل
صديقه؛ إىل الصديق يُفيض كما بهمك، إيلَّ وتُفيض بشأنك تحدثني أن لك وهل باطنًا؟

بنفسك؟) «عنايتك» بأمرك معنيٍّا أصبحت فقد
ميت وهو فعل لو املسكني يخىش كان ماذا — يصفعه لم الفتى أن الغريب ومن
بعد الحانوتي هذا يدي بني انتهى الذي حياته، تاريخ عليه يقص رشع بل محالة؟! ال
يف نفسه أطول فما عرشة، تسع من صفحة عرشة إحدى يمأل الذي الحديث من فرغ أن
الفتى أهل أحق وما املحترضين! عن يروي بأن امليت األدب هذا أخلق وما املوت! ساعة

بدمه! املنفلوطي يطالبوا أن

املازني القادر عبد إبراهيم

109





(٢) امليزان شوقييف

فيها كان غفلة من وأيقظه عنيًفا، ارتجاًجا به فارتج مرة ألول امليزان يف «شوقي» عرضنا
يوطِّن وذهب حال، عىل به يركز أن تمنى حتى شال ثم به، حط أن إال هو وما سادًرا،
بالشاعر، لست «هبوني وسمارسته: لخلطائه ويقول الشعر، جاه غري جاه عىل نفسه

به؟» أدل آخر فخر يل أليس
الفحول. بفخر ليس حال كل عىل ولكنه أجل، نقول

فكان أجزاء، ألربعة نقدره كنا ما األثر من بينهم الكتاب بلغ فقد القراء أما
يف نسخه نفدت حتى اقتنائه، إىل أرسعوا أوانه؛ يف ظهوره عىل دليًال لتلقيه استعدادهم
يف له الطلب وتواىل واحد، قارئ عىل منه النسخة تقرص كانت ما ونادًرا أقل، أو أسبوع
طبقات من قراؤه كان وقد طبعه، إعادة عىل التعويل من ا بدٍّ نر فلم واألقاليم، املدينة

األدب. إىل نظراتها افرتاق عىل الناس
املستقيمة والفطر املتزنة العقول املايضذوي الجيل فضالء من وكهول شيوخ فمنهم
الشبان أذكياء ومنهم جميل، فيه ورأيهم مرضية عليه وموافقتهم املجدي، واالطالع
أخرى وطائفة املتهللون. بل املشايعون بينهم وكثري الجادة، عىل السالكون أو الدارسون
بالدهش املشفوعة املوافقة إىل وجدناها االطالع، من حظها من أكثر السماع من حظها
وليلة يوم بني نفسه عىل يشهد أن بعضهم عىل عز وربما والعنت، املنافرة إىل منها أميل
ويف التغيري، عىل لسانه ويدرب املعاذير يتلمس فهو باالنحراف، ناقدته ويتهم بالخطأ
تغلب الشباب نزاهة ألن املفاجأة؛ وتطامن الدهشة هدأة بعد سيما وال يضيع، ال أمل هؤالء
بصعيد اشتبكت املحراث أثالم إن الجملة عىل ويقال ومكابرة، مراوغة كل االقتناع مع
وأما نبذة. منه اليأس عند يعرس أو تسويته يشق ما الحصباء يبوسة من فيه ليس صالح
القراء فريق ونعني غريه، نتوقع وال ننتظره، كنا حيث من معظمه استقبلنا فقد التذمر



والنقد األدب يف الديوان

اإلشاعة عىل املعجبني فريق وهما خطابًا، إليهم نوجه لم الذين — املتحدثني وبالحري —
كما بالشعر ويغرمون والغرارة، الجهل تهمة من فراًرا الناس له يطرب ملا يطربون الذين
شاعره صيت عىل ويغار الديكة، برتبية أو واملخطوطات العاديات بجمع بعضهم يغرم
يف جملة سمع أنه أحدهم عن يروى ما أظرف ومن بها. فتن التي اللعبة عىل يغار كما
والرياحني، األزهار لها أقام التي للمناحة تسخيف وفيها غالب، لعثمان شوقي رثاء نقد
— إعجابه لشوقي هللا صان — فظن املناحة، تلك يف بأصنافه القطن من كان عما وسؤال
القطن كان وهل متعجبًا: فقال يذكره أن منه وأردنا القطن، عن سكوته أنكرنا إنما أننا

القصيدة؟! يف فيذكره وقتئذ، «طالًعا»
«العادات يف شوقي رشكاء بأنهم عرفوا الذين أولئك هم الساخطني من اآلخر والفريق
ألسبابه تصنًعا أكثر وال سخطهم من أحر رأينا فما الليلية»، واملنادمات الخصوصية

بها. إليهم نلمح إشارة آخر وهذه لعلله، وتمحًال

رجوعه نستبعد وال القصد يحسن ممن سمعناهما انتقادين عن هنا نسكت أن نحب وال
قصائد أوهن اخرتنا أننا بالحق وأشبههما االنتقادين أول وجهه: له وضح متى الحق إىل
من اخرتناه فيما الحداثة راعينا إنما فإننا صحيًحا هذا وليس مغامز. وأكثرها شوقي
الحقيقة ولكن ومعنًى، صياغًة شعره أجود عن واعتقاده اعتقادنا يف تقل ال وهي قصائده،
كان ما يرضيهم فليس باألمس، غريهم اليوم قراء أن هي — األول الجزء يف قلنا كما —
نصوب كنا إنما بأننا القول هذا أصحاب نذكِّر ونحن سنة، عرشين قبل الرىض فوق
الصياغة عن متجاوزين أدبه، ومنهج قصائده وروح وذوقه شوقي شاعرية إىل االنتقاد
الذوق يف والعاهة الشاعرية يف الطعن كان وإذا والتأني، العجلة فيه تؤثر وما واللفظ
يؤخر وال يقدم ال واألسلوب املوضوع كان كيفما القصائد فاختالف املنهج، يف واالعوجاج
يف والحديث القديم أن يعلمون الجزء هذا عىل االطالع بعد ولعلهم الشاعر. عىل الحكم يف

سواسية. شوقي شعر
ولهؤالء النكري. عليه وشددنا لشوقي العصا أغلظنا أننا فهو االعتقادين ثاني أما
الوهم نهدم ولكننا وحده، بالربهان فننقضه الربهان عىل مؤسًسا خطأ نهدم ال إننا نقول:
فيه يغني ما أقل وما الشدة، إىل هذه يف الربهان أحوج وما املرتاكبة، والدسائس املطبق

والهوادة! اللني
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(٢) امليزان يف شوقي

نهينه نحن كأننا عجبًا! فيا الشحاذين. بمعاني معانيه قرنَّا أننا استصعبوه ومما
ضمري ويهني نفسه يهني ال وهو عنها، يختلف ال له بكالم وتوسالتهم أدعيتهم قابلنا إذا
الناس عىل حق وأي رضوبها! أشنع يف الشحاذة لتكريم املشهودة املحافل يجمع حني األمة
عن به يتجاىف قدًرا أنفسنا يف للرجل نرى ال فنحن ا؟ حقٍّ للناس وال لنفسه يعرف ال ملن
العدول نريد وال األول، الجزء توطئة يف أعلناه ما وهذا والتقريع، الزجر عبارات أخشن
الفكر لكرامة يغضب ولم نقول ما يفقه كان فمن التالية، األجزاء يف وال الجزء هذا يف عنه
يعرف ال فإنه شاء ما علينا فليغضب عيانًا؛ وجهه عىل يلطم األمة ولضمري هوانًا، تداس

يغضب. كيف
يف الناس لها يغضب التي هذه الفكر كرامة وما يتساءلون: شوقي بزمرة وكأننا
وتلمس، تحس حقيقة أنها لهم نؤكد ولكننا يظهر. ما عىل طارئة بدعة الزمان؟! آخر
واإلجارة امللك بحقوق يحكم كما القضاء به يحكم بنيِّ حق وإنها تؤكل، ال كانت وإن
من منها يعرف أن عىس األول، الجزء ظهور إبان جرت قضية بخرب وسنحدثهم والديون!
يف املحاكم له ترخص وما األدب، برشف الجدير األديب منه يتأفف ما بعض يعرف لم

عليه. يجنونه الذين ومقاضاة باسمه اللصوق من التأفف
ال الربيطانية الجزر ويف واألوان، العرص سالف يف ال الزمان، حارض يف يزال وال كان
الشعر يقرض كبلنج رديارد له يقال إنيس والجان؛ السحرة ومعاهد الواق واق جزائر يف
«إذا»، عنوانها قصيدة الكثرِي الشعر من نظم فيما الرجل لهذا القصص، للناس ويقص
منها تقتبس أن توازن جنا رشكة شاءت الرضم، النفوس يف ويذكي الهمم بها يخص
وكتبتها فاقتبستها األعصاب، ملداواة تجهزها التي أغذيتها من مشهور غذاء لرتويج أبياتًا
إنه قلنا الذي كبلنج رديارد املدعو الرجل ذلك أمر من كان فماذا دوائها، لفائف عىل

الناس؟ عىل النوادر ويقص الشعر يقرض
املسرت ويدعى — وكيله أن وزعموا لندن، محاكم إحدى إىل قاضاها أنه زعموا
وقال االستعمال، بهذا األبيات امتهان من الرشكة منع القضاء إىل فطلب وقف — هيوز
من املؤلف لنفس إيذاء أشد أمًرا اإلنسان يتخيل أن األشياء أصعب ملن «إنه قال: فيما
تقل ال إلهانة إنها سلعهم. عىل الباعة صياح يف الصورة هذه عىل بإدماجه كالمه ابتذال

األدبية.» الكرامة من مسحة أقل نفسه المست من لكل املقذع السباب عن
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كبلنج املسرت ينفر أن عجب «ال وقال: الشاعر عذر بحكمه القايض نطق فلما قالوا:
االستشهاد، حق يف يدخل ال االقتباس هذا أن وعندي الصورة، هذه عىل كالمه استخدام من
أربعني الرشكة بتغريم وحكم «.١٩١١ سنة الصادر الطبع حقوق قانون يجيزه الذي

بالشاعر.1 ألحقتها التي لإلهانة تعويًضا شلنًا
يسمونها التي العنقاء تلك عن بروايتها ليتفكهوا الشوقيون يحفظها أسطورة فهذه
ليلة ألف قصور غري يف األساطري هذه وقوع يستغربون ال الذين ولكن األدبية، الكرامة

التفكُّه. حد عند بها يقفوا ال أن حريون
إيذاء يتخيل ما أشد إنه محاميهم ويقول الغربيني، أديب يغضب االبتذال ذلك ملثل
اسمه يتخذ أن أنف شاعرهم بال فما الرشيعة، باسم قاضيهم ويؤيده املؤلف لنفس
ال أنهم يظنون وجنوده شعراء أمري وعندنا نافًعا، دواء كانت ولو السلع لرتويج ذريعة
يبوء تجارة رش لرتويج وقضيضهم بقضهم يتداعون حني عليه، يحاسبون ما يقرتفون

تجارة. باملثالب التسول أن صح إن كاسب، بها
الفنون وأريحية األدبية للغرية يفقهون ال سوقة وجنوده هذا الشعراء أمري ألن ذلك
مروءة وأدنى الدني مروءة «أرسى أنه إال الشعر جمال من يفهمون وال معنًى، أقل
القضاء، حكم لوال وتاهلل بالقريض، االستجداء مدرسة عهد يف يقال كان كما الرسي»،
مغلًقا؛ ولغًزا مبهمة أعجوبة إال الرشكة ترصف من كبلنج شكوى عدوا ملا لهم، مقنع وفيه
شوقي صنعه قد منه علم غري عىل غريه عىل بشعره يصنع أن كبلنج أنف الذي هذا ألن
«ريشة بها يروج أبياتًا ينظم ألم معروضة! لسلعة إعالنًا يكون أن وتعمد مختاًرا، بشعره
والسهرات: واألفراح واملآتم للدكاكني هللا أدامه قال فقد بل الصحف؟ يف ونرشها صادق»

ج��دي��د ب��ك��ل ط��الوت��ه��ا ت��زري ري��ش��ة م��ن ص��ادق ري��ش��ة ل��ل��ه
ال��ت��ق��ي��ي��د م��ن وف��ك��ت��ه��ا ح��س��نً��ا ك��ل��ه��ا ال��م��ش��ارق ف��ي ال��ك��ت��اب��ة ك��س��ت
م��ج��ي��د ك��ل اإلح��س��ان ف��ي وت��م��د م��ق��ص��ر ك��ل ال��خ��ط ل��ح��س��ن ت��ه��دي
ال��غ��ي��د ع��ن��د األل��م��اس ري��ش��ة م��ن ب��ه��ا ظ��ف��روا إن ال��ك��ت��اب ل��دى أغ��ل��ى
ال��ع��ود ف��وق ال��ل��ي��ث��ي ري��ش��ة م��ن ب��ه خ��ط��رت إن ال��ط��رس ف��وق وأل��ذ

.١٩٢٠ سنة ديسمرب ٤ يوم عدد كرونيكل. الدييل جريدة 1
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ع��ودي م��ق��ل��ة اب��ن أي��ام وت��ق��ول: ب��ص��ري��ره��ا م��ؤن��ًس��ا ت��ح��ي��ي وت��ك��اد
ت��م��ج��ي��دي الس��ت��وج��ب��ت م��ص��ري��ة أن��ه��ا إال األم��ر ف��ي ي��ك��ن ل��م ل��و

صاحبه يتأبه ال شعر امللكة، وتبذل الروح عامية عىل داللة أوىف األبيات هذه ويف
هي وابتكاراته أخيلته أن أبانت دراجة وعبقرية التجارية، اإلعالنات منزلة به ينزل أن
يروج من وأن سواء. حد عىل البضاعة وتحلية الداللني وتزويقات الباعة ومبالغات
الطرقات قوارع يف ينادي ممن نسب لقريب األملاس» ريشة من «أغىل بأنها كتابة ريشة
كلها» املشارق يف الكتابة «حسنت بأنها عربية ريشة عىل يدلل والذي عنب»، يا جواهر «يا
كله»، العالم يف بضاعة وأحسن الحقيقية «الفرص منه تغرف الذي البحر من يرشف إنما
عىل واملرصيني مرص إىل ينسب ما بكل شبيهة مرصية» أنها إال األمر يف يكن لم و«ولم
وهم فيقولون شوقي غلطة يغلطون ال الباعة أن سوى اختالف وال الدكاكني. عناوين

األموات! يحيي يكاد رصيًرا لها إن والسالسة بالجدة ويمدحونها الريشة يعرضون
الفكريني الصعاليك هؤالء إن قيل أن نفسه اإلنساني العقل ليزدري املرء فإن وبعد
يف فاألدباء األرض، يف أمانته وحملة مزاياه ذوي من الشوقية اإلمارة عليهم تقوم الذين
وقوى الحياة مفاخر من تحسه ملا ومعيار والفكرية، الروحية حياتها عنوان هم األمم
هللا يفيضه الذي السماوي النور ذلك لقبس فيها الرافعون وهم الوجود، ومعاني الطبيعة
األمم يف الفصاحة ذكرت إذا وهم وفضًال، كماًال ويوحيه ونبًال، جماًال والفنون اآليات من
الطغمة، هذه أي — هللا رعاك — يل فقل الراجحة، املمتازة وطبقتها الواضحة صفحتها
ومظهر وجمال، زينة من نفوسها يف ما صورة بأنه الحية األمة تفخر مأموًرا، أو كان أمريًا
صدورها به وتعمر بوجداناتها، يجول ما وترجمان وخيال، فكر من رءوسها يف ما
يلقي حني بآدميته ليزهى املرء وإن آدم. أبناء بني مقسم وتراث الوجود، يف قسط من
مهابها وتعارض تياراتها، بتدافع ضمريه أعماق وتجيش الغربية، اآلداب غمار يف بنفسه
وفنون متسعة، ومهايع منوعة، للكتابة اب أبو وأصواتها؛ أصدائها وتجاوب ومتجهاتها،
معروضة املرشقة األفكار هذه بني والحياة ومشارب. ومدارس ومذاهب، ونحل مبتدعة،
متضاعفة، متكررة خطراتها، من خطرة كل يف محسوسة شياتها، من شية كل يف للنظر
موصولة بكية، غري فياضة متنطسة، شهوانية راضية، ناقمة ساخرة، جادة موقنة، شاكة
من تحسه ال ما الرحيب العالم ذلك نواحي إحدى من تحس والنفس مروية، ينابيعها

جاثمة. واحدة ألنفس متفرقة نفوس فكأنها سواها،
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بالكتابة، العارفون األميون أولئك يدعيه الذي األدب إىل تلتفت ثم عاملهم. كذلك
ترى عجبًا؛ فرتى الخاصة موائد عىل املتطفلون العامة، املعرفة بلباس املتدثرون الجهلة
عىل ومحسوبًا وهاجيًا ومادًحا ورسبه، ربربه إىل مدبًرا وذاك ولعلعه، رقمه عىل عاكًفا هذا
أو ثاوية، الرتاب يف أخيلة خاوية، وعقول ضاوية، نفوس عمران. بآل ومتمسًحا فالن، آل
هؤالء من تسمعه أدبًا أن إما اثنتني: إحدى فصدق هاوية، القرار إىل األثقال هي كأنما
من ليسوا أنهم أو اإلنسانية، معارج أسمى إىل تسمو ساعة النفس به تنطق ما أرشف
الشعور. ووفور املدارك وامتياز الطبع نباغة آالتها من ليس حرفة محرتفو هم وإنما ذاك،
أدباءها اليوم بعد النفر هؤالء يسمى أن لها والشني مرص عىل الجناية من وأن
يخطر وبش لكل ذووها يعنو فنية بحياة ظنك وما فيها. والفكر الروح حياة وتراجمة
الحواة يستجلب كما لهم القوت يستجلب أو أغراضه، من غرض لقضاء يسخرهم أن له
يساق املرصي» «املكلتور رحمتا ووا وخيولهم؟! ثعابينهم بعرض أرزاقهم والبهلوانات
وتالوة الجنائز لتشييع املولوية يساق مما بأيرس األشعار وإنشاد الروايات لتمثيل دعائمه

األذكار!
تصونها التي الحواجز إحدى أدبائها أقالم أن الحديثة املدينة يف قيل مما كان ولقد
عىل تسيطر أو عادة بعقولها تستبد أن من لها عصمة وأنها املظلمة، العصور إىل ترتد أن
ويحسب قوة كل تخشاه املاضية أسلحتها من سالح وأنها طائفة، أو فرد مصلحة ميولها
الحال بهذه وهم والنظامني املخططني هؤالء أقالم ملرصيف عصمة فأي طاغية، كل حسابه
من لسمعتها وأصون مرص ملدينة ألنفع األكار يد يف العصا إن إال واملداجاة؟! الخور من

املهزولة. النفوس تلك ترشعه قلم كل
غضاضة وال بهم، إجحاف فال الكرامة من أنفسهم ينزلون بحيث كهؤالء كان ومن
غري عىل األدب يفهم أن آن بل وجب، ولقد عليهم. املنصب القلم وطأة كانت مهما تلحقهم

لهم. يخلق ولم له يخلقوا لم مكان عن ينحوا وأن يفهمونه، ما

كان فقد أسابيع؛ بضعة يف كلها وطالسمه شوقي حبائل يبدد أن القدر شاء وكأنما
له بتشيعهم فيغرتون عليه، يثنون القوم علية مرص يف يدعونهم من يسمعون الناس
األغاني لجنة جاءت حتى وخطًرا، شأنًا فيه لرأيهم أن ويحسبون به، إعجابهم ويروعهم
وقيمة أعجبوا إذا العلية هؤالء إعجاب حقيقة للناس وهتكت ذلك، وراء عما السرت فأماطت
السبك حسن من حتى عرت ماسخة محاباة إال هي إن وأنها استحسنوا، إذا استحسانهم

املداراة. ولباقة
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املشعوذ يصنع كما عينيها، املتفرجني أمام وأغمضت ساعديها، عن اللجنة شمرت
تقسم وهي شوقي نشيد فأخرجت الجراب، يف يدها وضعت ثم باللعب، هم إذا الهندي
لسوء ولكنها ملهارة! فيا به، االبتهاج يف يشاركها كي للمأل به تلوح وجعلت تعرفه، ال أنها

اليد! خفة تنقصها كانت شوقي حظ
أكثر اطالع أظهر مما الجلسة، يف حدث ملا العود إىل وال االستنتاج إىل بنا حاجة وال
األول. حكمها عىل نفسها اللجنة حكم بتسجيل اكتفاء التئامها، قبل النشيد عىل األعضاء
أعضاؤها وهم — والعوادين املغنني من فيها كان بمن اللجنة أن يذكرون فالقراء
وهي منشورها، يف له اختيارها أسباب وأعلنت شوقي نشيد اختارت — األخصائيون
ينبغي التي للمزايا وأجمعها بالغرض، وأوفاها أكفأها أنه إىل مناقشتها يف «انتهت أنها
جهل عن كان وال اعتباًطا، يصدر لم حكمها أن علمنا وكذلك قومي»، لنشيد تتسق أن

املناقشة. بعد جاء بل االختيار، من باملقصود
النشيد، ينقد الصحف يف ذلك بعد كتب عوض منصور األستاذ أن القراء ويذكر
من فريًقا أن يذكرون أنهم ثم القومية، األناشيد بأنغام للتلحني يصلح ال أنه ويقرر
أن الصحف يف ذلك بعقب أذاعوا األغاني لجنة يف كانوا الذين من املوسيقى نادي أعضاء
عىل مرصين الحني ذلك إىل يزالون ال كانوا أنهم هذا ومعنى برأيه، يتكلم إنما األستاذ
للتلحني. املختار» الوطني «النشيد صالحية يف مظنة كل إبعاد يف مجدين اللجنة، حكم
روية؟ عن الصادر اإلرصار وهذا املناقشة، عىل املبني الحكم ذلك بعد جرى فماذا

وهي يسألونها وأقبلوا أمامهم هي بدأت وقد اللجنة، مع الناس جمهور يصفق ثم
يرى أن األمور هذه يف يكفي يعد لم نعم له؟! تصفقني الذي هذا ما تصفيًقا: محتدمة
عىل املوسيقيون واجرتأ بتحيزها، اللفظ وكثر وراءه. فيصفقون يصفق لقب ذا الناس
فقد املنهزمني؛ أول صاحبه وكان ا! تامٍّ سقوًطا فسقط النشيد، تلحني يف بآرائهم اإلفضاء
إىل بقدمني مىش النشيد كأنما مرسحهم، يف عكاشة جماعة ليغنيه نظمه إنما أنه يزعم أخذ
معرفتها عىل قاضيًا حكًما عليه األمة حكم يكون أن اللجنة وخشيت األغاني! لجنة ديوان
يصلح النشيد أن الصحف يبلغون األخصائيون أعضاؤها فبادر وإخالصها، وإنصافها
تلحينه. يف ذلك يشرتطوا لم إنهم رئيسها بلسان وقيل قومي! كنشيد ال ولكن للتلحني،
واآلالت؟ املعازف عىل تغنيها «طقطوقة» لألمة تقدمون كنتم أتراكم اشرتطتم؟ فماذا إذن

املختار»؟ الوطني «للنشيد اتسقت التي املزايا تلك ذهبت وأين
الشهرة طالسم أبهر من كان طلسم وانكشف بيدها، األغاني لجنة حكم تهافت كذلك
وعندنا الجذابة، األلقاب ووهم الخالبة األسماء طلسم به ونعني الدهماء، لعيون الجوفاء
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ولكنها لسواها، وال لألغاني صالح منها يرجى لن مهمتها عىل غريتها مبلغ هذا لجنة أن
أمثالها، يف العامة وهم أبطلت قد تكون أن بعد إليه لتئوب العدم من تخرج كانت إذا

القصري. الوجود هذا نعمة أجلها من تستحق طيبة مهمة فتلك
فضًال لها تدع لم مشاركة فيها شوركت فقد اللجنة، هذه عىل ننفسها مهمة أنها عىل
واألسماء، األلقاب ذوي من واإلطراء التحييز قيمة إلظهار الحوادث تقيضها لم فلو كبريًا،
نعقب وال نرويها حكايته وهذه املايض، ديسمرب شهر يف أقيم آخر محفل بذلك لتكفل

الشهر: ذلك من والعرشين الحادي الثالثاء يوم عدد يف املقطم قال عليها:

حرضة نظمها التي الحسينية، القصيدة إلقاء املايضميعاد الجمعة يوم كان قد
تكريًما أقيمت التي الحفلة يف القرصي، هللا عبد محمد السيد الفاضل الشاعر
الجمعية بدار طوسون، عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة برئاسة له
أقبل حتى صباًحا التاسعة الساعة وافت فما بشربا، النزهة بقرص اإلسالمية
نائب أقبل ثم املكان، بهم فازدحم وأعيان، وأدباء وكرباء علماء من املدعوون
وكذلك بالسالم املوسيقى فصدحت الدائرة، معاون باشا جبيل بك محمد األمري
بك شوقي فنشيد الحكيم بالذكر الحفلة بدأت ثم األعظم، للكشاف الكشافة فرق
وقف ثم الجمعية، مدارس طلبة بعض من شعرية فمقطعات الكشافة، فنشيد
القصيدة ناظم الشاعر نهض ثم رقيقة، بكلمات سموه عن واعتذر األمري نائب
ساعة األمري نائب له قدم انتهائه وبعد الشديد، والتصفيق اإلعجاب بني وألقاها
السعدي محمد بك املجيد عبد الكريم العربي حرضة وتربع ثمينة، أثرية ذهبية
وقف ثم التاريخية، القصيدة هذه من نسخة آالف عرشة لطبع جنيه بمائة
عىل فيها أثنى عامرة، قصيدة وألقى السعدي بك عمر العربي الشاعر حرضة
خاتًما أصبعه من نزع ثم الشاعر، بها وامتدح العلم لتعضيده األمري سمو
محمد السيد سيادة له وقدم القرصي، األستاذ أصبع يف ووضعه أملاس، من
حرضة وأهداه أملاس، من خاتًما بمرص املرغنية السادة شيخ مرغني بكر أبو
الحفلة وختمت الجميل، بخطه اسمه عليها كتب لوحة عليش أفندي الفتاح عبد
الكريم، بالقرآن ثم والتلميذات، التالميذ بعض أنشده الجمعية، مدارس بنشيد

الشاعر. لتهنئة نسمة آالف ثالثة عىل يزيدون وهم املدعوون وأقبل
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مثل من مجرًدا شوقي اسم وليتصور القارئ، فليتأمله املقطم. من نقلناه ما انتهى
أو تدخر مزية من شاء ما عىل منها وليستدل بها، محىل ليتصوره بل الطنطنة، هذه

… تقدر شهادة
اسمنا يرشفون كيف يعرفون ال الذين لهؤالء وعربة تبرصة نسوقه آخر مثل وثم
يصح كان فرنسية، لجنة حكم من مستمد الدرس هذا أعمالهم. من بنا الثقة ويستوجبون
الفنية املواهب وتنشيط تخدمه، الذي للفن اإلخالص ويف إنصافها يف مثلها لجنتنا تكون أن
فرنسا ففي املثىل، الخطة عىل العوجاء الخطة لنفسها آثرت أنها لوال إليه، تنهض التي
بجائزة سنة كل يف يحكم كونكور)، (أكاديمية املسابقات مجمع يسمى معروف مجمع
جائزة فأصاب التأليف، اب أبو من باب يف األدباء من للسابق فرنك ألف عرش اثنا قدرها
من القارئ أفيدري ألفها، قصصية لرواية بريوشون إرنست اسمه فتى املنرصمة السنة

بريوشون؟ اإلرنست هذا
شأنه، عن يسأل الفرنيس املرتجم زميلنا فالتفت يوم، ذات اسمه الربقية األنباء نقلت
فألفوها املشهورة والرتاجم الفهارس كتب راجعوا سواء. به العلم يف والسائل املسئول فإذا
بعالمة اسمه فيه متبوًعا النبأ فرتجموا منه، قريب اسم إىل أو إليه إشارة كل من خلًوا
صفحه إحدى يف عنوان نظري فلفت الربيد جاء حتى خربه، ونسينا األيام ومضت استفهام،
الفرنسية»،2 األكاديمية جائزة يربح فالح ابن يؤلفها العام. روايات «خري ترجمته هذه
مرص قراء كجهل هناك مجهول هو وإذا بريوشون، صاحبنا به فإذا الجملة، فتصفحت
والثالثني، الخامسة يف وهو بريوشون، «وكان باريس: يف كرونيكل الدييل مراسل قال به.
وثالث شعرية دواوين عدة األقاليم يف طبع قد كان وإن ا، تامٍّ جهًال أمس يوم إىل مجهوًال
اتفاًقا املقدمة قصته قرأ أحدهم أن إال يعرفه، املجمع أعضاء من أحد يكن ولم … قصص
أمس، يوم الجائزة طالب بني النابهني األدباء من كثري وكان لزمالئه، فقرظها فأعجبته

النرص.» بمشعل دونهم املتواضع القرية أستاذ فاز ولكن
يف تعدل لجانهم تلك عجب، فال هنا وخمدت هناك القرائح نشطت إذا قوم، فيا
وال مغمضني بها يأتمون ال وهم للحياة، صالحة ملكة كل وتحيي العدل، هذا أحكامها
غري تحسن ال لجنة املباركة: هذه كلجنتنا كانت أنها لو فكيف خاضعني، لها يسلمون
واإلفقار؟! بالعقم كاملة أمة لتقيضعىل تريضفرًدا بأن إال تجامل أن تحسن وال املجاملة،

ملوعظة! ذلك يف إن

.١٩٢٠ ديسمرب ١٣ عدد كرونيكل الدييل جريدة 2
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يعجبون الذين فأما فريقني: إىل فقسمناهم عملنا يف القراء رأي عرفنا أننا القول وخالصة
يخفف أن هللا نسأل وال أسخطناهم، فقد شعره، إىل يفيء معقول سبب لغري بشوقي
موافقة أقلهم وكان باملؤازرة، منهم وثقنا فقد األسباب إىل يرجعون الذين وأما سخطهم.

يقنعه. ما يرى أنه لنعلم وإننا يرى، حتى لنفسه الحكم أرجأ من
غفًال إلينا ورد كتاب يمثله األولني رأي إنَّ فنقول: آخر بشكل الخالصة هذه ونجمل

ترجمته: ما كاتبه فيه يقول التوقيع من

إليه. بحاجة نحن فما لنفسك الجديد مذهبك خلِّ

إليكم.» بحاجة هو وال «صدقتم وأمثاله: لهذا وجوابنا
يسري بيتًا إليك فالن، يا إيه فقال: مشهور أديب به لقينا بيت اآلخرين رأي ويمثل

األمثال: مسري

ع��ب��اس ال��ن��اس ف��ي ي��خ��م��ل��ه وال��ي��وم ف��أظ��ه��ره ع��ب��اس ت��واله ش��وق��ي

لعىل وإنا حق، صيحة تخفتها وهم والغية عًرصا، يخمل عرص إنه بل له: وجوابنا
صامدون. الحق
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عساي وماذا قلت: أتنتقده؟ كامل؟ ملصطفى رثائه يف ترى ما شوقي: سمارسة من قائل قال
هديتني لقد قلت: آيته. القصيدة إن قال: والشتات؟! والزيف الهراء أنتقد لم إن أنتقد أن
فيها أسقطته زلة إال حسبتها وما العاملني، من ألحد آية أظنها كنت فما — هللا هداك —
منها: قال كما يخونه فتئ ما الذي إمكانه فيها خانه داهية أو لخاطره»، الشجون «مغالبة

إم��ك��ان��ي؟! وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ض ف��ي��ك ف��ع��ق��ن��ي ب��ن��ت ي��وم ده��ان��ي م��اذا

عليه واستعىص وحرس فأجبل أوًال دهته والحرج: والفهاهة العجز إال دهاه وما
ثانيًا، دهته ثم فيها. وبدَّل وغريَّ أبياتها من كثريًا زاد ثم يوًما، أربعني يف فصنعها النظم،
التي اآلية أنها علمت وقد فأما املموه. والزغل والعقم التلفيق من عادته عىل فيها فجرى
فلندحض فبآيته دعاته؛ بها يستنرص التي واملعجزة عنده، املآرب وذوو شيعته تؤمن بها
والحق ومعجزة آلية وإنها مطاعنه، ونفضح وهنه فلنكشف الحصني معقله ويف رسالته،
أخوى بل الرمل، ومعقل الشعوذة ومعجزة السيمياء آية ولكنها معقل، وأي ومعقل يقال،
أقالم من أراح بما شعره من هللا أراحه وأسخف، الضئولة يف وأضأل وأضعف، ذلك من
ومساء، صباح يف بديهته يزعج كان وإن بديهة، لهم يزعج لم — هللا علم — فإنه نقاده،
سمارسة أصحابَنا فات ولقد وشقاء، وصب يف منه خاطره كان وإن خاطًرا، لهم كد وال
فتتقارب السبق، وخطوات اإلجادة درجات عىل خالًفا يكن لم معهم خالفنا أن شوقي
نوع عىل نختلف ولكننا ظنونهم، وأخلف آمالهم خيب أو رأيهم، يف شاعرهم أجاد كلما
أخسها درجة عندهم القصائد أرفع كانت فربما وطبقته، أدائه عىل ثم وجوهره، الشعر
ازداد كلما كاملسحور العزوف؛ كل نعزف حيث من الطرب كل طربوا وربما معدنًا، عندنا
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يف أمعن كلما وكاألعجمي والصواب، الصحو حالة عن أبعد كان فيه هو ملا استحسانًا
عىل ونأخذه أخذناه ما يف الواقع هو وهذا األعراب، مسامع عىل استغلق وبيانه فصاحته
املفتونني بعض رأينا التي هذه، قصيدته عىل الحكم يف شأننا بخاصة وهو شوقي، شعر
يصاب التي القصائد من — يفقه لو — وهي تعاب، أن من ويعجب االنتقاد عن يجعلها
وسنستعرضها مآخذه. إلبراز عنها يبحث التي والشواهد مقاتله، يف العتيق املذهب منها
قشورها عىل النظر قرص ملن يكون حتى منها، مواقعها فنبني املذهب، ذلك عيوب عىل

فيها. األول رأيه غري رأي
الشيات مختلفة عديدة فيها وأرضابه شوقي وقوع يكثر التي املعنوية فالعيوب
وهي أربعة؛ عيوب ألغالطهم وأجمعها الظهور إىل وأقربها أشهرها ولكن واملداخل،
هي العيوب وهذه الجواهر، دون باألعراض والولوع والتقليد واإلحالة التفكك باإليجاز:
أصدق يف اإلنسانية النفس عن املرتجم الرفيع الحقيقي الشعر عن أبعد صريتهم التي
والسجاجيد، األبسطة صور من املدنية عن الزنجي من والخلود؛ والحياة بالطبيعة عالقاتها
هذه يف ظاهر أثر اآلنفة العيوب من ولكل الفنية: الصور نفائس عن ماكويل يقول كما
وسنرى الكثريين. فهم عن دقيًقا أو مزويٍّا إال القصائد من غريها يف تجده ال قد القصيدة،
رواء له يلمح أن يمنع ال ما الشعر نقائص من أن املسبار بهذا القصيدة هذه سرب بعد
الغالب يف فإنها املزيفة؛ كالحيل الظاهر يف جماًال زادته ربما بل البسطاء، يستهوي معجب

غالية. قيمة للشعر يكون أن تمنع ولكنها والجواهر، الحيل كريم من أجمل

التفكك (1)

بينها تؤلف ال متفرقة أبيات من مبدًدا مجموًعا القصيدة تكون أن فهو التفكك فأما
القصائد كانت إذ الصحيحة؛ املعنوية بالوحدة هذه وليست والقافية، الوزن غري وحدة
األعاريض يف التشابه اعتربنا فإذا تحىص؛ أن من أكثر املتشابهة والقوايف األوزان ذات
أن دون مثلها إىل قصيدة من البيت ننقل أن إذن جاز معنوية، وحدة القافية وأحرف
ينبغي القصيدة إن نقول: البيان ولتوفية يجوز. ال ما وهو املوضوع، أو باملعنى ذلك يخل
يكمل كما متجانسة، خواطر أو خاطر تصوير فيها يكمل ا، تامٍّ فنيٍّا عمًال تكون أن
الوضع اختلف إذا بحيث بأنغامه، املوسيقي واللحن بأجزائها والصورة بأعضائه التمثال
الحي كالجسم الشعرية فالقصيدة وأفسدها؛ الصنعة بوحدة ذلك أخل النسبة تغريت أو
تغني كما إال موضعه يف غريه عنه يغني وال أجهزته، من جهاز مقام منها قسم كل يقوم
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حجرة لكل املقسم، كالبيت هي أو املعدة. عن القلب أو الكف عن القدم أو العني عن األذن
املتأبدين، الهمج فنون حتى ذلك، بغري لفن قوام وال وهندستها، وفائدتها مكانها منه
ينظمونه وال وحليهم عقودهم تنسيق يف وأقداره الخرز ألوان بني يالئمون تراهم فإنك
يف غاية ذلك دون وليس األدنى، حضيضها إىل الوحشية عماية بهم تنزل حيث إال جزاًفا،
فاعلم تجدها؛ فلم الشعر يف املعنوية الوحدة هذه طلبت ومتى الفطرة. ودمامة الجهالة
الجنني كأمشاج هو بل الحياة، كامل شعور أو مطرد خاطر عىل تنطوي ال ألفاظ أنه
وال عضو لها يتميز ال الدنيئة الحيوية الخاليا كأجزاء أو ببعض، شبيه بعضها املخدج
بني التمييز صعب الخلق مرتبة يف اليشء استقل وكلما وأجهزة، وظائف فيها تنقسم
أي يف تحل ألن صالحة والرتكيب، اللون يف بأخواتها شبيهة منه ذرة كل فالجماد أجزائه؛
شكل خالف شكًال للورق ألفيت النبات إىل ارتقيت فإذا فيها، هي التي البنية من مكان
أرشف يف أتمه التباين يبلغ حتى وهكذا النوار، وظيفة غري وظيفة ولأللياف الجذوع،
يف تتمىش كما الناس أجناس يف تتمىش سنة وهي وتقويًما، تركيبًا وأحسنها املخلوقات
واملالمح، السحنة يف املتأخرة األقوام تقارب من نشاهده ما ذلك ومصداق املخلوقات، أنواع
البدو قبائل إليها فطنت حقيقة وهي الناظر، عىل جميًعا وجوههم تشتبه لتكاد حتى

فيهم: ويقول والضعة بالهوان ينعتهم ملعرش هجوه يف البحرتي وملسها بالبداهة،

األل��وان م��ت��ش��اب��ه��و ال��ل��ح��ى ح��صُّ م��ن��ح��وس��ة ق��ب��ي��ل��ة ال��ه��ج��ي��م وب��ن��و
ب��ع��م��ان ج��م��ع��ه��م أص��ب��ح ب��ع��م��ان ش��رب��ة أو ب��أك��ل��ة ي��س��م��ع��ون ل��و

وبدوات ومالمح أقداًرا تتفاوت تراها الحضارة يف العريقة الشعوب ذلك نقيض وعىل
ويف وهيئته الجسم هندام يف اثنني اتفاق املستحيل من يكون أن ليوشك حتى وأطواًرا،
فرتات من فرتة شارفت كلما إنك فنقول: بصدده نحن مما ونقرتب ونزعته. الذهن مواهب
الشعر روح يف وتماثًال واملرشب، واملوضوع األسلوب يف تشابًها ألفيت األدب يف االضمحالل
بمعناها ترتبط وأسماء بعناوين القصائد تَِسَم أن جهدت مهما تستطيع فال وصياغته،
باملوضوعات، تلصق والعناوين السمات تتبع األسماء أن من معروف هو ملا وجوهرها؛
أعضائها، بسائر متصًال عضًوا ال بنفسه قائًما جزءًا القصيدة من البيت يحسبون ورأيتهم
كأن العقد؛ وواسطة القصيد، بيت وهذا بيت، وأشجع بيت، وأغزل بيت، أفخر فيقولون:
سائر عن انفصالها يفقدها فال بقيمتها منها كل تشرتى عقد حبات القصيدة يف األبيات
القصيدة، أبيات بني املؤلف الخاطر فقدان عىل دليل أدل وهذا جوهرها، من شيئًا الحبات
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هذا تنظم التي القريحة فكأنما السليقة، وجفاف الفكرة، وقرص فيها، النفس وتقطع
كل لك وينري جانب، كل يريك األشعة متصل لها كوكب ال متقطعة، نور ومضات النظم
ولكن جمجمة، وألف ذراع وألف عني ألف فيه قتال ميدان هي كأنما أو وشعبة، زاوية
فرد جسم أعضاء عىل واحدة جمجمة ذلك من خريًا كان ولقد حية، واحدة بنية فيه ليس

حياة. فيها ترسي
ال املهيل، كالرمل الطراز هذا من القصيدة ترى أن عجب فال كذلك ذلك كان وإذ
النظر ينبئك الذي املقسم كالبناء ال قمته، يف وسطه أو سافله عاليه تجعل أن منه يغري

ومزاياه. وسكانه هندسته عن إليه
يشاء من نسأل كامل مصطفى رثاء يف قصيدة شوقي يسميها التي الرمل كومة وهاه
البناء من فيها وهل كانت؟ كما رمل كومة إال تعود يراها فهل وضع أي عىل يضعها أن
سارية روح ومن ينقض، بناء ومن تنتسخ، مزايا ومن تختل، هندسة من خلت أحقاف إال
قائلها، رتبها كما القصيدة عىل هنا نأتي لذلك وتقريًرا مجراها؟ يختلف أو اطرادها ينقطع
املرتاب القارئ ليقرأها األول؛ الرتتيب عن االبتعاد جد يبتعد آخر ترتيب عىل نعيدها ثم
لها روح ال مشتتة أبيات وبني الشعر، من قصيدة يسمى أن يصح ما بني الفرق ويلمس
صفحاتنا، من نضيعه فضاء عىل نأسف ونحن بينها، ويؤلف ينتظمها شعور وال سياق وال

هللا: أصلحه — شوقي قال عبثًا، تضيع ال نرجو كما أنها إال ضياعها عن يعزينا فال

ي��ن��ت��ح��ب��ان ع��ل��ي��ك ال��م��ش��رق��ان (١)
وال��دان��ي م��أت��م ف��ي ق��اص��ي��ه��م��ا

م��ج��اه��د أج��ر اإلس��الم خ��ادم ي��ا (٢)
رض��وان وم��ن خ��ل��د م��ن ال��ل��ه ف��ي

األس��ى م��ش��ى ال��ح��ج��از إل��ى ن��ع��ي��ت ل��م��ا (٣)
ال��ح��رم��ان وروع ال��زائ��ري��ن ف��ي

رب��اه��م��ا ح��ي��ال ال��ك��ب��رى ال��س��ك��ة (٤)
وال��ق��ض��ب��ان األع��الم م��ن��ك��وس��ة

خ��دم��ة ال��ش��دائ��د ع��ن��د ت��أل��ه��ا ل��م (٥)
وال��س��ل��ط��ان وال��م��خ��ت��ار ال��ل��ه ف��ي
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ف��ازت��ا وال��م��دي��ن��ة م��ك��ة ل��ي��ت ي��ا (٦)
ال��رن��ان ب��ص��وت��ك ال��م��ح��ف��ل��ي��ن ف��ي

وي��س��م��ع��وا ذاك ي��وم األواخ��ر ل��ي��رى (٧)
س��ح��ب��ان وع��ن ق��س ع��ن غ��اب م��ا

راح��ل أك��رم وأن��ت ال��ت��راب ج��ار (٨)
ال��ف��ان��ي؟ ال��وج��ود م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا

ج��ن��ى م��ن أع��ات��ب وال ص��ب��اك أب��ك��ي (٩)
ل��ل��ج��ان��ي ك��رام��ة ع��ل��ي��ه ه��ذا

أم ق��ض��ي��ت أب��ال��س��الل ي��ت��س��اءل��ون: (١٠)
ب��ال��س��رط��ان؟ م��ت ه��ل أم ب��ال��ق��ل��ب

ب��ال��ح��ج��ا م��وت��ك أن ي��ش��ه��د ال��ل��ه (١١)
وال��ع��رف��ان واإلق��دام وال��ج��د

ق��ائ��م رك��ن ل��ألخ��الق ك��ان إن (١٢)
ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي

ال��ث��رى ف��ي ف��ؤادك ع��ن ف��ت��ش ب��ال��ل��ه (١٣)
وأم��ان��ي؟ ل��ن��ا آم��ال ف��ي��ه ه��ل

ال��م��دى ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م ال��ح��ي وج��دان��ك (١٤)
ال��وج��دان م��ي��ت ح��ي َوَل��ُربَّ

ل��غ��اي��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ار ال��ن��اس (١٥)
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر ي��ج��ري وم��ض��ل��ل

ب��ه��ي��ن ول��ي��س ال��دن��ي��ا ف��ي وال��خ��ل��د (١٦)
ل��ج��ب��ان ت��ت��ح ل��م ال��م��ن��اص��ب ع��ل��ي��ا

ل��م��ا ج��ب��ن��وا ق��د ال��ل��ه ُرْس��ل انَّ ف��ل��َو (١٧)
إي��م��ان وال دي��ن ع��ل��ى م��ات��وا

ص��ح��ي��ف��ة ال��رف��ي��ع وال��ش��رف ال��م��ج��د (١٨)
ك��ال��ع��ن��وان األخ��الق ل��ه��ا ج��ع��ل��ت

ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ط��ول م��ن وأح��ب (١٩)
األق��ران ت��ق��اص��ر ي��ري��ك ق��ص��ر
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ل��ه ق��ائ��ل��ة ال��م��رء ق��ل��ب دق��ات (٢٠)
وث��وان دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن

ذك��ره��ا م��وت��ك ب��ع��د ل��ن��ف��س��ك ف��ارف��ع (٢١)
ث��ان ع��م��ر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذك��ر

ش��ئ��ون��ه��ا وج��م ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��رء (٢٢)
خ��س��ران وم��ن رب��ح م��ن ش��اء م��ا

م��ت��ط��ل��ع ل��راغ��ب ال��ف��ض��اء ف��ه��ي (٢٣)
ال��س��ل��وان ل��م��ؤث��ر ال��م��ض��ي��ق وه��ي

ورائ��ح ال��ش��ق��اء ف��ي غ��اد ال��ن��اس (٢٤)
ال��ه��ان��ي وه��و ال��رح��م��اء ل��ه ي��ش��ق��ى

ل��ذة إال ي��ل��ق ل��م ��م وم��ن��عَّ (٢٥)
األش��ج��ان م��ن ش��ج��ن ط��ي��ه��ا ف��ي

وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م ع��ل��ى ف��اص��ب��ر (٢٦)
س��ي��ان وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م��ى

وال��ـ وال��روح��ات ال��غ��دوات ط��اه��ر ي��ا (٢٧)
واإلع��الن واألس��رار ـ��خ��ط��رات

ف��ات��ًح��ا ال��م��دائ��ن ف��ي ق��ب��ل��ك ق��ام ه��ل (٢٨)
وس��ن��ان م��ه��ن��د ب��غ��ي��ر غ��از

وع��ن��ده ال��ش��ري��ف ال��ع��ل��م إل��ى ي��دع��و (٢٩)
ال��ع��م��ران؟ دع��ائ��م ال��ع��ل��وم أن

م��ن��ك��ًس��ا ال��ب��الد ع��ل��م ف��ي ل��ف��وك (٣٠)
ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الل ج��زع

ري��ب��ة م��ن وال خ��ج��ل م��ن اح��م��ر م��ا (٣١)
ق��ان ب��دم��ع ي��ب��ك��ي ل��ك��ن��م��ا

ال��س��ن��ى وف��ي ال��س��ن��اء ف��ي ن��ع��ش��ك ي��زج��ون (٣٢)
ال��ق��م��ران ن��ع��ش��ك ف��ي ف��ك��أن��م��ا

ب��ك��رب��ال ال��ح��س��ي��ن ن��ع��ش وك��أن��ه (٣٣)
ح��ن��ان وب��ي��ن ب��ًك��ا ب��ي��ن ي��خ��ت��ال
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وب��ره ال��ك��ري��م ال��ل��ه ذم��ة ف��ي (٣٤)
إح��س��ان وم��ن ع��رف م��ن ض��م م��ا

ح��ق��ي��ق��ة وه��و ال��م��وت ج��الل وم��ش��ى (٣٥)
ي��ل��ت��ق��ي��ان ال��م��ص��دوق وج��الل��ك

ع��ق��ائ��ل ال��ج��ي��وب ل��م��ن��ظ��رك ُش��ق��ت (٣٦)
غ��وان ال��ه��ت��ون ب��ال��دم��ع وب��ك��ت��ك

ك��ع��ه��ده��م خ��اش��ع��ون ح��ول��ك وال��خ��ل��ق (٣٧)
وب��ي��ان ل��خ��ط��ب��ة ي��ن��ص��ت��ون إذ

ت��رت��ق��ي ق��ل��ب ب��أي ي��ت��س��اءل��ون: (٣٨)
ل��س��ان؟ ب��أي أم ال��م��ن��اب��ر ب��ع��د

ه��ي��ك��ًال ت��ص��ور أوط��انً��ا انَّ ف��ل��َو (٣٩)
األوط��ان ج��وان��ح ب��ي��ن دف��ن��وك

م��ي��ت ال��ج��وان��ح ف��ي ي��ح��م��ل ك��ان أو (٤٠)
واألج��ف��ان األس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك

وال��ع��ال ال��ف��ض��ائ��ل غ��رر م��ن ص��ي��غ أو (٤١)
األك��ف��ان أح��اس��ن ل��ب��س��ت ك��ف��ن

ب��ق��ي��ة ال��ك��ري��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أو (٤٢)
ال��ق��رآن ف��ي ُرث��ي��َت ب��ع��د ت��أت ل��م

م��ح��دق ب��ك وال��ردى ن��ظ��رت��ك ول��ق��د (٤٣)
ال��ج��ث��م��ان م��ع��ال��م م��لء وال��داء

م��ض��ل��ل وال��ط��ب��ي��ب وي��ط��غ��ى ي��ب��غ��ي (٤٤)
دوان ال��رح��ي��ل وس��اع��ات ق��ن��ط

أَم��اَل��َه��ا ع��ن��ك ال��ع��واد ون��واظ��ر (٤٥)
وت��ع��ان��ي َك��تْ��َم��ُه تُ��َع��اِل��ُج دم��ع

ج��م��ة وال��م��ش��اغ��ل وت��ك��ت��ب ت��م��ل��ي (٤٦)
ت��رت��ج��ف��ان ال��ق��رط��اس ف��ي وي��داك

ع��ائ��دي ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ي ف��ه��ش��ش��ت (٤٧)
ك��ي��ان��ي ال��س��ق��ام ه��د ال��ذي وأن��ا
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ال��ش��رى أس��اد ت��م��وت ك��ي��ف ورأي��ت (٤٨)
ال��ش��ج��ع��ان م��ص��ارع ك��ي��ف وع��رف��ت

ع��زائ��ًم��ا ال��خ��ي��ال ذاك ف��ي ووج��دت (٤٩)
ي��دان ب��دك��ه��ن ل��ل��م��ن��ون م��ا

ف��ه��اك��ه ال��رث��اء ت��س��أل��ن��ي وج��ع��ل��ت (٥٠)
وج��ن��ان��ي وس��رائ��ري أدم��ع��ي م��ن

ل��خ��اط��ري ال��ش��ج��ون م��غ��ال��ب��ة ل��وال (٥١)
األزم��ان ي��ت��ي��م��ة ف��ي��ك ل��ن��ظ��م��ت

ه��وت إذا ال��ش��م��وس أرث��ي ال��ذي وأن��ا (٥٢)
ال��دوران م��ن س��ي��رت��ه��ا ف��ت��ع��ود

ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ف ك��ن��ت ق��د (٥٣)
م��ك��ان��ي ال��ن��ي��رات ف��وق وت��ج��ل

ف��ع��ق��ن��ي ب��ن��ت ي��وم ده��ان��ي م��اذا (٥٤)
إم��ك��ان��ي؟! وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ض ف��ي��ك

ب��م��ي��ت ش��م��ات ف��ال ع��ل��ي��ك ه��ون (٥٥)
اإلن��س��ان غ��اي��ة ال��م��ن��ي��ة أن

ب��ل��غ��ت��ه��ا ب��م��ي��ت��ة ل��ل��ح��س��ود م��ن (٥٦)
أن��وش��روان؟ ك��س��رى ع��ل��ى ع��زت

وح��ْرب��ه��ا ال��ح��ي��اة َح��َرِب م��ن ع��وف��ي��ت (٥٧)
ال��ش��ان��ي؟ اس��ت��راح أم اس��ت��رح��ت ف��ه��ل

غ��رام��ه��ا ش��ه��ي��د وي��ا م��ص��َر َص��بَّ ي��ا (٥٨)
ب��أم��ان ف��ن��م م��ص��ٍر ث��رى ه��ذا

ع��ال��يً��ا ش��ب��اب��ك م��ص��ٍر ع��ل��ى اخ��ل��ع (٥٩)
وال��ول��دان ال��ح��ور ش��ب��اب وال��ب��س

ت��رت��دي ش��ب��اب��ك م��ن م��ص��ًرا ف��ل��ع��ل (٦٠)
ال��ب��ل��دان ع��ل��ى ب��ه ت��ت��ي��ه م��ج��ًدا

ع��زم��ات��ه م��ن ب��ال��ه��رم��ي��ن انَّ ف��ل��َو (٦١)
ال��ه��رم��ان ت��ح��رك ال��م��ض��اء ب��ع��ض
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وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ش��ب��ان ع��لَّ��م��ت (٦٢)
ال��ش��ب��ان ف��ي ت��ك��ون ال��ح��ي��اة ك��ي��ف

وص��ع��ي��ده��ا ري��ف��ه��ا األس��ي��ف��ة م��ص��ر (٦٣)
ح��ان ع��ظ��ام��ك ع��ل��ى أب��ر ق��ب��ر

ط��ه��ارة ال��ت��راب ف��ي إن��ك أق��س��م��ت (٦٤)
ال��م��ل��ك��ان س��ؤال��ه ي��ه��اب م��ل��ك

أن تأب لم ألنها قصيدة؛ وسماها كامل مصطفى يف مرثاة لشوقي انتظمت كذلك
يف منظومة بيتًا وستني أربعة تسمى أن بها أحرى كان ولقد واحد، قرطاس يف تستقر
آخر ترتيب عىل خدها ثم الرتتيب، هذا عىل القارئ أيها فاعتربها يشء. ال يف أو يشء كل
وعادت ربحت لعلها بل لها، كانت حسنة تخرس ولم تنقص، ولم تزد لم بيتًا وستني أربعة

أيًضا: شوقي قال نظًما. وأقرب نسًقا أحسن

ي��ن��ت��ح��ب��ان ع��ل��ي��ك ال��م��ش��رق��ان (١)
وال��دان��ي م��أت��م ف��ي ق��اص��ي��ه��م��ا

ال��م��دى ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م ال��ح��ي وج��دان��ك (١٤)
ال��وج��دان م��ي��ت ح��ي ول��رب

ذك��ره��ا م��وت��ك ب��ع��د ل��ن��ف��س��ك ف��ارف��ع (٢١)
ث��ان ع��م��ر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذك��ر

ط��ه��ارة ال��ت��راب ف��ي إن��ك أق��س��م��ت (٦٤)
ال��م��ل��ك��ان س��ؤال��ه ي��ه��اب م��ل��ك

وال��ـ وال��روح��ات ال��غ��دوات ط��اه��ر ي��ا (٢٧)
واإلع��الن واألس��رار ـ��خ��ط��رات

ج��ن��ى م��ن أع��ات��ب وال ص��ب��اك أب��ك��ي (٩)
ل��ل��ج��ان��ي ك��رام��ة ع��ل��ي��ك ه��ذا

ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ط��ول م��ن وأح��ب (١٩)
األق��ران ت��ق��اص��ر ي��ري��ك ق��ص��ر

ب��ل��غ��ت��ه��ا ب��م��ي��ت��ة ل��ل��ح��س��ود م��ن (٥٦)
أن��وش��روان؟ ك��س��رى ع��ل��ى ع��زت

129



والنقد األدب يف الديوان

ع��ق��ائ��ل ال��ج��ي��وب ل��م��ن��ظ��رك ُش��ق��ت (٣٦)
غ��وان ال��ه��ت��ون ب��ال��دم��ع وب��ك��ت��ك

ب��م��ي��ت ش��م��ات ف��ال ع��ل��ي��ك ه��ون (٥٥)
اإلن��س��ان غ��اي��ة ال��م��ن��ي��ة أن

ل��ه ق��ائ��ل��ة ال��م��رء ق��ل��ب دق��ات (٢٠)
وث��وان دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن

ال��ث��رى ف��ي ف��ؤادك ع��ن ف��ت��ش ب��ال��ل��ه (١٣)
وأم��ان��ي؟ ل��ن��ا آم��ال ف��ي��ه ه��ل

ت��رت��دي ش��ب��اب��ك م��ن م��ص��ًرا ف��ل��ع��ل (٦٠)
ال��ب��ل��دان ع��ل��ى ب��ه ت��ت��ي��ه م��ج��ًدا

م��ح��دق ب��ك وال��ردى ن��ظ��رت��ك ول��ق��د (٤٣)
ال��ج��ث��م��ان م��ع��ال��م م��لء وال��داء

م��ض��ل��ل وال��ط��ب��ي��ب وي��ط��غ��ى ي��ب��غ��ي (٤٤)
دوان ال��رح��ي��ل وس��اع��ات ق��ن��ط

ع��زائ��ًم��ا ال��خ��ي��ال ذاك ف��ي ووج��دت (٤٩)
ي��دان ب��دك��ه��ن ل��ل��م��ن��ون م��ا

ع��زم��ات��ه م��ن ب��ال��ه��رم��ي��ن انَّ ف��ل��َو (٦١)
ال��ه��رم��ان ت��ح��رك ال��م��ض��اء ب��ع��ض

ج��م��ة وال��م��ش��اغ��ل وت��ك��ت��ب ت��م��ل��ي (٤٦)
ت��رت��ج��ف��ان ال��ق��رط��اس ف��ي وي��داك

أم��ال��ه��ا ع��ن��ك ال��ع��واد ون��واظ��ر (٤٥)
وت��ع��ان��ي َك��تْ��َم��ُه تُ��َع��اِل��ُج دم��ع

ع��ائ��دي ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ي ف��ه��ش��ش��ت (٤٧)
ك��ي��ان��ي ال��س��ق��ام ه��د ال��ذي وأن��ا

ف��ه��اك��ه ال��رث��اء ت��س��أل��ن��ي وج��ع��ل��ت (٥٠)
وج��ن��ان��ي وس��رائ��ري أدم��ع��ي م��ن

ال��ش��رى آس��اد ي��م��وت ك��ي��ف ورأي��ت (٤٨)
ال��ش��ج��ع��ان م��ص��ارع ك��ي��ف وع��رف��ت
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ف��ع��ق��ن��ي ب��ن��ت ي��وم ده��ان��ي م��اذا (٥٤)
إم��ك��ان��ي؟! وخ��ان��ن��ي ال��ق��ري��ض ف��ي��ك

ه��وت إذا ال��ش��م��وس أرث��ي ال��ذي وأن��ا (٥٢)
ال��دوران م��ن س��ي��رت��ه��ا ف��ت��ع��ود

ب��ق��ص��ائ��دي ال��ورى ف��ي ت��ه��ت��ف ك��ن��ت ق��د (٥٣)
م��ك��ان��ي ال��ن��ي��رات ف��وق وت��ج��ل

ل��خ��اط��ري ال��ش��ج��ون م��غ��ال��ب��ة ل��وال (٥١)
األزم��ان ي��ت��ي��م��ة ف��ي��ك ل��ن��ظ��م��ت

∗∗∗
غ��رام��ه��ا ش��ه��ي��د وي��ا م��ص��ر ص��ب ي��ا (٥٨)

ب��أم��ان ف��ن��م م��ص��ر ث��رى ه��ذا
وص��ع��ي��ده��ا ري��ف��ه��ا األس��ي��ف��ة م��ص��ر (٦٣)

ح��ان ع��ظ��ام��ك ع��ل��ى أب��ر ق��ب��ر
وب��ره ال��ك��ري��م ال��ل��ه ذم��ة ف��ي (٣٤)

إح��س��ان وم��ن ع��رف م��ن ض��م م��ا
وال��ع��ال ال��ف��ض��ائ��ل غ��رر م��ن ص��ي��غ ل��و (٤١)

األك��ف��ان أح��اس��ن ل��ب��س��ت ك��ف��ن
م��ي��ت ال��ج��وان��ح ف��ي ي��ح��م��ل ك��ان أو (٤٠)

واألج��ف��ان األس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك
ه��ي��ك��ًال ت��ص��ور أوط��انً��ا انَّ ف��ل��َو (٣٩)

األوط��ان ج��وان��ح ب��ي��ن دف��ن��وك
ب��ق��ي��ة ال��ك��ري��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أو (٤٢)

ال��ق��رآن ف��ي رث��ي��ت ب��ع��د ت��أت ل��م
م��ج��اه��د أج��ر اإلس��الم خ��ادم ي��ا (٢)

رض��وان وم��ن خ��ل��د م��ن ال��ل��ه ف��ي
ف��ازت��ا وال��م��دي��ن��ة م��ك��ة ل��ي��ت ي��ا (٦)

ال��رن��ان ب��ص��وت��ك ال��م��ح��ف��ل��ي��ن ف��ي
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وي��س��م��ع��وا ذاك ي��وم األواخ��ر ل��ي��رى (٧)
س��ح��ب��ان وع��ن ق��س ع��ن غ��اب م��ا

األس��ى م��ش��ى ال��ح��ج��از إل��ى ن��ع��ي��ت ل��م��ا (٣)
ال��ح��رم��ان وروع ال��زائ��ري��ن ف��ي

رب��اه��م��ا ح��ي��ال ال��ك��ب��رى ال��س��ك��ة (٤)
وال��ق��ض��ب��ان األع��الم م��ن��ك��وس��ة

∗∗∗
راح��ل أك��رم وأن��ت ال��ت��راب ج��ار (٨)

ال��ف��ان��ي؟ ال��وج��ود م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا
وح��ْرب��ه��ا ال��ح��ي��اة َح��َرِب م��ن ع��وف��ي��ت (٥٧)

ال��ش��ان��ي؟ اس��ت��راح أم اس��ت��رح��ت ف��ه��ل
أم ق��ض��ي��ت أب��ال��س��الل ي��ت��س��اءل��ون: (١٠)

ب��ال��س��رط��ان؟ م��ت ه��ل أم ب��ال��ق��ل��ب
ب��ال��ح��ج��ا م��وت��ك أن ي��ش��ه��د ال��ل��ه (١١)

وال��ع��رف��ان واإلق��دام وال��ج��د
ص��ح��ي��ف��ة ال��رف��ي��ع وال��ش��رف ال��م��ج��د (١٨)

ك��ال��ع��ن��وان األخ��الق ل��ه��ا ج��ع��ل��ت
ق��ائ��م رك��ن ل��ألخ��الق ك��ان إن (١٢)

ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي
ف��ات��ًح��ا ال��م��دائ��ن ف��ي ق��ب��ل��ك ق��ام ه��ل (٢٨)

وس��ن��ان م��ه��ن��د ب��غ��ي��ر غ��از
وع��ن��ده ال��ش��ري��ف ال��ع��ل��م إل��ى ي��دع��و (٢٩)

ال��ع��م��ران؟ دع��ائ��م ال��ع��ل��وم أن
وال��ق��رى ال��م��دائ��ن ش��ب��ان ع��ل��م��ت (٦٢)

ال��ش��ب��ان ف��ي ت��ك��ون ال��ح��ي��اة ك��ي��ف
ب��ه��ي��ن ول��ي��س ال��دن��ي��ا ف��ي وال��خ��ل��د (١٦)

ل��ج��ب��ان ت��ت��ح ل��م ال��م��ن��اص��ب ع��ل��ي��ا
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م��ت��ط��ل��ع ل��راغ��ب ال��ف��ض��اء ف��ه��ي (٢٣)
ال��س��ل��وان ل��م��ؤث��ر ال��م��ض��ي��ق وه��ي

ل��م��ا ج��ب��ن��وا ق��د ال��ل��ه رس��ل انَّ ف��ل��َو (١٧)
إي��م��ان وال دي��ن ع��ل��ى م��ات��وا

م��ن��ك��ًس��ا ال��ب��الد ع��ل��م ف��ي ل��ف��وك (٣٠)
ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الل ج��زع

ري��ب��ة م��ن وال خ��ج��ل م��ن اح��م��ر م��ا (٣١)
ق��ان ب��دم��ع ي��ب��ك��ي ل��ك��ن��م��ا

ح��ق��ي��ق��ة وه��و ال��م��وت ج��الل وم��ش��ى (٣٥)
ي��ل��ت��ق��ي��ان ال��م��ص��دوق وج��الل��ك

ال��س��ن��ى وف��ي ال��س��ن��اء ف��ي ن��ع��ش��ك ي��زج��ون (٣٢)
ال��ق��م��ران ن��ع��ش��ك ف��ي ف��ك��أن��م��ا

ب��ك��رب��ال ال��ح��س��ي��ن ن��ع��ش وك��أن��ه (٣٣)
ح��ن��ان وب��ي��ن ب��ًك��ا ب��ي��ن ي��خ��ت��ال

ك��ع��ه��ده��م خ��اش��ع��ون ح��ول��ك وال��خ��ل��ق (٣٧)
وب��ي��ان ل��خ��ط��ب��ة ي��ن��ص��ت��ون إذ

ت��رت��ق��ي ق��ل��ب ب��أي ي��ت��س��اءل��ون: (٣٨)
ل��س��ان؟ ب��أي أم ال��م��ن��اب��ر ب��ع��د

ع��ال��يً��ا ش��ب��اب��ك م��ص��ر ع��ل��ى اخ��ل��ع (٥٩)
وال��ول��دان ال��ح��ور ش��ب��اب وال��ب��س

خ��دم��ة ال��ش��دائ��د ع��ن��د ت��أل��ه��ا ل��م (٥)
وال��س��ل��ط��ان وال��م��خ��ت��ار ال��ل��ه ف��ي

ل��غ��اي��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ار ال��ن��اس (١٥)
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر ي��ج��ري وم��ض��ل��ل

ل��ذة إال ي��ل��ق ل��م وم��ن��ع��م (٢٥)
األش��ج��ان م��ن ش��ج��ن ط��ي��ه��ا ف��ي

ش��ئ��ون��ه��ا وج��م ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��م��رء (٢٢)
خ��س��ران وم��ن رب��ح م��ن ش��اء م��ا
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ورائ��ح ال��ش��ق��اء ف��ي غ��اد وال��ن��اس (٢٤)
ال��ه��ان��ي وه��و ال��رح��م��اء ل��ه ي��ش��ق��ى

وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م ع��ل��ى ف��اص��ب��ر (٢٦)
س��ي��ان وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م��ى

عىل تفاوت؟ من سابقتها وبني بينها ترى هل املرثاة، هذه إىل القارئ أيها فانظر
غرينا أننا ولو الرتتيب، يف اإلقصاء نتحر ولم لنا بدرت كما عفًوا األبيات تناولنا قد أننا
العطف حروف وصحفنا بينهما، رابطة وال االسم عىل االسم تعلق التي الضمائر بعض
عىل القصيدة من بيت يجتمع يكد لم معناهما؛ بني تناسب وال بالجملة الجملة تصل التي
أشد الشعر يف قرأ هل نفسه القارئ سؤال من القصيدة هذه انحالل يظهر وإنما بيت،
هي وهل شوقي، قريحة من مصدرها عىل حكمه يكون الجواب حسب فعىل منها؟ تفكًكا
أو والنجاد، الوهاد السيل يغمر كما فيغمره موضوعه عىل يتدفق فياض شعور من نبعت
فتأتي النفس، وبخلع الرضس بخلع القطرة بعد بالقطرة ينبض ناضب عقل من تقطرت

واليبس. الوحل إال منه يتولد ال كالرشاش
يستبهم من ننبه الفنية، الوحدة وفقدان التفكك عىل كالمنا من نتحول أن وقبل
املسائل كتقسيم تقسيًما وال املنطقية، األقيسة كتعقيب تعقيبًا نريد ال أننا إىل األمر عليه
فتكون بخاطر بيت كل ينفرد وال القصيدة، يف الخاطر يشع أن نريد وإنما الرياضية،
القصيدة. هذه يف رأينا كما املنسقة، باألعضاء منها أشبه املعلقة باألشالء — أسلفنا كما —

اإلحالة (2)

املبالغة ومنها والشطط، االعتساف فمنها رضوب؛ وهي املعنى، فساد فهي اإلحالة أما
مغزاه، وخلو جدواه قلة أو املعقول، عن بالفكر الخروج ومنها الحقائق، ومخالفة

خاصة. القصيدة هذه يف كثرية وشواهدها
قوله: ذلك فمن

وال��ق��ض��ب��ان األع��الم م��ن��ك��وس��ة رب��اه��م��ا ح��ي��ال ال��ك��ب��رى ال��س��ك��ة

األرض عىل تطرح وإنما أرجل، عىل تقام ال ألنها تنكس؛ ال الحديد السكك وقضبان
يقف مما كانت لو أنها عىل تلغراف! أعمدة أنها ظن إذا إال اللهم شوقي، يعلم كما
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أو الجدران إن العظماء: رثاء يف القائل قول غناء ما إذ طائل؛ املعنى يف كان ملا ينكس أو
ألجله؟! رءوسها نكست مثًال العمد

قوله: ومنه

ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا» ه��ذه «ف��ي ق��ائ��م رك��ن ل��ألخ��الق ك��ان إن

عىل أجمعه واألداء النطق وانتظم سننه، عىل كله والرثاء املدح جرى لو بيت وهذا
من املقدرة هذه يؤتى من عىل كان وملا شيئًا، الكالم من الناس فهم ملا ونمطه؛ طريقته
إليه يحتاج إنما قصد وألي لغة كل يف والكالم لسانه. قطع من خسارة وال ضري املنطق
وبُحران فهو كذلك، يكن لم فإن موصوفه، يطابق وصف أو معني معنًى عىل للداللة
أن صح أو معلوم إنسان يف يقال أن يصح لم إذا والشعر سواء، املجنون وهرت املحموم
بعينه، الهذيان فهو والصانع؛ والواعظ واألديب والعالم السيايس يف إنسان: كل يف يقال
لكل الباني هو وحده أنه أيفهم كامل؟ مصطفى به يرثي كهذا بيت من السامع يفهم فماذا
السيايس؟! الزعيم عن هذا قيل إن النبي عن يقال فماذا إذن الدنيا؟ هذه يف لألخالق ركن
خطيب ويف اآلفاق جوابة ويف الحرب قائد يف القول هذا يقال أن حينئذ يصح ال وهل
إنسان، كل يف الحاذق، واملخرتع املرشد واملربي املحنك والوزير الرسي التاجر ويف املحافل،
فإنه وجامد؟ ونابت حي من ُطرٍّا وكائناته هللا مخلوقات يف بل جميًعا، الناس يف بل
به رثيت أم حجًرا به أرثيت سواء واملدلول، الصدق من خال قول رصفته وجه كل عىل

السنني. ألوف منذ املاليني آالف بمذهبه دان الذي كونفوشيوس
فما الفرد، نبيهم وهبه قومه، يف رشيعة صاحب وحده كونفوشيوس فإن جرم وال
ولقد واحد. جيل تاريخ الدنيا» «هذه تاريخ كان فما العالم، كل وهبها العالم، كل الصني
يف بمرص نفس كل موقظ إنه قيل فلو األمة، هذه يوقظ سياسيٍّا زعيًما مصطفى كان
من نفسه مصطفى أيقظ ما أيقظه رجل من مرص يف كم إذ ا؛ حقٍّ هذا كان ملا عرصه

قلبًا! وال سمًعا لهم صوته يطرق لم أناس من فيها وكم واملعارف! والعرب الحوادث
لغًوا الكالم صار فقد عرص، كل يف بمرص نفس كل موقظ أنه ذلك عىل زيد فإذا
جميع يف األمم جميع من الناس كل موقظ إنه عنه وقيل بهذا، يكتف لم فإذا وسفًها،
النهضات من دائرته تجاوزنا وما هذا السفه، من وأقبح اللغو من رش فاألمر العصور؛
فزعم األخالقي، اإلصالح دائرة إىل؛ الدائرة هذا من القائل خرج إذا ظنك فما السياسية،
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التاسع القرن أواخر يف ولد رجل بناء من وهو إال الدنيا هذه يف قام ركن لألخالق ليس أن
صدى؟! السمه يسمع ولم قدم له تخطر لم وحيث مولده، قبل بنائه من وأنها عرش،

مىض. فصل يف قلنا كما اآلدميني، شعر من خريًا العجماوات بكم يكون إذن

قوله: اإلحالة ومن

وأم��ان��ي؟ ل��ن��ا آم��ال ف��ي��ه ه��ل ال��ث��رى ف��ي ف��ؤادك ع��ن ف��ت��ش ب��ال��ل��ه

عىل الثرثرة هذه له الغتفرت وأماني، لنا آمال الثرى يف املدفون قلبك يف هل سأل: لو
قلبك يف هل يسأل أن يصح فال يفتش أن يسأل الذي أما مغزاها. وتفاهة محصلها قلة
هذا يا يعي: وال يتحرك لرجل يقول كمن والتأنيب، التبكيت معرض يف إال وأماني آمال

حي؟ أنت هل يميش الذي
حكيم: قال ولقد

ب��ق��ي م��ا ح��اج��ة ل��ه وت��ب��ق��ى ح��اج��ات��ه ال��م��رء م��ع ت��م��وت

وبعيدي النفوس كبار بله اآلمال، فيه تجول قلب فله يفتش أنه فيه يفرض من فكل
ومنها: الهمم،

إي��م��ان وال دي��ن ع��ل��ى م��ات��وا ل��م��ا ج��ب��ن��وا ق��د ال��ل��ه رْس��ل انَّ ف��ل��َو

وأقرب املطالب أصغر يف الزمة إنها يقال أن الشجاعة فضل إظهار يف الصواب
وال بغريه، إبرة يشرتي أن عىل يقدر ال اإلنسان إن املال فضل إظهار يف يقال كما الغايات،
بدونه. مدينة رشاء عىل يقدر ال إنه إليه الحاجة وبيان لزومه شدة عىل الداللة يف يقال

لكان الشجاعة، بغري القفار قوته يكسب أال خليق الناس أحقر إن شاعرنا: قال ولو
كان ملن رضورية بأنها لها الناس واستجاشة قدرها عىل االستشهاد أما معنًى، لقوله
الشجاعة. إىل يحتاجون فال الرسالة، دون بما يقنعوا أن قاطبة الناس وسع ففي رسوًال،
أن بد ال هللا روح وتؤيدهم هللا قوة تمدهم الذين الرسل أن يعني الشاعر إن قيل إن أما
وهل منه، أفرغ هو بما الكالم فارغ من القائل اعتذر فقد يؤمنوا، حتى شجعانًا يكونوا
يكن لم لو الخلق ومتانة بامُلنَّة املؤيد املصارع أن يخربك رجًال القارئ أيها سمعت إذا
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الذي فهذا شعر؟ بيت يف ينظم أن يستحق بيشء يخربك تظنه أكنت قويٍّا؛ كان ملا قويٍّا
إحاالته: ومن افرتضناه، ما يعني أنه صح إن شوقي، به يخربنا

ال��س��ل��وان ل��م��ؤث��ر ال��م��ض��ي��ق وه��ي م��ت��ط��ل��ع ل��راغ��ب ال��ف��ض��اء ف��ه��ي

بالراغب يضيق الدنيا فضاء إن شاء: إذا منهم وشوقي — الناس يقوله والذي
طماعته، آناء وتطاول همته آماد لبعد املتدفع؛ بالطامح تأزم الرحب سعة وإن املتطلع،

الضب! جحر به ويرحب الخياط سم له تفسح السايل القانع إن يقولون: وقد
فكر عىل إال يخطر ال فرأي يحرجها، والسلوان الدنيا تفسح املطامع بأن القول فأما

املقلوب. شوقي كفكر
الفهاهة: هذه اإلحاالت هذه ومن

س��ي��ان وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م��ى وب��ؤس��ه��ا ال��ح��ي��اة ن��ع��م��ى ع��ل��ى ف��اص��ب��ر

ويحنا! ولكن هو! فماذا نعماها عىل الصرب أما معروف، الحياة بؤس عىل والصرب
وأن النعمة عىل اإلنسان يصرب أن يف غرابة فال سيان، والخريات املصائب أن نسينا فقد
من باملحنة أشبه هي منحة نرى ال فإننا أصدقه! وما شوقي، يقول هكذا املحنة. تبطره

شئون. خلقه يف وهلل عليه. به هللا أنعم الذي الشعر هذا
ويقول:

ال��ق��م��ران ن��ع��ش��ك ف��ي ف��ك��أن��م��ا ال��س��ن��ى وف��ي ال��س��ن��اء ف��ي ن��ع��ش��ك ي��زج��ون

النعش؟! ذلك يف الثاني كان فمن اثنان، والقمران فرًدا كان الفقيد وزعيمنا
الرفعة هو السناء ألن بالقمرين؛ والسنى السناء مقابلة أراد صاحبنا إن يقال وال
القمر»، نعشك يف «كأنما قال: أنه فلو منري، رفيع كالهما والقمر والشمس النور، والسنى
ولعمري الوصفني. ذينك من وصف الحالتني يف نقص ملا الشمس»، نعشك يف «كأنما أو
الرثاء هذا وما النعش؟! يف والسنى نَاء السَّ يكون ثم والسنى، السناء يف النعش يكون كيف
النكبات بهذه يتم رثاء وليته ميتني؟! عليائهما من والقمر الشمس بإلقاء إال يتم ال الذي
حالة كل يف العظيم يصفون الذين شعرائنا بني فرق من علمنا فما األفالك. تزلزل التي
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سكر، فاملدرسة كالسكر، بأنه يعرفه ما كل يمدح الذي الطفل وبني والقمر، كالشمس بأنه
وقمر، شمس مرثيهم هؤالء: شعراؤنا كذلك سكر. وبيته سكر، ه وأبو سكر، والكتاب
اختالف وال وقمر، شمس وأوالدهم وقمر، شمس ومعشوقهم وقمر، شمس وممدوحهم

األوصاف. هذه جميع يف وحالة حالة بني وال وامرئ، امرئ بني
هللا: عافاه — ويقول

ال��دوران م��ن س��ي��رت��ه��ا ف��ت��ع��ود ه��وت إذا ال��ش��م��وس أرث��ي ال��ذي وأن��ا

بخمسة منها الحزمة تباع التي والنجوم واألقمار الشموس لكن ظاهر. وهللا أي
نظر. هذه ويف مليمات،

ويقول:

ب��أم��ان ف��ن��م م��ص��ر ث��رى ه��ذا غ��رام��ه��ا ش��ه��ي��د وي��ا م��ص��ر ص��ب ي��ا

قىض فإذا عنها، بعيد وهو مرص سبيل يف جاهد غريب البيت بهذا يُرثى إنما ونقول
لرجل يقال أن السخف ومن ثراها. يف سينام بأنه نتعلل أن العزاء من كان يرها ولم نحبه
غريه. يف سيدفن أنه أحد بخلد يدور ال كان إذا ثراه. يف فنم بلدك أحببت وطنه: يف مات

القبيل: هذا من تقدم بما تلحق التي مبالغاته ومن

ال��ه��رم��ان ت��ح��رك ال��م��ض��اء ب��ع��ض ع��زم��ات��ه م��ن ب��ال��ه��رم��ي��ن انَّ ف��ل��َو

ننعي ونحن البيت، هذا يف والهرمني املتقدم البيت يف الشباب بني املقابلة أراد ولعله
قال: أنه فهب يشء، عىل تدل ال أنها دائًما املبالغة هذه عىل

ال��ق��ط��ب��ان ت��ح��رك ال��م��ض��اء ب��ع��ض ع��زم��ات��ه م��ن ب��ال��ق��ط��ب��ي��ن انَّ ف��ل��َو

قال: أو

ال��ش��ط��ان ت��ح��رك ال��م��ض��اء ب��ع��ض ع��زم��ات��ه م��ن ب��ال��ش��ط��ي��ن انَّ ف��ل��َو
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أو مصطفى، رثاء يف البيت قال أنه هب ثم تتحرك. وال تسكن التي املثنيات آخر إىل
املعنى؟ من يختلف فماذا كان؛ من كائنا مشهور أو زريق، ابن رثاء يف أو باستور، رثاء

ونظمها؟ كتابتها تعب يتجشم فلماذا موصوفاتها تتغري ال األوصاف كانت ومتى
ويقول:

ح��ان ع��ظ��ام��ك ع��ل��ى أب��ر ق��ب��ر وص��ع��ي��ده��ا ري��ف��ه��ا األس��ي��ف��ة م��ص��ر

بريفها مرص فإنها املعزية القاهرة فتحسبها تخطئ وال — القارئ أيها مرص
نهضة أحيا رجًال يرثي شاعرها َدرُّ فلله واحد! قرب إال هي ما كلها مرص — وصعيدها

يشء. ال ماذا؟ عىل وليدل رضورة؟ وألي قربًا، فيجعلها بالده
واعوجاج اإلحالة شواهد من القصيدة يف ما كل ألنها ال األبيات، بهذه اجتزأنا وقد
مذاق وال له طعم ال تافه سواها وما ممجوًجا رديئًا كان وإن طعم، ذات ألنها بل الطبع،
النقد، من بيت منها سلم فإذا والسقط، اإلحالة بنت بجملتها القصيدة أن والحقيقة فيه.

اإلتقان. من ال الخلو من سالمته أكثر فإنما

التقليد (3)

االقتباس املقلد عىل وأيرسه واملعاني، اللفظية القوالب من املألوف تكرار فأظهره التقليد أما
البيت: فهذا مطروقة؛ مرسوقة بها املعجبني عىل املرثاة هذه أبيات وأعز والرسقة، املفيد

ث��ان ع��م��ر ل��إلن��س��ان ف��ال��ذك��ر ذك��ره��ا م��وت��ك ب��ع��د ل��ن��ف��س��ك ف��ارف��ع

املتنبي: بيت من مقتضب

أش��غ��ال ال��ع��ي��ش وف��ض��ول ف��ات��ه م��ا وح��اج��ت��ه ال��ث��ان��ي ع��م��ره ال��ف��ت��ى ذك��ر

البيت: وهذا

وب��ي��ان ل��خ��ط��ب��ة ي��ن��ص��ت��ون إذ ك��ع��ه��ده��م خ��اش��ع��ون ح��ول��ك وال��خ��ل��ق
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الوزير رثاء يف يقول حني وذاك تشويهه، فوق األنباري الحسن أبي معنى فيه شوه
الدولة: عضد صلبه الذي طاهر أبي

ل��ل��ص��الة ق��ي��ام وك��ل��ه��ُم خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ه��م ق��ائ��م ك��أن��ك

ذلك يفعل وإنما به، سائرون وهم الناس يخطب ال الخطيب ألن شوهه ونقول
املتنقلة. املعارض يف الالعبون

وقوله:

واألج��ف��ان األس��م��اع ف��ي ح��م��ل��وك م��ي��ت ال��ج��وان��ح ف��ي ي��ح��م��ل ك��ان أو

بمطلعها: تستشهد لم صحيفة تبق لم التي قصيدته يف النبيه ابن بيت من مأخوذ

ال��ج��واد م��ن��ه��ا ال��س��اب��ق ف��ال��س��ب��اق ال��ط��راد ك��خ��ي��ل ل��ل��م��وت ال��ن��اس

هو: والبيت

ال��ف��ؤاد ص��م��ي��م ف��ي إال ك��ن��ت م��ا أن��ص��ف��وا ول��و ال��ت��رب ف��ي دف��ن��ت

أغانيها، يف األفراح «عوالم» تنظمه أن وسخفه ابتذاله من بلغ مرذول املعنى أن عىل
واتكحل سيدي يا عيني يف «أحطك القائالت: من أرفع وال أبلغ يكون أال الشاعر وحسب

قلن: كما ليقول وإنه عليك.»

ح��ذر م��ن م��ق��ل��ت��ي ف��ي خ��ب��أت��ك غ��د ف��ي م��ا ع��ل��م ل��ي أن ول��و

وقوله:

ال��ق��رآن ف��ي رث��ي��ت ب��ع��د ت��أت ل��م ب��ق��ي��ة ال��ح��ك��ي��م ل��ل��ذك��ر ك��ان أو

املعري: بيت إىل فيه منظور

وال��س��ور اآلي م��ع��ج��زات وص��ف��ه ف��ي ن��زل��ت م��ض��ى ع��ص��ر ف��ي ت��ق��دم ول��و
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البيت: وهذا

األك��ف��ان أح��اس��ن ل��ب��س��ت ك��ف��ن وال��ع��ال ال��ف��ض��ائ��ل غ��رر م��ن ص��ي��غ أو

الوليد: بن مسلم قول من

ال��م��خ��ل��ف ال��ث��ن��اء ذاك ول��ك��ن��ه ح��ن��وط��ه ريٍّ��ا ال��م��س��ك ن��س��ي��م ول��ي��س

فقال: تحذلق وإنه تصاغ. األكفان جعل أنه سوى املعاني هذه إىل شوقي أضاف فما

األوط��ان ج��وان��ح ب��ي��ن دف��ن��وك ه��ي��ك��ًال ت��ص��ور أوط��انً��ا انَّ ف��ل��َو

فيها! النابه الفقيد يدفن لم جسًدا تصور لم إن األوطان أن يحسب كأنه جسًدا، يريد
شطرته: فهذه يرسق أن يستحق ال ما شوقي رسق وربما

األس��ي م��ش��ى ال��ح��ج��از إل��ى ن��ع��ي��ت ل��م��ا

همزياته: إحدى يف الرشيف شطرة هي أليست

ال��ج��وى م��ش��ى ال��ن��اع��ي��ان ن��ع��اك ل��م��ا

املنية «أن أيًضا الرشيف قول من هي اإلنسان» غاية املنية «أن الشطرة هذه وكذلك
إذ فريد رثاء يف إليها فعاد كلها، الشطرة انتهاب عن صدته القافية وكأن األبعاد»، غاية

قال:

ال��ب��ع��اد ق��ص��ارى أو ال��ق��رب غ��اي��ة ال��م��ن��اي��ا ف��إن ن��أى أو دن��ى م��ن

حدة. عىل فصل يف رسقاته بيان إىل وسنعود قصيدتني. يف الغنيمة فأتم

الذي الرابع العيب وهو الجواهر؛ دون باألعراض ولعهم املقلدين عيوب من اإلحالة ويشبه
أن بيد ومذاهبه، التقليد أنماط عىل الدالة القصيدة هذه عيوب من عليه الكالم اخرتنا
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إىل به يمت سبب منهما ولكل والعبث، والسخف واللعب الخطأ بني كالفرق بينهما الفرق
اإلحالة، إىل التفطن يسهل وقد فارغ. وعقل أعوج طبع عن الصدور يف تشابها إذا اآلخر،
عىل يعرس كما بالبداهة، يدركه ال من عىل عسري العبث من الرضب هذا إىل التفطن ولكن

البيت: هذا إىل القارئ أيها انظر الرجال، رزانة إدراك األطفال

وث��وان دق��ائ��ق ال��ح��ي��اة إن ل��ه ق��ائ��ل��ة ال��م��رء ق��ل��ب دق��ات

أن معناه يشتمل؟ تراه معنًى أي فعىل شوقي، عشاق رأي يف القصيد بيت فإنه
جوهر هو وهذا وثوان، دقائق من مؤلفة اإلنسان يعيشها قد التي السنة مائة أو السنة
يكون دقيقة؛ ستون والساعة ساعة، وعرشون أربع اليوم إن قائل قال إذا فهل البيت،
دقات بني قرن إنه لك: يقولون ولكنهم الرائعة؟ بالحكمة أتى قد شوقي قراء عرف يف
بالحياة. الضن واجب إىل هدانا وبها تعجبنا، التي الرباعة هي وهذه الساعة، ودقات القلب
املزورة بالغتهم وأن إعجابهم، يف إليها يذهبون التي املسافة قرص يف للنظر يبدو وهنا
فلو وإال العارضة. الحس بمشابهات بل النفسية، واملعاني الجوهرية بالحقائق تتعلق ال
يفهم فهل الرملية، أو املائية بالساعات الوقت يقاس كان أيام والقلب الساعة بني قورن
والثواني، الدقائق بدقات حقيقية عالقة الخالدة القلب لدقات وهل معنًى؟ املقارنة لهذه

الحياة؟ رس اإلنسان منها يستنبط
يف ينظم الذي املعنى يتوقف وهل حياتهم؟ نفاسة األحياء يقدر العوارض أبهذه
«أن فريد: لرثاء نقدنا يف قلنا ولقد طارئ؟! باخرتاع سطحية عالقة عىل اإلنسانية الحياة
وحديثها، قديمها بأرسها: اإلنسانية حقائق ألنها لغة؛ أو بلفظ تتعلق ال الخالدة الحقائق
تتعلق ال الخالدة الحقائق أن عليها ونزيد هنا، الكلمة هذه ونعيد وأعجميها.» عربيها
وليتدبروه، الغابر الجيل قراء ذلك فليذكر زائلة، مشابهة عىل تقوم وال محدودة، بفرتة
رثاء من أجد جد موقف وأي — جد موقف يف يعظه ناصًحا سمع لو أحدهم أن ويقيننا
يف ألغرب الساعة»؛ تنبض كما ينبض قلبك ألن وقتك؛ صن أخي «يا فيناديه: النابغني؟
شعًرا الكالم هذا يسمع حني ولكنه عقله، يف الشك يخامره صاحبه أن له ولخطر الضحك،
ولو وحكمة، فكاهة الشعر يف جائز الهزل أن لحسبانه إال ذاك وما قائله، ويكرب له يطرب

منه. ويلهو منه يضحك أن حقه بما تمثل ملا الحياة، كجد جد الشعر أن علم
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هذان: أخواه البيت وكهذا

ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ه��الل ج��زع م��ن��ك��ًس��ا ال��ب��الد ع��ل��م ف��ي ل��ف��وك
ف��ان ب��دم��ع ي��ب��ك��ي ل��ك��ن��م��ا ري��ب��ة م��ن وال خ��ج��ل م��ن اح��م��ر م��ا

وما وحوزتها، األمة مجد من إليه يرمز ما فهو الجوهر فأما وَعَرض؛ جوهر وللعلم
خاصة، ولونه نسيجه فهو الَعَرض وأما وطنية. وفرائض قومية معالم من بمعناه يناط
العلم يف نظم هو إذا العرض بهذا يولع فشوقي ألجله. األعالم ترفع فيما قيمة لها وليس
لم لو املرصية بالراية املرثي نعش لف يذكر كان ما أنه ريب وال الجوهر، ذلك يعنيه وال
بدرت فلتة أو هفوة هذه وليست منزوًفا، دًما ودمعها دمًعا لونها يكون كي حمراء تكن

األحمر: الهالل وصف يف قال فقد علًما، وصف كلما دأبه هي بل هنا، منه

ع��ث��م��ان��ا ش��ي��ب زك��ى ال��ب��راءة دم غ��رت��ه ح��ول م��ن��ه اح��م��ر م��ا ك��أن
ظ��م��آن��ا م��ات ق��د ال��ذي ال��ش��ه��ي��د ن��ور ح��م��رت��ه أث��ن��اء ف��ي اب��ي��ض م��ا ك��أن
وم��رج��ان��ا ي��اق��وت��ا األف��ق ق��ل��د ق��د ل��ه ال��ع��ي��ون ت��س��م��و ش��ف��ق ك��أن��ه
وأش��ج��ان��ا وج��ًدا ب��دا ح��ي��ث ي��ث��ي��ر م��خ��ت��ض��ب ال��ع��ش��اق دم م��ن ك��أن��ه
ول��ه��ان��ا ع��ف ل��م��ا ي��وس��ف خ��دود وه��دى رائ��ع ج��م��ال م��ن ك��أن��ه
رض��وان��ا ك��ف ف��ي ف��ت��ح��ت ق��د ال��خ��ل��د ف��ي زاه��ي��ة ح��م��راء وردة ك��أن��ه

الشفق، لون يف واملرجان بالياقوت وبالوجنة بالوردة وعنوانها األمة راية يمثل فهو
سلم وليته الشعرية! للطاقة فيا عشاق، دم أو لشيبة خضابًا يكون ذكره إذا الدم حتى
ولم خدين، له هللا خلق حيث من خدوًدا ليوسف يخلق فلم اللفظ، عيوب من ذلك بعد
هالًال وصف قد هو إذ املحسوس، الواقع طابق ليته بل لها، غرة وال غرة للراية يجعل
إليه، تنبه أنه لو عليه اسمه يدل كما ذلك، عكس عىل األحمر الهالل حمرة أثناء يف أبيض
أنه إليه ويخيل الستة، أبياته يف «الكأنات» هذه رص صاحبنا أن ألقسم فإني هذا ومع
من ال وكأن، كأن يقول من أشعركم لقال: الخطاب، بن عمر عهد إىل الزمن به تقدم لو

… ومن من يقول
من بطل نعش عىل ملفوفة حمراء راية الرجل هذا يصف أن العجيب الغباء ومن
نعش عىل ملفوفة كأنها احمرارها، عن والريبة الخجل بنفي فيرسع الوطنية، أبطال

143



والنقد األدب يف الديوان

باله عىل يخطر الذي ما إذ عفة! بريئة وهي الظنون، الناس بها يظن أن يخىش راقصة
قائًال: يخاطبه الذي الرجل يرثي وهو املقام، هذا يف والريبة الخجل

ال��ب��ان��ي ف��أن��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ق��ائ��م رك��ن ل��ألخ��الق ك��ان إن

كانت إذا شوقي شعر وليت بصاحبها! تنتهي أين بدأت إذا تعلم ال الغباوة ولكنها
معنًى أي بها النعش للف يرى ال أكان يقول؟! كان تراه فماذا الفرنسية، كالراية رايتنا

أحمر؟! بدمع تبكي ال ألنها
يف قلنا كما الرمل كومة الشعوذة، معجزة السيمياء، آية ومعجزته: شوقي آية تلك
من مختاًرا معرًضا فجاءت الواقع، بمخالفة الطبائع امتساخ فيها أتم ولقد املقال. أول
آخر خلًقا نفسه يخرج أن يسعه كان وما واالختباط، النشوز من مرقًعا وسمًال األغالط،
ملتو، وهو ومعانيه أغراضه يف ويستقيم مستو، غري وهو الشعر، من باملستوي فيأتي

يقول: فال مكة إىل تصل لم الحجازية السكة أن يعلم أن يسعه كان ولكن

ال��ح��رم��ان وروع ال��زائ��ري��ن ف��ي األس��ى م��ش��ى ال��ح��ج��از إل��ى ن��ع��ي��ت ل��م��ا
وال��ق��ض��ب��ان األع��الم م��ن��ك��وس��ة رب��اه��م��ا ح��ي��ال ال��ك��ب��رى ال��س��ك��ة

سيما وال للصحف، قارئ وكل املكي، والحرم املدني الحرم هما الحجاز يف والحرمان
وكذلك صغرى، وال كربى سكة مكة ربى حيال ليس أن يعلم — كامل مصطفى وفاة لدن
كما حاشد موكب يف يشيع لم الحسني أن يعلم أن مقدوره يف وكان الساعة، حتى هي

نعشه: وصف يف يقول فال مصطفى، شيع

ح��ن��ان وب��ي��ن ب��ك��ا ب��ي��ن ي��خ��ت��ال ب��ك��رب��ال ال��ح��س��ي��ن ن��ع��ش وك��أن��ه

يف منها يقول التي رائيته يفقه لم أفرتاه الرشيف، قصائد عىل يغري رأيناه وقد
الحسني: مرصع

ال��م��ح��اض��ي��ر ال��ج��رد م��ن ب��َوطءِ إال ت��ق��ل��ب��ه ك��ف ال ل��ل��م��وت وخ��ر
ال��ن��ور م��ن ج��س��م ف��ي ت��ح��ك��م ن��ار ت��ن��ه��ب��ه وه��ي ال��م��واض��ي ب��ي��ض ك��أن
م��ق��ب��ور غ��ي��ر ث��الثً��ا أق��ام وق��د ل��م��ص��رع��ه ت��دن��و إن ال��وح��ش ت��ه��اب��ه
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كيف ويعلم خربه، يستظهر من العامة ومن سيارة، مشهورة الحسني مرصع وقصة
طعنة، وثالثون ثالث وبه مات — قاتليه هللا حيا ال — وأنه بالجراح، أثخن حتى قاتل أنه
زياد ابن وطوفه رأسه واحتز جسده، ورض بالخيل ديس ثم رضبة، أربعني من وأكثر
امليتة هذه يموت ملن وأنى تفصيله. إىل حاجة ال فاجع خرب يف يزيد إىل أرسله ثم الكوفة،
والحنان، البكاء بني يختال نقول وال املواكب؟! يف بنعشه ويطاف الجنائز له تحتشد أن
بني يميز ال الذي كهذا مختاًال نعًشا كان من إال النعوش إىل االختيال ينسب أحد من فما
الذي عاشوراء موكب يقصد أنه زعم فإن خدرها. إىل عروس وزف قربه إىل قتيل تشييع
عام كل نرى ألننا وأقبح؛ أعظم فالخطأ الحسني، لوفاة تذكاًرا سنة كل الشيعة به يحتفل
ملجًما؛ مرسًجا جواًدا يقتادون وإنما نعًشا، يحملون رأيناهم فما املوكب، هذا من صورة
يحتفلون كانوا إذ الحسني، يوم به يذكر أن ينبغي يما وأدري شوقي من أْزكُن ألنهم

الثرى. يف بمدفنه ال حرب ميدان يف بمرصعه
عاهات يستقيص أن ألهم ولكنه يسكت، أن يسعه كان كما ذلك، يقول أال يسعه كان
مجهوده عىل يكافأ كأنه ذلك يف يجتهد وأن يتداركه. ال وما شاء، إذا منها، يتداركه ما الشعر
الجهلة بني شعره ينفق العاهات بهذه فإنه يستحقها، التي املكافأة يكاُفأ الحقيقة يف وهو
يدفع أن إال االستحسان عنه يشيع ما واستحسان الشعر قراءة من يهمه ال ومن والسذج،
والفنون. الغرائب من وكيت بكيت يشتغل إنه عنه يقال أو والسذاجة، الجهل تهمة عنه

مضاهاة إىل به يتسامى وبما حكمة، يسميه بما شوقي مألها التي القصيدة هذه ندع وال
الشعر، قراء من كثري قبلها من يخدع غشاوة عن نكشف أن قبل املعري؛ ومضارعة املتنبي
يتصنع التي البديهيات، وأشباه البديهيات تلك نروز وأن واقتناعهم، صالحهم يؤمل الذين
به. له طاقة ال عبء من نفسه ويريح هبنقياته من يريحنا لعله والرشد الحكمة بها شوقي
وأبعده مراًما الشعر أصعب من وهي الصادقة الحكمة رضبان: الكالم يف فالحكمة
الطبيعة، أعماق من الحقائق إليهم توحي الناس من طائفة لغري قيادها يساس ال مرتقى،
بالكلمة أحدهم ويلقي التنزيل، وصدق النبوة ببالغة تنفج آيات ألسنتهم بها فتجري
الشبهات، ومفرق الخطاب فصل هي فكأنما وجدانه، ومعني خاطره عفو من العائرة
وتسمعها وامتداًدا، رشًحا إال الضافية األسفار تزيده ال ما معدودات أحرف يف تستوعب
والجدة: القدم ويأتلف والبساطة، العمق يتقابل كيف وتريك ضياءها، ذهنك يف فتشع
التي الحية والنفس الثاقب النظر وحدة املتقلبة، الحياة تحلوها ما كأثبت الحقيقة قدم

بطابعها. مرئي كل تطبع
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قط تتفرق لم األزل منذ كذلك مجموعة فتحسبها الحقيقة، شعث لك تلم تارة فهي
هما: الحياة، لهم تصفو من فيهما يعدد اللذين املتنبي كبيتي تتفرق، أن لها يكون وال

ي��ت��وق��ع وم��ا م��ن��ه��ا م��ض��ى ع��م��ا غ��اف��ل أو ل��ج��اه��ل ال��ح��ي��اة ت��ص��ف��و
ف��ت��ط��م��ع ال��م��ح��ال ط��ل��ب وي��س��وم��ه��ا ن��ف��س��ه ال��ح��ق��ائ��ق ف��ي ي��غ��ال��ط ول��م��ن

واع نفسه واملغالط ينتبه، ال ولكنه شاء لو يعي من والغافل يعي، ال من فالجاهل
عىل صفوها الحياة من يغنمون الذين هم وهؤالء عيناه. تبرصه ما بيديه يحجب منتبه
هؤالء غري إنسانًا يجد فلن الجاهد، يجهد ومهما بها، الشعور من قسمه الذي حظهم قدر
املعنى. من بقدره نقص إال كلمة البيتني عبارة من يحذف ولن حال، عىل الحياة له تصفو
يجهلها، كان قد قارئها لكأن حتى تصويرها، فيحسن املألوفة الحقيقة إىل يُلِمع وتارة

العبد: بن طرفة كقول يذكرها. فعاد نسيها قد أو

ب��ال��ي��د وث��ن��ي��اه ال��م��رخ��ى ل��ك��ال��طِّ��َول1 ال��ف��ت��ى أخ��ط��أ م��ا ال��م��وت إن ل��ع��م��رك

الفكرة طريف تصل وطوًرا باألجل املرتهنة العمر بحبوحة يف يقال ما أجمل وهذا
البحرتي: قال كما جانبيها من عليك فتعرضها

ن��ب��ي��ه خ��م��ول إال ت��رت��ق��ب ف��ال خ��ام��ل ن��ب��اه��ة ال��دن��ي��ا أرت م��ت��ى

العقدة به ترضب الُجراز كالسيف شطرين، الخالف يشطر برأي تصدع وطوًرا
املأثور: املتنبي كقول عجل عىل فيقسمها املؤربة،

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن ال��ظ��ل��م

فراس: أبي كقول أو

ك��اِف ش��يء ف��ك��ل ق��ن��ع��ت ف��إذا ك��اف��يً��ا ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق م��ا ك��ل م��ا

الطرف. والثني لرتعى للدابة يطول حبل الطول: 1
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كأنها فتصبح الطبيعة مشاهدات من مشاهدة الشاعر به ينتزع ما الحكمة هذه ومن
نوعها، من حالة كل نظره لصدق فتطابق واحدة، حالة بها يقصد أو الجامع، القانون

مرداس: بن العباس بيت ومنها

ن��زور م��ق��الت ال��ص��ق��ر وأم ف��راًخ��ا أك��ث��ره��ا ال��ط��ي��ر ب��غ��اث

ونتاج. نسج كل يف كثريًا يطرد مما هو بل فحسب، الطري كرائم يف كذلك الشأن فليس
املألوفات، وضوح فيوضحها البعيدة، العويصوالفكرة املعنى الحكيم الشاعر ويقرب

الفذ: البيت بهذا األودي األفوه صنع كما

س��ادوا ج��ه��ال��ه��م إذا س��راة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال

يف وإنعاًما تدبًرا القرائح وكلت االجتماع، علوم يف وتنقيبًا بحثًا األقالم حفيت فقد
بزبدة كلها خرجت فما والدساتري، األنظمة من شتى سنن عىل الدول وراقبت األمم، شئون
يف الناشئ البدوي هذا إليها اهتدى التي الحكمة، هذه من أتم وال أصدق ال جذوة أو
واإلصابة. السداد من ثقة عىل كنت إال البيت هذا بميزان أمة تزن ال وإنك الجهالة، عصور
بها، املسلم الحقيقة إيراد عىل قارصة غري ترى كما وهي الصادقة، الحكمة هي هذه
وبغري البليغ، واللسان النافذة والفطنة الخصيبة الفطرة تبرصها كما الحقيقة هي وإنما
يلتقطها. من يحرزها الطريق كحصباء للدهماء، مشاًعا ملًكا إال الحكمة تكون ال ذلك

تحصيل قبيل من كان ما أرشفها معتملة، مغشوشة أو مبتذلة حكمة اآلخر والرضب
وبني بينها قارنا إذا ناقل، عىل لسابق وال قائل عىل لقائل فيها فضل ال وكلها الحاصل،
وكانت الغزير، النهر شاطئ عىل للناس اآلبار يحفر كمن كانت الطراز، ذلك من الحكمة
يحفر ممن وأحمق والهجري. الصدى لوحهم ملن الصلدة ينابيعه من املاء ينبط كمن تلك
الفاشية، النصائح تلك البديهيات أشباه من ينظم ويغدو يروح من النهر شاطئ عىل البرئ
البكور، يف والربكة منج، والصدق نافع، «كالعلم االبتدائية: التمرينات كتب بها حفلت التي
النصائح هذه إىل وما السالمة»، التأني ويف الندامة العجلة ويف تتقدم، األستاذ واحرتم

فوقها: من وليصيح بالحكمة ليشتهر ينظمها والحكم؛ واألمثال

وأم��ث��ال��ي! ف��ي��ه��ا ح��ك��م��ي م��ف��اخ��ري وائ��ل��ة ال��ع��ص��ر دون ال��ش��ع��ر دول��ة ل��ي
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هل ثم شوقي، هو إنه الفخور؟! واألمثال الحكم صاحب من القارئ يدري فهل
هي: هذه الشعر؟! دولة بها له استتبت التي وأمثاله حكمه ما يدري

ب��خ��ذال خ��ان��ت األع��الم إذا ول��ي��س ت��ح��ت��ه ف��ال��ف��وز ال��ع��ل��م ل��واء ع��ل��ي��ك��م
ال��ح��ال��ي ال��دول��ة ص��در ال��م��م��ال��ي��ك رك��ن م��ف��اخ��ره ف��ي أو ف��ض��ل��ه ف��ي وال��ع��ل��م
وإج��الل ح��ب م��ن ال��ن��ف��س ت��ق��در م��ا ب��ه ال��ع��ارف��ي��ن ع��ن��د ل��ل��ع��ل��م ي��ق��ل

∗∗∗
ل��ج��ه��ال ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ي��ب وال ون��ض��رت��ه��ا ال��دن��ي��ا «ت��م��ت��ل��ك» ب��ال��ع��ل��م

من نور، «العلم نحو: األول التمرين مفاخر وبني املفاخر هذه بني القارئ فليقارن
األدب»، الرجال وحيل الذهب النساء حيل الدرس، لحفظ العلم تعلم وقر، العلماء عارش
مياسم من عليها يبدو ميسم وأي بدولته، املتفرد الشعر ملك عليها زاد ماذا نفسه وليسأل
كل أليس وأصالتها؟! العبقرية ونهية البصرية وإلهام الشاعرية وحي من وماذا نفسه،

والقافية؟ الوزن بينهما يميز ما
فليتلق فأكثر، كلمات ست من املركبة الجمل هذه — هللا أعزه — ملكه أركان ومن

وليستفيدوا: الشاعرية صفاء عن حجبوا أناس الوحي

ال��ن��ف��اي��ة ال��ن��اس وس��ائ��ر ب ال��ل��ب��ا ه��م ال��م��ح��س��ن��ون

∗∗∗
ث��ب��ي��ر م��ن ال��ق��واع��د دك رم��ى إذا ال��ق��ض��اء إن

∗∗∗
م��دب��َرا ال��رءوس م��ن ي��ص��ي��ب ح��ت��ى رءوس��ه ث��م��ار ت��ج��ن��ي ال وال��م��ال

∗∗∗
ال��م��ف��راح ي��ج��زع ال��م��ن��ي��ة ع��ن��د الع��ب اله ك��ل غ��اي��ة ال��ج��د

∗∗∗
س��ب��ي��ل ع��ل��ي��ه ي��خ��ف��ى ال ال��م��وت ال��س��ه��ى ب��ن��اص��ي��ة ول��ذ ال��ه��واء ف��ي س��ر
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∗∗∗
ب��ابَ��ا ال��ل��ه ب��اب دون أر ول��م ح��ك��ًم��ا ال��ل��ه ح��ك��م غ��ي��ر أر ف��ل��م
ث��وابَ��ا ص��اح��ب��ه ب��ع��د وأب��ق��ى ح��ي��اة ف��ي أب��ق��ى ال��ب��ر وأن
وخ��اب��ا ه��وى ض��ل ال��م��ال ك��ح��ب ش��ي��ئً��ا ال��ل��ه ب��ح��ب ي��ع��دل وم��ن

∗∗∗
ال��م��ح��ت��رف ي��ه��ج��ر ل��م ال��ح��ظ إذ ح��رف��ة م��ج��ت��ن��ب ال��رزق وم��ا

∗∗∗
ت��ال ت��اب��ع ألب��ي��ه ام��رئ ك��ل ق��ب��ل��ك��م ال��ن��اس ت��راث إال ال��دي��ن م��ا

∗∗∗
وإم��اء ح��رائ��ر ال��ن��ف��وس وم��ن وج��الم��د ج��داول ال��ع��ق��ول وم��ن

∗∗∗
ج��ب��ان��ه م��ث��ل ال��رأي ال��ش��ج��اع ل��ي��س وق��ع��ه��ا ه��ائ��ب غ��ي��ر ال��ن��ص��ي��ح��ة ارم

الحمال، مع الزجاج تاجر حكاية أطفال ونحن علينا يقصون كانوا لقد ولعمري
التاجر نسمع أن يضحكنا فكان الفاترة، بالحكم املثل فيها يرضب التي الحكاية وهي
لك آل «إن أنه: متئًدا فيفهمه واحدة، إثر يف واحدة للحمال الثالث بحكمه يرمي الحصيف
بتفرش»، له أول الفقري مثل الغني حد لك آل وإن بتفرش. له أول املايش مثل الراكب حد
«إن نظًما: يسمعنا أن شوقي رأى حتى «شيلة»، أجرة تساوي الحكم هذه نظن ال فكنا
ما يقدر لم الذي الحمال ذلك بخرق فآمنا بتفرش»، له أول الجبان مثل الشجاع حد لك آل

الغالية! األجرة من قبضه
شوقي: يقول أن قبل آب فقد آب إذا املسافر أن علم وهل

واإلي��اب��ا ال��س��الم��ة رزق إذا ي��وًم��ا س��ي��ئ��وب م��س��اف��ر وك��ل

إياهم: سائًال جهلهم مستغربًا به أخربهم حتى الحق علموا أم

ال��م��م��ات غ��اي��ت��ه ال��ح��ي وأن ف��ان ال��ع��ي��ش أن ال��ح��ق أل��ي��س
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باهلل؟ ماذا أم كذلك أليس
أن: منه علموا حني إال األحالم أحد حكم أم

األح��الم��ا ح��ك��م��وا ق��وًم��ا أن ل��و ل��ن��اظ��ر ك��ال��ص��ي��اح أب��ل��ج ال��ح��ق

قوله: املعتملة املغشوشة حكمته أمثلة ومن

أش��الء وه��و إال ال��ل��ي��ث ي��ؤك��ل ال ب��ه ال��ت��راب ت��ح��ت ال��ب��ل��ى ت��م��ش��ى ل��ئ��ن

عىل الرتاب تحت استعصت شكسبري جثة أن ومعناه شكسبري. يف قصيدة من والبيت
أبالها، حتى يبلها ولم مزقها، حتى يمزقها لم إنه أي مزقها؛ حتى عليها يقدم فلم البىل

… وإجالًال! مهابة تفتتت حتى هي تتفتت ولم أتلفها، حتى يتلفها ولم
… عضًوا عضًوا إال يؤكل ال األسد أن كما تقسيمها، بعد ولكن أكلها، أكلها ملا وإنه
من واحد إىل املحسن والسماء، واألرض واملغربني املرشقني لشاعر متواصل تصفيق
ضحك بل ال متواصل، تصفيق واإليماء، بالذكر عليهم املنعم والرثاء، بالتقدير رعاياه
الشعر ملك فطرة الخرساء؛ البليدة والفطرة الصماء، القريحة عىل األصداء، به تتجاوب

الشعراء. وأمري
يف تفوقه جسد الحياة يف ألنها منه؛ العظمة بموضع ليست شكسبري جثة إن هذا، فيا
إىل أكملها من األحياء بقايا تبىل كما يبىل رفات املوت يف وهي كثرية، أجساد والقوه الحسن
بأبطال أليق ذلك لكان جسده، يتهيب املوت إن يقال بأن أحد يعظم أن جاز ولو أدناها،
نرى هذا مع ولكنا أقرانهم، عىل بها يتغلبون صالبة موضع أبدانهم كانت إذ الحروب؛

شجاع: أبي يف يقول املتنبي

ال��رم��م ف��ي األم��وات ت��ش��اب��ه��ه أم��س��ى ش��ي��م ف��ي األح��ي��اء ت��ش��اب��ه��ه ال م��ن

املجنون يلقبونه كانوا الخيل، وحلس الكريهة وابن الحروب محًضا نعلم من وهو
يبىل ال جسد ذو بأنه يمدح الوحيد فخره والحي اللب كان من بال فما وتهجمه، إلقدامه
تقسيمه؛ بعد إال فيه يتمىش أن تهيب البىل إن يقال ألن معنى ال أنه وعىل موته؟ بعد
ألن أشالء؛ وهو إال يؤكل ال بأنه الليث يميز ألن معنى ال ثم التقسيم. هو فيه تمشيه ألن
إال تؤكل ال والدجاجة أشالء، وهو إال يؤكل ال أيًضا فالفأر مأكول؛ كل يف كذلك الشأن
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لقمة يزدرد يشء من وما ممضوغة، أشالء وهو إال يؤكل ال األرز حتى بل أشالء، وهي
فعافاه الخلط، هذا فيخلط شاعًرا، يرثي وصاحبنا اآلكلني. جميع ويظن نظن فيما واحدة
ثلث منذ يلتمسها التي العظمة يفقه ال كان إن يفقهه العظمة أنواع من نوع أي هللا!
كل يف يصح فإنه فيه صح إذا رثاء يرثيه من شكسبري تقدير من وأين الزمان؟! من قرن

حيوان؟!
بوظيفة فيلحقها إليه، بالحكمة ينزل حضيًضا الحضيض هذا دون لشوقي أن عىل

يقول: أن الشعر ويكلف اإلعالنات كتاب

ن��ه��م ح��ل��ق ف��ي ع��زرائ��ي��ل إن ف��ه��م ك��ن��ت إن ال��ت��خ��م��ة اح��ذر
ال��ع��ل��ل ن��ص��ف ات��ق��ى ت��وق��اه م��ن ق��ت��ل خ��ل��ق ف��ك��م ال��ب��رد وات��ق
وه��واء ون��ب��ات ش��م��س ب��ي��ن ال��ج��واء ط��ل��ق ف��ي س��ك��ن��اك ات��خ��ذ
ب��ال��م��رور ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��م��س ت��ب��خ��ل ق��ص��ور م��ن خ��ي��ر ال��ب��ي��د ف��ي خ��ي��م��ة

النشالني»، من «احرتس كاتب يكون ال فلم وشعًرا، حكمة هذه كانت إن وتقول:
ويستمد الحكمة يستميل نابغة القطر»؛ توقيف الكمساري من اطلب النزول أردت و«إن

البالغة؟! ويرتجل الشعر وحي
شائًعا، مطروًقا معناها يكون أن يجوز أبياتًا هنا نورد املتقدم للبيان وتكميًال
فيها فينفث املطبوع الشاعر يتناولها كيف ليتبني الكلم، جوامع من يكون أن ويجوز
املتنبي شعر يف مثلها ورد معان من ونختارها هي، كما املقلد للنظام تعن وكيف حياته،

بعضها: وهذا يجاريه، أن ويطمع أثره شوقي يقتفي الذي

ق��ت��ال واإلق��دام ي��ف��ق��ر ال��ج��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس س��اد ال��م��ش��ق��ة ل��وال
ال��م��ذاق م��ر ال��ِح��م��ام أن ـ��ف��س األن��ـ ف��ي أوق��ع ال��ه��واء ه��ذا إل��ُف
س��ؤاَال ي��ل��ت��م��س��ه ل��م واغ��ت��ص��ابً��ا غ��البَ��ا ش��يء ال��ت��م��اس أط��اق م��ن
إي��الم ب��م��ي��ت ل��ج��رح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��وان ي��س��ه��ل ي��ه��ن م��ن
ال��ك��ف��ن ج��ودة دف��ي��نَ��ا ت��روق وه��ل ب��زت��ه ح��س��ن م��ض��ي��ًم��ا ي��ع��ج��ب��ن ال

الفطنة وآية الدامغة الطبع حجة طواياها يف تحمل الحكمة، رائع من أبيات فهذه
منه فتسمعها املشاعة األحاديث ذخرية من لشوقي تقع أن يمكن كان قد وهي البالغة،
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مقتلة، واإلقدام مفقرة «الجود مثًال: هي فإذا منظومة، األحاديث هذه نقل يف كعادته
حسن الذليل يزين ال الهوان، عليه سهل هان من مغتصب، القوي املذاق، مر الحمام
فكالهما الصحيح بميزان الحكمتني تزن أن شئت فإذا العامة، األمثال عهدنا وهكذا البزة»،
املرشقة والطبيعة امللهمة النفس من نطلب ما هي الواقعية الصحة ليست ولكن صحيح،
بصورتها طبعتها التي والشخصية منه تبجست الذي املصدر وإنما العميقة، والرسيرة
نجوى من بغيتنا هي شافية؛ مقنعة سريتها التي والحجة لدنه من خرجت الذي والقلب
ساد املشقة «لوال املتنبي بيت من يسمع حني السامع غليل منها يرتوي التي وهي اإللهام،
حياة، تزيده صحة؛ البيت تزيد ال التي الشطرة هذه ألن املعنى؛ يتمم ثم كلهم»، الناس
علينا أجدى وثمرة بنا، ألصق وحجة إلينا، أقرب حقيقة البيت يف بأن وحدها وتنبئنا
عن تعبريه وتأمل والرضب، الجمع بموازين تمتحن التي املجردة، الرياضية الحقائق من
ملس قد املتنبي أليس التعبري؟! هذا من أصدق ترى فهل الهواء»، هذا «إلف بأنها الحياة
تتبدلها؟ ثم زمنًا تأنفها عادة إال كيانها ليس التي املوجودات، هذه يف تركيب كل رس به

األبيات. بقية يف يقال ذلك ومثل
متاع صوغ ألنها النظامون؛ يتعاطاه ما أيرس املبتذلة الحكمة أن القول وصفوة
ألنهم اختالًسا؛ وال يقاربوها ولن مساًسا، العالية الحكمة يمسون ال أنهم حني عىل مشاع،
ببساطته اغرتوا وإن مضاهاته، يحسنوا ولن لهم وقع لو يقدرونه وال جوهرها يملكون ال
ملا العالية الحكمة قبيل من فخالوها أقوالهم بعض يف الناس بعض خدع وربما وسهولته.
النظامني بحكمة الظن املحسنون هؤالء فليعلم طالئها، وبريق صياغتها رنني من يبهرهم
وبون بعيد وفرق املعيشة، شئون يف مقبولة بكلمة يأتوا أن إليه يرتقون ما أرقى أن
آالًفا تقرأ واملكابدة، املران فبنت األوىل فأما الحيوية: واملعرفة املعيشية املعرفة بني شاسع
الحياة مزايا ففيض الثانية وأما عليك»؛ وحذار «إياك ونصائح اللياقة كتب يف أمثالها من
األكوان صفحات كتابها الرسمدية، وضمائرها املقدسة شمائلها يف التفوق وثمرة النادرة،
األوىل والبيان. الرشد روح وتنبثق واألديان، العقائد تتفجر ينابيعها ومن اإلنسان، ورسيرة
شتان. هذان وشتان الدائمة، الحياة نور من قبس والثانية املكتسبة، البيئة ألوان من لون
عىل — كالحريري عليه، الصناعة غلبة يف شك ال ملن املطبوعة الحكمة اتفقت وربما

يقول: حني — أذكر ما

م��خ��ت��ل��ف��ات ال��ش��ب��اك أن غ��ي��ر ص��ي��ًدا ي��ط��ل��ب ال��وج��ود ف��ي م��ن ك��ل

عليها. يقاس ال فلتات ولكنها
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أنه يصدق ال كأنه به، وطار كنز عىل سقط أنه فظن سوقي، بيت لشوقي ذاع ولقد
وهو: به لفرحته ينازعه أن يخىش كأنه أو له،

ذه��ب��وا أخ��الق��ه��م ذه��ب��ت ه��م ف��إن ب��ق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا

فقال: وكرر

ق��دم��ا إث��ره��ا ف��ي م��ض��وا ت��ول��ت ف��إن ب��ق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا

قوله: يف أيًضا كرر ثم

خ��راب��ا ك��ان��ت أخ��الق��ه��م إذا ق��وم ب��ن��ي��ان ب��ع��ام��ر ول��ي��س

يقول: إذ كرره ثم

ص��وان��ه وم��ن أول��ك��م ن��ح��ت م��ن ب��ن��اؤه ك��ان األخ��الق ع��ل��ى م��ل��ك

الحاصل، تحصيل من يعد بمعنًى الفرح هذا وكل أخرى، قصائد ويف نشيده يف وكرره
األخالق بأن يخربك من إليه تصغي أن يستحق ما لك يقول فليس مدلول، له كان إن
عكسه فيكون يعكس، معنًى يقرر كان ومن األمم. وقوام االجتماع صالح مالك الصالحة
فيما ويدخل البديهيات، يقرر فإنما متعارف، هو ما عىل يزيد فال ويطرد البطالن ظاهر

األولية. التمرينات حقائق أو الرياضية بالحقائق نسميه
هذه بمثل بائيته يف الناس يضحك املجنون سودون ابن كان لقد القناعة، هللا ورحم

الحكم:

ذن��ب ول��ه��ا ت��م��ش��ي ب��ق��ر ع��ج��ب ع��ج��ب ع��ج��ب ع��ج��ب
غ��ض��ب��وا ش��ت��م��وا إذا وال��ن��اس ش��ت��م��ت إن ي��وًم��ا ت��غ��ض��ب ال

يقول: أن إىل

ق��ت��ب ل��ه��ا ل��ي��س وال��وزة ل��ه��ا م��ن��ق��ار ال ال��ن��اق��ة
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ظريفة. سخيفة أنها فيها يقال أن أقىصمناه كان كهذه حكمة من قصيدته يف وكثريًا
بدولة يستأثر أن البحت بالسخف يطمع ولكنه الظرف، هذا من كالمه خال شاعر هنا وها

واألمثال. الحكم
كلمة حذفت أنك فلو له. مدلول ال الحقيقة يف البيت ألن مدلول؛ للبيت كان إن وقلنا:
معنًى تؤدي ال الكلمة هذه ألن يشء؛ معناه من نقص ملا أصفاًرا مكانها وجعلت األخالق
والوداعة املعارشة وحسن والسخاء كالصدق اآلداب: بمعنى تكون فقد الذهن، يف محدوًدا
ما وهو والبطش، والدهاء واملراءاة كالعناد الطباع: من ذلك نقيض منها يفهم وقد والحلم،
والحيوية البارزة الطبائع ذوي من بأنه رجًال يصفون حني اإلفرنج كالم من أحيانًا يفهم
تعرف ال من الغالبة الحيوية ذوات األمم من إن شوقي؟ يقصد املعنيني فأي املتينة،
فيها الحياة مادة تأصل من ذلك مع وهي فضًال، والرسقة الكذب تعد وقد معنًى، للصدق
البوار. أو العاجل االنقراض عليها يخىش ال بحيث والسيادة، القوة بواعث عىل واحتوائها
عىل القوة من تلفيه ال ثم سجاياه تحمد ملا منها وإن األمم، هذه بسري غاص والتاريخ
بنو قال كما لونها ما لنا يبني ال كان إن بيته عناه ما شوقي لنا فليقل وافر، نصيب

إرسائيل.
لنا: فقال يفقهون، ال ما الكالم من يتلقفون الذين الثراثرة أحد مرة أضحكنا ولقد
عىل لدليًال شوقي بيت ذيوع يف وإن الناس، نفوس من هوى وافق ما الحكيم البيت إن

الوردي: ابن بيت هذا حكيمك بيت من أشيع صاح، يا له: فقلت قيمته،

ح��ص��ل ق��د م��ا ال��ف��ت��ى أص��ل إن��م��ا أب��ًدا وف��ص��ل��ي أص��ل��ي ت��ق��ل ال

بل حكيم، مليون عرش ثالثة من أمة إننا لنا! فهنيئًا قيمته الشعر لهذا كان فإن
أبنائها. من الحكماء عىل إال تطلع ال الشمس فإن لإلنسانية، هنيئًا
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الوضاء. ومجلسها الزهراء، بفاطمة أقسم املختار. النبي وبقرب األستار، ذات بالكعبة أقسم
من رشيف كل ومزار البدوي، السيد ومقام الزينبي، والرضيح الحسيني، باملشهد أقسم
… نرية إال باألمس دفنوا إن ما الزكية، ومراقدها النبوية بالعرتة أقسم وعيل. فاطمة ولد
فاطمة املحسنة لألمري رثاءه شوقي استهل األقسام بهذه األصح، عىل أو القسم، بهذا

قوله: منثور وهي إسماعيل. بنت

ال��م��ع��ط��رة وال��روض��ة ب��ال��م��س��ت��رة ح��ل��ف��ت
ال��م��ن��ورة ـ��ح��ظ��ائ��ر ال��ـ ف��ي ال��زه��راء وم��ج��ل��س
ال��م��ط��ه��رة ـ��ي��ب��ة ال��ط��ـ ال��س��الل��ة م��راق��د
ن��ي��رة إال ب��األم��س ال��ث��رى إل��ى أن��زل��وا م��ا

نبي وبكل ومقام، قبلة بكل له ألقسمت قسم إىل يحتاج أن من أظهر األمر أن ولوال
ال — هللا لعمر — ولم فكاهة، للرثاء كان إن الرثاء، فكاهة يف وحده لنسيج إنه وإمام،
يبكيهم من يبكي وطفق منه، مبتدًعا فنٍّا أجمع مراثيه يف شوقي أرانا وقد فكاهة له يكون
لك يقسم قط أحًدا أفرأيت باملدح؟ العبث ويقرتن باملزح، الجد فيه عليك يلتبس بنمط كافة
محمل كالمه يحمل أن يتقي أو التكذيب، يخىش كأنه مرثيه، مناقب تعداد يف صدقه عىل
ونتلقاه الظن نحسن ال فلم شعره، جميع يف هذا اطرد وإذا شوقي؟ غري واملجانة الرياء
فكاهة عليه مصطلًحا البالغة أصول يف اسًما له ونتخذ بابه، يف جديد مذهب أنه عىل منه
الشواهد نورد ثم التسمية، هذه ترقه لم إن لديه مقبوًال آخر اسًما أو قلنا، كما مثًال الرثاء

سواه. املكروه عىل يحمد ال الذي هللا بحمد — طويلة لكثرية وإنها مراثيه؟ من عليه
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ويف جميًعا قصائده يف واطراده الباب لهذا شوقي اخرتاع يف يمارون الذين وسنرى
ولكنها خاطر، هفوة أو نظم بفلتة ليست أنها سنريهم نقول الواحدة، القصيدة أبيات
تهمة واتقاؤه التكذيب من حذره كان فلو وإال ينساها. وال يعيها ورسوم يرعاها، أصول
بعده: يقول أن إىل يدعوه كان فماذا القصيدة، مطلع يف قريحته بها سبقت فلتة املناجاة

ال��م��ح��ض��رة وال��وف��ود د وال��ب��ن��و ال��ج��ن��ود دع
م��زورة ول��وع��ة ك��ذب دم��ع وك��ل

واتهم الريب فأشعرنا بالقسم، قصيدته بدأ فالشاعر ينصفون؛ ملن بني األمر أن إال
وإنه القسم، ذلك حكمة فأرانا املزورة واللوعة الكذب الدمع فذكر عاد ثم ثنائه، يف نفسه
يبارى أال ونرجو إليه، يسبق لم واخرتاًعا تفننًا وإنما الرثاء، بفنون جهًال منه يبدر لم
لشاعرنا غبن فهذا القديم، الرثاء عهدنا كما رثاء الجديد االخرتاع هذا يسمى أن فأما فيه؛
هو وعليه ظريف، مبتكر اسم له يُنتقى أن من إذن بد فال أسمائها. بغري لألشياء وتسمية

نماذجه. ورسم أصوله وضبط قواعده تحرير

من املجانة إىل أقرب توقًرا وال بالتعمد، أشبه خطأ رأينا ما الرجل! هذا أمر وهللا عجيب
أغناه كان فما وبكائه. تأبينه يف التباسهما قط باإلجالل الهزل التبس وما رثائه. يف ُهذائه
تكن لم وهبها عليها! يتنازع أو فيها يرتاب أن من أشهر األمرية ومربات الحلف، عن
يف الرباهني أو باأليمان الناس، يصدقها لم إذا املآثر، تؤيد أن العادة جرت فهل كذلك،

ونسأله: هذه نتجاوز الرثاء؟ قصائد
هذا أرضوري مزورة؟ ولوعة كذب بدمع األمرية عىل تبكي الناس أن يفرتض باله ما

وأنه: عنها تغني ال الكاذبة الدموع أن بعده ليقول

م��دخ��رة ص��ال��ح��ة س��وى ال��م��ي��ت ي��ن��ف��ع ال

عن وأغنته امليت نفعت خالصة واللوعة صادقة كانت إذا الدموع ألن ذلك أيقول
يغض الذي السخف، هذا فلم املعنى هذا يف كالبكاء التباكي كان فإذا املدخرة؟! الصالحة

جدوى؟ من له وليس والباكني املبكية من
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ضعف يلمس أن نريد أننا لوال النقد من محالٍّ القصيدة لهذه لنوسع كنا ما ونحن
قصيدة، دون قصيدة به تنفرد ال ضعًفا النفوس، حاالت بني التفرقة عن شوقي تمييز
عن الرغو نمسح أن فأحببنا االستحسان، معرض يف يرددان منها بيتني سمعنا أننا ولوال

وهو: األول فالبيت لهما. املستحسنني رأس عىل يكون أن عساه ملن محضهما

ال��م��ق��ب��رة ج��س��ر ال��م��ه��د ي��م��ت ي��ول��د م��ن ف��اط��م

إليه السابقني من نذكر عليه، متوارد معنًى وهو املقربة»، «جرس منه أعجبهم
يقول: حيث العتاهية أبا

م��ع��ب��ر ل��ه��م ال��دن��ي��ا ف��إن��م��ا غ��ي��ره��ا إل��ى ال��دن��ي��ا وع��ب��روا

فقال: وقسمه املعري وفصله

ال��ج��س��ر ي��ع��ب��ر أن ال��م��رء وف��ق��د وث��ان أول م��وت��ي��ن ب��ي��ن ك��ج��س��ر ح��ي��اة

الوراق: محمود قول يف وأوجز أوضح وهو

ج��س��ر ل��ل��م��ن��ي��ة ال��ش��ي��ب أن��م��ا واع��ل��م ال��م��ن��ي��ة غ��ف��ل��ة اغ��ت��ن��م

املهد من يخرج املرء جعل ألنه كعادته، وشوهه رسقه أنه هو شوقي صنعه فالذي
أطفاًال! كلهم يموتون الناس نظن وما املقربة، إىل

بقيته. املتتالية بمراحلها والحياة الجرس مراحل أول املهد أن والصحيح
قوله: رأيهم يف القصيد بيت هو أو الثاني والبيت

س��ك��رة ب��ف��ي��ه ك��ان��ت ح��ن��ظ��ل��ة ي��ل��ف��ظ��ه��ا

البيت، هذا خال القصيدة يف بيت كل يمتدح أن لنا يخطر كان وقد الروح. يعني
وأراد تعبريه، سقم عىل شوقي به دل فقد وانتكاسها؛ األذواق تضاد يف الغرائب من وهذا
كنى ألنه املراد؛ فعكس املوت، عند فراقها بمرارة ويشعر الحياة يحب املرء إن يقول أن
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من فيه ملا إليه اإلنسان يرتاح محبوب ولفظها الحنظلة، بلفظ الحياة ترك صعوبة عن
قال: أنه ولو فمه عن املرارة إزالة

ح��ن��ظ��ل��ة ب��ف��ي��ه ك��ان��ت س��ك��رة ي��ل��ف��ظ��ه��ا

حال املوت أدركه إذا حتى الحياة من اإلنسان تأفف تمثيل يف الصواب هذا لكان
يديه عىل يميش كمن صاحبنا نخال ولكننا «السكرة»! كأنها يلفظها أن وكره لديه مذاقها

معكوًسا. العالم فريى بطنه عىل ينام أو
القصيدة: هذه من قوله الحكم مخرج يخرجها التي شوقي ترهات ومن

ف��م��ن��ش��رة م��ي��ت��ة غ��د ف��ي ن��ف��س وك��ل

أمس من وأول أمس تحىص ال نفوس ماتت ولقد فحسب، غد يف تموت ال فالنفوس
إن يقول: أن اشتهى الرجل ولكن الساعة، بل اليوم تموت وهي السنني بآالف ذلك وقبل
جاء ملا له استقامت لو وهي العبارة، وخذلته األداء فخانه غًدا، منرشة تموت نفس كل

بطائل.
من شغلناه ما وحسبنا وانتقادها، إثباتها بني فرق فال القصيدة، أبيات سائر وأما
الحصاء، البوتقة يف نطرح وال الهواء يف نرضب فال شوقي، شعر بنقل الصفحات هذه حيز

البيضاء. الصحائف منه فخري واإلغضاء النقد فيه تساوى إذا والشعر
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دونها يرتيث مراكب رأسه يركبه الوجه، مدرع الفكر ضيق رجل الرافعي أفندي مصطفى
التطوح نفعه وطاملا أناتهم، وطول برتيثهم السداد يخطئون ما وكثريًا أحيانًا، الحصفاء
تكذيبه، يستطيع ال من وعىل األمة عىل العريضة الدعاوي يدعي إذ جله، أو أربه كل وأبلغه
إذا االعتساف، أن بيد به. يخدعوا أن يكرثهم ليس من عند إلحافه وينق دعواه فتجوز
ما عليه فيضيع املرار، إحدى الزلل يف صاحبه يوقع أن وشيك الرأي، يف الخرق رائده كان
فعل وكذلك كذب، من لسانه يف وما هوس من دماغه يف ما بكل لفداه مضيعه أنه علم لو
وأن مركبه، خطر نفهمه أن علينا فحق الرافعي، بمصطفى الرأس وركوب الفكر ضيق

الشكيمة. ويصلح املطية يبدل لعله رأسه، من مقاًدا أسلس قدميه
بعض وهو شوقي، نشيد فيه نقدناه مما فكان الكتاب هذا من األول الجزء أصدرنا
أن النشيد سقط إذا يبايل ال ألنه الرافعي؛ إليه ينظر ما وجماع شعره من إليه ننظر ما
ولكنه سكرة! كلماته من حنظلة كل وتقلب جوهرة شوقي بضاعة من خرزة كل تحسب
ورسق مدمية، وال مصمية عنده من إليه يفق لم املحصور والولع املحدود اللجاج هذا مع
التي النقد أوجه من وجًها الثانية نشيده طبعة يف يدْع فلم والذخرية، الكنانة منا انتهب بل
منزعني. من تصيب وال مرتني بها يرمى ال القذيفة أن وفاته وسدده، انتزعه إال بها أتينا
وما صنيعه. إىل التنبه فينا يقدر ولم عنا، يستغن فلم وأساءه؛ الظن بنا أحسن ولقد
الناس يرسق أن يسوءنا ونحن علينا، سطوه عن السكوت فينا يقدر — هللا عافاه — له

سياجنا؟ غري عىل اجرتاءهم نرىض وال غرينا من
يريد وال اإلفراط بغاية لنفسه أذن ولكنه اإلعذار، بعض فيعذر ترفق أو اعتدل وليته
كما السامي أبا يا أو درويش أبا يا هذا فبعض التفريط. من الغاية بسوى لنا يأذن أن
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املساكني صاحب فإن خطابك، يف األغاني للجنة تقول كما عمرو أبا يا أو نفسك، تكني
النهار. رائعة ويف صنعت كما بالسيف يغتصب أال حري

ونخوة، حماسة بل وعًظا، يكون «أال يجب القومي النشيد إن شوقي نشيد نقد يف قلنا
منه فحور نشيده إىل عمرو أبو صاحبنا فرجع الشعب»، لسان عىل موضوًعا يكون وأن

فقال: املتكلم بضمري استطاع ما

ول��ن ك��ال م��ج��دن��ا ي��م��وت ف��ل��ن وزم��ن ج��ي��ل ك��ل ف��ي ال��ع��ال إل��ى

األوىل: الطبعة يف البيت هذا كان وقد

ول��ن ال م��ص��ر م��ج��د ي��م��وت ف��ل��ن وزم��ن ع��ص��ر ك��ل ف��ي ال��ع��ال إل��ى

الناس بني وقف ترابه، يديه عن ونفض مواراته من ووثق الضمري هذا طوى أن وملا
لقوله: شوقي يؤنب وصاح شيئًا يصنع لم كأن

واب��ن��وا ال��م��ل��ك خ��طُّ��وا األخ��الق ع��ل��ى

إلخ. … إلخ
للشعب؟» شوقي من أم لنفسه الشعب أمن ترى؟ يا الوعظ هذا «وممن ويسأله:
املناقشة؟!» هذه ويناقشهم هنا املرصيني يأمر الذي «فمن قبل: من سألنا كما ص٧٩.

واملواعظ». الفلسفة مطية استوطأ «أنه عليه أخذنا وكما
هذا، يومنا يف كدأبنا الدهر طوال سنظل أننا حسب «قد أنه شوقي نشيد من وأنكرنا
يف نرشع نربح وأال مكاننا، يتهيأ أن العصور جميع يف به نتخطى ال نشيًدا لنا فنظم

األركان». بتشييد ونهم امللك خطط برسم ونبدأ االستعداد، يف ونأخذ التمهيد،
ومكانكم للملك مهدوا هيا مرص لبني اليوم قيل «وإذا فقال: الببغاء عمر أبو فجاء
الدنيا، آخر وإىل هللا شاء وما سنة ألف وبعد سنة مائة بعد هذا لهم يقال فهل تهيأ،

ص٧٨. تمهيد؟» يف كله الدهر يزالون وال
تكن «لم الشمس بأن مليٍّا؟» أولكم تاج تك «ألم الشمس: عن شوقي قول عىل وعقبنا

ساللتها». من أنهم يزعمون وكانوا لهم معبوًدا كانت وإنما الفراعنة، تاج
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املرصيني أولية تاج كانت الشمس هذه أن شوقي زعم «أن أيًضا: الببغاء فعلمت
ص٧٩. ويعبدونها» إليها ينتسبون كانوا وإنما بني، خطأ

لقنته! إذا بالتاريخ الببغاوات أعلم ما فلله
و«شيئًا» تهيا و«تهيأ» سيلت «سئلت» صري وأنه الهمزات، تخفيف شوقي عىل وعبنا

شيا.
إال يفهمه لم سيلت همزة يف التسهيل «وهذا يقول: وجعل عمرو أبو ينسها فلم
سئلت.» الكلمة وأصل أدركوه فما األساتذة من طوائف عنه بالسؤال لقينا وقد القليل،

ص٨٢.
بهذه هو يدركه ما يدركون ال الذين األساتذة طوائف سؤال عن مندوحة له اآلن فمنذ

السهولة!
و«فخَرا» عزٍّا عهدهم تطاول تلحني: يستقبحون والظرفاء امللحنني بعض أن وروينا

إلخ. إلخ
«وإذا قالوا: الصوت. وترجيع املد فيخلفه اإلنشاد يف يسقط أن بد ال التنوين ألن
ثم منها؟» تفوح رائحة فأي ورجعه، صوته بها ومد «فخَرا» كلمة إىل مثًال املنشد انتهى

املنشد.» نعذر ولكننا النقد، من النوع بهذا يبايل ممن نحن «ولسنا قلنا:
معرض الكلمة وجعلوا فخًرا بقوله «تنادوا أنهم وامللحنني األدباء عن كذلك هو فروى
ولسنا قلنا كما قال ثم كالمه». طعم من الشعراء أحد يذوقه ال مما إنها وقالوا: نوادرهم

فلندعه. السخف هذا بسبيل
ندعه؟! لم نحن كنا لو يدعه كان أتراه

املقطوعة: هذه واستضعفنا

األم��ان��ا أخ��ذ ح��دث��ان��ه وم��ن ال��زم��ان��ا ص��ح��ب ال��ذي ال��ه��رم ل��ن��ا
ال��رق��ي��ا األم��م ع��ل��م��وا أوائ��ل ن��م��ان��ا ال��ع��ال��ي ال��س��ن��ا ب��ن��و ون��ح��ن

النفوس». له تهتز ما الفخر نشوة «من فيه ليس مساًقا ساقها الناظم ألن
أن عن شوقي غفل «كيف متعجبًا: وتلفت باملرصاد لنا الواقف صدانا فاستضعفها

ص٨٣. الضخم؟!» املعنى بهذا للفخر يحتال
اليقظان! الراصد أيها غفل كيف اسأله ثم باهلل، فاسأل
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املقطوعة: هذه تليت ملا أنه اللجنة أعضاء بعض عن ونقلنا

رك��ن ل��ل��ع��ز وراءه��ا ف��ل��ي��س واب��ن��وا ال��م��ل��ك خ��ط��وا األخ��الق ع��ل��ى
ع��دن ال��ن��ي��ل ب��وادي ل��ك��م أل��ي��س

إلخ. … إلخ
األخالق عىل امللك ببناء النصح بني العالقة «ما وسأل: منبرت.» الثاني البيت «إن قال:

والكوثر؟» بعدن النيل وادي وتشبيه
قبله.» عما مقطوع «كالم وحده: وصاح عنهما وجهه وزوى والراوي القائل هو فرتك

ص٨٠. فماذا؟» وكوثرها عدن النيل بوادي لهم كان «فإذا سؤاله: لدنه من وسأل
البيت: لهذا نقده آخر عن ونقلنا

ال��ه��الل ع��ل��ى ال��ص��ل��ي��ب وأل��ف��ي��ن��ا ال��ج��الل ذي م��ل��ة م��ص��ر ج��ع��ل��ن��ا

فماذا الجالل، ذي ملة الوطن سمينا إن فإننا سديد، انتقاد «وهو فقلنا: ووافقناه
واليهودية؟!» واملسيحية اإلسالم يكون

وكأنه استكباًرا، واستكرب ووىل وأرص — يضعهما لم أو — أذنيه يف أصابعه فوضع
قلنا مطلًقا، الدين الجالل ذي بملة يريد أنه «زعم فإذا يقول: فراح النقد بهذا يسمع لم
األديان هذه وكل وإرسائيليني، ومسيحيني مسلمني بني يزالون ال ذلك عىل القوم فإن له

ص٨٤. الجالل.» ذي ملة
النقد، هذا إىل تقدمه أحًدا أن منها يستشف كلمة وال الديوان، إىل إشارة وال كله هذا
،١٩٢٠ سنة نوفمرب يف طبعت أنها الرسالة عىل فكتب عنوة، ادعائه إىل قصد لعله بل
مؤرًخا عوض أفندي منصور لألستاذ كتابًا ٦٧ صفحة يف ضمنها أنه ذهنه لغفلة ونيس

… ديسمرب ١١ يف
من وعزوًفا تقزًزا نفوسنا تمأل التي هي جرثومته من ونظائره البغيض الخلق فهذا
ألحقر ما لها ليس ولكن إليها، ينتسبون من صناعة ومن وأدبائه، املايض الجيل أدب
سهًما منها أرجحهم حده. عند يوقف ووازع إليه يفاء ودستور يرعى حرم من الصناعات
عىل أطبعهم اسًما فيها وأرفعهم االدعاء، وصفاقة الجبن استخذاء بني فيها أجمعهم
وملق وخيالء، بالعجز شعور من نقيضان جميًعا وشعارهم الرياء، وصنوف الحيلة ضعة
واجب بال صناعة من غريها نعرف وال لذويها حقوق وال لها واجب ال صناعة واستعالء:
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عليه البأس كل البأس وإنما واالفرتاء، السماجة من بأس بها املحرتف عىل وما حقوق، وال
والحياء. املروءة من

فقيدناها األغاني، لجنة جلسة يف بعضهم بها نبس عرضكلمات عن بنا اتصلت ولقد
عىل أخذناها التي النقد وجوه أهون أنها مع كالمنا، يف ندخلها أن ألنفسنا وأبينا لهم
وقبل الصحف، عىل توزيعه قبل عليه اطلعنا ليلة ألصحابنا بها تحدثنا أننا ومع النشيد،
رسالته غالف عىل نفسه يَِسَم أن يستحي ال الرجل وهذا بصدده. اللجنة حوار نسمع أن
ولم فيه الحديث يفرغ لم مطبوع نقد إىل يعمد شعرائها»، وزهرة العربية كتاب «نابغة ب
تسميتنا حتى صغرية، وال كبرية منه يفلت وال جملة فينتحله إتمامه، عن صاحبه ينقطع
إليه، كلمة بفرد يوحي أن ذلك بعد عليه أن يرى ال ثم باألصنام1 العتيق املذهب مشاهري
يكتب هو كان مرص يف نقدنا كتبنا حني كأننا األناشيد، هذه لحوادث التاريخ باب من ولو
الصالبة بهذه وجهه من وثق وقد ندري وال السويد، أطراف أو الصني أقايص يف رسالته

والهضيمة؟ منها بالتهاون الثقة له أين من
فأبلغ فاتنا، أنه وظن نذكره لم النقد أوجه من وجه يف نفسه عىل يعتمد أن أراد وملا
(ص٧٤)، واالستقالل الحرية لفظتي من خلوه شوقي نشيد عىل فنعى والسخف الفند يف
يف وتتيه واالستقالل الحرية حرموا ممن ليست بأنها تتغنى أمة األعمه هذا رأى فمتى

بدونه. كيان لها يتحقق ليس بما مفاخرها
اليوم. بعد هوادة ال الضئيلة، نفوسكم هللا أغثى نفوسنا أغثيتم األدب. خفافيش يا إيه
من فأكثروا الثقالن، أيها لكم وسنفرغ خلقت، السوط هذا ملثل وجلودكم اليد يف السوط
حسناتكم، لها عملت ما أضعاف والحقيقة لألدب تعملون املساوئ بهذه فإنكم مساوئكم،

والحقيقة. األدب يحسها حسنة لكم كانت إن

العقاد محمود عباس

للطبقة أصناًما بذلك ليكونوا دونها هم التي الطبقة أصنام يقرر أن أكربهم «جهد :٦٩ صفحة يف قال 1

رذائله، وانفرعت شياطينه ونزغت باطله تغلغل قد صنم من «وكم :٧٠ صفحة يف وقال دونهم.» هي التي
عليك!» التوى منه تصلح ذهبت فإذا
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البايل العتيق املذهب أهل اثنني: أرضت السابق الجزء يف شكري عن أوىل كلمة كتبنا
ويأخذونا علينا، يحسبوه أن وإال الجديد، دعاة من شكري يعدُّوا أن إال يأبون كانوا الذين
املذهب عن األذى نميط يرونا أن يرقهم ولم رضوا، حيث من سخطوا هؤالء ولكن بشعره،
من سخطهم نبايل نحن وال أمرهم يعنينا وليس شكري. وخامة عنه وننفي الجديد،

محنطة. جثث رأينا يف فإنهم رضاهم،
والشبان، الذوق وسالمة واالتزان البرص أهل من املتعلمون الراضني، فريقي وثاني
ال ولهم عنه. املايض غبار ونفض األدب لصالح نرجوهم من وهم الدرب، عىل السائرون

كالمنا. لسواهم
معدة حملوا وكأنما رءوًسا، أكتافهم عىل يحملون ممن فمؤلفة الساخطني فئة أما
وأال أحد، من الخري نشيم أال يطالبوننا وهم ويتدبر، ينظر وذهنًا يفكر عقًال ال أخرى
يف ووقعنا تناقضنا قد فنكون األمل، هذا يخيب أن مخافة مخلوق يف رجاء لنا يكون
املعدات هذه وهللا أسخطنا لقد ويحنا! فيا وسمه! ويبقى عاره يلزمنا أمًرا وجئنا محظور
وضحى النهضة، أحجار أهم «وضع الذي شكري بنقدنا الالحسة ثعالبها وهجنا الضافية،
داعي وال غضبهم، من علينا ضري ال ولكن يقولون. كما وشهرته» شخصيته سبيلها يف

بشخصيته»! ى «ضحَّ شكري أن ننكر ال فإنا الغضب، لهذا
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عنه، للدفاع عليه املشفقون ويتطوع يقول، ماذا لبكمه يعرف ال الصنم! هذا مسكني
يسخرون وهم األالعيب، صنم جعلناه أنا منا وينقمون نقدنا، من له أقتل دفاعهم فيجيء
ونُمحضه النصح له نخلص كنا لقد عنه؟ ذودهم يجدي وماذا به، ويتضاحكون منه
ذلك ونعتد القديم، العهد قيود من تململه من نراه بما ونغتبط ونشجعه والسداد، الرأي
طامعني العمر نظل أن علينا كان فهل فيه، األمل مع ونجري التحرر يف صادقة رغبة منه
الزجر يف عليه وعنفنا له تخشنا ثم منه، اليأس من يشء عىل أهملناه ثم مطمع؟ غري يف

أحفاه. حتى رأسه راكبًا سادًرا وظل العنف، وال اللني وال اإلغضاء ال يغن فلم
التشجيع جانب إىل نغفل ال الشعر بقرض عهده أول يف عنه كتبناه ما كل يف كنا ولقد
الصنعة مفاخر يطأ «إنه ديوانه من الثاني الجزء صدر ملا عنه فقلنا عيوبه، إىل ننبهه أن
وعللنا معانيه»، ألبس ثوب أي يبايل وال تنقيح، أو بتهذيب كالمه يتعهد «ال وإنه: بقدميه»،
يف ولجاجتهم القديم املنهج يف الشعراء لتمادي طبيعية «نتيجة بأنه: هذا جموحه يومئذ
من يقابلهما للعقل وتطليق تطوح فهو فعل، رد نتيجة إنه أي العتيق»؛ املال احتذاء
أن أحد يرى فهل ،١٩١٣ يف ذلك وكان املايض، كهف يف املقلدين غطيط األخرى الجهة
له الواجب أدينا لقد كال رأيني؟ هناك أن صح إن األمس، رأي مع يتفق ال اليوم رأي

وحده. األدب حق نؤدي اليوم ولكنا قديًما، ولألدب
شكري تتهم «إنك كاتبها: فيها يقول توقيع بدون وردتنا رسالة أن املضحكات ومن
ذهن إن قلنا بل بالجنون، أحًدا رمينا وما كثري.» شعرك يف والجنون مثله وأنت بالجنون،
مجنونًا كوني أن عىل داللته. االتجاه لهذا وإن به، مكتظ الخاطر هذا إىل أبًدا متجه شكري
عليه، تقولنا وال شكري اتهمنا وما — َدقَّ أو َجلَّ — يشء يف لسواه وال لشكري يشفع ال

:«٧١ صفحة «االعرتافات كتابه يف يقل ألم بالجنون؛ نفسه يتهم الذي هو ولكنه

الضياء يف رأيت إذا غرو فال والذميم، الحميد سواء يشء، بكل الظن أيسء إني
كخياالت هي التي األوهام من الظن سوء يخلقه ما سواده يف ورأيت ظالًما،
همس يسمع املبلغ هذا الظن سوء به بلغ ومن الليل. ظالم يف الشياطني
اليمنى، أذنه يف يهمس الظن سوء وجد يمينه إىل تلفت فإذا أذنه، يف شياطينه
العجيب ومن اليرسى، أذنه يف يهمس الظن سوء وجد يساره إىل تلفت وإذا
تظهر بل لتخدعنا، قبحها تخفي ال الظن سوء يخلقها التي الشياطني هذه أن
يهيجها التي الخواطر هي الشياطني هذه (!) وجسمها وجهها حركات يف قبحها
إىل باملرء وتؤدي الظالم، يف الوطواط يمرح كما ظالمه يف تمرح الظن، سوء
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أعماقه وبلغت امُلرة، كأسه وجرعت الجنون، أجلها من عانيت قد نعم الجنون
فيه ويفكر يحسجنونه من جنون أعني بل يحسجنونه، ال من جنون أعني وال
ا.ه. واألماني. الذكر املرء ينيس ال الذي الجنون ذلك ونتائجه؛ أسبابه ويعرف

وأننا نفسه، هو منه اعتداًال أكثر شكري عن كتبناه فيما أننا القارئ أيها رأيت فهل
ويف املراد، من بأكثر التعبري من التحرز ويف واالحتياط، الحذر ففي يشء يف نبالغ كنا إذا

والدقة؟ للضبط وتحرينا للقصد توخينا فرط
ذلك، عىل شاهًدا وأوردنا الحواس، هذيان يسمونه ما يجرب بدأ شكري إن قلنا ولقد
لفظ: بأرصح يقول فيها فإنه آخر؛ شاهد «االعرتافات» من اقتطفناها التي النبذة ويف
وجهها «حركات يف قبحها تظهر بل قبحها، تخفي ال الشياطني هذه أن العجيب «ومن
هذا إىل سبيًال يدع لم شكري صاحبنا فإن يشء؛ يف املجاز من هذا وليس وجسمها».»
ذلك. حدوث واستغرابه بعجبه والجهر دهشته بإعالن بابه سد فقد والتأويل، الفرض

ص١٠: اعرتافاته يف أيًضا القائل وهو

ويرى وجود، لها وليس غريه يسمعها ال (غريبة) وألحانًا أنغاًما املحب ويسمع
ال خيالية أزهاًرا ويرى الهندسة، كتب يف عنها تسمع ال بديعة هندسية أشكاًال

النبات. علم يف الباحثون يعرفها

جنونه: وصف يف لقوله تأييد هذا ويف له، وجود ال أن يعلم ما ويرى يسمع فهو

ويفكر جنونه يحس من جنون أعني بل جنونه، يحس ال من جنون أعني وال
ونتائجه. أسبابه ويعرف فيه

االعرتافات: من ص٢١ يف قال والعفاريت. بالشياطني العهد قديم وشكري

النساء من العجائز ألتمس وكنت بالخرافات، االعتقاد كثري صغري يف كنت لقد
من ناحية كل تمأل القصص هذه صارت» «حتى الخرافية، قصصهن أسمع
وحتى والعفاريت، السحر ملؤه كبريًا عامًلا صارت» «وحتى عقيل، نواحي
عىل عفريتًا مرة رأيت أني وأذكر أكون. حيث تحل حويل العفاريت صارت
جسمه ولكن اإلنسان، شخص مثل شخصه الجسم، أسود وكان منزلنا، سطح

الكثيف. الشعر يعلوه
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انظر حداثته. يف كان كما أشده وبلغ كرب أن بعد اآلن هو بل فقط، صغره يف ذلك وليس
االعرتافات: من ص٢٥ يف قوله

أثق كي فأتلفت إبليس، يل يظهر أن شديًدا خوًفا أخاف األحايني بعض ويف
كنت كما والجن، العفاريت وجود أعتقد األحايني بعض ويف بعد، يظهر لم أنه
عواء مثل وترصخ تعوي القطط البارحة سمعت لقد صغري، أيام يف أعتقد
يف تفرغ ثم جلبابًا الليل تتخذ التي املعذبة الحائرة األرواح عواء أو «املجانني»،
إذا الخرس كأنها القطط عواء سمعت فلما العذاب، من تقاسيه ما العواء ذلك

شديدة. رعدة وأصابتني الجن من عفاريت أنها يف أشك لم الكالم، حاولت

تمثيًال يجد ال أنه وكيف يذكرها، التي الحائرة األرواح هذه وصف يف تدقيقه وتأمل
يفص٢٦: قال سمعه. يف صوت كل وكذلك العفاريت، بعواء إال — عوائها ال — القطط ملواء

ولدها. يف املوت أصابها جنية عواء كأنها الخنازير عواء مرة سمعت وقد

ص٣٤: يف قال الدور، تأكل النار كمنظر املرعبات يلتذ بعد وهو

عواطفه، قلبي يف فهيج الليل، من جنح يف هائًال حريًقا مرة رأيت أني أذكر
ذلك جالل بالجالل؛ أشعر وجعلت أعماقها، هيج بل العاطفة سطح يهيج ولم
املنازل تأكل النار وصارت بريقها، أرى كدت حتى عيناي وبرقت الهائل، املنظر
وعىل حولنا، والظالم يعلوها والدخان النار ألسنة وتتصاعد وتنهال، فتنهدم
… وذهني خيايل يف النار تلك لفح أحس وكنت شحوبًا، يزيدها نور أوجهنا
وما املناظر هذه أن يل يخيل أني الغريب ومن «ألتذها»، التي املناظر هي هذه

رسها. ومعرفة الحياة يفهم أن عىل املرء تعني اإلحساس من تبعثه

ص٧٢: اعرتافاته يف هنا يصفه ما له واقًعا شكري تصور ثم

إيلَّ ينظر أحًدا أو … بسوء يذكراني أنهما ظننت إال يتساران اثنني رأيت ما
هذا سيقرأ بمن اآلن ظني أليسء وإني بسوء، عني نفسه يحدث حسبته إال
عني، خفي شيئًا فيها رأى حسبته إال ثيابي يف ينظر أحًدا رأيت وما الكتاب،
أحًدا رأيت وما قذًرا، شيئًا فيه رأى حسبته إال وجهي يف ينظر أحًدا رأيت وما
إال باسًما أحًدا رأيت وما حقًدا، أو بغًضا أجيل من يعبس حسبته إال عابًسا
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خجلت إال سببه أعرف لم ضحًكا سمعت وما بي، ويهزأ مني يسخر حسبته
يف أعبس رصت ذلك أجل (ومن الضحك لذلك غرًضا وحسبتني شديًدا خجًال
وأحيانًا ابتسامه، سبب عرفت من إال الناس من وجهي يف يبسم من كل وجه

به). الظن إساءة من ذلك يمنعني فال ابتسامه سبب أعرف

فيه فإن شكري، ذهن يمأل ما كل والعفاريت الظن وسوء الجنون خواطر وليست
اإلجرام. خاطر يشغلها ناحية

االعرتافات: من ص٧٥ يف قال

أني البارحة الحلم يف رأيت لقد والجبن. الظن سوء من رضب التهم من الفزع
أصيح فرصت التهمة، به أدفع ما عندي يكن ولم جريمة، بإتيان (كذبًا) اتهمت
والشاهد يصدقني، وال رأسه يهز والقايض بريء. أنا وأقول: القايض أمام
واإلعدام. للسجن أساق أني ذلك بعد رأيت ثم خبيثًا، ابتساًما يبتسم الكاذب
برسقة صغري أيام يف وبهتانًا) (زوًرا اتهمت أني ألذكر إني … يفزع لحلم إنه
تهم كلها الحياة تكون أن الفزع من نالني ما أذكر أزال وال الحلوى، من علبة
يحدث لم ما توقع والجبن والفزع اليأس «جنون» من أنه عىل … باطلة (كذا)

التوقع. بهذا النفس وقتل املصائب من

كاذبة، مزورة التهم هذه أن إىل دائًما تنبيهه مالحظة القارئ تفوت أن ينبغي وال
شك. وال معنًى يرويه ما القارئ يصدق أن منه الخوف لهذا فإن بها، حلم التي حتى

ص٨٥: يف وقال

قسمني: إىل بفطرتهم منقسمون الناس أن التفكري يتعود لم ممن كثري يحسب
جرثومة القديس نفس يف فإن فاسد؛ نظر وهذا أبرياء، وإما مجرمون إما فهم
يتحرك مما يفزع ولم اإلجرام خواطر بباله تخطر لم الناس أيُّ … اإلجرام
تلك فيها أحس كنت ساعات بي مرت لقد … الرش؟! حرشات من نفسه يف
والحياة الالمع، الرساب مثل الجريمة فإن الرش، إىل املرء تدفع التي اللذة،
الرش رساب له يليح الظمآن، كاملصحر فيها واملرء الحرارة، القاتلة كالصحراء
يدريني ما ولكن بريء، اليوم أنا غلته. وينقع ظمأه يروي أن فرييد (بضيائه)،
وكنت … نفيس يف التي الرش عوامل تحركت ربما مجرًما، غد يف كنت ربما
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رؤية مثل الحياة يف يحزنني ال فإنه رحمة، قلبي لهم وأمأل املجرمني عىل أشفق
أتيت أني مرة الحلم يف رأيت لقد للمجرمني. اإلجرام يجلبها التي التعاسة آثار
العرق وصار دواًرا أحسست وقد املقتول جثة أمام وقفت ثم القتل، جريمة
يف الدم جمد وقد الحرشات، دبيب كأنه جريه أحس وكنت جسمي، عىل يتصبب
يسد شيئًا أحسست أتنفس أن أردت وكلما عيني، يف الدنيا واسودت عروقي،
صوت فيحكي تتقطع أعصابي صوت كأنه صوتًا أحس وكنت النفس، مجرى
ظهري عىل وضعت قد جليد من يًدا كأن يل يخيل وكنت العود، أوتار تقطع
إىل يلج وأن غريه، أشخاص يف شخصه يعدم أن األديب تمكن التي األحالم هذه

التعيس. يرحم كما املجرم يرحم وأن وعواطفهم، الناس أرواح

ص٦٢: يف وقال

وخوفهم أنفسهم األحياء حب إال وانتقاصهم املنتحرين لبغض سبب من ليس
سكينًا فأخذت القضاء، سلطان من فراًرا أنتحر أن مرة حاولت لقد املوت. من
نفس أرضب أن ينبغي هنا وقلت: القلب، مكان قدرت ثم صدري، من وأدنيتها
أتت وملا ذلك. أفعل اآلتية الليلة فقلت: نفيس، عيلَّ تهن فلم القاضية. الرضبة
منها وأختار االنتحار طرق يف أفكر حتى أخرى ليلة إىل االنتحار أرجأت الليلة

واحدة.

ص٩٦: يف قال خربه، هذا لسبب أخرى مرة االنتحار يف فكر وقد

يدري يكن لم شقيقي، فيه لطمني الذي النحس اليوم ذلك أذكر أزال ال إني
أذني يف همسا الحزم وأخاه الجبن ولكن أللطمه يدي فرفعت إساءته، مبلغ
ببعض إال تصيبه فال منك، أقوى وهو ثانية مرة لطمك لطمته إذا إنك قائلني:
إىل يدي فوقعت سليًما. تنجو وأن األوىل اللطمة تتحمل أن لك فخري يصيبك، ما
قدمي بني ما إىل فنظرت فيها، يشء أجلَّ سلبت قد روحي أن وأحسست جانبي
قد عظامي كأن أحسست ثم والشجاعة، واألنفة العزة من منها سقط ما ألرى
الحياة، يف وشككت حرية، وعرتني قواي وخارت رمادها، إال يبق ولم احرتقت
املارين إىل أنظر وجعلت عيني، يف الدنيا اسودت وقد الغيظ من أعدو فجعلت
يسخرون أحسبهم كنت ألني والكره؛ املقت بلحاظ فأرميهم إيل، ينظرون وهم
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تصلح تعد ولم أهينت التي روحي رس ويفهمون يل حدث ما ويعرفون بي
بنفيس؛ هزأت ولكني فيه، نفيس أرمي أن وهممت غدير عىل وقفت ثم للحياة،
«أن يل وخطر … البيت إىل ذهبت ثم الحمام، إىل اللطام من تفر التي النفس تلك
والجبن الحزم ولكن فأقتله»، الشقي ذلك من أنتقم وأن مسدًسا أو سكينًا أتأبط
أسناني أقرض فجعلت واملحاكم، بالقضاء يل أالحا ونصيحاي سمرياي وهما

ا.ه. «الجنون». حاالت من حالة يف وكنت بعضها، تكرس حتى الغيظ، من

الحادث هذا له فوقع نفسه، وعزة أنفته يظهر أن وأراد هذه بعد مرة تشجع أنه عىل
املرارات. هذه بعقب تفكهة نرويه املضحك،

ص٩٨: يف قال

نصف املبادرة فإن به؛ بدأته اللطام يبدأ أن وخفت بيننا الجدال احتدم فلما
ولكني منها، عليه مغشيٍّا يخر أن أريد وكنت عينيه، بني بلطمة فبادرته الظفر،
رضبتي تكون أن أو دائم، بتلف أعضائه أحد أصيب أن أو عينه، أفقأ أن خفت
جالت الخواطر هذه كل … الشديد وبالعقاب بالطامة عيلَّ فتعود القاضية هي
عليه اللطمة وقع يكن لم ذلك أجل ومن أللطمه، يدي سددت عندما ذهني يف
العقاب، من خشيت ما يخش لم أنه يل يخيل ولكن باللطام، يده إيلَّ فمد شديًدا،
سوداء وعني مهشم بأنف فانرصفت لطماته، وقع من ذلك استنتجت وإنما

قزح. قوس كأنها زرقاء حمراء

نلقي يظنوننا ممن البعض وَحِسَب شيئًا، اخرتعنا فكأننا أبكم إنه شكري عن وقلنا
يف مبالغة عليه بلساننا نستطيل أننا الحقيقة؛ من وقع أين نبايل وال عواهنه، عىل القول
من ص٣٩ يف القائل هو أنه أدراهم ما إذ العذر ولهم عليه، والزراية وتنقصه إيجاعه

االعرتافات:

البليغة، والكلمات الراجحة والحجج البليغ الكالم أعد بنفيس خلوتي يف إني
فيها كلماتي من كلمة كل تكون الناس، وبني بيني تجري محادثات وأتخيل
هذه كالمي يف أجد لم وحادثتهم هؤالء لقيت إذا ولكني البالغة، آيات من آية
لهم أقول أن ينبغي كان أقول: ذلك بعد بنفيس خلوت إذا ثم البينات. اآليات
يكون أن يف مزية أي ولكن البليغ. الفصيح بالكالم لساني فينطلق كذا. كذا

171



والنقد األدب يف الديوان

انفرادي أسباب من سبب وهذا الخلوات؟ يف فصيًحا املجالس يف «عييٍّا» املرء
مطمئنة. هادئة حياتي فيحسبون ووحدتي «سكوتي» الناس ويرى ووحدتي.

بل العادة، يف الكالم قليل أو املحزون أو املفكر صمت قبيل من عنده األمر وليس
االعرتافات: من ٤٧ صفحة يف قال مستعص. قديم داء هو

الغلمان من أترابي جرأة إىل أنظر وكنت الحياء، كثري صغري يف كنت لقد
بي زار أبي أن أذكر مثلهم. أكون أن وأتمنى بها وأعجب لهجتهم)، (وحسن
يف ابن البيت لصاحب وكان السن، صغري وكنت الفرنسيني من له صديًقا
بها أعجب ورشاقة» وطالقة «بفصاحة وحيَّانا وصافحنا الغالم فجاء عمري،

ويضحكون. إيلَّ ينظرون وصاروا املحارضون،

أنه وتقريره به إقراره بعد شعره يف «الجنون» استقصاء إىل حاجة اآلن بنا تظن وال
ال ونتائجه، أسبابه ويعرف بجنونه يحس وأنه أعماقه، إىل وصل وأنه املرة، كأسه جرع
كابون الناس ويف مجانني، أنهم يعرفون ال الذين الجهالء البلهاء البيمارستانيني كأولئك
يف بالغ نراه وال وبلوناه خالطناه طويلة، أعواًما شكري عارشنا ولكنا أنفسهم، عىل حتى
خلطائه من كثري عنه يعرفها أشياء عن السكوت آثر لعله بل نفسه، به وصف مما يشء
أن نفسه به قرف مما شكري تربئة ويف علينا الرد يف يقال أن يمكن وال ومالبسيه.
هذه فإن لها، ناًرشا إال ليس شكري وأن م.ن، اسمه آخر رجل صاحبها «االعرتافات»
شكري نرش وقد املتكلم، ضمري إال يشء يربطها ال املقاالت، من طائفة إال ليست االعرتافات
كتاب يف فجمعها عاد ثم له، أنها عىل بتوقيعه و١٩١٣ ١٩٠٩ بني «الجريدة» يف أكثرها
الهامش ويف أثنائها، يف واردة كثرية شعر أبيات االعرتافات قارئ ويرى ،١٩١٦ يف طبعه
هي التي القصيدة اسم ذكر وربما شكري، هو األبيات وصاحب املؤلف، شعر من أنها

فيه. وردت الذي ديوانه من الجزء يعني وقد منها،
يجد أنه وتصديقها االعرتافات هذه إىل الركون عىل القارئ يبعث أن خليق هو ومما
كذلك اإلجرام، جرثومة القديس نفس يف االعرتافات يف قال أنه فكما شعره، يف مصداقها

وقال: واألذى» بالرش اإلنسان أغرم «فقد شعره يف قال

اإلغ��ف��اء ط��وي��ل��ة دواع وال��ش��ر ال��خ��ي��ر م��ن ف��ي��ه��ا ن��ف��س ك��ل
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شعره: ومن مجرًما، غد يف كنت ربما ولكني بريء اليوم أنا معرتًفا: وقال

ف��ن��اءِ م��ن ل��ه إن م��ا ض��رام ل��ل��ش��ر ج��ن��ب��ي��ك ب��ي��ن ش��ب رب��م��ا
ال��رج��اءِ َرْط��ُب ال��رخ��اءِ َل��ْدُن ـ��خ��ي��ِر ال��ـ غ��ضُّ ال��ج��اه واس��ُع ال��ي��وم ف��ي أن��ت
ب��ري��اءِ ي��ش��ب ل��م ال��ط��ب��ع أب��ي��ض ق��ت��ي��ل دم��اء م��ن ال��ك��ف خ��ال��ص
ال��ش��ق��اءِ ج��م ال��خ��ص��ال ل��ئ��ي��م ـ��ع ال��ط��ب��ـ أش��ع��ث غ��د ف��ي ك��ن��ت رب��م��ا
ال��ش��ح��ن��اءِ ث��ائ��ر ال��ض��غ��ن ط��ائ��ر ع��دو دم��اء م��ن ال��ك��ف خ��اض��ب

ويف اعرتافاته، من نبذًا وأوردنا والقتل، اإلجرام بخواطر مشغول ذهنه إن وقلنا
أرادت امرأة قصة وهي الغادرة»، «الزوجة قصيدة فمنها ذلك، عىل كثرية شواهد شعره

هو: ها فسمَّ ه تسمَّ أن

ب��ع��ي��ِد غ��ي��ر ت��م��ر وق��ام��ت ب��ي ك��و ف��ي ال��س��م ل��ي أف��رغ��ت ق��د وه��ي
م��ن��زوِر ب��ك��وب��ه��ا م��اء ف��وق ك��وب��ي وأف��رغ��ت غ��اف��ل��ت��ه��ا ث��م
ال��ت��ص��ري��ِد م��ن ب��رءًا وش��رب��ن��ا ب��الًغ��ا ال��ط��ع��ام م��ن ن��ل��ن��ا ث��م
ال��م��ق��ب��وِر ن��وم��ة ال��رود زوج��ي ف��ن��ام��ت ال��ج��دي��د ال��ي��وم ج��اء ث��م
ب��ق��ي��وِد ال��رَّدى م��ن وده��اه��ا ح��ش��اه��ا ف��ي ف��ع��ل��ه ال��س��م ف��ع��ل

ألنه الجناية؛ هذه يربر فيها وهو ابنها»، قتلت أسربطية «أم عنوانها قصيدة ومنها
«اللطام»: مواطن يف حتى جبان أيًضا هو أنه نيس وقد قال الحرب، من فر

م��ق��دور ح��ادث وال��م��وت ـ��م��وت ال��ـ خ��ش��ي��ت ال��ج��ب��ان ال��خ��ائ��ن أي��ه��ا
م��ع��ي��ب ي��ص��ب��ه��ا ل��م ال��ع��ار ق��ت��ل��ك ف��ي ق��ت��ل��ت ل��ه��ا ت��ع��زى ��ا أمٍّ إن

الخائنة»: الزوجة «قبلة اسمها قصيدة ومنها

ال��ع��ق��رِب ح��م��ة م��ن ك��أن��ه��ا م��رة ق��ب��ل��ة ق��ب��ل��ت��ن��ي ق��د
وال��م��خ��ل��ِب األن��ي��اب ل��ش��اح��ذ ن��ه��زة ي��ك��ن ل��م ج��اًه��ا ت��ن��ه��ش
(!) ال��م��غ��ض��ِب س��ف��ه م��ن ي��ع��ي��ذن��ي ي��ق��ت��ادن��ي ال��رأي وم��ي��ض ل��وال
م��ع��ج��ِب رائ��ع ب��ذن��ب ـ��ذن��ب ال��ـ ب��ه أم��ح��و ب��ال��س��ي��ف ج��ل��ل��ت��ه��ا
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والنقد األدب يف الديوان

بأنها الجريمة يصف أنه وكيف الحزم»، وأخيه «الجبن همس األبيات هذه يف وتأمل
املجرم: يعذر وفيها بالقتل، العقاب قصيدة ومنها معجبة. رائعة

ع��اق��ر ال��م��ط��ام��ع س��د إذا ح��ي��اة ف��إن��ه��ا ال��ج��ارم��ي��ن ح��ي��اة أط��ي��ل��وا
غ��وادر ال��ح��ي��اة وح��اج��ات زم��انً��ا ب��ره��ا ال��ع��ي��ش ب��ل��غ��ة أخ��ل��ف��ت��ه��م ل��ق��د
ج��رائ��ر ال��ح��ي��اة وأس��ب��اب ع��ل��ي��ه ع��اك��ف وال��ف��ق��ر ال��م��رء ح��ي��اة ف��ب��ئ��س
ع��اذر ي��ع��ان��ي��ه م��م��ا ل��ه وإن��ي ل��ع��اذل ل��ل��ف��ق��ي��ر إن��ي ه��ن��ال��ك

يف كثرية أبيات ذلك عدا وله والخصاصة. الفقر باعثه يكون يجرم من كل كأن
حبيبه: يخاطب كقوله شعره تضاعيف

ج��ارُم ال��ن��ف��س ف��ات��ك إن��ي ون��ادوك م��ع��زًزا ربٍّ��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ن��ت ف��ل��و
األع��اظ��ُم إال ال��زالت ي��غ��ف��ر ف��م��ا ورح��م��ة ل��دي��ك غ��ف��رانً��ا ألل��ف��ي��ت

وقوله:

واط��راِح وح��ش��ة ذا ف��رًدا ـ��ص��ح��ب ال��ـ ع��ن��ه ب��ان ك��م��ص��ح��ر أس��ع��ى رح��ت
ال��س��راِح ع��ن��د ال��ط��ري��ق ي��ض��ل ـ��ن ال��س��ج��ـ ب��ه ط��ال ح��ي��ن ال��ج��رم ك��ذا أو

وقوله:

ن��ج��ا م��ن ب��ؤس وي��ا م��ق��ت��ول ب��ؤس ف��ي��ا م��راوغ ذئ��ب ال��م��رء ه��م��وم ك��أن

شعره: يف وكذلك الجنايات، بارتكاب اتهم بأنه يحلم أنه اعرتافاته ويف

ع��ق��اُب ال��ج��ارم��ي��ن ن��وم ول��ك��نَّ رح��ي��م��ة أمٌّ ال��ن��وم أن ال��ن��اس ي��رى
ع��ذاُب ك��ال��ج��ح��ي��م ن��وم��ي ف��أح��الم ن��ق��م��ة أس��ي��اف ال��ح��ل��م ع��ل��يَّ ي��س��ل
ف��ش��اب��وا ال��ذن��وب وراد وش��ي��ب ع��ذاب��ه��ا ص��ل��ي��ب ع��زم م��ن ه��د ك��م
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ومنها:

إي��اُب ال��ق��دي��م ال��ح��ال إل��ى ف��ل��ي��س ج��رائ��ري ع��ه��دت ع��م��ا وغ��ي��رن��ي
م��ت��اُب ال��ع��ظ��ي��م ال��ج��رم غ��ف��ر وإن ب��ت��وب��ة ي��م��ح��ى ال��ش��ر ت��ح��س��ب��ن ف��ال
وه��اب��وا ج��رؤت أن��ي ع��اب��ن��ي وق��د ش��ره��م ب��ال��ف��ك��ر ال��ن��اس ك��ل ي��واق��ع
ع��ق��اُب ع��ل��ي��ه م��ا ح��دي��ث وذاك ن��ف��س��ه ال��خ��ي��ر ذا ب��ال��ش��ر ح��دث��ت وك��م

هذه يف فعل وكذلك ضياء، للرش وجعل بالرساب، الجريمة اعرتافاته يف شبه وقد
القصيدة:

س��راُب ال��ج��ارم��ي��ن ورد ول��ك��ن م��ن��ه��ًال ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ش��ر ف��خ��ل��ن��ا ظ��م��ئ��ن��ا

مأثًما: فيه ير ولم ذلك وبرر حبيبه، بقتل نفسه حدثته وقد

ت��أث��م��ا م��ا ق��ت��ل��ك��م ي��وًم��ا رام ف��إن «ج��ن��ة» ج��ف��ائ��ك م��ن ب��ق��ل��ب��ي وإن
م��ك��ل��م��ا ق��ل��بً��ا ال��ق��ت��ل ي��ج��دي وه��ي��ه��ات ج��رع��ة دم��ائ��ك م��ن ج��ن��ون��ي ف��أس��ق��ى

ممسوخ الرجل أن يف شك من بقي وما تقصيه، عن يضيق املقام فإن ذلك آخر إىل
الطبيعة.

ونزعاته وميوله صفاته هي وهذه بقلمه، صورته لكم رسمنا قد شكري، هو هذا
نعرفها كما القويمة والطباع السليمة الفطر يف مألوف غري شاذ وكلها ذهنه، واتجاهات
سليم؟ شعر حاله هذه كانت ممن يخرج وهل ال! اللهم بالغنا؟ فهل الناس، ويعرفها
يريها معكوس منظار من الحياة إىل تنظر والعني مقلوب، والذهن أعوج والطبع كيف

وعالقاتها؟ نسبها وعكس حقيقتها غري عىل األشياء

املازني القادر عبد إبراهيم
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