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ت�سديـــــر

�إِنيّ �أََخاُف َعلَى َهَذ� �لُغـــالِم �أَِبـــــــــــــــي َقاَلْت وَقْد �َشِمَعْت �ِشْعِري َفاأَْعَجَبها   
نِّ ِمْن �َشَبـــــــــــِب َوَلْو َكَنى َلْ َيَدْع ِللظَّ �أََر�ُه َيْهِتُف ِبا�ْشِمي َغْيَ ُمْكَتـــــــــــــِرٍث   
َما َبْيَ َقْوِمي وُهْم ِمْن �شاَدِة �ْلَعَرِب ْن ذ�َعْت َمَقاَلُتـــــــــــــــــــهُ  َنُع �إِ َفَكْيَف �أَ�شْ  
ــــُِف َبْيــَن �ْلـَمـاِء و�للََّهـــــــــــِب َقـــْواًل ُيوؤَليّ َو�ِحِبَهــــــــــــــــــــــا  َفَناَزَعْتها َفَتاٌة ِمْن �شَ  
ِمَن �ْلَهَوى َفهــــَْي �آيـــــــــــاٌت ِمَن �الأََدِب وُغ �ْلَقْوَل يف ُجَمــــلٍ  َقاَلْت َدِعيِه َي�شُ  
ْعِر يا َلْيلَى َوَلْ َيِعـِب �إِْن قاَل فـي �ل�شِّ وما َعلَْيِك ويف �الأَ�ْشَماِء ُم�ْشَتــــــــــَرٌك   

 حممود �سامي البارودي
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الترّقديـم

الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل حمد حمارب
بية والثقافة والعلوم  مة العربيرّة للترّ مدير عام املنظرّ

 
ئي�شة  عر مكانة متمييّزة يف �حل�شارة و�لثيّقافة �لعربييّتي. فهو �أحد  �إبد�عاتها �لريّ �إنيّ لل�شيّ
عمقا  و�أكرثها  �لفنييّة  �لتيّعبي�ت  �أرقى  ممار�شة  يف  دها  تفريّ عالمات  من  بارزة  وعالمة 

و�إبد�عا جمالييّا.

�هن وعن تر�جع لكل ما يت�شل  ورغم ما ُيقال عن هيمنة �لثيّقافة �ملادييّة على زمننا �لريّ
باجلانب �ل�شعورييّ و�لوجد�نيّ و�لتخيلييّ الإن�شان �لقرن �حلادي و�لع�شرين، فاإن حاجة 
ة �إلى �لبوح و�لتيّعبي و�لتيّو��شل و�الت�شال  �ت �الإن�شانييّة باختالف م�شاربها �حل�شارييّ �لذيّ

بو��شطة �ل�شعر، ظلت حاجة حيوييّة و�أ�شا�شييّة.

�لرمزييّ  �إلى  �حلاجة  ت�شاعفت  وعقالنييّة،  مادييّة  �ملعا�شرة  حياتنا  �زد�دت  كليّما  �إنيّه  بل 
و�ملعنوييّ و�إلى كل ما ُيطفئ ظماأ كيان �لفرد.

ة، ما فتئت ترت�كم وتتعزز يف ثقافتنا  عر من �أهمية مركزييّ وتاأ�شي�شا على ما يحظى به �ل�شيّ
بية و�لثقافة و�لعلوم �لتي  مة �لعربييّة للرتيّ �لعربييّة مع تتايل �لع�شور و�الأزمنة،  فاإن �ملنظيّ
، ر�أت �أنه من �ملهم �أن تبعث تقليد�  تعمل على �لعناية بال�شاأن �لثيّقايفيّ يف �لوطن �لعربييّ
يكون  ال  �أن  �ملنطقي  غي  من  يبدو  �إذ  عر،  لل�شيّ عربييّ  يوم  تخ�شي�ص  يف  يتمثل  جديد�، 
رة، و�حلال �أننا من �أكرث �الأمم  عر�قة يف قول  ام �لعربييّة  �ملقريّ عر عيده يف رزنامة �الأييّ لل�شيّ

�ل�شعر و�لولع  به.

�ملخيال  ت�شكيل  رو�فد  من  �أ�شا�شييّا  ر�فد�  يعديّ  عر  �ل�شيّ �أن  �لقول  �ملبالغة،  باب  من  ولي�ص 
. و�لتيّمثالت �لثقافية للذ�ت �لعربييّة، و�أحد �أهم �لعنا�شر �ملكونة للر�أ�شمال �لثقايفيّ �لعربييّ

ا ليوم �لليّغة �لعربييّة )18 كانون �الأول / دي�شمرب(  فبعث هذ� �لتقليد، �شيمثل دعما �إ�شافييّ
عر )21 �آذ�ر / مار�ص( من جهة ثانية، وهو �ليوم �لذي �أعلنت  من جهة، ولليوم �لعاملي لل�شيّ

عنه �ليون�شكو، يف �لدورة �لثالثي ملوؤمترها �لعام، �لتي عقدت بباري�ص يف عام 1999.

وال يخفى �أن »تخ�شي�ص يوم عاملي لل�شعر«، �إمنا كان ��شتجابة ملطلب تقدمت به �للجنة 
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بييّة و�لثيّقافة و�لعلوم. �لوطنييّة �ملغربييّة للرتيّ

عر على �إن�شاد �ل�شعر وتنظيم جل�شات  ل باليوم �لعربي لل�شيّ وكي ال يقت�شر �حتفالنا �الأويّ
علمييّة،  فقد �رتاأينا �أن ن�شدر بهذه �ملنا�شبة كتابا يتناول �إحدى �ملد�ر�ص �ل�شعرييّة، �لتي 

ظهرت يف �لع�شر �حلديث وهي مدر�شة �الإحياء و�لبعث .

و�ختيارنا ملدر�شة �الإحياء و�لبعث، حماولة ال�شتدعاء بع�ص رموز هذه �ملدر�شة و�لتعرف 
ية، �لتي مييّزت خطابها �ل�شعرييّ �شو�ء من ناحية �مل�شامي �أو من  �إلى �خل�شائ�ص �الأ�شا�شيّ

ناحية �الأ�شاليب.

عر �الإحيائييّ ولثالثة من �شعر�ئه �لكبار وهم  و�إن هذ� �لكتاب، لي�ص �إال �إ�شاءة خاطفة لل�شيّ
اذيل خزنه د�ر. وكما تالحظون فقد  د �ل�شيّ �شايف وحمميّ عر�ء �أحمد �شوقي ومعروف �لريّ �ل�شيّ

حر�شنا على �ختيار عييّنة متثيلية عن �أعالم �ملدونة �الإحيائية �لعربية قدر �مل�شتطاع.

عر  �ل�شيّ على  �الأدبي  �لنقد  جمال  يف  �لباحثون  ينكب  كي  حافز�  �لعمل،  هذ�  يكون  وقد 
�الإحيائييّ بالتمحي�ص و�لنظر و�ملقاربة �لعلمييّة.

ر��شات  كما �أنيّ هذ� �لكتاب �لذي يحمل عنو�ن »مْن �ُشعر�ء �الإحياء«،  و�لذي يجمع بي �لديّ
�لرومانطقييّة  مدر�شة  فيها  نتناول  �أخرى،  �أعمال  فاحتة  �شيكون  �ل�شعرييّة،  و�ملختار�ت 
ت�شور�تها  باختالف  �هنة  �لريّ �لتيّجارب  �إلى  و�شوال  �ل�شعرييّة  �حلد�ثة  وحركة  �لعربييّة 

�ل�شعرييّة .

�شنع  يف  �لفعال  وبوجودها  باحلياة  �لعربييّة  �الأمة  تعلق  دليل  �لعربي،  عر  و�ل�شيّ عام  كليّ 
�ملعنى.
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: عريرّ الإحيائيرّ اخلطاب ال�سرّ
ة  اث والهويرّ اكرة والترُّ ثالوث الذرّ

د.اآمال مو�سى
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مدخـــل
ب�سكل  ة، ظهرت  اهات عدرّ وتيرّارات واترّ الع�سر احلديث مدار�س  العربيرّ يف  عر  ال�سرّ عرف 
. لذلك، فاإن ع�سر النرّه�سة  متعاقب منذ بداية ع�سر النرّه�سة يف الف�ساء العربيرّ الإ�سالميرّ
عر العربيرّ ككل، وعامال مهما يف انبثاق النه�سة الأدبيرّة  ميثل تاريخا مف�سليرّا يف تاريخ ال�سرّ
، التي تعود اإلى ال�سعر  يف الع�سر احلديث، خ�سو�سا اأنه بعد ع�سور ازدهار ال�سعر العربيرّ
اخلمول  من  نوعا  العربيرّة  الأدبيرّة  احلياة  �سهدت   ، العبا�سيرّ ال�سعر  اإلى  و�سول  اجلاهليرّ 
الثرّقافة  اتاهات  كذلك  وم�س  والنرثيرّة،  ال�سعريرّة  والكتابة  العربيرّة  اللرّغة  وال�سعف،اأ�ساب 
ال�سعبيرّة، التي كانت تنح اإلى الإنتاجات الهزلية واخلرافيرّة،  ال�سيء الذي مثل بدوره �سببا 
اإذ  اإليها،  واأكد احلاجة  الترّا�سع ع�سر  القرن  الأدبيرّة يف  النرّه�سة  اأ�سباب ظهور  اأ�سا�سيا من 
ا ت�سري اإلى حالة من التعار�س مع ما �سبق، واإلى طموح تاوز حالة الوهن  النرّه�سة مدلوليرّ

الة عليه كافة.  احل�ساريرّ ومالحمه الدرّ
تلك  خا�س،  وب�سكل  احلديث  الع�سر  يف  العربيرّ  لل�سعر  مقاربة  كل  اأن  لنا،  يت�سح  وهكذا 
ة الأولى وحتديدا مدر�سة الإحياء والبعث، اإمنا هي بال�سرورة  التي تهتم باملدار�س ال�سعريرّ
مقاربة، تتنزل يف جزء من حتليلها ومن ا�ستنتاجاتها يف اإطار ع�سر النرّه�سة،  باعتبار اأن 
عوامل النرّه�سة الأدبيرّة العربيرّة، ت�ساعدنا على فهم طبيعة اخلطاب ال�سعريرّ الإحيائيرّ وعلى 
تف�سري م�سامينه وخياراته الفنية اجلمالية وتاأويلها.ف�ساأن ال�سعر من منظور بنيوي وظيفي  
نتاج  وجوهه،  اأهم  اأحد  فهو يف  كافة.  الإبداع  �سائر جمالت  ك�ساأن  ماكرو-�سو�سيولوجي، 
الفعل الجتماعيرّ  ال�سعر هو جزء من  اأن  تاريخيرّة واجتماعيرّة. وذلك من منطلق،  ظروف 
واأحد احلقول الجتماعيرّة املهمة، ويخ�سع يف اإنتاجه وتلقيه اإلى عملية ُمركبة من الترّوا�سليرّة 
والتفاعليرّة. مبعنى اآخر، ل ينبغي التعامل مع املنتوج الأدبيرّ  الإبداعيرّ »كما لو كان منغلقا 
 - على نف�سه، متكزا فيها ول يرتبط باأي  �سيء خارجه«1. فهو– اأي اخللق الثرّقايف الإبداعيرّ
،  ويحمل  ةرّ كما ذهب اإلى ذلك لو�سيان غولدمان)Lucien Goldmann(،  نتاج ذات جماعيرّ
يف باطنه ر�سائل ومعاين  كا�سفة عن طبيعة ما ي�سميه  عامل الجتماع الفرن�سي بيار بورديو 

)Pierre Bourdieu(  » ن�سق الإحالت امل�ستكة » للذات اجلماعيرّة.
دة، افتتحتها مدر�سة الإحياء  اإذن ظهرت يف الع�سر احلديث مدار�س �سعريرّة عربيرّة متعدرّ
اأو البتداعية، وذلك  والبعث، ثم جاءت جماعة »الديوان«، وتولدت املدر�سة الرومنطيقية 
والنكليزية.  الفرن�سيرّة  الآداب  يف  الرومنطيقية  برموز  متاأثرة  الع�سرين  القرن  بداية  يف 
1   Macherey (Pierre), Pour une théorie de la production littéraire, Paris, François Maspero, 1966, p.66.
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وبعدها عرف ال�سعر العربي جماعة »اأبولو«،  واأي�سا ما �سمي اأدب املهجر و�سول اإلى مدر�سة 
الواقعيرّة يف الأدب، ويليها ظهور حركة ال�سعر احلر اأو ق�سيدة التفعيلة.

الع�سر احلديث   العربيرّ يف  ال�سعر  الذي �سهده  املدار�س والتاهات،  الكم من  ولعل هذا 
، من اأهم مظاهرها وعناوينها ا�ستعادة  يك�سف بدقة وو�سوح عن حالة من احلراك ال�سعريرّ
قوية ملكانة ال�سعر يف الثرّقافة واحل�سارة العربيتني، وا�ستنها�س لوظيفة ال�سعر عند العرب  
النرّه�سة واأحد  لل�سعر، بو�سفه جمال من  جمالت  وتلبية حلاجة اجتماعية وثقافية ملحة 

اأبرز م�سامينها وم�سوغاتها.
ويف هذا الإطار، فاإننا اختنا التوقف عند مدر�سة الإحياء والبعث، التي ظهرت يف اأواخر 
الع�سر  يف  العربيرّة  ال�سعريرّة  املدار�س  اأولى  الذكر  اأ�سلفنا  كما  وهي  ع�سر،  الترّا�سع  القرن 
واأهم  روادها  اإلى  والتعرف  املدر�سة  هذه  ن�ساأة  اإلى  التعر�س  قبل  اأنه  لنا  ويبدو  احلديث. 
خ�سائ�سها و�سماتها ومرجعياتها ومبادئها، واأي�سا النقد الذي وجهته لها جماعة »الديوان« 
بزعامة حممود عبا�س العقاد، من املهم جدا النطالق من العوامل، التي مل ت�سهم يف ظهور 
ال�سعر  حماكاة  ظاهرة  عليه  تغلب  الذي  ال�سعريرّ  اخلطاب  ذات  والبعث  الإحياء  مدر�سة 
العربيرّ القدمي، واإمنا اأ�سهمت كذلك يف ظهور النرّه�سة الأدبيرّة وانطالقها من م�سر ولبنان. 
ذلك اأنرّه يف التعرف اإلى حيثيات عوامل النرّه�سة العربية،تاأ�سيٌل مهم لفهم الظاهر والباطن 

. عريرّ الإحيائيرّ يف اخلطاب ال�سرّ

ه�سة اريخي العام وظروف الن�ساأة: ع�سر النرّ اأول :الإطار الترّ
يكاد ُيجمع خمتلف الذين در�سوا ع�سر النرّه�سة العربيرّة على الأهمية املركزيرّة التي حظيت 
ُيوؤرخون  اإنهم  بل  1798م،  �سنة  يف  م�سر  على  الفرن�سيرّة  البونابرتية  احلملة  تاريخيا  بها 
احلملة  تلك  مثلته  ملا  وذلك  م�سر  اإلى  نابليون  دخول  تاريخ  من  انطالقا  النه�سة  لع�سر 
هذا  ا�ستمرار  واأدى  واأوروبا.  ال�سرق  بني  ما  ثقافيني  وتالقح  ات�سال  من  منها  جوانب  يف 
النه�سة  »ظهور  اإلى  على م�سر  ية  الفرن�سرّ احلملة  اإثر  على  والغرب  ال�سرق  بني  الحتكاك 
املادية«2، فكان دخول املطبعة اإلى م�سر، من اأكرب العوامل التي اأ�سهمت يف حدوث النرّه�سة 
الثقافيرّة،  حيث كانت املطبعة اآنذاك »و�سيلة لن�سر التاث«3، ومواجهة ال�سدمة احل�سارية 

اث :درا�سة يف اأثر ال�سعر العربي القدمي على مدر�سة الإحياء يف م�سر، دار  2  ال�سعافني )اإبراهيم(،مدر�سة الإحياء والترّ
الأندل�س، بريوت، �س40.

3   املرجع ال�سابق،�س41.
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ومظاهر ال�ستالب الثقايف، التي عربت عنها البعثات التب�سريية. فاملطبعة �سكلت قاطرة 
ه�سة الثقافية والأدبية على امتداد القرن التا�سع ع�سر يف البالد العربية، وذلك لكونها  النرّ
فكرا  العربي  التاث  باخل�سو�س  �سملت  وا�سعة،  ن�سر  حركة  لتاأمني  املادية  الأداة  مثلت 
م�سر  يف  والأدبية  الثقافية  النه�سة  لظهور  الرئي�س  العامل  فكانت  ونرثا،  ونقدا  و�سعرا 
علي  الدكتور  ويربر   . ومغربية  م�سرقية  اأخرى  عربية  عوا�سم  اإلى  وانتقالها  ال�سام  وبالد 
�سلق انطالق حركة النه�سة يف م�سر ولبنان  باأنهما » كانتا اأ�سبق بالد العرب اإلى م�سارف 
التوعية واأغزرها عطاء اأدبيا نظرا اإلى موقعها على �ساطئ البحر املتو�سط ملتقى ح�سارات 
ال�سرق والغرب وملا لهما من مكانة علميرّة وينابيع للمعرفة ُيقبل عليها العطا�س من خمتلف 

بالد العامل«4.
وقد �سهد املغرب العربي اأي�سا يف القرن الترّا�سع ع�سر نه�سة مهمة، متثلت يف تون�س مثال  
تولى  الذي  باي  ال�سادق  التي ح�سلت يف عهد حممد  التحديثية،  الإ�سالحات  �سيا�سة  يف 
احلكم يف منت�سف القرن الترّا�سع ع�سر )من 1859 اإلى 1882م(،فدخلت الطباعة اإلى تون�س 
واأ�س�ست اأول مطبعة حجرية �سنة 1857م واأُن�ِسئت مدر�سة باردو احلربية يف عهد اأحمد باي 
)1837 - 1855م( �سنة 1840م. ف�ساًل على اإ�سدار د�ستور 1861، وقبله وثيقة عهد الأمان 
�سنة 1857 م  وتاأ�سي�س الوزير خري الدين با�سا التون�سي )1822 - 1890 م( مدر�سة ال�سادقية  
�سنة 1875م. وكان من نتاج هذا احلراك الإ�سالحي يف جمالت التعليم وال�سيا�سة والفكر 
من  وكان  الع�سري«  »ال�سعر  با�سم  ُعرفت  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  حركة  انبثاق  والثقافة، 
اأعالمها املوؤ�س�سني حممد ال�سنو�سي )1851 - 1900 م( ومن اأبرز �سعرائها حممد ال�ساذيل 

خزنه دار )1881 - 1954 م(.
وبناء على هذه املعطيات جمتمعة، ميكننا ال�ستنتاج اأن العوا�سم العربية، واإن كان ب�سكل 
متفاوت وخمتلف، كانت قد ات�سلت مبظاهر النرّه�سة وعواملها وتفاعلت معها طبقا لنف�س 
الآليات وامل�سامني. وهنا نالحظ اأن اأهم ما ميرّز النرّه�سة العربيرّة اإلى جانب عن�سر الت�سال 
باحل�سارة الغربية واال�ستفادة من بع�ض منجزاتها املادية، هو  ظاهرة ا�ستعادة االرتباط 

الوثيق بالتاث العربي الثقايف يف اأزمنة ازدهاره واإ�سعاعه وقوته.
اأهداف  ذي  عقالين  اختيار  عن  ويعرب  وتوجيهيا،  واعيا  التاث  ا�ستدعاء  فعل  لنا  ويبدو 
اإلى  اأن ظاهرة العودة  الثقافيرّة واحل�ساريرّة العربية. وهو ما يعني  واأبعاد مت�سلة بالذاتيرّة 
يف  هي  اإمنا  والأدبي،  الفكري  والإنتاج  والن�سر  الطباعة  حركة  على  هيمنت  التي  التاث، 

4   �سلق)علي(،النرث العربي يف مناذجه وتطوره لع�سر النه�سة واحلديث، دار القلم،بريوت 1974،�س46.
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الأ�سا�س اآلية دفاعية �سد ثقافة الآخر، وخوفا ح�ساريا من الذوبان وال�سمحالل . فنحن 
اإلى التم�سك بالهوية الثقافية وا�ستح�سار الذاكرة احل�سارية،  اأمام رد فعل ثقايف، يرمي 
ما  وهو  الأجنبي.  وال�سيا�سي  الثقايف  الغزو  �سد  نف�سه  الوقت  يف  وهجوم   دفاع  كاآليات 
يف�سر لنا، ملاذا اأخذت النرّه�سة يف ن�سختها العربية م�سوؤولية بعث م�ساعــــر الهوية العربية 
الدولة  اتبعتها  التي  التتيك  �سيا�سة  ب�سبب  املتقهقر  والجتماعي  الثقايف  الواقع  وتـــدارك 
العثمانية،  وال�سعف الذي لزم اللغة العربيـــة والأدب يف الع�سر العثمــــــاين حيث »اختلف 
على حكـــم م�سر حكام ل ُيح�سنـــــون العربيـــــة منذ احلكم العثماين ب�ســـورة خا�سة مما 
حال دون وجود �ساعر اأو اأديب يتمتع مبوهبة متميزة لعدم توفر العوامل ال�سرورية لن�سوء 

الفكر والثقافة والأدب«5 .
املعارف  وجمعية  امل�سرية  الكتب  دار  واإن�ساء  والن�سر  الطباعة  حركة  ازدهار  ى  اأدرّ ولقد 
وجممع اللغة العربية،  ف�سال على ظهور حركات الإ�سالح الإ�سالمية واجلمعيات والأحزاب 
ال�سيا�سية  وبروز نخبة طالئعيرّة ترنو اإلى الإ�سالح ومواجهة الثقافة الوافدة ب�سالح التاث 
اإلى اجتماع عوامل النرّه�سة،  التي انطوت على  ت�سور خم�سو�س لالإ�سالح والنه�سة، ُيهيمن 
القول  جمالت  يف  واإبداعاته  املزدهر  العربي  املا�سي  رموز  ومتجيد  التاث  عن�سر  فيه 
ال�سعري والنرثي والفكري والديني، خ�سو�سا يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن 
الإ�سالمية،  العربية  للبالد  الربيطاين  والنتداب  الفرن�سي  الحتالل  بداية  مع  الع�سرين 
فتدعم بذلك الطابع النكفائي للنه�سة العربية خ�سو�سا يف اأطوارها الأولى. وبالتوازي مع 
النه�سة الأدبية، تولدت النه�سة الفكرية بزعامة جمال الدين الأفغاين وحممد عبده، حيث 

ظهر تيار الوعي الفكري الديني لإنقاذ العامل الإ�سالمي من ال�ستعمار.
من  الأدبي  اجلانب  ولعل  بامتياز.  العربية  النه�سة  ع�سر  ع�سر  الترّا�سع  القرن  كان  اإذن 
التاريخية  اإلى حد بعيد مع الظروف  النرّه�سة، كان ترجمانا �سادقا وتعبريا متماهيا  هذه 

واملالب�سات الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، التي اأدت اإلى انبثاق النه�سة العربية.
يبدو لنا اأن مدر�سة الإحياء والبعث، التي ظهرت يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر اأي بعد قيام 
دعائم النرّه�سة الأ�سا�سيرّة، وذلك كاأولى املدار�س ال�سعريرّة يف الع�سر احلديث يف عالقة تكاد 
التي ا�ستحوذت على  تكون ع�سوية بظاهرة النكباب على التاث متجيدا واقتفاء لآثاره، 

�سواغل حركة الن�سر يف القرن التا�سع ع�سر يف م�سر وبالد ال�سام .
لقد عمدنا اإلى تخ�سي�س حيز كبري من هذه املقدمة لتناول الإطار التاريخي العام الذي 

5   ال�سعافني )اإبراهيم(، مرجع مذكور،�س52.
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اأنتج النه�سة الأدبيرّة العربيرّة لعتقادنا العميق باأن مدر�سة الإحياء والبعث اأو كما ي�سميها 
البع�س مدر�سة النه�سة ال�سعريرّة، هي نتاج ع�سر النه�سة العربية وثمرة من ثمارها ومراآة 
والنف�سية  الجتماعية  جوانبه  من  الفتة  تلك  يف  العربي  الواقع  قراءة  �سوئها  يف  مُيكن 
املدر�سة  هذه  بروز  يف  متحكما  الواقع  ذلك  كان  كيف  اإدراك  عن  كافة.ناهيك  والثقافة 
ال�سعريرّة الإحيائية بالذات، وكيف اأنها نقلت الترّ�سور ال�سائد، الذي يربط بني حتقق النه�سة 
الرمزي    املعجم  يف  اأثرها  الع�سر  لأحداث  اأن  يف  �سك  اإحيائه.فال  و  التاث  اإلى  والعودة 
الأ�سكال. ف�ساًل على ما  ب�سكل من  ال�سعري  اللفظي  لل�سياق  دة  باعتبارها حمدرّ الإحيائي، 
يعرب عنه الباحث اإبراهيم ال�سعافني باملوقف النف�سي لل�ساعر من احلياة الجتماعية ومدى 
انغما�سه يف جانب من جوانبها،  وذلك من منطلق اأن هذا الوقف  هو نتاج تفاعل مع اأحداث 

الع�سر بغ�س النظر عن طبيعة هذا التفاعل6.
فكيف نعرف  مدر�سة الإحياء والبعث؟ ومن هم اأهم رموزها؟ وما هي اأهم املبادئ التي قامت 
نة العامة لرواد ورموز املدر�سة الإحيائية يف قول ال�سعر؟  عليها واخل�سائ�س التي ميرّزت املدورّ

ثانيا :اخلطاب ال�سعريرّ الإحيائي :اخل�سائ�ص وامل�سامني
الأدبيرّة  النه�سة  ع�سر  يف  ظهرت  جديدة،  كال�سيكية  �سعرية  مدر�سة  الإحيائي  ال�سعر  يعد 
العربيرّة يف اأواخر القرن الترّا�سع ع�سر وامتدت اإلى الربع الأول من القرن الع�سرين.رائدها 
الأول ال�ساعر امل�سري حممود �سامي البارودي )1839 - 1904 م(، الذي اأ�ساد عميد الأدب 
العربي طه ح�سني مبوهبته قائال: »اأ�سبح فذا من حيث اإنه ا�ستطاع اأن يرد اإلى ال�سعر العربي 
من القوة وجزالة اللفظ ور�سانة الأ�سلوب ودقة املعنى ما كان قد بعد به العهد وطالت عليه 
ة املولد والن�ساأة وهو ما يدعم ما ذهبنا  القرون«7. لذلك، فاإن هذه احلركة ال�سعريرّة م�سريرّ
اإليه �سابقا من ر�سد للعالقة بني بداية ع�سر النرّه�سة العربية يف م�سر وبالد ال�سام وظهور 
مدر�سة الإحياء والبعث، بعد اأن حتققت اأ�سباب النه�سة الأدبيرّة يف جوانبها املاديرّة ويف تراكم 

مربراتها ال�سيا�سيرّة والثرّقافيرّة يف م�سر وباقي العوا�سم العربيرّة يف ذلك التاريخ.

6   يقول الباحث ال�سعافني يف هذا ال�سياق اإن » القامو�س اللفظي ذو دللة اجتماعية ح�سارية، يقتن بالتطور وتفاعل 
ال�ساعر مع املجتمع ومع اأحداث الع�سر املختلفة .وهو على هذا النحو يختلف من فئة اإلى اأخرى اختالفا ل ندعي اأنه 
حا�سم ب�سورة قاطعة واإمنا ميلك من الدللت املميزة ما يربز هذا الختالف بجالء .فالقامو�س اللفظي العام، مت�سل 
بع�سور ازدهار ال�سعر، ...كما اأنه يتاأثر باأحداث الع�سر وبخا�سة يف الفتة املتاأخرة من الإحياء«  انظر املرجع ال�سابق، 

ال�سعافني )اإبراهيم(،�س52.
7   انظر :ح�سني)طه(، تقليد وتديد،دار العلم للماليني،�س80 - 83.
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ة، ي�سُب جميعها  والالفت لالنتباه اأن التاه الإحيائي ال�سعريرّ قد عربت عنه ت�سميات عدرّ
ار�سون قرابة خم�س ت�سميات وهي :  يف الدللة ذاتها والتو�سيف نف�سه .فقد اأطلق عليها الدرّ
مدر�سة الإحياء والبعث  ومدر�سة الإحياء والتاث، واملدر�سة التباعية الإحيائية واملدر�سة 

التباعية يف ال�سعر العربي، واأي�سا مدر�سة النرّه�سة.

ونالحظ من خالل هذه الت�سميات اأن تو�سيف املدر�سة، ينح�سر اأ�سا�سا يف مفاهيم اأربعة 
هي الإحياء، والبعث، والتاث، والإتباع .وكلها مفاهيم يف توا�سل دليل وت�سري اإلى �سجل من 
الرموز واملعاين املتقاربة املتادفة .بل اإن كل املفاهيم حركية) الإحياء- البعث – الإتباع(،  
ت�سد حركتها وفعلها يف نحت عالقة تفاعلية اإيجابية مع التاث ال�سعري العربي.ول تفوتنا 
الإ�سارة يف هذه اجلزئية اإلى اأنرّ ات�سال مدر�سة ال�سعر الإحيائي بالتاث لي�س عاما، بل هو 
، الذي مترّ اإنتاجه يف عهود  ات�سال انتقائي،  ُيوجه بو�سلته حتديدا يف اتاه التاث العربيرّ

ازدهار ال�سعر العربي واأوج قوته ونه�سته الإبداعيرّة.

واإذا كان جميع دار�سي مدر�سة الإحياء والبعث ال�سعريرّة ُيقرون باأن حممود �سامي البارودي 
رائدها، فاإننا يف نف�س الوقت نعرث على اإ�سارات �سريحة تبني اأن بدايات التاه الإحيائي 
كانت مع ال�سعراء علي الليثي وعبد اهلل فكري وعائ�سة التيمورية. اأما اأبرز �سعراء مدر�سة 
وحممد  م(   1932  -  1869( �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمري  منهم  فنذكر  ال�سعريرّة،  النرّه�سة 
حافظ اإبراهيم )1872 - 1932 م( من م�سر  و�سكيب اأر�سالن )1869 - 1946 م( وخليل 
ـ  الزركلي )1905  م( و�سليم   1990  – اأبو ري�سة )1910  م( وعمر   1949  - مطران )1872 
1989 م( وحممد البزم )1887 - 1955 م( وعدنان مردم  بك )1917 - 1989 م( من بالد 

 )1977  - النجفي )1897  ال�سايف  واأحمد  م(    1945 ـ  �سايف )1875  الررّ ومعروف  ال�سام، 
وجميل �سدقي الزهاوي )1863 - 1936 م( من العراق،  واأ�سماء اأخرى ذات ب�سمة يف �سعر 
اذيل  الإحياء من اليمن 8 وحممد بن عثيمني )1854 - 1944 م( من ال�سعودية وحممد ال�سرّ
م( واأحمد رفيق املهـــــدوي   1949  - م( وحممد غريــط )1880   1954  - خزنه دار )1881 

)1898 - 1960 م(  واأحمد علي ال�سارف )1872 - 1959 م( من املغرب العربي9.

�سعراء الإحياء يف اليمن هم ابن �سهاب وال�سقاف واأحمد عبداهلل ال�ساملي وال�ساطري والزبريي واحلامد واملو�سكي   8
اليمن، ر�سالة ماج�ستري جامعة  الإحياء يف  ل�سعراء  ال�سعري  الرزاق(،املعجم  ...انظر عبادي �سالح )عبد  وال�سامي 

عدن، اليمن،2008.
9   ل يت�سع جمال هذه املقدمة اإلى ذكر جميع �سعراء التاه الإحيائي يف ال�سعر العربي.
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ا ذكرنا واأنرّ لها ك�ساأن جميع املدار�س ال�سعرية  ل �سك يف اأن قائمة �سعراء الإحياء اأطول ممرّ
ال�سعرية، والأقل  اإليها حتت راية مبادئها  املوؤ�س�سون ورموزها الأ�سهر  واملنت�سبون  روادها 
ت�سور  هي  الإحياء  مدر�سة  اأن  هو  تقديرنا  ح�سب  املهم  ولكن  الكبار،   الرموز  من  �سهرة 
اهن.مبعنى اآخر،  خم�سو�س للعملية ال�سعريرّة ولل�سعر، جند �سداه حتى يف ال�سعر العربي الررّ
اإنرّ ظاهرة الإحياء ب�سفتها متثيال ملوقف ثقايف ح�ساري، ولعالقة تقوم على متجيد املا�سي 
واحلنني اإليه، هي تعبري عن طبيعة الفكر املنتج لذلك النمط من ال�سعر، باعتبار اأن ال�سعر 

هو تفاعل بني الفكر واملعرفة وللنظرة اإلى العامل والأحا�سي�س معا.
ا تتميز به  مدر�سة الإحياء والبعث اعتمادها املحاكاة، وهي خا�سية تفيد التقليد الذي  وممرّ
تواتر يف الق�سيدة الإحيائية،  وهي الق�سيدة التي �سعت اإلى حماكاة منوال اأغرا�س ال�سعر 
العربي القدمي وم�سامينه واملحافظة على الوزن ونظام القافية الواحدة  والتم�سك باعتماد 

البحور ال�سعريرّة اخلليليرّة املعروفة.
نة  مدورّ على  بقوة  مهيمنة  تبدو  القدمي،   ال�سعر  عمود  حماكاة  ظاهرة  فاإن  احلقيقة،  ويف 
الإحيائيني  وهي ال�سمة البارزة لهذه املدر�سة و�سبب حمدوديتها يف جمال الإ�سافة ال�سعريرّة  
الكبرية يف نف�س الوقت .ذلك اأن املحاكاة يف حد ذاتها، تنم عن تقليد واإتباع ل عن اإبداع، 
غالبا  ال�سلبية  وحماكاتها  الإحياء  ملدر�سة  املحافظ  .فالطابع  والتجاوز  الو�سل  بني  يجمع 
للقدامى، جعلت �سهام النقد تطول رموزها ب�سكل مو�سوعي اأحيانا ومبالغ فيه يف اأحايني 

اأخرى.
ة،  ويتجلى التاأثري القوي لل�سعر العربي القدمي يف اأ�سعار املدر�سة الإحيائية يف م�ستويات عدرّ
ت�سمل املعجم والبالغة والإيقاع وغريها من القوالب التعبريية ال�سعرية املتواترة يف ال�سعر 
العربي القدمي واملعربة عن ف�سائه ال�سو�سيولوجي وال�سيميائي  وحلظته التاريخية، حيث 
اأو يف  الغزل  �سواء يف غر�س  تعبريها  القدمية وجماراتها يف منط  الق�سيدة  تقليد  يطغى 
م�ستوى  يف  القدمي  العربي  ال�سعر  اأثر  امتداد  على   .ف�سال  الأطالل  على  البكاء  ظاهرة 

التجربة ومو�سوع الق�سيدة وم�ستوى مقروئيتها وتاأثريها يف املتلقي.
فعلى م�ستوى املعجم، ي�سري �سالح لبكي  اإلى و�سف الطلول والإبل وتواتر ظواهر ال�ستعارة 
ال�سعافني  اإبراهيم  الدكتور  . ومن جهته يذهب  اللفظي10  الزخرف  اإلى  والنزوع  والت�سبيه 
اإلى اأن �سعراء الإحياء كانوا مييلون اإلى الأ�سعار القدمية ويوؤثرون �سعر الأمراء الفر�سان، 

10   لبكي )�سالح(،الأعمال الكاملة، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 1982،�س139 - 140.
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اإنهم  القول  اإلى  الناقد  بل يذهب هذا   .11 والبطولة واحلكمة  الفخر  �سعر  اإلى  كما مييلون 
عا�سوا » مبزاج القدماء ومثلهم العليا وكان الفرد« النمطي »النموذجي هو الذي ي�ستويل 

على اهتماماتهم«12.
اإننا اأمام مدر�سة �سعريرّة مفتونة مبفهوم الفحولة ال�سعريرّة، فكان اأن عمد رموزها اإلى متثل 
بها  والتلب�س  ال�سعريرّة  ذواتهم  وا�ستدعاء  فرو�سيتهم  ومعاي�سة  القدامى  ال�سعراء  تارب 
ة، تكون املحاكاة يف  من جديد،  وذلك ملا يرمزون اإليه من قوة احل�سارة العربية. ومن ثمرّ
ية لدى �سعراء ع�سر النه�سة عموما ومدر�سة الإحياء والبعث  حدرّ ذاتها، تلبية حلاجة نف�سرّ
حتديدا.  بل اإنها حماكاة ُمفكر فيها وم�ستندة اإلى معرفة وتكوين13،  ذلك اأن املحاكاة - كما 
حددها الفرن�سي عامل النف�س الجتماعي غابريال تارد )Gabriel Tarde(- نوعان: حماكاة 
التقليد ميثل خا�سية  اأن  والظاهر  التعبري.  اإن �سح  �سطحية  وحماكاة عاملة،  اأو  �ساذجة  
الدار�سني  جعل  الذي  ال�سيء  والفني،  اللفظي  الإحيائي  القامو�س  خ�سائ�س  من  اأ�سا�سية 
للخطاب الإحيائي ب�سكل  عام،  يرون مثال يف تعامله مع ال�سورة الفنية،  باعتبارها اأ�سا�س 
ة نوعا من ال�سمور على م�ستوى الإبداع . وقد اخت�سر الناقد جابر ع�سفور  ال�سعر وال�سعريرّ
اأول:  وهي  الإحيائيني  عند  الفنية  ال�سورة  طبيعة  متيز  خ�سائ�س  اأربع  يف  ال�سعف  هذا 
النمطية  ورابعا  والفتعال،  املبالغة  وثالثا  والإ�سارية،  اجلمود  وثانيا  والتناق�س،  التفكك 

والتعميم14. 
يف  وهو  ال�سعريرّة  للمعار�سات  اإنتاجهم  هو  املدر�سة  هذه  اأعالم  به  ا�ستهر  ما  اأهم  ومن 
احلقيقة اإنتاج، يندرج ب�سكل عميق �سمن عملية بعث الق�سيدة القدمية واإحياء اأبرز مناذج 
�سعراء الع�سر العبا�سي .اأي اأن معار�سة ال�سعراء القدامى يف ق�سائدهم امل�سهورة، ميثل 
ا�ستدعاء وبعثا واإحياء لتجاربهم ال�سعريرّة ولزمنهم احل�ساري املو�سوم بالزدهار احل�ساري 
را�سات الترّاريخية الأدبيرّة،  فاإن املعار�سات  والقوة الثرّقافيرّة وال�سيا�سيرّة. وكما  هو موثق يف الدرّ
ال�سعريرّة فن اأدبي عريق يف الأدب العربي، بداأت تاريخيا تقريبا مع الق�سيدة التي �سميت 
الر�سول )�س(،  فالقت هذه  �سلمى يف مدح  اأبي  بن  قالها كعب بن زهري  والتي  »الربدة« 
الق�سيدة من فرط اإعجاب ال�سعراء بها معار�سات �سعرّية كثرية. كما تعد اأي�سا ق�سيدة 

11   ال�سعافني )اإبراهيم(،�س60.
12   املرجع ال�سابق،نف�س ال�سفحة.

13   Gabriel TARDE, Les lois de l’imitation, Réimpression, Paris , Éditions Kimé, 1993,p.28.
املرجع   : انظر   « م�سر  يف  الإحياء  �سعراء  عند  الفنية  »ال�سورة  حول  ماج�ستري  ر�سالة  ع�سفور  جابر  لالأ�ستاذ    14

ال�سابق،ال�سعافني )اإبراهيم(،�س52.
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ال�سعري، من  الر�سول )�س( ومنها ذاع �سيته  البو�سريي يف مدح  كتبها  15،التي  »الربدة« 
اأكرث الق�سائد التي ُعور�ست يف ال�سعر العربي.

لقد ازدهر فن املعار�سات ال�سعرية يف الع�سرين الأمويرّ والعبا�سيرّ ولقى رواجا ا�ستثنائيا 
يثبت من خالله  �سعريا  فنا  ال�سعريرّة  املعار�سات  مثلت  فقد  الأندل�سيرّة.لذلك،  الأ�سعار  يف 
ال�ساعر العربي متكنه من فن ال�سعر وقدرته على التميز واملباراة ال�سعريرّة والتفوق واإثبات 
الفحولة ال�سعريرّة.وهو ما يعني اأن اإحياء فن املعار�سات ال�سعريرّة جزء ل بد منه يف عملية 

حماكاة اأبهى ع�سور ال�سعر العربي القدمي.
اأهمية املعار�سات ال�سعرية يف مدر�سة الإحياء والبعث، قد يكون من  وكي يت�سنى لنا فهم 

املهم حتديد مفهومها و�سروطها.
 ُيحدد الباحثان يف جمال نقد ال�سعر عبد الروؤوف زهدي وعمر الأ�سعد مفهوم املعار�سة 
ال�سعرية  باأنها تفيد »املقابلة واملباراة واملعاظمة وامل�سابهة واملحاكاة«16.وتقت�سي املعار�سة 
القوايف  من  وقافية  البحور  من  بحر  على  معني  مو�سوع  يف  ق�سيدة  ُينظم  »اأن  ال�سعرية 
فيعجب بها �ساعر اآخر ب�سبب من ال�سياغة املتميزة اأو الإيقاع الالفت اأو املعاين الظاهرة 
اأو ال�سورة املعربة، فينظم على بحرها وقافيتها ومو�سوعها ملتزما التزاما تاما اأو حمدودا 

حري�سا على اأن ُي�ساهي ال�ساعر املعار�س اإن مل يتفوق عليه«17.
والبعث  الإحياء  اأ�سا�سية من خ�سائ�س مدر�سة  ال�سعرية، خا�سية  املعار�سات  �سكلت  لقد 
و�سمة من �سماتها الكربى، فكان رموزها من اأهم �سعراء الع�سر احلديث اإبداعا يف هذا 
الفن، حيث عار�س رائد �سعر الإحياء حممود �سامي البارودي اأبرز ال�سعراء القدامى مثل 

عنتة والنابغة واأبي نوا�س واملتنبي واأبي فرا�س احلمداين.
ويكاد ُيجمع املخت�سون يف مدر�سة الإحياء والبعث ال�سعريرّة، باأن اأحمد �سوقي من اأهم رواد 
فن املعار�سات ال�سعريرّة يف مدر�سة الإحياء وال�سعر العربي احلديث ب�سكل عام، حيث عار�س 
ابن زيدون واأبا البقاء الرندي والبحتي وحتديدا يف �سينيته،  التي عار�سها بق�سيدة يقول 

يف مطلعها :]اخلفيف[

نظمها  مدح   النبي حممد ،  يف  جدا  م�سهورة  ق�سيدة  الربية،  خري  مدح  يف  الدرَيرّة  اأو الكواكب  الربدة   ق�سيدة     15
ال�ساعر حممد بن �سعيد البو�سريي يف القرن ال�سابع الهجري املوافق القرن احلادي ع�سر امليالدي  وهناك اإجماع بني 

النقاد  على اأن هذه الق�سيدة تعد من اأجمل واأقوى اأ�سعار املديح النبوي . 
العلوم  الأدبي«،درا�سات  التاث  اإغناء  يف  واأثرها  ال�سعرية  (،«املعار�سات  )عمر  الروؤوف(،الأ�سعد  زهدي)عبد     16

الإن�سانية والجتماعية، املجلد 36،اجلامعة الأردنية، 2009، �س904.
17   املرجع ال�سابق،نف�س ال�سفحة.
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ــــــهار و�لـــــليل ُين�شي         �خـــــتالُف �لنيّ
با و�أيـــــام �أُن�شــــــــي                                 �ذكــــــر� لـــي �ل�شيّ

 و�شـــــفا  لـــي ُمالوة مـــــن �شـــــباب
رت مــــن ت�شــــــــور�ت ومــــــــــ�صيّ ـــــويّ                               �شُ

ت با �للــــعوب ومـــريّ  ع�شـفت كال�شيّ
ُة خــــــــــلـــــــــــــــــــ�ص                                 �شـــــنة ُحـــــلوة ولـــــذيّ

 و�شــال م�شر: هل �شال �لقلُب عنها
ــــــى ُــــرحه �لـــزمان �ملوؤ�شيّ                                 �أو �أ�شا   جـ

ت �لـــــليالـــي عـــــليـــــــــــه  كلـــــما مـــــريّ
ـــــي ، و�لعــــهُد فـي �لليايل تقــــ�شيّ                                 رقيّ

يّت  م�شـــــتطـــــاٌر �إذ� �لبـــــو�خــــُر  رنــــ
                                �أول �لـــــليل، �أو عوت بــــعـد جـــــر�ص

 ر�هــٌب فــي �ل�شلوع لل�شفن فطن
                               كـــــلما ُثــــرن �شاعـــــهن بنــــــــــقــــــــــ�ص

، ما �أبـــــوك بـــخيــُل يا �آبـــــنة �ليـــــميّ
                مـــــاله مولعاً مبـــــنع وحــــــــــبـــــــ�ص؟

�أحـــــــر�ٌم  عــــلى  بالبـــــله  �لــــــــــــدو
                ُح، حــــالٌل للــطي من كــل جـــن�ص؟

كـــــلُّ د�ر �أحـــــقُّ بـــــاالأهــــــــــــــــــــــل، �إال
                               يف خبيث مـــــن �ملـــذ�هب رجــــــــــــــ�ص

نف�شـــــي مـــــرجٌل، وقـــــلبي �شـــــر�ع
                               بهما يف �لدموع �شـــــيي و�أر�شــــــــي18

البحث  من  ال�سعريرّة،  النرّه�سة  مدر�سة  قراءة  حماولة  من  امل�ستوى  هذا  يف  لنا  منا�س  ول 
مو�سوعيا عن الأ�سباب الأ�سا�سيرّة، التي اقت�ست اأن يحوم م�سروع �سعراء الإحياء حول  بعث 
ال�سعر العربي القدمي وال�سريرّ على نهج �سعرائه اإيقاعا ومعجما وبالغة. بل وحتى معار�سة 
روائعه من الق�سائد. ذلك اأنه من غري املنطقي، اأن تكون عملية اإحياء التاث ال�سعريرّة، 

وقيرّات،املجلد الأول،دار العودة،بريوت 1986،�س45 - 46. 18   ال�سرّ
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دة ومعلومة  باأهداف حمدرّ اأن يرتبط فعل البعث ال�سعري  اأجل الإحياء  من دون  فقط من 
وم�سروع وا�سح املقا�سد .

زمنية  مرحلة  من  ال�سعر  هذا  اإليه  يرمز  مبا  القدامى  �سعر  اإلى  امليل  تف�سري  جانب  فاإلى 
قدمية �ساحبها جمد �سيا�سي وح�ساري 19، فاإنرّ هناك واقعا تاريخيا وثقافيا، اأ�سهم اإلى حد 

كبري يف حتديد حجم ظاهرتي املحاكاة واملحافظة ومديهما.
وميكن �سبط هذه االأ�سباب يف النقاط التالية:

ة اأدبيرّة، ُيهيمن عليها التاث -  اد مدر�سة الإحياء والتاث تن�سئة ثقافيرّة �سعريرّ لقد تلقى رورّ
اإنتاجهم  حمددات  من  رئي�سا  حمددا  التقليدية  التن�سئة  هذه  فكانت  القدمي،  الأدبي 
.فالق�سيدة  ذاتها  ال�سعرية  النرّه�سة  مدر�سة  ظهور  عوامل  اأهم  ميثل  اإنه  .بل  ال�سعري 
التي  وقراءاته  الأدبية  تن�سئته  وتكوينه، ويف عالقة ع�سوية مع  �ساعرها  ثقافة  نتاج  هي 
اإليه هو العر�س التوثيقي التحليلي، الذي قام  طبعت تكوينه الأدبي.وما يوؤكد ما ذهبنا 
عافني لالأعمال ال�سعريرّة املطبوعة يف القرن الترّا�سع ع�سر، حيث  به الباحث اإبراهيم ال�سرّ
ركزت املطابع يف ذلك الترّاريخ على ن�سر دواوين كبار ال�سعراء القدامى مثل دواوين امرئ 
واأبي  متام  اأبي  واأ�سعار  واملعلقات  الورد  بن  وعروة  واخلن�ساء  الذبياين  والنابغة  القي�س 
عري يف  اث ال�سرّ نوا�س وابن املعتز واملتنبي وذلك من منطلق ت�سور هوؤلء الرموز باأن الترّ

ع�سور الزدهار، ميثل »«اأمنوذجا ينبغي اأن ُي�ستلهم ويحتذى »20.
العامل الثاين املهم، يتمثل يف حماولة معاجلة ال�سعف الذي اأ�ساب اللغة العربية ومواجهة 
اللغة  الق�ساء على  اإلى  التي تهدف  »التتيك«  �سيا�سة  راأ�سها  لها، على  دة  املهدرّ التحديرّات 
العربية اأو بع�س الدعوات، التي نادت باعتماد اللهجات العاميرّة. ومن هذا املنظور، نفهم 
امل�ستعملة  األفاظه  ونقل  القدمي  اللغوي  باملعجم  الإحياء  �سعراء  تعلق  اأكرب،   مبو�سوعية 
منها واملهملة،  عندما نربطه مبا كانت تعرفه اللغة العربية يف العهد العثماين من تهمي�س 
مق�سود. وهنا تت�سح جيدا دوافع الحتفاء بـاللغة العربية كمكون تراثي عربي قدمي  ومقوم 
من مقومات الهوية وال�سعور القوميني. وهنا ن�سري اإلى اأنرّ هناك �سبه اإجماع لدى علماء اللغة 
والباحثني يف جمال الهويرّة والثقافة واحل�سارة على اأهمية عن�سر اللغة يف حتديد البناء 

الرمزي للهوية الفردية واجلماعية ويف بناء الأفق الثقايف للمجتمع.
 ولعل ق�سيدة ال�ساعر حافظ اإبراهيم املعروفة حول اللرّغة العربية املن�سورة �سنة 1903 والتي 

19   ال�سعافني )اإبراهيم(، مرجع مذكور،،�س61.
20   املرجع ال�سابق،�س42..
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اإليه من  اأهلها«، تدعم ما ذهبنا  ها بني  حتمل عنوانا معربا جدا »اللغة العربية تنعى حظرّ
حتليل لهذه النقطة اجلوهرية يف م�سروع الإحياء حيث يقول يف مقطعها الأخري: ]الطويل[:

ِمَن �لقرِب ُيدنيِني بغِي �أنــــــــــــــــــاِة �أرى كلَّ يوٍم باجَلر�ِئِد َمْزَلًقــــــــــــــــــــا   
ائِحي ُنعاتــــــــــــــــــــي فاأعلَُم �أنيّ �ل�شَّ ً ــــــــــــــة  و�أ�شَمُع للُكتيّاِب يف ِم�شَر �َشجيّ  
�إلى لغةٍ  ْل تتيّ�شِل بــــــــــــــــــــــــــــــرو�ة �أَيهُجُرِن قوِمي-عفا �هلل عنهُم -   

ُلعاُب �الأفاعي يف َم�شيِل ُفـــــــــــر�ِت          �َشَرْت ُلوَثة ُ �الْفَرجِن فيها كَما �َشَرى   
لة َ �الأَلـــــــــو�ِن ُمتلفـــــــــــــــــاِت م�شكَّ فجاَءْت كَثْوٍب �َشمَّ �شبعي ُرْقعـــــــة   

َب�َشْطُت رجاِئي َبعَد َب�ْشِط �َشكاِتي  �إلى َمع�َشِر �لُكتيّاِب و�جَلمُع حافــــِلٌ   
ُمو�ِص ُرفاتــــــــي وُتنِبُت يف تلك �لرُّ ا َحياة ٌ تبعُث �ملَْيَت فـي �لِبلـــــى  فاإميّ  

مماٌت َلَعْمِري ْل ُيَق�ْص مبمـــــــــاِت21 ا مَمـــــــاٌت ال قياَمــــة َ َبعـــــــــــــــــَده  و�إميّ  

ف�سال على  م�ساألة اأخرى ل تقل اأهمية عما �سلف ذكره، تتمثل يف �سعف الثقافة ال�سعبية 
ال�سائدة اآنذاك، وهو ما ا�ستوجب اعتماد معجم لغوي بالغي ُيعيد اإلى اللغة العربية قوتها، 
ل�سيما واأن ازدهار ال�سعر يوازيه بال�سرورة ازدهار اللغة امل�ستخدمة،  باعتبار اأن الإبداع 
ة،  فاإن ال�ستغراق يف ا�ستعمال الزخرف  اإنتاج اإبداعي يتم داخل اللغة . ومن ثمرّ ال�سعري 
اللفظي واملهمل من اللغة العربية ينطوي على وظيفة بيداغوجية غري ُمعلنة، تهدف من جهة 
اإلى رتق عالقة املجتمع املهتئة باللغة العربية  وذلك عن طريق ال�ستقطاب اجلماهريي 
ل�سعر الإحياء ومن جهة اأخرى اإلى بعث اللغة العربية يف عمقها البالغي الكال�سيكي، لتكون 
من اأدوات النه�سة الرئي�سة ومن اأهم م�سامينها. وبناء عليه، ميكننا اأن ن�ستنتج اأنرّ التكيز 
املبالغ فيه على ال�سياغة واالإكثار من املح�سنات اللفظية واالإفراط يف تزويق لغة الق�سيدة 
واقتبا�س ا�ستعارات و�سور �سعرية قدمية، اإمنا ميثل يف بعد رئي�س من اأبعاده رد فعل طبيعيا 
�سد ما بلغته اللغة العربيرّة، باعتبارها موردا من موارد ازدهار احل�سارة العربية من تقهقر 

قبل ع�سر النرّه�سة العربيرّة.
- هناك ارتباط وثيق بني م�سروع مدر�سة االإحياء والرتاث، الذي يهدف اإلى اإيقاظ ال�سعور 
»الراأ�سمال  بورديو  بيار  ي�سميه  مبا  وتغذيته  ال�سعور  هذا  �سحن  على  والتكيز  القومي 

21  انظر : ديوان حافظ اإبراهيم،حتقيق اأحمد اأمني واأحمد الزين واإبراهيم البياري،الهيئة امل�سرية العامة للكتاب،الطبعة 
الثالثة،القاهرة 1987،�س354 - 355.



23

الرمزي الثقايف«، اإذ اأنه من مقومات ال�سعور القومي اإعالء �ساأن اللغة العربية كلغة قومية 
والت�سال بالتاث الثقايف العربي املرتبط بدوره باللغة التي كانت حا�سنة له ومعربة عنه.
والتقليد  املحاكاة  ظواهر  يف  متمثلة  والبعث،  الإحياء  مدر�سة  خ�سائ�س  ت�سري  هل  ولكن 
واملحافظة و�سبه النغالق على التاث ال�سعري القدمي، اإلى اأنرّ كتابات �سعراء الإحياء،كانت 
وحتديد  الإحيائي  ال�سعر  اإن�ساف  ميكن  وكيف  القدمي؟  العربي  لل�سعر  مطابقة  ن�سخة 

اإ�سافاته ومدى توفره على �سرط معا�سرته للحظة التاريخية الذي اأُنتج فيها؟
ة واملعا�سرة ومواطن التجديد: بني النفي والتاأكيد  ثالثا: الق�سيدة الإحيائيرّ

اتاها  متثل  اجلديدة  الكال�سيكية  مدر�سة  اأو  والتاث  الإحياء  �سعراء  نة  مدورّ اأن  �سحيح 
العمودية  الق�سيدة  اإنتاج  ة  عدرّ نواح  اأعادت يف   قد  واأنها  ال�سعر  قول  تقليديا حمافظا يف 
اأعيننا حقائق  اأن يحجب عن  اأن ذلك ل يجب  القدمية واأرهقتها باخلطابة وغريها، غري 
اأخرى يف ذكرها والتوقف عندها اإن�ساف لرواد مدر�سة النرّه�سة ال�سعريرّة وتعبري عن موقف 
مو�سوعي من منجزها ال�سعريرّ وبع�س الفتوحات التي حُت�سب يف ر�سيد م�سروعها، الذي 
اأمام حماولت التجديد عند بع�س  واإن كان تقليديا، فاإن ذلك التقليد مل يقف بها عائقا 
اأعالمها من اأمثال اأحمد �سوقي وحممد حافظ اإبراهيم وخليل مطران خ�سو�سا يف م�ستوى 
تديد امل�سامني وتاوز حدود الأغرا�س ال�سعريرّة القدمية كاملديح والفخر والرثاء والغزل 

والهجاء.
واحلق اأن واقع ال�ستعمار الأجنبي، الذي عرفته البلدان منذ اأواخر القرن الترّا�سع ع�سر اإلى 
الإحيائيني نحو خو�س مغامرة  لل�سعراء  الع�سرين،  قد كان دافعا  القرن  حوايل منت�سف 
القومي  ال�سعر  معهم  فظهر  العربية،  للق�سيدة  جديدة  جمالت  عن  والبحث  التجديد 
الوطني، اأي اأنهم ابتكروا غر�سا �سعريا جديدا ل عالقة لل�سعر العربي القدمي به. وبداأت 
الترّاريخي  الق�سيدة الإحيائية، تقطع م�سافات متقدمة نحو حا�سرها متعاطية مع واقعها 

وغري متعالية عليه بالنكفاء على املا�سي، كما �ساد ذلك يف بدايات ظهورها.
اإن ن�ساأة النزعة الوطنية يف اأ�سعار رموز مدر�سة الإحياء والبعث  نقطة مهمة، تك�سف عن 
حتول نوعي يف التعامل مع احلا�سر وق�سايا الأمة العربية وعن ا�سطالع ال�سعر الإحيائي 
بوظيفة وطنية، تندرج يف �سلب الن�سال الوطني �سد ال�ستعمار، وهي وظيفة نه�ست بها 
تارب اأحمد �سوقي وحممد حافظ اإبراهيم واأحمد حمرم وجميل �سدقي الزهاوي ومعروف 
�سايف وغريهم، حيث كان لهوؤلء ال�سعراء الإحيائيني دور بارز يف الن�سال الوطني ويف  الررّ
الدعوة اإلى التحري�س �سد امل�ستعمر ومقاومته �سواء با�ستنها�س همم الأمة و�سحذها اأو يف 
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دفعها اإلى تاوز ال�سلبية والر�سوخ للواقع ال�ستعماري .
ويف هذا املعنى يقول معروف الر�سايف  بنربة �ساخرة ناقدة: ]جمزوء الكامل[:

�إن �لكالم حمـــــــرم  يا قوم ال تتكلمـــــــــــــو�   
ما فاز �إال �لنــــــــــــوم 22 نامو� وال ت�شتيقظو�   

ويف التاه نف�سه من حث الأمة على املقاومة ورف�س اخلنوع لال�ستعمار يقول رائد مدر�سة 
الإحياء والبعث حممود �سامي البارودي: )الطويل(

ويف �لدهر طرق جمة ومنافــــــــــــع  فيا قوم هبو� �إمنا �لعمر فر�شة   
وذلك ف�شل �هلل يف �الأر�ص و��شع وكيف ترون �لذل د�ر �إقامـــــــــــــــة   

وكذلك كان �ساأن ال�ساعر حافظ اإبراهيم،  الذي كثريا ما ُيو�سف ب�ساعر الوطنية  و�سوت 
ال�سعب23،  فقد كانت له ب�سمة خا�سة يف اإثراء النزعة الوطنية يف ال�سعر الإحيائي ويف جعل 
الق�سيدة  يف  وم�سداقية  ومعا�سرة  وتديد  قوة  م�سدَر  وموقفا،  و�سعورا  فكرة  الوطنية، 
الإحيائية.  ومن اإبداعاته يف جمال ال�سعر الوطني، نذكر الق�سيدة، التي اأن�سدها يف حفل 
اأُقيم  مبدر�سة البنات ببور�سعيد  يف تاريخ 29 ماي 1910 وتغنى فيها مب�سر قائال : ]الكامل[:

كـم ذ� ُيـكـاِبُد عا�شــــٌِق َوُيالقــــــــــــــــي
ـــــــــاِق                       فـي ُحـِبيّ ِم�شـــــــَر َكثيـــــــَرِة �لُع�شيّ

باَبــــــــــــــــًة حـِمـُل يف َهو�ِك �شَ ـي اَلأَ �إِنيّ
                     يـا ِم�شُر َقد َخَرَجت َعِن �الأَطـــــــــــو�ِق

22   انظر : ديوان الر�سايف : اجلزاآن الأول والثاين،  النا�سر: املكتبة التجارية الكربى مب�سر،  الطبعة ال�ساد�سة، مطبعة 
ال�ستقامة بالقاهرة، 1959، �س1448.

23   يقول الأ�ستاذ اأحمد اأمني يف مقدمة  ديوان حافظ اإبراهيم  :«اإن ميزة حافظ الكربى اأنه تبلورت يف �سعره اآمال اأمته 
اأول واآمال ال�سعب العرب ثانيا .كانت الأمة ت�سكو من فو�سى الأخالق وت�سكو من الحتالل وت�سكو من ت�سييق الغرب 
على ال�سرق وكان اخلطباء يحاولون اإيقاظه وكان حافظ مبا له من ح�س مرهف وعاطفة ح�سا�سة يجمع كل ذلك يف 
نف�سه، فلما ثار على ال�سعر القدمي وحطمه بنى على اأنقا�سه �سعره اجلديد يف الوطنيات والجتماعيات وال�سيا�سيات 
وكان يف �سعره يقف موقف ال�سحافة الوطنية واخلطباء الوطنيني وقادة الراأي الجتماعيني، يغ�سى جمال�س كل هوؤلء 
ويت�سرب من اأرواحهم وي�ستمد من وحيهم ويغذي عواطفه من عواطفهم  ثم ُيخرج  ذلك كله �سعرا   قويا ملتهبا يفعل 
يف النفو�س – وذلك �ساأن ال�سعر احلي –ما ل تفعله اخلطب واملقالت، فكان حافظ -حقا – �ساعر الوطنية و�ساعر 
ال�سعب و�ساعر ال�سيا�سة والجتماع ومل يجاره اأحد يف ذلك من �سعراء ع�سره«.  انظر :ديوان حافظ اإبراهيم،، الهيئة 

امل�سرية العامة للكتاب، ، القاهرة 1987،�س42 - 43.



25

َلـهـفي َعلَيِك َمتـــــى �أَر�ِك َطليَقـــــًة
                     َيـحمي َكرمَي ِحماِك �َشعٌب ر�قـــــــــــــــي

ـــــٌم  َكـِلـٌف ِبـَمحمـــوِد �خِلــــــــالِل ُمَتَييّ
                     ِبـالـَبـذِل َبيــَن َيَديـــــــــِك َو�الإِنفـــــــــــــــــاِق

ـي َلـُتـطِرُبنـــي �خِلالُل َكرمَيــــــــًة �إِنيّ
                      َطـَرَب �لـَغـريــــــــِب ِباأَوَبـــــٍة وَتالقــــــــي 

ــــــــــــــدى ن ِذكرى �ملُروَءِة َو�لنَّ َوَتـُهـزُّ
َة �ملُ�شـــتـــــــــــــــاِق                        َبـيـَن �لـ�َشماِئـــــــِل هـــــــــَِزيّ

فــــاِء ِمز�ِجهـــــــــا ُة يف �شَ مـا �لـبـاِبِلَييّ
ـرُب َبـيـــــَن َتناُفــــ�ٍص َو�ِشبـــــــــــــــــاِق                        َو�لـ�َشيّ

َو�ل�َشم�ُص َتبدو يف �لُكئو�ِص َوَتخَتفي
                      َو�لـَبدُر ُي�شِرُق ِمن َجبيــــِن �ل�شاقــــــي 

ِبـاأََلـَذيّ ِمـن ُخـُلٍق َكريـــٍم طاِهـــــــــــــــــــٍر
                    َقـد مـاَزَجـتـــــُه �َشــــــــــالَمــــــــــــــُة �الأَذو�ِق 

َفـاإِذ� ُرِزقـَت َخـليَقـــًة حَمُمــــــــــــــــــوَدًة 
ــــــــــــــــــــُم �الأَرز�ِق 24                      َفـَقـِد ِ��شَطفـاَك ُمَق�ِشيّ

اإلى اإ�سهام ال�ساعر حممد ال�ساذيل خزندار وقد تزامن  اأما على امل�ستوى املغاربي فن�سري 
الوطني  بال�سعر  اخت�س  وقد  تون�س،  يف  الفرن�سي  ال�ستعمار  بداية  تاريخ  مع  مولده  تاريخ 

ال�سيا�سي وكر�س قريحته ال�سعرية يف الدفاع عن الق�سية التون�سيرّة.
رموزها  ن  مكرّ قد  الوطني،  ال�سعر  لغر�س  والبعث  الإحياء  ا�ستحداث مدر�سة  اأن  لنا  ويبدو 
عنا�سره  واأهم  ال�سعرّي  االإبداع  �سروط  من  تعد  جوهرية،  م�ساألة  تدارك  من  و�سعراءها 
ال�سعر  اأن  ال�سعريني.ذلك  واحلالة  للحدث  ال�ساعر  ومعاي�سة  التجربة  �سرط  اأي  ومقوماته 
الوطني، ف�سح املجال لذات ال�ساعر ولداخله بالبوح والتعبري عن اأحا�سي�سه وروؤيته واأي�سا 

اإنتاج ر�سالة �سعريرّة حاملة ل�سوته ال�سعري اخلا�س . 
برهن  وفيه  الإحياء  مدر�سة  يف  الأول  التجديد  جمال  هو  الوطني  ال�سعر  اأن  جند  لذلك، 
اأعالمها عن قدرتهم على التجديد، حتى واإن اقت�سر هذا التجديد على امل�سمون والغر�س 

24   انظر :ديوان حافظ اإبراهيم،املرجع املذكور،�س279 - 280.
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معتمدا القالب ال�سعري التقليدي القدمي اجلاهز.
ففي �سوء ما حركه الحتالل الأجنبي من م�ساعر الغرية على الوطن، اتخذ م�سروع مدر�سة 
الإحياء والبعث، القائم على جمابهة الغزو الثقايف الغربي امل�ستهدف للغة العربية وللتاث 
العربي  منحى اأكرث حرارة و�سدق ومعا�سرة واإح�سا�سا باملعنى ومبفهوم الر�سالة ال�سعريرّة 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الزمنية  اللحظة  مع  التبادلية  العالقة  ذي  املتفاعل  �سياقها  يف 
والثقافية املنتجة للعمل الإبداعي.وهو ما ذهب اإليه املخت�س يف علم اجتماع الأدب جورج 
الإنتاج  عملية  يف  مندرجة  ممار�سة  الأدب  يعترب  الذي   ،)Luckacs George(لوكات�س

االجتماعية، ويف ارتباط جد وثيق بالواقع االجتماعي التاريخي 25.
ون�سقه  البنيوي  الباراديغم  عمق  يف  اأنف�سنا  جند  القراءة،  هذه  مثل  يف  االنخراط  وعند 
داخل  من  يتم  اإمنا  الإن�سانية،  العلوم  يف  تفكري  كل   « اأن  مبداأ  من  ينطلق  الذي  الفكري، 
فهو جزء من  وبذلك  املجتمع  لهذا  الفكرية  وباأنه جزء من احلياة  ل من خارجه  املجتمع 

احلياة الجتماعية«26.
لزمنية  الإحيائي  ال�ساعر  ت�سور  مراجعة  على  الطارئة  الن�سبيرّة  التغريات  هذه  اإطار  ويف 
لأحمد  ال�سعري  امل�سار  عرفه  ما  ندرج  ال�سيا�سي،  باحلا�سر  ات�سالها  وطبيعة  ق�سيدته 
ال�سعراء، حيث كانت  اأمري  بلقب  للفوز  له  اأهرّ ن�سبي  وتطور  �سوقي مثال من تاوز وتديد 
ال�ساعر بعد احلرب العاملية الأولى، وخلع اخلديوي عبا�س عن  التي عا�سها  تربة املنفى 
عر�س م�سر، دافعا اإلى القتاب من ال�سعب واللتحام بثورته الوطنية، ال�سيء الذي اأفاد 

ق�سيدته كثريا م�سمونا و�سدقا فنيا.
نق�سد  ل  ال�سعر  يف  الوطني  لالتاه  والبعث  الإحياء  مدر�سة  ا�ستحداث  على  تركيزنا  اإن 
هذا  تاأثري  نبنيرّ  اأن  به  اأردنا  ما  بقدر  الأخرى،  ال�سعرية  الإ�سافات  قيمة   من  الغ�س  منه 
ال�ستحداث يف حتقيق نقلة مهمة يف اخلطاب ال�سعري الإحيائي ودور ال�سعر الوطني نف�سه 
اأخرى كال�سعر الجتماعي الإ�سالحي و�سعر  يف توعية الطليعة الإحيائية مبجالت �سعرية 
ال�سعري  الن�سق  تاوز  لهم  اأتاح  الذي  الأمر  ال�سعرية،  امل�سرحيات  فن  وابتكار  الأطفال 

التقليدي ولو جزئيا والتحرر ن�سبيا من اأغرا�سه اجلاهزة.
على  واملراهنة  الإ�سالح  اإلى  الإحيائيني  ال�سعراء  اأعالم  دعوات  تتنزل  ال�سياق،  هذا  ويف 

25   Luckacs(George) ,La théorie du roman, Paris, Denel,1963,p.28.
26   عزام )حممد(، حتليل اخلطاب الأدبي يف �سوء املناهج النقدية احلداثية، من�سورات احتاد الكتاب العرب، دم�سق 

2003،�س230.
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قيم النه�سة والتقدم والتحرر مثل العمل والعلم. ومن الق�سائد الداعية اإلى العلم وطلب 
املعرفة، نذكر ما ورد يف ق�سيدة ملعروف الر�سايف يقول فيها: )الب�سيط(

     �بنو� �ملد�ر�ص و��شتق�شو� بها �الآمال    حتى نطـــــــــاول يف بنيانهـــــا زحــــــــــــــــال
     ال جتعلو� �لعلم فيها كل غايتكــــــــــم      بل علمو� �لن�شىء علما ينتج �لعمال27

اأعالم ال�سعر الإحيائي كذلك بع�س  اأدخل  اإطار نهو�س ال�سعر بوظيفته الجتماعيرّة،   ويف 
التجديدات على مو�سوع املراأة يف ال�سعر العربي، اإذ مل يتم التعامل معها كمو�سوع �سعري، 
الإ�سالح  حركات  مقاربة  مع  التجاوب  من  نوع  ح�سل  بل  الغزل،  غر�س  اإطار  يف  ُيتناول 
لأطروحاتهم  تبنيا  نلحظ  لذلك  املراأة.  مل�ساألة  الفكرية  العربية  النه�سة  ورواد  الإ�سالمية 

الداعية اإلى نبذ التقليد والتمايز املجحف بني اأدوار اجلن�سني
يقول حافظ اإبراهيم يف خ�سو�س الأهمية الجتماعية لتبية املراأة كي تكون فاعال اجتماعيا 

ي�سهم يف اإبداع الفعل الجتماعي: ]الكامل[:

رق عليّة ذلك �الإخفاق يف �ل�شيّ من يل برتبية �لنيّ�شاء فاإنيّها   
�أعددت �شعبا طييّب �الأعـــر�ق �الأُم مدر�شٌة �إذ� �أعددتهـــــــــــــــا   

ا �إيــــــــــــــــــــر�ق28 ييّ �أورق �أمييّ بالريّ �الأُم رو�ٌص �إن تعهده �حليـــــا   

التو�سع  يف  العربية   النه�سة  لرجاالت  الفكري  باالإنتاج  واالرتباط  التوا�سل  �ساعد  اإذن 
وفتح اأغرا�س �سعرية جديدة، تتنزل حتت منط ال�سعر الجتماعي ذي النزعة الإ�سالحيرّة 

النقديرّة.
من ناحية اأخرى، ن�سجل لأعالم ال�سعر الإحيائي املذكورين �سابقا دورهم الكبري يف ا�ستعادة 
ال�سعر العربي جماهرييته ووظائفه، باعتبارهم �ساهموا يف م�ساحلة املتلقي العربي مع لغته 
القومية احل�سارية ومع ال�سعر، بدليل ما وجدته ق�سائدهم ودواوينهم من رواج وانت�سار 
ومقروئية، منحت بع�سهم لقب اإمارة ال�سعر. وها اأن هذه الظاهرة التي اأ�سبحت مع مرور 
ازدهار فن  القدمي ومظهرا من مظاهر  العربي  ال�سعر  اأحباء  ا�ستعارة عند  الزمن، حملرّ 
اإنتاجها اليوم عرب و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�سرية ونق�سد بذلك برنامج  ال�سعر، يعاُد 

27 انظر : ديوان الر�سايف : اجلزاآن الأول والثاين،  النا�سر: املكتبة التجارية الكربى مب�سر،  الطبعة ال�ساد�سة، مطبعة 
ال�ستقامة بالقاهرة، 1959، �س287.

28   انظر :ديوان حافظ اإبراهيم،حتقيق اأحمد اأمني واأحمد الزين واإبراهيم البياري،الهيئة امل�سرية العامة للكتاب،الطبعة 
الثالثة،القاهرة 1987،�س382.
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املعا�سرين  ال�سعراء  بع�س  يتبارى  حيث  الإماراتية،  ظبي  اأبو  قناة  على  ال�سعراء«  »اأمري 
للفوز بلقب اأمري ال�سعراء، نا�سجني يف هذه املباراة القدمية اجلديدة على منوال ال�سعراء 
القدمية  ال�سعريرّة  الفحولة  اإلى  النت�ساب  واإثبات  العمودية   الق�سيدة  كتابة  يف  القدامى 
باإظهار »التفوق« من خالل النظم التقليدي لل�سعر، بل با�ستدعاء فن املعار�سات ال�سعريرّة 

نف�سه. 
اهنة وتفرعاتها وت�ساري�سها الفنية اجلمالية، ن�سل اإلى  واإذا ما تاأملنا اخلريطة ال�سعريرّة الررّ
الإقرار باأن ال�سعر الإحيائي، واإن ظهرت بعده اتاهات ومدار�س �سعريرّة مثل الرومنطيقية 
ر  والواقعية التي عملت على تاوزه، فاإنه ل يزال اتاها �سعريا قائم الذات يعرب عن ت�سورّ
ا عرفه ال�سعر العربي من  لل�سعر ل يخرج عن اإطار عمود ال�سعر القدمي،وذلك على الرغم ممرّ
حراك فني، زاوج  بني التاث ال�سعري العربي والنفتاح على التجارب ال�سعرية الإن�سانية 

الأخرى وفكر احلداثة ومقاربته  للقيم والفرد واملوؤ�س�سات واحلقول الجتماعية.
ة الإحيائيرّة يف ميزان نقد »جماعة الديوان«:  نة ال�سعريرّ رابعا :املدورّ

التعر�س  من  الإحيائيرّة،  املدر�سة  �سعراء  بها  حظي  التي  العري�سة،  اجلماهريية  متنع  مل 
مليخائيـــــل  ال�سهيـــــــر  »الغربال«  كتـــاب  ت�سمنه  ما  ذلك،  من  اأحيانا.  وعنيف  لذع  لنقد 
نعيمة )1889 - 1988م(، من اآراء نقديرّة �سديدة ومبا�سرة، وردت باخل�سو�س يف مقالتي 
»احلباحب« و»نقيع ال�سفادع« يف الكتاب امل�سار اإليه،  وهو ما ذهب اإليه الباحث حممد مندور 
الذي قال اإن هدف هذا الكتاب هو: » الهجوم العنيف على الأدب العربـي التقليـدي املتزمت 
اأنه،  ذكر ب�سكل �سريح  التقليدي ».29 ف�سال على  اللغوي ثم على العرو�س  وعلى التحجر 
البع�س من اأعالم املدر�سة التباعيرّة. ويبدو لنا اأن املقالت النقدية، التي �سمنها ميخائيل 
نعيمة كتابه،  اإمنا هي معربة عن روؤيته لالأدب والنقد،  وكا�سفة عن طبيعة م�سروعه الثائر 
على التقليد، والداعي  اإلى التجديد يف الأدب �سكال وم�سمونا وبناء ولغة، مع رف�سه ما �سماه 
»معر�س الأزياء اللغوية والبهرجة العرو�سية«30.ويف هذا ال�سياق، ي�سري نعيمة اإلى الفرن�سي 
موليري قائال:« نعم، فت�سوا عن موليري لي�سحكنا ويبكينـا ويجعلنا نخجل من ذواتنا يف وقت 

29   مندور )حممد(،النقد املنهجي عند العرب، دار النه�سة امل�سرية،القاهرة، 1969،�س29.
اأن خلفت  التقليد  القلمية( على  )الرابطة  ثورة  مـن  كـان  »لقد  »الغربال اجلديد«:   كتابه  نعيمة يف  يقول ميخائيل     30
يف  الكاذب  والتفجع  املدح،  يف  والت�سكع  والهجاء،  واحلما�سة  للفخر  فيه  اأثـر  ل  �سعرًا  وخلقت  �ساماًل،  اإن�سانيًا  اأدبًا 
البحور  بـني   مـا  فيهـا  زاوجت  فقد  ال�سعرية  القوالب  واأما  القدامي،  اأ�ساليب  عن  فيه  اأقلعت  فقد  الغزل  اأما  الرثاء، 
الكاملة،املجلد  للماليني،املجموعة  العلم  اجلديد،دار  الغربال  )ميخائيل(،يف  نعيمة  انظر:  وجمازيئها..«  الكاملة 

ال�سابع،بريوت،1979،�س438.
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واحد. اإمنا اذكروا اأن موليري ل يولـد مـن در�س املعاجم والعرو�س والقوايف وجوائزها من 
خنب وخبل وطـي ورقـ�س. مـوليري ل حت�سره اأبحر بني طويلها ووافرها ورجزها ورملها. ل 

تقف فـي وجهـه خرافـات  وترهات و�سرائع واأوهام«31. 
ا�سطلح  ما  قدمته   الأكرب  النقد  فاإن  التباعية،  ملدر�سة  نعيمة  ميخائيل  نقد  جانب  اإلى 
وعبد  1964م(   - العقاد)1888  حممود  عبا�س  وروادها  الديوان«  »جماعة  ت�سميتها  على 
الرحمان �سكري )1886 - 1964م( واإبراهيم عبد القادر املازين)1890 - 1949م(. وهي 
جماعة، تقدم نف�سها ك�ساحبة مذهب »اإن�ساين، م�سري، عربي«32،ُعرفت بامتالكها لثقافة 
الأجنبية.  الثقافة  والنفتاح على  واآدابها  العربية  الثقافة  التمكن من  مزدوجة، تمع بني 
كما تتميز هذه اجلماعة، بجمعها بني الإبداع  ال�سعري واملمار�سة النقديرّة يف الوقت نف�سه.

واملازين يف كتابهما  العقاد  النقديرّة،التي �سمنها  واملواقف  الأطروحات  املطلع على  ويتبني 
»الديوان يف الأدب والنقد » ب�سهولة اأن مدر�سة الإحياء والبعث قد مثلت املو�سوع الأ�سا�س 
لنقد جماعة الديوان.بل اإن التلميح ال�سريح بالنكباب على نقد مدر�سة الإحياء ال�سعريرّة، 
يربز منذ الأ�سطر الأولى من كتاب »الديوان« التي جاء فيها: » واأوجز ما ن�سف به عملنا 
بني عهدين مل يبق ما ُي�سوغ ات�سالهما واالختالط بينهما«33.  حّد  اإقامة  اأنه  اأفلحنا-  –اإن 
ونفهم من هذا املوقف، اأن م�سروع جماعة الديوان لي�س فقط يف اختالف جزئي اأو ن�سبي 
مع  جوهري  تعار�س  يف  م�سروع  اأمام  نحن  واإمنا  والبعث،  الإحياء  مدر�سة  م�سروع  مع 
امل�سروع الأول.م�سروع اأخذ اأ�سحابه على عاتقهم وظيفة �سرب خ�سائ�س الت�سور ال�سعري 
الإحيائي، واإظهار �سلبياته من دون مزاياه. لذلك، فاإن اآراء »جماعة الديوان«، املُوجهة �سد 
ورف�س  انتقاد خال�س  �سوقي،  هي  اأحمد  راأ�سهم  وعلى  ورموزها  والبعث  الإحياء  مدر�سة 
قوي، اأفرغا ال�سعر الإحيائي من اأي اإبداع ومتيز.اأي اأننا، اأمام  اآراء راديكالية يف رف�سها 
ُوجهت  قد  الالذعة،  النتقاد  �سهام  اأنرّ  خ�سو�سا  نقدها  يف  وهجومية  الإحياء،  ملدر�سة 
�سهرة  الإحياء  مدر�سة  �سعراء  اأكرث  من  وهما  اإبراهيم  وحافظ  �سوقي  اأحمد  لل�ساعرين 

. وتديدا للخطاب ال�سعريرّ
ومُيكن تلخي�س الأفكار النقديرّة التي جاءت بها جماعة الديوان يف رف�سها التوا�سل والتداخل 
بني ال�سعر العربي القدمي و�سعر الع�سر احلديث. لذلك، فقد اأعلن –العقاد واملازين- اأن 

31   نعيمة)ميخائيل(،الغربال،موؤ�س�سة نوفل،الطبعة 16،لبنان، 1998،�س67. 
32   العقاد)عبا�س حممود(،عبد القادر املازين)اإبراهيم(،الديوان يف الأدب والنقد،  مكتبة الأ�سرة،  �سل�سلة الروائع، 2000،�س5. 

33   املرجع ال�سابق، �س4. 
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زمنيا  لي�س  احلقيقة  وهذا احلد يف  بني عهدين«  »اإقامة حد  اإلى  يهدف  النقدي،  عملهما 
فقط، بل هو حد بني ت�سورين للقول ال�سعري واأمنوذجني لكيفية بناء العامل ال�سعري.

طريق  متهُد  اأنها  اإذ   الديوان،  جلماعة  النقدي  الفكر  يف  اأ�سا�سيرّة  احللقة  هذه  لنا  وتبدو 
الفهم وا�سعة لو�سع الآراء النقديرّة الفرعية يف اإطارها العام. ومن هذه الآراء، انتقاد العقاد 
لعتماد الق�سيدة العربية التقليدية قالبا جاهزا، يتم عربه تكرار الأغرا�س ذاتها وباللغة 
نف�سها ويف بناء فني واحد متكرر. ويف هذا ال�سياق، عربت »جماعة الديوان« عن موقفها 
ة  عدرّ ملو�سوعات  ال�ساعر  فيها  يتعر�س  التي  الطويلة،  الق�سيدة  لنظام  الراف�س  النقدي 
يف  التنويع  واعتماد  والقافية  الوزن  قيود  من  الق�سيدة  حترير  اإلى  داعية  نف�سه،  الآن  يف 
الوزن بدل الت�ستت املو�سوعاتي والطول غري املربرين، وذلك من خالل اإيثار مبداأ الوحدة 
الع�سوية للق�سيدة �سرطا جماليا من �سروط كتابة ق�سيدة  قوية من ناحية البنية الإيقاعية 

والدللية، ف�سال على التحرر ن�سبيا من اأ�سر هاج�س الفحولة  ال�سعريرّة.
واإلى جانب انتقاد هذه اجلماعة ل�سعر املنا�سبات والقول بافتقاره للمعا�سرة وال�سدق الفني 
والتجربة الذاتية لل�ساعر الإحيائي، فاإن اللغة امل�ستخدمة عند �سعراء الإحياء قد اأ�سابتها 
اللفظي  معجمها  يف  معا�سرة  غري  لهم  بدت  اإذ   ، النقدية  »الديوان«  جماعة  �سهام  اأي�سا 
. ويف هذا  باملدلولت  البديعية ومتكلفة يف عالقتها  واملح�سنات  الزخرف  تقوم على  واأنها 
ال�سدد ن�سري اإلى انتقاد العقاد يف كتابه »الديوان« لبع�س �سور الت�سبيه يف �سعر اأحمد �سوقي 
اأ�سكالها واألوانها  قائال:«اإن ال�ساعر هو من ي�سعر بجوهر الأ�سياء ل من ُيعددها وُيح�سي 
ولي�ست مزية ال�ساعر اأن يقول لك عن ال�سيء ماذا ُي�سبه  واإمنا مزيته اأن يقول ما هو ويك�سف 
ا�س جميعا يرون الأ�سكال والألوان حم�سو�سة بذاتها كما  عن لبابه و�سلة احلياة به. اإن النرّ

تراها، واإمنا ابتدع لنقل ال�سعور بهذه الأ�سكال والألوان من نف�س اإلى نف�س«. 34
وكما نالحظ، فاإن هذا النقد املوجه لطبيعة اللغة امل�ستخدمة يف اخلطاب ال�سعري الإحيائي 
داخل  الدللية  العالقات  �سبكة  فهم  على  تركز  التي  ال�سيميولوجية،  القراءة  عليه  تطغى 
الن�س يف حني اأن ربط النظام اللغوي للق�سيدة االإحيائية بال�سروط االجتماعية امل�ساهمة 
فهم منطلقات  ي�ساعدنا على   اأن  �ساأنه  الق�سيدة، من  تفر�س معجمية  والتي  يف حتديده 
اأنه ل غنى عن التحليل الجتماعي للغة  امل�سروع الإحيائي ووظائفه. لذلك، فاإنه يبدو لنا 
ال�سعر الإحيائي، واإل  �سقطنا يف التحليل ال�سيميائي املنغلق على الن�س من دون خارجه. 
املقابل  فاإنه يف  الأدبي،  النقدي  التحليل  اأ�سا�سيا يف  كان  واإن  وهو يف كل احلالت، حتليل 

34   املرجع ال�سابق،  
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– من منظور بورديو35 -مرتبطة بالواقع  ل يكتث بالبعد ال�سو�سيولوجي للغة ول بكونها  
الجتماعي ومتفاعلة معه .

تكن  مل  �سوقي،  واأحمد  العقاد  حممود  عبا�س  بني  م�سر  �سهدتها  التي  الأدبية  املعركة  اإن 
وحدها �سببا اأ�سا�سيا ومبا�سرا يف تاأليف العقاد كتاب »الديوان يف الأدب والنقد« عام 1921 
- حيث خ�س�س ف�سال بعنوان »�سوقي يف امليزان »- فح�سب، واإمنا هي اأي�سا معركة روؤى 

ا �سابها من منزع �سخ�سي اأو اإيديولوجي. خمتلفة حول الترّ�سور ال�سعري، على الرغم ممرّ
»مربحا«  نقدا  فيه  تنهال  الذي  الوقت  يف  »الديوان«  جماعة  اأنرّ  ن�ستنتج،  اأن  ميكننا  لذلك 
ملدر�سة الإحياء واأهم رموزها، فاإنها ت�ستعر�س م�سروعها ال�سعريرّ البديل . واإذا كان هذا 
النقد حادا وغري مو�سوعي يف اأحايني كثرية، اإل اأنه كان �سائبا يف بع�س الأحيان  خ�سو�سا 
فيما يت�سل باجلوانب اجلمالية  اإ�سافة اإلى كونها -  اأي اأفكار جماعة الديوان النقدية- 
قد جنحت يف خلق حراك نقدي �سعري، ا�ستفاد منه – وهذا هو الأهم- ال�سعر العربيرّ يف 
الع�سر احلديث، ورمبا يكون اأ�سهم يف ظهور املدر�سة الرومنطيقية وهو ما يف�سر لنا  مثال 
�سبب عدول جماعة الديوان عن نقد ال�ساعر خليل مطران، الذي واإن كان ينتمي اإلى مدر�سة 
الإحياء اإل اأنه ُيعد يف نف�س الوقت  من رواد املدر�سة الرومنطيقية يف ال�سعر العربي،  التي 

مل تتوان جماعة الديوان عن تطويرها واإثرائها.
مرحلة  نتاج  هي  والبعث،  الإحياء  مدر�سة  اأنرّ  اإلى  ذكره  تقدم  مما  نخل�س  عام،  وب�سكل 
ثقافيني  زمنيني  بني  ترددها  بحكم  فكانت  الإ�سالمية،  العربيرّة  الأمة  عرفتها  تاريخية 
تتميز  تقليدية فنية جاهزة وم�سامني  ال�سعريرّة بني قوالب  الكتابة  ُتراِوح يف  واجتماعيني، 
اخلطاب  قراءة  اأن  لنا  بدا  املنحى،  هذا  ويف  واحلا�سر.  املا�سي  بني  بتجاذب  بدورها 
هذا  و�سع  بل  اجلماليرّة  الفنية  اجلوانب  على  القت�سار  عدم  تقت�سي  الإحيائي،  ال�سعريرّ 
خلياراته  املربرات  اإلى  وللتعرف  اأول  لفهمه  العام  التاريخي  �سياقه  يف  ال�سعريرّ  اخلطاب 
ت عنها رموز مدر�سة النرّه�سة ال�سعريرّة، تك�سف عن  الفنية خ�سو�سا اأن املربرات التي عربرّ
ظروف اإنتاج الق�سيدة الإحيائية وعن اأ�سباب اإنتاجها على تلك ال�ساكلة. فم�سروع مدر�سة 
الإحياء والبعث ُمفكر فيه وينطوي على خطة ثقافية وا�سحة الأهداف واملنطلقات، بل اإن 
ة الثرّقافيرّة. واإذ  الت�سبث بعمود ال�سعر القدمي نف�سه، يندرج يف ما يبدو لنا يف اإطار هذه اخلطرّ
نركز على ظروف اإنتاج الق�سيدة الإحيائية، فالأن ح�سرها ق�سريا يف ميزان النقد الفني 

35   قدم  عامل الجتماع الفرن�سي بيار بورديو اأفكارا مهمة تخ�س ما �سماه احلقل الأدبي  وعلم اجتماع اللغة والأدب . 
.Bourdieu(P),Ce que parler veut dire, Paris, Fayard,1982 : انظر
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اجلمايل اخلال�س، مي�س من مو�سوعية مقاربة هذه املدر�سة ورمبا يبخ�ُسها حقها.
الإحيائي  ال�سعري  امل�سروع  باأهم خ�سائ�س  نلمرّ  مة حتى  املقدرّ الإطالة يف هذه  نا  لقد خريرّ
بالدار�سة  بعدها  نتناول  بع�س منطلقاته ومالحمه،  اإلى  والتعرف  العام  اإطاره  بتنزيله يف 
الر�سايف  ومعروف  �سوقي  اأحمد  وهم  الإحيائي  التاه  من  اأعالم  �سعراء  ثالثة  والتحليل 

د ال�ساذيل خزنه دار. وحممرّ
فماهي املقايي�س املعتمدة يف هذا الختيار؟

من املهم الإ�سارة هنا اأول اإلى اأنه من ال�سعب يف هذا العمل  الذي نخ�س�سه لتقدمي مناذج 
من �سعراء الإحياء ب�سكل اختزايل، اأن نتطرق اإلى �سعراء اآخرين ميثلون الق�سيدة الإحيائية. 
لذلك اآثرنا التوقف عند اأ�سماء ثالثة، تكون مبثابة عينة متثيلية لرموز الإحياء والبعث. ويف 
النماذج املنتخبة، ممثلة  اأن تكون  اأق�سى ما مُيكن من متثيلية حر�سنا على  اإطار �سمان 
لنوعني من التجارب ال�سعرية: الأول والثاين ميثالن ال�سعر امل�سرقي احلديث، والثالث ميثل 

التجربة ال�سعريرّة املغاربيرّة.
ولعل القا�سم امل�ستك بني هوؤلء ال�سعراء الثالثة، هو اأنهم مل يكونوا مغمورين،  بل حققوا 
�سهرة وا�سعة بواأت اثنني منهم وهما اأحمد �سوقي وحممد ال�ساذيل خزنه دار اإلى الإمارة 
العراق يف  �ساعر  �سايف  الررّ �سمي معروف  ال�سعراء«. يف حني  »اأمري  بلقب  والفوز  ال�سعريرّة 

ع�سره، وكان يحظى مبكانة �سعريرّة مرموقة، حتى اأقيم له يف بغداد متثال متجيدا لفنه.
من ناحية ثانية، ُيعد اأحمد �سوقي من اأهم رموز مدر�سة الإحياء والبعث واأكرثهم تديدا 
للق�سيدة الكال�سيكية اجلديدة. كما اأن م�سريته ال�سعريرّة، انطوت على حتولت مهمة جعلت 
من اأ�سعاره اأيام اخلديوي عبا�س يف �سبه قطيعة من ناحية الغر�س ال�سعري وامل�سمون مع 
�سعره اإبان ثورة 1919 الوطنية امل�سريرّة. ناهيك اأن تربة اأحمد �سوقي تبقى على الرغم من 

كل النتقادات، التي ُوجهت لها من التجارب ال�سعريرّة املهمة يف الع�سر احلديث.
اأما معروف الر�سايف، فقد متيرّزت اأ�سعاره بتنوع امل�سامني واملجالت ال�سعريرّة وكان �سوته 
ال�سعري يت�سم باحلكمة واجلراأة، وكانت له روؤية يف الإ�سالح الجتماعي والن�سال الوطني، 

حاول التعبري عنها �سعرا ونرثا ومقالة.
الترّون�سيرّة  الأدبيرّة  املحافل  يف  �سيته  ذاع  الذي  دار،   خزنه  ال�ساذيل  د  حممرّ الترّون�سي  واأما 
العابدين  36 والذي و�سفه زين  ال�سعراء«  »اأمري  بلقب  ا جعله يحظى  اأ�سعاره، ممرّ وانت�سرت 

36   املو�سوعة التون�سية،اجلزء الأول، املجمع التون�سي للعلوم والآداب والفنون  »بيت احلكمة«،قرطاج، 2013،�س736. 
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مييز  ما  اأهم  فاإن  احلديثة،  النه�سة  �سعراء  اأئمة  من  باأنه  1965م(،   -  1898( ال�سنو�سي 
ة اأنها تقوم على ما لل�سعر من دور اجتماعي. و�سمن هذه الروؤية الوا�سحة   تربته ال�سعريرّ
اأن املجال الذي  اأ�سعار خزنه دار الوطنية وال�سيا�سية والجتماعية.على  واملبا�سرة، تتنزل 
ركز فيه اأكرث من غريه هو جمال ال�سعر الوطني الن�سايل ال�سيا�سي. لذلك فهو ينتمي اإلى 
« من زاوية تديد امل�سامني ومعا�سرتها خالفا للبناء الفني الذي  حركة »ال�سعر الع�سريرّ
تنطبق  مالحظة   ن�سوق  الإطار  هذا  ويف  القدمي.  التقليدي  البالغي  الأمنوذج  رهني  ظل 
على �سعراء الإحياء عامة، وهي اأن ت�سورهم ال�سعري، قائم على الف�سل بني البناء الفني 
وق�سية  وخالف  جدل  نقطة  مثل  لطاملا  ت�سور  وهو  واأغرا�سها.  وم�سامينها  للق�سيدة 

مركزية من ق�سايا ال�سعر ال�سائكة.
ويكفي هذا العمل، اأن يحرك ذاكرة ال�سعر العربي يف الع�سر احلديث فن�ستجع الأ�سئلة 
وُنعمل التفكري يف مدر�سة الإحياء والبعث وما تلتها من تيرّارات �سعريرّة، تاوزتها وا�ستكملت 

رت فيه. ما ق�سرّ
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اأحمد �صوقي وال�صعود اإلى الينابيع

د.حممد الغزي
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      لعّل اأهّم ما ي�صّد االنتباه يف ال�صوقيات1 ازدواج خطابها ال�صعرّي2. ففي بع�ض الق�صائد 
نلفي  �صوقي م�صدودا اإلى ال�صّنة ال�صعرّية ي�صرتفد اأ�صولها وُيعيد اإنتاج عنا�صرها حمتذيا 
اأمنوذجا قائما يف الذاكرة اكت�صب من اأثر تكرار بعد تكرار قدا�صة متوّهمة،. بينما  نلفيه 
يف ق�صائد اأخرى ي�صعى اإلى تاأ�صي�ض �صكل من الكتابة جديد يعقد م�صاحلة بني عاملني ظاّل، 
على امتداد ع�صور االنحطاط، متباعدْين، بل متنافرْين وهما:  عامل الن�ّص ون�ّص العامل. 

يف الق�صائد االأولى  يدير �صوقي اأبياته على  االأغرا�ص التقليدّية، م�صتح�صرا بهاء الديباجة 
االأولى، مقتفيا اأثر القدامى يف �صياغة اللفظ واإجراء املعنى، فهو �صاعر ال�صليقة العربّية 
القدمي،  ونقائها  االأّول  ب�صفائها  لتبقى حمتفظة  التاريخ  وعوادي  الزمن  غوائل  عنها  يرّد 
اإلى  الثانية ي�صعى  اأعرا�ص زائلة، بينما نلفيه يف الق�صائد  وكاأّنها جوهر ثابت وما عداها 
اإلى اللحظة التاريخية، ي�صهد لها حينا وعليها حينا اآخر بحيث تبدو ال�صوقيات،  االإ�صغاء 
يف الكثري من االأحيان وكاأّنها “ اكت�صاف للزمن “ يف تعاقبه وحتوله بعد اأن كان املا�صي، يف 
املدّونة ال�صعرية  العربية، ميّثل  احلا�صر املتدّفق دائما يعّم كّل االأزمنة وي�صتغرقها، اأي اإّن 
ال�صوقيات  تبدو كما لو اأّنها  خروج على منطق الدهر واجلواهر الثابتة وانت�صاب اإلى منطق 
التاريخ واالأعرا�ص املتحولة. �صوقي كان من �صعراء االإحياء الذين حاولوا اأن يلجموا املا�صي  

ويهّيئوا للحا�صر اأن يكون.
ال�صوقيات هي هذا الرتّدد بني زمنني �صعرّيني خمتلفني : زمن داثر، واآخر قادم.  �صوقي 

القرن  ال�صاعر يف  االأول �صّم ق�صائد  اأجزاء، اجلزء  اأربعة  يقع يف  )ال�صوقيات(  ديوانًا �صخمًا عرف ب  �صوقي  1 خلف 
التا�صع ع�صر واملقدمة و�صرية حلياته، وقد مّتت اإعادة طبعه 1925 م، واقت�صر على ال�صيا�صة والتاريخ واالجتماع واجلزء 
الثاين طبعه 1930م، اأي بعد خم�ص �صنوات وا�صتملت ق�صائده على الو�صف ومتفرقات يف التاريخ وال�صيا�صة واالجتماع. 
عدة  �صّم  م،   1943 عام  الرابع  الرثاء. وظهر اجلزء  و�صّم  م،   1936 عام  ال�صاعر يف  وفاة  بعد  الثالث طبع  واجلزء 
اأغرا�ص واأبرزها التعليم.،ثّم قام حممد �صربي بجمع االأ�صعار التي مل ي�صّمها ديوانه  �صّماها » ال�صوقّيات املجهولة ». 

ديوان  مقدمة  يف  هيكل،  ب�صعره قال  ذلك  وربطوا  االأخالقية   ال�صاعر  �صخ�صّية  ازدواج  على  كثريا  النقاد  رّكز    2
»ال�صوقيات«: »كاأنك اأمام رجلني خمتلفني... اأحدهما موؤمن عامر النف�ص باالإميان، حكيم يرى احلكمة مالك احلياة 
وقوامها، واالآخر رجل دنيا يرى يف املتاع باحلياة ونعيمها خري اآمال احلياة وغاياتها، مت�صامح مع نف�صه االإن�صانية، ومع 
الوجود كّله، �صاخر مع النا�ص واأمانيهم. واأما طه ح�صني فيخالف هيكل ويقول: »ازدواج ال�صخ�صية الذي يلمحه هيكل 
يف �صعر اأمري ال�صعراء، ال يدّل يف حقيقة االأمر اإال على اأن اأمري ال�صعراء يقلد املوؤمنني وامل�صتمتعني كما يقّلد غريهم 
من اأ�صحاب ال�صعر.« ويذهب طه ح�صني اإلى اأن �صخ�صية �صوقي اإمنا هي �صخ�صية الداهية املاكر الذي يظهر غري ما 
يخفي، ويف ذلك يقول: »مل ينه�ص خل�صومة ناقد من نّقاده، بل مل يجروؤ على اأن يلقى نّقاده بالعتب، واإمنا كان يعاملهم 
معاملة االأراقم... يغرى بهم ويوؤلب عليهم ثم يلقاهم با�صمًا وادعًا... » و يذهب عبد اللطيف �صرارة اإلى : » اأن �صاعرية 
�صوقي انبثقت عن القطب املوجب يف اجتاهه وهو حب احلياة، والقطب ال�صالب، وهو االإميان بالقيم االأخالقية الدينية، 
ق اإلى  وعا�ص اأيامه على هذه االأر�ص، وهو يرتجح... ولكن بهدوء واتزان بني هذين اجلانبني املتعار�صني، دون اأن يوفَّ

�صهرهما يف وحدة متما�صكة.«
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يف بع�ص ق�صائده ي�صتاأنف كتابة الق�صيدة االأمنوذج التي  اأّثلت يف ال�صعر العربّي تقاليد يف 
الكتابة ا�صتحكمت �صورها يف العقول واالأذهان حّتى كانت بالقوانني اأ�صبه، غايته من وراء 
ذلك اال�صتدراك على �صعر ع�صور االنحطاط  الذي جاء مبت�صر ال�صورة، متهافت اللغة، 

لي�ص له من ف�صيلة ال�صعر غري اإقامة الوزن وعقد القوايف. 
التجربة احلديثة  حماوال  االإف�صاح عن جوهر  اإلى  ي�صعى  اأخرى  ق�صائد  �صوقي  يف  لكن 

القب�ص على لغة �صعرّية هي بالزمن اجلديد اأ�صكل. 
يف الق�صائد االأولى يتعّمد  ال�صعود  اإلى الينابيع، اإلى االأ�صول االأولى، اإلى الق�صيدة االأّم، 
القارئ،  مع  اأوا�صر  عقد  على  قادرة  مازالت   كثرية  ال�صعري مناذج  تراثنا  اأّن يف  موؤمنا  

فحاكاها اأو ا�صتلهمها ووّظف طاقاتها اخلفّية، واإمكاناتهّا امل�صمرة.
ويف الق�صائد الثانية  يحاول ال�صاعر اأن يظفر بلغة جديدة تتالءم وامل�صامني اجلديدة التي 

ا�صتحدثها، لغة مو�صولة بالواقع، مرتبطة باللحظة التاريخية التي �صدرت عنها.   
ل القول يف هاتني اللغتني يجدر بنا اأن نتاأّمل من خالل “ ال�صوقّيات “ مفهوم  وقبل اأن نف�صّ

�صوقي لل�صعر، كي  ن�صتاأن�ض به يف قراءتنا لق�صائده. 
ال�صعر الوا�صف، اأو ال�صعر على ال�صعر، يف ال�صوقّيات 

ح  تو�صّ اأو  �صرائطه  تعّدد  ال�صعر  حول  تدور  اأبياتا  ال�صوقيات  ق�صائد  ت�صّمنت  ما  كثريا 
خ�صائ�صه اأو تربز وظائفه ورّبا تب�ّصطت فو�صفت معاناة ال�صاعر وهو يرّو�ص اللغة ويعقد 
القوايف ويقيم االأوزان.هذه االأبيات اإمّنا تنه�ص دليال على  وعي �صوقي بتجربته، وهو الوعي 
الذي قاده اإلى تاأّمل ق�صائده فيما كان يتاأّمل  العامل، واإلى ا�صتقراء اأ�صرار ال�ّصعر فيما كان 

ي�صتقرئ اأ�صرار الواقع من حوله.
ب�صبب من هذا جاءت االأبيات التي تدور حول ال�ّصعر تتاأّمله، مو�صولة باالأبيات التي تلتفت 

اإلى العامل ت�صتك�صفه. فهي كّلها، يف ال�صوقيات، يف و�صع معّية جامعة..  
اإّن تواتر اخلطاب الوا�صف يف ال�صوقيات دليل على اأّن �صعر االإحياء  احتاج اإلى تعليل خطابه 
اجلديد وتاأويله ال باعتباره حتّوال يف تاريخ الق�صيدة العربية فح�صب، بل باعتباره توّجها فّنيا 
جديدا يتجاوز اأحيانا جمال ال�ّصعر لي�صمل جممل املواقف  الفكرّية واحل�صارّية. لهذا تواتر 
ح�صور اخلطاب الوا�صف يف ق�صائد االإحياء، وتعّددت “مو�صوعاته” وتنّوعت جتّلياته وبات 
م�صطلح االإحياء دليال على وعي �صعري جديد ي�صتهدف ا�صتح�صار الق�صيدة االأّم   يف اأرقى 
جتّلياتها ليهتدي بها يف ليل الكتابة...فلي�ص غريبا بعد هذا اأن تتحّول الكتابة اإلى طق�ص من 
طقو�ص ا�صتدعاء االأ�صالف من اأجل االحتماء بهم، واالهتداء بق�صائدهم. فالّن�ّص اجلديد 
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ا �صابقا يحيا داخله، ويتجّدد من خالله، ثّم ينتقل  ال يحظى بالقبول اإاّل متى ا�صت�صاف ن�صّ
�صوقي،  �ّصعر  يف  الوا�صفة  االأبيات  وظائف  اإحدى  كانت  لهذا  الاّلحقة،  االأجيال  اإلى  عربه 
ال�ّصعرّية، فببقائها ي�صتمّر املا�صي يف احلا�صر، ويبقى  الّتقاليد  اإلى احلفاظ على  الّدعوة 

احلا�صر على �صلة وثقى باملا�صي.
لكّن االلتفات اإلى املا�صي، يف �صعر �صوقي  ال يهدف اإلى عقد عالئق مع االأ�صالف املوتى بقدر 
ما ي�صعى اإلى عقد عالئق مع املتقبلني االأحياء فعندما ي�صتدعي ال�ّصاعر الّتقاليد ال�ّصعرّية 
القدمية فاإّنه يهدف اإلى �صّد املتقّبل، وا�صطياده باأقرب الو�صائل اإلى نف�صه واأ�صّدها ل�صوقا 
الوجوه  اإليه  وت�صرف  القلوب  ال�صاعر  نحو  متيل  اأن  �صاأنها،  من  الّتقاليد  فهذه  بوجدانه. 

وت�صتدعي بها اإ�صغاء االأ�صماع اإليه، على حّد عبارة ابن قتيبة..
ا�صتدارت ق�صيدة �صوقي اإلى ح�صورها الّذاتّي واأبرزت، على وجه اخل�صو�ص، احلوار الذي 
عليه.  ويف  التفّوق  اإلى  �صاعية  اأخرى  مّرة  وتناف�صه  مّرة  تزكيه  القدمي،  ال�ّصعر  مع  عقدته 
احلالتني كلتيهما بقيت الق�صيدة من�صّدة اإلى نظام الق�صيدة الّتقليدّية �صورا وطرائق بناء.
ففي �صياق تزكية القدمي، يرّدد �صوقي، يف ق�صائده، وظيفة ال�ّصعر الّتقليدّية، وهي الوظيفة 

االأخالقّية التي تتو�ّصل بالوعظ واحلكمة والّن�صيحة من اأجل عطف القلوب على القيم. 

 قال �صوقي ]اخلفيف[:
ق وكــان العـزاَء يف اأحزانـــــــِِه كان �شْعري الغناَء يف فرح ال�شر   

 كما قال مفتخرًا ]الطويل[:
وعلى مينِي احلقِّ طرٌي �شاِد اأنا يف �شمال احلبِّ قلٌب خافقٌ   

 وقال اأي�صا ]الكامل[:
ما يف �شماِء ال�شرِق من اأْماِد غنّيُت لل�شرِق اجلريح ويف يدي   

اإّن غاية ال�صعر من خالل هذه االأبيات غاية مزدوجة: تربوّية تعليمّية من ناحية، واجتماعّية 
�صيا�صّية من ناحية اأخرى.فهو ينه�ص حار�صا للقيم يدفع عنها خطر املوت والبلى من جهة، 
واالأمر كذلك،  الّطبيعي،  باآخر. فمن  ويزري  يرفع مع�صرا  ثانية، حَكًما  وينه�ص، من جهة 
اأن يتحّول ال�صعر اإلى “ديوان اأخالق” على حّد عبارة البارودي، من خالله يك�صف ال�صاعر 
عن اخل�صال املمدوحة التي ينبغي التحّلي بها، كما يك�صف، يف الوقت ذاته، عن اخل�صال 

املذمومة التي ينبغي جتّنبها. 
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فّنّيا  االأخالقّية تقدميا  الّر�صالة  ال�صاعر  قّدم  اإذا  اإاّل  تتحّقق  اأن  ال�ّصعر ال ميكن  لكّن غاية 
ي�صّم املعنى ال�ّصريف اإلى اللفظ احل�صن والّتاأليف اجلّيد. فاإذا متّكن ال�ّصاعر من اجلمع بني 

احلكمة املوافقة واالأ�صاليب املطابقة كان حّظ ق�صيدته من الّذيوع اأكرب.
اأّما يف �صياق املناف�صة  فيقول موؤّكدا  ّتفّوقه على االأقدمني  ]جمزوء الكامل[: 

ُبْرَديَّ اأ�ْشـَعَر من َجريْر3 اأَنا اإن َعـَجْزُت فـاإنَّ يف   

كما يقول يف ق�صيدة اأخرى ]الطويل[:

وللُمتنبـــــــــي دّرٌة وح�شـــــــــــــاُة ويل درُر الأخالِق يف املْدح والهوى   
لقد عمد  �صوقي  يف الكثري من ق�صائده اإلى مقارنة نف�صه  بكبار ال�صعراء العرب  موؤّكدا 
تفوقه عليهم، فهو اأ�صعر من جرير واملتنّبي  الأّنه  يجيد املديح والغزل يف اآن  وال يخالط دّره 

احل�صى..
        يف �صوء ما تقّدم ميكن القول اإّن اخلطاب الوا�صف يف �صعر �صوقي ظّل يرّدد وظائف 
ال�ّصعر الّتقليدّية. واأهّم هذه الوظائف، اإذا  اأخذنا  بعبارات  حازم  القرطاجّني  ”ا�صتجالب 
املنافع وا�صتدفاع امل�صار“، وال ميكن لل�ّصعر اأن يحّقق هذه الوظيفة اإاّل اإذا توافر فيه ركنان 
اأو�صح  االإحيائي، كما  فال�صاعر  االإ�صالمّية.  االأخالقّية  واملعاين  الّتقليدّية  االأ�صاليب  اثنان: 
اأدوني�ص، ال يتكّلم كالمه اخلا�ص ”واإمّنا هو ناطق بكالم جماعّي م�صرتك، وهو لي�ص ك�صاعر 
موجودا يف ذاته، واإمّنا هو موجود يف هذا الكالم، اأي يف اإن�صائّية اخلطاب ال�ّصعري ال�ّصلفي. 

املتكّلم هو الّتقليد، والّتقليد ال يوؤ�ّص�ص واإمّنا يدعم �صلطة الكالم املا�صي“4
هذا االإغراق يف الّتقليد راآه البع�ص اأنفع ما يف �صعر االإحيائيني لالأدب احلديث، الأّنه رّد اإلى 

املعا�صرين يقني القدرة على جماراة العّبا�صيني واملخ�صرمني يف ميدان الّلغة والرّتكيب.5
واحلقيقة اأّن �صعر االإحياء مل يول اخلطاب الوا�صف عنايته بل عّرج عليه يف �صياق اأغرا�ص 
اأخرى،اإذ جاء منّجما يف ق�صائد معدودة، يدور على وجه اخل�صو�ص، على عالقة ال�ّصعر 

بكارم االأخالق
اإّن داّل الفن  ياأتي يف ق�صائد �صوقي مقرتنا بداّل العقل.  فرّبا كان االإلهام امل�صدر االأّول  
ال  تظّل �صرورّية،  والتنقيح   بالنظر  الوحي  اأماله  يعود على  الذي  العقل  لكّن وظيفة  للفّن 

3   ال�ّصوقّيات: ج 1 املكتبة الّتجارّية الكربى ب�صر – دت– �ض 138
4   اأدوني�ص: �صاعر البيان االأّول. جمّلة ف�صول �ص 19

5   عّبا�ص حممود العّقاد: �صعراء م�صر و بيئاتهم يف اجليل املا�صي – من�صورات املكتبة الع�صرّية – �صيدا بريوت د.ت 
– �ض 122
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ميكن اإنكارها اأو التهوين من �صاأنها ]املتقارب[

اإذا خالَط الّنف�َس اأوحى لها   وما الفّن اإّل ال�شريُح اجلميلُ   

اإذا هَي اأولّتــــــــه اإجمالهـــــــــــــا وما هو اإّل جمـــــــاُل العقـــــــــــــولِ   

وقد و�صف حافظ ابراهيم اأحمد �صوقي قائال ]الكامل[:

َفوَق ال�ُشها َي�شَتُّ يف َطرَياِنه  َتِخَذ اخَلياَل َلُه ُبراقاً  َفِاعَتلـى   
روُح احَلقيَقِة  ُم�ِشكاً ِبِعناِنِه ما كاَن َياأَمُن َعرَثًة َلو َل َيُكن   
اأَو َتطَمُع الأَذهاُن  يف  اإِتياِنــِه م  واأَتى ِبــا َل َياأِتــــــــِه ُمَتَقـــــــــــدِّ  
َل  َيبِغِه الُرّواُد  يف  ديواِنـــــِه َهل ِللَخياِل َوِللَحقيَقِة َمنَهـــــلٌ   

القدمي،  النقد  يف  االأثرية  ال�صور  من  احلقيقة  اأعّنته  مت�صك  اجلموح  اخليال  �صورة  اإّن 
تلفيقا،  الباطل  يلّفق  الظّن واخلداع،  الكذب و�صوء  العربّي رديف  فاخليال ظّل يف الرتاث 
يف  فاملتاأمل  واملعرفة.   وال�صدق  احلقيقة  رديف  العقل  ظّل  بينما  اختالقا،  الزور  ويختلق 
“اأ�صرار البالغة”6 ، على �صبيل املثال، يلحظ  اأّن اجلرجاين يو�صك اأن يرف�ص اخليال الأّنه 
رديف الكذب والباطل يف حني يعلن والءه للعقل الأّنه قرين احلّق واملعرفة. هذا املوقف احلذر 
من اخليال كان �صائدا يف اأوربا خالل ع�صورها الكال�صيكّية. اإذ اأّننا جند ”ديكارت“ رائد 
احلداثة الفكرية االأوروبية  قدَ �صتبعده من نظامه الفل�صفي واعتربه ”�صيد اخلطاأ وال�صالل  
فهو، يف راأيه، ي�صّو�ص العقل، ويربك نظامه، وياأبى اال�صت�صالم لقوانينه وحُدوده. لهذا داأبت 
اإق�صاء اخليال، واأقامت حدودا وا�صحة بني الواقع وامل�صتحيل،  العقالنية الّديكارتية على 
ورة، وينبغي انتظار كانط الذي �صيعيد للخيال مكانته يف الفل�صفة احلديثة. ِل وال�صّ بني االأ�صْ
هذه املواقف املحتفية بالعقل، املهّونة من �صاأن اخليال �صرتّدد يف ن�صو�ص �صوقي ال�صعرية 
والنرثّية يف اآن. فال�صعر، يف نظر �صوقي، ينبغي اأاّل يبتعد عن احلقيقة  ويتوّغل يف اخليال..
والغلّو  النفو�ص،  على  الثقيل  االإغراق  »اإلى  بال�صرورة  يف�صي  املح�صو�ص  انحراف عن  فكّل 

نعة اإمّنا  6   يعّلق عبد القاهر اجلرجاين على قول القائل ”خري ال�صعر اأكذبه“  فيقول”من قال اأكذبه“ ذهب اإلى اأّن ال�صّ
ميّد باعها، وين�صر �صعاعها، ويّت�صع ميدانها، وتتفّرع اأفنانها حيث يعتمد االت�صاع والتخييل، ويّدعي احلقيقة فيما اأ�صله 
الّتقريب والّتمثيل، وحيث يق�صد التلّطف والتاأويل“ ولَن�ْصَتِمْع اإليه بعد ذلك يعلن عن وجهة نظره ”هذا ونحوه ميكن اأن 
يتعّلق به يف ن�صرة التخييل وتف�صيله، والعقل بعيٌد على تف�صيل القبيل االأّول وتقدميه، وتفخيم قدره وتعظيمه، من كان 
العقل نا�صره والتحقيق �صاهده فهو العزيز جانبه، واملنيع مغالبه وقد قيل: الباطل خم�صوم واإن ق�صي له، واحلّق مفلح 

وان ق�صي عليه عبد القاهر اجلرجاين: اأ�صرار البالغة، �ص 281.
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البغي�ص اإلى العقول«.
وبوازاة  م�صالة العقل واخليال يثري �صوقي م�صاألة »جديد ال�صعر« وقدميه، موؤّكدا اأّن جّيد 

ال�صعر ال يرتبط بزمن خم�صو�ص ]الكامل[:

ل يف اجلديِد ول يف القدمِي العادي  وال�شعر يف حيُث النفو�ُس تلّذه   

غّنى الأ�شيُل بنطـــــق الأجـــــــــــــــداِد اأو دع ْل�شانك واللغاِت  فرّبــــا   

اإن �صوقي مثل ال�ّصاعر القدمي ينظم ق�صيدته واملتقّبل ماثل اأمامه، حا�صر يف ذاكرته، ال 
يفتاأ، يف كّل مراحل الق�صيدة، يومئ اإليه اأو يحيل عليه. ولي�ص هذا بغريب با اأّن ال�ّصعر مل 
ينظر اإليه، يف الثقافة، على اأّنه عمل فردّي مبتكر واإمّنا نظر اإليه على اأّنه تراث اجلماعة اأو 
ديوان العرب اأو ملك ”لالأفراد العادّيني من الّنا�ص. هوؤالء لهم منطق وحكم، وهم اأ�صحاب 
ال�ّصعر احلقيقّيون“7 لهذا داأب ال�ّصعراء على ا�صتح�صار �صور هوؤالء كّلما نظموا ق�صائدهم، 
واعتربوا الق�صيدة اجلّيدة هي الق�صيدة التي حتظى بقبول اجلماعة فتختزنها يف الذاكرة.

نف�ص  تاأثريه يف  مدى  هو  �صوقي،  نظر  واحد، يف  دليل  ال�صعر   باتت جلودة  هذا  على  بناء 
ال�صامع، وهذا التاأثري ال ميكن اأن يتحّقق كما اأو�صح  النقاد  اإاّل اإذا قّرب ال�صعر من النف�ص   
كان  اأغرب  ال�صعر   كان  فكّلما   ، جليال  لّطف  اأو  لطيفا  جّلل  اأو  قريبا  منها  اأبعد  اأو  بعيدا 
اأعجب.. وهذا االأثر الذي يحدثه ال�صعر يف النف�ص هو �صرب من االلتذاذ النف�صي اأو العقلي، 
اأي اأّن قيمة ال�صعر، يف نظر �صوقي، تتج�ّصد فيما يحدثه يف النف�ص من تلّذذ   لكّن هذا االأثر 
ال يتحقق اإاّل برباعة ال�صاعر وحذقه الأ�صول ال�صناعة ال بانت�صابه اإلى حقبة من االأحقاب اأو 
عهد من العهود..بل ربا  وجدنا  ال�صعر يطرب الفهم  اأحيانا اإذا ا�صتدعى تقاليد االأجداد 
يف الكتابة..اأي اإذا بعث القدمي من رماده..فاملزّية ال تكمن يف مقول القول بقدر ما تكمن 
يف طريقة القول اأي  يف طريقة الن�صج، وبناء ال�صورة وتلطيف املعنى. وال �صّك يف اأّن �صوقي 
»االأ�صيل  فهو  وجه اخل�صو�ص  على  لنف�صه  و  عاّمة  االإحياء  ل�صعراء  االأخري  البيت  يلّوح يف 
»الذي غّنى »بنطق االأجداد..« اأي اإّنه مل يكن �صاعرا حماكيا اأو مقّلدا واإمّنا كان �صاعرا 

»اأ�صيال« اأي مت�صّبثا باالأ�صول يعيد بعثها من جديد..

7   م�صطفى نا�صف: نظرّية املعنى يف الّنقد العربي  �ص 58
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ال�صعر والرتاث 
ا�صرتفد �صوقي الكثري من الن�صو�ص من املدّونة ال�صعرّية القدمية وحّولها اإلى خيط يف ن�صيج 
ق�صائده املعّقد.  وقد حتّدث النّقاد، يف منا�صبات عديدة، عن  اإغراق ال�صاعر يف اال�صتعارة 
ه قائم، على جّدته، على التواطوؤ والت�صابه اإذ ظّل  من الن�صو�ص ال�صابقة  مقّرين باأّن ن�صّ
يتغذى من ذاكرة مو�صومة باآثار ن�صو�ص كثرية.  لكّن الكتابة ، كما اأ�صار النقاد القدامى، 
توكيد  اأي�صا  واإمنا هي  بالرتاث فح�صب  ال�صاعر  التي جتمع  املنا�صبة   توكيدا لوجوه  لي�صت 
لوجوه املباينة التي تف�صله عنه، بل ينبغي  اأن تكون وجوه املباينة اأوفى واأجلى ليكون النتاج 
اجلديد خمتلفا، بال�صرورة، عن  الرتاث الذي تنحّدر منه. ومن خ�صائ�ص الرتاث اأّنه ال 
يعرف الثبات فهو يف حركة م�صتمرة، دائبة، يتجّدد كّل مّرة  بتجّدد �صروط تلّقيه التاريخية 
ب�صكل متجّدد من  ذاته  ي�صتعيد  الرتاث  الذي يجعل هذا  القراءة هو  واالجتماعية.  ففعل 

خالل عمليتي التف�صري والتاأويل.
الق�صائد  فهذه  الرتاث  مع  ق�صائده  الذي عقدته  احلوار  يلحظ  �صوقي  ديوان  واملتاأّمل يف 
ترتاءى، يف معظم االأحيان، ذات اإيقاع مزدوج، فهي تبدو، من ناحية اأولى ، وثيقة ال�صلة 
بال�صعر القدمي ت�صتح�صر طقو�صه البالغّية واالإيقاعّية، وتبدو، من ناحية اأخرى، منفلتة عن 

هذا النظام �صاعية اإلى خلق لغتها و�صورها وجممل رموزها.  
هذه احلركة املزدوجة هي التي تدفعنا اإلى االإقرار بتداخل �صعرّيتني اثنتني يف مدّونة �صوقي، 
ال�صعرّية االأولى قامت على حماكاة الق�صيدة االأّم وا�صرتجاع طرائقها يف ت�صريف القول 
و�صياغة ال�صورة.  وال�صعرّية الثانية عدلت عن تلك الق�صيدة وخرجت عن قوانينها املقّدرة 
اإلى  ا�صتندت  االأولى  ال�صعرّية  جديد.  انتظار  اأفق  تاأ�صي�ص  اإلى  و�صعت  امل�صّطرة  وقواعدها 
الذاكرة ت�صتلهمها  اأّما ال�صعرّية الثانية فقد ا�صتندت اإلى الواقع حتاوره. لكّن هاتني ال�صعرّية 
ظّلتا، يف مدّونة �صوقي، مرتبطتني بالنزعة ال�صفاهّية التي تقوم على االإن�صاد وتلّقف ال�صعر 
عن طريق جارحة ال�صمع و اآثرتا، من ال�صور، الت�صبيه لو�صوحه وقرب ماأخذه، فال يحتاج 

اإلى م�صاركة فعلّية من املتقّبل ليتاأّوله ويبحث عن معانيه املحتملة. 
هاتان ال�صعرّيتان تداخلتا يف مدونة ال�صاعر تداخل الت�صوية والت�صابك بحيث ال ميكن ف�صل 
االنت�صار  وهو  القدمي واخلروج عليه،  التواطوؤ مع  �صوقي هو  ف�صعر  االأخرى،  الواحدة عن 

للرتاث  واال�صتدراك عليه..
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لكن ماهي الن�صو�ض التي ا�صرتفدها �صوقي وتاأّثر خطاها؟
لقد ا�صتدعى �صوقي عددا من الن�صو�ص التي حتققت فيها جمموعة من املقّومات رفعتها 
من م�صتوى التجربة الفردية اإلى م�صتوى التجربة الكلّية فاأ�صبحت نتيجة لذلك قادرة على 

الهجرة يف املكان والّزمان من غري اأن يدركها املوت اأو يعرتيها الّذبول.
اإهمالها،  ورّبا  ن�صو�ص،  ن�صيان   تاريخ  دائما  كان  االإن�صانّية  الثقافة  تاريخ  اأّن  واحلقيقة 
بها.  فكّل مرحلة من مراحل احلياة االجتماعّية تفر�ص  ثانية واالحتفاء  واإحياء ن�صو�ص 
الّتاريخّي  الّنكو�ص  عهود  “ففي  منه  اأخرى  بجوانب  والعناية  الرتاث   من  جانب  اإغفال  
عندما تفر�ص على اجلماعة خطط ذات طابع اأ�صطوري طاغ يطلب من اجلماعة اأن تغفل 
االجتماعّيــة  التكوينات  تن�صج  بينما  هذا  التخطيط.  هذا  مثل  تدرج يف  ال  التي  الّن�صو�ص 
–اإبَّان عهد التقّدم- مناذج مرنة وفّعالة تزّود الّذاكرة اجلمعّية باإمكانات عري�صة وت�صاعد 

على متّددها واّت�صاعها”8.
ن�صو�صا  فا�صتبعدوا  االإحياء  �صعراء  ا�صتجاب  االإن�صانية  الثقافة  يف  املتحكم  القانون  لهذا 
بطبيعة احلال،  يكن،  واالإقبال مل  اال�صتبعاد  وفعل  اأخرى.   ن�صو�ض  ا�صرتفاد  واأقبلوا على 
فعال  بريئا، فقد كان هو اأي�صا ظاهرة تاريخّية خا�صعة لعن�صري املكان والّزمان لهذا مل 
عن  تف�صح  كانت  ما  بقدر  املا�صي  هواج�ص  عن  ال�صعري  لرتاثنا  ال�صعراء  قراءة  تف�صح  
هواج�ص احلا�صر، ومل تك�صف عن وعي األ�صعراء ال�صابقني  بقدر ما  كانت تك�صف عن وعي 

�صعراء االإحياء وم�صاغلهم. 
الرتاث  ا�صتلهام  طريقة  اأّن  و�صحيح  اآخر  اإلى  �صاعر  من  تختلف  الروؤية  زاوية  اأّن  �صحيح 
تتباين من ق�صيدة اإلى اأخرى بيد اأّن االأ�صّح رغم ذلك اأّن ال�صعر االإحيائي عني بالرتاث كما 
مل يعن به �صعر من قبل واأثبت اأّنه )الرتاث (خطاب مفتوح مل يغلق بعد، واأّن كّل توظيف له 
لي�ص اإاّل خلقا جديدا لرموزه و�صوره وجتاربه.  والواقع اأّن هذا العود اإلى الرتاث ال�صتنطاقه 

كان  اأثرا من اآثار التاأثر باالأدب الغربّي 
ومثلما الحظ الناقد جابر ع�صفور فاإّن املدر�صة االإحيائية قد ن�صاأت  على �صفاف ما نقله 
اجليل االأول والثاين من املرتجمني املحدثني عن املدر�صة الكال�صيكية يف ال�صعر الفرن�صي، 
نقل  اإلى  اأنف�صهم مدفوعني  بعده حممد عثمان جالل وغريهما، وجدوا  فالطهطاوي ومن 
كانت  الكال�صيكية  الأن  احلديثة،  ال�صعرية  االأطروحات  من  غريها  دون  املدر�صة  هذه  فكر 

8  يوري لومتان ويوري�ص اأو�صين�صكي: ترجمة عبد املنعم التليمة �صمن كتاب ”مدخل اإلى ال�صيميوطيقا ”من�صورات عيون 
– الّدار البي�صاء- 1987 �ض 133 وما يليها.
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اأقرب لذوقهم القائم على الروؤى القدمية. حتى اأن عثمان جالل يف ترجمته » فن ال�صعر« 
لبوالو مل يكتف بنظمها، بل قام بنوع من الرقابة الفنية على فكر بوالو، فحذف ما ال يتوافق 
مع الذوق العربي، واأ�صفى مل�صات نقدية على الن�ص االأ�صلي، مما جعلها كما قال ع�صفور 

نوعًا من التاأليف اجلديد ولي�ص التعريب..9
لكن ّ العود اإلى الرتاث مل متله اأ�صباب فّنية فح�صب بل اأملته اأي�صا  اأ�صباب اأخرى لعّل اأهّمها 
�صطوة االآخر الغربّي القادم من العدوة االأخرى.بحيث اأ�صبح الرتاث يف هذا ال�صياق �صربا 

من �صروب احلماية، درعا من دروع الذات الباقية..
االإقرار  من  االآخر،  هذا  مواجهة  من  احلديثة  العربّية  ثقافتنا  يف  انبثق  الهوّية  �صوؤال  اإّن 

بتفّوقه  وانت�صاره، من االعرتاف بانك�صار الذات وف�صلها.
ق�صائد �صوقي ت�صّور ، على نحو ا�صتعارّي، ارتداد الذات جريحة  اإلى االأ�صول تعيد ا�صتنطاقها 
بحثا عن عزاء ممكن اأو اإجابة حمتملة اأي اإّن هذه الق�صائد حملت يف ثناياها وجع املهزوم 
احتجاب...لهذا  طول  بعد  �صورته  له  جتلو  االآخر  مراآة  يف  ذاته  يكت�صف  املنده�ص  وذهول 
عذاب  ت�صاعيفها  يف  حملت  حمنة  ق�صائد  مناذجها  من  الكثري  يف  �صوقي  ق�صائد  كانت 
الذات وجرحها الرنج�صّي الغائر من ناحية، كما حملت من جهة اأخرى �صوقها اإلى ابتكار 
اإذا  الق�صائد،  هذه  وافرتاق.فكاأّن  تباين  اختالف  القدمي  العامل  عن  يختلف  جديد  عامل 
اأخذنا بعبارات هوب�ص متّثل توكيد االإرادة، االإرادة من حيث هي ال�صهوة االأخرية التي تتكّلم. 
هكذا كان �صوؤال الهوّية مو�صوال ب�صوؤال التقّدم مع كّل ما تنطوي عليه عبارة التقّدم من معان 
نتاأّمل  اأن  يع�صر  بحيث  مت�صابكني  متداخلني،  ال�ّصوؤاالن  كان  وح�صارّية.   وثقافّية  �صيا�صية 

اأحدهما بعزل عن االآخر.. 
اإلى  النفي  قبل  ما  : مرحلة  �صوقي، برحلتني هما  لدى  مّر،  الهوّية قد  اأن مفهوم  والواقع 

االأندل�ض يف عام 1915، واملرحلة التي عقبته.
يتغّنى  �صالطينها،  من  قريبا  العثمانّية،  للخالفة  منت�صرا  �صوقي  كان  االأولى  املرحلة  يف   
يف ق�صائده باآثرهم، و ي�صّور انت�صاراتهم )وقد مدح منهم عبد احلميد الثاين وحممد 
وفوؤاد(.  وتوفيق وعبا�ص وح�صني  اإ�صماعيل  اخلام�ص كما مدح  من حّكام م�صر اخلديوي 
ويف هذه الفرتة  نظم  �صوقي اأهّم  ق�صائده الدينّية. وهي الق�صائد التي ا�صتلهمت املدائح 

النبوّية القدمية وا�صتمّدت منها   �صياغتها ال�صعرية �صياغتها، و�صورها البيانية . 
الوطنّي  اخلطاب  اإلى  اأميل  �صوقي  بات  االأندل�ص  اإلى  نفيه  عقبت  التي  الثانية  املرحلة  يف 

9  للتو�ّصع انظر :جابر ع�صفور : يف حمّبة ال�صعر، الدار امل�صرّية اللبنانّية 2009
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البالد  انف�صلت  و  الكربى،  احلرب  ثارت  اإن  العربّية..فما  القومّية  اإلى  ورّبا  امل�صرّي 
الّنا�ص  ب�صينيته امل�صهورة يف االأندل�ص.  العربية عن البالد الرتكية، حتى طلع �صوقي على 
الكربى«.  العربية  النزعة  ال�صعراء يكون �صاعر  اأمري  بداأ  االآن   « البع�ص    فقالوا، كما كتب 
امل�صري  الوفد  بقيادة حزب  امل�صرية  الوطنية  املرحلة ميالد  تلك  االأمر �صهدت  واقع  ويف 
وغريه من االأحزاب الوطنية، وتعالت االأ�صوات الداعية اإلى التحرر من اال�صتعمار االإجنليزي 

مل�صر، واإقامة ملوؤ�ص�صات د�صتورية يف البالد.. 
يف  االأّمة..اأي  ما�صي  اإحياء  اإلى  الدعوة  يف  االأولى،  املرحلة  خالل  الهوّية،  خطاب  يتجّلى 
البحث عن  �صواجر االأرحام الثقافية والدينية التي ت�صّد الذات اإلى جمموعة اأكرب.  ففكرة 
بينهم. امل�صافات  تقاذفت  مهما  امل�صلمني  بني  جتمع  واملماثلة  امل�صابهة  ملعاين  توكيد  االأمة 
ال�صعور الديني لدى عموم  اأججت  التي  القوّية  وكانت هزائم تركيا املتعاقبة من االأ�صباب 
امل�صلمني. يقول حممد ح�صني هيكل يف مقدمة ال�صوقيات : » كان امل�صريون، اإلى ذلك العهد، 
يعطفون على تركيا عطف غريهم من امل�صلمني ولكنهم كانوا اأبدا يفكرون يف ا�صتقاللهم 
عنها ويريدون حتقيقه ومل يكن االأمل يف ذلك بعيدا بعد الفرمان الذي ا�صت�صدره ا�صماعيل 
يقوم  الذي  اجلي�ص  وباإن�صاء  لها  وبالت�صريع  الدولة  باإدارة  فيه  1873وا�صتقّل  �صنة  با�صا 
اأثر  ال  بحت  ديني  �صعور  منبعثا عن  تركيا  على  كان عطفهم  لذلك  ومطامعها،  بحاجاتها 
للتبعّية ال�صيا�صّية فيه، فلّما حطمت فرن�صا واأنكلرتا اآمال اإ�صماعيل، وق�صتا عليه با�صم ديون 
م�صر، ودفعتا تركيا اإلى عزله وانتهت انكلرتا باحتالل م�صر بعد الثورة العرابية، ونكثت، 
بعد االحتالل وعودها باجلالء، واأح�ّص امل�صرّيون بتدخلها يف �صوؤونهم ا�صتّد عطفهم على 
الن�صرانية تطارد  باأّن دول  اليقني  ب�صيادتها عليهم، وثبت عندهم  تركيا و�صعف ترّبمهم 
دول االإ�صالم، وقويت فيهم النزعة الدينّية، وكان من ذلك ما زاد الن�صاط يف بعث احل�صارة 

االإ�صالمّية واالأدب العربّي يف م�صر« 10.
اإ�صافة اإلى هذه االأ�صباب املو�صوعية التي جعلت �صوقي ينت�صر للخالفة االإ�صالمّية ثمة اأ�صباب 
ذاتّية ال ميكن اإنكارها اأو التهوين من �صاأنها من ذلك ارتباطه الوثيق باالأ�صرة  العلوّية  التي 
اأكرمته ورعته واأولته املنا�صب العليا يف الدولة ، فظّل، ب�صبب من ذلك، يلهج بذكرها، مقّرا 
بف�صلها  عليه ال يتخّلف عن م�صاندتها  واالإ�صادة بها، وكان ل�صلته الوثقى باخلديوي عبا�ص 

اأكرب االأثر يف  م�صريته ال�صعرية  حّتى اأّن جزءا كبريا من ق�صائده كان مقت�صرا عليه.. 

10  حممد ح�صني هيكل، مقدمة ال�صوقيات، دار العودة، بريوت 1986 
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لتتحّول  �صّيقا  وطنّيا  الهوية معنى  11، خلع على مفهوم  ا�صبانيا  نفيه يف  �صوقي، غداة  لكن 
عبارات  ا�صتعرنا  العميق..واإذا  وجوهرها  الهوّية  هذه  عنوان  وح�صارتها  بتاريخها  م�صر 
حممد ح�صني هيكل قلنا كاأّننا اأمام« �صاعرين اثنني االأول مت�صّبث باخلالفة الرتكية، منت�صر 
لدولة االإ�صالم مدافع عن فكرة  االأّمة و�صاعر ثان م�صرّي » يبلغ حّبه م�صر حّد التقدي�ص 
والعبادة »، ال يفتاأ يحتفي بتاريخ م�صر الفرعوين، م�صيدا با تركه االأوائل من اأوابد خالدة  
ب�صبب من هذا تزاحمت يف �صوقياته زمرتان من الرموز، الزمرة االأولى حتتوي على رموز 
اإ�صالمّية، والثانية حتتوي على رموز م�صرية يقول “يوري لومتان” و“بوري�ض اأو�صي�صكي”: »اإّن 
ْت بها عهوٌد �صبقت، ويتمُّ ذلك بنقل  كّل حركة فنّية جديدة تبطل �صلطان الّن�صو�ص التي اعتدَّ
الّن�صو�ص اإلى �صنف الاّلمدّون، الاّلن�ّص، اأي اإلى ن�صو�ص من منزلة خمتلفة«12 لكّنها، يف 
الوقت ذاته ت�صتعيد ن�صو�صا اأخرى وت�صّخها بدماء جديدة »فالثقافة بطبيعتها �صّد الّن�صيان 

واالإغفال، اإنها تقهر االإغفال وذلك بتحويله اإلى واحدة من اآليات الّذاكرة«13.
هذا القانون ال ين�صحب، كما نحّب اأن نزعم، على الّن�صو�ص فح�صب واإمّنا ين�صحب اأي�صا على 
الرموز التي تهيب بها ال�صعراء يف كّل مرحلة من مراحل تاريخها لهذا ميكن اأن نعّد له –اأي 
القانون- فنقول: اإنَّ كّل مرحلة �ِصعرّية تبطل �صلطان رموز مالأت ذاكرة ق�صائد �صابقة، وتنتقي 
من الرّتاث اأخرى تخلع عليها طابع البطولة وت�صكنها رحاب الّذاكرة العظيمة. فمن خ�صائ�ص 
كّل حركة �صعرّية جديدة اأّنها تنف�ص الغبار عن اأبطال وتهيل الرتاب على اأبطال اآخرين، تخرج 
اأ�صماء اأخرى. بهذه الّطريقة جندها ال  اأ�صماء من مطاوي الّن�صيان وتهمل، عن وعي عامد، 
تعّزز عملية التذكر فح�صب واإمنا تعّزز عملّية الّن�صيان اأي�صا اإذ اأّنها ال تكتفي بانتخاب البطل 

الذي يجب تذكره، واإمّنا تعلن بو�صوح عن احلدث اأو البطل الذي ينبغي ن�صيانه. 
هذه اجلدلّية، جدلّية الّن�صيان والتذّكر، تتجّلى، على نحو وا�صح يف الق�صائد التي ارتدت 
مّت االحتفاء  الق�صائد  الرموز احل�صارّية. ففي هذه  وا�صتدعت جملة من  تاريخية ،  اأقنعة 
اإهمال )اأو ت�صويه( �صخ�صّيات كانت حمّل احتفاء  ب�صخ�صّيات تاريخّية كانت مهملة، ومّت 

العثمانية،  الدولة  اإلى  مليله  م�صر،  عر�ص  عن  عبا�ص  اخلديوي  االإجنليز  خلع  االأولى  العاملية  احلرب  غداة    11
1919  -  1915 �صنوات  اأربع  مدة  بها  وظل  م�صر  خلديوي  لوالئه  اإ�صبانيا  اإلى  �صوقي  اأحمد  �صاعره   ونفوا 
ال�صراع  خ�صم  يف  نف�صه  وجد  ؛  1919الوطنية  ثورة  اإّبان  م�صر،  اإلى  �صوقي  رجع  اأوزارها،  احلرب  و�صعت  وحني 
باآماله  يتغنى  وانطلق  ال�صعب،  اإلى  ؛فانحاز  العربية  واملنطقة  امل�صيطرة على م�صر  االأجنبية  القوى  اجلماهريي �صد 

ويعرب عن اآالمه، و�صارك االأمة العربية، وانفعل الأحداثها، وانتفا�صاتها الوطنية  
12  مدخل اإلى ال�صيميوطيقا، �ض 139.
فحة نف�صها. 13   املرجع ال�ّصابق، ال�صّ
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ومتجيد. ففي ق�صيدة »كربى احلوادث يف وادي النيل« وهي الق�صيدة التي قالها يف املوؤمتر 
ال�صرقي املنعقد يف مدينة جنيف �صنة 1894 وكان مندوبا للحكومة امل�صرّية فيه ي�صتعر�ص 
ال�صاعر تاريخ م�صر منذ الفراعنة اإلى عهد اأبناء حممد علي حمتفيا برموز م�صر اخلالدة، 
وباآثارها الباقية..ولئن ارتفعت يف هذه الق�صيدة نربة الفخر  فاإّن الغالب عليها االإح�صا�ص 
بالهزمية، الهزمية احل�صارية يف املقام االأّول، من هنا كان تعداد املاآثر �صكال من اأ�صكال 
و�صنني  قا�ص  حا�صر  وجه  يف  باملا�صي  االحتماء  اأ�صكال  من  �صكال  النف�ص،  عن  الدفاع 

]اخلفيف[:
َل َيُجز ِم�شَر يف الَزماِن ِبنــــاُء ُقل ِلباٍن   َبنى َف�شاَد   َفغالـــــــــــى   
ا َواأَن   ُتناَل  ال�َشمــــــــــاُء باُل �ُشمًّ َلي�س يف املُمِكناِت اأَن ُتنَقَل الأَجـ   

 

َن  َوداَنــــــت ِلَباأ�ِشهـــــــــا الآنــــــــــــاُء اأَجَفَل اجِلنُّ َعن َعزاِئَم ِفرَعـــــــو    
ـ�َشاأَ   َع�شٌر  َول  َبنى   َبّنـــــــــــــــاُء �شاَد   ما َل ُي�ِشد َزمـــــــاٌن َول اأَنـ    
َفهَي َوالنا�ُس َوالُقـروُن َهبـــــــاُء َهيَكٌل ُتنرَثُ الِديانـــــــــــــــاُت فيـــــــهِ   

وهذه الق�صيدة ت�صتح�صر  معلقة احلارث بن حلزة الي�صكري ومطلعها  ]اخلفيف[: 

ُربَّ ثــــــاٍو ميــــــــلُّ منــــُه الثـــواُء اآذنتنــــــــــا ببينهــــــــــا اأ�ْشَمــــــــــــــــــــاءُ   

وهي املعلقة التي ا�صتعر�ص من خاللها احلارث تاريخ قبيلته بكر بن وائل واأجمادها و�صريها 
وهذه الق�صيدة هي باملعار�صة ال�صعرية اأ�صبه، اإذ جرت على الوزن الذي جرت عليه املعّلقة  

والتزمت  بالقافية التي التزمت بها.. 
قَيّات التي ي�صتعيد فيها   كما جند يف هذه الق�صيدة ظالال من ق�صيدة عبيد اهلل بن قي�ص الرُّ

اأجماد قري�ص وميدح فيها م�صعبا بن الزبري  و يقول فيها ]اخلفيف[:

بيِد اهلل عمُرهــــــا والفنــــــــــــــاُء اأّيها امل�شتهي فنــــاَء قريــــــــــ�ٍس   
ل يكْن بعَدهْم حلّي بقــــــــــــــاُء اإن توّدع من البالد قريــــــــ�س   

لكّن الذي نريد االإ�صارة اإليه اأّن هناك رموزا م�صرّية كثرية ت�صّللت اإلى ال�صوقّيات مل تكن من 
قبل حمّل احتفاء وتنويه مثل رموز رم�صي�ص و�صيزو�صرتي�ص وتوت عنخ اأمون واأبي الهول واآمون 
واالأهرام…غري اأّن �صوقي مل يتغّن بهذه االأ�صماء بو�صفها �صواهد على ح�صارة م�صر وعراقة 

تاريخها فح�صب بل بو�صفها رموزا جلملة من القيم االأخالقية  و احل�صارية والعلمّية.
كما تعّددت يف ال�صوقّيات  الق�صائد التي عادت اإلى التاريخ االإ�صالمي تعّدد ماآثره وتوّظف 
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اأهّم رموزه. ففي ق�صيدة« نهج الربدة » يقّر �صوقي  اأّنه اقتفى اأثر ق�صيدة الربدة للبو�صريي 
14.يف  اإلى  معار�صتها واإمنا اكتفى  بالنظم على نهجها  اأّنه مل يعمد  وانتهج �صبيلها معلنا 
كّل معار�صة حتتّد املناف�صة  بني ال�صاعر امل�صتدعى وال�صاعر امل�صتدعي. هذه املناف�صة قد 
تتحّول اإلى �صرب من املواجهة بني ن�صني، اأي بني خطابني تتعّدد وجوه املنا�صبة بينهما...
وتنتهي هذه املواجهة عادة بانت�صار الن�ّص االأّول، الن�ّص االأ�صل على كّل املعار�صات التي 
انحدرت منه انحدار الوليد من الوالدة.، لكّن  �صوقي يرف�ص هذه املواجهة  وي�صري اإلى ف�صل 

البو�صريي عليه، موؤّكدا اأّنه جمّرد تابع، معلنا  اأّنه من زمرة الغابطني له ]الب�صيط[:

ل�شاحِب الُبدِة الفْيحاِء ذي القــــدِم  املادحوَن واأرباُب الهــــوى تبــــــــــــــعٌ   
لي �شــــادَق الكلـــــِم و�شادُق  احلبِّ  مُيْ مديُحُه فيك حبٌّ خال�ٌس وهًوى   
من ذا يعار�ُس �شوَب العار�ِس العرم ــــــــــــــــهُ  اهلل ي�ْشهُد اأّنــــــــــي ل اأعار�شُ  

يغبْط وليـــــك ل تذمــــــــــم ول يُلــــــــــــِم. واإّنا انا بْع�ُس الغابطنَي ومـــــنْ   

ونحن نتاأمل ق�صيدة �صوقي نلحظ اأّن ال�صاعر مل يكتف بتتبع الن�ّص القدمي وترديد وحداته 
واإمّنا عمد اإلى ا�صتن�صاخ بع�ص ال�صور والرموز كما تو�صحه االأمثلة التالية:

�صوقي البو�صريي
 يا لئمي يف هواُه والهوى قــــــــــــــــــــدٌر
 لو �شّفك الوجُد ل تعذْل ول تُلــــِم
لقد اأنلتَك اأذنا   غرَي   واعيــــــــــــــــــــــــٍة
 وربَّ منت�شٍت والقلــــــــُب يف �شمـــــــم

 يا لئمي يف الهوى العذرّي معـــذرًة
 مّني  اإليك ولْو    اأن�شْفَت  ْل   تُلـــم
ح َلكْن ل�شت اأ�شمُعُه  حم�شتني الن�شْ
اإّن املحبَّ عن العذال يف �شَمـــــــــــــــــــــــم

 رك�شـــت يف مريع املع�شيــــــــــات ومــــــــا
 اأخْذُت من ِحميِة الطاعاِت للتخـــــم

 وا�شتفرغ الدْمَع مْن عنٍي قد امتالأْت
 من املحارم والزم حْميَة الّنـــــــــــــــــــــــدم

تْطغى اذا مكنت من لذٍة وهًوى
ْت على ال�ّشكم  طغي اجلياد اإذا ع�شّ

 من يل بردِّ جماٍح من غوايِتها
كما يرّد جماح اخليل باللجم

 يزري قري�شي زهريا حني اأمدُحُه
ول يقا�س اإلى جودته لدى هرِم

 ول اأرْد زهرَة الدنيا التي اقتطفْت
 بدا زهري  با اأثَنى  على  هرم

؛ مدفوعًا  الرائعة، ونظم على وزنها وقافيتها  القدمية  الق�صائد  اأّن �صوقي اهتم بعار�صة  اإلى  الباحثني  الكثري من  14  يذهب 
ب�صهوة، هدفها االإبداع والتحدي، ورغبة منه يف الوقوف على قدم امل�صاواة مع غريه من فحول ال�صعراء االأقدمني، بل يف التفوق 

عليهم وعلى معا�صريه ؛ ليثبت اأنه ال يقل قدرًا وقدرة عن اأولئك القدماء الذين احتفى بهم النقاد يف القدمي واحلديث. 
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يف هذه الق�صيدة اأحال ال�ّصاعر على عدد كبري من الّن�صو�ص الدينّية وال�صعرّية ورّبا عقد 
حوارا معها فاأ�صاف وغرّي وحّور وا�صال ق�صيدته بالرتاث الثقايف  والذاكرة االأدبّية. وهذه 
الن�صو�ص هي التي متّثل م�صادر ق�صيدته، ن�صو�صها الغائبة، »مكتبتها«، على حّد عبارة 
النّقاد املعا�صرين.   ف�صوقي  قد وقف على كّم هائل من تراث االأقدمني مرورا بع�صور االأدب 
املختلفة. ومل ي�صاأ اأن يربط ثقافته بع�صر حمّدد اأو �صاعر معنّي بل اأراد اأن ي�صنع مزيجا 

جديدا من كّل االجّتاهات االأدبية القدمية. 
من  �صمة  املعار�صات  اأ�صبحت  حتى  القدمي،  العربي  ال�صعر  روائع  من  الكثري  عار�ص  لقد 
�صمات ديوانه بل رّبا ذهبنا  ب�صبب كرثتها، اإلى اأّن �صعر �صوقي كان  يف جممله معار�صة 

لل�صعر العربي القدمي.. مع اختالف االأغرا�ص اأحيانا  يف معار�صاته. 
لكّن ال�صاعر مل يقت�صر يف هذه الق�صيدة على ا�صتدعاء الن�صو�ض الدينّية واإمّنا ا�صتدعى 

اأي�صا بع�ص االأحداث التاريخّية   ال�صتمداد عظة اأو ال�صتخال�ص عربة. 
لقد عمد اأحمد �صوقي اإلى اجلمع يف مدّونته، بني معاجم متدابرة متباعدة من ذلك جمعه 
بني املتوح�ص الغريب واالآهل امل�صتاأن�ص،.. بل رّبا ا�صتخدم يف بع�ص  االأحيان عبارات تنكب 
عنها اال�صتعمال فاأحياها بعد موتها واأدرجها يف ق�صائده غري اآبه با�صتهجان القراء ينكرون 

عليه ا�صتخدام األفاظ �صقطت من الذاكرة منذ اأمد طويل.         
كان �صوقي ي�صبو، من خالل هذا املزج بني معاجم متنافرة، اإلى حتقيق غايتني اثنتني :

اأوالهما: اخلروج على مبداإ بالغّي ي�صل »اأ�صراف االألفاظ باأ�صراف املعايّن« ليفتح ق�صيدته 
ل�صّخ  والرمزية،  التعبريية  املعاجم  هذه  طاقات  موّظفا  وتنّوعها  تعّددها  يف  اللغات  على 

ق�صيدته بدماء جديدة. 
اأّما الغاية الثانية فهي طلب االإغراب والتعجيب فا�صتعمال هذه املعاجم  واملعجم القراآين 
املاأنو�ص  املعجم  قد هجر  فال�صاعر  ال�صعرية...  ال�صور  ا�صتعمال  يبعد عن  ال  من �صمنها  
ولفت  للتعجيب  املتقّبل طلبا  ياألفها  التي مل  املعاجم  ا�صتخدام  اإلى  املتداول وجنح  واللفظ 

االنتباه اإلى االأداة اأي اإلى اللغة...
هذه  من  فهي  ورموزه.  وق�ص�صه  و�صوره  الرتاث  بلغة  �صوقي  فتنة  تتنّزل  ال�صياق  هذا  يف 

الوجهة حماولة ل�صخ جذع الق�صيدة الياب�ص بن�صغ جديد.   
اقتب�ص �صوقي، يف نهج الربدة، �صورا فّنية من القراآن الكرمي فحافظ على بنية بع�صها وعمد 
اإلى �صياق  اإخ�صاع ال�صور  اإلى  النماذج،  اإلى تغيري بنية بع�صها االآخر. لكّنه �صعى، يف كّل 
ق�صائده فقّدم واأّخر، واأ�صمر واأجمل، واأ�صاف وحذف حّتى ي�صبح الن�ّص القدمي ب�صعة من 
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الن�ّص اجلديد وعن�صرا مكينا من عنا�صره الفاعلة.
واحلقيقة اأّن املكان، هذا احلّيز الذي ميالأ االإن�صان بقدر ما ميلوؤه، هو االإيقاع املتواتر يف 
ال�صوقيات.  فقد يتبّدى مّرة اأولى  يف �صورة ف�صاء ف�صيح ي�صمل العامل االإ�صالمي باأكمله  ومّرة 
ثانية  يف �صورة  االإمرباطورية العثمانية ومّرة ثالثة يف �صورة مدينة اأو قرية..لكن رغم تعّدد 
االأمكنة واختالفها تظّل م�صر اأكرث الف�صاءات ح�صورا يف ال�صوقيات : م�صر احلاملة، م�صر 
الغا�صبة، م�صر املخ�صوبة بالدماء، م�صر املحّررة، م�صر املبدعة.. م�صر املتحّولة املتغرّية 

املتجّددة با�صتمرار متاما مثل نهر هرياكليت�ص :

وباأّي كّف يف املدائـــــن تغــــــــدُق من اأّي عهد يف القـــرى تتدّفــــــــــقُ   
عليا اجلنان جداول ترتقـرُق ومن ال�شماء نزلَت اأْم فّجرت منْ   
لل�شفتنِي جديُدهــــــا ل يخلُق وباأّي نـــــــوٍل اأنــــــت نا�شــُج  بــــــــــردةٍ   

احل�صارة   يف  اخللق  اأ�صاطري  اإلى  يعيدنا  اإمّنا  ال�صاعر  ا�صتخدمه  الذي  املائي  املعجم  هذا 
امل�صرية القدمية، وهي االأ�صاطري التي ت�صّور انبجا�ص العامل من املياه االأولى وت�صور، يف 

الوقت ذاته، انت�صار النظام على الفو�صى وال�صوء على الظلمة. 
اإلى خلق عامل  يعمد  واإمنا  ي�صتدعيها  اأو  يقتب�صها  بعينها  اأ�صطورة  يحيل على  ال  ال�صاعر  لكّن 
اأمنوذج  الق�صيدة  واال�صتعارات..وهذه  الرموز  من  عدد  ا�صتح�صار  خالل  من  اأ�صطوري 
للق�صائد التي تعّمد فيها  ال�صاعر » اأ�صطرة« الواقع وتغريب املاألوف.اأو اإذا ا�صتخدمنا عبارات 
ال�صكالنّيني الرو�ص قلنا تعّمد اإ�صفاء الغرابة على االأ�صياء التي حتّولت بفعل االألفة اإلى اأ�صياء 
كابية الأّن الغرابة هي التي تتيح للمتقّبل اأن يدرك العامل اإدراك من يرى االأ�صياء للوهلة االأولى. 

ال�صعر واإيقاع الع�صر
لكّن �صوقي، مثلما اأ�صلفنا، مل يقت�صر على ا�صتدعاء الرتاث يريد اأن يحيي مناذجه الكربى 
بل عمل على كتابة ق�صيدة جديدة ال تتغّذى من الذاكرة فح�صب بل تتغّذى من الواقع.اأي�صا  
هذه الق�صيدة املختلفة ا�صتتّبت مقوماتها بعد اطالعه على التجربة ال�صعرية االأوربية وقد 
على  كثريا  ا  ن�صّ باتت  حّتى  ال�صوقّية  الق�صيدة  ن�صب  اأ�صجار  تعّددت  اأن  نتائجها  من  كان 

وحدته، تلتقي يف حّيزه ن�صو�ص قادمة من اأزمنة كثرية وثقافات �صّتى. 
والواقع اأّن هذا االلتفات اإلى احلا�صر ال نعدمه حّتى يف ق�صائد �صوقي ذات النزوع الرتاثي 
لهذا نخطيء التاأويل حني نقول اإّن �صوقي قد ا�صتن�صخ الرتاث ال�صعري وحاكاه.. كاّل �صوقي 
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مل  ينقل الرتاث بل �صعى اإلى اأن يخلق من العنا�صر الرتاثية ما يقول جتربته املعا�صرة، وما 
يقول حلظته التاريخية بكّل ما تنطوي عليه من خ�صائ�ص فارقة. 

خيط  ي�صّدها  اأ�صاليبها،  وتعّدد  اختالفها  على  ظّلت،  اأّنها  يلحظ  ال�صوقّيات  يف  املتاأّمل  اإّن 
اأن  اإلى  ال�صعر  ويدفع  ثقيل  عبء  اإلى  احلياة  يحّول  باجلور   الفادح  االإح�صا�ص  وهو  ناظم 
ينه�ص بدور �صيا�صّي... ف�صوقي اإن�صان �صديد االنهماك يف احلياة، وال�صعر عنده لي�ص تعبريا 
عن حقائق النف�ص فح�صب بل هو تعبري عن حقائق الواقع وقد امتزجت بحقائق النف�ص.اإّن 
االإح�صا�ص باخللل ينتاب كّل �صيء اإيقاع متواتر يف ق�صائد ال�صاعر. فالكتابة، عنده، طريقة 
نقد للحياة، حماولة لتقومي ما اختّل من اأمرها. وال يعني هذا اأّن ال�صعر حتّول اإلى حماكاة 
للعامل اخلارجي، اأو وثيقة حتيلنا على اأ�صياء قائمة يف الواقع املو�صوعّي...كاّل اإّنه حفر يف 
ن�ص العامل، �صعي اإلى فهم تناق�صاته.. طرق على االأبواب املغلقة، احتجاج على ما ا�صتقّر 

وا�صتتّب وبات معّمما و�صائدا.

وعلينا اأن نقّر اأّن الهاج�ص ال�صيا�صّي كان بثابة النهر ال�صّري يجري حتت �صطح الق�صيدة 
ال�صوقّية  يغّذي رموزها و�صورها واأقنعتها، وميّدها باء احلياة والروح..ف�صوقي ال يحاور 
ال�صيا�صة من اخلارج كما يفعل الكثري من ال�صعراء واإمّنا يحاورها وهو يف كنفها، ي�صائلها 
فيها  رحمّية  عالقة  هي  واإمّنا  بو�صوع  ذات  عالقة  لي�صت  بها  فعالقته  به،  م�صتظّل  وهي 
تت�صايف املعرفة بالوجود بهذا املعنى فهم �صوقي  ال�صوؤال ال�صيا�صي، وبهذا املعنى اأجراه يف 

ق�صائده.. 

ويف هذا ال�صياق تاأتي ق�صائده »االجتماعية« التي يحتفي فيها بالفئات ال�صعيفة  يف املجتمع 
امل�صري ونق�صد بذلك، على وجه اخل�صو�ص، فئتي العمال  والن�صاء..م�صتاأنفا عن طريق 
ال�صعر خطاب امل�صلحني امل�صريني، حماورا، عن طريق ق�صائده، قادتهم حوار من ينت�صر 
الأفكارهم وي�صاند مواقفهم..فلي�ص لل�صعر زمن وللخطاب االإ�صالحي زمن اآخر واإمّنا هناك 
ت�صربت قيم  التي  العربّية  الثقافة  وان�صجام هو زمن  توافق  بينهما جمع  زمن واحد يجمع 

املجتمعات الليربالية احلديثة. 

وتتبّدى ق�صيدة »اأّيها  العّمال« 15خري مثال على ذلك.. ]جمزوء الرمل[:

15  حظي مو�صوع العمل باهتمام �صوقي فاأدار عليه بع�ص ق�صائده، منها ق�صائده الطفلية.انظر ق�صيدته “النملة الك�صولة”
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ا َواكِت�شاَبــــــــــــــا               ـُعمَر َكدًّ اُل اأَفنـــــــوا ال  اأِيّها الُعِمّ   
�َشعُيُكم اأَم�َشْت َيباَبـــــــــا  َواعُمروا الأَر�َس َفلَوَل   
اإِْن اأَِذنُتْم  َوِعتاَبــــــــــــــــــــــا ًحا اإَِليُكــــــــم  اإّن  يل ُن�شْ  
ُح فيِه اأَو َتغابـــــــــــــــى  �شِ يف َزماٍن َغِبَي الــــــــــــــــــن    

َخلَّدوا َهــذا الرُتاَبــــــــــا  اأَيَن اأَنُتم ِمن ُجــــــــــدوٍد     

ـِجَز َوالَفنَّ الُعجاَبـــــــــــا  قّلــــدوُه الأََثـــــــــــَر املُعــــــــ     
ِمَن   الَفخِر ِثيابـــــــــــــــــا  وك�شْوٌه اأبـــــَد الدهــــــــــر    

اأََخذوا اخُللَد اغِت�شاَبا   ـــــى  اأتَقنوا ال�َشنَعَة َحِتّ  
اهلل والّنــــــا�س ثوابـــــــــــا  اإّن ِللُمتِقــــــــــــــــــِن ِعنــــــدَ    

يعّد اقتحام »العامل« قلعة الق�صيدة ال�صوقّية املنيعة التي متلوؤها اأ�صماء ال�صالطني والزعماء 
اأمرا جديدا ورّبا غريبا..ف�صاعر العزيز، على حّد عبارته، بات يحتفي بالعامل يتوّجه اإليه 
باخلطاب ويزجي له الن�صيحة تلو الن�صيحة. ونحن ال ن�صتبعد اأن تكون اإقامته  يف فرن�صا 
هي التي دفعته  اإلى االلتفات اإلى هذه  الفئة يف عدد من ق�صائده، كما ال ن�صتبعد اأن تكون 
االأحزاب الوطنّيّة امل�صرّية  ذات النزوع اال�صرتاكي الدميقراطّي قد نّبهته، من جهتها، اإلى 

هذه القّوة االجتماعّية ال�صاعدة.     
باال�صرتاكية  املوؤمنني  من  �صوقي  اأحمد  اعتبار  اإلى  النقا�ص،  رجاء  الكبري،  الناقد  يذهب 
اأّول  نظره،  فـي  الكبرية هو،  اأحد ق�صور م�صر  ولد  يف  الذي  ال�صاعر  الدميقراطية،فهذا 

�صاعر عربي، على االإطالق، ي�صتخدم كلمة اال�صرتاكية يف �صعره  ]الكامل[:

لول دعاوي القوم   والغلــــــواُء ال�شرتاكيون اأنــــــــــــت اإمامهــــــــــــم   
واأخّف من بع�س الدواِء الداُء  داويت متَّئداً وداووا   طفـــــــــــــــــــرًة    
فالكل يف حّق احلياة �شــــــــــــــواُء   اأن�شفت اأهل الفقر من اأهل الغنى   

وينادي  والثورة،  االنقالب  اإلى  يدعو  وال  االإ�صالح  اإلى  يدعو  االأبيات  هذه  يف  �صوقي  اإن 
باال�صرتاكية التي حتقق العدالة وامل�صاواة بني النا�ص، ولكن دون عنف اأو اإ�صالة دماء  لكّن 
االأمر الذي نريد االإ�صارة اإليه هو اأّن احلديث عن فئة العّمال قد �صحب وراءه معجما جديدا 
املاأخذ،  قريبة  هنا  فالكلمات  »ال�صلطانّية«،  ق�صائده  معجم  عن  وا�صحا  افرتاقا  يفرتق 
يف  الق�صيدة  القدمي..فقيمة  البيايّن  النظام  عامد،  وعي  عن  هجرت،  املعنى،  وا�صحة 
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الر�صالة التي تنطوي عليها، يف م�صمونها، يف جملة االأفكار التي ت�صّمها...اأّما اللغة فتتحّول 
هنا اإلى جمّرد وا�صطة. 

و�صبيهة بهذه الق�صائد ق�صائد �صوقي يف حترير املراأة حيث اأخ�صع االأ�صلوب اإلى مقت�صيات 
مل  لب�ص،  دون  للمراأة،  امل�صاند  املوقف  هذا  اأّن  ع�صفور  جابر  الّناقد  اأو�صح   وقد  القول. 
يربز اإاّل  بعد ثورة 1919 »فظهر التاأييد الوا�صح الأفكار قا�صم اأمني الذي كان اأحمد �صوقي 
الت�صريح  اأ�صلوب  حمله  ليحل  والكناية،  الرمز  اأ�صلوب  واختفى  اأفكاره،  يف  معه  اختلف 
ال�صيدة هدى  الن�صائي يف م�صر، خ�صو�صًا  العمل  تاأييد رائدات  اإعالن  الذي ال يرتدد يف 
�صعراوي التي بف�صلها تاأ�ص�ص اأول احتاد ن�صائي يف العامل العربي كله، وان�صم هذا االحتاد 
اإلى االحتاد الن�صائي العاملي. وكان ذلك يف املوؤمتر الذي عقده االحتاد الن�صائي العاملي يف 
روما �صنة 1923، وح�صرته هدى �صعراوي ومعها نبوية مو�صى و�صيزا نرباوي، حيث ارتفع 
العلم امل�صري يف قاعة املوؤمتر يف روما، دااًل على عهد جديد من حترير املراأةومنذ ذلك 
الوقت، ظلت عالقة اأحمد �صوقي ال�صاعر بهدى �صعراوي وحركة حترير املراأة العربية عالقة 

اإعجاب واحرتام وتقدير من جانب الن�صاء.«  16
قي هذا ال�صياق نظم ال�صاعر ق�صيدته ال�صهرية : »قل للرجال« واأن�صدها يف حفل ن�صائي ُعقد 

يف دار التمثيل العربي برئا�صة ال�صيدة هدى �صعراوي : 
اأمني  قا�صم  بكتاب  �صوقي  تاأثر  مدى  عن  تك�صف  للرجال«  »قل  لق�صيدة  متاأّملة  قراءة  اإّن 
»حترير املراأة« فوجوه التماثل بني االأثرين وا�صحة يف املواقف واالأفكار ويف املعجم واختيار 

الكلمات.كاأّن �صوقي عقد ما جاء منثورا يف كتاب اأمني.
يف بداية الق�صيدة يوؤاخذ �صوقي الرجال على تباطئهم يف حترير املراأة.. وهي احلجة نف�صها 
التي فزع اليها اأمني لتربير تدهور منزلة املراأة يف املجتمع امل�صري، فعلى الرجل اأن يتحّرر 

حّتى يتمّكن من حترير املراأة وحترير طاقاتها املغلولة ]جمزوء الكامل[:
و�شما ملنزله من الدنيـــا ومنزلــــــــُه خطيـــــْر

 ومتى ت�شا�س به الريا�ُس كما ت�شا�ُس به الوكوْر
اأو كّل ما عند الرجال له اخلواطُب واملهوْر 

 وال�شجُن يف الأكواخ اأو �شجٌن يقال له الق�شــوْر
                                                   

16  جابر ع�صفور، جريدة احلياة اللندنّية 26 /07 /2002
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ثّم يدعو اإلى حترير املراأة موظفا ا�صتعارة الطري ال�صجني، وهي اال�صتعارة التي ترّددت ترّددا 
»نف�ص  امل�صرّية يف �صورة  املراأة  يقّدم  اأمني ما فتئ  املراأة.. فقا�صم  الفتا يف كتاب حترير 
العينني،  مغم�صة  الراأ�ص  مطاأطئة  اجلناح  مق�صو�صة  قف�ص  يف  باملعي�صة  تر�صى  ح�صا�صة 
بب�صرها،  تلعب  والنجوم  فوقها،  ال�صماء  اأمامها،  له  نهاية  ال  الذي  الوا�صع  الف�صاء  وهذا 
العبارات  اأ�صرارها؟«.. هذه  فتح  والرغائب يف  االآمال  اإليها  وتوحي  تناجيها  الكون  واأرواح 
نف�صها ترّدد �صداها يف الق�صيدة وكاأّن ال�صاعر كان يكتب ق�صيدته وعينه على كتاب قا�صم، 

ال ي�صرتفد اأفكاره فح�صب واإمّنا ي�صرتفد معجمه و�صوره.
وبعد ذلك يلتفت اإلى قا�صم اأمني يخاطبه خطابا مبا�صرا ]جمزوء الكامل[:

اأقا�شم انظر كيف �شار الفكُر  وانتقل ال�شعــــــوْر
 جابْت ق�شّيتك البالَد كاأّنها مثٌل  ي�شيـــــــــــْر

 نه�س احلفيُّ ب�شاأنها و�شعى خلدمتها الظهيـْر
 ما يف  كتابك طفرٌة  تنَعى عليك ول غروْر

هذبته حتى ا�شتقامت من خالئقك ال�شطـــــوْر
 لك يف م�شائله الكالُم العفُّ واجلدُل الوقوْر

ولك البياُن اجلزُل يف اأثنائه العلــــــُم الغزيــــــــْر
حريٌة خلـــق الإناُث لها كما ُخلَق الذكــــــــــوْر

: لغتها وطريقة  اإن الذي يلفت االنتباه يف هذه الق�صائد التي دارت حول العّمال والن�صاء 
القدمي  البياين  النظام  عامد،  وعي  عن  جتنبت،  الق�صائد  فهذه  فيها.  اللغة  ت�صريف 
اإلى االألفاظ القريبة واملعاين املك�صوفة،  واال�صتعارات البعيدة والرموز الغام�صة  وجنحت 
فالرموز فيها اإذا جاز لنا اأن نتحّدث عن رموز، من اللوازم القريبة للكلمات.. فال�صاعر كان 
اأ�صّد اتكاء على العبارة املاألوفة  واأقّل عناية بطاقات اللغة اال�صتعارّية لهذا وقع الكثري من 

اأبياتها فري�صة االأ�صاليب النرثّية التي ينّد عنها طبع ال�صعر.
اإّن �صوقي ال ي�صتلهم، يف هذه الق�صائد، كتاب الذاكرة واإمّنا ي�صتلهم كتاب احلياة..ولغة هذا 

الكتاب، كتاب احلياة، متّثلها لغة  ال�صحافة اأح�صن متثيل. 
فحني يقول ]جمزوء الكامل[:
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ينق�ْس حقوَق املوؤمنـــاْت هذا ر�شــــــول اهلل لــــــــم   
لن�شائـــــــــــِه املتفّقهــــــــــــــاْت العلُم كـــــاَن �شريعـــــــــــةً   
�شَة وال�شوؤون الأخرياْت  َن التجارَة وال�شيا  ر�شْ  

فال�ّصعر هنا ذو طبيعة »وظيفّية« فهو ينطوي على ر�صالة اإ�صالحية ي�صعى اإلى تبليغها للمتقّبل 
واإقناعه بجدواها م�صتدعيا حججا �صّتى. 

»اإنها�ص  على  قادرا  ال�ّصعر  هذا  يكون  حّتى  االإبانة  تقت�صي  لل�ّصعر  الوظيفّية  الّطبيعة  هذه 
التعبريّية  الوظيفة  قرينة  هي  واالإبانة  القرطاجني.  عبارة  حّد  على  الفعل،  اإلى  الّنفو�ص« 
الفهم لفاعلّية  الّلغة و�صيطا �صّفافا تبني عّما حتمل من ر�صائل.. هذا  لل�ّصعر حيث ت�صبح 
بو�صفه  وحتري�صا على  لل�ّصعر   الّتقليدّية   الوظائف  الواقع، مع  يتقاطع، يف   اإمّنا  الكتابة 
الفعل. فال�ّصاعر ههنا ال يتيح لل�ّصعر اأن يف�صح عن نف�صه ويقول ذاته، واإمّنا يدفعه اإلى اأن 
يقول »خارجه«، ويعرّب عن الواقع املحيط به. وهذا يعني اأّن ال�ّصعر ههنا ي�صتمّد قيمته من 
م�صمونه، من االأ�صئلة  االجتماعّية  وال�صيا�صّية  التي  ينطوي  عليها، و لي�ص من طرائق االأداء 

واأ�صاليب الّتعبري.
هل نقول اإّن �صوقي قد ا�صرتفد لغة ال�صحافة وطرائقها يف اإجراء الكالم يف �صطر كبري من 

ق�صائده االجتماعية؟
قبل االإجابة على هذا ال�صوؤال جتدر االإ�صارة اإلى افتتان �صوقي بهذه االأداة االإعالمية اجلديدة 
وقد اأ�صاد بها يف اإحدى ق�صائده املو�صومة بـ »ال�صحافة« حيث عّدها »اآية الع�صر احلديث« 
الأّنها اإحدى اأدوات املعرفة   توّزعها على جميع النا�ص.. لكن قيمة ال�صحافة االأولى تتمثل يف 
كونها »ل�صان البالد ونب�ص العباد... وكهف احلقوق وحرب اجلنْف«. وهذه العبارات »ل�صان 
البالد ونب�ص العباد وكهف احلقوق« التي ا�صتخدمها �صوقي هي باللغة النرثّية اأم�ّص رحما 
اإذ اأّنها ال تنطوي على اأية طاقة �صعرّية فهي من قبيل الكنايات املّيتة التي اأ�صبحت باحلقيقة 

اأوثق �صلة. 
وال�صوؤال الذي نريد اأن نثريه :

اأن يكون ل�صان  اأن ينه�ص �صعره بالوظيفة التي نه�صت بها ال�صحافة ؟اأي  اأال يريد �صوقي 
البالد ونب�ض العباد؟

ولكن اأال يقت�صي النهو�ص بهذه الوظيفة ا�صتعارة لغة ال�صحافة ؟
اأال ي�صتدعي مقول القول اأ�صلوبا خم�صو�صا لطريقة القول ؟
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هذه الق�صائد، اأعني الق�صائد االجتماعّية، قد �صعت، ب�صبب الر�صالة التي تنطوي عليها، 
اإلى خماطبة النا�ص بلغة احلياة ال بلغة ال�صعر القدمي، بلغة التجربة ال بلغة الذاكرة، بلغة 

احلقيقة ال بلغة املجاز. وكاأّن غر�ص ال�صاعر هو الظفر باأفق انتظار اأو�صع.
االأ�صئلة  بهذه  االأمر  تعّلق  كّلما  للبحور اخلفيفة  �صوقي  اختيار  نتاأّول  نف�صه  ال�صياق  يف هذا 
االجتماعّية.. واختيار هذه البحور لي�ص له من غر�ص �صوى تر�صيخ هذه الق�صائد يف الذاكرة 

اجلماعية.  

ال�صعر التمثيلّي
االأدب  امل�صرحّي يف  ال�صعر  ا�صتحدث  اأحمد �صوقي قد  اأّن   اإلى  الباحثني  الكثري من  يذهب 
العربّي » برغم كّل البدايات ال�صابقة عليه« على حّد عبارة حمّمدين  حمّمدين عبد الفّتاح 
بني  جتمع  التي  القربى  اأوا�صر  اإلى  تفّطنوا  الذين  االأوائل  من  كان  ال�صاعر  فهذا  يو�صف. 
امل�صرح وال�صعر منذ اأقدم الع�صور فعمل على تطويع اللغة ال�صعرّية العربّية اإلى مقت�صيات 
هذا الفّن املو�صوعي و�صعى اإلى اإخ�صاع االإيقاع القدمي اإلى قوانني العمل الدرامّي و�صروطه 
وطاقاتها  اللغة  اإمكانات  يوّظف  اأّنه  امل�صرح  خ�صائ�ص  اأخ�ّص  فمن  والتعبريّية.  الفّنية 

التاأثريّية الكربى لت�صعيد املوقف الدرامي وت�صوير كّل اأنواع ال�صراع االإن�صاين. 
عامــــي  بني  فرن�صا  اإقامتـــــه يف  اأثناء  وحديثه  قدميــــه  امل�صرحّي  الفّن  على  �صوقـــــي  اطلع 
1891 /1893 وهي الفرتة التي ق�صاها يف اأورّبا  للدرا�صة والتح�صيل على نفقة اخلديوي 

توفيق. ويف هذه الفرتة كتب اأولى م�صرحّياته التي احتذى فيها االأعمال الدرامّية الكال�صيكّية، 
واأر�صل ن�صخة منها عام 1893 اإلى ر�صدي با�صا رئي�ص ديوان اخلديوي توفيق. 

و�صيا�صّية  عاطفّية  �صتى  موا�صيع  على  دارت  التي  ال�صعرّية  م�صرحياته  ذلك  بعد  توالت 
ال�صعبّية وبع�صها من احلياة  التاريخ وبع�صها من اخلرافة  ا�صتلهم بع�صها من  واأخالقّية  
االجتماعّية.. �صاعيا، من وراء ذلك، اإلى  تاأ�صيل هذا الفّن الوافد يف اأدمي الثقافة العربّية.
: املرحلة االأولى ميكن  اإلى وجود مرحلتني اثنتني يف جتربة �صوقي امل�صرحّية  النّقاد  اأ�صار 
: »علي بك  االأولـــى  الثالث  الدربة وقد كتب خاللها م�صرحّياته  ن�صّميها جتّوزا مرحلة  اأن 
الكبري«، و»م�صرع كليوبرتا« و »قمبيز« اأّما املرحلة الثانية فهي مرحلة  ا�صتيعاب قوانني الفن 
امل�صرحي و�صرائط كتابته وقد كتب خاللها م�صرحياته ال�صعرية الثالث : »عنرتة« و »اأمرية 
االأندل�ص« و»ال�صت هدى«.اأّما م�صرحّية : جمنون ليلى فتعّد حلقة و�صل بني املرحلتني، فيها 

�صيء من  ا�صطراب املرحلة االأولى وفيها �صيء من خربة املرحلة الثانية. 
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املرحلة االأولى ا�صتقبلها ال�صحافيون والكتاب بالنقد ال�صريح  ورّبا بال�صخرية، اأّما املرحلة 
الثانية فقد ا�صتقبلوها باالإ�صادة والرتحيب.

لكن ما يجمع بني املرحلتني ا�صتلهـــام م�صرح �صوقي للتاريـــــخ، يوّظـــــف، اهتـــــداء بامل�صرح 
الكال�صيكي الغربي رموزه واأحداثه واأقنعته.

لكن ينبغي اأن نالحظ اأنَّ �صوقي يف ا�صتقرائه الّتاريخ، �صواء يف املرحلة االأولى اأم املرحلة 
الثانية، قد انطلق من احلا�صر، من اللحظة الراهنة، من التجربة احلّية، ونقطة انطالقه 
لل�صخ�صّيات  وتوظيفه  للوقائع،  وتاأويله  لالأحداث  متّثله  حا�صم،  نحو  على  �صتحّدد  هذه 
مثقال  احلا�صر،  بهواج�ص  مفعما  �صيكون  ال�صاعر  �صي�صتح�صره  الذي  فالتاريخ  التاريخّية. 
بهمومه. فهو، من هذه الناحية، يختلف اختالفا بّينا عن التاريخ املو�صوعي اإّنه تاريخ مقروء 

من موقع معنّي يف احلا�صر من اأجل غايات واأهداف تكمن يف احلا�صر.
التاريخّية  الظاهرة  تقراأ  واأن  الكّتاب،  بتعّدد  الواحد  املا�صي  يتعّدد  اأْن  اإذن  الطبيعّي  فمن 
ُل ماّدته  الواحدة قراءات عديدة، فكّل �صاعر �صينتخب ما�صيه من جملة مواّد عديدة وُي�ِصِكّ
التاريخّية وفق همومه وهواج�صه وتطّلعاته. فلي�ص غريبا بعد هذا اأن يكون لكّل كاتب اأحداثه 
هدف  يظل  وتباينها  القراءات  اختالف  رغم  تاريخه.لكن  كاتب  لكل  يكون  اأن  اأْي  ورموزه 
الّثابت يف الطارئ، والباقي  الّتاريخ وهو البحث عن  اإلى  ارتّدوا  كتاب امل�صرح واحدا كّلما 
امل�صمون اجلوهرّي  البحث عن  اأو على حّد عبارة هيجل  الّداثر،  املتحّول، واخلالد يف  يف 

للموقف والقب�ص على ال�صخ�صّية التي يعي�ص فيها الفكر والعقل اأعظم حلظاته.
ا�صتح�صر �صوقي عددا من ال�صخ�صّيات الّتاريخّية التي حتققت فيها جمموعة من املقّومات 
الواقع  ونقلتها من حّيز  الكلّية،  التجربة  اإلى م�صتوى  الفردية  التجربة  رفعتها من م�صتوى 
اإلى رحابة الّرمز فاأ�صبحت نتيجة لذلك قادرة على الهجرة يف املكان والّزمان من غري اأن 

يدركها املوت اأو يعرتيها الّذبول.
تبطن  بريئة  للما�صي غري  قراءة  بعد  انتقاوؤها  مّت  قد  �صوقي  بها  احتفى  التي  الّرموز  هذه 
موقفا �صيا�صّيا وا�صحا. ففي م�صرحّيات املرحلة االأولى وّظف �صوقي التاريخ امل�صري قدميه 
وحديثه، اأّما يف م�صرحّيات املرحلة الثانية فقد وّظف التاريخ العربّي االإ�صالمّي..لكاأّن �صوقي 
والثقافّية،  امل�صرّي موّظفا رموزه احل�صارّية  املتقّبل  اأن يخاطب  االأولى،  املرحلة  اأراد، يف 
اأن يخاطب املتقّبل العربّيّ م�صتح�صرا تاريخه ال�صيا�صّي  اأراد، يف املرحلة  الثانية  يف حني 

والروحّي.
حاكى  �صوقي يف كل امل�صرحّيات ال�صعرّية  التي كتبها، با�صتثناء »ال�صّت هدى«، الرتاجيديا 
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الكال�صيكية و�صعى، يف اأكرث االأحيان، اإلى اال�صتجابة لقوانينها كما ا�صتتّبت يف االآداب الغربّية 
عاّمة ويف االأدبني الفرن�صي واالأنقليزي على وجه اخل�صو�ص..،  لكّن هذه اال�صتجابة، كما 
�صنالحظ الحقا، مل تكن كاملة، اإذ  عمد �صوقي، يف بع�ص االأحيان اإلى الت�صّرف يف قوانني 
الرتاجيديا وتغيري بع�ص ثوابتها القدمية. اأّما م�صرحّية »ال�صّت هدى« فقد كانت اأقرب اإلى 

امللهاة لغة وبناء و�صوغ اأحداث وت�صوير �صخ�صّيات. وهي تدور يف بيئة م�صرية �صعبّية.  
االأحيان،  من  كثري  يف  ليتقّيد،  الكال�صيكّية  الرتاجيديا  ي�صتح�صر  وهو  �صوقي  يكن  مل 
القواعد  تلك  على  متّرد  الذي  الرومنطيقي  بامل�صرح  ا�صتاأن�ص  رّبا  بل  املقّررة  بقواعدها 
فا�صتبقى وا�صتبعد واأثبت واألغى.  هكذا  تعّمد �صوقي، اهتداء بالرومنطيقّيني، اإلغاء قانون 
»الوحدات الثالث« الذي يعّد من اأخ�ّص خ�صائ�ص امل�صرح الكال�صيكي كّلما وجده يحّد من 
تنامي احلركة الدرامّية، اأو يعرقل تعاقب االأحداث ومتا�صكها.  كما اأّنه تعّمد اإقحام امل�صاهد 

الكوميدّية داخل امل�صرحّيات الرتاجيدّية...
اأن يخفي عّنا تعرّث البناء الدرامّي يف م�صرح �صوقي.  فهذا ال�صاعر مل  لكن هذا ال ينبغي 
يتمّكن من التحّرر من �صوته الغنائّي املفرد لينفتح على هذا الفّن يف تعّدد اأ�صواته، وتباين 
كّل حركة  فيها  تغيب  غنائّية،  لوحات  اإلى  امل�صاهد  الكثري من  يحّول  وجدناه  لهذا  جتاربه 
درامّية... ب�صبب من هذا  ذهب طه ح�صني اإلى حّد القول اإّن �صوقي كان يغّني يف م�صرحّياته 
وال ميّثل 17 فقد تعّددت القطع الغنائّية واالإن�صادّية يف �صعره تعّددا اأخّل باحلركة امل�صرحّية، 
و»عنرتة«  كليوبرتا«  و»م�صرع  ليلى«  »جمنون  يف  احلال  هو  كما  الدرامّية  �صحنتها  وبّدد 

و»قمبيز«.. 
اإ�صافة اإلى هذا مل يتمّكن �صوقي، يف الكثري من االأحيان، من بناء عنا�صر امل�صرح اخلم�صة  
م�صرحياته  بدت  بحيث  حمكما  بناء  االأحداث(  احلوار،  احلبكة،  املنظر،  )ال�صخ�صيات، 
االأولى، على وجه اخل�صو�ص، ذات نزعة اإن�صائية، حواراتها اخلارجّية  تنه�ص على جمموعة 
من املقّطعات ال�صعرّية  التي ال تفي بغر�ص البناء الدرامّي، و حواراتها الداخلّية طويلة، دون 

اأن تقت�صي املواقف ذلك.
من وظائف امل�صرح ال�صعري  اإ�صفاء الّطابع الدرامّي على الق�صيدة  وفّك اإ�صارها من حدود 

17  يقول طه ح�صني :...اأّما يف الغناء فقد اأجاد من غري �صّك، واأّما يف التمثيل فقد غّنى فاأطرب واأّثر يف القلوب، ولكن مل 
ميّثل �صيئا، الأّن التمثيل ال يرجتل ارجتاال وال يهجم عليه يف اآخر العمر، واإمّنا هو فّن يحتاج اإلى ال�صباب ويحتاج اإلى 
الدر�ص...وقد اأ�صاع �صوقي �صبابه يف الق�صر وقد اأ�صاع ن�صاطه وحّدة  ذهنه قبل اأن يفرغ للدر�ص، وقد كان �صوقي قليل 
القراءة، فكان متثيله �صورا ينق�صها الروح واإن حّببها اإلى الّنا�ص ما فيها من براعة الغناء طه ح�صني : حافظ و�صوقي، 

املجموعة الكاملة، دار الكتاب اللبناين. 1980 �ض196...
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راع والتوّتر. فـ »التفكري الّدرامي ال يتحّقق اإاّل  الّذاتّية والغنائّية. فالّدراما  هي رديفة  ال�صّ
اإذا اأب�صر ال�صاعر العالقة بني املتبانيات واملتناق�صات فال ياأ�صره اجتاه واحد، وال عاطفة 
واحدة واإمّنا ي�صتوعب الكثري وال يتحّيز اإلى القليل فاإذا ا�صتوعب الكثري متّكن من اأن يلمح 
الوتر الواحد الذي ت�صّد عليه خربات متنّوعة ال خربة واحدة«18. لهذا كان التفكري الّدرامي 
تفكريا من خالل االأ�صداد واملتباينات، االأمر الذي يتيح لل�صاعر اأن ي�صتب�صر متا�صكا لكيان 

االإن�صان كّله ويكت�صف اخليط الذي ينتظم ال�صيء ونقي�صه.
ويتمّيز هذا التفكري بخ�صي�صتني متوا�صجتني متالحمتني:

اأ- اأّنه تفكري مو�صوعّي : »فهو ال ينظر اإلى العامل من خالل بوؤرة الّذات، واإمّنا من خالل 
اإال  يدرك هذه احلقيقة  الذي  ال�صاعر  و�صع  ولي�ص يف  اأخرى«19  بذوات  الّذات  عالقة هذه 
بني  موّزعة  الق�صيدة  ت�صبح  بحيث  اأخرى  يتمّثل جتربته يف عالقة جدلّية مع جتارب  اأن 
اأ�صوات عديدة يف حال من التنافر والتجاذب، والتقارب والتباعد، مّما يوؤّدي اإلى انتقال 

عرب م�صتويات يف االأداء متنّوعة.

كما يتمّيز التفكري الّدرامي بالتج�صيد : »اإّن الدراما ال تتمّثل يف املعنى اأو املغزى واإمّنا هي 
ت�صنع  التي  املح�صو�صة  الوقائع  اأعني يف  ومغزى  اإلى معنى  بعد  فيما  يوؤّدي  قد  فيما  تتمّثل 
ن�صيج احلياة ومن ثّم كان التفكري الّدرامي تفكريا باالأ�صياء ومن خالل االأ�صياء اأي، تفكريا 
يجري  جتربة  الّدرامّية  الق�صيدة  تكون  ال  هذا  من  ب�صبب  جتريدّيا«20  تفكريا  ال  جم�ّصما 
الكاملة من خالل  هيئتها  وتاأخذ  وت�صكّل،  اإجناز  تكون جتربة يف حال  واإمّنا  التعبري عنها 

الق�صيدة وبح�صر ال�صاعر والقارئ يف اآن.

مل يتمّكن �صوقي من اإدراك هذه اخل�صائ�ص التي متّيز الدراما عن بقّية الفنون ، ومل يتمّكن 
ة من اإدراك اأّن الدراما انفالت م�صتمّر من قب�صة الذات، فهي فّن مو�صوعي  يقوم  خا�صّ
م�صرحياته  يف  ال�صراع  كان  لهذا  الروؤى.  واختالف  التجارب  وتباين  االأ�صوات  تعّدد  على 
االأحيان �صراع بني  اأغلب  وهو يف  القوّية،  امل�صاعر  اإثارة  على  قادر  درجاته، غري  اأدنى  يف 
االأحا�صي�ص واالأخالق، مع  اإ�صراف وا�صح يف املناجاة، واملنولوجات الغنائية التي تق�صي على 

متا�صك امل�صرحّية وتربك بناءها.

18   املرجع ال�ّصابق، �ص 219.
19   عز الّدين ا�صماعيل: ال�صعر العربّي املعا�صر، �ض 280.

20   املرجع ال�ّصابق، �ص 281.
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اإ�صهامه يف تطوير  �صوقي  تنفي عن  التي  االآراء  التحّفظ على  اإلى  لكّننا مع ذلك منيل      
اخلطاب امل�صرحّي ال�صعرّي..فهذا ال�صاعر يعترب بحّق موؤ�ّص�ص امل�صرح ال�صعري العربي، فهو 
الذي طّوع لغتنا اإلى مقت�صيات احلركة الدرامّية، وحاول اأن يفتح ال�صعر العربّي على هذا 
الفّن املو�صوعي. وبرغم كل الهنات التي �صابت اأعماله امل�صرحّية، وهي كثرية، فاإّنه متّكن 

من اإبداع ن�ّص م�صرحّي لفت انتباه الدار�صني وظّل اإلى اليوم مو�صوع نظر وتاأّمل. 
هل كان �صوقي رومنطيقّيا؟

رومانتيكيًا«  »�صوقي  عنوانها  درا�صة   يف  النّقاد  حجازي  املعطي  عبد  اأحمد  ال�صاعر  دعا 
اإعادة  اإلى    1968 ال�صادرة عام  »الهالل«  �صوقي من جملة  العدد اخلا�ص عن  ن�صرها يف 
النظر يف �صعر �صوقي   من زاوية جديدة وهي دوره يف ن�صوء الرومانتيكية وهو الدور الذي 
مل يلتفت اإليه النقاد ومل يولوه العناية التي ي�صتحّق.  ف�صوقي قد  ا�صتجاب لدعوات التجديد 
يف جانب  غري ي�صري من �صعره وتاأّثر، على وجه اخل�صو�ص، بال�صعر الرومنطيقي الذي بداأ 

يغنم م�صاحات جديدة يف �صعرنا العربّي.
�صاعر كال�صيكي  �صوقيًا  اأن  االإجماع على  اإذًا هذا  ملاذا  اأثاره حجازي هو:  الذي  وال�صوؤال   

وملاذا مل ينتبه اأحد اإلى هذا اجلانب »الرمانتيكي« فيه؟
ويجيب على ال�صوؤال  قائال :اإن تكن الدرا�صات التي قراأتها عن �صوقي ال ت�صّرح ب�صيء عن 
»رومانتيكيته« بل وال يلتفت معظمها اإلى اأن يف �صعره جتديدًا من نوع ثوري فقد لفتتني درا�صات 
املرحوم الدكتور حممد مندور عن م�صرح �صوقي وعن ال�صعر بعده فهي واإن مل تعلن وجود هذا 

اجلانب الرومانتيكي لديه اإال اأنها و�صعت يدي على بدايات فكرة كتابتي لهذا املقال. 
يرتّد حجازي اإلى م�صرح �صوقي لري�صد فيه اإرها�صات الرومنطيقّية االأولى فيجدها متمثلة 
ليلى« فهذه  قي�ص يف م�صرحيته »جمنون  ل�صان  التي جاءت  على  التوباد،  يف ق�صيدة جبل 
الق�صيدة يف نظر حجازي تعك�ص بو�صوح الروح الرومنطيقّية متمثلة يف هذا النغم ال�صجي 

الوديع الذي يتنف�ص من اأول الق�صيدة حتى ينتهي يف اآخرها نهايته املحكمة.

اأّما املثال الثاين الذي يهيب به حجازي فهو  ن�صيد »وادي العدم« من م�صرحية كليوباتره.
النربة  اأّن هذه  اإلى  نذهب  لكّننا   ، �صوقي  وجدانية  يف ق�صائد  نربة  ننكر ح�صور  ال  نحن 
يف  اخل�صو�ص،  وجه  على   ، ترتفع  النربة  اآن..وهذه  يف  ورومنطيقية  �صوفية  منابت  ذات 
الق�صائد التي دارت على املراأة والطبيعة..ف�صوقي يف بع�ض ق�صائده ، قد عّد املراأة ، اهتداء 
لى املُقّد�ص، يف ح�صرتها يتحّول ال�صعُر اإلى  بالرومنطيقيني واملت�صوفة ، رمز احلقيقة وجَمْ
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ُد اآاَلء اجلوهر االأنثوي بو�صفه جت�صيًدا للمطلق... فيتمُّ الو�صُل من  ن�صيد غزيّل طويل ُيعِدّ
جديد بني ال�صعر وال�صعرية والق�صيدة والعقيدة بعد طول افرتاق وانف�صال ]اخلبب[:

اأكذلك خّدك يجحـــــُدُه جحدت عيناك زكّي دمي   
واأقوُل واأو�شك اأعبــــــُدُه    ويقول تكاد جتن بــــــــــــــــــه   

قد �شّيعها �شلمت يـــُدُه مولي وروحي يف يـــــــــدهِ   
وحنايا الأ�شلع معبــُدُه ناقو�س القلب يدّق لـــــــــه   

حنني  اإليها  وحنينه  املفقود  وطنها  اإلى  الّروح  �صوَق  املراأة  اإلى  ال�صاعر  �صوُق  كان  هنا  من 
فاإّن  االأر�ص  اإلى  ال�صماء  فاإذا كانت احلياة حركة هبوط من  ُعن�صرها.  اأ�صل  اإلى  النف�ص 
اإلى حال االحتاد االأولى التي تزول معها  اإلى ال�صماء، احلّب ارتداد  احُلبَّ معراَج ال�صاعر 
االثنينّية والَغريية، اإذا كانت املراأة مُتثُل الكوَن االأ�صغر فاإّن الطبيعة مُتيل الكون االأكرب... 
وبينهما يف �صعر �صوقي توا�صج ومتازج. فهما �صورتان يف مراآة واحدة، اأو مراآتان تك�صفان 
عنُي  فهذه  الباطنة،  لالأحادية  �صورة  اإال  هي  اإن  الظاهرة  فاالإثنينية  واحدة!  �صورة  عن 

تلك،طرًدا وعك�ًصا.
اإلى  املحدود  ومن  املجهول،  اإلى  املعلوم  من  العبور  اإلى  طريق  املراأة،  مثل  الطبيعة،  اإّن 
املُطلق... بها يتو�ّصل �صوقي لينُفَذ اإلى وراء االأ�صياء امللّفع بالغمو�ص؛ ُكّل العنا�صر اأ�صحت 

يف الطبيعة جمازاٍت، لذا َوَجَب �صرُف املعاين الظاهرة اإلى معاٍن روحيًة اأخفى]الكامل[:

وقد اطماأّن الطري فيها بالكرى  اآوي اإلى ال�شجراِت وهي تهّزنـي   
فاأميل اأنظر فيه، اأطمــع اأن اأرى ويهّز  منــــــي املاُء فــي لـمعانـــــــــــه   
فيه، فما ا�شتممُت حّتى ف�ّشـــــــرا  حلم اأعارتني العناية ُ �شمعهــــــــا   

ان غائبان، االأول الن�ّص ال�صويف والثاين  الن�ّص  الرومنطيقّي   يف هذه االأبيات يتقاطع ن�صّ
اأّما  الروؤيا  عبارة  اأهّمها  لعّل  العرفانّية  ال�صحنة  ذات  املفردات  به  ت�صي  ال�صويف  الن�ّص 
اإلى  العود  اأهمها عبارة  احللم..هذا  لعّل  الرومنطيقي فتحيل عليه عبارات كثرية  الن�ّص 
اإلى  عود  هو  واالإن�صاين  واملقّد�ص  واملقّد�ص  الطبيعة  بني  توؤاخي  التي  القدمية  االأنطولوجيا 
القانون الع�صوي الذي ينه�ص على اعتبار الكون  قائما على امل�صاركة املتبادلة بني االأ�صياء 
والكائنات، واالإن�صان �صمن هذا القانون غري من�صلخ عن االأ�صياء اأو منف�صل عن العنا�صر 

واإمّنا هو متزوج بالعامل، ممتزج بروح الكون. 
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عود  هي  والطفولة  بالطفولة.  احتفاوؤه  �صوقي  لدى  الرومنطيقي  النزوع  هذا  مظاهر  ومن 
اإلى االنفعال االأّول، اأي عود اإلى املعرفة البدائّية القائمة على احل�ّص والغريزة، ومن �صاأن 
هذا االنفعال اأن يخلع روعة املجهول على املعلوم ويعيد اإلى االأ�صياء غمو�صها االأ�صلّي فريتّد 
وا�صعتني  بعينني  عنا�صره  ويتقّرى  الكون  اأبجدّية  جديد  من  الكون  يتهّجى  طفال  ال�صاعر 

و�صوق عارم ]املتقارب[:
حَبــــــــــَة املَكَتــــــــــِب  ـــــــذا �شُ اأَل َحبَّ  

ْحِبــــــــــــــــــــِب ّياِمــــــِه اأَ َواأَحِبـــــْب ِباأَ   
بَيٌة مَيَرحــــــــــــــــــون  َويا َحبَّذا �شِ  

بـــــي ِعنـــــاُن احَليــاِة َعلَيِهــم �شَ   
َكاأَنَُّهمـــــو َب�َشمـــاُت احَليـــــــــــــــــــــاِة   

ــــــــِب َواأَنفـــــا�ُس َريحاَنهـــا الَطيِّ   
ُيراُح َوُيغدى ِبِهم َكالَقطيـــــــــــِع   

َعلى َم�شِرِق ال�َشم�س َواملَغِرِب   
اإِلى َمرَتــــــٍع اأَِلفــــــــــوا َغيـــــــــــــــــَرُه   

َوراٍع َغريـــِب الَع�شــا اأَجَنبـــــي   
َوُم�شَتقَبٍل ِمن ُقيــــــــــوِد احَليـــاة   

�َشديٍد َعلى الَنف�ِس ُم�شَت�شَعِب   
ِفراٌخ ِباأَيٍك  َفِمن  ناِهــــــ�ٍس   

َيرو�ُس اجَلناَح َوِمن  اأَزَغـــــــِب   
َمقاِعُدُهم ِمن َجناِح الَزمان   

َوما َعِلمـــــوا َخَطـــَر املَرَكـــــــــــِب   
َع�شافرُي ِعنَد َتَهّجي الُدرو�س   

ِمهـــــــاٌر َعرابيـــــُد يف املَلَعـــــــــــــِب   
َخِلّيوَن ِمن َتِبعـــاِت  احَليـــــــــــــــاِة   

َعلى الأُمِّ يلقوَنــهــــــــــــــــــا َوالأَِب   
ُجنوُن احَلداَثِة ِمن َحوِلِهــــــــــــم   

َت�شيــُق ِبِه �َشَعــــُة املَذَهـــــــــــــــــــِب   
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ورّبا ذهبنا اإلى اأّن النربة الرومنطيقّية كانت اأعلى  يف ق�صائد �صوقي العامية واأبعد داللة.
ففي هذه الق�صائد ي�صتح�صر ال�صاعر معجم الطبيعة ي�صحنه بدالالت وجدانّية واأ�صطورّية.. 

يقول يف اإحدى ق�صائده العامّية : 

بلبل حريان على الغ�شون
معني بالورد هامي

يف الدوح �شهران من ال�شجون
بكى وغّنى والورد نامي

   
�شكران بغري الكا�س... فى مل�س الورد

من عنب النفا�س... و منظر اخلد
يبـــــــــــ�س فوقه... و يب�س حتته
ميد طـــــــــــوقه... ي�شم ريحته

مروح من �شاقه ومن طوقه
مادري بال�شوك من �شوقه
من دوح لدوح... �شهر ونوح
ياليل ده طري... بدن وروح

لقد حتّولت الطبيعة، يف هذه الق�صيدة اإلى رمز كبري، على عادة الرومنطيقيني، ومثل كّل 
املجّرد. لتعرّب عن  العينّي  وت�صتح�صر  املعقول  لتف�صح عن  باملح�صو�ص  الطبيعة  تهيب  رمز 
وتتاآلف  املتباينات  فيه  تتقارب  الذي  االأفق  مو�ّصعة. يف هذا  كناية  نعتربها  اأن  لهذا ميكن 
الذي يقوم على  ال�صعر على منطق احللم  اللغوي وينفتح  الداللة  املتباعدات بنتفي منطق 

النقائ�ص تتداخل واالأ�صداد تت�صالح.
ولكن ينبغي االعرتاف اأّن هذا اجلانب الرومنطيقي يف �صعر �صوقي، كما قال حجازي، ظّل 
حمدودا »لكنه برغم حجمه املحدود عظيم الداللة واالأهمية الأنه برهان على اأن ال�صراع 
بني اأمري ال�صعر الكال�صيكي ودعاة الرومانتيكية املتحم�صني مل يكن �صراعًا �صلبيًا يتناق�ص 
كل طرف من طرفيه مع االآخر يف كل �صيء حتى ي�صتحيل بينهما التاأثر واإمنا كان �صراعًا 

اإيجابيًا لعله بداأ يف نف�ص �صوقي قبل اأن يبداأ بينه وبني خ�صومه.«. 
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�صعر الأطفال

اإلى  الطفل«1  اأدب  »اأ�صا�صّيات   : القّيم  كتابه  يف  من�صور  ح�صن  اهلل  عبد  الباحث  يذهب 
اأدب  اأ�صباب ظهور  من  كان  با�صا  علي  على عهد حممد  باالأوربّيني  امل�صرّيني  اختالط  اأّن 
االأطفال يف م�صر. واأ�صار اإلى اأّن  رفاعة الطهطاوي، م�صوؤول التعليم يف تلك الفرتة، كان 
اإ�صدار عدد من  اأقدم  على  اإذ   ، االأدب  اأ�ص�ص هذا  الذين و�صعوا  االأوائل  الكتاب  من بني 
الق�ص�ص املرتجمة  منها : »حكايات االأطفال« و»عقلة االإ�صبع«، فاحتا بذلك قاّرة جديدة مل 
يكن لالأدب العربّي عهد بها من قبل. وقد اأ�صهم �صوقي من جهته يف تاأ�صي�ص �صعر لالأطفال 
له خ�صائ�صه الفارقة  حماكيا يف ذلك، ح�صب عبارته، اأ�صلوب ال�صاعر الفرن�صّي ال�صهري 
»الفونتني«  حيث ميتزج الرتفيه بالتوجيه.واالإمتاع باالإفادة  وقد جاء اهتمام �صوقي باالأدب 
اإلى  يّتجه  الذي  االأدب  اإقامته يف فرن�صا حيث متّكن من االطالع  على هذا  اأثناء  الطفلّي 
الق�ص�ص  القول خم�صو�صة، م�صتح�صرا جملة من  الّنا�صئة متو�ّصال بطرائق يف ت�صريف 

واحلكايات امل�صتمّدة  من م�صادر تراثّية �صّتى..
 نظم �صوقي  56 ق�صيدة موّجهة للن�صء اجلديد، ن�صر اأوالها يف �صحيفة االأهرام يف العام 
1892، وكانت بعنوان : »الهندي والدجاج«  وقد ا�صتخدم فيها االأ�صلوب الكنائي  على عادة 

»الفونتني« حيث يتكّلم ال�صاعر ب�صيء ويريد غريه، كما جاء يف البالغة التقليدّية.
ال�صّك يف اأّن ق�صائد �صوقي املوّجهة لالأطفال كانت »تدريبا على احلياة«، فهذا ال�صاعر مل 
يعمد اإلى كتابة اأدب فردو�صّي، يتحّول فيه االإن�صان اإلى مالك، والطبيعة اإلى معبد، واملجتمع 
اأخال  اإمّنا يقّدم �صورة عن احلياة �صاّلة م�صّللة وال  اإلى جّنة عدن..كاّل فمثل هذا االأدب 
الطفل ي�صّدقها ويتاأّثر بها واإمّنا كتب »اأدبا اأر�صّيا«اأي اأدبا تتعّدد فيه وجوه ال�صراع ومظاهر 

التوّتر لكّنه اأدب يفتح نافذة على عامل اآخر ممكن، عامل اأجمل، واأنقى ]جمزوء الرمل[ :

يف ثياِب الواعظــــينـــــــــــــا ّـــعلــــــــُب يومـــــــــــا  بــــرز الثـ  
وي�ُشبُّ املاكرينــــــــــــــــــــــــــــــا فم�شى يف الأر�ِس يْهذي   
له اإلــــِه العاملــــينـــــــــــــــــــــوا ويــــــقـــــــــــــــول احلمـــْــــُد ل   
فـهو كْهُف التـــائبينــــــــــــا يا عبــــــــاَد اهلل توُبـــــــــــــــــوا   
العي�َس عي�ُس الزاهـــدينا وازهـــــدوا يف الّطيــــر اإّن    

 1 د.عبد اهلل ح�صن من�صور اآل عبد املح�صن ،اأ�صا�صّيات اأدب الطفل جائزة الدولة الأدب الطفل ، دولة قطر ، 2007 ، �ض53.
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ـــْبح فيَنــــــــــا ل�شالة ال�شّ و اطلبوا الديك يـــــوؤذنْ   
من اإمـــــــام النا�شكينـــــــــــا فاأتــــــــــــى الديُك ر�شــــولً   
وْهو يرُجــــــــو اأْن يلينــــــــا عر�س الأْمَر عليـــــــــــــــــــهِ   
ُـــــهتدينـــــا َـــــــلَّ الـمـ يا اأ�شـ فاأجاَب اّلديُك عــــــــــــــذرا   
ّـــاحلينا عن جدودي ال�شـ بّلِغ الثعلـــــــــَب عّنــــــــــــــــــي   
دخلوا البْطن الّلعينـــــــــا عن ذوي التيجان ّمنْ   
ــول قــــــــوُل العارفيــــنــــــا ـــ  اأنُهْم قالوا و خرُي القــ  
اأنَّ للثـــْـعلــــــــــــب دينـــــــــــــــا خمطٌئ مْن ظـــّن يوًمـــا   

ترجمة  جاءت  احلكايات  وعبارة  ل�صوقي،  »احلكايات«  ديوان  من  مقتطفة  الق�صيدة  هذه 
لعبارة )fables( الفرن�صّية والتي تعني احلكايات اخلرافّية، وقد نظمت بني �صنتي 1892 – 1893 يف 
الفرتة الباري�ّصية.  كتب �صوقي« وجّربت خاطري يف نظم احلكايات على اأ�صلوب »الفونتني« 
ال�صهري، ويف هذه املجموعة �صيء من ذلك. فكنت اإذا فرغت من و�صع اأ�صطورتني اأو ثالث 
اإليه  وياأن�صون  مّرة،  الأّول  فيفهمونه  منها  �صيئا  عليهم  واأقراأ  امل�صرّيني  باأحداث  اأجتمع 

وي�صحكون من اأكرثه.«2
من هذا الن�ّص ميكن اأن ن�صت�صفي النتائج التالية :

يقّر �صوقي باأّن الن�صو�ص التي ي�صّمها ديوان »احلكايات« مل تكن  اإاّل جتربة خا�صها بتاأثري 
مبا�صر من االأدب الفرن�صّي الذي يويل »االأليغوريا« اأهّمية خم�صو�صة. 

مل يحتكم �صوقي، بعد نظمه احلكايات، اإلى النقاد يقّيمون عمله واإمّنا احتكم اإلى االأطفال، 
اأي اإلى اأفق تقّبل جديد، مل ناألفه يف تاريخنا االأدبّي.

اعترب ال�صاعر طرب االأطفال، بعد �صماعهم احلكايات، عالمة على حتقيقها الغر�ص..

ة، وجعل الثعلب بطلها الرئي�ص   ومن اجللّي اأّن ال�صاعر قد اأجرى هذه الق�صيدة جمرى الق�صّ
عبء  معه  يحمل  الذي  الّديك  هناك  جانبه  واإلى  ترتّد،  واإليه  االأحداث  تنطلق  منه  الذي 
النهو�ص بتطوير احلدث. ومن املهّم اأن نذّكر اأّن ا�صتلهام ال�صاعر للتعبري الق�ص�صي له ثالث 
غايات متعا�صدة مت�صاندة، فهو يوؤّكد، من ناحية اأولى، جانب التج�صيد يف الق�صيدة، ومينع 

 2  اأحمد �صوقي : ال�صوقّيات املجهولة ج1961 ، 1 ، حتقيق حممد �صربي، �ص22
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العرب واملواعظ من اأن تكون جمّردة، وهو من ناحية ثانية  ال يف�صح عن املعنى االأخالقّي 
مبا�صرة واإمّنا ي�صلك اإليها طريقا غري قا�صد، فهو يهيب بعنا�صر مو�صوعّية تنه�ص و�صيطا 
عاّمة  اإن�صانّية  خربة  على  تنطوي  التي  احلكاية  هو  هنا  والقارئ...والو�صيط  ال�صاعر  بني 
الن�ّص  الق�ص�صي  ي�صهم يف جعل  التعبري  اأّن  الثالثة   تبليغها الطفل..والغاية  يريد �صوقي 
قد  �صوقي  اأّن  االأحداث...والواقع  ملعرفة خامتة  ويذكي ف�صوله  القارئ  في�صّد  نامية  حركة 
التي كتبها لالأطفال.  فالروؤية الق�ص�صية هي  اأكرث الق�صائد  للتعبري الق�ص�صي يف  جنح 

ركيزة هذه الق�صائد وعمادها اأّما الروؤى الت�صويرّية فهي متكني لها.
ثّمة ثالث خ�صائ�ص متّيز، يف نظر حممد الهادي الطرابل�صي، هذه احلكايات ال�صعرّية :

ق�صر النف�ص من حيث ق�صر املدى. 
اخلّفة واحليوّية من حيث تنّوع القوايف. 

�صهولة التق�صيد وكذلك �صهولة احلفظ اإذ جّلها على الرجز. 
كّل هذا يجعلها اأهال  لتقوم بوظيفة التعليم يف �صفوف املبتدئني 3

ويف االأخري نريد اأن نالحظ  اأّن �صوقي قد متّكن من نحت لغة لالأطفال مالئمة ملا ارتاده 
من املعاين.

لغة فيها ن�صارة وجّدة ناأت عن مبهم املعاين  وغريب االألفاظ. الأّن مثل هذه االألفاظ وتلك 
املعاين  حتول بني الق�صيدة ومتّكنها من وجدان الطفل فتجمد النف�ص، كما يقول القدماء، 

عن التاأثر بها لهذا جلاأ �صوقي اإلى م�صتعمل الكالم واللفظ القريب. 

�صوقي واملو�صيقى العربّية
واإذا  اأغانيهم.  كلمات  و�صع  ما  وكثريا  باأهلها،  يحتفي  باملو�صيقى،  �صغوفا  �صوقى  اأحمد  كان 
قلبنا ال�صوقيات وجدنا بع�ص الق�صائد نظمت  يف االإ�صادة ببع�ص املطربني اأو يف رثائهم. منها 
ق�صائده يف  عبده احلامويل ويف عبد احلّي حلمي اأو يف رثاء �صالمة حجازي اأو �صّيد دروي�ص.
فاملو�صيقى، لدى �صوقي هي  قرينة ال�صعر و�صنوه، فكالهما نتاج العقل واخليال جمتمعني .  ففي 
اإحدى الق�صائد  يرثي املو�صيقار االإيطايل فردي : »فتى العقل« ح�صب عبارته فيقول]املتقارب[:       

ونبكي مع الأ�شرة الباكيــــْه فيا اآل فردي نعّزيكمــــــــــو   
يقّل الزمـــــــان له راويـــــــــــــــْه فقدنا بفقودكم �شاعرا   

 3  حممد الهادي الطرابل�صي : خ�صائ�ص االأ�صلوب يف ال�صوقّيات ،من�صورات اجلامعة التون�صية 1981 �ض264 
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طبيعـــــة  ذو  فاالأّول  الفّنان،  وفناء  الفّن  خلــــــود  الى  الق�صيدة  هذه  فـي  ال�صاعر  وي�صري 
�صماوّية / نورانّية، اأّما الثاين فذو طبيعة اأر�صّية / ترابّية :

 لقد �صاب فردي وجاز امل�صيب و)عيدا(  �صبيبتها  زاهيْه
الغناء  برجال  �صوقي  فيها  احتفى  التي  الق�صائد  يف  ترّددت  التي  هي  ذاتها  املعاين  هذه 
من  هبط  الذي  النابغ«  »ال�صعاع  ال�صاعر  ي�صبح  دروي�ص«  »�صّيد  ق�صيدة  ففي  والطرب. 

ال�صماء :

�شرَف الطري اإلى الأْيك الع�شاء ميالأ الأ�شحار تغريـــــــــــــدا اإذا   
ووظيفة الفّن يف نظر �صوقي تتمّثل يف اإعادة االإن�صان اإلى ال�صماء بعد اأن هبط منها :

وتنّف�س يف الثقوب ال�شعــــــــــــــداْء حّرك الناي ونح يف غابـــــــــــــه   
عال اللطف واأقطار ال�شفـــــــــاْء وا�ْشُم بالأرواح وادفعها اإلـــى   

لكن �صوقي مل يكتف باالإ�صادة باأهل الطرب بل كتب لهم عددا من االأغاين بع�صها بالعامّية. 
وتتمّيز هذه االأغاين بجّدة �صورها وطرافة م�صامينها لهذا بدت لل�صامع العربّي مفاجئة، 
غري ماألوفة.ومن اأ�صهر هذه االأغاين : النيل جنا�صي التي نظمها ال�صاعر عام ل�صريط حممد 

عبد الوهاب »الوردة البي�صاء«

حليــــــــــــــــــــــوه واأ�شمــــــــــــــــــــــــــــــــْر النيــــــــــــــــــــــل جنا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
ذهــــــــــــــــــــــــْب ومرمـــــــــــــــــــــــــــــــــْر عجـــــــــــــــــــــــــب للونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
ي�شّبــــــــــــــــــــــــــــــــــح ل�شيــــــــــــــــــــــده  ارغولـــــــــــــــــــــــــه يف اإيــــــــــــــــــــــــــــده   
يا ربـــــــــــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــده حيــــــــــــــــــــــــــــاة بالدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

و�شاعه نزهه علـــــى املّيـــــــــــــة     قالت غرامي يف فلوكــــــــــــــــــــــه   
رايحه على امليه وجايـــــــــــــــه ملحت ع البعـــــــــد حمامـــــــــــــــــــه   
تعال من ف�شلك خذنـــــــــــــــا وقفت اأنادي الفاليكــــــــــــــــــــــــي   
قال مرحبا بكم مرحبتيـن رد الفاليكي ب�شوت ماليكي   

اأجرا�صا  بو�صفها  الكلمات  ن�صتقبل  اأن  اإلى  ال�صعرّية  املقاطع  هذه  ح�صرة  يف  ُنْدعى  اإّننا 
واإيقاعات وم�صدر اإيحاءات جّمة... فالكلمات يف هذه  املقاطع ال تلفت انتباهنا ملا تنطوي 
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عليه من اأفكار اأو تنقله من جتارب اأو  فح�صب واإمّنا تلفت انتباهنا  الأ�صواتها، ملو�صيقاها 
التجربة  االإف�صاح عن  بوظيفة  ينه�ص  ال�صعر هنا ال  اإّن  اأي  واال�صتعارّية  الرمزّية  لظاللها 

فح�صب واإمّنا يعمد اإلى ا�صتجالء طاقات اللغة املو�صيقية.
وقّوة  ح�ّصه  ورهافة  ال�صاعر  ثقافة  من  متحت  فاإّنها  بالعامية،  كتبت  واإن  الق�صيدة   هذه 
عبارته.  واحلقيقة اأّن �صوقي مل ي�صع اإلى بعث ال�صعر الف�صيح من رماده فح�صب واإمّنا �صعى 
اأي�صا اإلى �صّخ ال�صعر العامّي  باء احلياة والروح.  لغة �صوقي يف هذه الق�صيدة ويف الكثري 
من ق�صائده العامّية لي�صت لغة الذاكرة  ت�صتعيد معجم الزجل القدمي واإمّنا هي لغة جديدة 

ت�صتدعي الرموز واالأ�صاطري وترتدي االأقنعة.

اإّن �صوقي يف ق�صائده الف�صيحة كما يف ق�صائده العاّمية قد رّو�ص عفو البديهة بكّد الروّية 
اأبقى على  ودّجن النف�ص الناطقة بال�صناعة احلادثة فجاءت منحوتة باإزميل العقل الذي 

االأ�صفى واالأنقى.

الـخامتــــة
 لئن ظّل �صوقي متم�ّصكا  بال�صّنة ال�صعرّية يعيد اإحياءها،  وباالأغرا�ص التقليدّية يجرى عليها 
الوطني،  كال�صعر  جديدة   اأغرا�ص  ا�صتحداث  على  اأخرى،  جهة  من  عمل،  فاإّنه  ق�صائده 
اأدبّية  م�صالك  بذلك  فاحتا  النا�صئة..  و�صعر  امل�صرحي،  والق�ص�ص  االجتماعي،  وال�صعر 

جديدة مل تكن معهودة يف  االأدب العربّي  من قبل. 
اللغة  عن  بّينا  اختالفا  تختلف  جديدة  بلغة  التو�ّصل  ا�صتدعت  اجلديدة  االأغرا�ص  هذه 
التقليدّية... لغة ت�صتجيب الأفق متقّبل جديد.. فال�صعر الوطني ا�صتدعى لغة تتالءم  ومرا�صم 
ومقت�صيات  تتالءم  لغة  ا�صتدعى  التمثيلي  وال�صعر  املحافل وجمامع اجلماهري  االإن�صاد يف 

امل�صرح الدرامّية و�صعر النا�صئة ا�صتدعى لغة تخاطب وجدان االأطفال وتعقد حوارا معهم. 

لكّن، ورغم هذه االإجنازات، فقد اآخذ النّقاد ال�صعر االإحيائي  عاّمة  و�صعر اأحمد �صوقي على 
وجه اخل�صو�ص على ارتفاع نربته اخلطابّية، وعلى �صغفه بال�صياغة البيانية وعلى احتذائه  
قوالب ال�صعر العربي القدمي دون اإيالء التجربة الذاتّية اأّية عناية.. فقد بدا لهم �صعر �صوقي  
قليل املاء، تتوالى يف ثناياه احلكم واملواعظ، واملعاين القدمية تاأتي يف زّي جديد  فال�صعر يف 
نظرهم ال ت�صنعه قّوة الن�صج وال جزالة االأ�صلوب واإمّنا ت�صنعه رهافة احل�ّص وتوّثب اخليال.
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على  فعمل  وال�صيا�صي  االجتماعي  م�صر  لتاريخ  كتابة  اإلى  �صوقي،  مع  ال�صعر،  حتّول  لقد 
ت�صجيل اأهّم االأحداث التي مّرت بها، بل نه�ص بتابعة ن�صاط اخلديوي، واالإ�صادة باإجنازات 
م�صر احل�صارّية مثل فتح اجلامعة واإن�صاء بنك م�صر وهي م�صامني ينّد عنها طبع ال�صعر.
كّل هذا دفع املازين اإلى القول : »اإّن  �صوقي لي�ص �صاعرا اأ�صاًل، ولي�ص الذي يبديه ن�صاًطا 
ولكنما هو حمى، وال ُيَعُدّ هذا اإنتاًجا، فاإنه اأ�صبه با ي�صنعه االأطفال بالرمال البليلة وهم 
يلعبون ويعبثون، وال يعرفون كيف ينفقون ما يح�صونه من احليوية يف خري من هذا، ويقيني 
اأن �صوقي ال يكتب الأن فكرة دارت يف نف�صه اأو �صعوًرا ا�صتولى عليها، بل الأنه يرى الزمن قد 
�صبقه وخلفه وراءه ؛ فهو يهرول حماواًل اأن يدركه، ولكن هيهات! فما يثقل الزمن رجاًل وال 
يتوقف اأو يتلفت اأو يتلكاأ انتظاًرا للمتخلفني واإ�صفاًقا على ال�صعفاء والعاجزين«4 هذه املعاين 
نف�صها يرّددها عبا�ص حممود العّقاد مهّونا من �صاأن ال�صاعر قائال : »كنا ن�صمع ال�صجة التي 
يقيمها �صوقي حول ا�صمه يف كّل حني، فنمّر بها �صكوتًا، ال ا�صت�صخامًا ل�صهرته وال ملنعة يف 
اأدبه عن النقد، فاإن اأدب �صوقي، هدمه يف اعتقادنا اأهون الهينات ولكن تعففًا عن �صهرة 

يزحف اإليها زحف الك�صيح«5.

واإذا علمنا اأّن هذين الناقدين كانا يب�ّصران باأدب جديد يدور حول الّذات بو�صفها م�صدر 
احلقائق فهمنا عندئذ اأّن هذه ال�صراع هو، يف الواقع، �صراع بني روؤتني للفّن اأي �صراع بني 
روؤيتني للحياة وللوجود. لكّن اأدب �صوقي  ظّل، برغم كّل ما اأ�صابه من نقد، جماال للبحث 
والدرا�صة، ما فتئ النّقاد ينعطفون عليه بالّنظر والتاأّمل ويكاد يحتّل يف االأدب العربي، يف 

نظر البع�ص، نف�ص امل�صاحة واملكانة التي يحتّلها �صك�صبري يف االأدب االأنقليزي.  

اإبراهيم عبد القادر املازين ،: نقد رواية قمبيز ، جريدة ال�صيا�صة  22 دي�صمرب 1931  4
عبا�ص حممود العّقاد واإبراهيم املازين:   الديوان يف االأدب والنقد ، مكتبة االأ�صرة ، �صل�صلة الروائع 2000  5
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خمتارات من �شعــــــر
اأحمد �شوقي
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ولد الهدى                   

يــــــــــاُء ُوِلَد الُهدىَفالكاِئنـــــــاُت �ضِ   
ــــٌم َوَثنـــــــــــــــــــــــاُء  َوَفُم الَزمــــاِن َتَب�ضُّ   

 
الــروُح َوالـَماَلأُ الـَمالِئُك َحوَلــــــُه   

ِللّديِن َوالُدنيــــــــــا ِبــــِه ُب�ضــــــــــــــــراُء     
َوالَعر�ُش َيزهو َواحَلظرَيُة َتزَدهي   

دَرُة الَع�ضمــــــــــــــــــاُء  َواملُنَتهى َوال�ضِّ   
 

َوَحديَقـُة الُفرقاِن �ضاِحَكُة الُربـا   
ــــــٌة َغّنـــــــــــــــــــــاُء  ِبالُتُجمـــــــاِن �َضِذيَّ    

َوالَوْحُي َيقُطُر �َضل�َضالاً ِمن �َضل�َضٍل  
َواللَــــــوُح َوالَقلَـــــــُم الَبديــــــــُع ُرواُء     
حيَفٌة   ُنِظَمت اأَ�ضامي الُر�ْضِل َفهَي �ضَ   

ٍد ُطَغــــــــــــراُء  مَّ يف اللَْوِح َوا�ضُم ُمَ   
 

ا�ضُم اجَلالَلِة يف َبديِع ُحروِفــــــــِه    
اأَِلٌف ُهناِلَك َوا�ضُم َطَه البــــــــــــــــــاُء     

ـــةاً  يَّ يا َخرَي َمن جـاَء الُوجـــوَد َتِ   
ِمن ُمر�َضلنَي اإِلى الُهدى ِبَك جاوؤوا     

َبيُت الَنِبّييـَن الَّذي ال َيلَتقــــــــــــــي   
اإِاّل احَلناِئــــــــُف فيِه َواحُلَنفــــــــــــــاُء     

ِة حاَزُهـــــــــْم َلــــــــــــَك اآَدٌم  َخرُي االأُُبوَّ   
دوَن االأَنــــــــاِم َواأَحـــــــَرَزْت َحــــــــــــّواُء     

ِة َوانَتَهـــــت  ُهم اأَدَركـوا ِعزَّ الُنُبـــــوَّ   
ُة الَقْع�ضــــــــاُء  فيها اإَِليــــــــــَك الِعــــــــزَّ    

ُخِلَقت ِلَبيِتَك َوهَو َملــــوٌق َلهــا    
اإِنَّ الَعظاِئـــــَم ُكفوؤُهــــــــا الُعَظمــــاُء     
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َنــــــــت  ِبَك َب�ّضـــََر الَلُ ال�َضمــــاَء َفُزِيّ   
ـــا ِبَك الَغْبــــــــــــراُء  َعت ِم�ضكاً وَّ َوَت�ضَ    

ّيـــاَك الَّذي َق�َضماُتـــــــــــــُه  َوَبدا ُمَ   
ُتُه ُهــــــــدىاً َوَحيـــــــــــــــــــــــاُء  َحقٌّ َوُغرَّ   

ِة َروَنـــــــــٌق   َوَعلَيِه ِمن نــــوِر الُنُبـــــوَّ   
َوِمَن اخَلليِل َوَهدِيـــــِه �ضيمـــــــــــــاُء     

اأَثنى املَ�ضيُح َعلَيِه َخلَف �َضماِئــــــِه    

ِت الَعــــــــــــــــــــــــــذراُء  َوَتَهلَّلَت َواهَتــــزَّ    
باُحـــــــُه  َيوٌم َيتيُه َعلى الَزماِن �ضَ   

ــــــــــــــــــــــــاُء  ـــــٍد َو�ضّ َحمَّ َوَم�ضـــــــاوؤُُه ِبُ   
 

ــــــــٌر  احَلقُّ عايل الُركِن فيِه ُمَظفَّ   
يف املُلِك ال َيعلــــــــو َعلَيــــــِه ِلــــــــــواُء     

ُذِعَرْت ُعرو�ُش الظامِلنَي َفُزلِزَلت    
َوَعلَت َعلى تيجاِنِهـــــــــم اأَ�ضــــــــداُء     

َوالناُر خاِوَيُة اجَلواِنِب َحوَلُهـــــْم    
َخَمَدت َذواِئُبها َوغـــــــا�َش الـمـــــاُء     

َواالآُي َتتـــرى َواخَلواِرُق َجّمــــــــــــٌة    
ِجربيــــــُل َرّواٌح ِبهــــــا َغــــــــــــــــــــــــــّداُء    

ِنعَم الَيتيُم َبَدت َماِيُل َف�ضِلـــــِه   
ــــــــُه َوَذكــــــــــــــــــــــاُء  َوالُيتُم ِرزٌق َبع�ضُ    

يف املَهِد ُي�ضَت�ضقى احَليا ِبَرجاِئِه    

َوِبَق�ضِدِه ُت�ضَتدَفــــــــــُع الَباأ�ضـــــــــــــاُء     
دِق َل  با َوال�ضِ ِب�ِضوى االأَماَنِة يف ال�ضِ   

ــــــــدِق َواالأَُمنــــــاُء  َيعِرفُه اأَهُل ال�ضِ    

يا َمن َلُه االأَخالُق ما َتهوى الُعال    

ـــــــــــُق الُكَبـــــــــراُء  ِمنها َومــــــــا َيَتَع�ضَّ    
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َلْو َلْ ُتِقم ديناًا َلقاَمت َوحَدهـــــــا    
ديناًا ُت�ضيُء ِبنـــــوِرِه االآنــــــــــــــــــــــــــاُء     

زاَنتَك يف اخُلُلِق الَعظيِم �َضماِئـٌل    

ُيغرى ِبِهنَّ َويوَلُع الُكَرمـــــــــــــــــــــاُء     
اأَّما اجَلماُل َفاأَنَت �َضم�ُش �َضماِئــِه    

ّديِق ِمنَك اأَيـــــــــــــــاُء  َوَمالَحُة ال�ضِ    
َواحُل�ضُن ِمن َكَرِم الُوجوِه َوَخرُيُه    

ما اأوِتَي الُقّواُد َوالُزَعمـــــــــــــــــــــــــــاُء     
َفاإِذا �َضَخوَت َبلَغَت ِباجلوِد الـَمدى    

َوَفَعلَت ما ال َتفَعـــُل االأَنـــــــــــــــــــــواُء     
ا  راً ا َوُمَقـــــــــدَّ َواإِذا َعَفوَت َفقــــــــــــــاِدراً   

ال َي�ضَتهنُي ِبَعفِوَك اجُلَهــــــــــــــــالُء     
ٌب  و اأَ مٌّ اأَ نَت اأُ َواإِذا َرِحمَت َفاأَ  

 

َهذاِن يف الُدنيا ُهما الُرَحمـــــــــــاُء     
ا ِهَي َغ�ضَبٌة  بَت َفاإِنَّ َواإِذا َغ�ضِ   

غٌن َوال َبغ�ضـــــــــــــاُء  يف احَلِقّ ال �ضِ    
َواإِذا َر�ضيَت َفذاَك يف َمر�ضاِتِه    

ٌم َوِريـــــــــــــــــــــاُء  لُّ َوِر�ضا الَكثيــــــِر َتَ    
ٌة  َواإِذا َخَطبَت َفِللَمناِبِر ِهزَّ   

»َتعرو الَنِديَّ َوِللُقلوِب ُبكـــــــــــــــــــاُء     
ا  يَت َفال ارِتياَب َكاأَنَّ َواإِذا َق�ضَ   

جاَء اخُل�ضوَم ِمَن ال�َضماِء َق�ضاُء     
َواإِذا َحَميَت املاَء َل يوَرد َوَلو   

 
َر َوالـُملـوَك ِظمــــــــــــــاُء  اأَنَّ الَقيا�ضِ    

َواإِذا اأََجرَت َفاأَنَت َبيُت الِل َل    

َيدُخل َعلَيِه الـُم�ضَتجرَي َعـــــــــــداُء      
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هــــــا  َواإِذا َملَكَت الَنف�َش ُقمَت ِببـِِرّ   
َوَلَو اَنَّ ما َملََكت َيداَك ال�ضـــــــــــــاُء     

َواإِذا َبَنيَت َفَخرُي َزوٍج ِع�ضـــــــــــــــــَرةاً    
َواإِذا ابَتَنيَت َفدوَنَك االآبــــــــــــــــــــــــاُء     

ا  ماً �ضَّ ِحبَت َراأى الَوفاَء ُمَ َواإِذا �ضَ  
يف ُبرِدَك االأَ�ضحـاُب َواخُللَطـــــــاُء      

عَطيَتــــــــــــــُه  و اأَ َواإِذا اأََخذَت الَعهَد اأَ   

ـٌة َوَوفــــــــــــــــــــــاُء  َفَجميُع َعهِدَك ِذمَّ    
نَفـــٌر  لى الِعدا َفَغ�ضَ َواإِذا َم�َضيَت اإِ   

نََّك الَنكـبــــــــــــــــــــــــاُء  َواإِذا َجَريـــَت َفاإِ    
ـــــــــا  دُّ ِحلَمَك ِلل�َضفيـــِه ُمداِرياً َوَتُ   

َك ال�ُضَفهـــــــاُء  َحّتى َي�ضيَق ِبَعر�ضِ    
يف ُكِلّ َنف�ٍش ِمن �ُضطاَك َمهاَبــــــٌة    

َوِلُكِلّ َنف�ٍش يف َنداَك َرجـــــــــــــــــــــــــاُء     
َوالَراأُي َل ُين�َش املَُهنَُّد دوَنــــــــــــُه    

َكال�َضيِف َل َت�ضــــِرب ِبـــــــــِه االآراُء     
ها االأُِميُّ َح�ضُبـــــَك ُرتَبــــــــــــــــــــــةاً  ياأَيُّ   

يف الِعلِم اأَن داَنت ِبَك الُعلَمــــــــــــاُء     

ــَك الُكبــــــــــرى الَّتي  الِذكُر اآَيُة َرِبّ   
فيها ِلباغي الـُمعِجـزاِت َغـنــــــــــــاُء     

دُر الَبياِن َلُه اإِذا الَتَقِت الُلغى  �ضَ   
َم الُبلَغاُء َوالُف�َضحـــــــــــــــــــــــــاُء  َوَتَقدَّ   

 
ُن�ِضَخت ِبِه الَتوراُة َوهَي َو�ضيَئــــٌة    

َوَتَخلََّف االإجِنيُل َوهَو ُذكــــــــــــــــــــاُء     
�ّضــى يف احِلجـــاِز َحكيُمـــــــــــــُه  مَلّا َتَ   

ت ُعكاُظ ِبِه َوقــــــــــاَم ِحــــــــــراُء  ُف�ضَّ    
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نِطِق اأَهِلـــــِه َوَبياِنِهــــــــــــْم  اأَزرى ِبَ   

ُر دوَنــــــُه الُبلَغــــــــــــــــــــاُء  ّ َوحٌي ُيَق�ضِ   
 

و �ضاِحـــــٌر  َح�َضدوا َفقالوا �ضاِعٌر اأَ   
َوِمَن احَل�ضوِد َيكوُن اال�ضِتهــــــزاُء     

َقد ناَل ِبالهادي الَكرمِي َوِبالُهدى    
ما َل َتَنل ِمن �ُضـــوؤُدٍد �ضينـــــــــــــــاُء     

ـــــــــٌة  اأَم�ضــى َكاأَنََّك ِمن َجالِلَك اأُمَّ  
 

َوَكاأَنَُّه ِمن اأُن�ِضــــــِه َبــــيـــــــــــــــــــــــــــــداُء     

يوحى اإَِليَك الَفوُز يف ُظُلماِتــــــــــِه    

ا ُتلـــــــــى ِبــــــــِه الَظلمـــــــاُء  ُمَتتاِبعاً    
ــــــــــُد اآَيــــــــــةاً فـي اآَيـــــــــــــــــــٍة  ديٌن ُي�َضيَّ   

َلِبناُتــــــــــــــــُه ال�ضــــــــــــوراُت َواالأَدواُء     
احَلقُّ فيِه ُهَو االأَ�ضا�ُش َوَكيــــَف ال    

َوالُل َجـــــــلَّ َجالُلــــُه الَبّنــــــــــــــــــــــــاُء     
اأَّما َحديُثَك يف الُعقوِل َفَم�ضــــَرٌع    

َوالِعلـــــُم َواحِلَكــــُم الَغوالـي الـماُء     
بَغُة الُفرقاِن َنفَحُة ُقد�ِضِه  ُهَو �ضِ   

َوال�ضنُي ِمــن �َضـــــــــوراِتِه َوالــــــــراُء     
َجَرِت الَف�ضاَحُة ِمن َينابيَع الُنهى    

ــــَر االإِن�ضـــــــاُء  ِمن َدوِحـــــــــــــِه َوَتَفجَّ    
يف َبحـــِرِه ِلل�ضاِبحنَي ِبــــِه َعلــــــــــى    

اأََدِب احَليــــــــــــاِة َوِعلِمهـا اإِر�ضـــــــــــــاُء     

اأََتِت الُدهوُر َعلى �ُضالَفِتِه َوَلـــــــم    

َتفَن ال�ُضالُف َوال �َضال الُنَدمـــــاُء     
ِبَك يا ابَن َعبِد الِل قاَمت �َضمَحٌة    

ِباحَلـــــــِقّ ِمن َملَــــــِل الُهدى َغـّراُء     
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ُبِنَيت َعلى الَتوحيِد َوهَي َحقيَقٌة    
نادى ِبها �ُسقــــراُط َوالُقَدمــــــــــــاُء      

جِلها  َوَجَد الُزعاَف ِمَن ال�ُضموِم اِلأَ   

َكال�َضهـــــــــِد ُثمَّ َتتاَبــَع ال�ُضَهــــــــــداُء     
َوَم�ضى َعلى َوجِه الَزماِن ِبنوِرها    

ُكّهــــــــــاُن وادي النيــــــــِل َوالُعَرفـــاُء     
ــَدت  اإيزي�ُش ذاُت املُلِك حنَي َتَوحَّ   

اأََخَذت ِقـواَم اأُموِرهـــــــا االأَ�ضيــــــــــاُء    
 

مَلّا َدَعوَت النــــا�َش َلّبــى عاِقـــــــــــــــــٌل    
ـــمَّ ِمنــــــَك اجلاِهلنَي ِنــــــــــداُء  َواأَ�ضَ    

اأََبوا اخُلروَج اإَِليَك ِمن اأَوهاِمِهْم    

َوالنا�ُش فـي اأَوهاِمِهـْم �ُضَجنـــــــــــاُء     
َوِمَن الُعقوِل َجداِوٌل َوَجالِمــــــٌد    

مـــــــــــاُء  َوِمَن الُنفــــو�ِش َحراِئــــٌر َواإِ    
داُء اجَلماَعِة ِمن اأَِر�ضطالي�َش َل    

ـــف َلُه َحّتى اأََتيــــــــــــــــــــَت َدواُء  يو�ضَ    
َفَر�َضمَت َبعَدَك ِللِعباِد ُحكوَمــــــــةاً    

ال �ضوَقـــــٌة فيهـــــا َوال اأَُمــــــــــــــــــــــراُء     
الُل َفوَق اخَللـــــِق فيهـــــا َوحــــــــَدُه    

َوالنا�ُش َتــــــَت ِلواِئهــــــا اأَكفـــــــــــاُء     
َوالديُن ُي�ضٌر َواخِلالَفـــُة َبيَعـــــــــٌة    

َواالأَمُر �ضورى َواحُلقـوُق َق�ضـــاُء     
االإِ�ضِتاِكّيوَن اأَنــــَت اإِمـــاُمُهـــــــــــــــْم    

َلوال َدعــــــاوي الَقـــــوِم َوالُغلَــــــــواُء     
ا َوداَووا َطفــــــــــــــــــــَرةاً  داَويَت ُمتَِّئداً   

َواأََخفُّ ِمن َبع�ِش الَدواِء الــــــــداُء     
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احَلرُب يف َحٍقّ َلَديَك �َضريَعـــــــــــــٌة    
َوِمَن ال�ُضمــوِم الناِقعـــــــــــــــاِت َدواُء     

ــــــــــــــــــٌة  ٌة َوَفري�ضَ َوالرِبُّ ِعنَدَك ِذمَّ   
ال ِمنٌَّة َمنوَنـــــــــــــــٌة َوِحبـــــــــــــــــــــــــاُء     

َدِت الَزكاُة �َضبيلَـــــــــــــُه  جاَءت َفَوحَّ   
َحّتى الَتقى الُكَرماُء َوالُبَخـــــالُء    

 
هِل الِغنى  اأَْن�َضْفت اأَهَل الَفقِر ِمن اأَ  

 

َفالُكلُّ فـي َحـــــــــِقّ احَلياِة �َضـــــــــواُء     
َ ِملَّــــــــــــــــــــــــةاً  ــــــا َتَخريَّ َفلََو اَنَّ اإِن�ضاناً   

ما اختاَر اإِاّل ديَنـــــــَك الُفَقــــــــــــــراُء     
ــا اإِلــــــــــى  ها الـُم�ضـــرى ِبِه �َضَرفاً ياأَيُّ   

ما ال َتناُل ال�َضمــــ�ُش َواجَلـــــــــوزاُء     
طَهُر َهيَكــــــــــــــٍل  نَت اأَ َيَت�ضاَءلوَن َواأَ   

ِبالروِح اأَم ِبالَهيَكــــــــِل االإِ�ضــــــــــــراُء     
َريِن ِكالُهمـــــا  ِبِهما �َضَموَت ُمَطهَّ   

ـــــــــــــــٌة َوَبهــــــــــــــــــــــاُء  نــــــــــوٌر َوَريحاِنيَّ   
 

َف�ضٌل َعلَيَك ِلذي اجَلالِل َوِمنٌَّة    

َوالُل َيفَعــــــــــــُل ما َيــــــرى َوَي�ضـــــاُء     
َتغ�ضى الُغيوَب ِمَن الَعواِلِ ُكلَّما    

ُطِوَيت �َضمــــــــــاٌء ُقِلَّدتـــــَك �َضمــــــاُء     
يف ُكِلّ ِمنَطَقٍة َحوا�ضي نوُرهـــــــــــا    

نوٌن َواأَنَت الُنقَطـــــُة الَزهــــــــــــــــراُء     

اأَنَت اجَلماُل ِبها َواأَنَت الـُمجَتلـــــــى    

َوالَكفُّ َوالـِمـــــــــراآُة َواحَل�ضنـــــــــــــــاُء     
اأَ ِمن َحظيــــَرِة ُقد�ِضـــــــــــــــِه  الُل َهيَّ   

َنُزالاً ِلذاِتــــــــــَك َل َيُجـزُه َعـــــــــالُء     
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ــــــــــــــــا  ةاً َوَقواِئماً الَعر�ُش َتَتَك �ُضدَّ   
َوَمناِكُب الروِح االأَمنِي ِوطــــــــــــــاُء     

َوالُر�ضُل دوَن الَعر�ِش َل ُيوؤَذن َلُهْم    
حا�ضـــــا ِلَغيـــــِرَك َموِعـــٌد َوِلقــــــــــاُء     

ــا  اخَليُل َتاأبى َغرَي اأَحَمــــــَد حاِمياً   
َوِبها اإِذا ُذِكـــَر ا�ضُمــــُه ُخَيــــــــــــــــــالُء     

�َضيُخ الَفواِر�ِش َيعلَموَن َمكاَنــــــــــُه    
َجـــــــت اآ�ضاَدهـــــا الَهيجـــــــــاُء  اإِن َهيَّ    

ــــــــــــــــــــٌد  َواإِذا َت�َضّدى ِللُظبـــا َفُمَهنَّ   
اأَو ِللِرمــــــاِح َف�َضعـــَدٌة �َضمــــــــــــــــراُء     

َواإِذا َرمى َعن َقو�ِضـــِه َفَيميُنـــــــــــــُه    
َقَدٌر َوما ُترمى الَيميــُن َق�ضـــــــاُء     

ُة �َضيِفــــــِه  ِمن ُكِلّ داعي احَلِقّ ِهمَّ   

َفِل�َضيِفِه فـي الرا�ِضيــــاِت َم�ضـــــــاُء     

�ضاقي اجَلريح َوُمطِعُم االأَ�ضرى َوَمن    
اأَِمَنت �َضناِبــــــــَك َخيِلِه االأَ�ضـــــــــالُء    

 

اإِنَّ ال�َضجاَعَة يف الِرجاِل َغالَظٌة    

ما َل َتِزنهـــــــــا َراأَفـــــٌة َو�َضخـــــــــــــــاُء     
ن َبَغوا  َواحَلرُب ِمن �َضَرِف ال�ُضعوِب َفاإِ   

عــوَن َبـــــــــــــــــراُء  ا َيدَّ َفالـَمجـــــُد ِمّ    
ا  ــــــــــراً بُّ َواحَلرُب َيبَعُثها الَقِويُّ َتَ  

 
َعفــاُء  َوَينوُء َتـــــَت َبالِئهـــــــا ال�ضُ    

�ضوِل َكرميـــــــــــــٍة  َكم ِمن َغزاٍة ِللرَّ   

فيها ِر�ضىاً ِللَحــــــــــِقّ اأَو اإِعـــــــــــــالُء     
ٌة  نِد الِل فيهــــا �ِضــــــــــــــــــــدَّ كاَنت جِلُ   

فـي اإِثِرها ِللعاَلـميـــَن َرخـــــــــــــــــــــاُء     
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الَلَة �َضرَبٌة َذَهَبت ِبها  �َضَربوا ال�ضَ   

الِل َعفـــاُء  َفَعلى اجَلهاَلـــــِة َوال�ضَ    
َدَعموا َعلى احَلرِب ال�َضالَم َوطاَلـما    

َحَقَنت ِدمــــاءاً يف الَزمــاِن ِدمـــــــــــاُء     
ــــــــــــــــــــــــٍة احَلقُّ ِعـر�ُش الِل كلُّ اأَِبــيَّ  

 

َبنَي الُنفو�ِش ِحمـــىاً َلُه َوِوقــــــــــــاُر     
ٍد ِمن َقوِمــِه  مَّ َهل كاَن َحوَل ُمَ   

ِبيٌّ واِحـــــــــــٌد َوِن�ضـــــــــــــــــــــــــــــاُء  اإِال �ضَ    
َفَدعا َفلَّبى يف الَقباِئِل ُع�ضَبــــــــــٌة    

ُم�ضَت�ضَعفـــــوَن َقالِئٌل اأَن�ضـــــــــــــــاُء     

َرّدوا ِبَباأ�ِش الَعزِم َعنُه ِمَن االأَذى    
ما ال َتُردُّ ال�َضخـــــــَرُة ال�َضّمـــــــــــاُء    

ّبا َعلــــــــــى   َواحَلقُّ َواالإمياُن اإِن �ضُ   
ُبرٍد َففيـــــــِه َكتيَبـــــٌة َخر�ضـــــــــــــــــــــاُء     

َن�َضفوا ِبناَء ال�ِضرِك َفهَو َخراِئٌب    
لوا االأَ�ضنـــاَم َفهَي َهبـــاُء  َوا�ضَتاأ�ضَ    

مَي�ضوَن ُتغ�ضي االأَر�ُش ِمنُهْم َهيَبةاً    

َوِبِهْم ِحيـــاَل َنعيِمهـــا اإِغ�ضــــــــــــــاُء     
َحّتى اإِذا ُفِتَحت َلُهْم اأَطراُفهــــــــــــا    

َل ُيطِغِهــــــْم َتـــــَرٌف َوال َنعمـــــــــــاُء     
يا َمن َلُه ِعزُّ ال�َضفاَعِة َوحـــــــــــــَدُه    

ُه ما َلــــُه �ُضَفـــعــــــــــــــــــــاُء  َوهَو الـُمَنزَّ    
َعر�ُش الِقياَمِة اأَنَت َتَت ِلواِئـــــِه    

َواحَلو�ُش اأَنـــــَت ِحياَلُه ال�َضّقــــــــاُء     
َتروي َوَت�ضقي ال�ضاحِلنَي َثوابُهْم    

َوال�ضاحِلــــــــاُت َذخاِئـــــٌر َوَجــــــــــزاُء     
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اأَمِلِثِل َهذا ُذقَت يف الُدنيا الَطوى    

َوان�َضقَّ ِمن َخلَـــٍق َعلَيـــــــــــــــَك ِرداُء     
يل يف َمديِحَك يا َر�ضوُل َعراِئ�ٌش    

ُتِيّمَن فيــَك َو�ضاَقُهنَّ َجـــــــــــــــــــالُء     
ـــا  ماً ُهنَّ احِل�ضــــاُن َفاإِن َقِبلـــَت َتَكرُّ   

َفُمهوُرُهنَّ �َضفاَعــــــٌة َح�ضنـــــــــــــــــــاُء     
َة ديُنــــــــــــُه  يَّ اأَنَت الَّذي َنَظــــَم الرَبِ   

ماذا َيقـــــوُل َوَينُظُم ال�ُضَعـــــــــــــــراُء     
ا  املُ�ضِلحوَن اأَ�ضاِبٌع ُجِمَعت َيـــــــــــــداً   

ِهَي اأَنَت َبل اأَنَت الَيُد الَبي�ضــــــــــاُء     
ــــــــا  ا َبل داِعياً ما ِجئُت باَبَك ماِدحاً   

ٌع َوُدعــــــــــــــاُء  رُّ َوِمَن الـَمديــــــِح َت�ضَ   
 

عاِف اِلأَزَمٍة  اأَدعوَك َعن َقومي ال�ضِ  
 

»فـي ِمثِلهــا ُيلقى َعلَيــــَك َرجـــــــاُء     
اأَدرى َر�ضوُل الِل اأَنَّ ُنفو�َضُهــــــــــــــْم    

َرِكَبت َهواها َوالُقلـــــوُب َهــــــــــــــواُء     
مُّ ُنفو�َضُهــــــــــــْم  كوَن َفما َت�ضُ ُمَتَفِكّ   

فـــــــــــــــــاُء  ِثَقٌة َوال َجَمَع الُقلوَب �ضَ   
 

ُهُم َنعيـــــٌم باِطــــــــــــــــــٌل  َرَقدوا َوَغرَّ   
َوَنعيُم َقوٍم يف الُقيــوِد َبــــــــــــــــــــــالُء     

َظلَموا �َضريَعَتَك الَّتي ِنلنــا ِبهــــــــا    

ما َل َيَنل فـي روَمَة الُفَقهـــــــــــــاُء     
َم�َضِت احَل�ضاَرُة يف �َضناها َواهَتدى    

فـي الديـــِن َوالُدنيا ِبها ال�ُضَعـداُء     
ِحَب الُدجى  ّلى َعلَيَك الُل ما �ضَ �ضَ   

ــــــــت ِبالَفــــــال َوجنـــــــــاُء  حـــــاٍد َوَحنَّ    
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َوا�ضَتقَبَل الِر�ضواَن يف ُغُرفاِتِهْم    
ِبِجنــــــــاِن َعـــدٍن اآُلَك ال�ُضَمحــــــــــاُء     

َخرُي الَو�ضاِئِل َمن َيَقع ِمنُهم َعلى    
�َضَبٍب اإَِليَك َفَح�ضِبـــــَي الَزهـــــــــراُء   
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�شلوا قلبي

�َضلوا َقلبــــي َغداَة �َضـــــال َوثابــــــــــــــــا    
َلَعلَّ َعلى اجَلمــــــــــاِل َلـــُه ِعتابــــــــــــــــــا     

ـــــــــــــــواٍب  َوُي�ضاأَُل يف احَلواِدِث ذو �ضَ   

وابـــــــــــــا  َفَهل َتَرَك اجَلمـــــــــاُل َلُه �ضَ    

ـــــــــــــــــا  َوُكنُت اإِذا �َضاأَلُت الَقلـــــــَب َيوماً   
َتَوّلى الَدمُع َعن َقلبي اجَلوابــــــــــــــا     

لــــوِع َدٌم َوحَلـــــــــــــــــــــــٌم  َويل َبنَي ال�ضُ   
ُهما الواهي الَّذي َثِكَل ال�َضبابـــــــــــــا     

َب يف الُدمــوِع َفُقلــــُت : َوّلــــــــى  َت�َضرَّ   
لـوِع َفُقلُت : ثابـــــــا  َق فـي ال�ضُ فَّ َو�ضَ    

َوَلو ُخِلَقْت ُقلـــــوٌب ِمن َحديــــــــــــــــــٍد    

َلـما َحَملَــــــــْت َكما َحَمَل الَعذابــــــــــــــا     
ــــــــــــــــــا  َواأَحبـــاٍب �ُضقيــُت ِبِهـــــْم �ُضالفاً   

َوكاَن الَو�ضُل ِمن ِق�ضــٍر َحبابـــــــــــــــا     
َوناَدمنـــا ال�َسبــــــاَب َعلى ِب�ســـــــــــــاٍط    

ِمَن اللَذاِت ُمَتِلٍف �َضـــــــــرابــــــــــــــــــــــا     

 ِب�ساِط َعي�ٍش �َسوَف ُيطــــــــــوى  َوُكلُّ   
َواإِن طاَل الَزمــــــــاُن ِبِه َوطابــــــــــــــــــــــا     

َكاأَنَّ الَقلــــــَب َبعَدُهــــــُم َغريــــــــــــــــــــٌب    
اإِذا عاَدتُه ِذكـــــــرى االأَهــــــِل ذابــــــــــــــــا     

َوال ُينبيَك َعن ُخُلِق اللَيالــــــــــــــــــــــي    
ـــــــَة َوال�َضحابـــــــــــــــا  َكَمن َفَقَد االأَِحبَّ    

فـــعــــــــــــــــى  اأَخا الُدنيا اأَرى ُدنيــــاَك اأَ  
 

ُل ُكلَّ اآِوَنـــــــــــٍة اإِهـــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــا  ُتَبــــــــِدّ    
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َواأَنَّ الُرقَط اأَيَقُظ هاِجعــــــــــــــــــــاٍت    
َواأَتَرُع يف ِظالِل ال�ِضلــــــِم نابـــــــــــــــــا     

َوِمن َعَجٍب ُت�َضِيُّب عا�ِضقيهــــــــــــــــا    
َوُتفنيِهــــْم َوما َبِرَحـــْت َكعــابــــــــــــــــا     

َفَمن َيغَتُّ ِبالُدنيـــــــا َفاإِّنـــــــــــــــــــــــي    
بلَيــــــُت الِثيابــــــــــــــــــــــــا  َلِب�ضُت ِبها َفاأَ    

َلها �َضِحُك الِقيـــــاِن اإلى َغِبـــــــــــٍيّ    
َويل �َضِحُك اللَبيِب اإِذا َتغابــــــــــــى     

ـــــــــــــــــا  ا َو�َضوكاً ها َورداً َجَنيُت ِبَرو�ضِ   
ا َو�ضابــــــــــــــــــــــا  َوُذقُت ِبَكاأ�ِضها �َضهداً    

ـــــــــــــــــا  َفلَم اأََر َغرَي ُحكـــِم الِل ُحكماً   
َوَل اأََر دوَن بــــــــاِب الَلِ بابـــــــــــــــــــــــــا     

مــــُت فـي االأَ�ضيـــــــــــــــــاِء اإِال  َوال َعظَّ   
حيَح الِعلِم َواالأََدَب الُلبابـــــــــــــــــا  �ضَ    

مُت اإِال َوجـــَه ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــٍرّ  َوال َكرَّ  
 

ُيَقِلّـــــــُد َقوَمُه الـِمَنَ الَرغابـــــــــــــــــا     
َوَل اأََر ِمثَل َجمـــــــــِع الـمـــــــــاِل داءاً    

َوال ِمثَل الَبخيــــــــــِل ِبِه ُم�ضابــــــــــــا     
َفال َتقُتلَك �َضهَوُتـــــــُه َوِزنــهــــــــــــــــــا    

َكما َتِزُن الَطعــاَم اأَِو ال�َضرابــــــــــــــــــا     

ا  َوُخذ ِلَبنيــــَك َواالأَّياِم ُذخــــــــــــــــــــــراً   
َتـُه احِت�ضابـــــــــــــــــــــا  َواأَعِط الَل ِح�ضَّ   

 

َفلَو طاَلعَت اأَحـــداَث اللَيالــــــــــــــي    

َوَجـدَت الَفقَر اأَقَرَبها انِتيابـــــــــــــــــا     
َواأَنَّ الرِبَّ َخيــــٌر فـي َحيـــــــــــــــــــــــــــــاٍة    

َواأَبقـــــــى َبعَد �ضاِحبـِــــــِه َثوابــــــــــــــــا     
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َواأَنَّ ال�َضــــــرَّ َي�ضـــــَدُع فاِعليـــــــــــــــــــِه    
ا ِبال�َضـــــِرّ اآبــــــــــــــــــــــــا  اً َوَلــــــــــم اأََر َخرِيّ    

ا ِبالَبنيــــَن اإِذا اللَيالـــــــــــــــــــي  َفِرفقاً   
َعلى االأَعقاِب اأَوَقَعِت الِعقابـــــــــــــــــا     

َوَل َيَتَقلَّدوا �ُضكـــــَر الَيتامـــــــــــــــــى    
َوال ادََّرعوا الُدعاَء الـُم�ضَتجابــــــــــا     

ّلوا َو�ضامـــــــــــــــوا  َعِجبُت مِلَع�َضٍر �ضَ   
َعواِهَر ِخ�ضَيةاً َوُتقـــى ِكذابــــــــــــــــــــــا     

ــــــــــــــا  مًّ َوُتلفيُهـــــْم ِحياَل الـماِل �ضُ   
اإِذا داعي الَزكاِة ِبِهــــــــــْم اأَهابـــــــــــــــــا     

َلَقد َكَتموا َن�ضيــــَب الِل ِمنـــــــــــــــــُه    

َكاأَنَّ الَل َل ُيحــــ�ِش الِن�ضابـــــــــــــــــا    
 

ـــــــــــــــــــــا  َوَمن َيعِدل ِبُحِبّ الِل �َضيئاً   
ى َوخابـــــــا  َكُحِبّ الـماِل �َضلَّ َهــــواً    

ا اأَراَد الَلُ ِبالُفَقـــــــــــراِء ِبـــــــــــــــــــــــــــــــرًّ  
 

ــــــــــا َوارِتبابــــــــــــــــــــــــا  َوِباالأَيتــــــاِم ُحبًّ    
غرِي َقـــــــوٍم َعلَّمـــــــــــــــــــــــــوُه  َفُربَّ �ضَ   

َمــــَة الِعرابــــــــــــــا  �َضما َوَحمى املُ�َضوَّ    
ا  ــــــــا َوَفخـــــــــــــــراً َوكاَن ِلَقوِمــــِه َنْفعاً   

َوَلو َتَركوُه كــاَن اأَذاًى َوعابـــــــــــــــــــــــا     
َفَعِلّْم ما ا�ضَتَطعَت َلَعلَّ جيـــــــــــــالاً    

�َضَياأتي ُيحِدُث الَعَجَب الُعجابـــــــا    
ــــــــــــا   َوال ُترِهْق �َضبـــــاَب احَلِيّ َياأ�ضاً   

َفاإِنَّ الَياأ�َش َيخَتــــــــِرُم ال�َضبابــــــــــــــــا     
ــــــــــــا  ُيريُد اخلاِلُق الِرزَق ا�ضِتاكاً   

ا َوحابــــــــــــــى  َواإِن َيُك َخ�شَّ اأَقواماً    
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َفما َحَرَم املُِجدَّ َجنى َيَديـــــــــــــــــــــــِه    
َوال َن�ِضَي ال�َضِقيَّ َوال الـُم�ضابــــــــــــا     

َوَلوال الُبخُل َل َيهِلْك َفريــــــــــــٌق    
َعلى االأَقداِر َتلقاُهْم ِغ�ضابـــــــــــــــــا     

ـــا َوَقبلـــــــــــــــــــــــــــي  َتِعبُت ِباأَهِلِه َلوماً   

ّ َقد �َضِئموا اخِلطابـــــــــــا  ُدعاُة الرِبِ    
َوَلو اأَّن َخَطبُت َعلى َجمــــــــــــــــــــاٍد    

َفَجْرُت ِبِه الَينابيـــَع الِعذابـــــــــــــــــــــا     
اأََل َتَر ِللَهواِء َجرى َفاأَف�ضــــــــــــى    

َق الِقبابـــــــــــــــــا  اإِلى االأَكواِخ َواخَتَ    
َواأَنَّ ال�َضم�َش يف االآفاِق َتغ�ضـــــــــــى    

ِحمى ِك�ضرى َكما َتغ�ضى الَيبابــــــا     
َواأَنَّ الـماَء ُتروى االأُ�ضــُد ِمنـــــــــــــــُه    

َوَي�ضفي ِمن َتلَعُلِعها الِكالبــــــــــــــــــا     

َو�َضّوى الُل َبيَنُكُم الـَمنايـــــــــــــــــــــــــــا    
َدُكْم َمَع الُر�ضِل الُتابــــــــــــــــــا  َوَو�ضَّ   

ــــــــــــــــــا   َواأَر�َضَل عاِئــالاً ِمنُكـــــْم َيتيماً   
َدنا ِمن ذي اجَلالِل َفكاَن قابــــــــــا     

ــــَنـــــــــُه �َضبيــــــــــــــــــــــــالاً  َنِبيُّ الِبـــــــِرّ َبيَّ  
 

َو�َضنَّ ِخالَلُه َوَهدى ال�ِضعابـــــــــــــــــا     
َق َبعَد عي�ضى النا�ُش فيــــــــــــــِه  َتَفرَّ   

َفلَّما جاَء كـــاَن َلُهـــــْم َمتابــــــــــــــــــــــــا     
َو�ضايف الَنف�ِش ِمن َنَزعاِت �َضـــــــــــٍرّ    

َك�ضاٍف ِمن َطباِئِعها الِذئابـــــــــــــــــــا    
 

َوكاَن َبياُنــــــــُه ِللَهـــــــدِي �ُضبــــــــــــــالاً    
َوكاَنـــــــت َخيُلـــــــــُه ِللَحـــــِقّ غابـــــــــــــا     
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َوَعلََّمنا ِبناَء الـَمجـــــِد َحّتــــــــــــــــــــــى    
اأََخذنا اإِمَرَة االأَر�ِش اغِت�ضابـــــــــــــــا     

َوما َنيُل الـَمطاِلِب ِبالَتَمّنـــــــــــــــــي    
»َوَلِكن ُتوؤَخُذ الُدنيـــــــا ِغالبــــــــــــــــا     

َوما ا�ضَتع�ضى َعلى َقوٍم َمنــــــــــــاٌل    
اإِذا االإِقداُم كاَن َلُهْم ِركــــــابــــــــــــــــــــا     

ــــــــــــــْت  ّلى َموِلُد الهــــــادي َوَعمَّ َتَ   
َب�ضاِئُرُه الَبــــــــوادي َوالِق�ضابـــــــــــــــا     

ِة ِبنُت َوهــــــــــــــــــــــــٍب  يَّ َواأَ�ضَدْت ِللرَبِ   
َقِت الِرقابــــــــــــــــــــــــا  ا َبي�ضاَء َطوَّ َيداً    

ا  ا ُمنيـــــــــــــــــــــــــراً اجاً َلَقد َو�َضَعتُه َوهَّ  
َكما َتِلُد ال�َضماواُت ال�ِضهابــــــــــــــــــــــا      

ا  َفقاَم َعلى �َضماِء الَبيِت نـــــــــــــــــــوراً   
َة َوالِنقابـــــــــــــــــــــــا  ُي�ضيُء ِجباَل َمكَّ    

ــــــــا  َو�ضاَعت َيرِثُب الَفيحاُء ِم�ضكاً   
َوفاَح القاُع اأَرجــــاءاً َوطابـــــــــــــــــــــــــــــا     

اأَبا الَزهراِء َقد جاَوزُت َقــــــــــدري    

دِحَك َبيَد اأَنَّ يِلَ انِت�ضابــــــــــــــــــــا  ِبَ    

َفما َعَرَف الَبالَغَة ذو َبيــــــــــــــــــــاٍن    
اإِذا َل َيتَِّخذَك َلــــــُه ِكتـــابـــــــــــــــــــــــــــا     

ا  َمَدحُت املاِلكنَي َفِزدُت َقـــــــــــــــــــدراً   
َفحنَي َمَدحُتَك اقَتدُت ال�َضحابـــا     

لُت الَل فـي اأَبنـــــاِء دينـــــــــــــــــــــي  �َضاأَ  
 

َفاإِن َتُكِن الَو�ضيلَــــَة لــــي اأَجابـــــــــــــا     

َوما ِللُم�ضِلمنَي �ِضواَك ِح�ضــــــــــــٌن    

ُهــــــُم َونـابــــــــــــــــــا  ــــرُّ َم�ضَّ اإِذا ما ال�ضَ   
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َكاأَنَّ الَنح�َش حنَي َجرى َعلَيِهــــْم    
اأَطاَر ِبُكــــــِلّ َملََكـــــــــٍة ُغرابـــــــــــــــــــــــا     

ا  َوَلو َحَفظوا �َضبيلََك كان نــــــــــــوراً   
َوكاَن ِمَن الُنحو�ِش َلُهْم ِحجابــــــا     

ـــــــــــــا  َبَنيَت َلُهْم ِمَن االأَخــالِق ُركناً   
َفخانوا الُركَن َفانَهَدَم ا�ضِطرابا     

ــــــــــــــــا  َوكاَن َجناُبُهـــــْم فيهــــــا َمهيباً  
َوَلالأَخالِق اأَجَدُر اأَن ُتهــابـــــــــــــــــــــــــا      

ـــــــــــــــــــا  َفلَوالها َل�ضاوى اللَيـُث ِذئباً   

َو�ضاوى ال�ضاِرُم الـما�ضي ِقرابــــــا     
َفاإِن ُقِرَنت َمكاِرُمهـــــــــا ِبِعلـــــــــــــــــــٍم    

عــابـــــــــــــــــــــا  َتَذلَّلَِت الُعال ِبِهمـــــا �ضِ    

َويف َهذا الَزماِن َم�ضيُح ِعلـــــــــــــــــــٍم    
َيُردُّ َعلى َبني االأَُمِم ال�َضبابـــــــــــــــــــا     
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نهج الربدة

رمٌي َعلى القاِع َبنَي الباِن َوالَعلَــــــِم   
اأََحلَّ �َضفَك َدمي يف االأَ�ضُهِر احُلــــُرِم     

ا  �َضـــــــــداً َرمى الَق�ضاُء ِبَعيَني ُجوؤَذٍر اأَ   
يا �ضاِكَن القاِع اأَدِرك �ضاِكَن االأََجـــــِم     

َثتني الَنف�ُش قاِئلَـــــــــــــــةاً  لـَّما َرنا َحدَّ   
يا َويَح َجنِبَك ِبال�َضهِم املُ�ضيِب ُرمي     

َجَحدُتها َوَكَتمُت ال�َضهَم يف َكِبـــدي    
ِة ِعندي َغرُي ذي اأََلــــــــــِم  ُجرُح االأَِحبَّ    

ُرِزقَت اأَ�ضَمَح ما يف النا�ِش ِمن ُخُلٍق    
اإِذا ُرِزقَت ِالِتما�َش الُعذِر يف ال�ِضَيــــــِم     

يا الِئمي يف َهواُه َوالَهــــــوى َقــــــــَدٌر    
َك الَوجُد َل َتعِذل َوَل َتُلـــِم  َلو �َضفَّ    

َلَقد اأََنلُتَك اأُذناًا َغيــــــــَر واِعــَيــــــــــــــــــــٍة    

َمـــــــِم  ـــــٍت َوالَقلُب فـي �ضَ َوُربَّ ُمنَت�ضِ   
ا   يا ناِع�َش الَطرِف ال ُذقَت الَهوى اأََبداً   

اأَ�ضَهرَت ُم�ضناَك يف ِحفِظ الَهوى َفَنِم     

ى  ا َوال اآلو اخَلياَل ِفــــــداً اأَفديَك اإِلفاً   

اأَغراَك بِالُبخِل َمن اأَغــراُه ِبالَكـــــَرِم     

ا داِمياًا َفاأَ�ضــــــا  �َضرى َف�ضاَدَف ُجرحاً   
َوُربَّ َف�ضٍل َعلى الُع�ّضاِق ِللُحُلــــــــــــــــِم     

ــــــــــــــا  َمِن املَواِئــــ�ُش باناًا ِبالُربــى َوَقناً   
الالِعباُت ِبروحي ال�ضاِفحاُت َدمـــي     

ــى  حاً مثــاِل الُبدوِر �ضُ ال�ضاِفـــراُت َكاأَ   

حى ِباحَللِي َوالِع�َضِم  ُيِغرَن �َضم�َش ال�ضُ    
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القاِتــــالُت ِباأَجفـــــــاٍن ِبها �َضَقـــــــــــــــــٌم    
ِة اأَ�ضبــــــــــــاٌب ِمَن ال�َضَقــــــــــــــــــــِم  َوِللَمِنيَّ    

العاِثراُت ِباأَلبـــــــــاِب الِرجـــــــاِل َوما«    

اأُِقلَن ِمن َعرَثاِت الَدِلّ يف الَر�َضـــــــــِم     
ا اأَ�ضَفَرْت َوَجلَــــــْت  املُ�ضِرماُت ُخدوداً   

َرِم  َعن ِفتَنٍة ُت�ضِلــــــــــُم االأَكبـــــــاَد ِلل�ضَ    

ـــــــــا  احلاِمالُت ِلواَء احُل�ضِن ُمَتِلفاً   

اأَ�ضكاُلُه َوهَو َفرٌد َغرُي ُمنَق�ِضــــــــــــــــــــِم     
َنتـــــــــــــــا  ِمن ُكِلّ َبي�ضاَء اأَو �َضمراَء ُزِيّ   

ـــــِم  ِللَعنِي َواحُل�ضُن يف االآراِم َكالُع�ضُ    
ُيَرعَن ِللَب�َضِر ال�ضامي َوِمن َعَجٍب    

اإِذا اأَ�َضرَن اأَ�َضــرَن اللَيــَث ِبالَعَنــــــــــــــــــِم     

مُت الُفوؤاَد ُرباًى  َو�َضعُت َخّدي َوَق�ضَّ  
َيرَتعَن يف ُكُنـــــ�ٍش ِمنــُه َوفـي اأََكــــــــــــــِم      

يا ِبنَت ذي اللََبِد الـُمَحمِيّ جاِنُبـــــُه    
اأَلقاِك يف الغاِب اأَم اأَلقاِك يف االأُُطــِم    

 

ما ُكنُت اأَعلَُم َحّتى َعنَّ َم�ضَكُنـــــــــــــــُه    
»اأَنَّ الـُمنى َوالـَمنايا َم�ضِرُب اخِلَيِم     

م�ضاَمٍة َذَكٍر  َمن اأَنَبَت الُغ�ضَن ِمن �ضَ   

رغاَمـــٍة َقــِرِم  َواأَخـــــَرَج الرمَي ِمن �ضِ    
َبيني َوَبيُنِك ِمن �ُضمِر الَقنا ُحُجٌب    

ــــُة الِع�َضـــــــــــِم  ــــــٌة ُعذِريَّ َوِمثُلهــــــــــا ِعفَّ    
ى  َل اأَغ�َش َمغناِك اإِال يف ُغ�ضوِن ِكراً   

َمغناَك اأَبَعــــُد ِللُم�ضتـــــــــــــــاِق ِمـن اإَِرِم     
يا َنف�ُش ُدنياِك ُتخفى ُكلَّ ُمبِكَيـــــــــٍة    

َواإِن َبدا َلِك ِمنها ُح�ضــُن ُمبَت�َضـــــــــــــِم     
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ا ُكلَّما �َضِحَكــــْت ي ِبَتقواِك فاهاً ُف�ضّ   

َكما َيُف�شُّ اأَذى الَرق�ضاِء ِبالَثـــــــــــــَرِم     
َمطوَبٌة ُمنُذ كاَن النا�ُش خاِطَبــٌة    

ِل الَدهِر َل ُترِمل َوَل َتَئــــــِم  ِمن اأَوَّ    

َيفنى الَزماُن َوَيبقى ِمن اإِ�ضاَءِتهــــا    
ُجرٌح ِباآَدَم َيبكــــــي ِمنــــــــــــــُه فـي االأََدِم     

ال َتَفلي ِبَجنـــاها اأَو ِجناَيِتهـــــــــــــــــا    
الـَموُت ِبالَزهِر ِمثُل املَوِت ِبالَفَحــــِم     

َكم ناِئٍم ال َيراها َوهَي �ضاِهـــــــــــــــــَرٌة    
َلوال االأَماِنُّ َواالأَحــــالُم َلـــــم َيَنـــــــِم     

َك فـي ُنعمى َوعاِفَيـــــــــــــٍة  دُّ ا َتُ َطوراً   
ـــــــــــــِم  َوتاَرةاً فـي َقراِر الُبوؤ�ِش َوالَو�ضَ    

َكم �َضلَّلَتَك َوَمن ُتَجب َب�ضرَيُتُه    
ا َي�ُضـــــــــــــُم  اإِن َيلَق �ضابا َيـِرد اأَو َعلَقماً    

يا َويلَتاُه ِلَنف�ضـــي راَعهــــا َوَدهـــــــــــــــا    
ِة اللََمِم  حِف يف ُمبَي�ضَّ ُة ال�ضُ »ُم�ضَودَّ    

ياِت َومـــا  َرَك�ضُتها يف َمريِع الـَمع�ضِ   
اأََخذُت ِمن ِحمَيِة الطاعاِت ِللُتَخـــــِم    

 

هاَمت َعلى اأََثِر اللَــــّذاِت َتطُلُبهــــــــــا    

با َتِهِم  َوالَنف�ُش اإِن َيدُعها داعي ال�ضِ    
الُح اأَمِرَك ِلالأَخالِق َمرِجُعــــــــــُه  �ضَ   

ِم الَنف�َش ِباالأَخالِق َت�ضَتِقـــــــــــِم  َفَقـــــِوّ    

َوالَنف�ُش ِمن َخرِيها يف َخرِي عاِفَيٍة    
هــا فـي َمرَتٍع َوِخِم  َوالَنف�ُش ِمن �َضِرّ    

ى  ٍة َوَهـــــــــــواً َنت ِمن َلذَّ َتطغى اإِذا ُمِكّ   
ت َعلى ال�ُضُكِم  َطغَي اجِلياِد اإِذا َع�ضَّ    
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اإِن َجلَّ َذنبي َعِن الُغفراِن يل اأََمــــٌل    
ـــــــِم  فـي الَلِ َيجَعُلني يف َخرِي ُمعَت�ضِ    

اأَلقى َرجائي اإِذا َعزَّ الـُمجيـُر َعلــــى    
ِج الَكَرِب يف الداَريِن َوالَغَمـــــــــِم  ُمَفِرّ   

�ضاأَُلـــــــــــــــُه   اإِذا َخَف�ضُت َجنــــاَح الُذِلّ اأَ   

ِعزَّ ال�َضفاَعِة َل اأَ�ضاأَل �ِضـــوى اأَُمــــــــِم    
 

ــــــــــــــــــٍة  َم ذو َتقــــوى ِب�ضاحِلَ َواإِن َتَقدَّ   
مُت َبنَي َيَديـــــــِه َعبـــــَرَة الَنــــــــــــَدِم  َقدَّ    

َلِزمُت باَب اأَمرِي االأَنِبياِء َوَمـــــــــــــــن    

فتــــــاِح باِب الِل َيغَتِنــــــــــــــِم  مُي�ِضك ِبِ    
َفُكلُّ َف�ضٍل َواإِح�ضــــــاٍن َوعاِرَفــــــــــــــــــــٍة    

ما َبنَي ُم�ضَتِلٍم ِمنـــــــُه َوُملَتـــــــــــــــــــــــِزِم     
َعلَّقُت ِمن َمدِحِه َحبالاً اأَُعزُّ ِبــــــــــــــِه    

َحـــــــــــــــــِم  يف َيوِم ال ِعزَّ ِباالأَن�ضاِب َواللُّ    
ا حنَي اأَمَدُحُه  ُيزري َقري�ضي ُزَهرياً   

»َوال ُيقا�ُش اإِلى جودي َلدى َهـــــــــِرِم     
فَوُة الباري َوَرحَمُتـــــــــــــــُه  ٌد �ضَ مَّ ُمَ  

َوُبغَيُة الِل ِمن َخلـــٍق َوِمن َن�َضـــــــــــــــــِم      
َو�ضاِحُب احَلو�ِش َيوَم الُر�ضِل �ضاِئلٌَة    

َمتى الُوروُد َوِجربيُل االأَمنُي َظمي     
�َضناوؤُُه َو�َضناُه ال�َضم�ُش طاِلَعـــــــــــــــــــــةاً    

وُء فـي َعلَـِم  َفاجِلرُم فـي َفلٍَك َوال�ضَ    
ُتـــــــــــــُه  َقد اأَخَطاأَ الَنجَم ما ناَلت اأُُبوَّ  

 

ِمن �ُضوؤُدٍد بــــــــــاِذٍخ يف َمظَهٍر �َضِنـــــــــــِم     
ـــــــا  ُنوا اإَِليِه َفزادوا يف الَورى �َضَرفاً   

َوُربَّ اأَ�ضٍل ِلَفرٍع يف الَفخاِر ُنــــــــــــــي     
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َحواُه يف �ُضُبحاِت الُطهِر َقبلَُهـــــــــــــُم    
لِب َوالَرِحــــــِم  نوراِن قاما َمقاَم ال�ضُ    

ا قــــاَل َنعِرُفــــــــــــــــــــــــُه  َلـّما َراآُه َبحيـــــراً   
»ِبا َحِفظنا ِمَن االأَ�ضماِء َوال�ِضَيــــــِم     

�ضاِئل ِحراَء َوروَح الُقد�ِش َهل َعِلما    
»َم�ضوَن �ِضٍرّ َعِن االإِدراِك ُمنَكِتــــــــــــِم     

َفـــــْت ِبِهمــــــــــا  َكم َجيَئٍة َوَذهــــاٍب �ُضِرّ   
َة يف االإِ�ضبـاِح َوالَغ�َضـــــــــِم  َبطحاُء َمكَّ    

بِن َعبـِد الَلِ بيَنُهمـــــــــــــــــا  َوَوح�َضٍة اِلِ   

اأَ�ضهى ِمَن االأُن�ِش ِباالأَح�ضاِب َواحَل�َضِم    
 

ُي�ضاِمُر الَوحَي فيها َقبَل َمهِبِطــــــِه    
ر ِب�ضيمى اخَلرِي َيتَّ�ِضـــــــــــِم  َوَمن ُيَب�ِضّ    

َلـّما َدعا ال�َضحُب َي�ضَت�ضقوَن ِمن َظَماإٍ    
فا�َضت َيداُه ِمَن الَت�ضنيِم ِبال�َضَنـــــــِم     

َوَظلَّلَتُه َف�ضـــــاَرت َت�ضَتِظــــلُّ ِبــــــــــــــــــِه    

َغماَمٌة َجَذَبتها خيــــــَرُة الِدَيــــــــــــــــــــِم     
ٌة ِلَر�ضــــــوِل الَلِ اأُ�ضِرَبهـــــــــــــــــــــــــا  بَّ َمَ   

»َقعاِئُد الَديِر َوالُرهباُن فـي الِقَمـِم     
ت َيكـــــــــــاُد ِبهـــــــــــا  اإِنَّ ال�َضماِئَل اإِن َرقَّ   

ُيغرى اجَلماُد َوُيغرى ُكلُّ ذي َن�َضــِم     
َونوِدَي ِاقَراأ َتعالــى الُل قاِئُلهـــــــــــــــــا    

ل َقبَل َمن قيلَت َلُه ِبَفـــــــــــِم  َل َتتَّ�ضِ    

َن ِللَرَحَمـــــِن َفِامَتــــــــــــــالأَْت  ُهناَك اأَذَّ   

ــــِة الَنَغـــــــــــــــِم  َة ِمـــن ُقد�ِضيَّ اأَ�ضماُع َمكَّ    

َفال َت�َضل َعن ُقَري�ٍش َكيَف َحرَيُتها    
َوَكيَف ُنفَرُتها فـي ال�َضهِل َوالَعلَـــــــــِم     
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َت�ضاَءلوا َعن َعظيٍم َقد اأََلَّ ِبِهـــــــــــْم    
َرمى املَ�ضاِيَخ َوالِولداِن ِباللََمـــــــــــــــــــِم     

يا جاِهلنَي َعلى الهادي َوَدعَوِتـــــــــِه    
َهل َتَهلوَن َمكاَن ال�ضاِدِق الَعلَـــــــِم     

َغــــــــــــــــــٍر  بُتموُه اأَمنَي الَقوِم يف �ضِ َلقَّ   

َهـــــــــــــــــــــــــِم  تَّ َوما االأَمنُي َعلى َقوٍل ِبُ    
فاَق الُبدوَر َوفاَق االأَنِبياَء َفَكـــــــــــــــْم    

ِباخُللِق َواخَللِق ِمن ُح�ضٍن َوِمن ِعَظِم     
جاَء النِبّيوَن ِباالآياِت َفِان�َضَرَمـــــــْت    

َوِجئَتنا ِبَحكيــــــٍم َغيـــــِر ُمن�َضـــــــــــــــِرِم     
اآياُتُه ُكلَّما طــاَل الـَمــــــدى ُجــــــــــــُدٌد    

َيزيُنُهنَّ َجالُل الِعتـــِق َوالِقــــــــــــــــــــَدِم     
َفـــــــــــــــٍة  َيكاُد يف َلفَظــــــــٍة ِمنـــــــُه ُم�َضرَّ   

يو�ضيَك ِباحَلِقّ َوالَتقوى َوِبالَرِحِم     
اَد قاِطَبــةاً  يا اأَف�َضَح الناِطقنَي ال�ضّ   

َحديُثَك ال�َضهُد ِعنَد الذاِئِق الَفِهــِم     
َحلَّيَت ِمن َعَطٍل ِجيَد الَبيــاِن ِبـــــــــِه    

فـي ُكِلّ ُمنَترِثٍ يف ُح�ضــِن ُمنَتِظــــــــــــِم     
ِبُكِلّ َقوٍل َكريــــــــٍم اأَنـــــــــَت قاِئُلـــــــــــــــــُه    

َت الِهَمـــــــــِم  »ُتِي الُقلوَب َوُتِي َمِيّ   
�َضَرت َب�ضاِئُر بِالهـــــادي َوَموِلــــــــــــِدِه     

فـي ال�َضرِق َوالَغرِب َم�ضرى النوِر يف الُظلَِم     

َفْت ُمَهَج الطاغنَي ِمن َعــَرٍب  َتَخطَّ   
ت اأَنُف�َش الباغنَي ِمن ُعُجــــــِم  َ َوَطريَّ    

ريَعت َلها �َضَرُف االإيواِن َفِان�َضَدَعْت    
دَمِة الُقُدِم  دَمِة احَلِقّ ال ِمن �ضَ ِمن �ضَ    
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رُّ ِبهـــــِْم  اأََتيَت َوالنا�ُش َفو�ضى ال َتُ   
َنــــــــــــــــــــِم  َنٍم َقد هاَم يف �ضَ اإاِل َعلى �ضَ    

ـــــــــَرٌة  ا ُم�َضخَّ َواالأَر�ُش َملوَءٌة َجوراً  
 

ِلُكِلّ طاِغَيٍة يف اخَللِق ُمَتِكـــــــــــــــــــــِم     

ِتـــــــــِه  ُم�َضيِطُر الُفر�ِش َيبغي يف َرِعيَّ   
مُّ َعــــــــــِم  َوَقي�َضُر الروِم ِمن ِكرٍب اأَ�ضَ    

باِن ِعبــــــــــاَد الَلِ يف �ُضَبـــــــــــــــــــــــــــٍه  ُيَعِذّ   

يـــَت ِبالَغَنـــــــــــــــــــِم  َوَيذَبحاِن َكما �َضحَّ    
َواخَللُق َيفِتُك اأَقواُهْم ِباأَ�ضَعِفِهــــــْم    

َكاللَيِث ِبالَبْهِم اأَو َكاحلوِت ِبالَبلَــــــِم     

اأَ�ضرى ِبَك الَلُ َليالاً اإِذ َمالِئُكــــــــــــــُه   
 

َوالُر�ضُل يف املَ�ضِجِد االأَق�ضى َعلى َقــَدِم     

ِدِهـــــــــــــــــــْم  مَلّا َخَطرَت ِبِه ِالَتّفوا ِب�َضِيّ   

َكال�ُضهِب ِبالَبدِر اأَو َكاجُلنِد ِبالَعلَـــِم     

ّلى َوراَءَك ِمنُهْم ُكلُّ ذي َخَطــــــٍر  �ضَ   
ــــــــــــــــــــــــــِم  َوَمن َيُفْز ِبَحبيِب الِل َياأَتِ    

ُجبَت ال�َضماواِت اأَو ما َفوَقُهنَّ ِبِهـْم    
ـــــــــــــِة الُلُجــــــــــــــــــــــــــــــــِم  يَّ َرٍة ُدِرّ َعلى ُمَنوَّ    

َركوَبةاً َلَك ِمن ِعٍزّ َوِمــن �َضـــــــــــــــَرٍف    
ال فـي اجِلياِد َوال يف االأَيُنِق الُر�ُضــِم     

نَعُتــــــــــُه  َم�ضيَئُة اخلاِلِق الباري َو�ضَ   
َوُقدَرُة الِل َفوَق ال�َضـــِكّ َوالُتَهــــــــــــــــِم     

َحّتى َبلَغَت �َضماءاً ال ُيطاُر َلهــــــــــــــــــــا    
َعلى َجناٍح َوال ُي�ضعى َعلى َقـــــــــــــــــَدِم     

َوقيَل ُكلُّ َنِبٍيّ ِعنــــــــَد ُرتَبِتــــــــــــــــــــــــــــِه    
ُد َهــــذا الَعر�ُش َفا�ضَتِلـــــــــِم  مَّ َويا ُمَ    
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َخَططَت ِللديِن َوالُدنيا ُعلوَمُهمـــا    
يا قاِرَئ اللَوِح َبل يا الِم�َش الَقلَــــــــِم     

اأََحطَت َبيَنُهما ِبال�ِضِرّ َوانَك�َضَفـــــــــت    
َلَك اخَلزاِئُن ِمن ِعلٍم َوِمن ِحَكــــــــــِم     

َو�ضاَعَف الُقرُب ما ُقِلّدَت ِمن ِمَنٍ    

قَت ِمــــن ِنَعـــــــــــــــــِم  ِبال ِعداٍد َوما ُطِوّ    
�َضل ُع�ضَبَة ال�ِضرِك َحوَل الغاِر �ضاِئَمةاً    

َلوال ُمطاَرَدُة املُختـــــاِر َل ُت�َضـــــــــــــــــــَم     
اَء اأَم �َضِمعوا  َهل اأَب�َضروا االأََثَر الَو�ضّ   

َمـــــِم  َهم�َش الَت�ضابيِح َوالُقراآِن ِمن اأُ    
ثََّل َن�ضُج الَعنَكبوِت َلُهـــــــــــــْم  َوَهل َتَ   

َكالغاِب َواحلاِئماُت الُزْغُب َكالُرَخِم     
َفاأَدَبروا َوُوجوُه االأَر�ِش َتلَعُنُهـــــــــــْم    

َكباِطٍل ِمن َجالِل احَلِقّ ُمنَهـــــــــــــــِزِم     
َلوال َيُد الِل ِباجلاَريِن ما �َضِلمـــــــــــــا    

َوَعيُنُه َحوَل ُركِن الديِن َل َيُقـــــــــــِم     
َتواَريا ِبَجناِح الِل َوا�ضَتَتــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

ـــــــــــــــــــــِم  مُّ َجناُح الِل ال ُي�ضَ َوَمن َي�ضُ   
 

يا اأَحَمَد اخَلرِي يل جاٌه ِبَت�ضِمَيتـــي    
َوَكيَف ال َيَت�ضامى ِبالَر�ضوِل �َضمــــــي     

املاِدحوَن َواأَربـــــــاُب الَهــــــــــــوى َتَبـــــــٌع    
ِل�ضاِحِب الرُبَدِة الَفيحاِء ذي الَقَدِم     

ى  َمديُحُه فيَك ُحبٌّ خاِل�ٌش َوَهــــــواً  
َو�ضاِدُق احُلِبّ مُيلي �ضاِدَق الَكلَــــــــِم      

ـــــــــــــــُه  الُل َي�ضَهـــــــُد اأَّنــــــــــــي ال اأُعاِر�ضُ   

وَب العاِر�ِش الَعِرِم  من ذا ُيعاِر�ُش �ضَ    
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ا اأَنا َبع�ُش الغاِبطنَي َوَمــــــــــــْن  َواإِنَّ   
َيغِبط َوِليََّك ال ُيذَمــــم َوال ُيلَــــــــــــــــــِم     

َهذا َمقاٌم ِمَن الَرحَمِن ُمقَتَبـــــــــ�ٌش   
َترمي َمهاَبُتُه �َضحباَن ِبالَبَكـــــــــــــــــــــِم      

الَبدُر دوَنَك يف ُح�ضٍن َويف �َضــــــــَرٍف    
َوالَبحُر دوَنَك يف َخيـٍر َوفـي َكــــــــــَرِم     

ْت  �ُضمُّ اجِلباِل اإِذا طاَولَتها انَخَف�ضَ   
َواالأَجُنُم الُزهُر ما وا�َضمَتها َت�ِضـــــــِم     

ا ِعنَد َوثَبِتــــــــــــــــِه  َواللَيُث دوَنَك َباأ�ضاً   
اإِذا َم�َضيَت اإلى  �ضاح ال�ضالح كمـــــــي      

َتهــــــــــــــــا  ن اأَدَميـــَت َحبَّ َتهفــــــــــو اإَِل َواإِ   
فـي احَلرِب اأَفِئَدُة االأَبطاِل َوالُبَهـــِم     

ــــُة الَلِ اأَلقاهـــــا َوَهيَبُتـــــــــــــــــــــــــُه  بَّ َمَ   
َعلى ِابِن اآِمَنٍة يف ُكِلّ ُم�ضَطـــــــــــــــــــَدِم     

ــــى َكاأَنَّ َوجَهَك َتَت الَنقِع َبدُر ُدجاً   
ا اأَو َغرَي ُملَتِثــــــــــــــــــــــــِم  ُي�ضيُء ُملَتِثماً    

ُتــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  َبدٌر َتَطلََّع فـي َبدٍر َفُغرَّ   
ِة الَن�ضِر َتلو داِجَي الُظلَـــــــــــــِم  َكُغرَّ    

ُذِكرَت ِبالُيتِم يف الُقراآِن َتكِرَمـــــــــــــةاً    
َوقيَمُة الُلوؤُلوؤِ املَكنوِن فـي الُيُتــــــــــــــِم     

َم َبنَي النا�ِش ِرزَقُهــــــــــــــــــــــــــُم  الُل َق�ضَّ   
َت يف االأَرزاِق َوالِق�َضــــــــــــــِم  َواأَنَت ُخرِيّ    

اإِن ُقلَت يف االأَمِر »ال« اأَو ُقلَت فيِه »َنَعم«   
 

َفخرَيُة الِل يف »ال« ِمنَك اأَو »َنَعـــــــِم«     

اأَخوَك عي�ضى َدعا َميتاًا َفقاَم َلــــــــــــُه    
َمــــــــــــــــِم  جياالاً ِمَن الزَّ َواأَنَت اأَحَييَت اأَ    
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َواجَلهُل َموٌت َفاإِن اأوتيَت ُمعِجـــــَزةاً    
َفابَعث ِمَن اجَلهِل اأَو َفابَعث ِمَن الَرَجِم     

قالوا َغَزوَت َوُر�ضُل الَلِ ما ُبِعثـــــــــوا    

ِلَقتِل َنف�ٍش َوال جـــاوؤوا ِل�َضفـــــــــِك َدِم     
َجهٌل َوَت�ضليُل اأَحالٍم َو�َضف�َضَطـــــــــٌة    

َفَتحَت ِبال�َضيِف َبعَد الَفتــــِح ِبالَقــلَِم     
ا ُكلُّ ذي َح�َضـــــــــــــٍب  مَلّا اأَتى َلـــَك َعفواً   

َل ال�َضيُف ِباجُلّهاِل َوالَعَمــــــــــــــــــِم  َتَكفَّ    
قَت ِبـــــــِه  َوال�َضرُّ اإِن َتلَقُه ِباخَلرِي �ضِ   

ا َواإِن َتلَقُه ِبال�َضِرّ َينَح�ِضـــــــــــــــــــــِم  َذرعاً    
َة الَغّراَء َكم �َضِرَبـــــــــــْت  �َضِل املَ�ضيِحيَّ   

ِبال�ضاِب ِمن �َضَهواِت الظاِلِ الَغِلــِم     
َطريَدُة ال�ِضرِك ُيوؤذيها َويو�ِضُعهـــــــا    

يف ُكِلّ حنٍي ِقتاالاً �ضاِطَع احَلـــــــــــــــَدِم     

َلوال ُحماٌة َلها َهّبوا ِلُن�ضَرِتهــــــــــــــــــا    
ِبال�َضيِف ما انَتَفَعت ِبالِرفِق َوالُرَحِم     

َلوال َمكاٌن ِلعي�ضى ِعنَد ُمر�ِضِلـــــــــــــِه    

َوُحرَمٌة َوَجَبت ِللروِح فـي الِقـــــــــــَدِم     
َر الَبَدُن الُطْهُر ال�َضريُف َعلى  َل�ُضِمّ  

 
َلوَحنِي َل َيخ�َش ُموؤذيِه َوَل َيِجـــِم     

َجلَّ املَ�ضيُح َوذاَق ال�َضلَب �ضاِنُئــــــــــــُه    
»اإِنَّ الِعقاَب ِبَقدِر الَذنِب َواجُلــــــــــُرِم     

اأَخو الَنِبِيّ َوروُح الِل فـي ُنـــــــــــــــــــــُزٍل    
َفوَق ال�َضماِء َودوَن الَعر�ِش ُمَتــَرِم     

َعلَّمَتُهْم ُكلَّ �َضيٍء َيجَهلوَن ِبــــــــــــــــــِه    
َمـــــــــــِم  َحّتى الِقتاَل َوما فيِه ِمَن الِذّ    
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هاٍد فيـــــِه �ُضوؤُدُدُهــــــــــــــــْم َدَعوَتُهْم جِلِ  
َواحَلرُب اأُ�شُّ ِنظاِم الَكوِن َواالأَُمـــــــــِم      

َلوالُه َل َنَر ِللَدوالِت يف َزَمـــــــــــــــــــٍن    
ما طاَل ِمن ُعُمٍد اأَو َقرَّ ِمن ُدُهــــــــــِم     

ِتلَك ال�َضواِهُد َتتى ُكلَّ اآِوَنـــــــــــــــــــٍة    

ِر الُدُهِم  ِر الُغِرّ ال يف االأَع�ضُ يف االأَع�ضُ    
ِباالأَم�ِش ماَلت ُعرو�ٌش َواعَتلَْت �ُضُرٌر   

ـــــــــِم  َلوال الَقذاِئُف َل َتثلَْم َوَل َت�ضُ    
َمـــــــــــٍة  اأَ�ضياُع عي�ضى اأََعّدوا ُكلَّ قا�ضِ   

ـــــــــــــــــِم  َوَل ُنِعدَّ �ِضوى حاالِت ُمنَق�ضِ    
َمهما ُدعيَت اإِلى الَهيجاِء ُقمَت َلها    

َترمي ِباأُ�ْضٍد َوَيرمي الُل ِبالُرُجـــــــــِم     
َعلى ِلواِئَك ِمنُهـــــم ُكلُّ ُمنَتِقــــــــــــــــــٍم    

لِل ُم�ضَتقِتـــــٍل فـي الِل ُمعَتـــــــــــــــــــــــــِزِم     
ٍح ِلِلقاِء الِل ُم�ضَطــــــــــــــــــــــــــــــِرٍم  ُم�َضِبّ   

ا َعلى �ضاِبٍخ َكالرَبِق ُم�ضَطــِرِم  �َضوقاً    
َلو �ضاَدَف الَدهَر َيبغي َنقلَةاً َفَرمى    

ِبَعزِمِه يف ِرحاِل الَدهِر َل َيــــــــــــــــــِرِم     
بي�ٌش َمفاليُل ِمن ِفعِل احُلروِب ِبِهْم    

ُة اخُلــــــــُذُم  ِمن اأَ�ضُيِف الِل ال الِهنِديَّ    

َكم يف الُتاِب اإِذا َفتَّ�ضَت َعن َرُجــــٍل    
َمن ماَت ِبالَعهِد اأَو َمن ماَت ِبالَق�َضِم     

َلوال َمواِهُب يف َبع�ِش االأَناِم َلـمـــــــا    
َتفاَوَت النا�ُش يف االأَقداِر َوالِقَيــــــــــــِم     

رَت الُعقوَل ِبهـــــــــــــــا  �َضريَعٌة َلَك َفجَّ   
نوِف الِعلِم ُملَتِطــــــــــِم  َعن زاِخٍر ِب�ضُ    
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َيلوُح َحوَل �َضنا الَتوحيِد َجوَهُرهــا   
 

َكاحَللِي ِلل�َضيِف اأَو َكالَو�ضِي ِللَعلَـــــِم     
ــــــى  َغّراُء حاَمـــْت َعلَيهــا اأَنُفــ�ٌش َوُنهاً   

َوَمن َيِجد �َضل�َضالاً ِمن ِحكَمٍة َيُحـــِم                       
نوُر ال�َضبيِل ُي�ضا�ُش العامَلوَن ِبهـــــــــــا    

لَْت ِب�َضباِب الَدهـــِر َوالَهـــــــــــــــــــــَرِم  َتَكفَّ    
َيجري الَزماُن َواأَحكاُم الَزماِن َعلى    

ُحكٍم َلها ناِفٍذ يف اخَللِق ُمرَت�ِضــــــــــــِم     
مَلّا اعَتلَت َدوَلُة االإِ�ضالِم َواتَّ�َضَعـــــــــْت    

َمــــــــــــــــِم  َم�َضْت َماِلُكُه فـي نوِرها التَّ    
ــــةاً ِبالَقفــــِر ناِزَلـــــــــــــــــــــــــــةاً  َوَعلََّمْت اأُمَّ   

ِر َبعَد ال�ضاِء َوالَنَعـــــــــِم  َرعَي الَقيا�ضِ    
َكم �َضيََّد املُ�ضِلحوَن العاِملوَن ِبهـــــا    

ا باِذَخ الِعَظِم  يف ال�َضرِق َوالَغرِب ُملكاً    
ِللِعلِم َوالَعدِل َوالَتمديِن ما َعَزموا    

ِمَن االأُموِر َوما �َضّدوا ِمَن احُلـــــــــُزِم     

�ُضرعاَن ما َفَتحوا الُدنيا لـِِملَِّتِهـــــْم   
 

َواأَنَهلوا النا�َش ِمن �َضل�ضاِلها ال�َضِبِم     
�ضاروا َعلَيها ُهداَة النا�ِش َفهَي ِبِهْم    

ُح الَعَظــــــــــِم  اإِلى الَفالِح َطريٌق وا�ضِ    
ال َيهِدُم الَدهُر ُركناًا �ضاَد َعدَلُهـــــــــُم   

َوحاِئُط الَبغِي اإِن َتلَم�ضُه َينَهـــــــــــــِدِم      
نالوا ال�َضعاَدَة يف الداَريِن َوِاجَتَمعوا    

َعلى َعميٍم ِمَن الُر�ضواِن ُمقَت�َضـــــــِم     
َدع َعنَك روما َواآثينا َوما َحَوتـــــــــــــــا    

ُكلُّ الَيواقيِت يف َبغداَد َوالُتــــــــــــــــــــــَوِم     
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ـــــا َيـــِدلُّ ِبـــــــــــــــــِه  َوَخِلّ ِك�ضرى َواإيواناً   
َهوى َعلى اأََثِر النرياِن َواالأَُيــــــــــــــــــــِم     

نَّ املُلَك َمظَهُرُه  َواتُرك َرعَم�ضي�َش اإِ  
ِة الَهَرِم   ِة الَعدِل ال يف َنه�ضَ يف َنه�ضَ    

داُر ال�َضراِئِع روما ُكلَّمـــــا ُذِكـــــــــــــَرْت    
داُر ال�َضالِم َلها اأَلَقْت َيَد ال�َضلَــــــــــــــــِم     

ما �ضاَرَعتها َبياناًا ِعنَد ُملَتـــــــــــــــــــــاأٍَم    
َوال َحَكتها َق�ضاءاً ِعنَد ُمَت�َضــــــــــــــِم     

ِرها  َوال احَتَوت يف ِطراٍز ِمن َقيا�ضِ   

ــــــــــــــــــــِم  َعلى َر�ضيٍد َوَماأموٍن َوُمعَت�ضِ    
َمِن الَّذيَن اإِذا �ضـــــاَرت َكتاِئُبُهـــــــــــــــْم    

فوا ِبُحدوِد االأَر�ِش َوالُتَخــــــــــِم  َت�َضرَّ    
َوَيجِل�ضوَن اإِلى ِعلـــٍم َوَمعِرَفــــــــــــــــــــٍة    

َفال ُيداَنوَن يف َعقــٍل َوال َفَهـــــــــــــــــــــــِم     
ُيَطاأِطُئ الُعلَماُء الهـــاَم اإِن َنَب�ضــــــــوا    

ِمن َهيَبِة الِعلِم ال ِمن َهيَبِة احُلُكــــِم     
ٍل  َومُيَطروَن َفما ِباالأَر�ِش ِمن َمَ   

ن باَت َفوَق االأَر�ِش ِمن ُعُدِم  َوال ِبَ    
َخالِئُف الِل َجّلوا َعـــن ُمواَزَنـــــــــــــــٍة   

َفال َتقي�َضنَّ اأَمالَك الَورى ِبِهـــــــــــــــِم     
ِة َكالفاروِق َمعَدَلـــــــــــةاً  يَّ َمن يف الرَبِ   

َوَكابِن َعبِد الَعزيِز اخلا�ِضِع احَل�ِضِم     
ـــــــــــــــا  َوَكاالإِماِم اإِذا مـــا َف�شَّ ُمزَدِحماً   

دَمٍع يف َماآقي الَقوِم ُمزَدِحــــــــــــــــِم  ِبَ    
الزاِخُر الَعذُب يف ِعلــــــــــٍم َوفـي اأََدٍب    

ُر الَندُب يف َحرٍب َوفـي �َضلَِم  َوالنا�ضِ   
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اأَو َكابِن َعّفاَن َوالُقراآُن يف َيـــــــــــــــــِدِه    

َيحنو َعلَيِه َكما َتنو َعلى الُفُطــــِم     
َوَيجَمُع االآَي َترتيباًا َوَينُظُمهـــــــــــــــــا   

ــــــِم   ا ِبجيِد اللَيايل َغرَي ُمنَف�ضِ ِعقداً    
ُجرحاِن يف َكِبِد االإِ�ضالِم ما ِالَتاأَما    

ُجرُح ال�َضهيِد َوُجرٌح ِبالِكتاِب َدمــــي     
َهــــــــــــــــــــــــــٍم  تَّ َوما َبالُء اأَبـــي َبكـــــــٍر ِبُ   

َبعَد اجَلالِئِل يف االأَفعاِل َواخِلــــــــَدِم     

ٍن  ِباحَلزِم َوالَعزِم حاَط الديَن يف ِمَ   
اأَ�َضلَِّت احُللَم ِمن َكهـٍل َوُمَتِلـــــــــــــِم     

َوِحدَن ِبالرا�ِضِد الفاروِق َعن ُر�ضٍد    
فـي املَوِت َوهَو َيقنٌي َغرُي ُمنَبِهـــــــــــِم     

ــــــــــــــــــــــَدُه  ُيجاِدُل الَقوَم ُم�ضَتالًّ ُمَهنَّ   
ا َكيَف َل َيُدِم  يف اأَعَظِم الُر�ضِل َقدراً    

ال َتعُذلوُه اإِذا طاَف الُذهوُل ِبـــــــــــــِه    

لَّ ال�َضبُّ َعن َرَغِم  ماَت احَلبيُب َف�ضَ    
ِلّ َو�َضِلّم ما اأََردَت َعلــــــــــــــى  يا َرِبّ �ضَ   

َنزيِل َعر�ِضَك َخرِي الُر�ضِل ُكِلِّهـــــــــــــِم     

ُعهــــــــــا  الةاً ال ُيَقِطّ ُمِي اللَيايل �ضَ   
اإاِل ِبَدمٍع ِمَن االإِ�ضفاِق ُمن�َضِجـــــــــــــــِم     

ا َلَك ُجنَح اللَيِل ُمَتِمــــــــالاً  ُم�َضِبّحاً   
ا ِمَن الـَوَرِم  رًّ ا ِمَن ال�ُضهِد اأَو �ضُ رًّ �ضُ    

ـــــــــــــــــــــا  ٌة َنف�ُضُه ال َت�ضَتكـي �َضاأَماً يَّ َر�ضِ   
َوما َمَع احُلِبّ اإِن اأَخلَ�ضَت ِمن �َضـاأَِم     

ِلّ َرّبي َعلى اآٍل َلـــــــُه ُنَخـــــــــــــــــــــٍب  َو�ضَ   
َجَعلَت فيِهم ِلواَء الَبيِت َواحَلـــــــــــَرِم     
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بي�ُش الُوجوِه َوَوجُه الَدهِر ذو َحلٍَك    
�ُضمُّ االأُنوِف َواأَنُف احلاِدثاِت َحمــــى     

الٍة ِمنَك اأَرَبَعــــــــــــــــــــةاً  َواأَهِد َخرَي �ضَ   

حَبُتُهم َمرِعيَُّة احُلَرِم      يف ال�َضحِب �ضُ
الراِكبنَي اإِذا نادى الَنِبيُّ ِبِهـــــــــــــــــــْم    

ما هاَل ِمن َجلٍَل َوا�ضَتدَّ ِمن َعَمــــــِم     
ال�ضاِبريَن َوَنف�ُش االأَر�ِش واِجَفـــــٌة    

ال�ضاِحكنَي اإِلى االأَخطاِر َوالُقَحـــــِم     
ِتهــــــــــــــــا  يا َرِبّ َهبَّْت �ُضعوٌب ِمن َمِنيَّ   

َوا�ضَتيَقَظت اأَُمٌم ِمن َرقَدِة الَعــــــــــَدِم     
نَت ماِلُكــــــــــــــُه  �َضعٌد َوَنح�ٌش َوُملٌك اأَ   

ُتديُل ِمن ِنَعٍم فيــِه َوِمن ِنَقــــــــــــــــــــــــِم     

َراأى َق�ضاوؤَُك فينا َراأَي ِحكَمِتـــــــــــــــِه    
اأَكِرم ِبَوجِهَك ِمن قا�ٍش َوُمنَتِقــــــــــِم     

َفالُطف الأَجِل َر�ضوِل العامَلنَي ِبنـــــــا    

ا َوال ُت�ِضـــــــــــــــــــــِم  َوال َتِزد َقوَمُه َخ�ضفاً    
يا َرِبّ اأَح�َضنَت َبدَء املُ�ضِلمنَي ِبـــــــــــــِه    

ِم الَف�ضَل َوِامَنح ُح�ضَن ُمَتَتِم َفَتِمّ   
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اأنادي الر�شم          

اأُنادي الَر�ضَم َلو َملََك اجَلواَبــــا    

َواأُجزيـــــِه ِبَدمِعـــَي َلو اأَثاَبــــــــــــــــــا     

ِه الَعرَباُت َتـــــــــــــري  ِقّ َوَقلَّ حِلَ   

َواإِن كاَنت �َضواَد الَقلــِب ذاَبــــــــــــــا     
�َضَبقَن ُمَقِبّالِت الُتـــــرِب َعّنــــــي    

ـــَة َواخِلطاَبـــــــــــــــــــــا       َواأَدَّيَن الَتِحيَّ    
َفَنرثي الَدمَع يف الِدَمِن الَبوايل    

َكَنظمي فـي َكواِعِبها ال�َضباَبـــــــا     

َوَقفُت ِبها َكما �ضاَءت َو�ضـــــــاوؤوا    
ا َعلََّم ال�َضرَب الِذهابـــــــــــــــا  ُوقوفاً    

َلها َحقٌّ َوِلالأَحبـــــاِب َحــــــــــــــــــــــقٌّ    
َر�َضفُت ِو�ضاَلُهْم فيها َحباَبــــــــــــا     

َوَمن �َضَكَر املَناِجَم ُم�ِضنــــــــاٍت    
اإِذا الِترُب اجَنلى �َضَكَر الُتاَبـــــــا     

َوَبنَي َجواِنحي واٍف اأُلــــــــــــــــوٌف    

اإِذا مَلََح الِدياَر َم�ضـــى َوثاَبـــــــــــــــــا     
َراأى َميَل الَزماِن ِبها َفكاَنــــــــت    

حَبُتــُه ِعتاَبـــــــــــــــــــا  َعلى االأَّياِم �ضُ    
نَدُل�ٍش َوَهــــــــــــــــــــذا  ا اأَر�َش اأَ َوداعاً   

َثنائي اإِن َر�ضيِت ِبــِه َثواَبـــــــــــــــــــا     
َوما اأَثَنيُت اإِاّل َبعـــــَد ِعلـــــــــــــــــــــــٍم    

َوَكم ِمن جاِهٍل اأَثنـــــى َفعاَبــــــــــــا     

َتِخذُتِك َموِئالاً َفَحلَلُت اأَنــــدى   
 

ا ِمن واِئــــٍل َواأََعــــزَّ غاَبــــــــــــــــــــــا  ُذراً    
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ُب اآَدٍم ِمـــــن داِر َعـــــــــــــــــــــدٍن  ُمَغِرّ   
َق�ضاها يف ِحماِك يِلَ اغِتابــــــا     

�َضَكرُت الُفلَك َيوَم َحَويِت َرحلي    
َفيا ِلـُمفاِرٍق �َضَكَر الُغراَبـــــــــــــــــــــــا     

نــــــــــــــٍف  َفاأَنِت اأََرحِتني ِمن ُكِلّ اأَ  
 

َكاأَنِف املَيِت فـي الَنزِع انِت�ضاَبـــــا     

َوَمنَظِر ُكِلّ َخــــــّواٍن َيرانـــــــــــــــــي    
ِبَوجٍه َكالَبِغِيّ َرمــى الِنقابـــــــــــــــا     

َوَلي�َش ِبعاِمٍر ُبنيــاُن َقــــــــــــــــــــــوٍم    
اإِذا اأَخالُقُهْم كاَنـــت َخراَبـــــــــــــــــــا     

ــــــــــــــــــــــا  اأََحقٌّ ُكنِت ِللَزهراِء �ضاحاً   

َوُكنِت ِل�ضاِكِن الزاهي ِرحاَبــــــــــــا     
ا  َوَل َتُك َجوُر اأَبهى ِمنــــِك َورداً   

َوَل َتُك باِبٌل اأَ�ضهى �َضراَبـــــــــــــــــا     

َواأَنَّ املَجَد يف الُدنيا َرحيـــــــــــــــٌق    
اإِذا طاَل الَزماُن َعلَيِه طاَبــــــــــــــــا     

ٌة �َضَربوا الـَمعالــــــــــي  اأوَلِئَك اأُمَّ   

�ضِرِقها َوَمغِرِبها ِقباَبـــــــــــــــــــــــا  ِبَ    
فُو اللَيالـي  ا َلُهم �ضَ َجرى َكَدراً   

فــٍو اأَن ُي�ضاَبـــــــــــــــــــا  َوغاَيُة ُكِلّ �ضَ    
َبُة الُقروِن اأُديَل ِمنهــــــــــــــــا  َم�َضِيّ   

اأََل َتَر َقرَنها فـي اجَلِوّ �ضاَبـــــــــا     

ـــــــــــــــــا  وجَلــــاناً ـــُر �ضَ ُمَعلََّقــــٌة َتَنظَّ   
َيُخرُّ َعِن ال�َضماِء ِبها ِلعاَبــــــــــــــــــا     

ُتَعدُّ ِبها َعلى االأَُمِم اللَيالـــــــــــي    
َوما َتدري ال�ِضننَي َوال احِل�ضاَبا     
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َويا َوَطني َلَقيُتَك َبعَد َيــــــــــاأ�ٍش    
»َكاأَّن َقد َلقيُت ِبَك ال�َضباَبـــــــــــا    

 

ـــــــــــا  َوُكلُّ ُم�ضاِفــٍر �َضَيئـــــوُب َيوماً   
اإِذا ُرِزَق ال�َضالَمــــَة َواالإِياَبـــــــــــــــــا     

َوَلو اأَّن ُدعيُت َلُكنَت دينـــــــــــــــي    

َعلَيِه اأُقاِبُل احَلتَم الـُمجاَبـــــــــــــــا     

اأُديُر اإَِليَك َقبَل الَبيِت َوجهـــــي    

اإِذا ُفهُت ال�َضهـــاَدَة َوالـَمتابـــــــــــــــا     
َوَقد �َضَبَقت َركاِئِبَي الَقوافـــــــي    

َــــــــــــــــــــــا  َتهــــــــا ِطــــرابـ ُمَقلَّـــــَدةاً اأَِزمَّ    
َتوُب الَدهَر َنحَوَك َوالَفيافـي    

َوَتقَتِحُم اللَيايِلَ ال الُعباَبــــــــــــــــــا     
ــــــــــــــا  َوُتهديَك الَثناَء احُلرَّ تاجاً   

ا ُعجاَبـــــــــــــــا  َعلى تاَجيَك ُموؤَتِلقاً    
َهدانا �َضوُء َثغِرَك ِمن َثـــــالٍث    

َرُة الِركاَبــــــــــــــا  َكما َتهدي الـُمَنوَّ    
ا  َوَقد َغ�ِضي املَناُر الَبحَر نــــــــــوراً   

َكناِر الطوِر َجلَّلَــِت ال�ِضعاَبـــــــــــــــا     

اأََدت َفاأَر�َضـــــــــــت  َوقيَل الَثغُر َفاتَّ   

َفكاَنت ِمن َثراَك الُطهِر قاَبـــــــا     

بِح َيــــــــــوٍم  ا ِللَزماِن ِل�ضُ َف�َضفحاً   
يَلَّ ثاَبــــــــــــــــا  ِبِه اأَ�ضحى الَزماُن اإِ    

ـــــــــــــــــــا  ـــــا �ِضماحاً َوَحّيا الَلُ ِفتيـاناً   

َك�َضوا ِعطَفيَّ ِمن َفخٍر ِثياَبــــــــــا     
ـــــــــــــــــــا  َمالِئَكٌة اإِذا َحّفـــــوَك َيوماً   

اأََحبََّك ُكلُّ َمن َتلقى َوهاَبـــــــــــــــــــا     
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ا  َواإِن َحَملَتَك اأَيديِهــــْم ُبحـــــــــوراً   
ِهــــُم ال�َضحاَبــــــــــــــا  َبلَغَت َعلى اأَُكِفّ    

ونــــــــــي ِبُكِلّ اأََغــــــــــــــــــــــــــــرَّ زاٍه  َتلَقَّ   

ِتــــِه �َضهاَبــــــــــــــــــــــــــــا  َكاأَنَّ َعلى اأَ�ِضرَّ    

ا َعلَيــــــــــــــِه  َترى االإمياَن ُموؤَتِلقاً   

َونوَر الِعلِم َوالَكَرَم الُلباَبــــــــــــــــــــا     
فَحَتيـــــــِه  َوَتلَمُح ِمن َو�ضاَءِة �ضَ   

ّيا ِم�ضَر راِئَعـــــةاً َكعاَبــــــــــــــــــــــا  ُمَ    
َوما اأََدبي ِلـما اأَ�ضَدوُه اأَهــــــــــــــــــــٌل   

 

َوَلِكن َمن اأََحبَّ ال�َضيَء حاَبـــــــى     
ــــــــــــا  �َضباَب النيِل اإِنَّ َلُكم َل�َضوتاً   

ُملَّبى حنَي ُيرَفــُع ُم�ضَتجاَبـــــــــــــا     
َفُهّزوا الَعر�َش ِبالَدَعواِت َحّتى    

َف َعن ِكناَنِتِه الَعذاَبــــــــــــــــــا  ُيَخِفّ    
اأَِمن َحرِب الَب�ضو�ِش اإِلى َغالٍء    

عاَبـــــــــــــــا  ــــــا �ضِ َيكاُد ُيعيُدها �َضبعاً    
َوَهل يف الَقوِم يو�ُضُف َيتَّقيهـــــــا    

واَبــــــا  َوُيح�ِضُن ِح�ضَبةاً َوَيرى �ضَ    
�ضـــــٍر  ِعباَدَك َرِبّ َقد جاعوا ِبِ   

اأَنيالاً �ُضقَت فيِهـــُم اأَم �َضراَبــــــــــــــا     
ا  َحناَنَك َواهِد ِللُح�ضنى ِتــــــاراً   

ِبها َملَكوا املَراِفَق َوالِرقاَبـــــــــــــــــا     
ــــــــــــــــــــــا  ق ِللَفقرِي ِبهـــــا ُقلوباً َوَرِقّ   

الَبـــــــــــــــــــــــا  ا �ضِ َرةاً َواأَكبـــــاداً جَّ ُمَ    
اأََمن اأََكَل الَيتيَم َلُه ِعقـــــــــــــــــــاٌب    

َوَمن اأََكَل الَفقرَي َفال ِعقاَبـــــــــــــا     
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اأُ�ضيَب ِمَن الُتجاِر ِبُكِلّ �ضــــــــاٍر    

اأَ�َضدَّ ِمَن الَزماِن َعلَيِه ناَبـــــــــــــــــــا     

َيكاُد اإِذا َغــــــذاُه اأَو َك�ضــــــــــــــــــــــــــاُه   
ُيناِزُعُه احَل�ضا�َضــــَة َواالإِهاَبــــــــــــــا     

َوَت�ضَمُع َرحَمةاً فـي ُكِلّ نـــــــــــــــــــاٍد    
ّ انِتداَبــــــــــــــــا  �شُّ ِللرِبِ َوَل�ضــــَت ُتِ    

اأَُكــــــلٌّ فـي كـِـــــتــــــــــــــــــــــــاِب الِل اإِاّل   
 

َزكاَة الـماِل َلي�َضت فيِه باَبـــــــــــــــــا     
اإِذا ما الطاِمعوَن �َضَكوا َو�َضّجوا«    

َفَدعُهْم َوا�ضَمِع الَغرثى ال�ِضغاَبا     
َفما َيبكـــــــوُن ِمن ُثكـــــٍل َوَلِكـــــن    

َدُة الـُم�ضاَبـــــــا  ُف الـُمَعِدّ َكما َت�ضِ    
ــا  َوَل اأََر ِمثَل �َضوِق اخَلرِي َك�ضباً   

َوال َكِتجاَرِة ال�ضوِء اكِت�ضاَبـــــــــــــــــا     
َوال َكاأُوَلِئَك الُبوؤَ�ضاِء �ضـــــــــــــــــــاءاً    

عَتها انَت�َضـــَرت ِذئاَبـــــــــــــــــا  اإِذا َجوَّ    
َوَلوال الرِبُّ َل ُيبَعث َر�ضــــــــــــوٌل    

َوَل َيحِمل اإِلى َقـــوٍم ِكتاَبــــــــــــــــــا   



110

حابا  اأنا مْن بّدل بالكْتب ال�شّ

حابــــا  َل ِبالُكْتِب ال�ضِّ اأَنا َمن َبدَّ   
ا اإِاّل الِكتاَبـــــــــــــا  َل اأَِجْد يل واِفياً    

و َلـــم َتِعـــــــــْب  �ضاِحٌب اإِْن ِعبَتُه اأَ   

َلْي�َش ِبالواِجِد ِلل�ضاِحِب عاَبــــــا     
َدنـــــــــــــــــــي  ُكلَّمــــــــا اأَخلَقُتــــــــــُه َجدَّ   

َوَك�ضان ِمن ِحلى الَف�ضِل ِثياَبا     

حَبٌة َل اأَ�ضُك ِمنهـــــا ريَبــــــــةاً  �ضُ   

َوِوداٌد َلـــــــــم ُيَكِلّفنـــــي ِعتاَبـــــــــــــــــا     
ر فيــِه َعــــــــــــن  ُربَّ َليٍل َل ُنَق�ضِّ   

�َضَمٍر طاَل َعلى ال�َضمِت َوطاَبــا     
كاَن ِمن َهِمّ َنهـــاري راَحتــــــــــــي    

َوَنداماَي َوَنقِلَي َوال�َضراَبــــــــــــــــــــا     
ث اأَو َيِجـــــــــــد  اإِن َيِجدن َيَتَحدَّ   

َملاَلاً َيطوي االأَحاديَث اقِت�ضاَبا     

ُد الُكتَب َعلى الَنقِد َكمــــــــــــا  َتِ   
ا َوِكذاَبـــــــــــا  دقاً ُد االإِخواَن �ضِ َتِ    

ها َكمــــــا َتخــتــــــــــــــــــــــــاُرُه  َفَتَخريَّ   
َوادَِّخر يف ال�َضحِب َوالُكتِب الُلباَبا     

�ضاِلُح االإِخواِن َيبغيَك الُتقـــى    
َوَر�ضيُد الُكتِب َيبغيَك ال�َضواَبـا     

حَفُه  غاِل ِبالتاريِخ َوِاجَعل �ضُ   
ِمن ِكتاِب الِل يف االإِجالِل قاَبا     

َقِلِّب االإِجنيَل َوانُظر يف الُهدى    

ــــــــا َوِح�ضاَبــــــــــا  َتلَق ِللتاريـــِخ َوزناً    
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ُربَّ َمن �ضاَفـــــــَر يف اأَ�ضفـــــــــــــــــاِرِه    
ِبلَيايل الَدهــــِر َواالأَّياِم اآَبــــــــــــــــــــا     

َواطُلِب اخُللَد َوُرمُه َمنــــــــــــــِزالاً    
ِد اخُللَد ِمَن التاريِخ باَبــــــــــا  َتِ    

وا ما َنَق�ضـــوا  عا�َش َخلٌق َوَم�ضَ   
ُرقَعَة االأَر�ِش َوال زادوا الُتابــَا     

ا َتَركـــــــــــــــــــــــــــوا  اأََخَذ التاريُخ ِمّ   

َعَمالاً اأَح�َضَن اأَو َقوالاً اأَ�ضاَبـــــــــــــا    
 

ِه ـــــــــــِدّ َوِمَن االإِح�ضاِن اأَو ِمن �ضِ  
َح الراِغُب يف الِذكِر َوخاَبــــــا  جَنَ    

َمَثُل الَقوِم َن�ضوا تاريَخُهــــــــــــــــْم    
َكلَقيٍط َعيَّ يف النا�ِش انِت�ضاَبـــــــا     

اأَو َكَمغلوٍب َعلى ذاِكــــــــــــــــــــــــــــــَرٍة    

لَِة املا�ضي انِق�ضاَبا  َي�ضَتكي ِمن �ضِ    

يا اأَبا احُلّفاِظ َقـــــد َبلَّغَتنــــــــــــــــــا    

ِطلَبةاً َبلََّغَك الَلُ الِرغاَبـــــــــــــــــــــــــــا    
 

َلَك يف الَفتِح َويف اأَحداِثــــــــــــــــــــِه    

ـــــا َوِخطاَبــــــــــــــــــــــا  َفَتَح الُل َحديثاً    

َمن ُيطاِلعُه َوَي�ضَتاأِن�ش ِبــــــــــــــــــِه    
َيِجِد اجِلدَّ َوال َيعَدْم ِدعاَبـــــــــــــــــا     

ٍة  ُحٌف اأَلََّفتها فـي �ِضــــــــــــــــــــــــــدَّ �ضُ   

َيَتال�ضى دوَنها الِفكُر انِتهاَبـــــــــا     
ُلَغُة الكاِمِل فـي ا�ضِت�ضاِلـــــــــــــِه    

حَّ َو�ضاَبــــــــــا  َوابُن َخلدوَن اإِذا �ضَ    
ا  ـــا َوَيـــــــــــــــــــداً اإِنَّ ِللُف�ضحى ِزماماً   

َتِنُب ال�َضهَل َوَتقتاُد ال�َضعاَبـــا     
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ُلَغُة الِذكِر ِل�ضاُن الـُمجَتبـــــــــــــى    

َكيَف َتعيا ِبالـُمناديَن َجواَبـــــــــــــا     
ُكلُّ َع�ضٍر داُرها اإِْن �ضاَدَفـــــــــــْت    

ا َواأَهالاً َوَجناَبـــــــــــــــــــا  َمنِزالاً َرحباً    
ا ياِنعــــــــــــــــا  ِائِت ِبالُعمراِن َرو�ضاً   

َوادُعها َتِر َينابيَع ِعذاَبــــــــــــــــــــا     
ئها ِبالـَمتاِع الـُمقَتنـــــــــــــــى  ال َتِ   

ا ِمن ُكِلّ َقوٍم َوِنهــاَبـــــــــــــــــــــا  �َضَرقاً    
ــــــــــــَرت  ا َهل َق�ضَّ �َضل ِبها اأَنَدُل�ضاً   

دوَن ِم�ضماِر الُعال حنَي اأَهاَبــــا     

ُغِر�َضت فـي ُكِلّ ُترٍب اأَعَجــــــــــــــٍم    

َفَزَكت اأَ�ضالاً َكما طاَبت ِن�ضاَبــا     

َوَم�َضت ِم�ضَيَتها َل َترَتِكــــــــــــــب    

َغرَي ِرجلَيها َوَل َتِجل ُغراَبا     
ا ُقمَت َتلــوُه َلنــــــــــــــــا  اإِنَّ َع�ضراً   

ــــا َو�َضباَبـــــــــــــــــا  َلِب�َش االأَّياَم َدجناً    
�ّضى ُظلُمُهـــــــــــــــــْم الـَمماليُك َتَ   

ُظُلماٍت َكُدجى اللَيِل ِحجاَبـــــــــــا     

ُكلُُّهْم كافوُر اأَو َعبُد اخَلنــــــــــــــــــا    
َغرَي اأَنَّ الـُمَتَنّبي َعنُه خاَبـــــــــــــــــا     

َوِلُكٍلّ �ضيَعــــٌة ِمــــن ِجن�ِضـــــــــــــــــــــِه    

اإِنَّ ِلل�َضِرّ اإِلى ال�َضِرّ اجِنذاَبــــــــــــــا     
ُظُلماٌت ال َترى فـي ُجنِحهـــــــــــا    

َغرَي َهذا االأَزَهِر ال�َضمِح �ِضهاَبا     
ـــــــــــــا  زيَدِت االأَخالُق فيِه حاِئطاً  

 

ا َوِقباَبــــــــــــــــا  َفاحَتمى فيها ِرواقاً    
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َوَترى االأَعزاَل ِمن اأَ�ضياِخـــــــــــِه   
 

وُه ِب�ِضالِح احَلِقّ غاَبـــــــــــــــــا  ريَّ �ضَ    
ا َلوالُه َل َيبـــَق ِبهـــــــــــــــــــــــا  َق�َضماً   

َرُجٌل َيقَراأُ اأَو َيدري الِكتاَبــــــــــــــــا     
ا َوَم�ضـــــــــــــــى  َحِفَظ الديَن َمِليًّ   

ُينِقُذ الُدنيا َفلَم مَيِلك َذهاَبـــــــا     

اأوِذَيت َهيَبُتُه ِمن َعجـــــــــــــــــــــــِزه    
َوُق�ضارى عاِجٍز اأَال ُيهاَبــــــــــــــــــــــا     

ا فـي راَحـــــــــــــــــــــــٍة  َل ُتغاِدر َقلَماً   

َدوَلٌة ما َعَرَفت اإِال احِلراَبــــــــــــــــا     
اأَقَعَد الَلُ اجَلرَبِتـــيَّ َلهـــــــــــــــــــــــــا   

 

ا َعن غاِئِب االأَقالِم ناَبـــــــــــا  َقلَماً    

اأَ ال�َضيُخ َلها فـي ُردِنـــــــــــــــــــــــِه  َخبَّ   

ِلّ ان�ِضياَبا  ا اأَدهى ِمَن ال�ضِ ِمرَقماً   
 

َئـــــــــــــــٍة  َمِلٌك َل ُيغ�ِش َعـــــن �َضِيّ   
يا َلُه ِمن َملٍَك َيهوى ال�ِضباَبـــــا     

ال َيراُه الُظلُم فـي كاِهِلــــــــــــــــــــــِه   

َوهَو َيكوي كاِهَل الُظلـِم ِعقاَبـــا     
ُحُف ال�َضيـــِخ َوَيوِمّياُتـــــــــــــــــــُه  �ضُ   

ا َوا�ضِطراَبا  َكَزماِن ال�َضيِخ �ُضقماً    
ِمن َحوا�ٍش َكَجليٍد َل َيـــــــــــُذب    

َوُف�ضوٍل ُت�ضِبُه الِترَب الـُمذاَبــــــــا     
َواجَلرَبِتيُّ َعلى ِفطَنـــِتــــــــــــــــــــــــِه    

ةاً َيغبـــى َوحيناًا َيَتغاَبـــــــــــــــــــــى  َمرَّ    
ٌف ما َل َيُر�ش عاِطَفــــــةاً  ُمن�ضِ   

اأَو ُيعاِلُج ِلَهوى الَنف�ِش ِغالَبــــــا     
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َواإِذا احَليُّ َتَوّلــى ِبالَهـــــــــــــــــــــوى    
�ضرَيَة احَلِيّ َبغى فيها َوحاَبـــــى     

ـــــــــــــــا  َوقَعُة االأَهراِم َجلَّت َموِقعاً   
َوَتعاَلت فـي املَغازي اأَن ُتراَبــــــــــا     

ِعَظُة املا�ضي َوُملقــى َدر�ِضـــــــــــــِه    

ِلُعقوٍل َتَعُل املا�ضي َمثاَبـــــــــــــــا     
ِمن َبناِت الَدهــــِر اإِال اأَنَّهـــــــــــــــــــــا   

َتن�ُضُر الَدهَر َوَتطويِه َكعاَبـــــــــــــا     
َوِمَن االأَّياِم مـــا َيبقــــــــــــــــــى َواإِن    

اأَمَعَن االأَبطاُل يف الَدهِر احِتجاَبا     

ِهَي ِمن اأَِيّ �َضبيـــــٍل ِجئَتهــــــــــــــــــا    
غاَيٌة يف املَجِد ال َتدنو ِطالَبـــــــا     

َفـــــت  رَّ دها �ضَ اُنُظِر ال�َضرَق َتِ   

َدوَلَة ال�َضرِق ا�ضِتواءاً َوانِقالَبــــــا     
ا َو�َضَقــــــــــــــــت  ا َو�َضرًّ َجلََبت َخيــراً   

ا َو�ضاَبا  ا فـي َمهِدِهم �ُضهداً اأَُماً    
فـي ت�ضيبنَي َلِب�ضنا ُح�ضَنهــــــــــــا    

َوَعلى الَتِلّ َلِب�ضناهــــا َمعاَبـــــــــــــــا     
اإِنَّ �ِضرباًا َزَحَف الَن�ضـــُر ِبــــــــــــــــــــِه    

ا َوِه�ضاَبــــــا  َقَطَع االأَر�َش ِبطاحاً    

ا ِعقباُنــــــــــــــــــــــــــُه  اإِن َتراَمت َبلَــــداً   
ا َوا�ضطاَدت ُعقاَبـا  َخَطَفت تاجاً    

�َضِهَد اجَليِزيُّ ِمنُهم ُع�ضَبــــــــــــةاً    
َلِب�ضوا الغاَر َعلى الغاِر اغِت�ضاَبا     

َكِذئاِب الَقفِر ِمن طوِل الَوغى    

َواخِتالِف الَنقِع َلوناًا َواإِهاَبـــــــــــا     



115

ــــــى  قاَدُهْم ِللَفتِح يف االأَر�ِش َفتاً   

ُه قاَد ال�َضحاَبـــــــــــــا  َلو َتاأَّنى َحظَّ    

ِت النـــــا�َش ِبـــــِه َنكَبُتـــــــــــــــــــــــُه  َغرَّ   
َجَمَع اجُلرُح َعلى اللَيِث الُذباَبا     

َبَرَزت ِباملَنَظِر ال�ضاحي َلُهـــــــــْم    
َفيلٌَق َكالَزهِر ُح�ضناًا َوالِتهاَبـــــــــا     

ا  ُحِلَّي الُفر�ضاُن فيها َجوَهـــــــــــراً   
ا َوَذهاَبـــــــــــــــــا  َوَجالُل اخَليـــِل ُدرًّ    

يف �ِضالٍح َكُحِلِيّ الغيِد مـــــــــــــــــــــا    
راَبـــا  ت �ضِ َلـَم�َضت َطعناًا َوال َم�ضَّ    

َطِرَحت ِم�ضٌر َفكاَنت موِميــــــــا    

نِي اأَراداهـــا ُجذاَبـــــــــــــــــــا  َبنَي ِل�ضَّ    
ا ِمنُهمــــــــا  ناَلها االأَعَر�ُش َظَفراً   

ِمن ِذئاِب احَلرِب َواالأَطَوُل ناَبا     

َوَبنو الوادي ِرجاالُت احِلمــــــى    
َوَقفوا ِمن �ضاِقِه اجَلي�َش ُذناَبى     

َموِقَف العاِجِز ِمن ِحلِف الَوغى    

َيحُر�ُش االأَحماَل اأَو َي�ضقي ُم�ضاَبا    
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ال�شحف

ــــى اآيـــــــــــــــــــــــــــٌة  لـكـّل زمــان مـ�ضَ   
واآيـُة هـذا الـّزماِن ال�ضحـــــــــــــْف    

لـ�ضاُن الـبالد ونـب�ُش الـعبـــــــــــــا    
د وكهُف احلقوق وحرُب اجلنْف    

تـ�ضرُي م�ضري ال�ضحى يف البال    
ِد ، اإذا الـعلُم مّزق فيها ال�ضدْف    

ّــــــــــــــــــــــــــــٍة  وتـمـ�ضي ُتـعـّلُم فـي اأمـ   
كـثري بـها ال يـُخط االألـــــــــــــــــــْف    

ْحف �ضْبــــــرااً اإذا  فـيا فـتية ال�ضّ   
نـبا الـّرْزُق فيها بكم واختلــــــْف    

فـاإّن الـ�ضعادَة غـيـُر الـظهــــــــــــــــو    
ر ، وغرُي الرثاء ، وغرُي التْف    

ولـكنها فـي نـواحـــي الـ�ضــــــــــــم    
يـر اإذا هـو بـاللوؤم ل يكنتـــــــــْف    

َد واقـتنعوا بالكفا  ُخـذوا الـق�ضْ   
ف وخّلوا الف�ضوَل يغلها ال�ضرْف    

بوغ فـمن نـالــــــــــــــــه  وروُمـوا الـنُّ   
تـلقّى مـن احلِظ اأ�ضنى الّتحْف    

ومـا الـرزق مـجتنـــب حرفـــــــــة    
اإذا الـحظ لـم يهُجر الـمحتْف    

اإذا اآخـت الـجوهرّي الـحظــــــــو    
ُظ كـفلَن الـيتيَم له يف ال�ضدْف    

واإن اأعـر�ضْت عنه ْل يحُل يف    
ُعـيوِن الـخرائد غرُي اخلــــــزْف     
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                             قم للمعّلم

ـِه الـتبجيــــــــــــاَل  ُقــْم لـلمعّلِم َوفِّ   
كـاَد الـمعّلُم اأن يـكوَن ر�ضــــــــــوال    

اأعلمَت اأ�ضرَف اأو اأجلَّ من الذي    

يـبني ويـن�ضُئ اأنـف�ضااً وعقــــواَل؟    

�ضـبـحانَك اللهمَّ خـيـُر مـعّلــــــــٍم    
عـلَّمَت بـالقلِم الـقــروَن االأوَلَى    

اأْخـرْجَت هذا العقَل من ظلماتِه    
وهـديَتُه الـنوَر الـمبنَي �ضبيــاَل    

اأْر�ضـْلَت بالتوراِة مو�ضى ُمر�ِضدااً    
وابـَن الـبتوِل فـعّلَم االإنـجيــــاَل    

وفـّجرَت يـنبوَع البياِن مّمدا    
فـ�ضقى الـحديَث وناوَل التنزياَل    

اإنَّ الـذي خـلَق الـحقيقَة علقمااً    

لـم ُيـخِل من اأهِل احلقيقِة جياَل    

اأَو كلُّ من حامى عن احلقِّ افتنى    
واِد �ضغائنااً وذحــواَل؟ عـنَد الـ�ضَّ    

لـو كنُت اأعتقُد ال�ضليَب وخطَبه    
الأقـمُت من �ضلِب امل�ضيِح دلياَل    

هم  تـجُد الـذين بنى »امل�ضّلَة« جدُّ   

ال ُيـح�ضنوَن الإبــــــرٍة تـ�ضكيـــــاَل!    
الـجهُل ال تـحيا عـليِه جماعــٌة    

كـيَف احلياُة على يدّي عزريال؟    
وا على االإن�ضاِف فتياَن احِلمى  ربُّ   

تـجدوهُم كـهَف احلقوِق كهواَل    
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فـهَو الـذي يبني الطباَع قوميةاً    
وهـَو الذي يبني النفو�َش ُعدواَل    

واإذا الـمعّلُم ل يكْن عدالاً، م�ضى    

روُح الـعدالِة يف ال�ضباِب �ضئياَل    

واإذا اأتى االإر�ضاُد من �ضبِب الهوى    
ِه الت�ضلياَل ومـن الـغروِر، ف�َضمِّ    

واإذا اأ�ضـيَب الـقوُم يف اأخالِقهْم    
فـاأقْم عـليهم مـاأتااً وعـويــــــــاَل    

ــــــــــٍة  واإذا الـن�ضاُء نـ�ضاأَن فـي اأُّميَّ   
ر�ضـَع الـرجاُل جهالةاً وخمـواَل    

لـي�َش اليتيُم من انتهى اأبواُه من    
هــمِّ الـحيـــاِة، وخـّلفاُه ذلـيــــــــــاَل    

اإنَّ الـيتيَم هـَو الـذي تلقــى بـــِه    
اأّمـااً تـخّلْت اأو اأَبـااً مـ�ضـغـــــــــــــــــــواَل     
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اأاَل حّبذا

حَبَة الـَمكَتــــــــــــــــِب  اأَال َحبَّذا �ضُ   
ْحــِبـــــــــــــــــــــــِب ّياِمــــــــِه اأَ َواأَحِبـــْب ِباأَ    

بَيٌة مَيَرحـــــــــــــــــون  َويا َحبَّذا �ضِ   
بــــــــــي ِعناُن احَليــــاِة َعلَيِهـــــم �ضَ    

َكاأَنَُّهمو َب�َضمـــــاُت احَلــيــــــــــــــــــــــاِة    

ـــــــــــِب َواأَنفا�ُش َريحاَنهــــــــــا الَطيِّ    
ُيراُح َوُيغدى ِبِهم َكالَقطيــــــــــِع    

َعلى َم�ضِرِق ال�َضم�ش َوالـَمغِرِب    
اإِلى َمرَتــٍع اأَِلفــــــــــــــوا َغيــــــــــــــــَرُه    

َوراٍع َغريـــــــــــِب الَع�ضـــــا اأَجَنبــي    
َوُم�ضَتقَبٍل ِمن ُقيــوِد احَليـــــــــاة    

�َضديٍد َعلى الَنفـ�ِش ُم�ضَت�ضَعِب    
ِفراٌخ ِباأَيـــــٍك َفِمــــن ناِهــــــــــــــ�ٍش   

 

َيرو�ُش اجَلناَح َوِمن اأَزَغــــــــــــــِب    

َمقاِعُدُهم ِمن َجناِح الَزمـــــــان    
َوما َعِلمــــوا َخَطَر الـَمرَكــــــــــــــِب    

َع�ضافرُي ِعنَد َتَهّجي الُدرو�ش    
ِمهــــــاٌر َعرابيُد فـي الـَملَعــــــــــــِب    

َخِلّيوَن ِمن َتِبعـــــاِت  احَليــــــــــــاِة    

َعلى االأُمِّ يلقوَنــهـــــــــــــــــــــــا َواالأَِب    

ُجنوُن احَلداَثِة ِمن َحوِلِهــــــــــم    

َت�ضيُق ِبــــِه �َضَعــُة الـَمذَهـــــــــــــــــِب    
َعدا َفِا�ضَتَبدَّ ِبَعقـــِل ال�َضِبـــــــــــــّي    

بـــــــى دَِّب َحّتى �ضَ َواأَعــــدى الـُموؤَ    
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َلُهم َجَر�ٌش ُمطِرٌب يف ال�َضـراح   
َوَلي�َش اإِذا َجدَّ ِبالـُمطــــــــــــــــــــــِرِب    

َتواَرت ِبـــِه �ضاَعــــٌة ِللَزمـــــــــــــــــــــــــا    

ِن َعلى النــــــــا�ِش داِئَرُة الَعقـَرِب    
بَرِتهـــــا ِلل�َضبــــــــــــــــــــــــــــا  َت�ضـــوُل ِباإِ   

ــــــــــِب ِب َوَتقِذُف ِبال�ُضمِّ يف ال�ُضيَّ    
طَرَقَتيها الَق�ضــــــــــــــــــــــا  َيُدقُّ ِبِ   

َء َوَتري الـَمقاديُر يف اللَوَلِب    
َوِتلَك االأَواعي ِباأَميــاِنِهــــــــــــــــــــم   

 

َحقاِئُب فيها الَغُد الـُمخَتبــــــــي    
َففيها الَّذي اإِن ُيِقــــــــــــم ال ُيَعدَّ    

ِمَن النا�ِش اأَو مَي�ِش ال ُيح�َضِب    
وفيها الِلواُء َوفيها الـَمنـــــــــــــــــــا    

ُر َوفيها الَتبيُع َوفيها الَنبــــــــــي    
ُر َخلَف الِزحـــــــــــا  َوفيها الـُموؤَخَّ   

ُم فـي الـَموِكـــــــــــِب ِم َوفيها املَُقدَّ    
َجميٌل َعلَيِهم َق�ضيُب الِثيــــــــــــــــا    

ل َوَل َيق�ِضــــــــِب ِب َوما َل ُيَجمَّ    
بـــا ُحلَّــــــــــــــــــــةاً  َك�ضاُهم َبناُن ال�ضِ   

اأََعزَّ ِمن الـِمخَمــــِل الـُمذَهـــــــــِب    
َواأَبهى ِمَن الَورِد َتَت الَنـــدى    

اإِذا َرفَّ فـي َفرِعـــــِه االأَهـــــــــــــَدِب    

َواأَطَهَر ِمن َذيِلهــــا َلــــــم َيُلـــــــــــّم    
ِمَن النا�ِش ما�ٍش َوَل َي�ضَحـــــِب    

َقطيٌع ُيَزّجيِه راٍع ِمَن الـــــــــــــَده    
لَّــــــــــــــــِب ِر َلي�َش ِبلَيـــــــــــــــٍن َوال �ضُ    
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اأهاَبـــــت ِهرواُتــــــُه ِبالِرفــــــــــــــــــــــا    
ِب ِق َوناَدت َعلى احُليَِّد الُهــــــــــرَّ    

َف ُقطعاَنــــُه َفِا�ضَتَبـــــــــــــــّد  رَّ َو�ضَ   
َوَل َيخ�َش �َضيئااً َوَل َيرَهــــــــــِب    

اأَراَد مِلَن �ضاَء َرعـــَي اجَلـــــــــــــــدي    
ـــِب ِب َواأَنَزَل َمن �ضاَء ِبالـُمخ�ضِ    

َوَرّوى َعلى ِريِّهــــا الناهــــــــــــــــــال    
ِت َوَردَّ الِظماَء َفلَـــــم َت�ضـــــــــــــَرِب    

َواأَلقـــى ِرقابااً اإِلى ال�ضاِربــــــــــــي    

َن َو�َضنَّ ِباأُخرى َفلَم ُت�ضـــــــَرِب    

َوَلي�َش ُيبايل ِر�ضا الـُم�ضَتــــــري    
ِح َوال �َضَجَر الناِقِم الـُمتَعـــــــــِب    

ــــــري  بٍق َعلى احلا�ضِ َوَلي�َش ِبُ   
ـــــــــــــِب َن َوَلي�َش ِببـــاٍك َعلى الُغيَّ    

َفيا َويَحُهم َهل اأََح�ّضوا احَليـــــا    
َة َلَقد َلِعبوا َوهــَي َل َتلَعـــــــــــــِب    

ُب فيِهم َومــــا َيعلَمــــــــــــــــــــو  رِّ ُتَ   
َن َكَتجُرَبِة الِطبِّ فـي االأَرَنـــــِب    

�َضَقتُهم ِب�ُضمٍّ َجرى يف االأُ�ضــــو    
ــــــــِب ِل َوَرّوى الُفروَع َوَل َين�ضُ    

بـــــــــــــــا  َوداَر الَزماُن َفــــداَل ال�ضِ   
غـــــــــــاُر َعِن الـَمكَتــــِب َو�َضبَّ ال�ضِ    

َوَجدَّ الِطالُب َوَكدَّ ال�َضبـــــــــــاب    
َواأَوَغَل يف ال�َضعِب َفاالأَ�ضَعــــــِب    

َوعـــــاَدت َنواِعــــــــُم اأَّياِمـــــــــــــــــــــــــــِه    
ــــــــــــــِب �ِضننَي ِمَن الَداأَِب الـُمن�ضِ    
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َب ِبالِعلـــــــــِم ُطاّلُبـــــــــــــــــــــــــُه  َوُعذِّ   
نَهِلــــــــــِه االأَعــــــــــــــَذِب وا ِبَ َوَغ�ضّ    

َرَمتُهم ِبِه �َضَهواُت احَليـــــــــــــــــــاة    
َوُحبُّ الَنباَهِة َوالـَمك�َضـــــــــــــــــــــِب    

ِة ِمن ُمنــــِجــــــــــــــــــــٍب  َوَزهو االأُُبوَّ   
ُيفاِخُر َمن َلي�َش ِبالـُمنِجـــــــــــــِب    

َوَعقٌل َبعيُد َمرامي الِطمــــــــــــــا    
ِح َكبرُي الُلباَنــــــــــِة َوالـَمــــــــــــــاأَرِب    

َولوُع الَرجاِء ِبا َل َتَنــــــــــــــــــــْل    
ُعقوُل االأَوايل َوَل َتطُلــــــــــــــــــِب    

َل َكالَنجِم ِمـــن َغيَهـــــــــــــــــٍب  َتَنقَّ   

َيجوُب الُع�ضوَر اإِلى َعيَهــــــــــــــِب    
َقدمُي ال�ُضعاِع َك�َضم�ِش الَنهـــــار    

َجديٌد َكِم�ضباِحهــا الـُملِهــــــــــِب    
اأَُبقراُط ِمثُل ِابِن �سينا الَرئي�ش    

ــــــــــــــِب َوهومرُي ِمثُل اأَبــــي الَطيِّ    

َوُكلُُّهمو َحَجٌر فـي الِبنـــــــــــــــــــــاء    
َوَغر�ٌش ِمَن الـُمثِمِر الـُمعِقــــــِب    

ُتوؤَِلُفُهم فـي ِظالِل الَرخـــــــــــــاء    
َوفـي َكَنِف الَن�َضــــِب االأَقـــــــــــــَرِب    

َوَتك�ِضُر فيِهم ُغروَر الَثــــــــــــــراء    
ــــــــــــــــــــــِب َوَزهَو الِوالَدِة َوالـَمن�ضِ    

َهـــــــٌة َكالَعتيــــــــــــــــــــــــــق  ُبيوٌت ُمَنزَّ   
ِق َواإِن َل ُت�َضتَّ َوَلـــــــــم ُتَجِب    

ـــــــــــــــــــٍة  ُيدان َثراها َثـــــــرى َمكَّ   
َوَيقُرُب فـي الُطهِر ِمن َيثــــِرِب    
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اإِذا مـــــا َراأَيَتُهمـــــــــــــــو ِعنَدهـــــــــــا    
مَيوجوَن َكالَنحـــــِل ِعنَد الُربى    

َراأَيَت احَل�ضاَرَة فـي ح�ضِنهـــــــــا    

ُهناَك َوفـي ُجنِدها االأَغلَـــــــــــــِب    

ُهم َموِكبـــــااً َموِكبـــــــــــــــــا  َوَتعِر�ضُ   
َوَت�ضــــــــــاأَُل َعن َعلَِم  الـَموِكـــــــــِب    

َدِع احَلظَّ َيطلَع ِبِه فـي َغـــــــــــــٍد    

َفاإِنََّك َل َتدِر َمــن َيجَتبــــــــــــــــــي    

َن االأَر�َش ِبالَعبَقــــــــــِريِّ  َلَقد َزيَّ   

ّلي ال�َضماواِت ِبالَكوَكــــــــــــــِب ُمَ            
�َش ُظفُر الَزماِن الُوجــوه  َوَخدَّ   

َوَغيَّ�َش ِمن ِب�ضِرها الـُمعِجـــــِب    
َوغاَل احَلداَثَة �َضرُخ ال�َضبــــــاب    

ــــــــــِب َوَلو �ِضَيِت الـُمرُد فـي ال�ُضيَّ    
�َضرى ال�َضيُب ُمتَِّئدااً يف الُروؤو�ش    

ِع الـُمع�ِضِب �ُضرى الناِر فـي املَو�ضِ    
َحريٌق اأَحاَط ِبَخيِط احَليـــــــــاة    

بُت َكيـــــَف َعلَيِهـــم َغبــــــــــــي َتَعجَّ    
َوَمن ُتظِهــــــِر النــــــــــاُر فـي داِرِه    

َوفـي َزرِعــــِه ِمنُهمــــو َيرَعــــــــــــِب    
َقِد ِان�َضَرفوا َبعَد ِعلِم الِكتــاِب    

ِلباٍب ِمَن الِعلـــــــِم َلـــم ُيكَتــــــــــــِب    

َحياٌة ُيغاِمُر فيهـــا ِامــــــــــــــــــــــــُروؤٌ    
َت�َضلََّح ِبالنــــــــــــــاِب َوالـِمخلَـــــــــــــِب    

َو�ضاَر اإِلى الفاَقِة ِابـــــُن الَغنــِّي    
َوالقى الِغنى َوَلـــــــُد الـُمتـــــــــَرِب    
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ـــــــــــــةاً  حَّ َوَقد َذَهَب الـُممَتلــي �ضِ   
حَّ ال�َضقيــــُم َفلَم َيذَهـــــــــــــــِب َو�ضَ    

َوَكم ُمنِجٍب فـي َتلَقِّ الــــُدرو�ش    
َتلَّقى احَليـــــاَة َفلَـــــم ُينــــِجـــــــــــِب    

َوغاَب الِرفاُق َكاأَن َلــم َيُكـــــــــــــن    

ِبِهم َلَك َعهـــــــٌد َوَل َت�ضَحــــــــِب    
اإِلى اأَن َفنـــــــــوا َثلَّـــــــــــةاً َثلَّـــــــــــــــــــةاً   

 

َفناَء ال�َضـــــراِب َعلى ال�َضب�َضــــــِب     
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زحلـــــة

ْعُت اأحالمي ِبَقْلٍب بـــــــــــــاِك �َضَيّ  
ولـممت من ُطُرِق املاِلِح �ِضباكي   

َوَرَجعُت اأَْدراَج ال�َضبـــــاِب َوَوْرَدُه  
اأَم�ضي َمكاَنُهما َعلى االأ�ضــواِك   

َوِبجاِنبــــي َواٍه َكاأََنّ ُخفوَقــــــــــــــُه  
ا َتلَّفـَت َجْه�َضُة الـُمَتباكـــــــــــي َلـَمّ   

لوِعِه الِح اإذا َخال ِب�ضُ �ضاكي ال�ِضّ  
فاإذا اأُِهْيَب ِبِه  َفلَْي�َش  ِب�ضـــــــــاِك   

ـــــــــــــــٌة ا يـــا ُفــــوؤاُد َبقَيّ َلْ َتْبَق ِمَنّ  
لَــــــــٌه ِلِعـــــــــــــــــــــراِك ٍة اأو َف�ضْ ِلُفُتَوّ   

ْقَت، َن�ْضَتِبُق الهـّوى َفّ ا اإذا �ضَ ُكَنّ  
ـــــــــــــاِك َوَن�ُضُد �ضَدّ الُع�ضَبِة الُفَتّ   

نــــــي واليوَم َتبَعُث يِفّ حنْيَ َتُهُزّ  
ـاِك ما َيْبَعُث الناقو�ش يف الُن�َضّ   

يا جاَرَة الوادي َطِربُت وَعاَدْن  
ما ُي�ْضِبُه االأحالَم ِمْن  ِذْكــراِك   

ْلُت يف الذكرى َهواِك َويف الَكــرى َمَثّ  
دى ال�ِضننْيَ احلاكي كرياُت �ضَ والِذّ   

وَلَقْد َمَرْرُت َعلى الريا�ِش ِبَرْبوٍة  
َغّناَء ُكنـــــُت ِحياَلهــــــــــــا األقـــــــاِك   

�َضِحَكْت اإيلاًّ  ُوجوُهها َوعيوُنها  
َوَوّجدُت فـي اأنفا�ِضها َرّيــــــــــــــاِك   
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َلْ اأَدِر ما ِطْيُب الِعناِق َعلى الَهوى  
َق �ضاِعــــــدي َفَطـــواِك حَتّى َتَرَفّ   

َدْت اأْعطاُف  باِنِك يف ّيدي وتاأََوّ  
اِك َرّ  ِمْن َخَفريِهما َخــــَدّ واحماً   

َوَدَخْلُت يف َليلنَِي َفْرَعِك والُدجى  
ر فـــــاِك ْبِح الـُمَنَوّ وَلَثْمُت َكال�ضُ   

لَْت ُلَغُة الَكــالِم وخاَطَبْت وَتَعَطّ  
عينَيّ يف ُلَغِة الَهـــوى َعْينــــــــاِك   

ال اأَم�ِش ِمْن ُعْمِر الزماِن وال َغٌد  
ُجِمَع الَزَماُن َفكاَن َيْوَم ِر�ضاِك   
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خدعوها

َخَدعوها ِبَقوِلِهم َح�ضنــــــــــاُء    
ُهنَّ الَثنــــــــــــــــاُء  َوالَغوان َيُغرُّ    

اأَُتراها َتنا�ضـــــَت ا�ضِمــــَي َلـّمــا    
ت يف َغراِمها االأَ�ضمــــــــاُء  َكرُثَ    

ن َل  اإِن َراأَتني َتيُل َعّني َكاأَ   

َتُك َبيني َوَبيَنهـــــا اأَ�ضيــــــــــــــــاُء     
َنظَرٌة َفابِت�ضاَمٌة َف�َضــــــــــــــالٌم    

َفَكالٌم َفَموِعــــٌد َفِلقـــــــــــــــــــــــــاُء     
َفِفراٌق َيكــــــوُن فيـــــــــــــــِه َدواٌء    

اأَو ِفراٌق َيكوُن ِمنــــُه الـــــــــداُء     

َيوَم ُكّنا َوال َت�َضل َكيَف ُكّنـــــــا    
َنَتهادى ِمَن الَهوى ما َن�ضاُء     

َوَعلَينا ِمَن الَعفاِف َرقيـــــــٌب    
َتِعَبت يف ِمرا�ِضــــــــِه االأَهـــــــواُء     

يَّ َوقاَلت  جاَذَبتني َثوبي الع�ضِ   
هــــا ال�ُضَعــــــــراُء  يُّ اأَنُتُم النا�ُش اأَ    

َفاتَّقوا الَلَ يف ُقلوِب الَعذارى   
 

َفالَعذارى ُقلوُبُهنَّ َهـــــــــــــــواُء   
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اأداري العيون

اأُداري الُعيوَن الفاِتراِت ال�َضواِجيا    

َواأَ�ضكو اإَِليها َكيَد اإِن�ضاِنهـــــــا ِليــــــــــــــا     

َقَتلَن َوَمنَّنَي الَقتيـــــَل ِباأَل�ُضــــــــــــــٍن    
ِمَن ال�ِضحِر ُيبِدلَن املَنايــا اأَماِنيـــــــــا    

 

َوَكلَّمَن ِباالأَحلاِظ َمر�ضى َكليلَـٍة    

يا  ا يف الُقلوِب َموا�ضِ حاحاً َفكاَنت �ضِ    
َحَببُتِك ذاَت اخلاِل َواحُلبُّ حاَلٌة    

اإِذا َعَر�َضت ِللَمرِء َل َيدِر ماِهيـــــــــا     
َواإِنَِّك ُدنيا الَقلِب َمهما َغَدرِتـــــــِه    

ا ِمَن الَوجِد واِفيــــــــا  اأَتى َلِك َملوءاً    

ا  دوُدِك فيِه َلي�َش َياألوُه جاِرحاً �ضُ   
َوَلفُظِك ال َينَفكُّ ِللُجــــرِح اآ�ِضيـــــــــــــا     

َوَبنَي الَهوى َوالَعذِل ِللَقلِب َموِقٌف    
َكخاِلِك َبنَي ال�َضيـــِف َوالناِر ثاِويـــــا     

ٌة  َوَبنَي املُنى َوالَياأ�ِش ِلل�َضرِب ِهــــزَّ   
َكَخ�ضِرِك َبنَي الَنهِد َوالِردِف واِهيا     

�َش بي َقومي َيقولوَن َقد َغوى  َوَعرَّ   
َعِدمُت َعذويل فيِك اإِن ُكنُت غاِويا     

َيروموَن �ُضلواناًا ِلَقلبي ُيريُحـــــــُه    
َوَمن يل ِبال�ُضلواِن اأَ�ضريـــِه غاِليــــــــا     

ٌة ُثمَّ �ِضقـــــــــــَوٌة  َوما الِع�ضـــُق اإِال َلذَّ   
َكما �َضِقَي املَخموُر ِبال�ُضكِر �ضاِحيـا   
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يل جــــــّدة

ٌة َتـــــراأَُف بـــــــــــــــــــي  يل َجدَّ   

    اأَحنى َعلَيَّ ِمن اأَبـــــــــــــــي

نـــــــــــــــــــــــي  وكّل �َضـــــيٍء �َضرَّ   
َتذَهُب فيِه َمذَهبــــــــــــــــي    

َب االأَهُل َعلَـــــــــــي  اإِن َغ�ضِ   

ـــــــــــــــــِب َي ُكلُُّهم َل َتغ�ضَ    

َم�ضى اأَبي َيومااً اإَِلــــــــــــــــــي    

َي ِم�ضَيــــــَة الـُمــــــــــــــــــوؤَدِِّب    
ر  َد ِبال�ضَ َغ�ضباَن َقد َهدَّ   

ِب َواإِن َلــــم َي�ضـــــــــــــــــــِرِب    
َفلَم اأَِجد يِلَ ِمنُه َغــــــــــــي    

تي ِمن َمهــــــــــــــــَرِب َر َجدَّ    
َفَجَعلتنـــــي َخلَفــهــــــــــــــــــــــا    

اأجَنو ِبهـــا َواأَخَتبــــــــــــــــــــي    

َوهَي َتقــــوُل اِلأَبــــــــــــــــــــــــــي    
ِبلَهَجـــــــــــــِة الـُمــــــــــــــــــوؤَنِِّب    

َويٌح َلُه َويـــــــــــــــٌح ِلـــــــــــــــــــــَه    
ِب ذا الــــــــــــَولِد الـُمَعــــــــــــذَّ    

اأََل َتُكن َت�ضَنـــُع مـــــــــــــــــــــا    

بـــــــــي َي�ضَنُع اإِذا اأَنــــَت �ضَ   
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�شجـــــا الليـــــــل

وما البيُد اإال الليُل وال�ضعُر واحلبُّ �ضجا الليُل حّتى هاج يل ال�ضعُر والهوى    

ّملت وحدي ذلك الع�ضق يــــا ربُّ وحاً مالأت �ضماَء البيِد ع�ضقـــــــــا واأر�َضهـــــــــــــا    

وما غري اأ�ضـــواقي دليٌل وال ركــــــــُب األُّ على اأبيـــــــــات ليلى من الهـــــــــــــــــــــوى    

فلم ي�ْضفني منها جـــواٌر وال قـــــــرُب وباتت خيامي خطـــوة من خيامهـــــــــــــــا    

كذلك يطفي الغلَة املنهــُل العــــــذُب اإذا طاف قلبي حولهـــــــــا جـّن �ضوقــــــــــــه    

فيا ويَح قلبي كم يحّن وكْم ي�ضُبــو يحّن اإذا �ضطْت، ويــ�ضبــــــو اإذا دنـــــــــــــــْت    
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ُم�شناَك َجفاُه َمرَقُدُه
                    

ُم�ضناَك َجفاُه َمرَقـــــُدُه    
ُدُه ــــــَم ُعـــــــــــــــوَّ َوَبكاُه َوَرحَّ   

ُبــــــــــُه   َحرياُن الَقلِب ُمَعذَّ   
ُدُه َمقروُح اجَلفِن ُم�َضهَّ    

اأَودى َحَرفااً اإِاّل َرَمقــــــــــــــااً    
ُيبقيِه َعلَيَك َوُتنِفــــــــــــُدُه    

ُهـــــــُه  َي�ضَتهوي الُورَق َتاأَوُّ   
ــُدُه َوُيذيُب ال�َضخَر َتَنهُّ    

َوُيناجي الَنجَم َوُيتِعُبـــــُه    
َوُيقيُم اللَيَل َوُيقِعــــــــــُدُه    

َقـــــــــــــــٍة  َوُيَعلُِّم ُكــــــــلَّ ُمَطوَّ   
ُدُه �َضَجنااً فـي الَدوِح ُتَردِّ    

َكم َمدَّ ِلَطيِفَك ِمن �َضَرٍك    
ـــــــــــــــــــــُدُه َوَتاأَدََّب ال َيَت�َضيَّ    

َفَع�ضاَك ِبُغم�ٍش ُم�ضِعُفُه    
َوَلَعلَّ َخياَلَك ُم�ضِعـــــــــُدُه    

احُل�ضُن َحلَفُت ِبيو�ُضِفـــِه    
َوال�ضوَرِة اإِنََّك ُمفــــــــــــَرُدُه    

َقد َودَّ َجماَلَك اأَو َقَب�ضــــااً    

َحوراُء اخُللِد َواأَمـــــــــَرُدُه    
َعـــــــــــــــــــٍة  نَّت ُكلُّ ُمَقطَّ َوَتَ   

َيَدها َلو ُتبَعُث َت�ضَهـــــُدُه    
َجَحَدت َعيناَك َزِكيَّ َدمي    

َك َيجَحــــــُدُه اأََكذِلَك َخدُّ    
َقد َعزَّ �ُضهودي اإِذ َرَمتـــــا    

َك اأُ�ضِهــــُدُه دِّ َفاأَ�َضرُت خِلَ   
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َوَهَممُت ِبجيِدِك اأَ�ضَرُكُه    
َفاأَبى َوِا�ضَتكرَبَ اأَ�ضَيـــــُدُه    

َوَهَززُت َقواَمَك اأَعِطُفــُه    

ّنـــــَع اأَملَــــــــــــــُدُه َفَنبا َوَتَ    
ــــــــــُدُه  َمهِّ �َضَبٌب ِلِر�ضاَك اأُ   

ـــُدُه ما باُل اخَل�ضــِر ُيَعقِّ    
َبيني يف احُلبِّ َوَبيَنَك ما    

ال َيقِدُر وا�ٍش ُيف�ِضـــــــــُدُه    
ما باُل العاِذِل َيفَتُح لـــي    

ـــــُدُه باَب ال�ُضلواِن َواأو�ضِ    
نُّ ِبـــــــــــــــِه  َوَيقوُل َتكاُد ُتَ   

َفاأَقوُل َواأو�ِضُك اأَعُبـــــــُدُه    

َموالَي َوروحي يف َيــــــِدِه    
َقد �َضيََّعها �َضِلَمت َيـــــُدُه    

ناقو�ُش الَقلِب َيُدقُّ َلـــــــُه    
َوَحنايا االأَ�ضُلِع َمعَبـــُدُه    

َق�َضمااً ِبَثنايا ُلوؤُلوؤهــــــــــــــــا    

ـــــُدُه َق�َضَم الياقوُت ُمَن�ضَّ    
َوُر�ضاٍب يوَعُد َكوَثـــــــــــُرُه    

َمقتوُل الِع�ضِق َوُم�ضَهُدُه    
َوِبخاٍل كاَد ُيَحجُّ َلــــــــــــــــــــُه    

ُل اأَ�ضـــــــــــــــَوُدُه َلو كاَن ُيَقبَّ    
َوَقواٍم َيروي الُغ�ضُن َلُه    

ـــــــــُدُه َن�َضبااً َوالُرمــــُح ُيَفنِّ    
َوِبَخ�ضٍر اأَوَهَن ِمن َجلَدي    

ُدُه َوَعوادي الَهجِر ُتَبــــــدِّ    
ما ُخنُت َهواَك َوال َخَطَرت    

ُدُه  �َضلوى ِبالَقلِب ُتَبــــــــــرِّ    
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                 رثاء عمر املختار

بـــاَح َم�ضـــــــــاَء َي�ضَتنِه�ُش الوادي �ضَ َرَكــــزوا ُرفاَتــــَك فـي الِرمـــاِل ِلـــــــواءَ   
توحي اإِلى جيِل الَغـــِد الَبغ�ضـــــــــاَء يا َويَحُهم َن�َضبـــــوا َمنــــــــــارااً ِمن َدمٍ   
ةاً َواإِخــــــــــــــــــاَء َبنَي ال�ُضعــــــــــوِب َمـــــَوَدّ ما �َضَرّ َلو َجَعلوا الَعالقـــََة فـي َغدٍ   
َيــــــــــَة احَلمــــــــــــراَء ــــــــــــ�ُش احُلِرّ َتَتلََمّ ــــــــــةٌ  ُجرٌح َي�ضيُح َعلى املَدى َو�َضِحَيّ  
َيك�ضو ال�ُضيوَف َعلى الَزماِن َم�ضاَء ُد ِبالَفـــــــــــــــــال  يا اأَُيّها ال�َضيُف املَُجــــــَرّ  
اأَبلـــــى  َفاأَح�َضــــَن  يف الَعُدِوّ َبــــــــــالَء ِتلَك ال�َضحـــــــاَرى ِغمــــــــُد ُكِلّ ُمَهَنّدٍ   
َوُكهوِلِهـــــــم َل  َيرَبحوا اأَحيـــــــــــــــاَء ـــــــــــةٍ  َوُقبوُر َموتى ِمن �َضبــــــــــــاِب اأَُمَيّ  
َدَخلــــوا َعلى اأَبراِجهـــــــــــا اجَلـــــوزاَء َلو الَذ ِباجَلـــــــوزاِء ِمنُهـــــــم َمعِقـــــــــلٌ   
لـــــــوا َفِا�ضَتعَمــروا اخَل�ضـــراَء َوَتَوَغّ َفَتحوا ال�َضماَل �ُضهوَلــــُه َوِجباَلـــــــــــهُ   
داَر ال�َضـــــالِم َوِجلَّــــــَق ال�َضّمــــــــــــــــــــــاَء َوَبَنوا َح�ضاَرَتُهم َفطـــاَوَل ُركُنهـــــــــــا   
َل َتبـــــِن جاهـــــــااً اأَو َتُلـــــــــــَمّ َثـــــــــــراَء َت َفِاخَتَت املَبيَت َعلى الَطوى  ُخرِيّ  
ن َتُعــــــَبّ الـمـــــاَء َلي�َش الُبطوَلـــــــــُة اأَ َ اإَِنّ الُبطوَلَة اأَن َتوَت ِمن الَظمـــــــــا   
راِجـــالاً َوِن�ضــــاَء ــــــــــت َعلَيـــــــَك اأَ اإِفريقيـــــا َمهــــــُد االأُ�ضوِد َوحَلُدهـــــــــا           �َضَجّ  
ال مَيُلكــــــــــــوَن َمَع الـُم�ضاِب َعــــــزاَء َواملُ�ضِلموَن َعلى ِاخِتالِف ِدياِرِهــــــــم    
َيبكوَن زيـــــــــــــَد اخَليــــــِل َوالَفلحــــاَء ــــــــــُة ِمـــــن َوراِء ُقبـــــــوِرِهم   َواجلاِهِلَيّ  
ـــــــــَد ال�َضحــــــــــــراَء َج�َضٌد ِبرُبَقَة ُو�ِضّ ِة الَلِ الَكريــــــــــِم َوِحفِظـــــــــــــهِ  فـي ِذَمّ  
َتبلى َوَل ُتبِق الِرمـــــــــــاُح ِدمــــــــــــــــاَء َل ُتبِق ِمنُه َرحى الَوقاِئِع اأَعُظمــــــااً   
باتـــــــا َوراَء ال�ضاِفيـــــــــــــــاِت َهبـــــــــــــــاَء ـــــــِة �َضيَغـــــــــــــــــــمٍ  َكُرفاِت َن�ضــــٍر اأَو َبِقَيّ  
َتَنٍك َوَل َيُك َيرَكــــــــــُب االأَجـــــــــــواَء َبَطُل الَبداَوِة َل َيُكن َيغزو َعلـــــــــــى   
عراِفهــــــــــــــا الَهيجـــــــــــــاَء َواأَداَر ِمن اأَ َهواِتهــــــــــا  َلِكن اأَخو َخيٍل َحمــــــــى �ضَ  
َل َتخــــــ�َش اإِاّل ِلل�َضمـــــــــاِء َق�ضــــــــــاَء هَجــــــــةٍ  م�ِش ِبُ َلّبى َق�ضاَء االأَر�ِش اأَ  
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 اإِلى الُق�ســــــــــــاِة ِرداَء �ُسقراُط َجــــَرّ ـــــــــــــــهُ  وافــــــــاُه َمرفوَع اجَلبيــــــــِن َكاأََنّ  
َكالِطفِل ِمن َخوِف الِعقاِب ُبكــــــــاَء ُه َلـــم َينَفِجــــــــــــــــــــــر  �َضيٌخ َتاَلَك �ِضَنّ  
ـــــــــــــــــــــــــــّراَء ـــــــــــَع ال�ضَ ت َفَتَوَقّ َ َفَتَغرَيّ َواأَخو اأُموٍر عا�َش فـي �َضّراِئهـــــــــــــــــــــــا   
رغامااً َبكى ِا�ضِتخذاَء االأُ�ضُد َتزاأَُر يف احَلديِد َوَلن َتـــــــــرى  يف ال�ِضجِن �ضِ  
ةاً َرقطــــــــــــــــــــاَء ُر َحَيّ اأَ�َضــــــــٌد ُيَجـــــــــــــِرّ َواأَتى االأَ�ضرُي َيُجُرّ ِثقَل َحديـــــــــــــِدِه    
َوَم�َضت ِبَهيَكِلــــــــــِه ال�ُضنــــــــــوَن َفنــــاَء ت ِب�ضاَقيِه الُقيوُد َفلَــــــم َيُنــــــــــوؤ    َع�ضَّ  
عيــــــــــــــاَء باُتــــــــــــُه اإِ لَـــــــــــت َه�ضَ َجّ َلَتَ ِت�ضعوَن َلو َرِكَبت َمناِكَب �ضاِهــــــــــــــقٍ   
ِمن ِرفِق ُجنــــــــــــٍد قـــــــــــــــــــــاَدةاً ُنَبـالَء َخِفَيت َعِن القا�ضي َوفاَت َن�ضيُبهــا          
دَرَك االآبـــــــــــــــــاَء َعَرَف اجُلـــــــــدوَد َواأَ ٍب  ُف ُكَلّ َقلـــــــــــــِب ُمَهــَذّ َوال�ُضُنّ َتع�ضِ  
َياأ�ضـــــــــــــو اجِلـــــــراَح َوُيَعِتـُق االأُ�َضراَء َدَفعوا اإِلى اجَلاّلِد اأَغلََب ماِجــــــــــــدااً    
ُفّ َحوَل ِخواِنـــــــــِه االأَعــــــــــــداَء َوَي�ضُ َوُي�ضاِطُر االأَقراَن ُذخَر �ِضالِحـــــــــــــــهِ   
ِللَّيِث َيلِفُظ َحوَلــــــُه احَلـــوبــــــــــــــــــاَء ــــــــــــــــةاً  وا احَلبَل املَهيــــــــَن َمِنَيّ َوَتَخرَيّ  
َمن كاَن ُيعطي الَطعَنَة الَنجــــــالَء َحَرموا املَماَت َعلى ال�َضواِرِم َوالَقنا   
ِباحَلــــــِقّ َهدمااً تـــــــــــــــاَرةاً َوِبنــــــــــــــــــــاَء اإِّن َراأَيُت َيَد احَل�ضاَرِة اأوِلَعــــــــــــــــــت    
َعفــــــــــــــــــاَء يــــــــــــــِم َوال�ضُ باَة ال�ضَ اإِاّل اأُ �َضَرَعت ُحقوَق النا�ِش يف اأَوطاِنِهـــــم   
َفاأَ�ضوُغ يف ُعَمَر ال�َضهيـــــــــِد ِرثــــــــــاَء �ضاِمـــــــــــــــــٌع   يا اأَُيّها ال�َضعُب الَقريُب اأَ  
اأُذَنيَك حنَي ُتخاَطــــــــــُب االإِ�ضغـــــاَء َمـــت  اأَم اأَجَلَمت فاَك اخُلطوُب َوَحَرّ  
َفِانُقد ِرجاَلَك َوِاخَتــــــــِر الُزَعمـــــــاَء َذَهَب الَزعيُم َواأَنَت بــــاٍق خاِلــــــــــــــــــٌد    
َوِاحِمــــــــــــل َعلى ِفتياِنَك االأَعبــــــــــاَء َواأَِرح �ُضيوَخَك ِمن َتكاليِف الَوغــــى   
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يف رثاء حافظ اإبراهيم

َقد ُكنُت اأوِثُر اأَن َتقوَل ِرثائـــــــــــــي    
َف املَوتى ِمَن االأَحيـــــــاِء يا ُمن�ضِ   

 

َلِكن �َضَبقَت َوُكلُّ طوِل �َضالَمــــــــــــــٍة    
ٍة ِبَق�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء َقَدٌر َوُكلُّ َمِنيَّ    

احَلقُّ نادى َفِا�ضَتَجبَت َوَل َتــــــَزل    
ِباحَلقِّ َتِفُل ِعنَد ُكلِّ ِنــــــــــــــــــداِء   

 

حراَء االإِماِم َتذوُب ِمن  َواأََتيَت �ضَ   
طوِل احَلننِي ِل�ضاِكِن ال�َضحراِء    

ــــــــدااً  مَّ َفلَقيُت يف الداِر االإِماَم ُمَ   
    فـي ُزمَرِة االأَبراِر َواحُلَنفـــــــــــــــاِء

اأََثُر الَنعيِم َعلى َكرمِي َجبيِنــــــــــــِه    
َوَمرا�ِضُد الَتف�ضرِي َواالإِفتـــــــــــــــــاِء    

َف�َضَكوُتا ال�َضوَق الَقدمَي َوُذقُتما    

طيَب الَتدان َبعَد طوِل َتنائـــي                       
اإِن كاَنِت االأُلى َمنـــاِزَل ِفرَقــــــــــــــــٍة   

 

َفال�َضمَحُة االأُخرى ِدياُر ِلقــــــــــاِء    

َوِددُت َلو اأَّن ِفداَك ِمَن الــــــــَردى    

َوالكاِذبوَن الـُمرِجفوَن ِفدائـــــــي    
غيَنِة َوالَهوى  الناِطقوَن َعِن ال�ضَ   

املوِغرو املَوتى َعلى االأَحيــــــــــــــاِء    

ِمن ُكلِّ َهّداٍم َوَيبني َمـــــــــــــــــــــَدُه    
ِبَكراِئِم االأَنقا�ِش َواالأُ�َضـــــــــــــــــالِء   

 

مـــــــوا  ا ِبَك ُحطِّ موَك َواإِنَّ ما َحطَّ   
ُم َرفَرَف اجَلــــــــوزاِء َمن ذا ُيَحطِّ    

نَت َكاأَم�ِش �َضاأُنَك بــــاِذٌخ  اأُنُظُرُه َفاأَ  
 

يف ال�َضرِق َوِا�ضُمَك اأَرَفُع االأَ�ضماِء                      
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ِباالأَم�ِش َقد َحلَّيَتني ِبَق�ضيـــــــــــَدٍة    

َغّراَء َتَفُظ َكالَيِد الَبي�ضــــــــــــاِء    
غيَظ احَل�ضوُد َلها َوُقمُت ِب�ُضكِرها    

َوَكما َعِلمَت َمَودَّتي َوَوفائـــــــــــــــي    
رُت اآمايل بــــــــــــِـــــــِه  فــي َمَفٍل َب�ضَّ   

َلـّما َرَفعَت اإِلى ال�َضماِء ِلوائــــــــــي    
يا ماِنَح ال�ضوداِن �َضرَخ �َضباِبــــــــــــِه    

َوَوِليَُّه يف ال�ِضلِم َوالَهيجــــــــــــــــــــــاِء    
َلـّما َنَزلَت َعلى َخماِئِلِه َثـــــــــــــــــوى    

َنبُع الَبياِن َوراَء َنبِع الـمــــــــــــــــــــاِء    
َقلَّدَتُه ال�َضيَف احُل�ضاَم َوُزدَتـــــــــــــُه    

َقلَمااً َك�َضدِر ال�َضعَدِة ال�َضمـــــراِء    

َقلٌَم َجرى احِلَقَب الِطواَل َفما َجرى    
َيومااً ِبفاِح�َضٍة َوال ِبِهجـــــــــــــــــــــــــاِء    

دَحِتِه الِكراَم َجالَلــــــــــــةاً  َيك�ضو ِبِ   
َوُي�َضيُِّع املَوتى ِبُح�ضِن َثنـــــــــــــــــــــاِء    

ُة يا َعــــرو�َش الـمــــــــــــــــــاِء  اإِ�ضَكنَدِريَّ   
َوَخميلََة احُلَكماِء َوال�ُضَعـــــــــــــــراِء    

ت ِب�ضاِطِئَك الُفنوُن َجميلَــــــةاً  َن�َضاأَ  
 

َوَتَرعَرَعت ِب�َضماِئِك الَزهـــــــــــراِء    
جاَءتِك َكالَطرِي الَكرمِي َغراِئبــااً    

َفَجَمعِتها َكالَربَوِة الَغنــــــــــــــــــــــــــّاِء    
رِت َزنَبَقَة الرَثى  لوِك َف�ضِ َقد َجمَّ   

َة الَداأمـــــــــــــــــــــاِء ِللواِفديــــــــــَن َوُدرَّ    
َغَر�ضوا ُرباِك َعلى َخماِئِل باِبـــــــٍل    

َوَبَنوا ُق�ضوَرِك يف �َضنا احَلمراِء    
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َرَة الُهدى  َوِا�ضَتحَدثوا ُطرقااً ُمَنوَّ   
َك�َضبيِل عي�ضى فـي ِفجاِج الـمــاِء    

َفُخذي َكاأَم�ِش ِمَن الَثقاَفِة زيَنـةاً   
 

لي ِب�َضباِبِك الُنَجبـــــــــــــــــــــاِء مَّ َوَتَ    
َوَتَقلَّدي ُلَغَة الِكتــــــــاِب َفاإِنَّهـــــــــــــــــا    

ُة االإِن�ضــــــــــــــــــــاِء َحَجُر الِبناِء َوُعدَّ    
ــــــــَدت  َتنِي َوَمهَّ َبَنِت احَل�ضاَرَة َمرَّ   

ِللُملِك فـي َبغداَد َوالَفيحـــــــــــــــاِء    
َو�َضَمت ِبُقرُطَبَة َوِم�ضَر َفَحلَّتـــــــــا    

َبنَي الـَمماِلِك ِذرَوَة الَعليــــــــــــــــــاِء    
ماذا َح�َضدِت ِمَن الُدموع حِلاِفٍظ    

َوَذَخرِت ِمن ُحزٍن َلـــــُه َوُبكـــــــــــــاِء    

َوَوجدِت ِمن َوقِع الَبالِء ِبَفقــــِدِه    
    اإِنَّ الَبالَء َم�ضاِرُع الُعَظمـــــــــــــــاِء

ــــــــــــةاً  الَلُ َي�ضَهـــُد َقد َوفيــــــِت �َضِخيَّ   

    ِبالَدمِع َغرَي َبخيلَِة اخُلَطبــــــاِء

َواأََخذِت ِق�ضطااً ِمن َمناَحِة ماِجٍد    

ــــِب االأَنبـــــــــــــــاِء َجمِّ الـَماآِثـــــــِر َطيِّ    
روَن ِب�ِضعـــِرِه  َهَتَف الُرواُة احلا�ضِ   

َوَحذا ِبِه البادوَن فـي الَبيــــــــداِء    
ُلبناُن َيبكيِه َوَتبكي ال�ضاُد ِمـــــــن    

نعـــــاِء َحلٍَب اإِلى الَفيحاِء اإِلى �ضَ    

ِة �ضاِعــــــــٍر  َعَرُب الَوفاِء َوَفوا ِبِذمَّ   
فوِف ُموؤَلَِّف االأَجزاِء     بان ال�ضُ

يا حاِفَظ الُف�ضحى َوحاِر�َش َمِدها    

لَت ِمَن الُبلَغــــــــــاِء     َواإِماَم َمن جَنَ
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ما ِزلَت َتهِتُف ِبالَقدمِي َوَف�ضِلــــِه    

    َحّتى َحَميَت اأَماَنَة الُقَدمــــــــــــــاِء

دَت اأُ�ضلوَب الَوليِد َوَلفِظــــــــــــِه  َجدَّ   

َواأََتيَت ِللُدنيا ِب�ِضحِر الطـــــــــــــــــاِء    

َوَجَريَت يف َطلَِب اجَلديِد اإِلى املَدى    
نَت ِب�ضاِحِب الُبوؤَ�ضاِء َحّتى ِاقَتَ    

ماذا َوراَء املَوِت ِمن �َضلوى َوِمــن    
َدَعٍة َوِمن َكَرٍم َوِمن اإِغ�ضــــــــــــــــاِء    

ِا�ضَرح َحقاِئَق ما َراأَيَت َوَل َتـــــَزل    
اأَهالاً ِل�َضرِح َحقاِئِق االأَ�ضيــــــــــــــــاِء   

 

ُرَتُب ال�َضجاَعِة يف الِرجاِل َجالِئٌل    
ُهــــــــــــــنَّ �َضجــــــاَعــــــــــــُة االآراِء َواأََجلُّ    

قَت َذرعااً ِباحَلياِة َوَكيِدهــــا  َكم �ضِ   

ــــّراِء َوَهتفَت ِبال�َضكوى ِمَن ال�ضَ    
َفَهُلمَّ فاِرق َياأ�َش َنف�ِضَك �ضاَعـــــــــــةاً    

َوِاطُلع َعلى الوادي �ُضعاَع َرجــاِء    
َواأَ�ِضر اإِلى الُدنيا ِبَوجٍه �ضاِحـــــٍك    

ُتُه ِمَن ال�َضــــــــــــــــــــــــّراِء ُخِلَقت اأَ�ِضرَّ    

يا طامَلا َماَلأَ الَنِديَّ َب�ضا�َضــــــــــــــــــــــةاً    

َوَهدى اإَِليَك َحواِئَج الُفَقـــــــــــراِء    
ــــــــِرح  الَيوَم هاَدنَت احَلواِدَث َفِاطَّ   

ِعبَء ال�ِضننِي َواأَلِق ِعبَء الـــداِء    

َخلَّفَت يف الُدنيا َبيانااً خاِلــــــــــــــــــدااً    

َوَتَركَت اأَجياالاً ِمَن االأَبنـــــــــــــــــــــاِء   
 

َوَغدااً �َضَيذُكُرَك الَزماُن َوَل َيَزل    
ِللَدهِر اإِن�ضاٌف َوُح�ضُن َجـــــــــــزاِء    
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ِتلَك الَطبيَعُة
  

ِتلَك الَطبيَعُة ِقف ِبنا يا �ضـــــــاري    

نِع البـــــــاري َحّتى اأُريَك َبديَع �ضُ    
تـــــا  االأَر�ُش َحوَلَك َوال�َضماُء ِاهَتزَّ   

ِلَرواِئــِع االآيــــــــــــــاِت َواالآثـــــــــــــــــــــاِر     
ِمن ُكلِّ ناِطَقِة اجَلالِل َكاأَنَّهــــــــــــــا   

 

    اأُمُّ الِكتاِب َعلى ِل�ضاِن القــــــــــاري

َدلَّت َعلى َمِلِك املُلوِك َفلَم َتــــــَدع    

ِة الُفَقهـــــاِء َواالأَحبـــــــــــــــــــــــــاِر اِلأَِدلَّ   
 

نِعــــــــِه  َمن �َضكَّ فيِه َفَنظَرٌة يف �ضُ   

َتحو اأَثيَم ال�َضكِّ َواالإِنكــــــــــــــــــاِر    

�ضَرَقت  َك�َضَف الَغطاُء َعِن الُطروِل َواأَ   
ِمنُه الَطبيَعُة َغرَي ذاِت �ِضتـــــــــــاِر    

�َضبَّهُتها َبلقي�َش َفوَق �َضريِرهـــــــــــا    
فـي َن�ضَرٍة َوَمواِكٍب َوَجــــــــــواري    

اأَو ِبِابــــِن داُوٍد َووا�ِضــــــِع ُملِكــــــــــــــــــِه    

َوَمعاِلٍ ِللِعزِّ فيــــِه ِكبــــــــــــــــــــــــــــــــاِر    
هوُج الِرياِح َخوا�ِضٌع يف باِبـــــــــــــــــــــِه    

َوالَطرُي فيِه َنواِك�ُش الـِمنقــــــــــــاِر                       
قاَمت َعلى �ضاحي اجِلناِن َكاأَنَّها    

    َر�ضواُن ُيزجي اخُللُد ِلالأَبــــراِر

َكم يف اخَلماِئِل َوهَي َبع�ُش اإِماِئها    
ِمن ذاِت ِخلخـــــاٍل َوذاِت �ِضــــــــــواِر    

ــــــــــــــٍَة  َوَح�ضرَيٍة َعنها الِثياُب َوَب�ضّ   
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رُّ َف�ضـــــــــــَل اإِزاِر     يف الناِعماِت َتُ

َو�َضحوِك �ِضنٍّ َتاَلأُ الُدنيا �َضنـىاً    
َوَغريَقٍة يف َدمِعهـــــا الـمــِـــــــــــدراِر    

َوَوحيَدٍة ِبالَنجِد َت�ضكو َوح�َضــــــــــةاً    
َوَكثرَيِة االأَتـــــراِب ِباالأَغــــــــــــــــــــواِر    

رُّ َعلى الَغديِر َتخاُلــــــــــُه  َوَلَقد َتُ   
    َوالَنبُت ِمــــــــراآةاً َزَهــــــت ِباإِطـــــــــــاِر

ُحلُو الَت�َضل�ُضِل َموُجُه َوَجريــــــــُرُه   
ت َعلــــــى اأَوتـــــــــــــــــــــــــاِر  َكاأَناِمٍل َمرَّ    

َقــــــــــــــــت  ت �َضواِعُد ماِئـــــِه َوَتاأَلَّ َمدَّ   

فيها اجَلواِهُر ِمن َح�ضىاً َوِجماِر    
لٍَّة ُمبَتلَّـــــــــــــــــــــــٍة  َين�ضاُب فـي ُم�ضَ   

    َمن�ضوَجٍة ِمن �ُضنُد�ٍش َوُن�ضـــــــاِر
َزهراَء َعوِن العا�ِضقنَي َعلى الَهوى    

ُمتـــــــــاَرِة ال�ُضَعـــــــــــــــراِء فـي اآذاِر    
ــــــــــــــــــُه  قاَم اجَلليُد ِبها َو�ضـــــاَل َكاأَنَّ   

َدمُع ال�َضباَبِة َبلَّ ُغ�ضَن َعــــــــذاِر    
حىاً َويف ُجنِح الُدجى  َوَترى ال�َضماَء �ضُ   

ةاً ِمن اأَنُهـــــــٍر َوِبحـــــــــــــــــــــــاِر ُمن�َضقَّ    

يف ُكلِّ ناِحَيٍة �َضلَكَت َوَمذَهــــــــــــــــٍب    
خٍر َوماٍء جــــاري َجَبالِن ِمن �ضَ    

ِمن ُكلِّ ُمنَهِمِر اجَلواِنِب َوالُذرى    

لٍَّل ِبَوقـــــــاِر َغمِر احَل�ضي�ِش ُمَ    
ريُب َلُه َعماَمَة فــــــــاِرٍع  َعَقَد ال�ضَ   

َجمِّ املَهاَبِة ِمن �ُضيوِخ ِنـــــــــــــــــــــزاِر    
ٍب ِباجِلنِّ ريَع ِل�َضوِتهـــــــــــــــــا  َوُمَكذِّ   
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فـي الـماِء ُمنَحِدرااً َويف الَتّيــــــــــاِر    
ةاً  َماَلأَ الَف�ضاَء َعلى املَ�ضاِمِع �َضجَّ   

ا َماَلأَ اجِلهاِت �َضـــــــــــواري َفَكاأَنَّ   
 

ا طوفاُن نوٍح ما َنــــــــــــــــــــرى  َوَكاأَنَّ   

    َوالُفلُك َقد ُم�ِضَخت َحثيَث ِقطاِر
راِط َوتاَرًة  َيجري َعلى َمَثِل ال�سِ   

ما َبنَي هاِوَيٍة َوُجرٍف هـــــــــــــــاري    
جاَب املَماِلَك َحزَنها َو�ُضهوَلهــــــــــا    

رِب َوالُبلغاِر     َوَطوى �ِضعاَب ال�ضِ
َحّتى َرمى ِبِرحاِلنــــــا َوَرجاِئنــــــــــــا    

فـي �ضاِح َماأموٍل َعزيِز اجلــــــــــــاِر    
فَرِقـــــِه اإِذا ِا�ضَتقَبلَتــــــــــــــــُه  َمِلٌك ِبَ   

    تاجاِن تاُج ُهدىاً َوتاُج َفخـــــــــــــاِر
ّيا ُم�ضَتَقـــــــرَّ َجالِلــــــــــــِه  �َضَكَن الرُثَ   

َوَم�َضت َمكاِرُمُه اإِلى االأَم�ضـــــــــاِر    
َفال�َضرُق ُي�ضقى دمَيةاً ِبَيمينـِـــــــــــــِه    

َوالَغرُب ُتِطُرُه ُغيوُث َي�ضـــــــــــاِر    
يِن يف اإِعظاِمـــــــــــــــــِه  َوَمداِئُن الرَبَّ   

َوَعواِلُ الَبحَريِن يف االإِكبــــــــــــاِر    
َدُه ِباآ�ضــــــــــــــاِد ال�َضـــــــــــــــــــــــرى  الَلُ اأَيَّ  

 

َـــــــــــــــّراِر ِج اجلـ     فـي �ضوَرِة املَُتَدجِّ
ال�ضاِعديَن اإِلى الَعُدوِّ َعلى الُظبى    

    الناِزلنَي َعلى الَقنـــــــا اخَلّطـــــاِر

الـُم�ضَتيَن الَلَ ِباالأَبنــــــــــــــــاِء َوالــ   
 

    اأَزواِج َواالأَمواِل َواالأَعمــــــــــــــــــــــــاِر

ـــــــــــــــــــــــِه  القاِئميـــــــَن َعلى ِلواِء َنِبيِّ   
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    الـُمنَزلنَي َمناِزَل االأَن�ضـــــــــــــــــــــاِر

يا َعر�َش ُق�ضَطنطنَي ِنلَت َمكاَنـــةاً    

َل ُتعَطها فـي �ضاِلِف االأَعـ�ضـــاِر   
 

فَت ِبال�َضديِق َوالفاروِق َبــــــــل  �ُضرِّ   
    ِباالأَقَرِب االأَدنى ِمَن الـُمختــــــاِر

حامي اخِلالَفِة َمِدها َوِكياِنها    

    ِبالَراأِي اآِوَنـــــــــــــــــةاً َوِبالَبّتــــــــــــــــــــــاِر
ِم َوِازَدَهت  تاَهت ُفروُق َعلى الَعوا�ضِ   

ِبُجلو�ِش اأَ�ضَيَد باِذِخ الـِمقــــــــــــداِر    
ــــــــــــــــــُه  ـــــــا ُكر�ِضيُّ َجمِّ اجَلالِل َكاأَنَّ   

ُجزٌء ِمَن الُكر�ِضيِّ ذي االأَنــــــــــواِر    
اأََخَذت َعلى البو�ضفوِر ُزخُرَفها ُدجىاً    

   َوَتاَلأاَلأَت َكَمناِزِل االأَقمـــــــــــــــــــــــاِر
 

َفالَبدُر َينُظُر ِمن َنواِفِذ َمنـــــــِزٍل    
    َوال�َضم�ُش َثـــمَّ ُمِطلٌَّة ِمـــــــــــن داِر

َوَكواِكُب اجَلوزاِء َتخُطُر يف الُربى    
َوالَن�ضُر َمطلَُعُه ِمَن االأَ�ضجــــــــــاِر    

ٌر  َوِا�ضُم اخَلليَفِة يف اجِلهاِت ُمَنـــوِّ   
    َتبدو ال�َضبيُل ِبِه َوَيهدي ال�ضاري

َكَتبوُه يف �ُضَرِف الُق�ضوِر َوطالـَما    
َكَتبوُه فـي االأَ�ضماِع َواالأَب�ضـــــــــاِر    

يا واِحَد االإِ�ضالِم َغرَي ُمداِفــــــــــــٍع    
   اأَنا يف َزماِنَك واِحُد االأَ�ضعـــــــــــــاِر

 

يل يف َثناِئَك َوهَو باٍق خاِلـــــــــــــــــٌد    
�َضعٌر َعلى ال�ِضعرى املَنيَعِة زاري    

اأَخلَ�ضُت ُحّبي يف االإِماِم ِدياَنــــــــــــةاً    
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َوَجَعلُتُه َحّتى الـَمماِت �ِضعــــــــاري    
ـــــا  َل اأَلَتِم�ش َعر�َش احَلياِة َواإِنَّ   

     اأَقَر�ضُتُه يف الَلِ َوالـُمختــــــــــــــــــاِر

اإِنَّ ال�َضنيَعَة ال َتكوُن َكرمَيــــــــــــــــةاً    
َحّتى ُتَقلُِّدها َكرمَي جِنــــــــــــــــــــــــــاِر    

َواحُلبُّ َلي�َش ِب�ضاِدٍق ما َل َتُكــن    
ِم فيِه َواالإيثــــــــــــــــــــاِر َح�َضَن الَتَكرُّ    

َوال�ِضعُر اإجِنيٌل اإِذا ِا�ضَتعَملَتـــــــــــــــُه    
يف َن�ضِر َمكُرَمٍة َو�َضتــــــِر َعـــــــــــواِر    

َوَثَنيَت َعن َكَدِر احِليا�ِش ِعناَنـــُه    

    اإِنَّ االأَديَب ُم�ضاِمٌح َوُمـــــــــــــداري
ِعنَد الَعواِهِل ِمن �ِضيا�َضِة َدهِرِهم    

�ِضرٌّ َوِعنَدَك �ضاِئُر االأَ�ضــــــــــــــــــــراِر    
ـــــــــــــــــــــــــٌد  مَّ َهذا ُمقاٌم اأَنَت فيِه ُمَ   

اأَعداُء ذاِتَك ِفرَقٌة فـي النـــــــــــــــاِر   
 

اإِنَّ الِهالَل َواأَنَت َوحَدَك َكهُفـــــــــُه    

َبنَي املَعاِقِل ِمنَك َواالأَ�ضــــــــــــــــــواِر    

َل َيبَق َغرُيَك َمن َيقوُل اأَ�ضوُنُه    

نُه ِبَحوِل الواِحِد الَقّهــــــــــــــــاِر  �ضُ    
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 اأبا الهــــــول

ْر  اأَبا الَهوِل طاَل َعلَيَك الُع�ضُ   

َوُبلِّغَت يف االأَر�ِش اأَق�ضى الُعُمْر    
َفياِلَدَة الَدهِر ال الَدهُر �َضـــــــبَّ    

َغـــــــــــــْر َوال اأَنَت جاَوزَت َحدَّ ال�ضِ    
اإِالَم ُركوُبَك َمنَت الِرمــــــــــــــــــــــاِل    

ِلَطيِّ االأَ�ضيِل َوَجوِب ال�َضَحـــــــْر    
ُت�ضاِفُر ُمنَتِقالاً فــي الُقـــــــــــــروِن    

َفاأَّياَن ُتلقي ُغباَر ال�َضَفـــــــــــــــــــــــــْر    
اأََبيَنَك َعهٌد َوَبنَي اجِلبــــــــــــــــــــــاِل    

َتزوالِن يف املَوِعِد املُنَتَظـــــــــــــــــــــْر    
اأَبا الَهوِل ماذا َوراَء الَبقـــــــــــــــــاِء    

َجــــــــــــــْر اإِذا ما َتطاَوَل َغرُي ال�ضَ    
ــــــــــــــــــــِه  َعِجبُت ِلُلقماَن يف ِحر�ضِ   

َعلى ُلَبٍد َوالُن�ضوِر االأَُخــــــــــــــــــــــــْر    
َو�َضكوى َلبيٍد ِلطوِل احَليـــــــــــاِة    

َوَلو َل َتُطل َلَت�َضّكى الِق�َضـــــــــْر    
َوَلو ُوِجَدت فيَك يا بَن ال�َضفاِة    

قَت ِب�ضاِنِعَك الـُمقَتـــــــــــــــــــِدْر حَلَ    
َفاإِنَّ احَلياَة َتُفلُّ احَلديــــــــــــــــــــــــَد    

اإِذا َلِب�َضتُه َوُتبلى احَلَجـــــــــــــــــــــــــْر    
الِت  اأَبا الَهوِل ما اأَنَت يف املُع�ضِ  

 

َلَقد �َضلَِّت ال�ُضبَل فيَك الِفَكــــــْر    
ِت الَبدُو مــاذا َتكــــــــــــــــــــوُن  َ ريَّ َتَ   

ْر     َو�َضلَّت ِبوادي الُظنوِن احَل�ضَ
َفُكنَت َلُهم �ضوَرَة الُعنُفـــــــــــــواُن    

َوُكنَت ِمثاَل احِلجى َوالَب�َضـــــــْر    
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َك فـي ُحجِبِه ُكلَّمـــــــــــــــــــــــــــا  َو�ِضرُّ   
اأََطلَّت َعلَيِه الُظنوُن ِا�ضَتَتـــــــــــــــْر    

َوما راَعُهم َغرُي َراأ�ِش الِرجــــاِل    
َعلى َهيَكٍل ِمن َذواِت الُظُفــــــــــــْر    

روا ِمن َنواحي الِطباِع  وِّ َوَلو �ضُ   
ـــــــــــــــــَوْر َتواَلوا َعلَيَك �ِضباَغ ال�ضُ    

َفيا ُربَّ َوجٍه َك�ضايف الَنميـــــــــــــِر    
َت�ضاَبَه حاِمُلُه َوالَنِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر    

اأَبا الَهوِل َويَحَك ال ُي�ضَتَقـــــــــــــلُّ    
َمَع الَدهِر �َضيٌء َوال ُيحَتَقــــــــــــْر   

 
اأَت َدهرااً ِبديِك ال�َضبــــــــــــــاِح  َتَهزَّ   

َر َعيَنيَك فيما َنَقـــــــــــــــــــــــــــــْر َفَنقَّ    
اأَ�ضاَل الَبيا�َش َو�َضلَّ ال�َضـــــــــــــواَد    

َواأَوَغَل ِمنقاُرُه فـي احُلَفـــــــــــــــــــْر    
َفُعدَت َكاأَنََّك ذو املَحِب�َضيــــــــــــــــــِن    

َقطيَع الِقياِم �َضليَب الَب�َضـــــــــــْر   
 

َكاأَنَّ الِرماَل َعلى جاِنَبيـــــــــــــــــــَك    

َوَبنَي َيَديَك ُذنوُب الَب�َضـــــــــــــــــــــْر    
َكاأَنََّك فيها ِلواُء الَف�ضــــــــــــــــــــــــاِء    

َعلى االأَر�ِش اأَو َديَدباُن الَقــــــَدْر    
َكاأَنََّك �ضاِحُب َرمٍل َيـــــــــــــــــــــــــرى    

َخبايا الُغيوِب ِخالَل ال�َضَطــــــــْر    
اأَبا الَهوِل اأَنَت َندمُي الَزمـــــــــــاِن    

ـــــــــــــــــْر يُّ االأَواِن �َضمرُي الُع�ضُ جَنِ    
َب�َضطَت ِذراَعيـــــــــــــــــــــــــَك ِمن اآَدٍم    

َوَولَّيَت َوجَهَك �َضطَر الُزَمـــــــــــْر   
 

ُتِطلُّ َعلى عاَلٍ َي�ضَتِهـــــــــــــــــــــــــــلُّ    
ــــــــــــــــــْر َوتويف َعلى عاَلٍ ُيحَت�ضَ    
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َفَعنٌي اإِلى َمن َبدا ِللُوجــــــــــــــــــوِد    
َواأُخرى ُم�َضيَِّعٌة ِمن َغَبــــــــــــــــــــــْر    

ث َفَقد ُيهَتدى ِباحَلديِث  َفَحدِّ   
َوَخربِّ َفَقد ُيوؤَت�ضى ِباخَلَبـــــــــــــْر    

ِه  اأََل َتبُل ِفرَعوَن يف ِعـــــــــــــــــــــــــــزِّ  
 

اإِلى ال�َضم�ِش ُمعَتِزيااً َوالَقَمـــــــــْر    
ليــــــــــــَن  َظليَل احَل�ضاَرِة يف االأَوَّ   

    َرفيَع الِبناِء َجليَل االأََثـــــــــــــــــــــــْر
�ُش يف االأَر�ِش ِللغاِبريــــــــــَن  ُيوؤَ�ضِّ   

َوَيغِر�ُش ِلالآَخريَن الَثَمـــــــــــــــــــــــْر    
َوراَعَك ما راَع ِمن َخيِل َقمبـــي    

َز َترمي �َضناِبَكها ِبال�َضـــــــــــــــــــــــَرْر    
َجواِرُف ِبالناِر َتغزو الِبـــــــــــــــالَد    

َواآِوَنةاً ِبالَقنا الـُم�ضَتجـــــِــــــــــــــــــــــــْر    
�ضَكنَدرااً فـي الـَمــــــــال  َواأَب�َضرَت اإِ   

ْر َق�ضيَب الُعال يف ال�َضباِب الَن�ضِ    
َتَبلََّج فـي ِم�ضَر اإِكليُلــــــــــــــــــــــــــــــــُه    

َفلَم َيعُد فـي املُلِك ُعمَر الَزَهـْر    
َو�ضاَهدَت َقي�َضَر َكيَف ِا�ضَتَبــــــــدَّ    

�ضَر الَق�َضـــــــــــــــــــْر َوَكيَف اأََذلَّ ِبِ    
ـــــــَر اأَعواُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  بَّ َوَكيَف َتَ   

َو�ضاقوا اخَلالِئَق �َضوَق احُلُمـــْر    
َوَكيَف ِابُتلوا ِبَقليِل الَعديــــــــــــــِد    

ِمَن الفاِتنَي َكرمِي الَنَفــــــــــــــــْر    
َرمى تاَج َقي�َضَر َرمَي الُزجـــــــاِج   

َوَفلَّ اجُلموَع َوَثلَّ ال�ُضـــــــــــــــــــــــَرْر     
َفَدع ُكلَّ طاِغَيٍة ِللَزمـــــــــــــــــاِن    

    َفاإِنَّ الَزماَن ُيقيُم ال�َضَعـــــــــــــــــــْر 
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       مقادير من جفنيك

لَن حاِليـــا  َمقاديُر ِمن َجفَنيِك َحوَّ   
َفُذقُت الَهوىمن َبعَدما ُكنُت خاِليا    

هِم ُمر�َضـــــــالاً  َنَفذَن َعلَيَّ الُلبَّ ِبال�ضَّ   
يــا ّيااً َوِبال�َضيِف قا�ضِ َوِبال�ِضحِر َمق�ضِ    

نى َفلَِب�ضُتــــــــــُه  َواأَلَب�ْضَنني َثوَب الــ�ضَّ   

َفاأَحِبب ِبِه َثوبااً َواإِن �َضـــــــمَّ باِليــــــــــــــــا   
 

َوما احُلبُّ اإِاّل طاَعٌة َوَتـــــــــــــــــــــــاُوٌز    
َواإِن اأَكرَثوا اأَو�ضاَفُه َوالـَمعاِنيــــــــــــــــــــا    

َوما ُهَو اإِاّل الَعنْيُ ِبالَعنِي َتلَتقــــــــــي    
عوا اأَ�ضباَبــــــــُه َوالَدواِعيــــــــــــــــــــا َواإِن َنوَّ    

فاُتــُه  َوِعندي الَهوى َمو�ضوُفُه ال �ضِ   
اإِذا �َضاأَلون ما الَهوى ُقلُت ما ِبيـــــــــا    

ــــــــــــرااً  َوبي َر�َضاأٌ َقد كاَن ُدنياَي حا�ضِ   

َفغاَدَرن اأَ�ضتاُق ُدنيـــــــــاَي ناِئيـــــــــــــــــــــــا    

�َضَمْحُت ِبروحي يف َهواُه َرخي�ضـــــَةاً    
َوَمن َيهَو ال يوِثُر َعلى احُلبِّ غاِليـــا    

َوَل َتِر اأَلفاُظ الُو�ضـــاِة ِبريَبــــــــــــٍة    

َكَهذي الَّتي َيجري ِبها الَدمُع وا�ِضيا    
اأَقوُل مِلَن َودَّعُت َوالَركُب �ضاِئــــــــــــــــٌر    

ِبُرغِم ُفوؤادي �ضاِئـــــــــٌر ِبُفوؤاديــــــــــــــــــــــــا    
اأَمانااً ِلَقلبي ِمن ُجفوِنِك يف الَهوى    

َكفى ِبالَهوى َكاأ�ضااً َوراحااً َو�ضاِقيـــــــــــا    

َوال َتَعليِه َبنَي َخَديِك َوالَنـــــــــــوى    
ِمَن الُظلِم اأَن َيغدو ِلناَريِن �ضاِليـــــــا    

َوَل َينَدِمل ِمن َطعَنِة الَقدِّ ُجرُحُه    

َفِرفقااً ِبِه ِمن َطعَنِة الَبنِي داِميـــــــــــــا    
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             اأتغلبني ذات الدالل
 

ْبــــــري  اأََتغِلُبني ذاُت الَدالِل َعلى �ضَ   
    اإَِذن اأَنا اأَولى ِبالِقناِع َوِباخِلــــــــــــــــــــْدِر

َتتيُه َويل ِحلٌم اإِذا ما َرِكبُتــــــــــــــــــــــــــــُه    
َرَددُت ِبِه اأَمَر الَغراِم اإِلى اأَْمــــــــــــــــــري    

َوما َدفِعَي الُلّواَم فيها �َضاآَمـــــــــــــــــــــــٌة    
َوَلِكنَّ َنف�َش احُلرِّ اأَزَجُر ِللُحــــــــــــــــــــــرِّ    

َوَليٍل َكاأَنَّ احَل�ضَر َمطلَُع َفجــــــــــــِرِه   
 

َتراَءت ُدموعي فيِه �ضاِبَقَة الَفْجـــــــــِر    

هـــــــــــــــا  �َضَريُت ِبِه َطيفااً اإِلى َمن اأُِحبُّ   

َوَهل ِبال�ُضها يف ُحلَِّة ال�ُضقِم ِمن ُنكِر    
َطَرقُت ِحماها َبعَد ما َهبَّ اأَهُلهــــــــا    

   اأَخو�ُش ِغماَر الَظنِّ َوالَنَظِر ال�َضزِر
 

َفما راَعني اإِاّل ِن�ضــــــــــاٌء َلَقيَننــــــــــــــــي    

ُيباِلغَن يف َزجري َوُي�ضِرفَن يف َنْهري    
َيُقلَن مِلَن اأَهوى َواآَن�ضَن ريَبـــــــــــــــــــــــةاً    

    َنرى حاَلةاً َبنَي ال�َضباَبِة َوال�ِضْحــــــِر
اإَِليُكنَّ جاراِت احِلمى َعن َمالَمتي    

َوَذرَن َق�ضاَء الَلِ يف َخلِقِه َيْجـــــــــــــري   
 

َواأَحَرَجني َدمعي َفلَّما َزَجرُتـــــــــــــــــُه    

َرَددُت ُقلوَب العــــاِذالِت اإِلى الُعـــــــــــْذِر    
ت َفِجئَنني  َف�ضاَءلَنها ما ِا�ضمي َف�َضمَّ   

َيُقلَن اأَمانااً ِللَعذارى ِمَن ال�ِضْعـــــــــــــــِر    

َفُقلُت اأَخــــــاُف الَلَ فيُكنَّ اإِنَّنــــــــــــــــــي   
 

َوَجدُت َمقاَل الُهجِر ُيزرى ِباأَن ُيزري    
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اأََخذُت ِبَحظِّ َمن َهواها َوَبيِنهـــــــــــــــا    

    َوَمن َيهَو َيعِدل يف الِو�ضاِل َويف الَهْجِر
اإِذا َل َيُكن ِللَمرِء َعن عي�َضٍة ِغنـــىاً    

َفال ُبدَّ ِمن ُي�ضٍر َوال ُبدَّ ِمن ُع�ْضــــــــِر    
َوَمن َيخرُبِ الُدنيا َوَي�ضَرب ِبَكاأ�ِضها    

ها يف احُللِو َواحُللــَو يف املُرِّ َيِجد ُمرَّ    
َوَمن كاَن َيغزو ِبالَتِعاّلِت َفقـــــــــــــَرُه    

َفاإِّن َوَجدُت الَكدَّ اأَقَتـــــــــَل ِللَفْقــــــــــــِر   
 

َوَمن َي�ضَتِعن يف اأَمِرِه َغرَي َنف�ِضـــــــِه    

َيُخنُه الَرفيُق الَعون يف املَ�ضلَِك الَوْعِر    
َوَمن َل ُيِقم �ِضتااً َعلى َعيِب َغرِيِه    

َيِع�ش ُم�ضَتباَح الِعر�ِش ُمنَهِتَك ال�ِضْتِ    
ِع َف�ضلَــــــُه  ل ِبالَتوا�ضُ َوَمن َل ُيَجمِّ   

َيِب َف�ضُلُه َعنُه َوَيعَطل ِمَن الَفْخــِر     
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تول�شتوي

توُل�ضتوُي ُتري اآَيُة الِعلِم َدمَعها    
    َعلَيَك َوَيبكي بائـِــ�ٌش َوَفقيـــــــــــــــــــُر

َو�َضعٌب �َضعيُف الُركِن زاَل َن�ضرُيُه    
عيــــِف َن�ضيــــــــــــُر َوما ُكلُّ َيوٍم ِلل�ضَ    

َوَينُدُب َفاّلحوَن اأَنـــــــَت َمناُرُهـــــــــــم    
بــــــوُه ُمنيــــــــــــــــــــــُر     َواأَنَت �ِضـــراٌج َغيَّ

ُيعانوَن يف االأَكواِخ ُظلمااً َوُظلَمــــــــةاً    

َوال مَيُلكوَن الَبثَّ َوهَو َي�ضيـــــــــــــــــُر    
َتطوُف َكعي�ضى ِباحَلناِن َوِبالِر�ضى    

َعلَيِهم َوَتغ�ضى دوَرُهم َوَتـــــــــــــــــزوُر    
ـــــــــــُه  ذ َلَك ُلبُّ َوَياأ�ضى َعلَيَك الديُن اإِ   

َوِللخاِدمنَي الناِقمنَي ُق�ضـــــــــــــــــــوُر    
اأََيكُفُر ِباالإجِنيِل َمن ِتلَك ُكْتُبـــــــــــــُه    

    اأَناجيُل ِمنها ُمنِذٌر َوَب�ضيـــــــــــــــــــــــُر
َوَيبكيَك اإِلٌف َفوَق َليلى َنداَمـــــــــــــةاً    

َغداَة َم�ضى ِبالعاِمِريِّ �َضريـــــــــــــــــُر    
ـــــــــــــــــــــــــُه  َتناَوَل ناعيــــــَك الِبالَد َكاأَنَّ   

ريــــــــــــــــــــُر َيراٌع َلُه فـي راَحَتيَك �ضَ    
َوقيَل َتَوّلى ال�َضيُخ يف االأَر�ِش هاِئمـااً   

 

َوقيَل ِبَديِر الراِهبـــــاِت اأَ�ضـيـــــــــــــــــُر    
َوقيَل َق�ضى َل ُيغِن َعنُه َطبيُبـــــــُه    

َوِللِطبِّ َمن َبط�ِش الَق�ضاِء َعذيُر    
يَّ فـي الَثـــــــرى  اإِذ اأَنَت جاَورَت املََعرِّ   

َوجاَوِر َر�ضوى فـي الُتاِب َثبيــــُر    
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َواأَقَبَل َجمُع اخلاِلديــَن َعلَيُكمـــــــــــا    

قداِر الَنظرِي َنظيـــــــــــــــُر َوغالى ِبِ    
َرها �َضذىاً  َجماِجُم َتَت االأَر�ِش َعطَّ   

َجناُهنَّ ِم�ضٌك َفوَقهــــا َوَعبيــــــــــــــُر    
ِبِهنَّ ُيباهي َبطُن َحّواَء َوِاحَتـــــــوى    

َعلَيُهنَّ َبطُن االأَر�ِش َوهَو َفخــــوُر    
ث َعِن الِبلى  َفُقل يا َحكيَم الَدهِر َحدِّ   

َفاأَنَت َعليٌم ِباالأُمـــوِر َخبيـــــــــــــــــــــــُر    

اأََحطَت ِمَن املَوتى َقدميااً َوحاِدثـــــااً   
 

ل ُمنِكٌر َوَنكيــــــــــــــــــــُر ِبا َل ُيَح�ضِّ    
َطوانا الَّذي َيطوي ال�َضَمواِت يف َغٍد    

    َوَين�ُضُر َبعَد الَطيِّ َوهَو َقديـــــــــــــُر
َتقاَدَم َعهدانا َعلى املَوِت َوِا�ضَتـــوى    

َطويُل َزماٍن فـي الِبلى َوَق�ضيـــــــــُر    
ق ِباالأَم�ِش ِعّنى َكني�َضٌة  َكاأَن َل َت�ضِ  

 

َوَل ُيوؤِون َديٌر ُهناَك َطهـــــــــــــــــوُر    
اأَرى راَحةاً َبنَي اجَلناِدِل َواحَل�ضـى    

َوُكلُّ ِفرا�ٍش َقـــد اأَراَح َوثيـــــــــــــــــــــــــــُر    
َنَظرنا ِبنوِر املَوِت ُكلَّ َحقيَقـــــــــــــــــــــٍة    

َوُكّنا ِكالنا فـي احَليـــــاِة �َضريـــــــــُر    
اإَِليَك ِاعِتايف ال ِلَق�شَّ َوكاِهــــــــــــــٍن    

َوجَنواَي َبعَد الَلِ َوهَو َغفــــــــــــــــــوُر    
َفُزهُدَك َل ُينِكرُه يف االأَر�ِش عاِرٌف   

 

َوال ُمَتعاٍل يف ال�َضمـــــــــــــاِء َكبيــــــــــــُر    
َبياٌن ُي�َضمُّ الَوحُي ِمن َنَفحاِتــــــــــــــــِه    

َوِعلٌم َكِعلِم االأَنِبياِء َغزيـــــــــــــــــــــــــــــُر    
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�َضلَكُت �َضبيَل املَُتفنَي َوَلذَّ لـــــــــــــــي    

    َبنوَن َومـــاٌل َواحَلياُة ُغـــــــــــــــــــــروُر
اأَداُة �ِضتائي الِدفُء يف ِظلِّ �ضاِهــــٍق   

 

يفي َجنٌَّة َوَغديـــــــــــــــــــــــــُر ُة �ضَ     َوُعدَّ
ـــــــــــــــــةاً  َوُمتِّعُت ِبالُدنيا َثماننَي ِحجَّ   

َر اأَّيامي ِغنىاً َوُحبــــــــــــــــــــــوُر      َوَن�ضَّ
وِء ال�َضم�ِش يف ُكلِّ َبلَدٍة  َوِذكٌر َك�ضَ   

َوال َحظَّ ِمثُل ال�َضم�ِش حنَي َت�ضرُي    
َفما راَعني اإِاّل َعذارى اأََجرَننـــــــــــــي    

َوُربَّ �َضعيٍف َتَتمي َفُيجيـــــــــــــــــــُر    
اأََردُت ِجواَر الَلِ َوالُعمُر ُمنَقــــــــــ�ٍش    

َوجاَورُتُه يف الُعمِر َوهَو َن�ضيــــــــــُر    
بااً َوَنعيٌم َبنَي اأَهٍل َوَموِطـــــــــــــــــٍن  �ضِ   

َوَلّذاُت ُدنيـــــا ُكلُّ ذاَك َنـــــــــــــــــــــــــــزوُر    

ِبِهنَّ َوما َيدريَن ما الَذنُب َخ�ضَيــٌة    
َوِمن َعَجٍب َتخ�ضى اخَلطيَئَة حوُر    

اأَواِن�ُش يف داٍج ِمَن اللَيِل موِحــــــــ�ٍش    

ِ اأُن�ٌش فـي الُقلوِب َونـــــــــــــــــــــوُر     َولِلَّ

رَيــــــــــــــــٍم  َواأَ�ضَبُه ُطهٍر يف الِن�ضاِء ِبَ   
    َفتاٌة َعلى َنهِج املَ�ضيِح َت�ضيــــــــــــــــــــُر

َ النا�ُش ما ِبِهــــــم  ُت�ضاِئُلني َهل َغريَّ   
َوَهل َحَدَثت َغرَي االأُموِر اأُمــــــــــوُر    

َوَهل اآَثَر االإِح�ضاَن َوالِرفَق عاَلـــــــٌم    
    َدواعي االأَذى َوال�َضرِّ فيِه َكثيــــــُر

ِة َبيَنُهـــــــــــــم  َوَهل �َضلَكوا �ُضبَل املََحبَّ   
َكما َيَت�ضافى اأُ�ضَرٌة َوَع�ضيـــــــــــــــــــــــُر    
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َوَهل اآَن ِمن اأَهِل الِكتاِب َت�ضاُمـــــــــٌح    

َخليٌق ِباآداِب الِكتــــــاِب َجديــــــــــــــــــــُر    
َوَهل عاَلَج االأَحياُء ُبوؤ�ضااً َو�ِضقــــــــَوةاً    

َوَقلَّ َف�ضاٌد َبيَنُهــــم َو�ُضــــــــــــــــــــــــــــروُر    
ُقِم ِانُظر َواأَنَت املاِلُئ االأَر�َش ِحكَمةاً    

فــــاَد َنثيــــــــــــــــــــــُر م اأَ اأَاأَجدى َنظيٌم اأَ   
 

اأُنا�ٌش َكما َتدري َوُدنيــــــا ِبحاِلهــــــــــا    

َوَدهٌر َرِخيٌّ تــــاَرةاً َوَع�ضيـــــــــــــــــــــــــــــــُر   
ٍد   َواأَحواُل َخلٍق غاِبــــــــٍر ُمَتَجـــــــــــــــــــــدِّ   

ٌل َواأَخيـــــــــــــــــــــــــــــُر َت�ضاَبـــَه فيهــــــا اأَوَّ    
رُّ ِتباعااً يف احَليـــــــــــــــاِة َكاأَنَّهـــــــــــــــا  َتُ  

 

َمالِعُب ال ُترخى َلُهنَّ �ُضتــــــــــــــــوُر    
َوِحر�ٌش َعلى الُدنيا َوَميٌل َمَع الَهوى    

َوِغ�شٌّ َواإِفٌك فـي احَليــــــــــــــــاِة َوزوُر    
ـــــــــــــــــــٍة  َوقاَم َمقاَم الَفرِد فـي ُكلِّ اأُمَّ   

َعلى احُلكِم َجمٌّ َي�ضَتِبدُّ َغفيــــــــــــــُر    
َر َقوُل النا�ِش َمولىاً َوَعبـــــــُدُه  َوُحوِّ   

اإِلى َقوِلِهم ُم�ضَتاأِجٌر َواأَجيــــــــــــــــــــُر    
َواأَ�ضحى ُنفوُذ املاِل ال اأَمَر يف الَورى    

َوال َنهَي اإِاّل ما َيـــرى َوُي�ضيــــــــــــــــــُر    
ُت�ضا�ُش ُحكومـــــاٌت ِبِه َوَماِلـــــــــــــــــٌك    

ــــــــــــــــــــــــدوُر َوُيذِعُن اأَقياٌل َلــــــُه َو�ضُ    
ـــــُه  َوَع�ضٌر َبنوُه يف ال�ِضالِح َوِحر�ضُ   

َعلى ال�ِضلِم ُيجري ِذكَرُه َوُيديــــــــُر    
َوِمن َعَجٍب يف ِظلِّها َوهـــــــــَو واِرٌف    

ُي�ضاِدُف �َضعبااً اآِمنااً َفُيغيـــــــــــــــــــــــــــــُر    
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َوَياأُخُذ ِمن قوِت الَفقرِي َوَك�ضبــــــــــِِه    

َوُيوؤوي ُجيو�ضااً َكاحَل�ضى َومَييــُر    
َومَلّا ِا�ضَتَقلَّ الرَبَّ َوالَبحَر َمذَهبـــــــــــااً    

َتَعلََّق اأَ�ضباَب ال�َضماِء َيطيــــــــــــــــــــــــُر     
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�صافـي معروف الرُّ
�صاعٌر تنويرٌي من ع�صر الإحياء

اأ.ماجـد �صالح ال�صــــامرائي 
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مدخل:
�صوؤال ال�صعر.. اأ�صئلة ال�صاعر

على اأي نحو ينبغي علينا اأن نقراأ اليوم �صاعرًا من طراز معروف الر�صايف من بعد مرور 
ما يقرب من �صبعني عامًا على وفاته، على مداها بقي االهتمام به قائمًا، والروؤية ل�صعره 

ومواقفه الوطنية تتجدد؟
وما الذي مّيز جتربته ال�صعرية لتتمّيز مبا اأعطت يف زمن حتّول ال�صعر فيه من »التقليد« 
اإلى ما ُعدَّ يف وقته »جتديدا« بداأ باحلركة االإحيائية، لي�صهد من التحوالت ما ميكن اأن نعّد 

بع�صها حتوالت جذرية يف تاريخ ما �صُيعَرف بـ»ال�صعر احلديث« ببعديه الزماين والفني؟
اأخذ  وا�صح  نقدي  ـ  اجتماعي  ال�صعري مبنحى  وح�صوره  ا�صمه  اقرتن  الذي  ال�صاعر  وهذا 
نف�صه فيه مبنطلقات فكرية هي االأخرى وا�صحة املرامي والتوجهات.. هل لنا اأن نعّد هذا 
منه منعطفًا يف الفكر والتفكري يف ذلك الع�صر، الذي �صيكت�صب من الت�صميات ما جعل منه 
ع�صر تفاوؤل واأمل مبا هو م�صتقبلي، وهو الذي تبنى من االأفكار ما عّب عن روح النه�صة 
التي انتظرها الواقع، واليقظة التي �صتعّمر النفو�س، والتنوير الذي �صيقرتن، معايَن واأبعادًا، 
بالروؤى واالأفكار التي �صريكز عليها ويوؤكدها �صاعر اأراد اأن يجعل اأن�صاقًا لفكر االن�صان يف 
ع�صره،  فيجعل منها اأن�صاقًا لفكره وتفكريه و�صعره، و�صبياًل نحو ع�صر جديد؟ فاإن كان قد 
كتب منطًا من ال�صعر مغايرًا، لغة وم�صمونًا، لل�صائد، واإن حافظ على عمودية ال�صكل، فاإنه 
اإمنا اأراد بذلك/ ومن خالله اأن يخلق حافزًا الن�صان جمتمعه على اإحداث التحول يف تفكري 

االن�صان وفكره، ويف واقع املجتمع.
من هنا جند للر�صايف تاريخني متالزمني: تاريخ �صعري، وتاريخ �صيا�صي ـ اجتماعي.. وقد 
اإلى الثاين  اإلى االأول فاأغنى روؤيته ال�صعرية مب�صامينه، وتوّجه باالأول  حّول التاريخ الثاين 

فدّعَم الوعي فيه وعّززه باملوقف.
هل كانت »الهوية« تعنيه؟ وباأي ُبعد، واأي معنى؟

يالحظ قارئ �صعر الر�صايف هذا اجلمع املتحقق عنده بني العروبة واالإ�صالم. فهو امل�صلم 
يف  اال�صالم  عن  املدافع  النزعة  القومي  العربي  وهو  واأّمته..  عروبته  عن  املدافع  القومي 
متابعة  هو  القراءة،  هذه  يف  هنا،  تقدميه  على  ونحر�س  نحاول،  وما  ال�صحيحة.  اأ�صوله 
االأفكار التي تبناها، واملواقف التي اتخذ انطالقًا من حالة االنتماء هذه، مبا اأكد به قيمة 
الوطن والوطنّية، معززُا روح املواطنة وجوهر االنتماء اإلى اأمة لها تاريخ، وح�صارة، واأدب، 

وفكر وا�صتح�صر معانيها الكبى- اأي االأمة- يف غري قليل مما كتب.
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اأطروحاته  املفّكر  للعقل  فاإن  احلقيقي،  ال�صاعر  نع«  »�صُ من  هو  احلقيقي  ال�صعر  اأن  وكما 
الرائدة التي �صتتجلى، بالن�صبة اإلى الّر�صايف، يف ما كتبه يف »الر�صالة العراقية« و»ر�صائل 
الواقع  لكل من  امل�صطربة  الطبيعة  كما رف�س  فهو  املحمدّية...«.  و»ال�صخ�صية  التعليقات« 
واالن�صان جتاه الق�صايا امل�صريية، فاإنه �صريف�س الطبيعة امل�صطربة للعقل، اآخذًا نف�صه وما 
كتب مبنطق التحّول اجلذري للعقل احلديث، وبروح احلرية يف الثقافة احلديثة، راف�صًا كل 
اأمام املا�صي ليت�صّيد فيه.  اأن يفتح طريق احلا�صر  فكر، كما كل موقف توفيقي من �صاأنه 
فكان، بهذا، حداثي النظرة والتوّجه، واإن جانبًا مما كتب، يف ال�صعر وق�صايا الفكر، ميكن 
اأن ُين�َصب، بثقة، اإلى احلداثة، بحكم كونه ال يخرج عما لها من منظور. ويف توجهه هذا، 
فيها مبادئ  التي وجد  باملبادئ اال�صرتاكية  االأخذ  اإلى  والدعوة  االأخذ/  ياأُل جهدًا عن  مل 
اإ�صالح جذري، اإن مل نقل تغيريي للواقع، من دون التخلي عن املباديء القومية التي اآمن 
بها.. فقد جعل من اجتماعهما )اال�صرتاكية من منظور قومي( منطلقًا لبناء الواقع على 
اأ�ص�س م�صتقبلية �صليمة. وكان يف هذا قد واجه حتديني: التحدي الذي فر�صه الغرب بوجوده 
م�صتعمرًا للوطن ولالأمة، وحتدي االأفكار التقليدية.. وهو ما جعل ا�صمه يرتبط باالأحداث 
ال�صيا�صية يف تاريخ العراق احلديث، وحتديدًا يف الّن�صف االأول من القرن الع�صرين.. كما 
الزهاوي  ومعا�صره جميل �صدقي  له،  �صيكون  الذي  االجتماعي  بالتطور  اهتمامًا،  ارتبط، 
دور وا�صح فيه. ولعل هذا ما جعل خطًا م�صتمرًا من التطور ينتظم �صعره، وخ�صو�صًا ما 

يت�صل من هذا التطور باالأفكار والروؤية االجتماعية ـ ال�صيا�صّية.
اأم يف فكره، باملعنى الذي قّدم  اإن يف �صعره  وعلى هذا، فاإن الر�صايف مل يكن »م�صلحًا«، 
فيه اال�صالحيون امل�صلمون اأنف�صهم، اأو ابتنوا منه »م�صروعهم النه�صوي«، واإمنا كان ثوريًا 
�أمناط  من  �أنتج  وما  �لتقليدي  �لفكر  حدود  فيه،  وباطروحاته  بفكره،  جتاوز  ر�ديكاليًا 
لقي من  فاإنه  تاأثري وجتاوب يف ع�صره،  اأحدث من  بقدر ما  بوعي نقدي  ليظهر  التفكري، 
مواجهة اأ�صحاب املوقف التقليدي له ما خرج مبواجهيه من اطار الفكر واحلوار الى الت�صهري 
والطعن مبا اأ�صاء اإليه اجتماعيًا، واأدى به اإلى حياة مزرية.. ومع هذا مل يتنازل عما راأى فيه 
احلقيقة، وظّل موؤمنًا بالفكر اجلديد وما يحمل من اأفكار داعية اإلى التغيري التحول، متخذًا 

من النقد ملا يرف�صه، وال يريد له اأن يكون وجهًا للواقع، طريقه اإلى احلقيقة.
اإلى  الر�صايف  حملها  التي  اجلديدة،  واالجتماعية  الثقافية  الروؤية  عن  ال�صوؤال  ياأتي  وهنا 
والتوّجه  التفكري  املجتمع، جاعاًل منها عماد  اإقامتها يف هذا  اإن�صان جمتمعه، وعمل على 

فيه؟
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ميكن القول اإن الر�صايف اأخذ نف�صه، فكرًا وتفكريًا وروؤية �صعرية، مبنطق التحديث الثقايف 
ـ يف ما يحمله هذا التحديث من روؤية ينبني عليها كل من احلا�صر وامل�صتقبل، وهي روؤية 
علمانية تقوم على دفع الوهم عن عقل االن�صان وجمايل تفكريه، ونق�س كل ما من �صاأنه اأن 

ياأخذ مببداأ اإ�صفاء احلقيقة على املا�صي بكلية ما كان فيه، اأو جاءنا منه.
غري اأن هذه املواقف، على حّدتها، بح�صب ما جاءت يف اأطروحاته الفكرية ويف �صعره، مل 
جتعل ما كتب فيها/ ومن خاللها يتخذ �صيغة رّد الفعل، واإمنا جند �صعيه لتكري�س ما جاء به 

�صمن مباديء وروؤية وا�صحة. وهذا ما حتاول ال�صفحات التالية اأن جتلوه.

�صــــاعر ومرحلـة: جدلّية ال�ّصعر والواقع التاريخّي
كانت املرحلة التي عا�صها ال�صاعر معروف عبد الغني الر�صايف )1875ـ 1945م( مرحلة 
تاريخية بحق وحقيقة، واإن حفلت بالتداخالت ال�صيا�صية )املربكة يف اأحيان كثرية(، ولكنها 
قادت الى تغريات وتبدالت �صهدها الواقع العراقي بوجه خا�س، والعربي، املحيط به، بوجه 
عام، بحيث ميكن و�صفها باأنها مرحلة �صناعة الوعي واملوقف. و�صيكون للر�صايف، ال�صاعر 
واملفكر، دور وا�صح يف ذلك، ويف م�صتويني: امل�صتوى ال�صيا�صي ـ االجتماعي، وم�صتوى ال�صعر ـ 
باأن جعل منه، يف ما كتب، تعبريًا عن روؤية جديدة كان اأن دعا اإن�صان جمتمعه، من خاللها، 
اإلى بناء موقفه، واال�صطالع االيجابي والفاعل بدوره االجتماعي مبا يخرج بهذا املجتمع من 
اأزماته، ويف املقدمة منها الفقر واجلهل واملر�س.. حتى اأن �صاعرًا مثل بدر �صاكر ال�صياب 
�صريى، وهو ينظر يف جتربته يف م�صتوييها هذين، اأنه »لو مل يكن الر�صايف �صاعرًا عظيمًا 

لَكفاه اأنه كان رجاًل عظيمًا«.
وعلى الرغم مّما �صاد ع�صره/ مرحلته من اإرباك �صيا�صي، وتداخل يف املواقف، انعك�صت 
بدورها على و�صع املجتمع وحياة االإن�صان فيه، فاإنه ـ بح�صب روؤية ال�صياب ـ »اأدرك موقفه 
)...( خريًا مّما اأدركه معا�صروه من ال�صعراء واالأدباء«. وي�صري ال�صياب اإلى/ ويالحظ اأن 
وعي الر�صايف االجتماعي كان متفّوقًا على وعيه ال�صيا�صي. وعلى هذا فـ »اإن اأهم ما خّلفه 
لنا الر�صايف من تراث هو الق�صائد االجتماعية التي اأخذت �صكاًل ق�ص�صيًا يف الغالب«، وهو 
الذي ـ كما يرى ال�صياب ـ اأراد لنف�صه اأن يكون واقعيًا يف �صعره الق�ص�صي، يف الوقت الذي مل 
ل«، واإن كان  تكن فيه حدود االأدب الواقعي وا�صحة يف العراق، فان�صرف اإلى »ال�صرد املف�صّ
ذلك قد انعك�س ب�صورة فنية �صلبية، �صورة واأ�صلوبًا، يف بع�س الق�صائد ـ وقد اأعاد هذا اإلى 
»حياة البوؤ�س« التي عا�صها، وحت�ص�صها بعمق يف الواقع، ومن خالل حاالت عّب عنها اأجلى ما 
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يكون التعبري. وهذا ما جعل ال�صياب يذهب اإلى اأن الر�صايف ال�صاعر مل يجعل ال�صعر غاية يف 
ذاته، واإمنا هو عنده »و�صيلة للتعبري عن فكرته ال�صيا�صية واالجتماعية«، وقد عّده، يف هذا 

التوّجه منه، »مدر�صة جديدة لل�صعر...«)1(
ال�صيا�صي  امل�صتويني  على  عا�صها  التي  واالأحداث  العراق،  بها  مّر  التي  لالأو�صاع  كان 
ب�صخ�صيته  ال�صاعر  تكوين  يف  اأثرها  بال�صراع،  حفلت  حقبة  مّثلت  وقد  واالجتماعي، 
االجتماعية وال�صيا�صية هذه منذ اأن كان العراق حتت االإدارة العثمانية، ومن ثم وقوعه حتت 
هيمنة اال�صتعمار البيطاين.. فقد رافقها، وكان له راأي وا�صح و�صريح بها، وموقف منها، 
فوجدناه  يكون..  اأن  ينبغي  وكيف  للعراق،  االأف�صل  للم�صتقبل  الوا�صحة  روؤيته  عن  ف�صاًل 
والتكوين  العلم  بني  ال�صلة  عاقدًا  الفكري،  با�صتقاللها  ال�صيا�صي  االأمة  ا�صتقالل  يربط 

العلمي للمجتمع واإن�صانه وبني حرية الفكر:
اأُحّب الفتى اأن ي�صــتقّل بنف�صـــه        فُي�صبُح  يف  اأفكـاره  ُمْطـلَـقاً  ُحـــــــــــــــّرا
واأكرُه منـه اأن يكــون ُمقلِّـــــــــــــداً         فُيح�صُر يف الدنيا اأ�صرياً مع الأ�صرى

كما ربط العلم باالأخالق فاأكد اأن »لي�س منتفعًا بعلٍم.. فتًى مل ُيحرز اخُلَلَق الن�صريا«، معتبًا 
اخُلُلق »عماد بيت املجد«، فالنور عنده ملن هو ا�صلم �صمريًا. كما متّثل املدار�س رو�صًا »ُيْنبُت 
ينبغي  لها من دور  املراأة وما يرى  اآخر جنده يخ�س  والَفخارا«. ومن جانب  والُعلى  املجَد 
عدم احلّد منه، نافيًا ما يقول به البع�س من اأن يف »�صرع النبي حممد �صيئًا ُيخالُف �صرعة 

التمديِن.«
ولنا اأن نعّد االأو�صاع االجتماعية وال�صيا�صية التي عا�صها العراق، واالأحداث التي مّرت به 
على عهد ال�صاعر الر�صايف بها دوافع اأ�صا�صية وقفت وراء كثري مما كتب. ويف هذا لعله من 
بني اأوائل ال�صعراء الذين حترر �صعرهم من النزعة الفردية، وقد تغلبت على كثري من �صعر 
من �صبقه، زمنيًا، من �صعراء القرن التا�صع ع�صر، والتي �صتتعزز على نحو اآخر/ جتديدي 
على عهد ال�صعراء الرومان�صيني يف اأوائل القرن الع�صرين.. ليكون الر�صايف ال�صاعر الذي 
ي�صارك ال�صعب اأمانيه وتطلعاته، ويتح�ص�س معاناته االجتماعية )من فقر، وعوز، وتاأخر(، 
امل�صحون  بها �صوت ق�صيدته  ارتفع  التي  النداءات  اأعلى  من  واحلرية  احلياة  نداء  ويكون 

1 املقال تعود كتابته الى اآذار/ مار�س 1952، ون�صر يومها يف �صحيفة “الثبات” البغدادية، بعددها ال�صادر يف 17 منه. 
واملقتب�س عن: حممد �صالح عبدالر�صا: بدر �صاكر ال�صياب، مقدمات و�صفحات نادرة ـ متوز للطباعة والن�صر ـ دم�صق 

2013 ـ �س :73 ـ 79
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�صعبه..  اأرهقت  كما  هذا  بواقعها  احلياة  اأرهقته  فقد  باالآالم..  املتفّجر  الغ�صب،  بروح 
ولعله، يف هذا املنحى الذي اتخذ، اأول �صاعر، على عهده حياًة، ينزع بال�صعر نزعة �صعبية، 
متح�ص�صًا اأوجاع النا�س ومعاناتهم، وم�صتق�صيًا اأ�صباب اآالمهم، وم�صتبطنًا جذور امل�صكالت 
التي تواجه حياتهم، ومتبنيًا ق�صاياهم.. وكان يف هذا  �صادق القول واملوقف، ومعبًا عن 
روح انتماء حقيقي اإلى هذا ال�صعب ـ الذي وجده، من جانبه، اأقرب �صعراء ع�صره اإليه. فهو 
مل يجعل ق�صية ال�صعر وال�صاعر قائمة على ما قامت عليه عند البع�س من �صعراء ع�صره، 
�صيء  لكل  باأّن  فقالوا  والتباعد  الُبعد  على  اأقاموها  الذين  بخا�صة،  منهم  والرومان�صيني 
مكانه: فال�صعُر هنا، وهناك الواقع.. واإمنا هدم »جدار العزل« هذا جاعاًل من الواقع ق�صية 
ال�صعر، ومن املجتمع، بق�صاياه ومعاناة االإن�صان فيه، مدار الروؤية ال�صعرّية عنده، فاإذا هو 

ميتلك �صفة الثوري الذي يدرك موقعه، كما ُيدرك م�صوؤولياته وينه�س بها.
عبد  العثماين  بال�صطان  بدَءا  كله،  هذا  وراء  يقف  ممن  واملعلن،  الوا�صح،  ملوقفه  ونتيجة 
احلميد، و�صواًل اإلى االنكليز البيطانيني الذين احتلوا العراق، وتتابعًا اإلى ما اأقاموا فيه من 
»�صنائع وطنية« ووجوه تابعة لهم �صيا�صة، وموطدة لوجودهم �صلطة وحكمًا... نتيجة لهذا 
كله، وف�صحه ما انطوى عليه »احلكم الوطني« من تبعية وا�صتتباع للمحتل، كان اأن تعر�س 
الذي جعله  االأمر  الدولة،  به من مواقع يف  ما كان حريًا  وُمبعدًا عن كل  للنفي غري مرة، 
يحيا حاالت قا�صية من الفقر واحلرمان و�صظف العي�س، ما قاده اإلى اال�صتنجاد باالأخيار 
من مواطنيه، ال بوجوه ال�صلطة واحلكم، م�صتعينًا بهم على احلياة، وجاعاًل من دعمهم له 
دعمًا لروح املقاومة فيه.. فاأعانوه، مبا �صمن له ا�صتمرار �صوته الراف�س، و�صمن ت�صاعد 
�ل�سيادية،  �لوطن  بحقوق  ُيفّرط  وجده  ما  كل  مو�جهة  يف  له  �ل�سند  وقدم  �لغا�سبة،  لغته 
هذا  فيه  نحى  الذي  ول�صعره  �صاعرًا،  له  تو�صيفًا  اأردنا  ما  فاإذا  الإن�صانه.  الكرمي  وبالعي�س 
ع�صويًا«  انتماًءا  »املنتمي  موقفًا«،  »امللتزم  بامتياز،  الوطني«  بـ»ال�صاعر  و�صفناه  املنحى، 
لق�صيته: الوطن واالإن�صان. وقد امتدت جتربته هذه لت�صوغ وجودها االأكمل من خالل ما 
واالجتماعي  ال�صيا�صي  البالد  واقع  به  ا�صطرب  ما  بع�س  من  هي  حية  جتارب  فيه  جند 
واالقت�صادي والثقايف.. وبدرجة اأكب: االإن�صاين يف ما �صهد من متوجات قا�صية.. فان�صّب 
االجتماعي،  ُبعديه:  يف  ال�صيا�صي  اجلانب  على  ان�صّب  ما  اأكرث  عنده  ال�صعري«  »املو�صوع 
ال�صلطة ونظام احلكم  وال�صيا�صي، مبا يف ذلك  وَعوز واهمال..  �صاد املجتمع من فقر  مبا 
واالنتداب البيطاين على بلده.. حتى و�صفه بع�س دار�صي �صعره وجتربته يف هذا املجال 
بتاأثري  الذي جتدد  لل�صعر  العربية  مثال يف  »اأرقى  ُيعد  الذي  الثوري«  ال�صيا�صي  بـ»املو�صوع 
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العوامل املبا�صرة اخلارجية، من �صيا�صية واجتماعية«، حتى ليعزو هوؤالء ما حدث من »منّو 
فني عظيم ال�صاأن« اإلى بلوغ »الوعي بالذات« يف املجال ال�صيا�صي.)1(

من خالل هذا/ وبه حتددت »هوية ال�صاعر«. فهو اإن كان ولد الأب ينحدر من اأ�صول كردية، 
ومن اأم عربية االأ�صول، فاإنه كان يوؤكد ب�صدة عروبته. وقد عّب اأو�صح ما يكون التعبري عن 
نزعته العربية هذه، داعيًا اإلى ما يدعو اإليه اأ�صحاب الفكر القومي ومريدوه من مت�صك مبا 
لالأمة من ُمُثل اأخالقية، وتاأكيد ما لها من مقومات الوجود التاريخي.. وقد منح نف�صه، عن 

فخر واعتزاز، لقب »�صاعر العرب«، اإذ يقول خماطبًا نف�صه: 
عهدُتَك �صاعَر العرب املُجيدا    فما لَك ل ُتطارحنا الن�صيدا

ولعل ما انفرد به الر�صايف ومتّيز موقفًا اأنه كان �صاعرًا موؤمنًا بر�صالته الوطنية/ القومية.. 
اأبّية من العزة والكرامة  اأمة حّرة  اأن تنال ما تناله كل  فقد »اآمن باأن االأمة العربية يجب 
وا�صتقاللها  االأمة يف حتررها  واأن حياة هذ  االأمة حياة..  لهذه  اأن  واآمن  وال�صوؤدد.  واملجد 

ووحدتها...«)2(
فقد  اال�صالحية.  والنزعة  اال�صالح  فيه  ا�صرتاكيًا، جتاوز  نزوعًا  االجتماعي  نزوعه  وكان 
اأن يعي�س  تبنى م�صكالت الفقراء، وعر�س ماآ�صيهم جراء العبودية واال�صتغالل، ودعا الى 
�الن�سان بحرية وكر�مة، بعيدً� عن كل ت�سلط و��ستغالل، ف�ساًل عن دعوته �لى فك �رتباط 
االقت�صاد الوطني باالآخرـ اال�صتعمار الذي ال ميّثل عنده اإال وجه اال�صتغالل والهيمنة على 
مقدرات االأمم. لذلك اقرتنت دعوته الى اال�صتقالل ال�صيا�صي ببناء اقت�صاد م�صتقل يقوم 

على عماده اخلا�س، اأو ما ميكن اأن ندعوه بـ »التنمية الوطنية«:
      لو جعلنا كلَّ �صيِء وطنيا   لقطفنا ثمَر املجِد َجنّيا

وياأخذ على »ال�صيا�صيني املتع�صبني«، ومنهم من دخل ال�صيا�صة من طريق الدين، ف�صلهم، 
اإذ جاءت »اأجّل اأعمالهم غري منطبقة على ال�صيا�صة املتينة املتطورة )...( بل عكفوا على 
�صيا�صـــــة �صلبة �صلداء، واأ�صروا على تنفيذها« فـ »اأ�صاعوا ما ك�صــــــبوه يف الزمن القدمي«، 
واأوقعوا »البالد يف  �صيق من املعنويات واملاديات على ال�صواء«، م�صريًا اإ�صارة تاأكيد منه اإلى 

ب«. اأن »ع�صرنا اليوم ع�صر حركة وتطور، ال ع�صر ت�صّلب وتع�صّ

ـ  العربية  الوحدة  درا�صات  مركز  ـ  احلديث  العربي  ال�صعر  يف  واحلركات  االجتاهات  اجليو�صي:  اخل�صراء  �صلمى   1
بريوت2001 ـ �س 49.

2 روؤوف الواعظ: معروف الر�صايف، حياته واأدبه ال�صيا�صي ـ دار الكتاب العربي مب�صر ـ د. ت ـ �س9 
3 امل�صدر نف�صه ـ �س 249 .
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 لقد بنى الر�صايف مواقفه ال�صيا�صية واالجتماعية على ما حتقق له من اإدراك الواقع مبا فيه 
من حراك �صيا�صي واجتماعي.. وبذلك ميكن اأن نعّده »َجَديّل الروؤية«ـ واإن مل ُيدرك اجلدلية 
يف اأ�صا�صها املعريف. كان يفكر بالواقع، وُيحّدد دوره/ تاأثريه املمكن فيه. وكان يف هذا كله 

حرَّ الروؤية والتفكري.
 

بني مدينتني
)بغداد ـ ا�صطنبول ـ بغداد(

ا�صتحّب  فاإنه  فيها،  االأولى  حياته  وعا�س  وتعّلم  ببغداد،  ولد  الر�صايف  اأن  من  الرغم  على 
وعمل  االأ�صول،  تركية  امراأة  من  وتزّوج  حتديدًا،  منها  ا�صطنبول  ويف  تركيا،  يف  احلياة 
العثماين، ونال احلظوة عند بع�س  املبعوثان  نائبًا يف جمل�س  تعيينه  يف �صحافتها، وجرى 
رجاالتها من ال�صيا�صيني وا�صحاب الفكر والقلم... اإال اأن ما يوؤكده كّتاب �صريته هو اأنه، على 
ما اأحرز من مكانة، مل ينتِم »اإلى حزب من االأحزاب التي كانت موجودة يف ذلك العهد«، بل 
»كان دائم االت�صال بالهيئات واجلمعيات التي كانت تعمل يف �صبيل الق�صية العربية«. وعلى 
الرغم من اأنه »كان ي�صعر بالعالقة القوية التي تربط بينه وبني ال�صلطة العثمانية، باعتباره 
اأحد رعاياها امل�صلمني، بيد اأنه، واحلق، كان ال يتوانى يف اإظهار عروبته، واحلر�س عليها، 
وكان ال يتاأخر عن بذل اجلهد يف تدعيم غاياتها، ويدعو اإلى ما كانت تدعو اإليه، ويكافح 

التدخل االأجنبي الذي كان يروم ا�صتغالل تلك احلركات الوطنية.«)1(
ويف هذه الفرتة قويت عنده »بع�س املباديء ال�صيا�صية، واملُثل االن�صانية، وازدادت ر�صوخًا«. 
وُيعيد بع�س دار�صيه هذا التطور عنده اإلى تاأثره »مبعاين فكرة الثورة« التي جاءت بها الثورة 

الفرن�صية، »والتي كانت تنادي بالعدل واحلرية وامل�صاواة.«)2(
ويذكر دار�صوا هذه احلقبة من تاريخ الدولة العثمانية، الثقايف والفكري، ما ميكن اأن ُيعّد 
حتواًل فعليًا يف الواقعني الثقايف واملجتمعي يف تركيا، والتي كانت لها انعكا�صاتها عليه، فكرًا 
وتوجهات، بحكم وجوده يف هذا املحيط االجتماعي من خالل ما كان له من مواقع، وتفاعله 
الثورة«  التغيري، ما جعل »روح  اإلى  الدعوة  التي حملت  »التيارات املجّددة« فيه، ومنها  مع 
روحًا قائمة. فقد »�صاد االأدب الرتكي تياران«، االأول منهما �صمي »اأدبيات جديدة«، ويعزو 

1 روؤوف الواعظ: معروف الر�صايف حياته واأدبه ال�صيا�صي ـ دار الكتاب العربي مب�صرـ د.ت ـ �س68
2 امل�صدر نف�صه ـ �س70
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هذا  زعيم  اإلى  م�صريين  الفرن�صية«،  الكال�صيكية  »باملدر�صة  التاأثر  الى  ظهوره  الباحثون 
التيار، ال�صاعر نامق كمال، الذي ُعّد وقتها اأبا الوطنية يف ما ُعرف بـ«العامل العثماين«. واأما 
واأوائل  التا�صع ع�صر  القرن  اأواخر  »اأدبيات جديدة حديثة«، وظهر يف  الثاين ف�صمي  التيار 
القرن الع�صرين، وقد وجده بع�س من در�س احلقبة التي ظهر فيها تيارًا يوؤكد من املعاين 
ما هو اأبعد من معاين التجديد.)1( وقد حت�ص�س الر�صايف هذه »املعاين اجلديدة«، واأّثرت يف 
فكره وانعك�صت على اأ�صلوب »تفكريه ال�صيا�صي واالأدبي«، حتى اأنه ترجم اإلى العربية بع�س 

اأعمال رّواد هذين التيارين.
ويذهب بع�س من تناول الر�صايف وفكره بالدرا�صة والتحليل اإلى اأنه، على الرغم من غ�صبه 
من ال�صلطان العثماين وال�صلطنة العثمانية، مل يكن من الداعني اإلى انف�صال »الدول العربية 
عن اخلالفة العثمانية«، واإمنا كان يدعو » اإلى اإ�صالح اأو�صاع البالد العربية �صمن ال�صلطنة 
»كيان  اإلى هدم  العرب،  رجاالت  من  الداعني،  مع  توافق  على  يكن  ولذلك مل  العثمانية«. 
ال�صلطنة العثمانية، وانف�صال البالد العربية عنها«، الأن اال�صالح املن�صود، بح�صب راأيهم، ال 

يتم اإال بذلك ـ وهو بخالف راأي الر�صايف.)2(
وجنده حتى يوم اإعالن الد�صتور العام 1908،)وقد ا�صتب�صرت فيه االأمة خريًا( ال يذهب 
واإمنا  وثناًء،  مديحًا  عبداحلميد  ال�صلطان  اأو�صعوا  الذين  ال�صعراء  من  معا�صريه  مذهب 
ُيعيده اإلى ثورة ال�صعوب التي تاأخذ حّقها بانت�صارها على م�صتلبيه. ومل ي�صلم عبداحلميد 

من تعري�س الر�صايف به 
ياأبى »على الطاغي ته�صمنا«، مقّرعًا  وهو يحتفي بالد�صتور.. فهو، ناطقًا بل�صان ال�صعب، 

القابلني بالذّل قائاًل:
     ل عا�َض مْن ل يخو�ُض املوَت ُمرت�صياً       بقــاءه  بع�صــا الــذلِّ  مركــوزا

وهو الذي طالب بخلع ال�صلطان قبل اإعالن الد�صتور، ومل يجعله هذا االعالن يتنازل عن 
مطلبه، فقال يف ق�صيدة له حتت عنوان »رقية ال�صريع«:

ت براأٍي مقّد�ٍض من ي�صـــاأُل             اأبْت ال�صيا�صة اأن تدوَم حكومٌة       خ�صّ
            َمَثُل احلكـومة ت�صتبّد بحكمها       َمَثـل البنـاء على نقـا  متهّيـــــــــــل

وا�صفًا تلّقبه بـ »ظل اهلل على االأر�س« باحلماقة التي »ال حماقة مثلها ُحمقًا«.. وكان »من 

1  نف�صه ـ �س: 73، 74
2  الواعظ : امل�صدر ال�صابق ـ �س 76
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اأ�صد منا�صري الثورة عليه، وقد زحف جي�صها ليجعل »ق�صر يلدز« ينحدر من علّو �صمائه 
فاإذا به ينحّط »اأ�صفَل �صافلينا«.

»االحتاديني«  ي�صكت عن  ال�صلطان عبداحلميد مل يجعله  وزوال ظل  الد�صتور  اإقرار  اأن  اإال 
احلكم،  يف  والع�صف  لبنوده،  اخلرق  م�صالك  من  اتخذوا  ملا  به،  الثورة  ا�صتبدلتهم  الذين 

والف�صاد يف االدارة،، فيخاطب الد�صتور قائاًل:
       بَك اليوَم اأ�صقانا اُللى اأنَت م�صــعٌد       لديهم، فيا للـه للم�صـعِد املُ�صـقي

       نراَك باأيديـهــم علـى اخلـلق حّجـــــــًة        واأنَت عليهم حّجًة ل على اخلـلِق )...(
      اأتر�صى باأن تخت�ّض باحلكِم مع�صراً       وُت�صبَح للبـاقني حرباً علـــــــى ِرقِّ

منا  قد  وم�صر  ولبنان  والعراق  �صورية  مثل  بلدان  يف  القومي  الوعي  كان  احلقبة  هذه  يف 
وتطور بفعل عاملني اأ�صا�صني:

التي  »الترتيك«  لنزعة  البداية  �صتكون  والتي  الرتكي،  اجلانب  عند  التع�صب  نزعة  منّو  االأول،  ـ 
الدولة  من  جعلت  اإذ  العرب،  حفيظة  بها  واأثارت  االأخرية،  �صنواتها  يف  العثمانية  الدولة  اتبعتها 

العثمانية »دولة تركية« قائمة على اأ�ص�س قومية من بعد اأن كانت »دولة اإ�صالمية« الدين والتوّجه.
حتت  املن�صوية  باملناطق  باأطماعها  وحتركها  الغربية  اال�صتعمارية  القوى  بروز  والثاين،  ـ 

احلكم العثماين.
ومع اأن »الثورة العربية الكبى« التي قادها ال�صريف ح�صني جاءت حتت عنوان: »نيل العرب 
5 حزيران/  اأعلنت البداية باأول اطالقة تنطلق من ق�صره يف  حريتهم وا�صتقاللهم«، قد 
قامت  الأنها  موؤيدًا،  اأو  منا�صرًا  ايجابيًا،  موقفًا  منها  يقف  الر�صايف مل  فاإن   ،1916 يونيو 
على تفاو�ض مع بريطانيًا وفاقًا ل�سروط و�سعتها، �أبرزها: عقد حتالف دفاعي بني بريطانيا 
ما  )وهــو  الـمريـــ�س«،  »اجل�صد  عن  وانف�صالها  ا�صتقاللها  �صتنال  التي  العربية  والدول 
اأعاد  وقد  وانحالل(..  تفكك  اأ�صابها من  ما  بنتيجة  العثمانية يف حينه  الدولة  به  ُو�صفْت 
�صلطانًا.  ال  دولًة  العثمانية،  للدولة  الوالء  الى  الر�صايف  من  املوقف  هذا  دار�صي  بع�س 
والثائرين  »وطنًا«،  العثمانية  الدولة  عّد  اإذ  املوقف،  وا�صحة  واجلهاد«  »الوطن  وق�صيدته 

�صّدها »اأعداًء« للوطن:
وا ال�صوارَم واحموا الأهَل وال�َصكنا يا قوم اإن الِعدا قد هاجموا الَوطنا      فان�صُ
كما اأنكر على االآخرين م�صايعتهم االنكليز ـ وعّدهم تابعني، وعّد موقف ال�صريف ح�صني باأنه 

»اأخزى البيَت واحلرما«، متفّجرًا بغ�صب الناقم على فعلته :
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         فاأنِت يا اأر�ُض ميدي حتته َجَزعاً      ويا �صــــماُء امطري عليه ِنَقما
وحني كانت احلكومة، التي مل تكن بح�صب ما راآها فيه، اأكرث من واجهة لالنتداب البيطاين 
»�صاعرًا  ُيعّد  اأن  اأو خائف من  وِجل،  وال  هّياب  منها غري  موقفه اجلريء  وقف  بلده،  على 

متطرفًا«، فو�صفها ـ وهو العارف بها، كما اأكد، وقال:
               َعـلٌَم ود�صــتوٌر وجمل�ُض اأّمــــــــــــٍة      كلٌّ عن املعنى ال�صحيِح حمّرُف
               اأ�صماُء لي�َض لنا �صوى األفاظها     اأما معانيـها فلي�صــــــْت ُتعـــــــــــــَرُف
               َمـْن يقراأ الد�صـــتوَر يعلَُم اأّنــــــُه     وفقـاً ل�صـّك النتــــــداب م�صــنَُّف

منذرًا احلاكمني ال�صوريني:
             ال�صعُب يف جزٍع فال ت�صتبعدوا     يوماً تثوُر به اجليو�ُض وتزحُف

كما حددها  ال�صيا�صة عنده،  الأن  فذلك  �صواه  اأعرف« من  وال�صيا�صة  »باحلكومة  كان  فاإذا 
االأغرار، وفن دقيق قد  اأيدي اجلهلة  تنو�صه  اأن  اأرفع من  النطاق، هو  وا�صع  »ِعلٌم  بنف�صه، 

ُيكت�َصْب باملمار�صة والتجربة اأكرث مما ُيكت�صب بالدر�س يف املدار�س واجلامعات.«)1(
ُتعار�س واقع احلكم العثماين، قد زّينْت  اإن جراأة الر�صايف يف ما كتب ون�صر من ق�صائد 
للبع�س من خارج العراق اأنه »ا�صم م�صتعار ل�صاعر عراقي كبري« ـ كما ذهب يف ذلك ال�صاعر 
اللبناين ب�صارة اخلوري )االأخطل ال�صغري( الذي ُاعجب مبا له من جراأة املوقف وج�صارة 
ورجال عبداحلميد،  ُيظّله خيال عبداحلميد،  يج�صر رجل  مت�صائاًل: كيف  فكتب   . القول. 
بلد  االإ�صالمي يف  االإ�صالح  العثمانية، ينفخ يف موقد  البالد  الثورة يف قلب  على بعث هذه 
كبغداد حيث ت�صود الرجعية الدينية وتطغى«، مدلاًل على ما يقول، وداعمًا ت�صاوؤله بقوله يف 

ق�صيدة له بعنوان »�صجن بغداد«: 
             بالٌد اأناَخ الـذّل فيـها بكلـكٍل       على كل مفتول ال�صبالني اأ�صيِد

اأو يف ق�صيدة اأخرى له يف »الرتبية واالأمهات«:
             وقالوا �صرعُة ال�صالم تق�صي     بتف�صيـل الذيَن على اللَّواتي
             لقد كذبوا على ال�صالم َكِذباً      تـــــزوُل ال�ُصمُّ منه مزلــــــزلِت

و�صرتافقه اجلراأة وج�صارة القول يف ما راأى فيه انحرافًا عن درب احلقيقة الوطنية اإبان ما 
ُعرف بـ »احلكم الوطني«.)2(.

1 عن الواعظ ـ م�صدر �صابق ـ �س248
2 عن: الواعظ ـ م�صدر �صابق ـ �س86 ـ وقد ُن�صر يف �صحيفة “البالد” البغدادية ل�صاحبها روفائي بطي ـ العدد188 ـ1930
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 يف املدينتني اكت�صف ما للحرية من ُبعد حياة ومعنى وجود وذلك من خالل ما �صاع فيهما 
من ا�صتبداد احلاكم، �صلطانًا وملكًا.

ال�ّصاعر واحلاكم: )الر�صايف وامللك في�صل(
باحلاكم  عالقته  اأن  �صعره،  �صفحات  عنه  تتجلى  وما  الر�صايف،  حياة  م�صار  من  يبدو  ما 
كانت، على الدوام، �صلبية. فهو مل ميدح حاكمًا، وال تقّرب من حاكم، اأو ماالأ �صّدة حكم، 
اإن كانت قد بداأت مع  بل كانت هناك، على الدوام، عالقة متوترة بني ال�صاعر واحلاكم، 

ال�صلطان العثماين عبداحلميد فاإنها �صتتوا�صل لتبلغ في�صل، اأول ملك على العراق.
الى  تعود جذورها  واإمنا  العراق،  والدة  في�صل  وامللك  الر�صايف  بني  التجايف  تكن حالة  مل 
هجائه ال�صريف ح�صني، والد في�صل، عندما اأناب نف�صه عن العرب يف اإعالن احلرب على 
الدولة العثمانية بهدف االنف�صال عنها، والوقوف منها موقف املعار�س، وجاءت معار�صته 
واعرتا�صه من خالل النظر اإلى ال�صريف ح�صني ب�صفته الن�َصبّية والدينية، اإذ اإنه، وبح�صب 
اأن يثور با�صم القومية، وال اأن يخرج على دولة ا�صالمية جائرة  هذه ال�صفة، »ال يجوز له 
بل  العربية  القومية  با�صم  اأن يخرج عليها ال  له  اأبْت جاَز  فاإن  العدل،  اإلى  بعد دعوتها  اإال 
َب في�صل ملكًا على  با�صم الديانة اال�صالمية التي ميّت هو بن�صبه اإلى �صاحبها«)1(. ويوم ُن�صّ
�صورية مل يكن مرّحبًا، وال را�صيًا بوجود الر�صايف يف دم�صق ـ عا�صمة مملكته ـ التي جاءها 
فل�صطني  اإلى  وتوّجه  مغ�صبًا،  فغادرها  وح�صوة..  من�صب  من  ياأمل  كان  مبا  نف�صه  موؤماًل 
من بعد اأن كتب ق�صيدته »بعد براح ال�صام« التي �صّب فيها »جام غ�صبه على اأولئك الذين 

خذلوه واذّلوه من رجال احلكم«: )2( 

مبفاخـر الـُعرِب الكـرام  تفيـــــــ�ُضقد كـنُت اُنيـط للقـري�ض قريـحًة
حمياي فيه على النوى معرو�ُضوَلَكْم وقفُت من ال�صيا�صة موقفاً
اإذا كان  فيـهُم  فتــرة  وربـــــــــــــو�ُضم�صتنه�صاً بال�صعر قومي للُعلـــى
قبلي، ومل ُين�َصــــد هنــاك قريـ�ُضاأياَم مل ينطـق بذلك �صـــــاعــــــــــــــــٌر
خاَب القري�ُض وعاد وهو جري�ُضحتى اإذا دار الزمـاُن مــــــــــــــــــــــــداره
ما كان حــّراً �صــــعره املـقـــــــــــــرو�ُضوغدا ُينازعني احلرورة �صاعـــــــــــٌر
كاأبي براقــ�ض طبـعه املـرفـــــــــــو�ُضويبّز يف ثوب الأمانة خائـــــــــــــــــــــــن
و�َصَراُه هذا الّدرهم املقُبــــــــــــــــــو�ض من كّل َعْبٍد يف ال�صيا�صة باَعـــــــــــــه
اأنـا كنــُت �صاحبها  وكــان  يقــــو�ُض  كم مّدٍع دعواي يف وطنيـــــــــــــــــــــــــة

1 الر�صالة العراقية يف ال�صيا�صة والدين واالجتماع ـ دار اجلبل ـ بغداد 2007ـ �س172
2  الواعظ ـ �س 77
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   ويعود اإلى بغداد العام  1920، مغادرًا القد�س التي حظي فيها بالتكرمي واالحرتام، وقد 
ُدعي اإلى العودة للم�صاركة يف املعركة ال�صيا�صية التي �صتكون على جبهتني:
ـ جبهة مواجهة االنكليز النهاء احتاللهم العراق وت�صلطهم على مقدراته..

ـ وجبهة حتقيق احلكم الوطني فيه...
فاإذا هو يخو�س املعركة مع هذه احلكومة التي ن�صبها االنكليز واختاروا في�صل ملكًا على 
عر�س العراق، بينما كان هو من الداعني »الى تن�صيب رجل من العراقيني اأنف�صهم، ذلك 

هو ال�صيد عبدالرحمن النقيب، اأحد اأ�صراف بغداد، ورئي�س احلكومة العراقية املوؤقتة.«)1(
طرفها،  من  وهي،  طرف،  من  احلاكمة،  ال�صطة  يواجه  فهو  وتتوا�صل:  املعركة،  وت�صتمر 
الوطنية  مواقفه  �صوء  يف  منها  بالرفيع  ياأمل  كان  التي  احلكومية   املنا�صب  من  ت�صتبعده 
اأ�صندْت  فاإذا ما  الثقافية واالجتماعية..  الوا�صحة، و�صهرته، ومبا يالئم طموحه ومكانته 
اإليه وظيفة وجدها لي�صت له، واإمنا ميكن اأن تكون ملن هو اأقّل منه مكانة وا�صمًا وموؤهالت، 
نف�صه )�صقر  نظر  وهو من هو يف  �صكلية«،  »وظيفة  الى  تكون  ما  اأقرب  كونها  ف�صاًل على 

بغداد( اإن مل يكن يف نظر جمتمعه.. فما كان منه اإال اأن يعود اإلى امللك، ليقول فيه:
           لنا َمِلٌك تاأبى ع�صابة راأ�صـِه         لها غري �صيف التيمزيني عا�صبا
           ولي�ض لنا من اأمره غري اأّنه         ُيعــّدد  اأيـاماً  ويقبــ�ُض  راتبـــــــــــا

اأيامًا  »يعدد  اأنه )اأي في�صل(   يعتقد  اإذا كان ما يزال  وحني واجهه في�صل مت�صائاًل عما 
ويقب�س راتبا«، اأجابه: »اأرجو اأن ال تكون كذلك«، نافيًا اأمامه اأن يكون مناف�صًا له ـ ما اأثار 
الر�صايف عليه رّد خ�صم.. وغادر مكتبه غا�صبًا...  الذي قابله معاتبًا فرّد  غ�صب في�صل 
و�صيغادر، من بعد هذا، الى اال�صتانة، ومنها الى بريوت العام 1922 جاعاًل منها منت�صبه، 

وموؤماًل: »لعل بريوت بعد اليوم ُتوؤويني« وقد:
                  خابـت ببغــــداد اآماٌل اأوؤملها       فهل تخيب اإذا ا�صتذرْت ب�صّننِي؟

معلنًا ب�صراحته وو�صوح القول مق�صدًا منه:
                  عاهدُت نف�صـَي والأيام �صاهدة       األَّ اأقرَّ على جور ال�صالطنِي

                  ول اأ�صادُق كّذابـاً ولــــــــــو مـلـكاً       ول اأخالُط اإخواَن ال�صياطنِي  
اإال اأنه مل ميكث هناك طوياًل، فعاد اإلى بغداد العام 1923 لي�صدر �صحيفة با�صم »جريدة 

االأمل« التي ما لبثت اأن احتجبت عن ال�صدور من بعد ثمانية و�صتني عددًا �صدرت منها. 

1 الواعظ ـ نف�صه ـ �س79
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واإذا كان قد ُعنّيَ »نائبًا يف املجل�س النيابي العراقي«، وتقّلب يف كر�صّي النيابة ثمانية اعوام 
متتالية )نائبًا عن املنتفك ـ النا�صرية الواقعة جنوبي العراق(، فاإن االأمر الذي مّت من قبل 
احلكومة، وهواملعار�س �صيا�صتها، ياأتي يف �صياق ما عمدت اإليه من »ا�صطناع« معار�صة قليلة 
العدد بالقيا�س على كرثة اأن�صارها وموؤيدي �صيا�صتها ممن ُو�صفوا باملاأجورين والطامعني.. 
فمثل هذه املعار�صة، التي لن تكون لها �صلطة التاأثري على القرار الذي تتخذ، من �صاأنها اأن 
ُت�صفي  ال�صرعية على م�صروعاتها وقراراتها.. اإال اأن موقفه كان وا�صحًا، وهو الذي جّرد 

�صعره »من ثياب ريائه« ومل ُيك�ِصه »اإاّل معانيه الغّرا«. 
واإذا كانت هذه املواقف منه قد اأثارت غ�صب ال�صلطة احلاكمة عليه، ودفعتها اإلى حماربته 
والت�صييق عليه، حتى يف عي�صه، فاإنه، على �صّدة ما واجه، مل ُيعلن عن ا�صت�صالمه لها حتى 

يوم وجد نف�صه يف اأخريات حياته يعي�س اأق�صى حاالت الفقر والفاقة والعوز:
ـ�ِض             اإذا ابت�صمْت يل عّزتي ونزاهتي       فل�صــُت اأبايل بالزمان الـُمَعـبَّ

املجتمع،  حياة  يف  البوؤ�س  م�صاهد  ت�صوير  اإلى  �صادقًا  ذاتيًا  اندفاعًا  به  اندفع  ما  وهو 
اأ�صد  من  البوؤ�س  م�صاهد  »كانت  اإليه:  ُين�صب  الذي  القول  اأن  حتى  فقرائه،  مع  والتعاطف 
اإلى نظم ال�صعر«)1( يحمل التن�صي�س ال�صريح والوا�صح مق�صدًا على ما  الدواعي عندي 

�تخذ من توجه يف ما ن�سج من قول.
فمن خالل ذلك كان اأن اأعلن حربه على اال�صتغالل، والتفاوت والتمييز الطبقي، ما جعل 
اأن  وجد  اإذ  ال�صعر)2(،  كتب من  ما  بع�س  اال�صرتاكي يف  التوّجه  اإليه  ين�صب  دار�صيه  بع�س 

اإحقاق احلق هو يف »املذهب اال�صرتاكي« ولي�س يف �صواه:
اإّنـا احلـقُّ مذهـَب ال�صـــرتاكية         فـي ما يختـ�ّض بالأمــواِل
مذهــٌب قـد نحـا اإليـه »اأبو ذّرٍ«        قدميـاً فـي غابـر الأجيـاِل
لي�ض قدر الفتى من العي�ض اإل         َقْدُر انتاج �صعيه املتوايل

وكاأنه ي�صري الى القاعدة يف الفكر املارك�صي : »لكل بح�صب طاقته، ولكل بح�صب انتاجه«.
ومن خالل هذا نظر نظرة ناقد ف�صيح اللغة يف ما ُيعّد من »اأمرا�س املجتمع«، كاال�صتغالل، 
ال�صبيل  �صلك  وقد  القائل،  وهو  ذميمة،  عيوبًا  فيها  راأى  فقد  والرياء..  والنفاق،  والكذب، 

املعار�س لذلك:

وبيئته  العراق  ل�صاعر  اأدبية  درا�صة  الر�صايف،  معروف  طبانة:  بدوي  الدكتور  كتاب  يف  اإليه  م�صندًا  القول  هذا  جاء   1
�ل�سيا�سية و�الجتماعية ـ ط2 ـمطبعة الر�صالة ـ القاهرة 1957ـ �س171.

2 تفا�صيل هذا املوقف جندها يف كتاب هالل ناجي: القومية واال�صرتاكية يف �صعر الر�صايف ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ 1959
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              اأحـّب �صراحتي قـوًل وفـعـــــال       واأكـرُه اأن اأميل الى الـرياِء
              فما خادعـُت  يف اأحـٍد باأمــــــــــــٍر       ول اأ�صمرت ُح�صواً يف ارتغاِء 

              ول�صنا من الذين يرون خرياً       بابقاِء احلـقيقـِة يف اخلـفاِء

حياة.. ومعرتك:الق�صيدة بو�صفها �صهادة وموقف
ال�صعري  ح�صوره  واأكد  عا�صه  الذي  الع�صر  �صياق  يف  ال�صاعر  حياة  يف  نظرنا  ما  فاإذا 
واالجتماعي والفكري فيه، من حيث �صعة االهتمام، �صنجدها حياة طويلة، على الرغم من 

اأنه مل يتجاوز ال�صبعني من �صنّيه.. وذلك ل�صببني، اأو بفعل عاملني:

اأمكنة   ويف  االأحداث،  وحا�صمة  �صاخبة  �صيا�صية  اأزمنة  االمتداد يف  هو هذا  منهما  االأول  ـ 
فيها  وح�صوره  اأحدثتها،  التي  والتغريات  وتبدالتها  ال�صيا�صات  هذه  �صراع  اأر�صها  �صهدت 

ح�صور الفاعل وامل�صارك، واإن بالراأي والكلمة واملوقف...

ـ والثاين هو اإن ال�صعر الذي كتبه فيها/ ومن خاللها ُيغطي حاالت ال�صراع هذه، ف�صاًل عن 
كونه »�صـــهادة من موقف« على ما كان يجري ويح�صل. فاإذا كانت �صــــخ�صيته قـد اقرتنت 
ما  فاإن هذا هو  بنبة احلرية،  ال�صعري م�صحونًا  وجاء �صوته  والتمرد،  بالرف�س  ح�صـورًا 
جعل اأثر ما يرى ويقول فعااًل يف الواقع االجتماعي. واإذا جاز لنا القول اإن ال�صيا�صة واملجتمع 
�صكال بنية »عقله ال�صعري«، فاإن هذا هو االأقرب اإلى ما كان، اأو انفطر عليه من قيم ومعاٍن 

وطنية فائقة.

تعبث  البيطاين  املحتل  بها  ن�صّ التي  احلكومة  اأنه مل يرتك  كما  و�صاأنه،  ُيرتك  اأنه مل  اإال 
ب�صاأن البالد ومقدرات �صعبها. فاإذا كانت »حربه« عليها قد بداأت من رف�س االحتالل فاإنها 
امتدت اإلى رف�س تولية في�صل اأمريًا، ثم ملكًا على العراق، منت�صرًا الأنداده من الوطنيني 
العراقيني. وقد وجد يف هذه التولية انت�صارًا الإرادة املحتل ـ الذي ظّلت اأمور البالد خا�صعة 
ت معاهدة 1922 املعقودة بني العراق وبريطانيا  لو�صايته ونفوذه، اآخذًة بتوجيهاته، اإذ ن�صّ
يف اأحد بنودها على »اأن على ملك العراق ا�صت�صارة احلكومة البيطانية يف جميع االأمور 
املهمة التي مت�ّس بتعهدات وم�صالح بريطانيا الدولية واملالية، ويف كل ما يوؤدي الى �صيا�صة 
مالية ونقدية �صليمة«. ومل تختلف عنها معاهدة 1930 التي اأكدت، هي االأخرى، على ربط 

العراق الى عجلة املحتل البيطاين مبا األزمته به من قيود...
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وقد جوبهت هذه املعاهدة، كما �صابقتها، بغ�صب �صعبي عارم كان الر�صايف، موقفًا و�صعرًا، 
�صاحب ح�صور كبري فيه، اإن مل نقل اإنه من »قادة الراأي« املعار�صني للمعاهدتني. ومل يكن، 
يف موقفه هذا، بعيدًا من »حركة ماي�س 1941« التي قام بها اجلي�س العراقي يوؤازره ال�صعب 
الراف�س اأ�صا�صًا لكل ما كان ياأتي من املحتل، اأو تاأتي به حكومة تاأمتر باأمره.. فكان الر�صايف 
من الداعني اإلى فتح طريق التحّول الدميقراطي بكل ما يحمل من وعود بالتطور امل�صتقل. 
لقد اأدرك اأن اخلالف الوطني مع اال�صتعمار ال ُيحّل اإال بالثورة القومية الثورية. ومن هنا 

جاء تاأييده »حركة ماي�س« واالنت�صار ملبادئها. 
نتيجة ذلك تعّر�س لكل ما ي�صد اأبواب احلياة والعي�س الكرمي بوجهه، حتى وجد نف�صه ي�صكن 

»اخلان« من بعد اأن تع�صرت عليه �صكنى الدار التي حتفظ عّزه:
�صكنُت )اخلان( يف بلدي كاأّن        اأخو �َصـــَفٍر َتـقاَذُفـُه الدروُب  
وعا�ض »معي�صة الغرباِء فيــــــه       لأّن اليوَم يف وطني غريُب«  

ومما حتفل به �صرية حياته، ويبني عنه �صعره، اأنه كان كثري اخل�صوم واخل�صام، وقد مّر 
على غري خ�صم من خ�صومه املنتق�صني من مكانته ال�صعرية يف غري ق�صيدة له، منها ما 

جاء فيها قوله:
       يا لهجني ب�صــتمي يف جمال�صــكم      ناموا على الأمـن يف اأح�صان ُغفران
       لول ترّفع نف�صـي عن �صـــفاهتكـــــم      اأحرقتـُكم  من  لظـى هجـوي  بنـيـراِن

فهو وا�صح يف ما يتخذ من موقف، �صريح يف ما يقول يف االأ�صخا�س، واملواقف، واحلاالت، 
على  حياته  يف  يت�صرف  »كان  فقد  دة«،  املتجرِّ »ال�صراحة  بـ  �صراحته  ُو�صفت  لقد  حتى 

الطبيعة، فال ُيخفي عماًل يعمله، واليكتم راأيًا يعتقده، وال ُيداهن �صخ�صًا يكرهه.«)1(

الّر�صايف والإحياء: ال�صوؤال، واملكا�صفة، والنقد
للتقليد  جتميلي«  »م�صطلح  من  اأكرث  ميثَّله  الذي  الفني  والواقع  حقيقته  يف  االإحياء  لي�س 
واال�صتعادة. ويبدو ال�صاعر االحيائي وكاأنه يعيد بناء ذاته االإبداعية، وبالنتيجة املتح�صلة 
اإعادة بناء ق�صيدته، من حيث البنية ال�صعرية وابداالتها، على االأ�ص�س التي و�صعها ال�صاعر 
اأن  )االحيائي(  ال�صاعر  هذا  وجد  اإذ  وتطوره،  ال�صعر  ازدهار  ع�صور  يف  القدمي  العربي 
بالعودة  �إال  يكون  �النحطاط ال  �إياها ع�سر  �أورثه  �لتي  �أزمته  �لعربي من  بال�سعر  �خلروج 

1  يو�صف عزالدين: الر�صايف يروي �صرية حياته ـ �س53



172

منها  يكت�صب  مل  التي  االبداعية  �صروطه  ومتّثل  ازدهاره،  ع�صور  يف  ال�صعري  املا�صي  اإلى 
االإحيائي« كونه  »ال�صعر  اإلى  الذي يجعلنا ننظر  االأمر  املقلِّـد«،  و«النموذج  التقليد،  اإال روح 
حالة �سعرية مغلقة على �ملا�سي، ومن�سوية حتت »�سروط تقليده« �أو »حماكاته« يف بع�ض ما 
وجد فيه هذ� �ل�ساعر »منوذجًا حيًا« يحقق �حلياة لق�سيدته من خالل تقليده و�لن�سج على 

منو�له ن�سج تقليد كثريً� ما بدد �لروح �حلّية لهذ� �ل�ساعر.
اإلى �صبط االأطر النظرية له، وتعيني االأ�صا�صيات  واإذا كان امل�صطلح )االحيائي( يدعونا 
»االبداعية« التي مثلته، اأو متثل فيها نقول: اإن هناك »روؤية مهيمنة« على النمط االإحيائي 
هي روؤية ال�صاعر االأ�صل، و«تفاعل تقليد« متحقق لنمطه.. بل هناك ما ميكن اأن نعّده »حالة 
م�صرت�صلة« من الت�صورات، والبناء اللغوي، واأ�صلوب االأداء والتعبري، مبا جعل منه »النموذج 
املهيمن« على ق�صيدة ال�صاعر االإحيائي، حتى اأ�صبح �صائعًا ما ميكن اأن ُنطلق عليه »م�صرتك 

البنية ال�صعرية« بني النموذجني/ النمطني : املقلَّد، واملقلِّد.
عملية  عرفت  ما  بكل  اآخر،  ع�صر  اإلى  ع�صر  من  االنتقال  على  موؤ�صرًا  الت�صمية  كانت  واإذا 
االنتقال هذه من تغرّي، فاإن االإحياء نف�صه �صهد انتقااًل من مرحلة الى اأخرى. فالتطور، اإذا 
ما توا�صل، �صيمّثل حركة دائمة ـ وهذا ما كان: فمن »الق�صيدة االإحيائية« التي اتخذت ُبعد 
التماهي مع مناذج �صعرية من الرتاث، اإلى ما اأف�صى بالق�صيدة الى ما جند فيه خ�صو�صية 
الروؤية والتعبري، و�صواًل اإلى »احلركات« التي حملت طابعًا جتديديًا يف الروؤيا ال�صعرية لل�صاعر، 
ويف اللغة، واأ�صلوب االأداء ال�صعري )كما يف احلركة الرومان�صية، ومدر�صتْي اأبولو واملهجر(، 

اإلى »الق�صيدة اجلديدة« و«ال�صعر اجلديد« ـ مبا مّثال من خيار �صعب يف حركة التطور هذه.
ميكن و�صع الر�صايف، ال�صاعر وال�صعر، يف هذا ال�صياق، واإن يف حدود معينة قد تنح�صر 
اأ�صبح  الذي  والتطور  التغاير  ُيبز  ال�صعري، وهو ما  واأ�صلوب اخلطاب  واللغة  امل�صمون  يف 
عليه �صعره، وقد جاء معظم هذا ال�صعر كما لو اأنه ا�صتجابة، حّية وحيوّية، لهموم املرحلة 
التي عرفت من حاالت التغرّي وتطور الوعي ال�صيا�صي واالجتماعي والثقايف  ما اأ�صبغ على 
ق�صيدته خ�صائ�س و�صمات ال ميكن، بحال، عزلها عن الواقع، اأو النظر اإليها بعيدًا عنه. 

فكما اأراد اأن يجعل لل�صعر »�صلطته« على الواقع، ببّث اأفكار التغاير من خالله وا�صاعة روح 
التغيري فيه، كانت لهذا »الواقع �صلطته« عليه مبا ا�صتاأثر به منه من القول الناه�س بهذا 
اأ�صا�س »املو�صوع ال�صعري« عنده، ومنطلقه، م�صتاأثرًا باهتمامه، و�صيبني  الواقع، الذي هو 
به/ ومن خالله »روؤية مغايرة« لـ«�صعر مغاير« من حيث الروح واجلوهر وطبيعة التوجه التي 

�صتحكم خطابه ال�صعري هذا.
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من هنا فاإن اإعادة قراءة الر�صايف، �صاعرًا و�صعرًا، قراءة لـ«ذات �صاعرة« جمتمعية التكوين 
واالهتمام، تاريخية التطّلع، هي اإعادة قراءة للتطّلع الذي احتكم اإليه املجتمع يف مواجهة 
كل ما ميكن اأن يكون له تاأثريه ال�صلبي على اإرادته التاريخية، ف�صاًل عن مواجهة اال�صتعمار 
ما  ومعّينًا  الواقع،  اأر�س هذا  واإزالته عن  ينبغي هدمه  ما  له، حمددًا  التابعة  واحلكومات 
اإليه من روؤية، يف  اأ�ص�س. و�صيوؤثر هذا املوقف، مبا احتكم  اأية  ُيبنى بدياًل وعلى  اأن  ينبغي 
اأو خ�صو�صية امل�صمون  اأ�صلوب االأداء  اإن من حيث  ال�صعرية، وطريقة بناء ق�صيدته،  لغته 
والداللة.. اإذ عمد الى ك�صف امل�صكوت عنه، واطلق »املكبوت«، اأو »املحّرم �صيا�صيًا« بح�صب 

منطق ال�صلطة القائمة يومها.

اإال اأنه على الرغم من كل ما حقق/ وحتقق له من خالل هذا التوجه الوا�صح مبا يتوا�صل 
وروح الع�صر الذي عا�صه من تطلعات، وكان له فيه جتارب وروؤى جديدة، فاإن الُبعد الذي 
ُين�صب اإلى اجلانب االإحيائي ظل، يف نظر نفر من نقاده، قائمًا يف بع�س من �صعره، ليجد 
»من حيث  »املو�صحة«..  من  بها  يقرتب  �صيء  على  »االأر�س«  مثل  له  ق�صيدة  النقاد  هوؤالء 
من  الفقهاء  نظمه  »اعتاد  ما  وهو  املتون«،  »�صعر  ي�صمى  ما  اإلى  اأقرب  هي  اأو  مو�صوعها«، 
متون اللغة واحلديث وامل�صطلحات الفنية.«)1( كما ُعّد »ال�صرب البياين« يف بع�س ق�صائده 
ينظمها  راح  التي  القدمية«  بـ«املعاين  عنايته  جانب  الى  واملنحى«،  الَنَف�س  جاهلّي  »�صربًا 

»باأ�صلوب فخم رائق.«)2(

ومع اأن الر�صايف ولد قبل والدة »ع�صر الواقعية« مبفهوماته وحمّدداته الفكرية يف االأدب 
العربي، ويف ال�صعر منه بخا�صة،، فاإننا ميكن اأن نن�صبه، �صاعرًا و�صعرًا، اإلى هذه »الواقعية«، 
فنحن جند يف �صعره ما ميكن اأن نعّده ا�صتجابة، اإن مل نقل »تاأ�صي�صًا فعليًا« لهذا املفهوم، 

�صواء يف ما اأخذ به من اجتاه، اأو حكم �صعره من توّجه. 

فقد كان ال�صوؤال الذي واجهه هو »�صوؤال الواقع« مطروحًا على ال�صاعر وال�صعر ولي�س »�صوؤال 
ال�صعر« مطروحًا على ال�صاعر، كما هو االأمر مع »ال�صعراء االإحيائيني«. وكان الدافع املحرك 
له يف مثل هذا التوجه هو اختالل العالقة بني الواقع ـ يف ما هو متعنّي به من حال �صيا�صية 
لهذا  ويجعل  اأف�صل،  ما هو  اإلى  تطّلع  الواقع مبا يحكمه من  واإن�صان هذا  ـ  و�صلطة حاكمة 

1  ال�صيخ جالل احلنفي: الر�صايف يف اأوجه وح�صي�صه ـ ج1ـ مطبعة العاين ـ بغداد 1962ـ �س40
2  امل�صدر نف�صه ـ �س 49
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االإن�صان دورًا ايجابيًا وفاعاًل بايجابيته هذه فيه، ال اأن ُيفر�س عليه الوقوف اإزاءه م�صلوب 
االإرادة وم�صتلب الفعل.

يكن  ومل  اأثري يف ع�صره،  قد  �صواهم«  وتقّدم  العرب  »تاأخر  اأ�صباب  ال�صوؤال عن  كان  واإذا 
اإعادة  يف  �صيكون  ال�صاعر  الر�صايف  جواب  فاإن  اجلذور،  عن  بحث  �صوؤال  بل  عابرًا  �صوؤااًل 
اأ�صباب تاأخر العرب اإلى اال�صتعمار واالأنظمة وال�صلطات احلاكمة التي جاء بها، واأن تقدم 
االآخرين، اأممًا و�صعوبًا، قد مّت لها من خالل ما اأحرزت من حترر. لذلك جنده يرت�ّصم هذا 

البعد يف قوله:
           لالنـكلـيز مطامع فـي بالدكـم         ل تنتهي اإل باأن تتبل�صــفوا 

وقد تو�ّصم فيه »روح الثورة« يف »مثالها الرو�صي«، بجذرية التغيري التي جاءت بها، ومل يكن 
دعوة اإلى »البل�صفية« يف ُبعديها ال�صيا�صي والفكري.. فقد كان ما يعنيه هو »املثال«، ال »روح 
التي تعرت�س �صبيل  للم�صكالت  اإذ ال حّل جذريًا  التوّجه« مبا يحمل من حمددات فكرية.. 
بني  التناق�س  وهو  املجتمع،  الداخلي يف  التناق�س  تنهي  التي  بالثورة  اإال  االجتماعي  النمو 

»الفئة احلاكمة« وال�صعب.
اإن ما اأقدم عليه الر�صايف، ومعا�صره جميل �صدقي الزهاوي )1863ـ 1936( يتجلى، اأكرث 

ما يتجلى، يف جمالني:
ـ االأول : جتديد الت�صورات. فهما مل يظاّل واقفني عند حدود النظرة القدمية، اأو يدوران 
دة لواقع احلياة  يف مدارها، واإمنا كان كل منهما اأن اأوجد اأن�صاقًا من الروؤية ال�صعرية املجدِّ
واالإن�صان، ا�صتتبعتها اأن�صاق تعبري جديدة يف م�صتوى القول ال�صعري، �صتمّثل، هي االأخرى، 

خطوة تقدم وجتاوز.
التي  وال�صيا�صية  االجتماعية  املو�صوعات  مع  التعاطي  طريقة  على  ان�صّب  الذي  الثاين،  ـ 
واالأ�صلوب  ال�صعري،  التعبري  بناء  يف  املعتمدة  اللغة  عن  ف�صاًل  املجتمع،  هذا  اإن�صان  تعني 
الفنية  لها حقائقها  دة«  »بداية جمدِّ يعّده  ل�صعرهما  دار�س  ما جعل غري  به،  يتحقق  الذي 

وم�صامينها املو�صوعية.
وكما كان لهذا، يف ما حتقق فيه، داللته الذاتية ـ االجتماعية والثقافية، كانت له داللته يف 
تكوين وبناء وعي �صعري جديد اعتمد الواقع املعي�س، مب�صكالته وق�صاياه، مو�صوعًا.. فكان 

اأن مّثل كل منهما تاريخية �صعرية جديدة على غراره اخلا�س.
 قامت اأطروحة الر�صايف ال�صعرية على ثالثة عنا�صر �صكلت اأبعادها الوا�صحة يف ق�صيدته، 
من/  انطلق  فقد  البديل«.  »تقدمي  الى  منه  يخل�س  والنقد، مبا  واملكا�صفة،  ال�صوؤال،  هي: 
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وابتنى �صعرية منفتحة على الع�صر، ُبعداها املو�صوعيان: االإن�صان، والواقع، من دون اإهمال 
مل�صاألة اال�صتغال على الفن ال�صعري، الذي مل يكن ا�صتغااًل لذاته.

كتب الر�صايف �صعرًا ال �صلطة لنموذج املا�صي ومنطه عليه، بخالف ما كان االأمر عند معظم 
معه  فتداخلوا  ق�صيدتهم،  على  املُحيا  العربي  ال�صعري  النموذج  تغّلب  الذين  االحيائيني 

متماهني مع ما لالأ�سالف من �أمناط �لقول.
واإذا كان الر�صايف قد اأخذ نف�صه بالهّمني ال�صيا�صي واالجتماعي فكان »رائد الواقعية« يف 
ع�صره، فاإن �صاعرًا مثل حممود �صامي البارودي )1839ـ1904( كان اأن نظر الى ال�صعر 
َن به الر�صايف(، اإذ راأى، كما جاء  من اأفق اأقرب الى التخييل منه الى الواقع )الذي حت�صّ
يف مقدمة ديوانه، اأن »ال�صعر ملعة خيالية يتاألق ومي�صها يف �صماء الفكر فتنبعث اأ�صعتها اإلى 
�صحيفة القلب فيفي�س بالأالئها نورًا يت�صل خيطه باأ�صلة الل�صان فينفث باألوان من احلكمة 
ينبلج بها �حلالك، ويهتدي لدليلها �ل�سالك«. وعلى هذ�، فعنده �أن »خري �لكالم ما �ئتلفت 
األفاظه، وائتلفت معانيه، وكان قريب املاأخذ، بعيد املرمى، �صليمًا من و�صمة التكّلف، بريئًا 

من ع�صوة التع�صف، غنيًا عن مراجعة الفكرة، فهذه �صفة ال�صعر اجليدة«، كما راأى.
اأما ال�صاعر يف نظر اأحمد �صوقي )1868ـ1932( فهو »من وقف بني الرثى والرثيا ُيقّلب 
اإحدى عينيه يف الذّر وُيحيل اأخرى اإلى الذرى«، ف�صاًل عن نظرته لل�صعر كونه اإلهامًا يفتح 

اهلل به على ال�صاعر »فاإذا اخلاطر اأ�صرع والقول اأ�صهل، والقلم اأجرى، واملادة اأغزر.«)1(

الّر�صايف والتجديد: »عقلنة« ال�صعرّي
من خالل قراءة الر�صايف �صعرًا ن�صت�صف اأن روح التجديد كانت ُتداخل ما يقول، فالتجديد 
يف ال�صلب من فكره النقدي، اإال اأنه مل ميتلك و�صائل متثيل ما لهذا التجديد، يف ال�صورة 
التي �صيكون عليها عند اجليل التايل، من جوهر حي يف اللغة، واالأ�صلوب ال�صعريني، االأمر 
الذي قاده، يف نظر بع�س دار�صيه، الى »االهتمام باملعنى. وبذلك خرج من ح�صار اللفظ 

اإلى �صعة املعاين واالآراء احلديثة والتيارات الفكرية والعلمية الع�صرية.«)2(
ورموزها  اأعالمها  من  كان  التي  ال�صعرية  املرحلة  اإلى  بالقيا�س  جمددًا«  »�صاعرًا  ُعّد  وقد 
ال�صابقني،  االأكب منه »يكرر معاين  واقع �صعري كان اجلانب  احلية.. وقد متّيز �صعرًا يف 
االأقدمني  »اأخيلة  ا�صتعادة  املختلفة«، ف�صاًل عن  واغرا�صه  ال�صعر  دواعي  ويجرّت منهم كل 

1   انظر: حممد بني�س: ال�صعر العربي احلديث، بنياته واإبداالته ـ ج1ـ دار توبقال ـ البي�صاء1989ـ �س81ـ82
2   يو�صف عزالدين: الر�صايف يروي �صرية حياته ـ دار املدى ـ دم�صق 2004ـ �س10 .
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واأ�صاليبهم يف نظم ال�صعر وعنايتهم باملح�صنات البديعية...«)1( واإن راأى بع�س دار�صي �صعره 
اأنه من ال�صعراء )ويذكرون الزهاوي و�صوقي( الذين تو�صطوا »ما بني التقليد والتجديد. مل 
ُيقّلدوا التقليد االأعمى، ومل يرف�صوا الرف�س البات. نقلوا املو�صوعات ال�صخ�صية ال�صيقة يف 
القرن التا�صع ع�صر اإلى عامل النا�س واملجتمع، وجرت االآراء اجلديدة على األ�صنتهم، وثاروا 
على قيم بعينها، اجتماعية و�صيا�صية وفنية، ومل تعرف ثورتهم ابعادًا، اأو اطارًا ينتظمها. اإال 
اأنهم بالرغم من ذلك اأ�صاءوا الطريق لالأجيال القادمة.«)2( فتجديدهم مل يكن من خالل 
ابتكار اأ�صلوب فنّي خا�س، واإمنا ُعّد انتقالهم اإلى املجتمع وم�صكالته، واالإن�صان وما ينبغي 
اأن يتطّلع اإليه، جتديدًا. فهم بهذا قد مّهدوا لنه�صة �صعرية جديدة،«وجعلوا للمعنى املنزلة 

االأولى.«)3(
فال  ومبو�صوعها،  مو�صوعها/  من  تبداأ  ق�صيدته  فاإن  اآخر،  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
»مقدمات«، وال »مد�خل« ُيّهد بها ملا يقول. وبهذ� يكون قد فارق �لنهج �ل�سعري �لذي ظّل 
عليه بع�س جمايليه من الذين مل يتخلوا عن �صروب اال�صتهالل التقليدية. فقد حترر من 
اأن ن�صميه »لغة احلياة  اأثقال التعبري البالغي، متحواًل بق�صيدته، ومقرتبًا بها مما ميكن 
اليومية«، مبا حملته هذه اللغة عنده من هموم وتطلعات... ف�صاًل عن اأن ال�صعر »ال يح�صن... 

اإاّل وهو مبتَكٌر«.. وقد اأخذ امَلَثَل من نف�صه و�صعره يف ما له من اإبداع وابتكار فيه.
كما اأن ما كان يهمه يف خطابه ال�صعري احلفاظ على ما ميكن اال�صطالح عليه بـ«املقومات 
يتوّجه به/ ومن خالله  ـ يف ما  بالواقع  انتاج خبته  يعيد فيها  والتي  للخطاب،  ال�صياقية« 
اإن�صان هذا الواقع، موؤ�ص�صًا لروؤية م�صتقبلية عمادها: التحرر من اال�صتعمار و�صلطاته  اإلى 

احلاكمة، والتاأ�صي�س  لنظام وطني بحق.
وما ُعّد جتديدًا من الر�صايف، وبع�س جمايليه، هو جتاوز واقع التقليد الذي اأغرق ق�صيدة 
معظم من �صبقهم. وكان جتاوز واقع التقليد قد تر�ّصم معامل، وامتاز بخ�صائ�س و�صمات 
التعبري  من  جعل  اإذ  واأحا�صي�صه،  ال�صاعر  انفعاالت  واأخ�صها  بطابعها،  ق�صيدته  طبعت 
عن احلياة املعي�صة وما ت�صهد من تبدالت وحتوالت ف�صاءه ال�صعري مبا اجتمع له منه من 
معطيات. وهذا ما جعل بع�س دار�صي �صعره يجدون اأنه، ومعه الزهاوي، قد اأدخل اإلى ال�صعر 

ما جاء »منتزعًا من ل�صان العامة.«

1  الواعظ ـ م�صدر �صابق ـ �س46.
2  جالل �خلياط: �ل�سعر �لعر�قي �حلديث مرحلة وتطور ـد�ر �سادر ـ بريوت 1970ـ �س73.

3   جالل �خلياط ـ �مل�سدر �ل�سابق ـ �ض77.
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فاإذا ما جئنا الى معانيه فهي معاٍن ت�صدر عن/ وترتبط باحدى حالتني: فاأما الواقع املبا�صر 
مبا يفرز من معطيات كان الكثري منها ميّثل الوجه ال�صلبي لهذا الواقع.. اأو التجربة واملعاناة 
مبا كان يواجه، هو نف�صه، يف هذا الواقع مما يخرج على ال�صياقات الذاتية التي اتخذ يف 
م�صاره احلياتي، الفكري والتفكريي، وهو ما يرتفع مب�صتوى التعبري عنده مبا يحقق توا�صل 
ديباجة  ثبته يف  والتفاعل. فهو كما  اال�صتجابة  قائمًا على  توا�صاًل  املتلقي معه   القاريء/ 

كتابه »الر�صالة العراقية...« مما كان قد قاله من قبل:

        ركبُت بحــوَر ال�ّصــــعِر رهـواً ومائجاً        واأقـحمُت منـها كّل  هــوٍل ُيراعــيــــا
        و�صــــــرّيُت �صــــفني يف ِطالِب فنونــــه        واألقيُت يف غري املديح املرا�صـيــــــــــــا
        وقلُت:اأع�صني يا �صعر يف املدح اإنني       اأرى النا�َض موتى ت�صتحّق املراثيا
        ولو َر�صيْت نف�صـــي باأمر ي�صـــــينهــــــا        ملا نطــقْت بال�صـــــعر اإّل اأهاجــيـــــــــــا

ومل تكن لغة الر�صايف ال�صعرية لغة تكتفي مبالم�صة ال�صطح والظاهر، واإمنا هي لغة تتوا�صل 
يقول ملنطقها.  تنويرية« احتكم يف ما  ـ  مب�صارات فكرية واجتماعية ملا جند فيه »علمانية 
وهذه اللغة هي ما اأكد »املعنى« عنده، جاعاًل لهذا املعنى ترابطاته بعامل ينحو منحى التغرّي 

والتغيري.
يف  جلّي  نحو  على  يظهر  مل  هذا  فاإن  واجلديد،  التجديد،  الى  الدعوة  دائم  كان  اأنه  ومع 
�صعره، اإال ما برز من ذلك يف طبيعة معانيه، ويف مقاب�صة احلياة احلديثة همومها وتطلعات 
اإن�صانها، داعيًا اإلى اأن نتقّم�س منها ما جتددا، ما حدا ببع�س نقاده ودار�صي �صعره اإلى اأن 
ياأخذ على األفاظه اأنها »غري �صعرية«، بينما جند لغته تنفتح، يف ما يقول، على عاملني: عامل 

املعجم ال�صعري العربي بلغته احلّية، وعامل احلياة اليومية، مبا لها من حركية احلياة.
ولكن، هل جعل للغته هذه �صعريتها، اأم اأنه اكتفى منها باإبالغ امل�صمون؟

ما تنفتح عنه ق�صائده لقارئها هو اإدراك هذا القارئ اأن لل�صاعر ر�صالة يعمل على نقلها/ 
اإبالغها لقارئه/ متلقيه.. لذلك ال بّد من لغة تي�ّصر اإبالغ املعنى املراد. وقد »�صّي�س« هذه 

الر�صالة مبا ي�صتوعب موقفه، ويحمل وجهة نظره، ويعّب عن روؤيته.
اإال اأنه، ومع اقرتان تعبريه باالإبداع والت�صوير، كان اأن �صاب بع�س �صعره �صيء من ركاكة 
التعبري و�صحالة املعنى، على الرغم من متتعه بثقافة لغوية عالية. ومع اأنه مل يكن يعوزه 
ثم  و�رتفاع  بني هبوط  فهو  ت�ساعدي،  ن�سق  يتنامى يف  ال  �لتعبري عنده  فاإننا جند  �للفظ 
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هبوط. وقد �أخذ بع�ض نقاده عليه ذلك يف �أثناء حياته، �إال �أنه نفى ذلك، وقال بتنزيه �سعره 
من كل قول ركيك )كما ُنُزهُت من �صعر ركيِك(.. وت�صاءل من موقع الدفاع عن نف�صه 

و�صعره: 
      وهل يخطُر ال�صعُر الركيُك بخاطري     اإذا كان يف طوعي احت�صاب متينه؟

التعليقات«  ال�صعر، فهو يف ما جاء به يف كتبه ذات الطابع الفكري، من »ر�صائل  ويف غري 
حجمًا  واأ�صخمها  فكرية،  وجراأة  فكرًا  اأخطرها  اإلى  و�صواًل  العراقية...«  و»الر�صالة 
من  احلياة  �صاأنه جتديد  من  وعي  بناء  ي�صاعد يف  اأن  اأراد  اإمنا  املحمدية...«  »ال�صخ�صية 
خالل جتديد التفكري بالظواهر الفكرية والتاريخية فيها، والرتكيز على ما هو اأ�صا�س للفكر 
االن�صاين احلر الذي يرمي اإلى حترير العقل االإن�صاين من املالب�صات التاريخية التي حّدت 
ي�صري  اأخ�صع غري  فقد  التوفيقية.  املواقف  يتجاوز  وعي  بناء  العقل يف  دور هذا  اأو عطلت 
من االفكار واملعتقدات ال�صائدة، والتي اتخذ بع�صها ُبعد احل�صور التاريخي  ملنطق العقل 

املتحرر من كل َقْبليات �صائدة...
هذا الوعي �صيت�صكل عنده على نحو نقدي.. اإذا كنا جنده قد اأخذ عند جمايله جميل �صدقي 
الزهاوي بعدًا اجتماعيُا تناول التقاليد التي وجد الكثري منها رّثًا داهمه الِبلى، ودعا اإلى 
التحرر من قيودها،  الذاتية الإن�صان هذا املجتمع على  ينبني من خالل/ وبالقدرات  وعي 
ُبعدًا  �صياأخذ  الر�صايف،  عند  االأمر،  فاإن  الفردية..  احلرية  تاأكيد  اإلى  دعوته  عن  ف�صاًل 
�صيا�صيًا، و�صيعتمد النقد اجلذري القائم على موقف وا�صح من اال�صتعمار واأنظمة احلكم 
التي جاء بها لتعزيز وجوده و�صمان ا�صتمرار هيمنته. وقد وجد اأن هذا ال ميكن اأن يتحقق 
ما  على  باالعتماد  جمتمعيًا  املعتمد  املعريف  الفكر  وبالتايل  املعرفة،  بناء  باعادة  اإال  ويتم 
لالإن�صان من قدرات عقلية ينبغي اأن تنفتح على ما للع�صر من تطورات، ولي�س على الت�صليم 

مبا جاءنا من املا�صي على غري �صورته/ �صيغته احلقيقية.
من هنا �صياأخذ عمله ال�صعري والفكري ثالثة اأبعاد اأ�صا�صية:

ـ هجومية )بلغة الهجاء( على كل ما وجده يخرج على ما لالن�صان امل�صتنري من اإرادة عقلية 
يف ع�صر عّده ع�صرًا معرفيًا بامتياز.

ـ ودفاعية عن قيم ومباديء ومعارف فكرية جديدة اخذ نف�صه بها، وتبناها، واأراد لها اأن 
تكون م�صروع ع�صره.

ـ وتاأ�صيلية ملفهومات مثل: احلرية، واإرادة العقل املتحرر من املالب�صات التاريخية...
وقد اأظهر وعيًا وا�صحًا يف توجهه هذا، وهو الذي كتب ما كتب على اأ�ص�س ومعايري عقلية 
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متحررة من كل ما كان يجد فيه »مالب�صات تاريخية«.. فاأخذ مفهوم التحرر عنده بعدان: 
ُبعد التحرر من االأفكار ال�صلفية والفكر ال�صلفي، وُبعد التحرر من اال�صتعمار ـ الذي وجده 

من اأكب عوامل تكري�س التخلف يف املجتمعات امل�صَتعَمَرة.
لقد تزامن االإح�صا�س عنده ب�صرورة التغريرُّ الجناز التغيري املطلوب مع االإح�صا�س باجلديد 
نت  و�صرورة التجديد يف االأدب والفكر، ومن تالقي هذين االح�صا�صني وتفاعلهما ذاتيًا تكوَّ
قّوته املبدعة. فاإذا كان التجديد هو التغرّي والتحّول، فاإن نظرته اإليهما كانت نظرة جذرية.. 
وتتجلى هذه النظرة على نحو وا�صح يف ما توجه به يف خطابه ال�صعري الى القوى الفاعلة 

يف املجتمع، ومنها العّمال.
من هذه الزاوية مل يكن الواقع، يف منظوره، �صاكنًا، واإمنا هو حركية دائمة غالبًا ما تقود 
ه. ولعل هذا ما حدا به اإلى اأن يتخذ من  اإلى حتوالت كيفية، اإذا ما وجدت الراعي واملوجِّ
الثورة  العراقي، وهي  لواقعه  اأرادها  التي  التغيري اجلذري  البل�صفية« مثااًل حلركة  »الثورة 
َ �حلركة يف �سورتني: �سورة تطورية، و�أخرى ثورية. فقد  �لتي �نبنت على منهج جديل َعنينَّ
كان ما يدعو اإليه هو: اقتالع نظام قائم بكل قيمه القدمية وما له من ارتباطات التبعية، 
واحداث حتوالت كيفية متهيدًا القامة نظام جديد ال بّد اأن يكون للثقافة والفكر واالأدب دور 

فيها، ولذلك ينبغي اأن تتجدد جوهرًا.
       الر�صالة ال�صعرّية لق�صيدة الّر�صايف :حرّية الفكر من حرية الإن�صان

اأن العراق »الحرّية فيه للكالم، وال حرمة فيه للراأي والفكر..«)1( وهو  كان الر�صايف يرى 
من املنا�صلني يف �صبيل حرية الفكر التي اأنزلها املنزلة الكبى يف حياة النا�س واالأوطان:

       اإذا كان يف الأوطان للنا�ض غايــــــٌة       فحـريـة الأفكار غـايتــها الكــربى
       فاأوطانكم لن ت�صــتقّل �صــيا�صــــــــــــة       اإذا اأنتـم  مل ت�صــتقلوا بهـا  فكـــــرا
ٌر      فال تاأملن من َحـّده �صربــة بكـرا        اإذا ال�صيف مل يع�صده راأي حمرَّ

فهو ينظر اإلى »حرية الفكر« من خالل ما يرى من اأن الفكر عماد عقل االأمة. ولذلك جنده 
يت�صاءل:

       متى ُتطلـق الأيام حرّيــة الفكــِر       فين�صط فيها العقل من ُعقلة الأ�صِر
       وي�صـدُع كّل باحلقيقـة ناطقــــــــاً        وُيرتُك ما مل ُيدَر منها ملن يـدري

1   الر�صالة العراقية يف ال�صيا�صة والدين واالجتماع ـ بغداد 2007 ـ �س38
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 وهو من منح نف�صه حرية القول، ومل يطلبها من اأحد. وجتّلت »حريته« هذه يف م�صتويني:
ـ �صيا�صي، يف ما يت�صل باحلاكم وال�صلطة..

لتاخذ هذه احلرية  يوؤكد فيه ممار�صته حياته كما يريد ويرغب،  ـ اجتماعي، مبا  ـ وذاتي 
بعدها املجتمعي، متجليًة يف اإطار فكري يخ�ّس الروؤية لل�صائد واملاألوف مما ُيعّب به املجتمع 
لعقدة  جليًا  مثااًل  قّدم  اأن  كان  احلالتني  ويف  والزائف.  ال�صحيح  بني  ليف�صل  نف�صه،  عن 

التحرر من اخلوف، �صواء كان م�صدر هذا اخلوف ال�صلطة اأم املجتمع.
ا�صتاأثرت بجانب كبري من �صعره، فاإن اجلانب االآخر  ال�صيا�صة بتداخالتها قد  واإذا كانت 
البوؤ�س  بتاأثر ومعاناة من مظاهر  ال�صيا�صي هو ما كان يراه ويلم�صه  الذي يوازي اهتمامه 
املجتمعي، وال�صقاء، و�صيوع التاأخر، وهي ظواهر وجد فيها »اأدواء جمتمعية« من �صاأنها اأن 

حتّد من تطور املجتمع وتقدمه. وقد ربط هذا كله باحلكم، �صيا�صة ونظامًا: 
من اأين ُيرجى للعراق تقّدٌم     و�صبيل ممتلكيه غري �صــبيلِه
ل خري يف وطن يكون ال�صيُف عند جبانه واملاُل عند بخيلِه

والراأي عند طريده، والعلُم عند غريبِه، واحلكم عند دخيله
وقـد ا�صـتبدَّ قليله بكـثريه      ُظلماً، وُذلَّ  كـثرُيه لقـليلــــه

ولعل ما جعل من احلرية مبدًءا را�صخًا من مباديء حياته نزعة التمرد الثوري عنده. فهو 
�صخ�صية متمردة، راف�صة لكل ما يخرج على قناعاتها وال يتوافق وما توؤمن به من مباديء.
اأما ما ُعّد موقفًا من الدين فلي�س باالأمر الدقيق. فموقفه مل يكن من الدين يف ما له من 
حقيقة وجوهر ثقايف وح�صاري، واإمنا كان موقفًا من بع�س االأفكار واملمار�صات التي جتري 
با�صم الدين وهي لي�صت منه، وقد عّدها، كما عّدها �صواه، دخيلة على الدين ولي�صت منه، 

وهو ما يتجلى يف قوله:
ـُر دونها الأفـهاُم         ُلـّقـْنُت يف ع�صر ال�صــباِب حقائقـــــــاً     يف الدين تق�صُ
ــها اأوهـــــــــــــــــــاُم         ثّم انق�صى ع�صُر ال�صباِب وطي�ُصه     فـاإذا احلـقائـُق كلُّ

ويبدو »املوقف العقلي« منه اأو�صح يف ق�صيدة اأخرى يقول فيها متحّدثًا عن رجال الدين:
       ل َدرَّ  درُّ  رجـاِل الــــديِن اإنـــهــــــــُم          قـــد اأظــهروا فيـه غـــري ما كــتموا
       وا�صتعملوه كما تـــهوى ماآربـُهــم          كاأنـــــه  ليــــ�َض  اإّل  اآلــــــــــــة لـــهـــــــــــُم
       تا الّل ماكان يف ال�صالم من َحَرٍج          علـى الأنـام، ول فـي  نهـجه َغــمُم

ـه جـاَء   تي�صرياً وتب�صـــــرًة          للعاملني، واأحكامـــــاً  بهـا َحـكــمـوا        بل ُكلُّ
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      لكنما القوُم ظّلوا جامــدين على       ما منه قـد وّهـموا، يا بئ�ض ماوّهمـــــــوا
َــــــــــــــــُم        اإذا �َصلَكَت الى ال�صالح م�صلكــــه       فاأنــَت  فـي  راأيـهم  بالكـفِر  مّتهــــ
       واإْن ت�صادمَت بالعادات ُتنكرهـــا        فاأنَت فـي زعـمهم  بالـدين  ت�صـطــــــدُم

       واإْن اأتيَت بربهاٍن فاأعجـزهــــــــــم        مل ُيح�صنوا الرّد بل من َعْجزهم �صتموا
      خالئٌق كظالم الليل َمن يرهـــــا        يُقل: باأمثـاِل هـــــــــذه  ُت�صــــــُخ الأمــــــــــُم

وا�صح من هذا اأنه يدين حاالت �صائدة يف الدين وهي لي�صت من الدين، ويدافع عن نف�صه يف 
ما قال اأو اأف�صح عنه من اأفكار وحقائق عّدوها »مروقًا«. وهو يف ق�صيدته هذه بقدر ما يدافع 
عن نف�صه وموقفه، فاإنه يك�صف عن نظرته وموقفه العقلي. فهو، كما جاء يف تقدمي كتابه عن 
»ال�صخ�صية املحمدية...«، اإمنا يكتب »للحقيقة ال للتاريخ«، موؤكدًا: »لئن اأر�صيُت احلقيقة 

مبا اأكتبه لها لقد اأ�صخطُت النا�س علّي، ولكن ال ي�صّرين �صخطهم اإذا اأنا اأر�صيتها...«
لقد افرت�س الر�صايف، وعدد غري قليل من جمايليه، اأن ما ُعرف بـ »اأ�صئلة النه�صة« التي 
»روح  بــ  �صاغوها  والتي  ع�صر،  التا�صع  القرن  يف  العرب  النه�صويني  اطروحات  �صاغتها 
تنويرية«، ويف املقدمة منها »�صوؤال احلرية«... افرت�صوا، وهو افرتا�س واقعي، اأنه الميكن 
اإال يف واقع ت�صوده حرية الفكر ويتمتع  اأن ين�صاأ فكر جديد وينه�س بتوّجه جمتمعي جديد 
مواطنوه بحرية التفكري. فكان اأن م�صى بهذا طريق االختيار ال�صعب، وتكلم يف ما اتخذ من 
م�صار عليه، وكتب مقتحمًا حواجز ال�صلطة، وحاالت التاأخر املجتمعي واالرتداد العقلي الذي 
ارتهن للما�صي، جمافيًا ما للتنوير من  اآفاق ح�صارية وثقافية هي عنوان التطور والتقدم.

اإلى »حرية الفكر« جعلته ينت�صر لعلي عبدالرازق الذي اأحيل الى الق�صاء  اإن دعوته هذه 
لطه  انت�صر  كما  احلكم«،  واأ�صول  »اال�صالم  كتابه  يف  جاء  ما  ب�صبب  للمحاكمة  وتعّر�س 
ح�صني الذي تعر�س ملوقف مماثل ب�صبب ما جاء يف كتابه »يف ال�صعر اجلاهلي«.. وقد دعا 

احلكومات والدول اأن ت�صون حرية الفكر، الأن الفكر عماد عقل االأمة واإن�صانها.
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على �صبيل اخلامتة: 
تنويريٌّ من ع�صر الإحياء

اإذا كان الر�صايف قد ولد، ون�صاأ ن�صاأته االأولى يف ع�صر ُعرف بـ »ع�صر االحياء«، الذي �صهد 
الدار�صني:  بع�س  نظر  به يف  اأ�صبح  ما  الى  التقليد  و�صع  من  العربي  بال�صعر  حالة خروج 
حالة تو�صط ما بني التقليد والتجديد.. فاإن �صاعرنا تكّون �صعريًا، وتطور يف مرحلة ميكن 
اأن نعّدها من اأغنى مراحل التاريخ احلديث مبا �صهدت من حتوالت، اأو عرفت من حركات 
تطور وتقدم يف املجاالت كافة، الثقافية واالأدبية وال�صيا�صية واالجتماعية، مبا ُعّد مرحلة 
جديد  كيان  حتقيق  اإلى  فيها  االإن�صان  تطّلع  وقد  العربي،  الواقع  يعي�صها  جديدة  ح�صارية 

لالأمة يتوازى وما لها من تاريخ ح�صاري وثقايف... فكان عهدًا جديدًا باملعاين كّلها.
عملهم  م�صتوى  يف  حتقيقه  اإلى  عمدوا  االإحيائيون  ال�صعراء  كان  ما  ا�صتح�صرنا  ما  فاإذا 
»ع�صر  منها  جّرده  التي  اأ�صالته  العربي  ال�صاعر  ا�صتعادة  حماولة  وعددناه  ال�صعري، 
�النحطاط«.. فاإن ما ن�ستخل�سه من قر�ءة �لر�سايف �ل�ساعر �أنه مل يتو�طاأ، كما تو�طاأ بع�ض 
اأن  ميكن  مما  التعبري  وجّردت  املعنى،  على  طغت  التي  البالغية«  »املظاهر  مع  جمايليه، 
يكون له من تطورات ميكن اأن ُتن�صب لـ«الع�صر احلديث«.. لنجده  يوؤكد، يف ما يقول، على 
معرفة الذات ال�صاعرة مب�صكالت واقعها، واأزمات هذا الواقع.. فيكون توجهه هذا »توجها 
الواقع،  اإدراكها  يف  هو(  )ذاته  الذات  من  بداأ  الذي  وهو  التعبري،  جاز  اإذا  ا�صتطراديًا«، 
ومعرفته، ثم ياأخذ التعبري عنده بعدًا اجتماعيًا ذا طابع �صيا�صي، وكان ما يهمه من هذا 
فال�صاعر  املتلقي..  والقارئ/  ِقبله،  من  �صعريًا،  املتبناة«  »الفكرة  بني  التوا�صل  هو حتقيق 
عنده، كما تبلور ح�صوره من �صعره، �صاعر ق�صية، و�صاحب ر�صالة اجتماعية. وبذلك يكون 
اأبعادًا  متّثل  مفا�صل  ثالثة  عب  ح�صوره  يتعنّي  الذي  الع�صوي«  »املثقف  منوذج  الر�صايف 

متحققة يف ما ميكن اأن ندعوه »الق�صيدة الر�صافية«:
ـ فاأواًل، هناك الذات ال�صاعرة يف ما ت�صتوعب من م�صكالت الع�صر وق�صايا االإن�صان فيه، اأو 

ما ير�صم هذا االإن�صان من روؤية م�صتقبلية يتطلع اإلى اأن يرى نف�صه وواقعه متحققان فيها.
ومن  بها/  تتوا�صل  وجودية  حقيقة  اأمامها  ي�صكل  ملا  الذات  هذه  امتالك  هناك  وثانيَا،  ـ 

خاللها مع العامل.
االإحيائي« عليه معظم جهده  »ال�صاعر  رّكز  الذي  االأ�صالة«  »هّم  ياأخذه  اأن  وبديل  وثالثُا،  ـ 
ال�صعري، اأخذه هّم حتقيق املقاربة بني الذات ال�صاعرة والواقع ـ مبا له من وجود جمتمعي 
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يعي�س من امل�صكالت احلياتية واالن�صانية ما ي�صكل ا�صتمرارها عائقًا اأمام كل تطور تاريخي 
من�صود. لذلك جند ما اأخذ به �صعره اأكرث من �صواه هو ما ا�صتند اإليه من قيم تنويرية كانت 

لها �صياقاتها الوا�صحة يف ق�صيدته.
واإذا كان لنا اأن نعّد »االحيائية يف ال�صعر« نظريًا متزامنًا مع »النزعة اال�صالحية يف الفكر«، 
وهي ما تبناه ع�صر الر�صايف، فاإنه �صيحر�س، من جانبه، على جتاوز احلالتني معًا، مرّكزًا 
الفكر منه والتفكري على ما يجعلهما يف »�صياق تنويري«، والتنوير، بال�صرورة، ينطوي على 
»روح ثوريـ  علماين« هو ما متّثل يف اأفكار الر�صايف التي عّب عنها �صعرًا، واأ�صاعها، جمتمعيًا، 
من خالل ال�صعر.. فاإذا هو يف ال�صميم من م�صكالت الواقع الذي �صيواجه فيه م�صكالت 
وما فر�س على جمتمع  اال�صتعمار  اأعباء  والتاأخر احل�صاري، ف�صاًل عن  الثقايف،  التخلف 
ال�صاعر من تبعية جّردته من كل ما له من امكانات على حتريك عوامل التقدم، تاركة اإياه 
ملا�صيه.. ي�صاركها ويكر�س توجهها التيار التقليدي الذي انبني/ واأراد بناء الفكر والتفكري 
على ما عّده »اأ�ص�س احلقيقة« كما و�صعها املا�صي، يف وقت دعا الر�صايف فيه اإلى و�صع تلك 
»احلقيقة« مو�صع املراجعة والنقد لتحرير »عقل املجتمع« من االأوهام التي �صكنته وا�صتقرت 
فيه.. وعمد م�صايعوها اإلى عدم االكتفاء بتمجيد املا�صي واإمنا الدعوة اإلى االكتفاء بذلك 

املا�صي الذي دعوا اإلى ا�صتعادته واالأخذ به، مع كل ما علق به من اأوهام.
اأثار  ما  االثنني،  فواجه  و«االأفكار«،  »االأ�صخا�س«  يف  امل�صكلة  جوهر  اأن  الر�صايف  وجد  هنا 
حفيظة كثريين عليه، حتى اتهموه باملروق يف ما تناول من »ق�صايا« ُن�صبت اإلى الدين، ولكنه 
االأ�صئلة  تعاطى يف ما قال وكتب مع  اإنه  القول:  ليمكن  رّده عليهم، جرّدها منه.. حتى  يف 
االأ�صا�س التي اأثارها الفكر النه�صوي العربي، فتعاطى مع هذه االأ�صئلة يف ما حتمل/ ويحمله 
هو من منظور تقدمي كان منطلق خطابه ال�صعري/ النقدي واالأ�صا�س الذي قام عليه، مع 

اإدراكه اأن هذا التوجه الذي اتخذ �صيواجه حتديات كبرية، وقا�صية ـ وقد كان.
فاإذا ما اأردنا تعيني الع�صر الذي عا�صه الر�صايف ميكن ت�صميته »ع�صر ال�صراع« الذي متّيز 

ب�صربني، واإن كانا متالزمني:
ـ فهو �صراع اأفكار ـ وال ن�صّميه »�صراعًا فكريًا«، واإن كان �صيتحول، من بعد، الى ذلك. فهو 
�صراع اأفكار يحملها ع�صر جديد كان اأن ا�صتقبل التيارات اجلديدة، مبا فيها تيار التحديث 
متمثاًل يف ما تعارفنا على ت�صميته »الفكر النه�صوي العربي« الذي اأثار اأ�صئلة جوهرية تت�صل 
بطبيعة الفكر والتفكري، وت�صت�صرف امل�صتقبل االأف�صل من خالل عالقة متوازنة امل�صالح مع 
»االآخرـ الغربي« الذي مل يكن يف �صيا�صاته وطموحاته اال�صرتاتيجية مع ما احتازه الع�صر 
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ـ  تراثوية  تيارات  اأفكار مع  اآخر كان �صراع  تنويري. هذا من جانب، ومن جانب  من فكر 
�صلفية اتخذت من املا�صي العربي مثالها، ومن تراثه موردها ومرجعها.

ـ ثم ما لبث هذا ال�صراع اأن حتّول �صراعًا �صيا�صيًا.. فاإن كان هذا ال�صراع قد بداأ مع احلقبة 
االأخرية من حياة الدولة العثمانية، فاإنه �صرعان ما حتّول اإلى »�صراع مع الغرب«: بني اأّمة، 
هي االأمة العربية، باأقطارها الطاحمة الى اال�صتقالل وبناء واقعها مبا يجعل ال�صيادة على 
وحركات  قوى  بني  وطنيًا«  »�صراعًا  اأ�صبح  ثم  مقدرات،  لها من  وما  وم�صتقبلها  حا�صرها 
ـ الوطني مرتبطًا باال�صتقالل وال�صيادة، واأنظمة ُحكم  و�صخ�صيات جعلت افقها ال�صيا�صي 
جعلها اال�صتعمار الغربي، من خالل تن�صيبها على عر�س البالد، خادمًا له، موؤمترًا باأمره 

وحمققًا لغاياته ومراميه. 
ـ وهو، اإن اأردنا اال�صافة وال�صمول، �صراع اأزمات اجتماعية ذات ُبعد ثقايف بني »تخّلف واقع« 
تقليدية«،  »اأفكار  من  اأ�صاع  اأظفاره مبا  فيها  التخلف  اأن�صب  »ثقافة«  بني  مرجّو«..  و»تقّدم 
وما اأ�صبح يف هذا الواقع من روؤية جديدة ُتطّل بكل من االإن�صان والواقع على عامل مغاير 
تقليدية  اأفكار  بني  والعطاء..  للحركة  اأو�صع  م�صاحات  للعقل  وتف�صح  والروؤى،  االأفكار  من 
متحجرة، بع�صها من�صوب، ع�صفًا، اإلى الدين، وبني ما للعقل املتحرر من فتوحات حتديثية 

جذرية.
يف �صوء هذا ميكن تعيني الهيكل املفاهيمي لبناء فكر الر�صايف، وهو ما جنده يقع يف �صلب 
االيديلوجيا مفهومًا وحركة فكر وتفكري.. ما جعل من »املواجهات« التي خا�صها مواجهات 
تنطلق من »حقيقة متبناة« لها اأ�صا�صها يف ما اتخذ من موقف ميكن اأن نتح�ص�س روح الرف�س 

والثورة فيه، وهو ما اأبعده، �صخ�صًا وافكارًا، عن اأي »م�صلك توفيقي«.
من هنا جاء ما اأحدثه الر�صايف من »حتّول« يف اخلطاب ال�صعري يف ع�صره، ويف م�صتويني 
اأ�صا�صني، هما: م�صتوى املعنى )يف ما ي�صدر عنه م�صمون الق�صيدة من معاٍن، واملحّرك 

املو�صوعي لها(، وم�صتوى البناء ال�صعري للق�صيدة مبا فيه من لغة جديدة:
ـ ففي امل�صتوى االأول جنده يركز اأكرث ما يركز على املعاين/ االأبعاد االجتماعية التي توزعت 
القبول مبا اتخذ منه  الرف�س لكل ما انطوى على »قيم متهرئة«، وحالة  يف حالتني: حالة 

منطلقًا لدعوته التي متّثل فيها امل�صار اجلديد، الذي ينبغي اأن يكون، لع�صره.
ـ واأما يف م�صتوى البناء ال�صعري ف�صيتحّول بق�صيدته من ثقل البالغة التي طّوقت التعبري 
الر�صايف  حتّول  وقد  االإحياء.  ل�صعراء  االأبرز  ال�صعري«  »االرث  فهي  مبورورثها،  ال�صعري 
)ومعه الزهاوي( بالق�صيدة اإلى ما ميكن ن�صبته اإلى »لغة احلياة اليومية«، مبا حتمل من 
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دالالت االإ�صارة واملعنى التي تعقد التوا�صل احلي بينه وبني املخاَطب.. يف وقت كان اأ�صلوب 
غري �صاعر من معا�صريه »اأ�صلوبًا بالغيًا« مثقاًل بال�صياغات الرتاثية والكلمات التي حتتاج 
ال�صرح والتو�صيح لبلوغ معناها. فهو كلما تقّدم به العمر وال�صعر نفر من »التكّلف لالأ�صلوب 
الفخم«، ما�صيًا بال�صعر اإلى ع�صره هو، ولي�س الى ع�صور ال�صعراء االأقدمني. فهو، كما قال 
يف و�صف �صعره وما يقوم به فيه، اإمنا ينتزع »املعنى ال�صحيح على ُعْرى« فيك�صوه »لفظًا ُقـدَّ 
من ُدَرِر«  فما كان يهمه اأكرث من �صواه هو اأن يجيء �صعره مو�صًى »بو�صي الع�صر« الذي هو 

ع�صره. وبذلك كان اأن زحزح ال�صعر العربي يف ع�صره عن موقفه القدمي.
وعلى الرغم من اأنه ولد، ون�صاأ، وتعّلم وعمل يف جمتمع َفَعَل فيه التفتيت اال�صتعماري فعله 
االأمة،  على  ويوؤكد  �صريكز  فاإنه  مذهبية،  وفرقية  اإثنية  وانتماءات  ع�صائر  اإلى  بتق�صيمه 
والوطن، واملجتمع املدين، راف�صًا النظام االأبوي باأي �صكل جاء. وقد اجتمع له هذا املوقف 
من خالل »وعي مفتوح« راح به يوؤ�ص�س اإلى كل ما ميكن اأن يحتكم اإليه من تاأ�صيل اإبداعي 
وحتديث جذري.. وقد جاء هذا منه من خالل روؤية نقدية انطلقت من/ وتعّينت يف ما وجد 
ب، وعمل على اإ�صاعة كل ما من �صاأنه  فيه قطب احلقيقة. ويف هذا كان له اأن رف�س التع�صّ
اأن يحقق للعقل حريته من اأجل حترير الواقع. ولعل هذا هو ما جعله بعيدًا عن اأي فكر/ اأو 

توّجه توفيقي.
واإذا كان الر�صايف قد وّجه عنايته االأكب اإلى »املعنى« يف الق�صيدة، فاإن »املبنى« عنده هو 
اجلانب  على  عنده  يتقدم  كان  فما  ويبّلغه.  »املعنى«  يحتوي  الذي  العام«  »ال�صكل  ميّثل  ما 
باأ�صاليب  يتاأثر  اأنه مل  الفني هو »امل�صمون الفكري«. لذلك ال جنده مقلِّدًا االأ�صالف، كما 
ها ما مّثلته »احلركة الرومان�صية« من تطور  الكتابة ال�صعرية التي �صاعت يف ع�صره، واخ�صّ

يف م�صتوى البناء الفني، ف�صاًل عن »التكوين املو�صوعي« للق�صيدة.
غالبًا، عن  تعبريها،  بفعل  »لغة خ�صنة«  بلغة جندها  الر�صايف  كتب  فقد  اللغة.  تاأتي  وهنا 

حاالت تتمتع ب�صرامة املوقف.
فاإذا كان قد بداأ حياته مبا ميكن اأن نتمّثل فيه »عا�صفة �صيا�صية« جعل من �صعره ركيزة لها 
ومنطلقًا مبا كتب وقال يف مدى ن�صف قرن من الزمان ـ ولي�س الزمان الذي عا�صه وكتب ما 
كتب فيه مثله مثل اأي زمان اآخر، �صبقه اأو اأعقبه، واإمنا »زمان عا�صف« هو االآخر يف ما �صهد 
من اأزمات، وعا�س، اأو ح�صل فيه، من حتوالت، وتطورات يف املوقفني : ال�صيا�صي، والثقايف ـ 
املجتمعي..... فاإن �صنواته االأخرية �صت�صهد »عا�صفة فكرية« اأطلقها يف مباحث وكتب كانت 
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له فيهما من ن�سج عقلي، وتطور يف  �أخذتا م�سارهما عنده يف ما كان  لتجربتني  خال�سة 
املنظور الفكري لق�صايا املجتمع واالإن�صان والوجود.. وهما: 

ـ جتربة البحث عن الذات االجتماعية يف ما ينبغي اأن تكون به/ ويكون لها من معايري العقل 
والعقالنية يف ما ترى، وبه تقول، ومن خالله حتكم على م�صار املجتمع، حياة وتاريخًا...

ـ وجتربة »العقل املُفّكر« الذي �صينتقل بال�صاعر الى حلبة �صراع اأخرى وذلك بانتقال النظر 
بًا«: فمن تخّلف الواقع املجتمعي، اإلى تخلف العقل املجتمعي  منه الى ما وجد فيه »تخلفًا مركَّ
يف ما له من روؤية للواقع، لنجده يعمد، يف ما كتب يف مرحلته الفكرية هذه، الى جتريده من 
»ثوابته الزائفة« التي مل تنب/ وال �صدر عنها اإال ما وجد فيه »وعيًا زائفًا« عمل على جتريد 

عقل االإن�صان الع�صري منه.
القائمة  اأخذه قد تعنّي يف نقد املواقف، واحلاالت، والنظم  ال�صعري الذي  واإذا كان املدى 

و�صيا�صاتها...
فاإن احلّد الفكري عنده �صيتعنّي يف ما مثََّل به/ ومن خالله »نقدًا عقليًا« قائمًا على اأ�ص�س 
عقالنية يف الفكر والتفكري، وجاء هذا النقد موجهًا الى اأفكار، ومذاهب، ويقينيات �صائدة 
�لنهج  هذ�  متثنََّل  وقد  و�حل�ساري.  �لثقايف  للرت�جع  وماآاًل  للتخلف،  مرتعًا  كّلها  فيها  وجد 
منه، مبعطياته الفكرية والنقدية، اأكرث ما متّثل، يف كتبه: »ر�صائل التعليقات«، و»الر�صالة 

العراقية«، و»ال�صخ�صية املحمدية«.
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خمتــارات من �شعــــر
معروف الّر�شافـي
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العامل �شعر
�ِســـــفِر من  الطبيعة  غري  وما   قراأُت 
                                                                    

ال�ســـــــعِر  �سحائَف حتوي كّل فنٍّ من 
ن�سيدًة                             تبـــــــــــــدو  الأ�ســــعار  ُغَرر   على �سفحات الكون �سطراً على �سطِر اأرى 

ق�ســـــائـــــــــد اإّل  الدهــر  حادثات  الدهـــِر وما  فــُم  لل�ســــــامعنَي  بـها    يفــوه  

عرو�سه �سعــــــــــــــــر  بيت  اإل  املرء  القــرِب وما  ُحـفرة     م�ســائب لكّن �ســربه 

واإمنـــــــــــــــــــــــا �ســــــــــــعراً  الأيام  النثـــِر تنظمنا  اإلى  َنَظْمـَن   ما  املنـايا    تــرّد  

عمـــــــــــــــره بحر  ُم�ْســـَهٌب  طويٌل   ومّنا  ق�سري البـحر خمت�َسـر الُعمــر قمنا 

الثنـا اأطيب  من  �سيَغ  مديٌح  ُهْجــِر وهذا  َمنطٍق  من  �سـيَغ  هجاٌء   وذاك 

***
ال�ســـــــعِر من  فنٍّ  كّل  حتوي   �سحائَف 

                              
بالزجــــِر ُيَنهَنـــُه    ل  دمـٍع    مُبنـَْهلِّ 

 على الدار يدعو دار�س الطلل القفــِر على �سفحات الكون �سطراً على �سطِر

الدهـــِر فــُم  لل�ســــــامعنَي  بـها   َزَفراٍت قد ت�ساعدَن من �سدري يفــوه    اإلى 

القــرِب ُحـفـــــــــرة  �ســربه  لكّن   عهوداً م�ست منكُم واأنتُم على الظهر م�ســائب 

احُلمـــِْر تــرّد  املنـايا ما َنَظْمـَن  اإلـــــــــــــى النثـــــــــِر واحُلـلِل  الديباِج  اأويل   وكنتم 

الُعمــر خمت�َسـر  البـحر  ق�سري  القفــِر ومّنا   على  واجلنوب  رقدمْت    فكيف 

هجــِر َمنطٍق  من  �سـيَغ  هجاٌء   بها �ساكَن ال�سحراِء من �ساكِن الق�سِر وذاك 

ال�ســـــــعِر من  فنٍّ  كّل  حتوي   �سحائَف 
                              

الفكـــــِر اأولو  ذويك   ليحتاَر يف مثوى 

ال�ســـــعِر على �سفحات الكون �سطراً على �سطِر اأفجِع  ال�سعَر من  اإّن هذا   األ 

***
ــه ُبتُّ اجلنـاَحـْيـــــــــــــن  ُغَدا  فــــــِي  الّن�ســــر وليـٍل  واقَع  ظلمائــــــــه  يف   اأ�سامُر 
َمرا�سياً اخليـــــــــــــال  �سفن  من  ِر واأقلع  ُخ�سْ ٍج  جُلَ يف  الظلماء  من   فتجري 

كاأنهـــــــا فوقي  الزرقــــــــــــاء  القّبة  بالــدرِّ اأرى  ــَع  ُر�سّ الديبــــــاج  مـن   ُرواٌق 
جنومــــــه من  الدجى  يف  خروق  الع�سِر ولول   قب�سْت على الظلماء بالأمنل 

وؤى الرُّ فــــي  واأبهَج  اأبهى  ما   جنوماً باأجواز الدجى مل تزل ت�سري خليلّي 
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رْت تغــوَّ الغــــــــــرب  لياًل    َبَدْت اأجنٌم يف ال�سرق اأخرى على الأثر اإذا ما جنوم  

 وُقّبَح  ظالُم الليِل يف الُعـرِف والُنكــِر حتّولت من ح�سن الكواكب يف الدجى

جنـــــــــــــــوده ولـّت  الليـَل  راأيُت  اأن  ــْقِر الى  هِم يقفو اإثرها ال�سبح بال�سُّ  على الدُّ

بوجـــــهــــــــه قــراأُت  ليــٍل  من  لَك  ْهــــِر فيـا  الزُّ اأجنمه   نـرث  اإليـها يف   نظيٌم  

لنجــومه �ســــــاخ�س  وَطـْريف    األ اإّن هذا ال�سعر من اأح�سن ال�ســــعِر فقلُت  

***
م�ساَمُة الفجـــر ويوم به ا�ســــــتيقظُت من هجـــعة الكـــرى  وَقْد  َقدَّ درَع الليل  �سَ

َوكـــِْر فاأطـربني  والديـك  م�ســـــــــج �ســــــياحه فـي  يزقـــزُق   ُع�سـفوٍر    َتَرّنـُم 
الن�ســـِر ومما ازدهى  نف�ســـــي  وزاد  ارتياحــــــها طّيَب  �َسْج�َسٍج  ن�ســــــيٍم  هبوُب 

 
ل�ســــــــــــــاأنه كلٌّ  النــا�ُس  وقــــــــاَم  النفـِر فقمـــُت  �ســـــــاعة  يف  البيِت  حجيُج   كاأنا 

كاأنـــــها النهــــار  �ســــــمــــ�ُس  طلـعْت  َمــِر وقد  الأ�سواء يف ع�ســــكٍر   مليٌك من 

للُعــلى الأفـــق ترفـُل   احُلْمـــِر بـدت  مـن  وراء  غـالئلــــــها  يف  رويداً   رويداً 

كاأّنـــــها حتى  الأنواَر  تر�ســـــُل   ت�سيل على وجه الرثى ذائب التبــــــر َغــَدْت 

ال�ســحى َرْوَنَق  نورها  َجلَْت يف  اأن   �سقياًل ويف بحر الف�ساء غدْت جتري اإلى 

جديـــدًة ال�ســــــعاع  يف  حيــــاًة  والّزْهــِر واأهَدْت  والنَّْبـت  الأر�س  حيوان   اإلى 

 فقلـُت  م�ســـــرياً نحــوهــــــــــــا  بحــفــــــــاوٍة
       

ال�ســــــعِر اأبدع  من  ال�ّسعَر  هذا  اإّن   األ 
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يف �شبيل حرّية الفكر

�ِسْعَرا حتريرهــــــــــا  عهَد  لنف�سي  الدهرا كتبُت  لها  كتبُت   واأ�سهدُت يف ما قد 

عهِدها كتابـــــــــــــــَة  اإمتامي  بعد  ُطغرا ومن  ُعنوانِه  فوق  ّيا  الرثُّ  جعلُت 

يــــــــــــــــــــــــٌد تناولـــــــــــُه  ل  كــــــــــــي  ْعَري وعّلقُته  ال�سِّ ذروة  من  النوار   مبنبعــــث 

مقا�سدي َب  ُن�سْ احلّق  جعلُت  َجهرا لذاك  اأمره  يف  الراأي  �سرَّ  ِت   و�سريَّ
ريائـــــــــــــــــــه ثياِب  من  �سعري  دُت  الُغـــــــــــــــــــــّرا وجرَّ معانَيـه  اإّل  اأك�ِســـــــــــه   فلم 

ان�سجامــــــــــــــــــه يروق  نظماً  َنرثا واأر�سلته  لإن�ساده  الـم�سغــــــــــــي   فيح�َسُبُه 

كنهـــــــــــاره ليُلـــــــــــــه  م�سيئاً  كفرا فجـــــــــــــــــــاَء  َيزعمه  القوم  بع�ُس  كان   واإن 

عارياً احلقيقــــــــــــــــــــــة  معنى  ُهجــــــــــــــــــــرا اأ�سّمنه  َمنطقاً  ُجّهاُلُه   فيح�سُبُه 

وجهــــــه غري  على  الغاوي  �َســــــــــــــــْزرا ويحمله  وينظرين  �ستماً   فُيو�سعني 

قائٌل اأنَت  مــــــــــــــــــــــا  الكفَر  اإن  ُنكــــــــــــرا ُرَويَدَك  خلته  ما  الُعرف  �سريح   واإن 

�ستـــــــرا هل الكفُر اإل اأن تـــــــــــرى احلقَّ ظاهراً دونه  من  لالأنظار   فُت�سرُب 

نوا�سعاً بي�ساً  الأ�سياء  ُتب�سَر  َحْمـــــــــــــرا واأن  قانيــــــــــًة  للنا�س   فتظهرها 

قباحٌة اجل�سوم  ُعري  يف  كان  َتْعرى واإذا  اأن  احلقيقة  يف  �سيء   فاأح�سن 

عمًى عيُنه  مار�سْت  من  َوْقرا َفَيْلَم�ُسها  اأُْذُنه  كابدت  من   وُيب�سرها 

بنف�سه ي�ستقلَّ  اأن  الفتى  ُحــــــــــــــــّرا اأحّب  مطلقاً  اأفكاره  يف   فُي�سيح 

مقلَّداً يكـــــــــــــــــون  اأن  منه   فُيح�َسُر يف الدنيا اأ�سرياً مع الأ�سرى واأكَرُه 

حدائــــــــــــــــــــق اإل  الأوطاُن  هذه  َزهرا وما  اأهلها  من  الأفكاُر  ُتنبُت   بها 

ٍر حتـــــــــرُّ لأجــــــــــــــــــــــل  اإل  ُحّبها  ُمنَجّرا وما  بالنا�س  الَعلياء  اإلى   يكوُن 

�سماَءهــــــــا باأّن  اإّل  ُح�سُنهـــــــــــــــــــا  ُزهرا وما  اأجنماً  اأحرارها  من   ُت�ساحُك 

غايٌة للنا�س  الأوطاِن  يف  كان  الكربى اإذا  غايُتها  الأفكار   فحرّية 

�سيا�ســــــــــــــــًة ت�ستقّل  لـــــــــــــــن  فكرا فاأوطاُنكم  بها  ت�ستقلـــــــوا  مل  اأنتم   اإذا 
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ٌر حمرَّ راأٌي  ْده  َيع�سُ مل  ال�سيُف  ِبْكرا اإذا  �سربًة  حّده  من  تاأملَْن   فال 

جموده بعــــــــــــــــــد  الإن�سان  على  املِ�سرا �سواء  �سكَن  اأم  الأر�س  بقفر   اأحلَّ 

ا اإذا مل يع�ْس ُحّراً مبوطنه الفتـــــــــــــــــــــى َقرْبَ وموطَنــــــــــــــــه  َمْيتاً  الفَتى   ف�سمِّ 

قبلـــــــــــــــــــًة اتخذُتــــــــــــــــــــِك  اإين  ع�ســــــــــــــــــرا اأحرّيتي  لها  يوم  كّل  وجهي  ُه   اأَُوجِّ

لـــــــــــــــــــه ُم�ْسَتِلماً  الركَن  منها   ويف ركنها ا�ستبدلُت باحَلَجر احِلْجرا واأم�سُك 

موؤن�ســـــــــــــــــاً َتخذُتِك  َقْفٍر  يف  كنُت  اإذا 
 

بدرا يَل  جعلُتِك  ليٍل  يف  كنُت   واإن 

لثماً �سَمْمُتِك  َخطٌب  نابني  والَثْغرا واإن  والنحَر  ال�سدَر   فقّبلُت منك 

فاإّننـــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــِك  قوٌم  عـــــــــذرا واإن لمني  جهلهم  من  للقوم   لـملتم�س 
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نحن واملا�شي

الَن�سيـــــــــــــــــَدا عهدُتَك �ساعَر العــــــــــــــرِب املُجيـــــــــــــــــــدا  فما لك ل ُتطارُحنــــــــــــــــا 

ن�سغــــــــــــــــــــي بالأ�سماع  اإليَك  فت�ستفيـــــــــــــــــــــدا فنحُن  َتفيَد  اأن  لك   فهل 

منـــــــــــــــــــــه َتنوط  تزال  ال  عقـــــــــــــــــــودا ب�شعٍر  الدنـــــــــــــــي  بائـــــــــع   بجيد 

تاهـــــــــــــــــــــــــــْت احل�سناء  اأن�َسْدَتُه  فريــــــــــــــــــــــــدا اإذا  ُدّراً  َقلَّْدَتهــــــــــــــــــــــا   كاأن 

َعبيـــــــــــــــــــــــــــــداً به  قرعَت  اإذا  العبيـــــــــــــــــــــــــدا واأنَت  به  احلرار  اإلى   رددَت 

يوماً اجلبنـــــــــــــــــــــــاء  ت�ستنه�س  اأُ�سودا ولو  الهيجــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــوا  لتقحَّ  به 

اأْلفــــاً للقــــــــــــــــوم  كّررتــــــــــــــــــــــه  ُتعيــــــــــــــــــــــدا ولو  باأن  �سامعــــــــــــــوه   لأق�سَم 

الــمعالـــــــــــــــي اأعطــــــــاُف  تهتّز  �ســـــــــــــــــــــــــــرودا وكم  قافيًة  قلَت  ما   اإذا 

�سعــــــــــــــــــــــــراً الفخر  يف  اأن�سدتنا  البعيـــــــــــــــــــــدا فلو  العهــــــــــــــــــَد  به  ْرنا   تذكَّ

�ســــــــــــــــــــــــــادوا كيف  الأوائل  رنا  املديـــــــــــــــــــــــــدا تذكَّ ال�سرَف  اأُوا  تبوَّ  وكيف 

*** ارتياحـــــــــاً اأبدى  وقد  لــــــــــــــــــه  الق�سيدا فقلُت  لـــــــــــــــه  ارجتلــــــــــــــــــُت  اإِذ   اإيلَّ 

َمَعـــــــــــــــــــدٍّ مــــــــــــــــــن  القبائَل  اإّن  املجيـــــــدا اأَجْل  الـمجَد  فت�سّنمـــــــــــــــــــــوا   َعلَْوا 

مــــــــــــــــداً الّدهــــــــر  فـــــي  لها�سٍم  الرثيـــــدا واإنَّ  َه�َســــَم  الذي  لـــــــــــــــــــــــه   بناه 

فيهــــــــــــــــــــُم الّل  عبـــــــــــد  ابن  قام   وُمْذ 
 

عمـــــــــــــــــــــودا َمْكرمــــــــــــــــــــــٍة  لكلِّ   اأقام 

املُعّلـــــــــــــــــــى ال�ّســــــــــــرف  اإلى  قعــــــــــــــــــــــــــــــــــودا واأنه�سهم  قبلئٍذ  عنـــــــــــــه   وكانوا 

الـمعــــــــــــالــــــــــــــــــي َزْنُد  وارياً  ُلـــــــــــــــــــــــــودا فاأ�سبَح   وقباًل كان َمْقَدُحــــــــــــــــــه �سَ

ودّوخوهـــــــــــــــــــــــــا البالَد  فتحوا   وقادوا فـي معاركهــــــــــــــــــا اجلنــــــــــــــــــــودا فُهْم 
باأ�ســـــــــــــاً النـــــــــــــــــــــا�ِس  اأ�سدَّ  كانوا  ُجـــــــــــــــــــــــودا وهم  واأعـــــــــــــــــمَّ  جانباً   واأْمَنَع 
عودا واأرَجحهْم لدى اجُلّلى حلومــــــــــــــــــــــــــــــاً الَغمراِت  لـــــــــــــــــــــدى   واأ�سلَبهم 

اإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي العربّي  اأيهـــــــــــــــا  ُمِريــــــــــــــــــــــــــــــــدا ولكن  ُيجدي  ما  لغرْيِ   اأراَك 

بالأوايل افتخارَك  ُيجدي  جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وما  َفْخراً  تفتخْر  مل   اإذا 

***
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اأولـــــــــــــــــــــــــــــى الأياِم  م�ستقبَل  ي�ســـــــــــــــــــــــودا اأرى  اأن  ُيحاوُل  مْن   مبطمِح 

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــاٍع  غرْيُ  املقا�سَد  بلَغ  �َسديــــــــــــــــــــــدا فما  نظراً  غٍد  فـــــــــي   ُيرّدُد 

�ســــــــــــــــــــــــــــــــاٍع نحو  َوْجَه عزمَك  جيــــــــــــــــــــــــدا فوّجه  الـــما�سنَي  الى  َتْلِفْت   ول 

�سقيـــــــــــاً حا�سُرنــــــــــــــــــــــــا  كاَن  اإن   ن�سوُد بكــــــــــــــــــــوِن ما�سينــــــــــــــا �سعيـــــــــــــدا وهل 
ْم اأيهــــــــــــــــــــــا الَعربــــــــــــــيُّ �سوطــــــــــــــــاً غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تَقدَّ  فاإّن اأماَمَك العي�َس الرَّ

�ْس يف بنائَك كّل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد  طريٍف واتُرِك املجـــــــَد التليــــــــــــــــــــــــــــــــدا واأ�سِّ

ُخُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍل ذوو  العاملنَي  اجلـــــــــــــــــــــــــــدودا َف�َسرُّ  ذكروا  فاَخْرَتهْم   اإذا 

قديـــــــــــــــــــــــــــٍم َح�َسٍب  ذو  النا�ِس  جديــــــــــــــــــــــــــــــــدا وخرُي  َح�َسباً  لنف�ســـــــــه   اأقاَم 
َفْخـــــــــــــــــــــــــراً النا�س  يف  اّدعى  اإذا   ُتقيُم لــــــــــــــــــــه مكارُمه ال�سهـــــــــــــــــــــــــــــودا تراُه 

قـــــــــــــــــــــــوٍم مبجِد  والفخاَر   م�سى الزمُن القدمُي ِبهْم حميــــــــــــــــدا َفَدْعني 
ِبي�ساً الدهـــــــــــــــــــِر  وجوُه  ابت�َسَمْت  �ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا قد  َفعب�ْسَن  وراأيننا   لهُم 

ُمْلــــــــــــــــــــــــــــــــــٍك بُتاِث  لنا  َعِهدوا  الُعهـــــــــــــــــــودا وقد  رعايتــــــــــــــــــه  فـــــي   اأ�سعنا 

اأر�ٍس كــــــــــــــــــــــــــــــــّل  فـي  �سادًة  َعبيـــــــــــــــــــــــدا وعا�سوا  مواطننا  فـــــــي   وِع�سنــــــــــا 

ُقــــــــــــــــــــــــــــــرودا اإذا ما اجلْهُل َخيََّم فـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــالٍد ُم�ِسَخْت  اأ�سوَدها   راأيَت 
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ِد التبدُّ َحـــــــــــــــــــــراُك  ي�سكْن  ومل   مواطَن فيها اليوُم اأميــــــــــــــــن من َغِد �َسكّنا 

َثْهَمـــــــــــــــــــــــــــِد« عفى َعْنَك َمغنى العزِّ منها كما َعَفْت بربقِة  اأطالٌل   »خلولَة 

بكْلَكــــــــــــــٍل فيهــــــــــــــا  الُذلُّ  اأناَخ  َيــــِد بالٌد  اأ�سْ بالنْيِ  ال�سِّ مفتول  كّل   على 

ُمْهَتــــــــــــِد معاهُد عنها �َسلَّ �سابـــــــــــــــــق عّزهـــــــــــــــــا اللِة  ال�سَ بعد  من  هو   فهل 

كّل جانــــــــــــٍب الأرزاُء من  بها  َمْعَهــــــــــــــِد اأحاطْت  بعَد  َمعَهداً  اأن حمتهـــا   اإلى 
ِد وحّلَق فــــــــي اآفاقهــــــــا اجَلــــــــــــــــــْوُر بازياً  ُمطالًّ عليهـــــــــــــــا �سائتاً بالتهــــــــــــــــــــــــدُّ

فتـــــــــــــــــــــارًة عليهـــــــــــــــا  اأحياناً  يغتــــدي وينق�ّس  الأحاينِي  بع�س  وفـي   يروُح 

َيِد فيخَطُف اأ�سالًء من القــــــــــــــــــــــــوم حّيًة ولـــــــــــــــــــــــْم  منها  املقتوَل  َيُقِد   ومل 

َتْخُمِد ويرمي بها يف َقعر اأظلَم ُموِحـــــــــــــــــــــ�ٍس الروُح  جذوة  ت�سقْط  اأيَن   به 

اإّنه ال�َسجُن  ما  اأدراَك  ما  ال�َسْجُن   ِجالُد الباليا فـي م�سيـــــــــــــــــــق التجّلِد هو 

وال�َسقـــــــــــــــــــــــــــــا بالتعا�سة  ُمعَتـــــــــــــــــــــــــــِد بناٌء حميٌط  عقوبِة  اأو  بريٍء   لظلِم 

***
َم�سهـــــــــِد ُزر ال�سجَن يف بغداد َزْوَرَة راحـــــــــــــــــــــــــٍم اأفجَع   لت�سهَد لالأنكــــــــــــــــــــــــاد 
 فاإن زرته فاربْط على القلب باليــــــــــــــِد حَمٌل به تهفو القلوُب من الأ�ســـــــــــــــــى

وثالــــــــــــــــث ثاٍن  بني  ما  و�سلوا  ــــــــــــــــِد وقد   مبعقـــــــــوِد �َسْقٍف بال�سخور ُم�َسيَّ

ُمزبـــــــــــــــــــــــِد ويف ثالث الأ�سوار ُت�سجيَك �ساحـــــــــــــــــــٌة اخَل�ْسف  من  بتّياٍر   متوُر 
ــــــــــــــــــــــِد ومن َو�َسط ال�سور ال�سمايّل تنتهـــــــــــــي  اإليها مب�سدود الّرتاجني ُمو�سَ
تالعبـــــــْت فيها  النكراُء  ال�ساحُة  ِد هي   خماريُق �سْيٍم تخلــــُط اجِلّد بالـــــــــــــدَّ



196

�شيا�شة ال حما�شة

عُر مفتقٌر مّنـــــــــــــــــــــــي لـمبَتِكــــــــــــــــــــــر مبفَتِقـــــــــــــــــِر ال�سِّ حاٍل  يف  لل�سعــــــــِر   ول�سُت 

ُمعتِذِر َدعْوُت ُغرَّ القوافـي وهي �ســــــــــــــــــــــــــــاردٌة م�ســـــَي  مت�سي  وهي   فاأقبلْت 
َمقادَتهــــــــــــــــــــــــــــــــا َطْوٍع  عن  ُمقتِدِر و�َسّلمتني  َجرَي  اأجري  فيهنَّ   فرحُت 

َخَدمي من  وهي  اأقامْت  اأقمُت  اأَثِري اإذا  تقتفي  �سارْت  �ِسْرُت   واأينما 

ْفُت فيهنَّ اأقالمي ورحُت بهـــــــــــــــــــا والَب�َسِر �سرَّ ال�َسمِع  �ِسْحَر  النا�َس  ُف   اأعرِّ
هــــــــــــــوًى النفو�س  ِرقَّ  ٍة  ِرقَّ من  اأطَرْبَن حتى قا�سَي احَلَجِر ملكَن   من حيُث 
الثمِر �سقيُتهنَّ املعاين فارتوْيَن بهــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف  املاِء  مكاَن  فيها   وُكنَّ 

م�سغيــــــــــــــــًة الأ�سماُع  لها  ت�سرئبُّ  ِر كم  واحل�سَ البدِو  بنَي  ُتُنو�ِسْدَن   اإذا 

فطاَبقــــــــــــــــــــــــُه باملعنى  لفظَي  الِعرَبِ طاَبْقُت  من  مملوًء  احَل�ْسِو  من   ِخْلواً 

علـــــــــــــــى ال�سحيَح  املعنى  لأنتزُع  ُدَرِر اإيّن  من  ُقدَّ  لفظـــــــــــــــــــاً  فاأك�سوُه   ُعْرٍي 

�َسَفري �َسِل املنازَل عّني اإْذ َنَزْلَت بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف  وال�سهباء  بغداد  بنَي   ما 

بهـــــــــــــــــــــا بنيُت  اإل  منزلًة  جئُت  َعــــــــــــــِر ما  ْعر ل بيتاً من ال�سَّ  بيتاً من ال�سِّ

عِر ما يك�سوُه قائُلــــــــــــــــــــــــــــه ِر واأجود ال�سِّ  بَو�ْسِي ذا الع�سر ل اخلايل من الُع�سُ
ُمبَتَكٌر وهو  اإل  ْعُر  ال�سِّ َيْح�ُسُن  ُمبَتَكــــــــــــــــــــــــــــِر ل  غرِي  ل�ِسعٍر  ُح�ْسٍن   واأيُّ 
مفاخـِرِه عن  �ِسعراً  قاَل  يُكْن  مبفتخـــــــــــِر وَمْن  �ِسعٍر  فـــــــــي  والل   فل�سُت 

ُم�َسَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌة اأنفا�ٌس  هي  ال�َسَرِر واإمنا  طائَر  َح�َسراتـــــــــــــــي  بها   ترمي 
ُغُزٌر اأدمـــــــــــــــــــــــٌع  مّني  �سئَت  اإن  الُغــــــــــــــــــــَرِر وُهنَّ  اأيامنــــــــــــــــا  على  بهنَّ   اأبكي 

لهـــــــــــــــــا الزماُن  دار  اأّمٍة  على  بالغَيــــــــــــــــــِر اأبكي  َبْعُد  عليها  ودار   َقْباًل 
َخبــــــــــــراً اأيامهم  من  الدهُر  خلََّد   زاَن الطرو�َس وليــــــ�س اخُلرْب كاخَلرَبِ َكْم 

ُمفَتِخراً املا�سنَي  ُر  كَّ اأَذَّ ول�سُت 
 

كـــــــــــــــــــــــِر لـُمدَّ ذكَرى  بهم  اأقيُم   لكن 
َعَمـــــــــــــــــٍه فـي  الباقوَن  يفتخُر   بدار�ٍس من ُهدى املا�سنَي مندثـــــــــــــــِر وكيَف 

�َسَجِر لهفي على الُعرِب اأم�َسْت من جمودهُم يف  وهي  ت�سكو  اجلمادات   حتى 
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اإلى ينتمــــــــــــون  مّمن  اجلحاِجُح  ــــــــــــــــــــــر اأيَن  اح من  ُم�سَ  ذوؤابة ال�ّسرف الو�سّ

للقمِر َقْوٌم ُهُم ال�سم�َس كانوا والـــــورى َقمٌر ال�سم�ُس  لول  كرامـــــــــــــــــــــَة   ول 
ِعَقباً بعِدهْم  من  اأعقبوا  وقد  الَقَدِر راحوا  اإلى  تفوي�ساً  الأمر  عن   ناموا 

مراقدهْم فــــــي  ي�سري  والربُق  ال�َسَمِر« اأقوُل  راقَد  اأيقظ  الربق  �ساهَر   »يا 
رقادكُم من  هّبوا  الُعْرُب  بُح واجنابْت ُدَجى اخَلطِر َياأيها   فقد بدا ال�سُ
لكــــــــــــــــــُم اتفاَق  واأنتم ل  النجاُح  َوَتِر كيَف  بــــــــــــــــــــال  �سوٌت  له  لي�س   والُعوُد 

مقـــــــــــــــــدرًة النا�ِس  اأقّل  اأراكم  ــــــــــــــــــــِر مايل   يا اأكرَث النا�س َعّداً غرَي ُمْنَح�سِ
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اإلى اأبناء املدار�س

نــــــــــــــــــــورا الُظلمــــاِت  بالعلـــــــِم يف  لأمـــــــــــــــــــــــــــــورا كفى  لنا  احلياة  فـــــي   ُيبنّيُ 

اعتـــــــــــــــــــــــــــــزازاً به  الذليُل  َوَجَد  �ســــــــــــــــــــــــــرورا فكْم  به  احلزيُن  لب�َس   وكم 
وُر�ســــــــــــــــــــــــداً هدًى  العقوُل  به  �سعـــــــــــــــــــــــــــــــــورا تزيُد  به  النفو�ُس   وت�ستعلي 

***
اأنـــــــــــــــــــــــــا�س موطَنُهــــــــــــــْم  َعقَّ  ما  ُدورا اإذا  للعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم  به  يبنوا   ومل 
َمْوتــــــــــــــــــى اأكفـــــــــــاُن  ثياَبهــــــــــــــــــْم  قبــــــــــــــــــــــورا فاإّن  اإل  بُيوتهـــــــــــــم   وليــــــــــــــ�س 

�سنـــك العيــــــــــــــــ�س  فـــــــي  ملثلهم  ُثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا وُحقَّ  بدنياهُم  يْدعوا   واإن 

ق�ســــــــــــــــــــــــــــورا اأرى ُلّب الُعلـــــــــى اأدباً وعلـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاً اأم�سْت  الُعلى   بغريهما 

***
نف�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإّن  الــمدار�س   توؤّمُل فيكـــــــــــُم الأمَل الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اأاأبناء 

زهـــــــــــــــــــــــــــــــورا ف�ُسقياً للمـــدار�س من ريــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ٍس منكم  اأنبتْت  قد   لنا 

ن�سيـــــــــــــــــــــــــــــرا �ستكت�سُب البـــــالُد بكــــــــــــــــــــــــم ُعُلــــــــــــــــّواً منكم  لها  وجَدْت   اإذا 

بجانبيهـــــــــــــــــــــــا اخُلطوُب  َدَجِت  بـــــــــــــــــــــــدورا فاإْن  ُدجّنتها  فــــــــــــــــــي   طلعتْم 

***
ِعلــــــــــــــــــــــٍم بفي�س  البالُد  ارتوت   فعاجُز اأهلها مُي�ســــــــــــــــــــــي قديــــــــــــــــــــــــــرا اإذا 

�سعيفاً بهـــــــــــــــــــــــــــا  يكون  من  فقيـــــــــــــــــــرا ويقوى  بها  يعي�ُس  من   ويْغَنى 

بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم منتفعاً  لي�س  الّن�سريا ولكن  اخُللـــــــــــــــــــــــــق  ُيحرز  مل   فتًى 

خلــــــــــــــــــــــــــــٌق الـمجد  بيت  عماَد  العبريا فاإّن  نا�سقه  اأنـــــــــــــــــــــــِف  يف   حكى 

اإل التعليــــــــــــــــــــــــــم  ت�ستنفعـــــــوا  ال�َسريرا فال  الطْبَع  هّذبتــــــــــــــــــــــــم   اإذا 

ُخلــــــــــــــٍق ُح�ْسَن  لب�س  العلُم  ما  كثيـــــــــــــــــــــــــــــــرا اإذا  خرياً  لأهله   َفَرجِّ 

علوماً اأغزُرنـــــــــــــــــــــــــــــا  فاَز  اإن  �سميـــــــــــــــــــــــــــــرا وما  اأ�سلمنا  فاَز   ولكن 
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  يف منتدى التهذيب

اأتقّيدا اأْن  الأيــــــــــــــــــــــاُم  يَل  دا ُتريُد  املُجدِّ اأكوَن  اأن  فيها   واأطلُب 

خطوبها يف  املدى  دون  بي  املَدى وتقعُد  اأبلَغ  اأْن  النف�ِس  هّم   وغايُة 

ملُطلٍَق قْيداً  العقِل  ل�سريح  مقيَّدا كفى  يكوَن  اأن  يبغي  النا�س   من 

وًى الُهدى َلَعْمُر الهدى اإنَّ النُّهى لي�س من �سُ اإلى   �سواها ملن �سّلوا الطريَق 

اًل معطَّ اأم�سى  العقِل  هذا  باُل  �ُسدى فما  اأوجده  الل  كاأن   لدينا 

�َسلًَّة اجلديدين  كّر  جتددا اأُيْخِلقنا  ما  فيهما  �ْس  نتقمَّ  ومل 
الُعلى من  اأريد  ما  يف  ُمنجدي  ُمنجدا فيا  هَر  الدَّ اأطلب  الُعلى مل   ولول 
كوُنه حتّقَق  لو  ما  على  ُم�ْسِعدا اأَِعني  لالأنا�سيِّ  بل  يل  كاَن   ملا 
قادٌر اأنَت  مبا  احُل�ْسنى  من  ْز  ُمر�ِسدا جتهَّ العقل  �سوى  تقبْل  ول   عليه 

تكّرماً اأ�ساَء  قد  مْن  اإلى  متّردا واأْح�ِسْن  منَك  بالإح�ساِن  زاَد   واإْن 

قتلَه ُرمَت  اإن  عاداَك  الذي  للِعدا وِحّب  اأْقَتَل  احُلبَّ  راأيُت   فاإين 

اأرى بالذي  الُعلى  يف  ُم�سّراً  اعتدى فلي�َس  من  بَّ  حُتِ اأن  حاٍل  كّل   على 

مبثله القبيُح  ال�َسرُّ  ُدِفَع  وتولَّدا اإذا  ثالٌث  �سرٌّ  َل   حت�سَّ

ت�سل�سٍل ذات  ال�سّر  دواعي  �َسرمدا واأم�َسْت  النا�س  يف  ال�سرُّ  و�ساَر   َمديٍد 
 �سوى اأن يظلَّ ال�سيُف يف الِغْمِد ُمغَمدا فما الراأُي عندي اإن متخ�سِت الوغى

طامٍع ردِّ  على  الُدنيا  جتّمَع  دا واأّن  متهدِّ اأ�سيافه  اإلى   اأ�ساَر 

َخلَْت التي  الع�سور  يف  هذا  كاَن  دا فاإْن  متهَّ الزماِن  هذا  ففي   ع�سرياً 

كبلدٍة اأم�سْت  الأر�س  جميع  ُمفردا فاإن  احلكم  يف  ُعدَّ  جمٌع  كل   بها 
انطباعه عليَّ  ياأبى  ُخُلٌق  ّر ِمْقَودا ويل   على اخلري ت�سليمي الى ال�سَّ

اأكن ومل  اجلهول  جهل  عن  موعدا واأ�سِرُب  للغدر  الأيام  يف   لأ�سِرَب 

اعتداءٌة للَعداء  اأيقظْتني  ُمرقدا اإذا  العفِو  خال�س  من  لها   �َسِربُت 

ُمذّلٍل َعْبٍد  كلَّ  نف�سي  املُعبَّدا وتكرُه  الطريَق  حتى  كرهُت   فقد 
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بذلًة َرداها  نف�ٌس  اتقْت  ما  بالَردى اإذا  لَّ  الذُّ تتقي  نف�ٌس   فعندَي 

بامتهانها الِغنى  نف�سي  َطلََبْت  يدا ولو  اأطولهم  املرُْثيَن  يف   لأ�سبحُت 

اأذيقهــــــــــــــــــــــــــــا ل  اأن  اآليُت  دا ولكنني  وُحمِّ ا�سُتطيَب  ما  اإل  العي�س   من 

وفنَّدا �سجيَّة نف�س مل اأُحل عن عهودهـــــــــــــــا عليها  الأعمى  لمني   واإن 

مت�ســــادٌق ني  ع�سَّ اإذ  ين  �َسرَّ اأدردا وما  الع�سِّ  يف  كاَن  قد  بفٍم   �َسحا 

بحبِّه ُعمــــــــــــــــــــري  اأفنيُت  وطٌن  مبّددا ويل  هواُه  يف  �سملي   و�ستََّت 

واإمّنا عليه  �سيئاً  يل  اأَر  دا ومل  اأت�سدَّ اأن  احلــــــــــــــــــــّب  يف  له   عليَّ 
كما ُمْغَرماً  با  ال�سِ منذ  دا تعّلقُته  ُمعمَّ العامــــــــــــــــــــــــريُّ  ليلى   تعّلَق 

فطاملا فخراً  ال�سعَر  فيه  ُت  ُمن�ِسدا و�سريَّ القوم  حَمفِل  يف  به   �َسَدْوُت 

لهــــــــــم اأبى  اأنا�ٌس  اإ�سكاتي  رام  دا وكم  �سَّ ُحَ يل  ُيَرْوا  اأْن  اإل  الّطبع   َخنا 
بلبٌل الرو�َس  َيع�َسَق  اأن  َعَجٍب  دا ومن  ُيغـــــــــــــرِّ اأن  ّبانـــــــــــــــــــــــه  ِدِ  ومينعه 
كلِّه ال�سرق  يف  اثنان  اإل  النا�س  تبلَّدا وما  حليــــــــــــــــــــــــــــٌم  اأو  تلّهــــــــــى   َجُهوٌل 

قاً ُم�ْسِعدا ومل اأَر مثَل الف�سل يف ال�سرق خُمِفّ للمـــــــرِء  املرِء  َجدَّ  مثل   ول 
ُمفكــــــــــــــــــــــــراً بنيِه  يف  قلياًل  َم�سهدا تاأّمْل  للعجائب  منهُم   لت�سهَد 

دا ُهجَّ ُيطيعوَن  اأيقاظاً  اأعبدا فُتب�سُر  يخافوَن  اأحراراً   وُتب�سُر 

ًة ِهرَّ حُت�َسُب  ال�سرق  يف  فاأرٍة  ُهدُهدا وكم  �ُسمَي  ال�سرق  يف  عْقَعٍق   وكم 
اآ�سٌف وهو  يل  قال  �ساٍك  ُربَّ  يتبغددا األ  اأن  للتهذيب  اآَن   اأما 

فاإّنه بخرٍي  اأب�ْسْر  له  منتدى فقلُت  �َس  اأ�سِّ للتهذيب   ببغداَد 
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ال�شديق املُ�شاع

حيــــــــٍن تالقيــــــــــــــــا منُذ  ُحرمنا  لهيا َعالَم  كنَت  اأم  كنَت  قد  �َسَفٍر   اأيف 

�ساعًة اخِللِّ  عن  تلهو  ل  التجافيا عهدناك  اأطْلَت  قْد  علينا   فكيَف 

جال�ساً وحدَك  اليوم  اأراَك  يل  التدانيا وما  تابى  اخُلاّلن  عن   بعيداً 

ٌق تع�سُّ عراَك  اأم  خطــــــــــــــــــــٌب  باديــــــــــــــــــا اأنابك  بوجهَك  حزناً  اأرى   فاإين 

اأراهمـــــــــــــــــا اللتني  عينيَك  باُل  وانيا وما  احلزَن  يحمُل  حلظاً   ُتديران 

فاقعاً اأ�سفَر  ُعْدَت  قد  َجوًى  قانيا واأيُّ  اأحمَر  كنَت  قد  اأن  بعَد   به 

فاإننـــــــــــــــــي الوجوُم  هذا  فما  �ساديـــــــــــــــــــــــــا َتكلَّْم  ب�سعرَك  ِغّريداً   َعهدُتَك 

تكْن ول  )�سليُم(  يا  جتّلد  مباليا جتلَّْد  الزمان  ْرف  �سَ من  ناَب   مبا 
ُخطوَبــــــــــــــه اإن  بالدهر  تبتئ�س  ثوانيا ول  تدوُم  ل  �سيٍف   �َسحابُة 

***
اأدُمــــــــــــٍع بوادَر  ميلك  ومل  لآليـــــــــــــــــا فقاَل  ِخْلُتُهنَّ  حتى   تناثرَن 

بالأ�سى اليوَم  اأحمُد  يا  ِهْجَتني  نا�سيا لقد  بالأم�س  كنُت  ما  ْرتني   وذكَّ

اأننــــــــــــــــــي وتعلَم  حزين  من  النوا�سيـــــــــــــــــــــا اأتعَجُب  ُت�سيُب  تباريٍح   قريُع 
وليتني اأ�سيفاً  الدنيا  يف  ع�سُت  ليـــــــــــــــــــــــــا لقد  ول  عليَّ  ل  عنها  ْلُت   تَرحَّ
�ساكيا وقد كنُت اأ�سكو الكا�سحني من الِعدى الأخاّلء  َجْور  من   فاأ�سبحُت 
ُمداوياً القلوَب  اأ�ست�سفي  رحُت  هيا وما  كما  عنها  ُعْدُت  اإل  احِلقِد   من 

ُمتعلٌِّق لـــــــــــــــــــــــــي  قيَل  حتى  دائيـــــــــــــــــــــــا وداريُت  التملُّق  داِء  من  كان   وما 

عنُهُم خلِّ  اأْن  احلزُم  دعاين  ُتداريــــــــــــــــــــــــا وحّتى  األ  الراأي  �سريح   فاإّن 

ــــــــــــــــــــــه بحبِّ قلبي  اأوقْرُت  اأٍخ  جانيا وُربَّ  بحبَّيِه  قلبي  على   فكنُت 

َدرى وما  للهوان  انقيادي  قياديا اأراَد  ْعٌب  �سَ النف�س  حّر   باأين 
َغْيُثها لِّ  بالذُّ جاَد  �سمائي  ما  �سمائيا اإذا  تكوَن  اأن  عليها   اأبْيُت 

رحمًة اليوَم  اأحمُد  يا  فاْبِكني  وفوؤاديا األ  والأ�سى  و�ساأين   ودعني 
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امـــــروؤ بالرحمة  النا�س  اأحقَّ  وافيا فاإنَّ  لي�س  مْن  عنَد  وداداً   اأ�ساَع 

باكيــــــــــــــا وما كان حّظي وهو يف ال�سعر �ساحـــٌك عِر  ال�سِّ �سوى  يف  اإل   ليظهَر 
َيراعيا رَكْبُت بحوَر ال�سعِر رهـــــــــــــــــــــواً ومائجاً هْوٍل  كلِّ  منها   واأقحمُت 

فنونــــــــــــــــه ِطالب  يف  �ُسْفني  ُت  املرا�سيا و�سريَّ املديح  غري  يف   واألقيُت 

اإّنني املَْدِح  يف  �سعُر  يا  ني  اْع�سِ  اأرى النا�َس َمْوَتى ت�ستحقُّ املراثيـــــــــــــــــــا وقلُت 

ي�سيُنهــــــــا باأمٍر  نف�سي  َيْت  ر�سِ اأهاجيـــــــــــــــــــــــا ولو  اإل  بال�سعِر  نطقْت   مَلا 

مادحاً اأن�سدُت  حنَي  ينَعى  قاَم  رائيـــــــــــــــــــــــــــــا وكم  فاأن�سدُت  ناٍع  النَّدى   اإيلَّ 

مقالـــــــــــــــــــــــــــٌة بالوفاِء  َرْتني  ب�سَّ مناعيا وكم  كانت  للفعل  انتهْت   فلما 
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َبْعَد الَبي

ُم�ساعا البالِد  يف  حتني  طوَّ ِتباعا لقد  باخلطوِب  جاءْت   طوائُح 

حقائبي مالأُت  ما  اأر�ساً  َمتاعا فبارحُت  الرَباِح  عنَد  ُحبِّها   �ِسَوى 
ُمـــــــــــــــــــــوّدٍع َعْتَب  بغداَد  على  ِقراعا َعَتْبُت  احلادثاُت  فيها  ْتُه   اأَم�سَّ

َدَرْت ولـــــــــــــــــــــو  فيها  الأياُم  ُم�ساعا اأ�ساعْتنَي  اأكوَن  اأن  عليها   لَعزَّ 

واإّننــــــــــي َخ�ْسٍف  كّل  اأر�سعتني  َر�ساعا لقد  ُتِتمَّ  مْل  اأْن   لأ�سكرها 

واإمنا عليها  باجلانـــــــــــــــي  اأنا  وِدفاعا وما  دونها  ِخ�ساماً   نه�سُت 

َعربيَّة بهـــــــــــــــــــــــــــا  اأقالمي  و�سماعا واأعملُت  لها  اإ�سغاًء  ُتْبِد   فلم 

اأعجمّيٌة اأنها  اأدري  كنُت  يراعا ولو  اجُلراَز  ال�سيف  بها   تِخذُت 

بها انطَوْوا  الذين  كاَيْدُت  �سئُت  َف�ساعا ولو  بالِعداِء  �ساعاً  احِلقِد   على 

لها اأبْت  قد  التي  النف�ُس  هي  ِطباعا ولكْن  ت�سوَء  اأن  املعايل   طباُع 

بذّلٍة اأكوَن  اأن  عليهم  باعا اأَبْيُت  �سِ تكوَن  اأن  واري  ال�سّ  وتاأبى 

حقَدهم �ساَء  ما  داريُت  اأنني  َو�ساعا على  اأتيْت  ما  نفعاً  ُيْجِد   فلم 

ُنَهًى واأ�سيعهم  نْف�ساً  الورى  َرعاعا واأ�سَقى  ُنهاه  يف  ُيداري   لبيٌب 

لأهله املديَح  ال�سعر  من  ِقذاعا تركُت  يكون  اأن  �سعري  هُت   ونزَّ

بالنُّهى احلقيقَة  يجلو  ِقناعا واأن�َسْدُته  ال�سواب  وجه  عن   ويك�ِسُف 

ترى كما  فجاَء  عفواً  �ِسراعا واأر�سْلُته  البالد  جتتاُب   قوايَف 
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   نحُن يف بغداد

اإّننا ببغـــــــــــــــــــــــــــداَد  عّنا  �سائاًل  النَّْبُت اأيا  اأعوزهـــــــــــــــــــا  بغداَد  يف   بهائُم 

واأ�سرقْت ال�سماَء  الغرب  اأّمة   حتِت َعلَْت  من  القوَم  ننظُر  فَظْلَنا   علينا 

َكَبا وقد  امل�ساعي  خْيَل  رك�سوا  ُمْنَبتُّ وهم  ال�سعي  ِمْقَنِب  عن  َفَر�ٌس   بنا 

َبطالٍة يف  نزْل  مل  اأنا�ٌس  �َسْبُت فنحُن  اأيامنا  كلُّ  يهوٌد   كاأّنا 

حال وقد  جتوُر  حلّكاٍم  �ُسْحُت خ�سعنا  ماأكٌل  مالنا  من   باأفواهها 

ِخْدَعٍة الأمر  �سا�سُة  قامرتنا  �ْسُت كما  الدَّ لها  باخِلداع  علينا   فتمَّ 
نقم فلم  ُجبناً  املوَت  نخاُف  املوُت ملاذا  هي  اأموٍر  من  عّنا  بِّ  الذَّ  الى 

موئاًل املوِت  من  األقى  ل  كنُت  ْبُت اإذا  َتهيَّ اأو  ِخْفُته  اأْن  نافعي   فهْل 

ت�سوُبها حياة  من  خرٌي  �ســـــــوائُب  منــها الظــلُم  والـُذلُّ   والــَمْقُت والـَمْوُت 
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بي تون�س وبغداد

)اأن�سدها يف حفل التاأهيل والتحيب بالزعيم التون�سي ال�سيخ عبد العزيز الثعالبي 
عند قدومه اإلى بغداد العام 1925(

قومــــــــــــــــــــــــــــاً بغداَد  يف  اإّن   اأتوِن�ُس 
 

بالــــــــــــــــــــِوداِد لــــــــــــــــــــــــــِك  قلوُبُهُم   َتِرفُّ 

انت�ســـــــــــــــــــــــــــاٌب واإياِك  ب�ساِد ويجمعهــــــــــــــــــــْم  َمنِطقهــــــــــــــم  ُخ�سَّ  مْن   اإلى 

قبـــــــــــــــــــــــــاًل للنا�س  اأو�سحْت  الر�ســــــــــــــــــــــاِد ودين  �ُسْبَل  اآيــــــــــــــــــــــــه   نوا�سُع 

ُقْرَبى اأهـــــــــــــل  احلقيقة  على  بالبعــــــــــــــــــــــــــاِد فنحُن  ال�سيا�سُة  ِت  ق�سَ  واإن 

تدانــــــــــــْت اإذا  الِبعــــــــــــــــــــاُد  �َسرَّ  واعتقــــــــــــــــــــــاِد وما  ل�ســــــــــــــــــــــاٍن  من   اأوا�سُر 

التاآخــــــــــــــــــي على  امل�سلمني  بالتعــــــــــــــــــــادي واإّن  الأجانَب  اأغرى   واإن 

***
انتمــــــــــــــــــــــــاٍء ذو  َدِك  َمْ اإّن  اإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد اأتوِن�س  اأو  ِنزاٍر  ُعليا   الى 

ُمْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق خرُي  بثعالبْيِك  احتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد لنا  َحْبَل  اأ�ستاتنا   على 

اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاٍم بيد  حامٍل  التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي واأكرُب  َعلََم  بالده   حُلبِّ 

وِعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً اأدباً  �َسما  مْن  �ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــداِد واأ�سمى  عن  تكلََّم  مْن   واأف�سُح 

وقائليـــــــــــــــــــــــــــــــــــِه املُريب  القوَل  والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي دِع  املنابر  عنه   و�َسْل 

احت�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِد جتده خطيبها يف كّل َخْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب كل  لدى   وِمْدَرهها 

وَجّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــْت عزائمه  ُرَحْت  �سَ املُراِد فتًى  طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب  يف  َوغاِن  الرَّ  عن 

 َمدًى من دونه َخْرُط الَقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد تغّرَب �سارباً يف الأر�ِس يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

واملوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــي املفاوز  يف  َف يف احلوا�سِر والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي فاأوغَل   وطوَّ

وغرباً �سرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ُطواُفه  وكاَن 
 

ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد و�ِسوى  تك�ّسٍب   لغري 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم ل�ستنها�ِس  �ساَح   َحَكوا بجمودهم �سفة اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد ولكْن 

يراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اأن  الُعروبِة  على  بالف�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِد يغاُر  امل�سالح  دَة   ُمهدَّ

هديـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر له  كان  �ساَر  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــالِد فاأّنى  اأق�سى  ه  َدِويُّ  َيُهزُّ 
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خطيباً نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد  يف  قاَم  قد  املقا�ســـــــــــــــــــِد واملَبـــــــــــــــــــــــــادي وكْم   مُبحكمة 

املعانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَكْهربائيِّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدءادي ُتنرُي  لَم  كالظَّ ُكنَّ   اأموراً 

وعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإذا  القلوب  من  ّل احُلبِّ من �َسَغف الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤاِد حتّل   حَمَ

مناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حا�سرًة  جاَء  اأن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف التِّالِد اإلى   اأبو الأمناء ذو ال�سَّ

�ساكنيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف  ُنزوله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوادي فكاَن  ال�سّ املَُهِج  املاء يف   نزوَل 
عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً اأقْم  العزيز  عبَد  املَـــــــــــــــــــــــــــــــــــراِد فيا  طّيبُة  الأر�ُس   بحيث 

برافَدْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه العراُق  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــِوداِد ُيحّييك  يف  لك  خُمل�س   حتيََّة 
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الفنون اجلميلة

ورقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ناعماً  ُرْمَت عي�ساً  طريقـــــــــــــــا اإن  الفنون  من  اإليه   فا�سلك 

بال�سعـــــــــــــــــــر ًة  َغ�سّ حياَتَك  واملو�سيقـــــــــــــــــــى واجعْل  والت�سوير   والتمثيل 

التـــــــــــــــــــي هي  املُ�ستهاة  الفنون  وريقا تلك  يكون  بها  احلياة   ُغ�سُن 

وبريقـــــــــــــــــــا وهي التي جتلو النفو�س فتمتلـــــــــــــــــــي تالألوؤاً  الوجوه   منها 

وم�ساقهـــــــــــــــــــا مبذاقها  التي   مُي�سي الغليظ من الِطباع رقيقـــــــــــــــــــا وهي 

ظّلهـــــــــــــــــــا يف  طرّيًة  احلياُة  اأنيقـــــــــــــــــــا مت�سي  والزماُن  اأخ�سَر   والعي�ُس 

رواعـــــــــــــــــــداً احلياَة  جعَل  الذي  ُبروقـــــــــــــــــــا اإّن  احلياِة  من  الفنوَن   جعَل 

منبـــــــــــــــــــتاً الّلذاذة  غيَث  و�سقيقـــــــــــــــــــا واأدّرها  �سو�سناً  امل�سّرة   زهَر 
طليقـــــــــــــــــــا واأقاَم منها للنفـــــــــــــــــــو�س حوافـــــــــــــــــــزاً القلوب  من  الأ�سرَي   َتَدع 

داً ُمعقَّ تـــــــــــــــــــراه  من  عقدة  َربيقـــــــــــــــــــا فتحّل  تـــــــــــــــــــراه  من  ِرْبقَة   وتفّك 

بهـــــــــــــــــــا �سعة  اإلى  َفِطْر  الفنون   اإن كنَت ت�سكو يف احلياة ال�سيقـــــــــــــــــــا تلك 
ُم�ساِحـــــــــــــــــــكاً الزمان  من  اأردَت   فُتح�ّس منهـــــــــــــــــــا قرقفاً ورحيقـــــــــــــــــــا واإذا 

عا�ســـــــــــــــــــٍق من  بو�سلها  قّط  فاَز  ع�سيقـــــــــــــــــــا ما  لعارفيه  وكـــــــــــــــــــان   اإل 

وبغريهـــــــــــــــــــا نى  الدُّ ابت�سامات  طليقـــــــــــــــــــا فهَي  احلادثات  وجه  كان   ما 

***
عـــــــــــــــــــرا اإذا  بالغناء  حياتَك  ْب  الِريقـــــــــــــــــــا َرطِّ احللوق  يف  ُيجفِّف   همٌّ 

ن�ســـــــــــــــــــوًة لَك  َلـُمْحِدٌث  الغناَء  حريقا اإّن  ح�ساَك  يف  ُتطفيء  النف�س   يف 

توهمـــــــــــــــــــوا الذين  مادلَة  وُف�سوقـــــــــــــــــــا واترْك  خالعًة  الغناُء   َهَزج 

نوِقهم مـــــــــــــــــــن  مهجًة  اأغلَظ  النوقـــــــــــــــــــا اأفاأنَت  باحلداء  ا�ستحّثوا   فقد 

وح�سارًة متّدناً  ال�سعـــــــــــــــــــوب  َعريقا اأرقى  الفنـــــــــــــــــــون  كاَن منهم يف   من 

غناءهم �سِمْعَت  اإْن  من  هم  نقيقا واأحطُّ �سِمعـــــــــــــــــــَت  قد  ال�سفادع   فمن 

وقـــــــــــــــــــا فالفنُّ مقيا�ُس احل�سارة عنَد َمـــــــــــــــــــْن العيُّ وناطحوا   ، قيَّ الرُّ  حازوا 

***
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روُبـــــــــــــــــــه �سُ تزال  ل  فنٌّ  املو�سيقـــــــــــــــــــى ال�سعُر  باأل�سن  ال�سعوَر   تتلو 

للورى العواطف  تقطرَي  اأنبيقـــــــــــــــــــــــــــا وُيجيُد  لقلوبهــــــــــــــم   فتخالـــــــه 

***
ف�سلها اأ�سغر  التمثيل  ذليقـــــــــــــــــــا وم�سارُح  ال�سعور  من  الكليَل   جعَل 

غافٌل الوقائَع  فيها  راأى  ُمفيقـــــــــــــــــــا واإذا  يكون  غفلتِه  نوم   من 

وتنتقي اخل�سال  من  احلميَد  َخليقـــــــــــــــــــا ُتنمي  بالَفخار  منها  كاَن   ما 

مب�سهٍد الزمان  ِعرَبِ  من  النفو�س عميقـــــــــــــــــــا وجتيء   ُيلقي خ�سوعاً يف 

داً مُمهَّ الرهيـــــــــــــــــــب  منظُره  طريقـــــــــــــــــــا ويكوُن  ال�سالح  اإلى   مل�ساهديه 

***
يـــــــــــــــــــرى فّناٌن  فهو  ُر  امل�سوِّ دقيقـــــــــــــــــــا اأما  احلياة  �سور  من  كاَن   ما 

�سامـــــــــــــــــــٍت ب�ِسْعٍر  ري�سُته  املِْنطيقـــــــــــــــــــا تاأتيَك  ال�ساعَر  يفوُق   ولقد 

ح�سنـــــــــــــــــــاتها من  الت�سوير  �ُسموقـــــــــــــــــــا وبدائُع  ال�سعوُر  بها  ي�ستفيَد   اأن 
ثمينـــــــــــــــــــًة تكون  اأن  اجلديرُة  �سوقـــــــــــــــــــا فهَي  �سواها  من  اأنفَق   وتكون 

الكدورة مل جتـــــــــــــــــــد راووــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإّن احلياة على  لنف�سها  الفنون   مثل 
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فاأبثَّه �سامٍع  من  هل  الأر�س   حديَث ب�سرٍي باحلقيقـــــــــــــــــــة عالـــــــــــــــــــم بني 

واإّنها احلياِة  حّب  على  بحالـــــــــــــــــــِم ُجِبلنا  اأطافْت  اأحالم   خميفة 
لهم خمبوءة  والأقدار  النا�ُس  بنائـــــــــــــــــــِم �سعى  اخلطوب  ليل  وما   وناموا 
بنا م�سحونًة  الأيام  �ُسُفُن   على بحر عي�ٍس بالّردى متالطـــــــــــــــــــِم َجَرْت 

***
اأجـــــــــــــــــــد فلم  ُطّراً  الأحياء  واجـــــــــــــــــــِم تاأملُت يف  األِف  على  اإل  با�سماً   بهم 

�سعـــــــــــــــــــُدُه متَّ  واحٍد  �سعيٍد   باألِف �سقيٍّ فـــــــــــــــــــي املعي�سة راغـــــــــــــــــــِم وُربَّ 
تنوفـــــــــــــــــــٍة يف  َدْوحٌة  اإل  املرُء  بال�سمائـــــــــــــــــــِم وما  اأغ�سانهـــــــــــــــــــا  حٌة   ُملَوَّ

اأقّلـــــــــــــــــــُه اإل  جفَّ  قد  َوَرٌق  العواجـــــــــــــــــــِم لها  الُنيوب  بني   وعيداُنها 

ُجذوُرهـــــــــــــــــــا يوماً  َتثَّ  جُتْ اأن  ُبدَّ  الهواجـــــــــــــــــــِم ول  الّرياِح  اإحدى   وَتْقُتُلها 

***
ـــــــــــــــــــه دائم اأرى الُعْمَر مهما ازداَد يزداُد نْق�سُ الُعْمِر  من  نق�ٍس  يف  نحن   اإذن 
ج�سومنـــــــــــــــــــا بناء  يف  انهداٌم  للمطاعـــــــــــــــــــِم ولول  تعمريها  يف  احتيَج   ملا 
كاأنـــــــــــــــــــنا احلياة  باأ�ساَء  الل  بالأداهـــــــــــــــــــم حلى  حجاتها  من   ُنكبَُّل 

دوَنهـــــــــــــــــــا جناهد  نغدو  كما  اجلرائـــــــــــــــــــم نروُح  لرتكاب  دعتنا   اأموراً 

اً ريَّ خُمَ الوجود  هذا  يف  كنُت  نـــــــــــــــــــادِم فلو  غري  لختته  َعدمي   ويف 
وحياتنـــــــــــــــــــا �سالٌك  اإل  املوت  املعالـــــــــــــــــــِم هل  ُم�ستبني  �سبيٌل   اإليه 
بقائِم وما زاَل هذا الّدهُر غ�سباَن اآخـــــــــــــــــــذاً املنون  �سيف  من  النا�س   على 
ْر جتد هذي الب�سيطَة منـــــــــــــــــــزًل باملاآتـــــــــــــــــــم َتب�سَّ عامراً  اليتامى   كثري 

اآ�سى له فقَد هالـــــــــــــــــــٍك الذي  الكرائـــــــــــــــــــم ولي�س  املُفَجعات  �سياُع   ولكن 

وحولهـــــــــــــــــــا الدموَع  ت�ستذري  واحلمائـــــــــــــــــــِم اأرمُل  الَقطا  كاأفراخ   يتامى 
جاللها يف  خمدومًة  َتَرى  خادم وكائن  �سعَي  الَردى  اأبكاها  حيث   �َسَعْت 
بيتهـــــــــــــــــــا َن  �سْ َقوَّ حني  املنايا  الدعائـــــــــــــــــــم فليَت  بها من قبل هدم   بداأَن 

***
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لزِم اأرى اخلرَي يف احلياة وم�َس �سحابــــــــٍة �سربـــــــــــــــــــَة  وال�سّر  ُخلَّباً   بدا 

بانياً قاَم  واحداً  راأينا  ما  األَف هـــــــــــــــــــادِم اإذا   هناَك راأينـــــــــــــــــــا َخْلَفه 

ي�ستميلهْم عادٌل  فيهم  جاَء  ظامِل وما  األُف  ُه  دَّ �سَ اإل  احلـــــــــــــــــــّق   اإلى 
بالتعا�سة حاكـــــــــــــــــــم َجهلت كجهل النا�س حكمَة خالـــــــــــــــــــٍق ُطّراً   على اخللِق 

عّلمته قد  اأنني  َجهدي  املظالـــــــــــــــــــِم وغاية  ركوب  عن  تعالى   حكيماً 

***
كاأنني احليـــــــــــــــــــاة  يف  لنف�سي   من العي�س ُملقًى يف �ُسدوق ال�سراغم داأبُت 

طائٍل غري  على  منها   اأنا�س فاأْبدي ال�سفَح غري خُما�ســـــــــــــــــــِم ُيخا�سمني 
لطيبـــــــــــــــــــه الزهيد  بالقوت   ِحذاَر وقوعي فـــــــــــــــــــي خبيث املطاعِم واأقنع 
دراهمـــــــــــــــــــي واأترُك ما قد ت�ستهي الَنْف�س َنْيلَـــــــــــــــــــه من  ِقّلة  ت�ستهيه   ملا 

َعداوٍة مـــــــــــــــــــن ذي  بغداَد   وما اأنا فـــــــــــــــــــي �سيٍء عليه بجـــــــــــــــــــارِم وكْم يَل يف 
وارِم اإذا جئُت بالقلب ال�سليم يجيئنـــــــــــــــــــي احِلقـــــــــــــــــــد  كرثة  من  له   بقلٍب 
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بـــــــــــــــــــا ال�سِّ لأياِم  �َسقياً  با  ال�سِّ بـــــــــــــــــــى َعهُد  الرُّ باأزاهري  �سيٍء   اأ�ْسَبُه 

رتـــــــــــــــــــه َن�سْ يف  كالورد  با  ال�سِّ وال�ّســـــــــــــــــــَذا اإّن  منـــــــــــــــــــه  واللون   وُعْمره 
املُ�ستهى ال�سباب  �َسْرخ  على  وم�ســـــــــــــــــــى واهاً  بقلبي  ذكـــــــــــــــــــراه   خلََّف 

بعَدُه حياتـــــــــــــــــــي  غ�سن  ذوى  واملُنـــــــــــــــــــى لقد  الت�سابـــــــــــــــــــي  رّياَن   وكان 

ُمْزدرى اأطيب عي�س املرء فـــــــــــــــــــي �سبابـــــــــــــــــــه عي�ٌس  فهـــــــــــــــــــو  توّلى   فاإن 

***
ُترى عا�َس  ما  املرء  حياة  وؤى اإّن  الرُّ فـــــــــــــــــــي  خمتلفاٍت   اأحواُلها 

ْت تغريَّ الذي  اجلاري  جـــــــــــــــــــرى كالنََّهِر  كلما  الأر�س  يف   اأو�ساُعه 

وفـــــــــــــــــــي �َسْح�ساٌح  املنبع  لدى  َطمـــــــــــــــــــا فهو  قد  بحراً  تلقاه   َم�َسبِّه 

ُمنعطفـــــــــــــــــــاً الرَثى  يف  يجري  وا�ستـــــــــــــــــــوى بيناه  متّطى  بواديِه   اإذا 

ُمْنحنياً الَوغى  كاأ�سيـــــــــــــــــــاِف  كالقنا َطْوراً  وطوراً  ين�ســـــــــــــــــــاُب  الأر�س   يف 

بـــــــــــــــــــه ماريـــــــــــــــــــِه  عادْت  الَقْهَقرى ورمبا  جاَء  حيُث  من   راجعًة 

فانهـــــــــــــــــــوى َغْوطاً  �سادَف  وَرغـــــــــــــــــــا ورمبا  خريراً  َخرَّ  وقـــــــــــــــــــد   فيه 
منب�سطاً ُيَرى  قد  فيه  الثـــــــــــــــــــرى واملاُء  فوق  منزوياً   وتـــــــــــــــــــارًة 

َم�سَجـــــــــــــــــــَرٍة فـــــــــــــــــــي  تلقاُه  فا وتارًة  ال�سَّ اأ�سالِد  بني  واأخرى   يجري 

بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــراُه  اأبحَر  اإذا  املنتهـــــــــــــــــــى حتى  منه  الداأماِء  اإلى   كان 

الـــــــــــــــــــورى اأعماِر  اأنهاُر  دى وهكذا  الرَّ بحـــــــــــــــــــِر  الى  فتن�سبُّ   جتري 
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َغر�ُسُه اأينَع  لبنان  يف  احُل�ْسَن  مَل�ُسُه اأرى  الكفَّ  اأمكَن  حتى   وقارب 

ُم�ْسِرقاً اللُِّب  ذي  عنُي  راأته  ما  نف�ُسه اإذا  احُلبِّ  َمْدَرج  يف  به  ْت   تنزَّ

ه يوؤمُّ لي�س  فالذاُم  َمْغَر�ساً  ه زكا  �سُّ مَيَ لي�َس  فال�سوُء  َجنًى   وطاَب 
ماوؤُه َر  تفجَّ لكن  �سخُره  ه ق�سا  �سُّ ِمَ منه  العي�س  بكفِّ   فالَن 

فزاَنُه اللطيَف  اجلوَّ  َلِب�َس  ِلْب�ُسه لقد  املحا�سِن  ُغرِّ  من  فيه   مبا 
ن�سيمه َبْرُد  ُيزعْجَك  مل  الليل  �سم�ُسه ففي  باحَلرِّ  تلفحَك  الّظهر مل   ويف 

طريُقه لل�سالكني  ُعبَِّدْت  اأْن�ُسه وقْد  وبورَك  اأهلوه  َر   وُحرِّ

ًة َعْتَ التوا�سل  ُطْرق  يف  كان  َدْع�ُسه فمن  املحبَّة  �سرع  يف  جاَز   فقد 
فوَقه والُيْمن  ال�ّسعِد  جنوُم  وُنح�ُسه ُت�سيء  عنه  الدهر  �سوؤُم   فينجاُب 

ه َجوُّ الطبيعة  اأْذن  يف  ر هم�ُسه ويهِم�ُس   فُي�سحكها فوق الَربى اخُل�سْ

جنانه بني  الَطْلق  الن�سيم  َجْر�ُسه كاأنَّ  النف�س  ُيطرِب  حبيٍب   غناء 
عابٍد َحْدَبُة   » املَْتِ »جباَل  راأ�ُسه كاأنَّ  وبريوُت  �سكراً  �ساجداً   هوى 

ليلِه َجْوف  يف  الأ�سواء  عن  َدْم�ُسه ُيقاُل  الليل  من  َيْغ�سى  اإْذ   ببريوَت 

جاره بنَت  الفتى  ّننُي«  »�سِ َج  ُعْر�ُسه تزوَّ الو�سيطة  بريوَت   فاأ�سواُء 
كالهما فيه  والقاُع  فا  ال�سَّ كاأ�ُسه وَنْبُع  بالبدائع  َمالأى  احُل�ْسِن   من 
قاً متدفِّ واديهما  يف  املاُء  ُخْر�ُسه جرى  تنُطُق  الإطراِب   باأن�سودِة 

به جتْد  يوماً  »ال�ساغوَر«  تزر   من احُل�ْسن ما قد ُخ�سَّ بالف�سل ِجن�ُسه واإْن 
حماكياً لُل  الزُّ الَعْذُب  ماوؤه  نف�ُسه جرى  املا�ُس  هو  اأو  ْفواً  �سَ املا�َس   به 

باأهلِه رءوفاً  واديه  َطْبَع  باأ�ُسه ترى  النْف�َس  ُيزعُج  ما  على   �سديداً 

اأن�ُسُه فهو  م�ستوح�ساً  زاره  ُقد�ُسه فمن  فهو  م�ستنزهاً  جاءه   ومن 

اإنني  لبنان  حّب  يف  لئمي  ه فيا  حُت�سُّ ل  ما  منه  لَعْمري   اأح�سُّ 
حما�سناً كـ«ليلى«  لبناٌن  كان  »قي�ُسه« اإذا  اليوم  اأنني  من  تعجبوا   فال 
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فاإنني »الأيادّي«  منه  حَتمدوا  ه واإن  َق�سُّ الأياديِّ  بعد  من  اليوم   اأنا 

موتـــــــــــــــــــه بعد  به  ملدفوٍن  َرْم�ُسه عجبُت  وين�سقُّ  حّياً  ينتف�س   ومل 

ا�ستطاعٍة ربُّ  وهو  يزره  مل  َحْب�ُسه فمن  احلماقة  �سجن  يف   حتتََّم 
ال�ّسفا زاره  م�ست�سفياً  زاره  ُنْط�ُســـــــــــــــــــه ومن  منه  يائ�ساً  قباًل  كان   واإن 

ـــــــــــــــــــٌة وجنَّ َم�سٌّ  فيه  من  جاءه  ه ولو  َم�سُّ زاَل  وقد  اإّل  حّله   ملا 

اأْن�ُسه وما حّله م�ستوح�س النف�س واجـــــــــــــــــــٌم بال�سحك  مّت  اإل  النا�س   من 

الَورى من  الأغنياء  ا�سطياف  ِفْل�ُسه حمّل  َذلَّ  مْن  فيه  عزيزاً   يعي�ُس 

يريده ما  يف  الدينار  يبذل  فعك�ُســـــــــــــــــــه فمن  واإل  حمموٌد   فماأواُه 
ه َكفُّ الِفْل�َس  ت�سرُف  ل  الذي  ْر�ُسه كمثل  �سِ ُيْقلَُع  الِفْل�ِس  دوَن  كان   ولو 

 ف�ساَق ومل ي�ستوعب الو�سَف ِطْر�ُسه كتبُت كتاَب املَْدِح يف و�سف ُح�ْسنـــــــــــــــــــه

�سعراوؤه به  قالت  ما  كل  ُخْم�ُسه فما  هو  بل  يحويه  ما  ُثْلث   �سوى 

قاً ُمَروَّ َجّواً  ُلبنان  يف  اإّن  ُنْك�ُسه األ  ُيْخ�َس  مل  امل�سلوَل  �َسفى  ما   اإذا 
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 على اجل�شر..

الأطالل ول  اأَْرُبَعهْم  تبِك  خيـــــــــــــــــــال ل  يكوَن  اأن  بحبَِّك   وارباأْ 

فاإّنهـــــــــــــــــــا للّر�سوم  �سوؤالَك  �َســـــــــــــــــــالل واترك  بال�ّسوؤال  َيزيُدَك   مّما 

اإّنـــــــــــــــــــه الطبيعة  ُح�ْسن  الى  كمـــــــــــــــــــال وانظر  احلياة  يف  َيفيُدَك   ُح�ْسٌن 

ـــــــــــــــــــه  بُحبِّ راآه  مـــــــــــــــــــن  ُيقيُِّد  الأغـــــــــــــــــــالل ُح�ْسن  اأفكاره  مـــــــــــــــــــن   وَيفّك 

ُمَرْفِرفاً ال�ســـــــــــــــــــرور  َجوِّ  يف   بامل�ستكيـــــــــــــــــــَن كاآبـــــــــــــــــــًة وَمـــــــــــــــــــالل ويطرُي 

بدا اإذا  املنرَي  البدَر  ترى  ما  جى من نـــــــــــــــــــوره �ِسربال اأَو   يك�ســـــــــــــــــــو الدُّ
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وقفة يف الرو�س

حـــــــــــــــــــروُر ال�سُّ َد  وغرَّ احلماُم  م�ســـــــــــــــــــروُر ناَح  وذا  �َسَجـــــــــــــــــــٌن   به   هذا 

ترقـــــــــــــــــــرق املَ�سوَق  ُي�سجي  رو�سٍة  وخريُر يف  جنباتها  يف   للمـــــــــــــــــــاء 
بوجهه ال�سفاُء  انعك�َس  قد  بّلـــــــــــــــــــوُر ماٌء  كاأّنـــــــــــــــــــه  فالٌح  فـــــــــــــــــــا   و�سَ

اأنـــــــــــــــــــه ظّني  عند  ميكن  كان  َمْو�سوُر قد  يل  منه  ُيو�َسُر   بالـــــــــــــــــــما�س 
جداوٌل منه  الرو�س  يف  �ُسطـــــــــــــــــــوُر وت�سل�سلَْت  كاأنهنَّ  الزهـــــــــــــــــــور   بني 
َموائٌل الن�سيم  مع  الغ�سون  وُخ�ســـــــــــــــــــوُر حيُث  َمعاِطـــــــــــــــــــٌف   فكاأنهنَّ 

***
و�سفهـــــــــــــــــــا عن  برو�سٍة  اأقوُل  التعبرُي ماذا  وَيعجُز  البياُن   َيْعيا 
فتنّوَعْت بو�سيها  الربيُع  وزهـــــــــــــــــــوُر ُعنَي  بها  اأنـــــــــــــــــــواٌر   للَعني 
منابٌر وهي  الأغ�ساُن  بها  طيوُر َمَثلَت  وهي  اخلطباُء  بها   وتلَْت 

كاأمنـــــــــــــــــــا الن�سيُم  فيها  ٌر  ال�ســـــــــــــــــــذا مزروُر متعطِّ الن�سيم على   َجْيَب 
ثغوُر للرنج�س املطلول ترنـــــــــــــــــــو اأعيـــــــــــــــــــٌن لالأقـــــــــــــــــــاح  وتب�ســـــــــــــــــــُم   فيها 
ِخْدنها البنف�َسَج  ُخزاماها  املَنثـــــــــــــــــــوُر تخذْت  لوردهـــــــــــــــــــا  ُي�سرُي   وغدا 
وحولـــــــــــــــــــه ال�سقيق  حممرَّ  اليا�سمني ميـــــــــــــــــــوُر وكاأّن  َزْهر  الرو�س   يف 

اأحمـــــــــــــــــــٍر فـــــــــــــــــــي زجاج  َد  توقَّ يـــــــــــــــــــدوُر �َسْمٌع  الَفرا�ُس  حواليه   فغدا 

فّوارٌة بهـــــــــــــــــــا  ُبعٍد  من  ويفـــــــــــــــــــوُر وتروق  ماوؤها  َيْدُفُق  اجلوِّ   يف 

ُينرُي يحكي عموُد املاء فيهـــــــــــــــــــا اآخـــــــــــــــــــذاً حني  ال�سبح  عموَد  ُعداً   �سُ
�سفـــــــــــــــــــاءه راأيـــــــــــــــــــُت  اأن  ملّا  مك�ســـــــــــــــــــوُر ناديُت  مغْلِغٌل  فيـــــــــــــــــــه   والنوُر 

�ساعداً يجمد  املا�س  َذْوُب  ذاَك  النوُر هل  الهـــــــــــــــــــواء  يف  َم  جت�سَّ قد   اأم 
اأطرافهـــــــــــــــــــا يف  الَقَطرات   فكاأمنا هـــــــــــــــــــي لوؤلـــــــــــــــــــوؤ منثـــــــــــــــــــوُر تتناثُر 
تـــــــــــــــــــرى قد  حتى  الّنوُر  فيها  ت�سويـــــــــــــــــــُر ينحلُّ  بها  لها  ال�َسحاب   َقْو�َس 

***
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حى من رو�ســــــــــــــــٍة و�ســـــــــــــــــــروُر كم قد َلب�ست بها ال�سُّ َن�سَرٌة  َعلَتني   فيها 

ُمـــــــــــــــــــروُر فاأجْلُت فـــــــــــــــــــي الأزهار حلَظ تعجبي ب�سفاتهنَّ   ولفكرتي 
ونظرننـــــــــــــــــــي اً  منظـــــــــــــــــــوُر فنظرُتهـــــــــــــــــــّن حتريُّ ناظٌر  كالنا   حتى 
�ساحـــــــــــــــــــٌر ثّمَة  الزهِر  طرَف  م�سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر فكاأنَّ  وكاأننـــــــــــــــــــي  َرنا   ملّا 

براعـــــــــــــــــــٌم ُتكّنهنَّ  الزهوَر  �ســـــــــــــــــــدوُر اإّن  جتنهنَّ  العلوم   مثل 

مثلـــــــــــــــــــه منها  النفحات  ُع  وُّ والتقريـــــــــــــــــــُر وت�سَ للنـــــــــــــــــــا�س   تبيينها 
مطـــــــــــــــــــروُر وبتلَك قلب اجلهل م�سدوع كمـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــذه  الهموم   ثوب 
مبائـــــــــــــــــــه ال�سحاُب  ُينبته  ْهُر  التفكيـــــــــــــــــــُر والزَّ غر�َسه  ُينبُت   كالِعْلِم 
بهجـــــــــــــــــــة احلدائق  يف  هذا  كان  تنويـــــــــــــــــــُر اإن  النُّهى  يف  فذلَك   يزهو 

ذا فـــــــــــــــــــاإن  يدوُم  ل  هذا  كاَن  ُع�ســـــــــــــــــــوُر اأو  تكرُّ  دامـــــــــــــــــــت  ما   َليدوُم 
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 االأمة العربية )ما�شيها وباقيها(

بزمانهـــــــــــــــــــا َمقي�سٌة  الرجاِل  ُعْمراِنها ِهَمُم  يف  الأوطـــــــــــــــــــان   و�سعادة 
تعاوٌن البالد  ُعمران  �ُسّكانهـــــــــــــــــــا واأ�سا�س  من  الأن�ساِب   متوا�سُل 

بحا�ســـــــــــــــــــٍل لي�س  الأقوام  اأوطانهـــــــــــــــــــا وتعاون  يف  الِعْلِم  بن�سر   اإل 

اإذا اإل  بنافـــــــــــــــــــٍع  لي�س  ِرهانها والعلُم  َخْيَل  الأعماُل  به   اأجرْت 

واإمنا لل�سيوخ  التجارَب  �سّبانهـــــــــــــــــــا اإّن  يف  يكوُن  البالد   اأمُل 

مبادئ الكرام  الُعرب  لدى  قراآنهـــــــــــــــــــا هذي  يف  الآيات  بها   َنَزَلْت 

م�ســـــــــــــــــــهورة اأّمة  اأكرُب  وبيانهـــــــــــــــــــا والُعْرُب  وعلومها   بفتوحها 
مدار�ساً للعلـــــــــــــــــــوم  اأقامت  قد   يعيا ذوو الإح�ساء عن ِح�سبانهـــــــــــــــــــا كم 
م�ســـــــــــــــــــانعاً البالد  باأقطار  ُبْنيانهـــــــــــــــــــا وَبَنت  يف  الأفكار   تتحريَّ 

�سراحـــــــــــــــــــٍة بكل  ماأثوٌر  َقْحطانها فاملجُد  وعن  اأبداً  قْي�سها   عن 

ف�سعيها الَعالء  ُحبِّ  على  َدْيدانها ُطِبَعْت  من  ُيعدُّ   للمكُرمات 
التي الّدهر نه�ستها  ْت مبا�سي  َدَورانهـــــــــــــــــــا نه�سَ الأفالك يف  لها   َخ�سَعْت 

لقد حتى  اأمرها  عواقُب  �سانها َح�ُسَنْت  جاللة  الدنيا  بني   َبَهَرْت 
رو ون�سَّ البالَد  فتحوا  الألى  قّطانها فهم  على  َمْعَدلٍة   راياِت 

الورى اأمم  لهم  خ�سعْت  الألى  ا�سبانها وهْم  اإلى  ُطّراً  ُتركها   من 

ُمْلكها عن  لهم  نزلْت  قد  اإيوانها والروُم  من  �سيَد  عّما   والُفر�ُس 
راً اأع�سُ الربّيُة  عا�َس  اأمًة  اإح�سانها يا  ويف  َرَغداً  َعْدلها   يف 

فجاءها وُر  الع�سُ تلك  ْت  انق�سَ ُعبدانها ثمَّ  اإلى  انقادْت  به   زمٌن 

وتثاقلْت ها  ِعزِّ مالب�َس  ْت  هوانها فَن�سَ بَقْيِد  را�سفًة  لِّ  الذُّ  يف 
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اأنا وال�شعر

بخاطري َيجي�س  اأحياناً  عَر  ال�سِّ وِنِه اأرى  َم�سُ من  يل  عزَّ  قد  ما   وَيبُذل 

واإمنا فاأ�سَجى  اأحياناً  �سكونه وي�سكن  من  نا�سيٌء  �َسجوى  ك   حترُّ
ُمارياً منه  الَهزَل  ى  اأتوخَّ ُمونه وقد  يف  ُموغاًل  اأراُه   لدهٍر 

حزينٌة نف�ٌس  وْهي  نف�سي  حزينه ولكنَّ  من  لها  املُ�ْسجي  اإلى   مَتيل 

باأّنهم �سعري  الراووَن  َعِلَم  بلُحونِه وقد  اأطَربوا  اأن�سدوه   اإذا 
قريحتي من  ا�ستنبطُته  اإذا  َمعينِه واإيّن  برْبد  الراوي  دى  �سَ  �سفَيت 
�سهوَله طويُت  ِعْلٍم  على  حُزونِه واإيّن  يف  خابطاً  اأحترّي   ومل 

ب�سليقـــــــــــــــــــة له  ملّحا�ٌس  �َسمينِه واإيّن  من  وا�ستوثقْت  َغثَّه   اأبْت 

متينِه وهل يخُطُر ال�سعُر الركيك بخاطري اخت�ساب  َطْوعي  يف  كان   اإذا 

هواج�سي يوماً  لل�سعر  اهتدْت  ل  ُم�ستبينِه األ  اإلى  تنزع  مل  هي   اإذا 
ُت يف بحر القري�س خُماطراً بثمينِه ول ُغ�سْ ُدرِّه  من  اأفز  مل   اإذا 

بو�سيِه لبيقاً  طبعاً  يل  اأّن  ُعونِه على  دون  اأبكاره  اإلى   َنزوعاً 

ق�سائدي يف  اأبياُته  انتظمت  بقرينه اإذا  مُم�سكاً  بيٍت  كّل   ترى 

َلُتجَتنى يوماً  ال�سعر  َدْوُح  كان  غ�سونه وما  ثماُر  الُطولى  اليد   بغري 

اأملعيٍَّة لذي  اإل  ي�ستِقْد  ُظُنوُنه ومل  َرْجٌم  العني  كراأي   يكون 

بَفطانٍة مار�ستـــــــــــــــــــه  قد  جبينه واإيّن  يف  ًة  ُغرَّ �سناها   يلوح 

***
ِحكمٍة �سّمام  ال�سعر  اإّن  ُقيونه َلَعْمُرَك  من  معدودة  النهى   واإّن 

�َسلَْلُته ال�سكوك  ليل  َجنَّني  يقينه اإذا  بفجر  ففّراه   عليه 

وح�ستي عنَد  موؤن�سي  اإل  ال�سعر  �ُسجونه وما  َوْري  عند  فوؤادي   ُم�َسّلي 

نفثاته يل  الدمع  مقاَم  َمنونِه تقوُم  برْيِب  اأبكاين  الدهُر   اإذا 
انطوْت التي  الزمان  اأ�سراَر  َمْنَجنونه فاأب�سُر  من  الأحقاب  يف  داَر   مبا 
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بنورها نظرت  لو  عنٌي  بطونه ولل�سعر  يف  ما  ل�ست�سَفْفَت  الَغيب   اإلى 

كامٍت نحو  ا�ست�سغيَتها  لو  َقُرونه واأْذٌن  حديث  منه  بها   �سِمعَت 

***
فكرتي اأر�سلُت  �ِسعراه  اإلى  ِلَرقينه وليٍل  حاماًل  ب�سعري   ر�سوًل 

و�ِسماَكه َن�ْسَره  عّني  الليَل  َخديِنه �سِل  واجُلَدّي  �ُسهاه   وجنَم 

الُدجى يف  ة  املجرَّ نهر  يف  ُبتُّ  �سفينِه فكم  ُمن�سئات  اأجري  ال�سعر   من 

بغريه عنه  اعتا�ُس  ل  ال�سعُر  فُنونه هو  عن  ول  قوافيه  عن   ول 

الُدنا يف  احلوادث  �َسلَبْتنيه  بدونِه ولو  عي�ساً  ُرمُت  ما  اأو  ع�ست   ملا 

ا�ستقاُقُه ال�سعور  معنى  من  كان  ُجُنونه اإذا  غري  للمرِء  بعَدُه   فما 
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الدين والوطن

بالوطِن القوم  ِهتاف  يخدَعْنَك  الَعلَِن ل  القوم يف  ال�سرِّ غرُي   فالَقْوُم يف 
تقادمها من  ت  َركَّ الدين   فاعتا�َس عنها الورى اأحبولَة الوطِن اأحبولة 

َغَر�ٍس من  املاِل  �سيد  غري  لهم  الزمِن فما  من  واملا�سي  والغد  اليوم   يف 

الفَتِ مل يق�سدوا اخلرَي بل ي�سَتْذِرعوَن به اإلى  َق�سداً  اأو  ال�سرِّ  اإلى   رمياً 

�سغباً فانتظْر  قوٌم  تهاون  َدَخِن فاإن  على  اإل  ُهْدَنُتهم  لي�َس   اإْذ 
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ْعر االأبي�س ذات ال�شَّ

الت�سابــــــــــــــــي ومليحــــــــــــــــــــــــــــــٍة اأو�ساُفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلى  القلوَب   تدعو 

�َسعــــــــــــــــــــــــــُرها اأّما  ال�سبـــــــــــــــــــــــــــــــــاِب بي�ســـــــــــــــــــــاَء  اأنواِر   فِبلَـــــــــــــــــْوِن 

للبيــــــــــــــــــــــــــا ي�ســــــــــــــــــــــرُب  لَح  الُعجاِب قد  الَعَجـــــــــــــــِب  من  وذا   �ِس، 
النجــــــــــــــــــو اأنــــــــــــــــــــــــــــــواِر  با�سطــــــــــــــــــراِب ك�ُسعاِع  تـــــــــــــــــالألأَ  اإذا   ِم 

جبينهـــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــوق  هـــــــــــــــــــــاِب ميتدُّ  ال�سِّ منقـــــــــــــــ�سِّ   ك�سيــــــــــــــــاِء 

وجههــــــــــــــــــــــــــا ُغــــــــــــــــــــّرَة  بال�َسحــــــــــــــــــــــــاِب فكاأنَّ  تكّلـــــــــــــــــــــــََل   بدٌر 

جتلَّــــ  قد  �سمــــــــــــــــــــــــ�ٍس  ُقــــــــــــْر�ُس  ال�سباِب اأو  من  بالرقيـــــــــــــــق   ـــــلَى 
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ما وراء القرب

الِفْكِر َة  حريَّ الأياُم  ُتطلُق  الأ�ْسِر َمتى  ُعْقلِة  العقُل من  فيها   فين�سَط 

ناطقاً باحلقيقة  كلٌّ  يدري وي�سَدَع  ملن  منها  َيْدِر  مل  ما   ويتُك 

حقيقة بياَن  ُرمنا  اإذا  الُكْفِر اأرانا  اإلى  فيها  الل،  معاَذ   ُعزينا، 

ُعْمِرنا اآخَر  اجلهل  اأ�سدَّ  الُعْمِر َجِهْلنا  اأوَل  قبله  جهلنا  قد   كما 

مائج العي�س  من  بحٍر  �ساحال  جنري هما  بينهما  نحن  اأمٍر  اأيِّ   ففي 

ُدنا؟ ن�سري؟ ومن اأيَن جئنا اأم اإلى اأين ق�س�سْ ت�سّكِكنا  من  ليٍل  اأيِّ   ويف 

ـــــــــــــــــــٌة جُلَّ واملعي�سُة  اأتينا  القرب كاأّنا  اإلى  ِج�ْسٌر  والأعماُر   اأنعرُبَ 
ُنريًده مما  القرب  وراَء   وهل من َمدى بعَد الُعبوِر على اجِل�سِر وماذا 
ْولٌة �سَ وللموِت  نف�سي  َجرْبِ ُت�سائلني  عن  َوْيَحَك  املوت  لك�سر  هل   األ 
�ستنجلي ليٌل  املرِء  حياة  بالَفجِر لعّل  املوِت  �َسكرة  من   غياهبه 

حياتنا فاإّن  حّقاً  ذا  كاَن  ِت فاإن  ال�سِّ كا�سُف  دى  والرَّ �ِسْتٌ  قيَل   كما 

لها فهل  تبقى  الروَح  اإّن  قيل  ْهِر وقد  الزُّ الأجنِم  اإلى  الأعلى  اإلى   ُعروٌج 
ُعروجها بعَد  اجلثماَن  تعرُف  ِذْكِر وهل  على  ال�سماء  يف  منه   فتمكَث 

لغريها �سماًء  كانت  نا  اأر�سُ الَقْعِر اإذا  اإلى  نزول  بل  ُعروٍج  من   فما 
ُعطارٍد يف  َمْن  اأرواُح  َعَرَجْت  الَهْذِر وهل  الكالُم من  اأم هذا  الأر�س   اإلى 

اأَْنُف�ًسا نعلُِّل  ُرحنا  به  خياٌل 
 

احِلْجِر اإلى  َرَجْعَن  ملّا  به   َهَزاأَْن 

َمعا�ِسٌر احلياَة  بالنهِر  َه  ْهِر و�َسبَّ الدَّ ِقَدُم  راأيهم  يف   فمْنبُعه 
ه َم�َسبُّ عليهــــــــــم  اأعيــــــــــــــــــــــا  النهِر ولكنهم  منَبع  يف  بالظّن  موا  َرجَّ  واإْن 
جارياً ين�سبُّ  اأيَن  �ِسعري  ليَت  يجري فيا  غايٍة  اإلى  اأم  لَبْدٍء   اأَعْوداً 

الذي وما  احلياة  هذي  ما  ؟ َلَعْمُرَك  رِّ وال�سَّ اخَلرْي  من  فيها  بنا   ُيراُد 

ذا واإنَّ  باحلياة  ِعلماً  بالَفِرّ نحاوُل  ُيْدَرُك  لي�س  ما  اإلى   َمنوط 
قفرٍة َماِهَل  يف  منها  َقفِر ون�سُلُك  يف  وندخُل  َقْفٍر  من   فنخُرُج 

َربِّنا اأمِر  اإلى  من�سي  اأننا  الأمِر على  ذلك  من  اآتوَن  اأّننا   كما 
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َعة االأرملة املُر�شِ

األقاها كنُت  ما  ليتني  مم�ساها لقيُتها  الإمالُق  اأْثَقَل  وقد   مت�سي 

حافيٌة والِرجُل  َرّثٌة  عيناها اأثواُبها  اخَلدِّ  يف  َتْذُرفه   والَدمع 

مدامعها ْت  فاحمرَّ الَفْقِر  من  حُمّياها َبكْت  جوٍع  من  كالَوْر�ِس   وا�سفرَّ 
وُي�سعدها يحميها  كاَن  الذي  اأ�سقاها ماَت  بالَفْقِر  َبْعدِه  من  هُر   فالدَّ
اأوجعها والَفْقُر  اأفَجَعها  اأ�سناها املْوُت  والغّم  اأْنَحلَها   والهّم 

مبنظرها َم�سُهوٌد  احُلزِن  مَبراآها فمنظُر  َمقروٌن  َمْراآُه   والبوؤ�ُس 
عباَءتها اأبلى  قد  اجلديدين  اأعالها َكرُّ  وان�سقَّ  اأ�سفُلها   فان�سقَّ 

ِمئَزَرها ــ  هِر  الدَّ ويُل  ــ  الدهُر  َق  جْنباها وَمزَّ الَثْوب  �سقوق  من  بدا   حتى 

يل�سعها د  والرَبْ باأطمارها  ُزباناها مت�سي  �سالت  َعْقرٌب   كاأّنه 

مرجتفاً بالربد  ج�سمها  غدا  ْت ثناياها حتى  طكَّ الريح وا�سْ ِن يف   كالُغ�سْ
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 يف القطار

)قالها وقد ركب القطار من ال�ستانة الى �سالنيك �سنة 1898(

وال�َسحبا الأهَل  اأوطايَن  يف  ْرُت  �َسْكبا تذكَّ وابُلُه  فا�َس  دمعاً   فار�سلُت 

الكرى اأختل�ُس  النوم  طريَد  هبا وبتُّ  َجى يْرُقُب ال�سُّ  ب�ساخ�ِس َطْرٍف يف الدُّ

غرَيه َيْلَق  مل  الدهَر  كاأّن  َحْربـــــــــــــــــــا كئيٌب  ُيهادَنه  لن  فاآلى  اً   َعُدوَّ
بع�سها فوق  بع�سها  كروباً  َكربا ُيِقّل  حتته  راأى  َكرباً  َرمى  ما   اإذا 

جريرًة َجرَّ  ادهُر  ما  اإذا  َعتبا واإيّن  اأكلِّمه  اأن  نف�سي   َلتاأنُف 

باأنني الكراُم  القوُم  َعِلَم  �َسّبا وقد  قد  املكارم  ُحبِّ  على   ُغالٌم 

اْنت�سْيُتُه ما  اإذا  عزٍم  اأخو  ال�سربا واأين  اأنكَر  اأو  عنه  ب  َع�سْ كلُّ   َنبا 

القذى فِوه  �سَ يف  املاَء  اأعاُف  َعْذبا واأيّن  بارداً  اأحوا�سِه  يف  كان   واإن 

َعربٌة ال�سوق  موقف  يف  يل  طبا ولكْن  الرَّ اللوؤلوؤَ  اأجفايَن  من   ُت�ساقُط 

�ُسُجوُنه قلبي  اأوتاَر  �سربت  ُمْن�َسّبا اإذا  الدمَع  ُترِق�ُس  نغماٌت   بدْت 

***
بُدخانها الف�سا  ترمي  ُرْعبا وقاطرٍة  �سريها  يف  الأر�س  �سدَر   ومتالأُ 

�ساً تنفُّ واَظ  ال�سُّ ُيبدي  َمْنَخٌر  َقْلبا لها  لها  الُبخاُر  �ساَر  به   وَجْوٌف 

وراءها جترُّ  لياًل  بنا  ْت  �َسْحبا مت�سَّ ت�سحُبه  ْوح  الدَّ ك�سفِّ   ِقطاراً 
�سريعًة جتري  الريح  كع�سِف  َهّبا فَطْوراً  اإذا  كالن�سيم  ُرخاًء   وَطْوراً 

ـــــرى ْعبـــــا ت�ســاوى لديهــــا ال�سهـــــــُل وال�سعـــُب فـي ال�سُّ فمــــا ا�ست�سهلَــــــــْت �َسْهــــــاًل ول ا�ست�سعبـــــْت �سَ
 

واإنهـــــــــــــــــــا دكاً  احَلْزن  ُمتون  َنْهبا تُدّك  �سريها  يف  الأر�ِس  �سهَل   لتنهب 

ت�سلُّقاً فتعلو  العايل  بها  َوْثبا ميّر  فتجتازه  الوادي   ويعت�ُس 

انربى اإذا  الأ�سمَّ  الَطْوَد  ِنْقبا وتختَق  ُقنَِّته  حتت  من  وجَدْت   وقد 

دويِّها �سوُت  ْوِد  الطَّ بجوف  ْحبا يرنُّ  الرَّ النَفَق  جوفه  يف  ْت  َوجَلَ  اإذا 
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كاأنها الُولوج  عند  �سيحٌة  ْربا لها  الدَّ يَل  خلِّ  َطْوُد  يا  بها   تقول 

كاأمنا فيه  ال�َسْهم  ُم�سيَّ  ْقبا ومت�سي  الثُّ َدَخَل  هائجاً  اأفعواناً   ترى 

ثقيلـــــــــــــــــــٌة وهي  اجلْذب  فعَل  اجَلْذبا ُتغالُب  عندها  الذي  بالَدفع   فتغُلُب 

كاأنها طّياً  الأر�َس  بامل�سري   ُت�سابُق ُقْر�َس ال�سم�س اأن ُيدرَك الَغربا َطَوْت 

�ُسرًى �َسئَمْت  ول  اأْيناً  �َسَكْت  اأْن   ول ا�ستهجنت ُبعداً ول ا�ستح�سنْت ُقربا وما 

ُتقّلنـــــــــــــــــــا فروق  من  �سارت  جى �ُسْهبا ع�سّيَة   وتقِذُف من فيها بوجه الدُّ

ونهاُرها ليلٌة  اإل  هي   وما قد َدعونا من »�سالنيك« قد َلّبى فما 

َمطَينا فاُر  ال�سِّ ُيْعيي  ومل  ركبا فجئنا  ظهرها  على  �َسْفراً  تكن  مل   كاأْن 

***
ُمف�ساًل الُبخاِر  ع�سَر  يا  َنْحبا تعالْيَت  اأهُله  ق�سى  قد  ع�سر  كّل   على 

َمعاِجٌز فيَك  للعلم  ظهرْت  الُكْتبا فكم  َب  كذَّ الذي  يُف  ال�سَّ اآمَن   بها 

بقّوة البخار  فعل  من  ال�َسْعبا تظاهرَت  املَطلََب  فعِلها  اأدنى   ُيذلِّل 

فوَقه الكهرباءُة  لول  ُعْجبا واأق�سُم  به  ِتْه  القوى  كل  على   لقلُت 

�سعادًة باحلياة  يعلو  العلُم  الُعْقَبى هو  حَممودة  كالِعْلِم   ويجعُلها 

اأمَرَعْت الِعْلُم  جادها  بالٍد  الُع�ْسبا فكّل  ل  الِعزَّ  ُتنبُت  و�سارْت   ُرباها 

اأفُقُه الَعْذبا متى ُين�سيء ال�سرُق الذي اغربَّ  ال�َسَرف  مُتطُر  ِعْلٍم   �َسحابَة 

ِه بِعزِّ اأْلَوْت  ّل  الذُّ َدبور  َجْدبا فاإّن  حُتِرُقه  اجلهل  �َسموم   وكادت 

اإْذ دارت َرحى ال�سرق هل ترى ْر  ُقْطبا تب�سَّ دوَرتها  اأثناء  يف  اجلهل   �سوى 
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اإلى اجلواهري

�ساعرا ِبَك ال�ّسعُر، ل ِبي، اأ�سبَح اليوَم زاهرا مثلََك  اليوم  قبَل  كنُت   وقد 

اأمِرها مقاليَد  اأْلَقْت  الذي  ونوافرا فاأنَت  داً  �ُسرَّ القوايف   اإليه 

َبداعٍة يف  ُقْلَته  �ِسعراً  ُقْلَت  وباهرا اإذا  بديعاً  املعنى  به   فكاَن 

الأ�سى من  النفو�َس  اأطلْقَت  اأنَت  امل�ساعرا واإن  اأ�َسْرَت  يوماً   باإن�ساده 

ِذروٍة اأرفَع  الإبداع  من  متقا�سرا َبلَْغَت  �ساغراً  عنها  النجُم   هوى 

تكلُّماً الناطقنَي  اأرقى  �سمائرا واإّنَك  ال�ساكنني  واأنقى   بحٍق 
رادعاً للظلِم  ُقمَت  ُظْلٌم  �ِسيَء  نا�سرا اإذا  للحقِّ  قمَت  حقٌّ  �ِسيَء   واإن 

***
ِن�سبًة للجواهِر  ُتْنَمى  ُكْنَت  جواهرا لئْن  بالبيان  حتلو  كنَت   لقد 

مَدُه �سيََّد  بالعلم  اأٌب  املاآثرا مناَك  الزمان  يف  منه   وخلََّد 

�ُسرادقاً فيه  الآداب  من  املَفاخرا ومدَّ  للبننَي  فيه   واأكرَث 

رائعاً ال�سعَر  تنظَم  اأن  َعجٌب  زاهرا فال  اللفظ  زاهَي  املعاين   اأنيق 
الَقَذى به  لَل  الزُّ املاَء  ُتب�سُر  قد  النواظرا و  بالإباِء  عنه   فُتْغِم�َس 
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   اإيقاظ الّرقود

بالن�سيــــــــِد تهتــــــُف  اأنَت  كْم  الّرقــــــــــــــــــوِد اإلى  اإيقاُظ  اأعياَك   وقد 

الق�سيِد ُعرى  �سددَت  واإن  ُمفيـــــــــِد فل�سَت  اأو  ن�سيــــــــدَك  يف   مُبْجٍد 

 لأنَّ القـــــــــــوم فـــي غيٍّ بـعـيـــــــــــــــــــــــــِد

رقــــــــــــــــادا زادوا  اأيقظتهــــــــــــم  وثــــــــــــــــــادا اإذا  قعـــــــدوا  اأنه�ستهم   واإن 

العبــــــــــادا َخلََق  الذي  َجمــــــــــــادا ف�سبحـــــــان  ُخِلقــــــوا  قد  القوم   كاأّن 

 وهـــل يخلـــو اجلمـاد عــن الـجمــــوِد

الكالُم يعيينــــــــــــــي  وكــــــــــاَد  احل�ســـــــــــــــــاُم اأطلُت  وقعتــــــــــــــه  دون   َمالماً 

املاَلُم َنَفــــــــع  ول  انتبهــــــــوا  نيــــــــــــاُم فمــــــــا  اأطفـــــــــــــــــــاٌل  القــــــــــــوم   كاأّن 

ُتهّز من اجلهــالـــــــــــــــة فـي مهــــــــــــوِد

عّني بغــــــــــــداُد  يا  اإليِك  مّني اإليِك  ول�سِت  منِك  ل�ســــُت   فاإين 

التجّنـــــــــــــــــــي كرُبَ  واإن  اأين ولكنـــــــــــــي  بغــــــــــــــداُد  يا  عليَّ   َيِعزُّ 

 اأراِك على  �َسفـــــــــا هـــــــــــــــوٍل �سديــــِد

َتتى عليـــــِك  اخلطــــــوُب  ُمّرا تتابعِت  العيـــــــــ�ِس  ُحلــــــــــــُو  منِك  َل   وُبدِّ
اأغــــــــــــــّرا فتــــــــًى  ُتنجبني  ُحـــــــــــــــــّرا فهاّل  تلديَن  ل  َعَقْمِت   اأراِك 

 وُكنِت لـمثلـــــــــــه اأزكــــــــــى َولــــــــــــــــــــــوِد

�سهودا لـــــــه  فيِك  اجلهــــــــــُل  ال�سجـــــــودا اأقاَم  له  بالهواِن   و�سامِك 

جحـــــــــودا له  منـــــِك  ُتبديَن  ُعهــــــــــــودا متى  ذاكـــــــــــــــــــــرًة  ُعدِت   فهاّل 

 بهنَّ ر�ســـــــــــدِت اأيـــــــــاَم الر�سيــــــــــــــــــِد
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احلرّية يف �شيا�شة امل�شتعمرين

تـتكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ل  َقــــــــــــــــــــوُم   ُم يـا  حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الكـــــــــــــــالَم   اإّن 

ت�ستيقظــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ول  ُم نامـــــــــــــــــــوا  الُنــــــــــــــــــــوَّ اإّل  فــــــــــــــــــــــــاَز   مـــــــــــــــــــــا 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كّل  عن  تتقدمــــــــــــــــــــــــــــوا وتــــــــــــــــــــــــاأخروا  باأن   يق�ســـــــــــــــــــــــي 

جانبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َم  التفهُّ تفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وَدعـــــــــــــــــــــــــــوا  اأّل   فاخليــــــــــــــــــــــــــــــُر 

جهلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يف  تتعلمــــــــــــــــــــــــــــوا وتثبتــــــــــــــــــــــــوا  اأن   فال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــرَّ 

فاتركـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ال�سيا�ســــــــــــــــــــة  َتندمــــــــــــــــــــــــــــــوا اأّما  واإّل   اأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

�ســـــــــــــــــــــــــــــــّرها ال�سيا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ُمَطْل�َســـــــــــــــُم اإّن  تعلمــــــــــــــــــــــــوَن   لــــــــــــــــــــو 

املبـــــــــــــــــــــــــــــــاح فـي  اأف�ستــــــــــــــــــــــم  فجمجمـــــــــــــــــــــــــوا واإذا  احلديــــــــــــــــــــث   من 

تتو�سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ل  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا والَعْدَل  تتجهَّ ل   والظلـــــــــــــــــــــــَم 

يعـيــــــــــــــــــ�س اأن  منكـــــــــــــم  �ساَء  ُم مــــــــــــــن  مكـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ وهــــــــــــــــــــــو   اليـــــــــــــــــــــــوًم 
ول  �سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ل  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم فلُيمــــــــــــــــــ�ِس  ول  لديـــــــــــــــــــــــــه   ب�سٌر 
كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة ي�ستحــــــــــــــــــــــــــــــــــــّق  الأبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ل  الأ�ســـــــــــــــــــــــــّم   اإّل 

ــــــــــــــــــُم و َدُعــــــــــــــــــــــوا ال�سعــــــــــــــــــــــادة اإمنــــــــــــــــــــــا توهُّ احليــــــــــــــــــــــــــــاة  فـي   هـــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم ُمَنعَّ وهــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم فالعيــــــــــــــــــــ�ُس  ُمذمَّ وهو   كالعيـــــــــــــــــــ�س 
مهـما الّدهر  بحكـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــُم فار�َســــــــــــــوا  حتكُّ فيـــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن 

ُظِلمتــــــــــــــــــــــــــم فا�سحكـــــــــــــــــــــــــــــــوا تتظلَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واإذا  ول   َطَربـــــــــــــــــــــــاً 

فا�سكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا اأهنتـــــــــــــــــــــــم   واإذا ُلطمتـــــــــــــــم فاب�ِسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واإذا 

�سهُدكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم هذا  قيـــــــــــــــــــــَل  ، فقولــــــــــــــــــــــــــوا: َعْلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم اإْن   ُمرٌّ

نهاَركــــــــــــــــــــــــــــــــــْم اإن  قيـــــــــــــــــــــــــــــَل  ُمظِلــــــــــــــــــــــــــــــــُم اأو  فقولــــــــــــــــــــــــــــــوا:   ليٌل، 

ِثمادكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإّن  قيــــــــــــــــــــــــَل   �سيٌل، فقولـــــــــــــــــــــــــوا: ُمْفَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم اأو 

بالَدكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإن  قيــــــــــــــــــــــَل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُم اأو  ُتَق�سَّ �ســـــــــــــــــــــــــــــوف  َقْوم   يا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ـــــــــــــــــــــــــــــدوا ، وت�سكَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــحوا ، وَتَرمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فتحمَّ  وتَرتَّ
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واْنُدْب احلمـــــــراء  على  فيــــــــــــِه ِقْف  احلمــــــــــــراِء  َر   ُم�سَ

 وا�ســـــــــاأْل البنيـــــــــــان ُينِبــئـــــــــــــ           ك باأنــــــــبـــــــــــــــــاء ذويـــــــــــــــــــــــــه

فيــــــــــــه  وُيحّدْثــــــــــَك حديـــــــــــــــث الــــــــــ          َمـجــِد والعيـــــــ�س الرَّ

ـــــــــــــــــــزِن اللهــــــــ           ـجــــــــة يبكـــــي َمن يعيــــــــــــــــــِه  بكـــــــــــــالٍم حُمْ
اآهــــــــــــــــــاً القلــــــــــــُب   اإيـــــــــــــــــِه فيقـــــــــول  الأذن   وتقــــــول 

هـــــــــــــ            ـــــــــِر حيــــــــــــــــــاٌء َيقتنيــــــــــــــــــه  �ســـــــاِح لـــــو كاَن لذا الـدَّ
 مــــا رمى الُعْرَب اأبـــــــــــاَة الـــــــــــــ           �َسـيـِم باخَلطـــــــــب الَكريــــــِه

ِبَغرنــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرَّ  ول  �ِسِنيـــــــــــــــــــــــــِه ل  اأذياَل   طــــــــــَة 

اأم�ســـــى الق�ســــــــُر  هذا  ُمْبَتِنيــــــــــــــــــِه حيُث  من   خاليــــــــــاً 

ـــــــــه يزدريــــــــــــــــــــــــــــــــــِه فاْزَدِر الدهـــــــــــــــــــــــــــَر و�َسفِّ َمْن ل   كّل 

حليمـــــــــــــــــــــــــــــاً كنــــــــــــــَت  �َسِفيــــــــــــــــِه واإذا  َدْهٍر  من   فابِك 
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تـوطـئـة

عرفت البالد التون�صّية عرب تاريخها الطويل حياة اأدبّية ن�صيطة احت�صنتها عوا�صمها الثالُث 
الكربى القريوان واملهدّية وتون�ض ونه�َض بتلكم احلياة �صعراُء فحوٌل واأدباُء بارزون ونحاٌة 
ولغوّيون �صليعون. وقد جادت قرائحهم باأف�صل املنظوم واأمتع املنثور وذاع �صيتهم يف امل�صرق 
على  وم�صت  لرجاله.  وتبجيال  للعلم  تقديرا  النعم  اأولياء  وا�صطنعهم  والأندل�ض  واملغرب 
اأ�صماوؤهم ول َنُق�َض �صيء من طرافة  اأولئك ال�صعراء والأدباء الأزمنة وال�ّصنون ومل تندثر 

موؤّلفاتهم واإبداعاتهم وقد �صّح فيهم قول من قال :
)اخلـفيــف(

فــا�ســاألــوا بعـــَدنا عــن الآثـــار   تــلك اآثــــارنـــا تـــدّل علــيــــنــــــا   
َر يف اأذهاننا بكر ابن  واإذا ما اكتفينا بذكر ال�صعر وال�صعراء – واملقام يدعو اإلى ذلك – َح�صَ
حماد وحممد بن هاين واحل�صن ابن ر�صيق وابُن �صرف وعلي احل�صري وحممد ال�صنو�صي 
وال�صاذيل خزندار  اآغة  وم�صطفى  بكر  اأبو  و�صعيد  احلّداد  والطاهر  ال�صابي  القا�صم  واأُبو 

وغرُي هوؤلء كثري.
�أماط  كثرية1  وبحوث  درا�صات  مو�صوع  اإليها  اأ�صرنا  التي  التون�صّية  الأدبّية  احلركة  وكانت 
اأ�صحابها الّلثام عن اأدباء تون�ض املغمورين وكّتابها املن�صّيني بحكم طغيان املنظوم واملنثور 
الوارد من امل�صرق العربي على بلدان املغرب الإ�صالمي والعتقاد �صائد باأّن ما ُيكتب وُين�صد 
باملغرب تقليد ون�صٌخ ملا يكتب وُين�صد بامل�صرق زيادة على اأّن تعريب اإفريقية ودخول اأهاليها 

ة : ح.ح. عبد الوهاب ، جممل تاريخ الأدب التون�صي، مكتبة املنار، تون�ض 1968 ؛ ورقات من احل�صارة  1   انظر ب�صفة خا�صّ
العربية باإفريقية التون�صية، مكتبة املنار، تون�ض 1965 ؛ ب�شاط �لعقيق يف ح�شارة �لقريو�ن و�شاعرها �بن ر�شيق ، مكتبة 
– 20 م(  – 14 ه/   13 1970؛ حممد الفا�صل بن عا�صور ، احلركة الأدبّية والفكرّية يف تون�ض يف القرنني  املنار ، تون�ض 
املجمع التون�صي للعلوم والآداب والفنون، بيت احلكمة 2009 ؛ حممد اليعالوي ، الأدب باإفريقية يف العهد الفاطمي ، دار 
1985 ؛  1968 ؛ ابن هاين �صاعر الّدولة الفاطمّية ، دار الغرب الإ�صالمي بريوت لبنان  الغرب الإ�صالمي ، بريوت لبنان 

وانظر اأي�صا :
Bouyahia(Ch.), La Vie littéraire en Ifriqiya sous les Zirides, Société Tunisienne de Diffusion, Tunis 1972 

Yalaoui (M.), Un Poète chiite d’occident au IV/X siècle. Il Hãnī al-Andalusī, Tunis 1976      

وانظر :
ودار  بالقريوان  الإ�صالمّية  الدرا�صات  مركز  ن�صر   ، الأغالبة  بالقريوان يف عهد  الأدبّية  احلياة  العبيدي،  املختار  حممد 
باإفريقية يف الع�صر الفاطمي، من�صورات كلية الآداب بالقريوان  1994 ؛ احلياة الأدبّية  للن�صر والتوزيع، تون�ض  �صحنون 

2004 ؛ اأحمد الطويلي ، احلياة الأدبّية بتون�ض من�صورات كلية الآداب بالقريوان 1996.
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الإ�صالم وقيام اأّول دولة عربّية بها قد مّت يف فرتات متاأّخرة ن�صبّيا قيا�صا مبا كان عليه الأمر 
بامل�صرق1 .

ول نروم يف هذا البحث الذي �صنق�صره على التعريف بعلم من اأعالم تون�ض امل�صهورين يف جمال 
ال�صعر وهو حمّمد ال�صاذيل خزندار اأن نقف على خ�صو�صيات احلركات الأدبّية التي عرفتها 
تون�ض منذ قيام اأّول دولة عربّية بها وهي الّدولة الأغلبية �صنـــ184ــــة هـ/800 م اإلى فرتة  ما 
قبل ال�صتقالل واإّنا ن�صري فقط اإلى اأّن تاريخ الأدب والثقافة يف تون�ض قد عرف اأربع فرتات 

كما بنّي ذلك ح�صن ح�صني عبد الوهاب يف »جممل تاريخ الأدب التون�صي«2 وهي على التوايل :
�لّدولة  ونهايتها �شقوط  27 هـ /647 م  �صنة  الإ�صالمي  الفتح  وبدايتها  الأولى  العربّية  الفرتة 
الأغلبّية وقد �صهدت ت�صمية ولة عرب على اإفريقية من اخللفاء الأمويني والعبا�صيني اإلى قيام 

دولة الأغالبة وبقاء حكمهم اإلى الإطاحة بهم من قبل العبيديني �صنة 297 هـ /909 م.
الفرتة العربية الثانية وقد امتّدت من تاريخ ذهاب الأغالبة وجميء الفاطميني اإلى انتقال 

ملك هوؤلء اإلى م�صر �صنة 362 هـ /973 م.
الفرتة الرببرّية ال�صنهاجّية من �صنة 362 هـ اإلى �صنة 950 هـ/1543 م وهي الفرتة التي 
عرفت فيها البالد نه�صة اأدبّية م�صهودة دفعت بع�ض الباحثني اإلى الإقرار بوجود مدر�صة 

اأدبّية عا�صمتها القريوان3.

1   تاأ�ّص�صت اأّول دولة عربّية باإفريقية وهي دولة الأغالبة على يد اإبراهيم بن الأغلب وباأمر من هارون الر�صيد �صنة 184 
ث/800 م ودام حكم اأمرائها مائة وثالث ع�صرة �صنة.

2  انظر اأطروحة ال�صاذيل بويحيى ، »احلياة الأدبّية« املذكورة اأعاله.
ة : 3  انظر ب�صفة خا�صّ

حممد احلليوي ، يف الأدب التون�صي، الدار التون�صية للن�صر، تون�ض 1969 ؛ عبد العزيز الد�صوقي، جماعة اأبولو واأثرها يف 
ال�صعر احلديث، القاهرة 1971 ؛ منجي ال�صّيادي ، اجلمعّية اخللدونّية )1896 – 1958( الدار التون�صية للن�صر، تون�ض 
1975 ؛ ابن اأبي ال�صياف، الإحتاف، الدار التون�صية للن�صر، تون�ض 1990 ؛ حممد الفا�صل بن عا�صور اأركان النه�صة الأدبية 

– 1915 م( ترجمة حفناوي عمايرية  اأرنولد قرين، العلماء التون�صّيون )1873  1965 ؛  بتون�ض ، مكتبة النجاح ، تون�ض 
واأ�صماء معّلى، ن�صر بيت احلكمة ودار �صحنون ، تون�ض 1995 ؛ حممد النيفر ، عنوان الأريب عّما ن�صاأ باململكة التون�صية من 

عامل اأديب ، تون�ض 1931 ؛ وانظر اأي�صا :
Abdessalem Ahmed, Les Historiens Tunisiens des XVIII, XVIII, XIX siècles, Essai d’histoire littéraire, 
Paris 1973 ; Ben Halima Hamadi, Un Demi siècle de théâtre arabe en Tunisie (1907 – 1912), Publications 
de l’université de Tunis, Tunis 1972 ;                                                            
Canal Albert, La vie Littéraire et La presse tunisiennes de l’occupation à 1900, Paris sd ;                 
Chatelain Yves, La Vie Littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937, Paris 1973 ; Demersman (A.) 
« Soixante ans de pensée tunisienne à travers les revues de langue arabe », Ibla,  n° 62, 1953, p 113-205 ; 
Majed Jaafar, La Presse Littéraire en Tunisie de 1904 à 1955, P.U.T., Tunis 1979 ; Zmerli Sadol, Figures 
tunisiennes, Les Contemporaines et les autres, M.T.E., Tunis 1972. 
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الفرتة احلديثة و )تليها املعا�صرة( وهي املو�صومة بالفرتة احل�صينّية وقد بداأت �صنة 1117 
هـ/1705 وانتهت بح�صول البالد التون�صية على ال�صتقالل �صنة 1956 م.

ديـوان ال�شـاذلـي خـزنـه دار
�صنة  ذلك  وكان   ، احلياة  قيد  على  و�صاحبه  جزئني  يف  مّرة  اأّول  دار  خزنه  ديوان  ظهر 
؛  العرب  دار  1926 مبطبعة  �صنة  الثاين  ، وظهر اجلزء  الأّول  اإلى اجلزء  بالن�صبة   1924
حياة  مبراحل  اإجمال  فيه  اأمّل  القليبي  الدين  حميى  بقلم  بتقدمي  الأّول  اجلزء  َر  دِّ �صُ وقد 
ال�صاعر وبخ�صائ�ض فّنه وقّدم للجزء الثاين الأديب  وال�صحفي زين العابدين ال�صنو�صي، 
باعتباره من العارفني بالأدب التون�صي ومبختلف مراحله ورجاله وب�صفته م�صاهما يف تطّور 
احلركة الأدبّية والفكرّية يف ع�صره. ثّم َنِفَدْت الطبعة الأولى ، فا�صطلعت الدار التون�صية 
للن�صر باإعادة طبع الديوان بعد م�صي ثماٍن واأربعني �صنًة على �صدور اأّول مّرة. ثّم �صعى جنل 
اأوزاعا يف ال�صحف  اإلى جمع ما تناثر من �صعر والده وما جاء  ال�صاعر املنجي خزنه دار 
واملجالت من ق�صائد ومقطوعات وُنتف ون�صر ذلك على مراحل، فجاء اجلزء الثالث )وهو 
تتّمة للجزئني املذكورين( حامال عنوانا لفتا لالنتباه وهو »املن�صفّيات« )وهي الق�صائد 
التي قالها ال�صاعر يف مدح امللك حممد املن�صف باي )1361 هـ – 1362 هـ /1942 – 
1943 م( قبل اعتالئه العر�ض وبعد عزله ؛ فقد حكم البالد �صنة واحدة نفته اإثرها ال�صلط 
الفرن�صية يف جنوب فرن�صا )يف منطقة البو( فظّل ال�صاعر يزوره وهو يف �صجنه وَيْنِظُم فيه 
املطّولت متغّنيا باأجماده ، م�صيدا بخ�صاله، ووا�صل ذلك اإلى ما بعد موت ممدوحه : »فرثاه 
بالدمع الغزير داعيا اإلى ا�صتلهام العربة من مواقفه الرائدة يف الإ�صرار على املبداأ ...« 1. 
وظهر اجلزء الرابع )1994( حامال عنوانا هو »املغاربّيات« وهو جامع ملوا�صيع �صّتى تدخل 
يف باب الإخوانيات ، فقد كانت لل�صاعر �صداقات وعالقات متينة مع اأ�صدقاء »مغاربّيني« 
اإلى  اأن يجمع  اإلى  كان يتبادل معهم الر�صائل والتهاين نرثا و�صعرا، وذاك ما دفع النا�صر 
لل�صاعر ولأ�صدقائه  تتخّلله ن�صو�ض نرثية و�صور  الديوان كبريا  النرَث، فجاء حجم  ال�صعر 

زيادة على مقالت ت�صيد بفّن ال�ّصاعر ون�صاله.
– حامال  �صابقه  – مثل  �صرا�ض  1996 يف جمموعة  �صنة  فقد ظهر  اخلام�ض  اأّما اجلزء 

العنوان التايل : 
ال�صاذيل  حممد  كان  ما  واإذا   ]...[«  : بقوله  �صيبوب  احلبيب  له  وقّدم  »اخلزنداريات« 

1   ال�صاذيل خزنه دار ، الديوان ، ج 5 ، تقدمي احلبيب �صيبوب ، �ض 8.
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خزنه دار، مل يظفر يف حياته ول بعد مماته مبا هو جدير به من العناية والدرا�صة ومزيد 
]...[ خري دافع للتكفري عن ذنب التق�صري يف  اإ�صدار اأجزاء ديوانه  العتبار، فاإّن توايل 
الدار�صني  �صباب  اأنظار  ولفت  ي�صتحّقها  التي  املكانة  واإيالئه  اجلهري  ال�صاعر  هذا  جنب 
والباحثني لقتحام جماهل عوامله وحتليل �صاعريته والتعريف به التعريف الذي ي�صتحّق«. 
اأّنه مزيج  ول ندري بال�صبط وجه ت�صمية هذا اجلزء من الديوان »اخلزنداريات« واحلال 
من الأغرا�ض واملوا�صيع على غرار ما هو موجود يف الأجزاء الأربعة املذكورة. وكان يح�صن 
اأن تكون »اخلزنداريات« عنوانا لكامل الأثر ال�صعري، باعتبار الأجزاء اخلم�صة هي ل�صاعر 
لية  واحد ون�صبة الق�صيدة الواحدة اإليه ُتعطي خزندارية واجلمع خزنداريات كقولك مف�صّ
ليات اأ�صعار اختارها  ليات واأ�صمعّية وجمعها اأ�صمعّيات ،مع فارق وهو اأّن املف�صّ وجمعها مف�صّ
بي والأ�صمعّيات خمتارات �صعرّية اأي�صا ا�صطفاها الأ�صمعي من بني �صعر كثري  ل ال�صّ املف�صّ
ولي�صت اخلزنداريات ن�صو�صا اختارها خزندار للمتعّلمني ولغريه من ال�صامعني والقارئني، 
واإّنا هي مّما جادت به قريحته واأفرزه اإبداعه، لذلك ف�صلنا اأن تكون الت�صمية التي حملها 

اجلزء اخلام�ض من الديوان عنوانا لكامل اأ�صعار خزنه دار.
لقد ت�صّمن الديوان ق�صائد عديدة يف اأغرا�ض الرثاء واملدح والفخر والغزل، كما ت�صّمن 
ق�صائد وطنّية كثرية واأخرى �صّماها جعفر ماجد »�صجنّيات«1، واأعر�ض متاما عن غر�ض 
الهجاء لعدم حاجته اإليه وطيب معا�صرته للنا�ض وح�صن عالقاته مع متقّبلي اأَدبه ممدوحني 
كانوا اأو مرثّيني )املق�صود باملتقّبل ، املوّجه اإليه الكالم )le destinataire( اأو ن�صاء ُم�صّببا 

بهّن.

ال�شـعــر الـوطـنــي:احلما�شة والثورّية 
ا�صتمّد خزنه دار �صهرته ولقب اأمري �صعراء اخل�صراء ،الذي اأ�صند اإليه من اأ�صعاره الوطنّية 

1   يرى جعفر ماجد )La Presse tunisienne, p 110( اأّن ما اأ�صماه �صجنّيات اإّنا هو غر�ض جديد ل يعلمه يف ع�صر 
ال�صابي اإّل قّلة من النا�ض وقد تاأ�ّص�ض على يد خزنه دار :

 » Il donne néanmoins naissance à un genre peu connu à  l’époque, la poésie de prison (Sijniyyat) qui se 
confond dans une certaine mesure avec la poésie  Politique » p 110.         
ونحن ل ن�صاطره الراأي لأّن اأدب ال�صجون اأو اأدب الأ�صر معروف منذ القدمي واآثاره �صاطعة يف اأ�صعار علي بن اجلهم واأبي 
فرا�ض احلمداين واملعتمد بن عّباد وابن زيدون وغري هوؤلء ، ول نظّن اأّن التون�صّيني املثّقفني يف ع�صر ال�صاذيل خزنه دار 

كانوا يجهلون هذا النوع من ال�صعر و�صوق ال�صعر امل�صرقّية والأندل�صّية رائجة نافقة يف بالد املغرب العربي.
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ففيها  �صاأنه،  النّقاد يف  قّدمها  التي  وال�صهادات  الدرا�صات  كرثة  بذلك  وي�صهد  ؛  ريب  بال 
تاأكيد ملا ذهبنا اإليه وتركيز على وطنّية ال�ّصاعر وتنويه بدوره يف ا�صتنها�ض الهمم واحلّث 

مود يف وجه امل�صتعمر امل�صتبّد. على ال�صّ
ويرى بع�ض النّقاد  اأّن الدافع اإلى هذه الوطنّية1 املبالغ فيها اأمران مهّمان يتعّلقان بحياة 
ق�صرية  ملّدة  ولو  دار  خزنه  لل�ّصاذيل  الفرن�صّية  ال�ّصلط  �صجن  اأّولهما  وبنف�صيته،  ال�ّصاعر 
للمغت�صب.  والت�صّدي  عنه  والّدفاع  الوطن  حمّبة  اإلى  بالدعوة  لنف�صه  الّثاأر  يف  ورغبته 
وثانيهما جتميل �صورة جّده الوزير الأكرب م�صطفى خزنه دار املّتهم ب�صرقة اأموال الإيالة 
وتهريبها اإلى البالد الأوروبية والتخفيف من وطاأة هذه التهمة التي األ�صقت بعائلة خزنه 
 : )Jean Ganiage(  دار وبكّل من انتمى اإليها من قريب اأو من بعيد ، يقول جون ڤانياج
»اإّن ال�صيا�صة الوحيدة التي اّتبعها م�صطفى خزنه دار ب�صيء من املواظبة مّدة توّليه الوزارة 
الكربى هي اإخفاء املاليني ،التي �صرقها وحّولها اإلى اأوروّبا و�صماُن حمايٍة لنف�صه من قبل 

القوى الأوروبية«2.
وي�صتغرب البع�ض الآخر من توّجه خزنه دار نحو ال�صعر الوطني لعتقاده اأّن ذلك متناق�ض 
�صيء من هموم  يهّمها  ار�صتقراطّية قد ل  اإلى عائلة  انتماء  ال�ّصاعر من  مع ما ُعرف عن 
ال�صعب ول �صيء من ن�صالته ، فقد قال حممد العياري : » ولعّل املرء يعجب من هذا ال�صذوذ 
)كذا( الغريب من �صاعر مولع بوطنه يف م�صّراته واأحزانه يتغّنى به �صّرا وعالنّية رغم اأّنه 
ينحدر من اأ�صرة اأر�صتقراطّية مرتفة. وقّلما ين�صغل املرتفون بالوطن وهمومه و�صوؤونه، فهو 
بفرحات  اأّمه  جهة  من  ويّت�صل   ]...[ دار  خزنه  م�صطفى  بالوزير  الأب  جهة  من  يّت�صل 
قرجي اأمري لواء اخلّيالة يف عهد ال�صادق باي. رغم هذا الن�صب الأر�صتقراطي كان خزنه 
ها باأوفر  دار وطنّيا كبريا األقى بنف�صه يف خ�صّم امل�صاكل الوطنّية يعاجلها يف �صعره  ويخ�صّ

ق�صط يف ديوانيه3 ولعّل ذلك ليثاأر لنف�صه من التاريخ ...« 4.
لقد كان هناك اإجماع من النّقاد على اأّن خزنه دار كان وطنّيا خمل�صا لبالده غيورا على 

1   انظر : La Presse Littéraire  �ض 110 حيث يقول جعفر ماجد : 
«  Les thèmes nationalistes continuent à dominer en quantité, la production poétique. Kaznadar fier d’avoir 
été, emprisonné, ce qui avait atténué chez lui, semble-t-il un complexe de culpabilité hérité de son grand 
père, se lance dans le fakhr ».                                                                             
2  Les origines du Protectorat français en Tunisie (1861 – 1881), P.U.F., 1959, p83 

3  يف الواقع هو ديوان واحد وا�صتعمل حممد العياري املثّنى لأّن الديوان طبع يف جزئني عند ن�صره لكتابه ومل تظهر بقّية 
الأجزاء اإّل يف ال�ّصنوات الت�صعني من القرن الع�صرين.

4    حممد العياري ، املرجع املذكور �ض 30.
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مكا�صبها وكرامتها وفّيا ملبادئه بغ�ّض النظر عن انتماءاته الأ�صرية. ف�صعره الذي بني اأيدينا 
ول  لومة لئم،  بق�صايا وطنه ل يخاف يف قول احلّق  �صاعرا ملتزما  بحّق  كان  باأّنه  ي�صهد 
اآغه والّطاهر احلّداد. وقد عّدد  اأبي القا�صم ال�صابي وم�صطفى  تهديد م�صتبّد مثله كمثل 
حممد الفا�صل ابن عا�صور خ�صاله يف جمال �صعره الوطني فقال : جاءت ق�صائد خزنه دار 
حما�صّية تفخر بالنت�صارات وتثور يف وجه العتداءات ، ت�صدر مبنا�صبة املواقع الكمالّية 
وخروج  الـُمبدعني  برجوع  والبتهاج  بالوطنّيني  التنكيل  وحوادث  الأحمر  الهالل  وحفالت 
امل�صاجني وو�صف املظاهرات وت�صييع الوفود  وانعقاد املجامع ال�صيا�صّية وتفي�ض كّلها حما�صا 
الغر�ض  وحدة  على  ال�صعري  فّنها  ويقوم   ، ال�صدق  عاقبة  وح�صن  احلق  بانت�صار  ووثوقا 
ق�صائده  فكانت   ، الإطناب  طريقة  على  الِفَقِر  وتالقي  النف�ض  وطول  عنا�صره  وت�صل�صل 
كاخلطب لها من الأثر يف ال�ّصامعني وقت اإن�صائها ما ل ي�صتطيع الناقد اأن يك�صف عنه ما مل 

يجّدد الظروف التي مّكنت لها ح�صن القبول«1.
وتذليل  رها  وتب�صّ العقول  وتفّتح  ونه�صتها  البالد  ا�صتقالل  اأّن  دار  خزنه  ال�صاذيل  اأدرك 
عاب وتخّطيها ل يكون جميعها اإّل مبحّبة الوطن واملحافظة عليه والت�صحية يف �صبيله  ال�صّ

حّتى ل ُيدا�ُض ول تنتهك حرمته 
»فحّب الوطن من الإميان«، كما جاء يف اإحدى نونيات خزندار، وما قيمة الإن�صان اإذا ما كان 
بال وطن، بال عنوان على حّد عبارة حممود دروي�ض. واإذا ما توّفر للوطن اأمنه وا�صتقراره، 
البلدان  بف�صلهما  تقّدمت  الّلذين  والعمل،  العلم  دور  جاء  و�صماته  �صخ�صيته  حت  وتو�صّ
الأوروبية وحّققت ل�صعوبها ال�صوؤدد والرخاء ف�صال عن حّرية الفكر واملعتقد. فنادى خزنه 
دار التون�صّيني يف الكثري من ق�صائده اإلى الأخذ من الغرب والن�صج على منواله دون تنّكر 

لالأ�صالة العربّية والإ�صالمّية ول تفريط فيما َح�ُصَن. 
)الكـــامــل( 

َتـــاِن : اجَلــْهــُل َوالإِْقـــــــــاَلُل ُلوا          َفـَمـَعــرَّ ــُعــوا ِبـَمَعــاِرٍف َوَتـَمـــوَّ َـ�َسجَّ         َفــــتـ
ـاِلــــــٍح          َفـِبـُدوِنــِه َل َت�ْسَتــِقــــيــُم احَلــــــــــــــــــــاُل ـُعــوا ِفـي ُكـلِّ ِعْلـٍم �سَ         َوَتــَو�سَّ

يـِن َل َت�ْسَتْنِكـــُفـوا          َعْنــُه َفـاإِْلـَحـاُد الَفـَتــى اإِْخـــــــــــــــــــــــاَلُل         ـُكــوا ِبالدِّ        َوَتـَم�سَّ

اإّن الّدعوة التي ما انفّك امل�صلحون يدعون اإليها مند القرن التا�صع ع�صر وهي قائمة على 

1   حممد الفا�صل ابن عا�صور ، املرجع املذكور ، �ض 192.
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مبد�أ �أّن ال �إفر�ط وال تفريط، وقد �نبهر �لكّتاب و�ل�شعر�ء م�شرقا ومغربا باحل�شارة �لغربية 
من  عاينوه  وملا  واقت�صادي  �صناعي  تقّدم  من  زاروها  التي  البلدان  بع�ض  يف  �صاهدوه  مِلَا 
حّرية تفكري وطماأنينة اأنف�ض ينعم بهما النا�ض دون مراعاة للجن�ض ول للّدين ول للمراتب 
الأفغاين  بدعوات  تاأّثر  قد  التكوين  الع�صامي  دار  خزنه  كان  اأن  غرو  ول  الجتماعّية. 
والطهطاوي وحممد عبده ور�صيد ر�صا وقا�صم اأمني وفار�ض ال�صدياق  وخري الدين التون�صي 
اأبي ال�صياف وغري هوؤلء من املفّكرين وامل�صلحني الذين عرفت بلدانهم ال�صتعمار  وابن 
التعّلم والتفّقه والأخذ  اإلى  ، فكان ذلك مدعاة  ال�صيم والقهر وال�صتبداد  اأهاليها  وعا�ض 
باأ�صباب الرقّي والتقّدم لرفع اجلهل عن العقول والت�صّدي للمغت�صب واخلروج بالبالد من 

ظلمة اجلهل وال�صتبداد اإلى نور العلم والنعتاق.
ول ن�صّك حلظة يف اأّن ال�صاذيل خزنه دار كان على دراية مبا كان يحدث يف البلدان العربّية 
املجاورة من حركات حتّررية وانتفا�صات �صعبّية من اأجل تخلي�ض الوطن العربي من براثن 
ال�صتعمار ؛ وكان يرى يف املقاومة امل�صرّية، التي بداأت تقوى وي�صتّد عودها يف الّربع الأّول 
التي  العربّية  البلدان  من  غريها  ويف  تون�ض  يف  به  ُيقتدى  مثال  خري  الع�صرين  القرن  من 

ا�صتولى عليها امل�صتعمر، فقال متباهيا بامل�صريني داعيا اإلى الن�صج على منوالهم.
)املــتــقـــارب(

ــِرييــَن           َفــَهــاّل ِبـَنـْخــَوِتــِهـْم َنــْقــَتـــــــــِدي          اأََمـــا َتــْنــُظــُروَن اإَِلـى الـِم�سْ
         َفُكــوُنـــوا ِلِكـــْلَمـِتـَنـــا َجــــاِمِعـيــــــــــــَن           لكي َمـا َيـتمَّ ِبـَهـا ُمــْقــَتـــــــــــــِدي
ــِة ِمْن ُمـــوِقـــــــِد          ُوُكــوُنــوا ِلـَراَيــِتــَنـــــا َراِفــِعـــــيــــــــــــَن            َفـــَهـْل ِلْلَعــــزِيَ

ول يجد ال�صاعر �صريا يف خماطبة �صعبه با�صتعمال اأ�صاليب اإن�صائية جتعل منه الآمر الناهي 
التغّني  اأّن  يعتقد  جتعله  كما  الوطن  خدمة  يف  وتخاذل  تقاع�ض  من  لكّل  النا�صح  واملر�صد 

بالأجماد كاٍف ِلريفع عن الّنا�ض اجلهل  وُيخّل�ض البالد من ال�صتعمار فقال متحّم�صا :
)الب�صيط(                                                                                                                  

ْيـَل َوا�سَتْو فز اإَلـى الَعَمـِل ِّـِر الذَّ    اأْيـِقْظ �ُسـُعــوَرَك َواْطَرْح ُبـْرُقـَع الَك�َسِل      َو�َسمـ
�ُســَهـــــــــا      َوَل ُنــ�َسـاِهـُد َمـا ِفيهــا ِمــَن الـَخـــلَــــــــِل ـى زَمــاُن َتــَقــاِلــيـد ُنــَقــدِّ    َم�سَ
ــٍر َوَما ِفــيـِه اإَِلـــى اأََجـــــــــــــــِل َدٌة      وُكــلُّ َعــ�سْ ــَقـاِلـــيــــــِد اآَجــاٌل ُمــَحــــــــــــــــــــــــدَّ    َوللــتَّ

ال�ّصابي  القا�صم  اأبي  اأ�صعار  لبع�ض  �صًدى  احلما�صي  اخلطابي  الأ�صلوب  هذا  يف  وجند 
الوطنّية، فال�ّصاعران قد ثارا يف وجه امل�صتعمر الغا�صب ورف�صا الإذعان وال�صت�صالم واألهبا 
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م�صاعر معا�صريهما ليت�صّديا حلركات التغريب والتجني�ض والنيل من عّزة ال�ّصعب وكرامته. 
فقد قال ال�ّصابي )1906 – 1934( يف لهجة ثائرة : 

)املتقــارب(
ــــاَلِم َعـــــُدوُّ احَلـَيــــــــاْه ــــاِلــــُم الــُمـ�ْسـَتـــِبـــــــــــدُّ           َحِبيــُب الظَّ ــَهــــا الظَّ      اأََل اأَيُّ
َــٌة ِمْن ِدَمـــــــــــاْه ـوبـ ــك َمــْخـ�سُ ـــاِت �َســْعــٍب �َسِعيـــــــــــٍف           وَكــفُّ      �َسِخــْرَت ِبـاأَنَّ
َبــــاْح      ُرَوْيـــــَدَك َل َيْخـــَدعنـــَك الّرِبـــيـــــــُع           و�سْحــــُو الَف�ســــاِء و�َســــْوُء ال�سَّ
َيــاح  ــُف الرِّ ُعـــوِد وَع�سْ ُف الــرُّ الِم           َوَق�سْ حِب َهوُل الظَّ      َفــِفــِي الأُفـِق الرَّ

عن  الإقالع  على  واحلث  الوطنّية  الق�صائد  يف  اخلطابي  الوعظي  اجلانب  هذا  ويتدّعم 
النحبا�ض يف املا�صي املجيد والتباهي باملاآثر املحمودة ،بدعوة الّنا�ض اإلى القتداء بال�صلف 
والن�صج على منوالهم دون تقدي�صهم ،حّتى ل يطغى الك�صل على العمل واجلمود على احلركة 

والتخّلف على الّتقدم ، ويف ذلك يقول خزنه دار :
)الكــامـــل(

ُحـــٌف َتِطيـــُب ِبــِذْكــِرَها الأَْنَبــــاُء َهــــــــــا          �سُ       َهــــِذي َتـــواريــُخ اجُلـــُدوِد وُكلُّ
ــَمــــا         َتْنُحـــو ُخَطــى اآَبــــاِئَهــا الأَْبــَنـــــــــــــــــــاُء       َلْ َيْكــِف َفْخـــُرَك بالّتــليــد واإِنَّ

لقد جاء البيت الثاين بليغا يف لفظه ومعناه وزانه الأ�صلوب احلكمي م�صفوعا بجنا�ض غري 
تاّم انغلق به البيت الثاين يف قول ال�صاعر : »اإّنا تنُحو ُخطى اآبائها الأبناء«. فهو يحارب 
الأخطار  من  يقي  مالذا  املا�صي  يف  وترى  والتواكل  اخلنوع  تكّر�ض  ما�صوّية  رجعّية  عقلية 
وترياقا ملا تف�ّصى من العيوب والأمرا�ض. ومل ُيحجم خزنه دار عن الإعالن عن انبهاره هو 
الآخر بالغرب املتقّدم والإ�صادة بعلم الغالب وتقّدمه يف مقابلته بجهل املغلوب وتخّلفه. ولقد 
يف  املثّقفني  م�صاعر  حتريك  يف  كبري  دور  الأوروبّية  ناعّية  وال�صّ القت�صادّية  للنه�صة  كان 
القرنني الّتا�صع ع�صر والع�صرين و�صحذ عزائمهم لبناء م�صتقبل من�صود على اأنقا�ض حا�صر 

مقيت :
)اخلفيــف(

ـــوُر  َفْلـُتــِزيُحـــوا َما َكـــاَن ِمْن َعْهــِد َعــــــــاٍد           وا�ْسَتِفــيُدوا َمــا اأَْحـــَدَثــْتـــُه الُع�سُ
 فالـَمـَنــاِطيــُد مْتــُخــُر اجَلــوَّ �ســبـــًحـــــا          والِقـَطــاراُت يف الَفَيــاِفـــي َتـِطــيــــــــــــُر
وِن زِئـــــيـــــــــــــــُر ــــــــــى           َوَلــُه الَيــوَم يِف الـُحــ�سُ ــــاَلِح َكــْيـَف َتــَرقَّ   فاْنـــُظــروا لل�سِّ

هذه معاٍن جديدة وم�صطلحات حديثة تدخل �صعر خزنه دار و�صعر معا�صريه تدعو الّنا�ض 
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اإلى العلم والعمل وحتّذرهم من مغّبة التواكل وتبنّي لهم اأّن الغلبة والتفّوق للقوّي العتيد ل 
للمتخاذل امل�صتكني. ولعّل �صاعرنا متاأّثر يف هذا املجال اأمّيا تاأّثر مثله كمثل معا�صره ال�صاعر 
والكاتب  الأديب   )1900  –  1850( ال�صوي�صي  وحمّمد   )1946  –  1877( اآغه  م�صطفى 
بح�صارتها  �صديدا  انبهارا  وانبهر  باري�ض  زار  الذي  احلجازّية  الرحلة  �صاحب  التون�صي 
الغربّية  املخرتعات  و�صف  يف  ق�صائد  خّلفوا  الذين  التون�صّيني  الأوائل  من  وكان  ورقّيها 
1؛  الكهربائّية  والآلت  والتلغراف  والتليفون  احلديدّية  وال�صكك  القطار  كو�صف  احلديثة، 
وكان يريد بذلك حتمي�ض بني بلده حّتى ينه�صوا من �صباتهم ويقلعوا عن الت�صّبث باملا�صي 
والتباهي بالأجماد ،دون �صعي جّدي اإلى موا�صلة ما بناه املتقّدمون ول حر�ٍض اإلى مناف�صة 

الغرب يف عملهم ورقّيهم.
قلوبهم اخلوف  على  َراَن  التون�صّيني  من  �صنف  تخاذل  من  متخّوفا  ال�صاعر  كان  ما  ول�صّد 
واجلزع وحّركتهم الأطماع والتزّلف واأغرتهم املنا�صب2 ، فلم يغاروا على حرمة البالد ول 
انخرطوا يف احلزب3 املقاوم للم�صتعمر بل ظّلوا �صامتني متزّلفني كالطفيليات تنمو وحتيا 
كان  التي  الو�صعّية  �صلبّيا خميفا عن  ك�صفا  دار  فقّدم خزنه  النبات وجذوعه.  اأوراق  على 

عليها بع�ض التون�صيني فقال : 

1   انظر ناذج من هذه الأ�صعار يف كتاب ح�صن ح�صني عبد الوهاب، جممل تاريخ الأدب التون�صي ، �ض �ض 289 – 293.
ة عينّية الطاهر احلّداد )1901 – 1935( التي قالها �صنة 1932 عندما �صعت حكومة احلماية اإلى  2  انظر ب�صفة خا�صّ
اإدماج ال�صعب التون�صي قهرا يف اجلن�صّية الفرن�صّية ودعت اإلى ذلك بتوفري منح قّيمة ملن يقبل التجني�ض ، فمّما قاله يف 

هذه الق�صيدة :  
)طـويـل( 

واإّنك من نفــ�صي عليــك تقطــــــــُع اأتونــ�ض عندي يف هـــواك تــوّلـــــــــــع    
اأريد لك احل�صنى وخ�صمك مينُع ن�صيت بك الدنيا وعي�صي وراحتــــي    
هنــا دار ملــك اآبــد ل ُيـَزعـْـــــــــَزع يريد انقرا�ض الأهل منــك ليبتنـي    
بخـلــق روؤو�ض ُت�صتهان فتــركــــــــــع ... بجهـْـٍل بتفلي�ض بتحــويج اأنفــ�ٍض    
وحتتال يف �صوغ الكالم فتخــــــدُع ت�صــاوم يف حّق البــالد عــدّوهـــــــــا    

جممل تاريخ الأدب التون�صي ، �ض �ض 305 – 306.  
الثعالبي وكان ذلك  العزيز  يتقّدمهم عبد  واملثّقفني  املنا�صلني  اأ�ّص�صته نخبة من  الذي  القدمي  الد�صتوري  3  هو احلزب 
يف مار�ض �صنة 1920 بعد ن�صال مرير من ال�صعب التون�صي للح�صول على حّريته وكرامته وعمال بدعوة ويل�صن الّرئي�ض 

الأمريكي �صنة 1919 اإلى الإح�صان اإلى ال�صعوب امل�صتعمرة وتهيئتها لإدارة �صوؤونها  بحّرية.
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)مـجـزوء الهـــزج(
ـــــا�َس اأَْقـ�َســاًمــــــــا           اأََعـــاِريــــًبـــا واأعـــَجـــاًمـــــــــــــــــا                   َراأَْيـــُت النَّ
      ... َفـِقـ�ْســٌم َجــامــــٌِد َثــــــــاٍو           اأَمــاَم الَقــــْوِم اأْهــــــَراًمــــــــــــــــا
                  اأََنـــــاِنــــّي ِبــــاَل َرْيــــــــــــــــــــــــــٍب            َيـَرى الأْحــَراَر اأَْخــ�َســاًمـــا
      ِذَئـــاٌب ِفـــي َمـَراِعـــيـــَنـــــــــــــــا           راأت ِفــــــي احَلـيِّ اأَْغــَنــاًمــــــا
      َدَعــْوَنــــاهــُم ِلـــــُد�ْســُتــــــــــــوٍر           َفَكــاُنــــوا ِفــيـــِه اأْخـ�َساًمـــــــــا 

ويقابل تخاذل املتخاذلني وتهاونهم يف خدمة الوطن  عزم املنا�صلني املخل�صني الذين عرفوا 
 ، الباطل  واأموالهم ليعلو �صوت احلّق ويبطل  باأنف�صهم  القمع والإبعاد والت�صريد ، و�صّحوا 
العزيز  عبد  وكان   ، بف�صائلهم  والإ�صادة  املنا�صلني  تقريظ  يف  دار  خزنه  يتوان  مل  لذلك 
الثعالبي يف نظره اأحّق املنا�صلني بالإ�صادة باأفعاله وتعداد خ�صاله ، فقال فيه �صعرا كثريا 
يف حياة الثعالبي وبعد موته ُيبنّي فيه ت�صّوره للوطنّية احلق والغرية ال�صادقة على الوطن ؛ 
فمّما قاله فيه مباهيا بف�صله يف متكني البالد بعد ت�صريد و�صجن وتعذيب من د�صتور يحفظ 

كرامتها ويكّر�ض �صيادتها :
)الطـــويــل(

ــَم ُمــْطــلَــًقـــــــــــــــــا          َلَك الَفْخـُر َم�ْسُجوًنا َلَك الَفْخُر ُمْطلًَقا       اأََبــى اهلل اإَِلّ اأَْن ُتَعظَّ
لِّــًقـــــا ـوُم ِبـَها َحْوَل اخُلُطــوِب ُمَ ْفــ�ِس الَكِرَيـِة َغْمَرًة         َتُ      َكَتْبت َعلَـى النَّ
ـــــٍة         َوْقَد َكاَن يِف اخل�سراء1 َبـــاُبـُه مــُْغلًَقــا �ستور ُكـــــــلَّ َم�َسقَّ ــْدت ِفـي الدُّ      َتَكبَّ
ـَقـا ــــــــُه          ِبـَعــْزمـة ُحرٍّ َلْيــ�َس َيـْعِرُف َما ال�سَّ مَّ َتــ�ُسـقُّ      ركبَت َلـُه الُبْحـــَر اخِل�سَ

للوطن  اأخل�ض  من  لكّل  وحمّبته  �صاحبها  م�صاعر  �صدق  عن  تك�صف  بائية  يف  يرثيه  وقال 
بالقول والفعل وتوجيه طاقاته الإبداعّية اإلى ن�صرة احلّق والإطاحة بالظامل امل�صتبّد :

)الب�صيــط(
َعـَمـا          َبْدُر املََناِبـــِر َبْيَ الَقاَدِة الُنَخــــــــــــــــــِب اَدِة الزُّ ْدُر املََحافـِـِل َبْيَ ال�َسّ        �سَ
َماُن َوَل َتْفَنى َمَع احِلَقِب ُـُذوٌر ِمـْن َمَغاِر�ِســـــــــــــــِه           َيْفَنى الزَّ       يِف َكلِّ َقْلٍب بـ
َر احَلقَّ َحتَّى �َساَق َجاِحُدُه           َذْرًعا َوَجاَد مِلَْن َنـــاَواُه ِبالَعَجـــــــــــــــِب      َكْم َنـا�سَ

1  �صفة لتون�ض عرفت بها منذ القدمي لكرثة حقولها ومراعيها يف كامل اأنحاء البالد.
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معّينة  اإيديولوجية  له  تكون  اأن  دون  الوطنّيني  الزعماء  تقريظ  يف  دار  خزنه  م�صى  وقد 
ليخُلَد   1946 �صنة  القدمي  الد�صتوري  احلزب  من  ان�صلخ  اأن  بعد  وا�صح  حزبي  انتماء  ول 
يفخر  اثنني  منا�صلني  بني  واحدة  ق�صيدة  يف  جمع  اأن  غرو  فال  ؛  والعتكاف  الّراحة  اإلى 
بخ�صالهما ويعرتف لهما بالف�صل واجلميل على تون�ض فقال عند عودة احلبيب بورقيبة اإلى 

الوطن �صنة 1949 جامًعا بينه وبني الزعيم الثعالبي : 
)الكـــامــل(

ْيـِخ1 ِفـيِه َيِهـيـــــــُم ـــــُه التَّْكـِريـُم             َوَخَياُل َذاَك ال�َسّ          َعــــــاَد احَلبيـــُب َوَحفَّ
ِريَن ُنـُجـــــــــوُم َهـا            للـُمْدجِلي الـُمْبــ�سِ ِجـلِّ َكاأَنّ          َوعُيــوُن �ِسْعـِري يف ال�سِّ

ق�شـــائــد ال�ّشــاعـر الوطنّيــة اأو »�شجـنــّيــاتــه«
ن�صل الآن اإلى �صرب اآخر من املقاومة والّدفاع عن الوطن وهو ما �صّماه جعفر ماجد – كما 
�صبق اأن ذكرنا- ال�صجنيات وهي الأ�صعار التي قالها ال�صاعر وهو يف �صجنه اأو ُبعيد اخلروج 
وتعاطفه  ال�ّصيا�صي  لن�صاطه  ق�صرية  مّدة  �صجنته  ،قد  الفرن�صّية  ال�ّصلط  اأّن  باعتبار  منه 
ال�ّصجن  اإثر خروجه من  الثعالبي  العزيز  تقريظ عبد  ولإلقائه ق�صيدة يف  ال�ّصيا�صّيني  مع 
»وقد عّدت ال�ّصلط احتفاء ال�صاعر بالثعالبي جتاوزا حلدود الوظيف و�صّقا لع�صا الّطاعة 
يف وجهها وموقفا خطرا قد يخلق مناخا �صيا�صيا �صاخنا بني اجلماهري عاّمة ويف حميط 
ال�صيا�صة لأّنهم حملة  ال�صيا�صّية حتّرم على الع�صاكر اخلو�ض يف  ة، وال�ّصلط  الأجناد خا�صّ
بنادق ل حملة اأقالم ومبادئ2. ولئن كان �صجنه عقابا ردعّيا تاأديبّيا اإذ مل يتجاوز اأ�صبوعني، 
فاإّنه ُينبئ بالّدور الذي كان للمثّقف يف تلك الفرتة يف حث الهمم وفتح الب�صائر والتاأثري يف 
ا  الّنفو�ض. وقد جادت قريحة خزنه دار وهو �صجني ومن بعد �صجنه مبا يقارب الع�صرين ن�صّ
�صعرّيا بنّي فيها اإ�صراره على موا�صلة الّن�صال وت�صّبثه مببادئه ون�صرته لتون�ض التي اأحّبها 

لأّنها الوطن ولأّنها م�صقط الراأ�ض ومنبع الإباء والكرامة، فقد قال :
)الطــويــل(

ــِلـي          َفَقـاَلْت َوَهْل َفـاَرْقــُت َيـْوًمــا َمَكـاِنـَيـا ْدِري َوُقْلــُت َتَف�سَّ       َفَتْحُت َلَهـا �سَ
ْحَيـا َلَهـا ِفْكـًرا َوِج�ْسًمـا مهّمــة           َوَهاِهـَي ِفـي َقـْلِبـي َوَهاِهـَي َهاِهــــَيــــا      ... �َساأَ

1  املق�صود بال�صيخ عبد العزيز الثعالبي.
2   حممد العياري ، املرجع املذكور ، �ض 66.
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فهو فخور بانتمائه اإلى تون�ض ، عازم على موا�صلة الّن�صال من اأجلها كّلفه ذلك ما كّلفه ؛ 
وهو عارف باأّن ق�صّيته وق�صّية التون�صّيني  جميعا ق�صّية عادلة ومطالبهم �صرعّية وهدفهم 

ُ به عن مواقفه ويعرّب به عن رغباته : م�صرتك. ومل يجد خزنه دار غري ال�صعر �صالًحا ُيبنيِّ
)الوافـــر(

ـــــَرا ِبـاَلِدي َـا َوَمـــاِلــي َل اأَُنــــــــــــاِدي             ِبــاَلِدي ُتــوِنـ�ُس اخَل�سْ َـــاِديهـ               اأُنـ

ـا            َوُقـْلُت الَيـــْوَم َقْد َعـَرْفــــــــــــُت ِوَداِدي ــَهــا َفاْزَدْدُت ُحبًّ بِّ               �ُسِجــْنــُت حِلُ

و�صرا�صة  ال�ّصالح  قّوة  منها  م�صالَك عديدة  للن�صال  اأّن  اإدراك  اأمّيا  دار  اأدرك خزنه  ولقد 
املقاومة والإ�صرار على الع�صيان، ومنها اأي�صا الإن�صات اإلى اخلطباء وال�صعراء، مّمن علت 

اأ�صواتهم بن�صرة احلّق والت�صّدي للظلم والعدوان:

)الكـــامــل( 

ــة �َساِعـــــــِر ــة �َسـاِبــــــٍط        َوَنــ�ُسوا ِبــاأَنَّ  َلــَديَّ خطَّ            َزَعـُمـوا ِبــاأَنَّ َلــَديَّ خطَّ

َيـــًة ِلــَذاَك اخَلا�ِسِر           َجَعـُلوا الَوِظيَف َو�ِسيلَـًة ِلـُعـُقـوَبــِتـي       َف�ُسِجْنـُت َتــْر�سِ

ْغــِم َعِنــّي َقــاِئــــد        َمــا َبـْيـَنـُهْم َلِكْن ِبــُدوِن َعــ�َساكـِـــــــــــِر ـِنـي ِبـالـرَّ           ... َها اإِنَّ

ل اأن يكون قائدا بالكلمات على اأن  لقد اآثر خزنه دار خّطة �صاعر على خّطة �صابط ، وف�صّ
يكون قائدا بالع�صاكر لأّن كلمات ال�ّصاعر لي�صت ككلمات كّل الّنا�ض، وَقِبَل ال�ّصاعر اأن يكون 
الوظيف ال�صامُن للقوت �صببا اإلى ال�صجن لذلك اأّكدنا اأّن للّن�صال اأبوابا وم�صالك متعّددة 

لعّل من اأهّمها بالن�صبة اإلى �صاعرنا م�صلَك ال�صعر والقوايف. 

ومل يبخ�ض خزنه دار ال�صحافّيني ول الإعالمّيني حّقهم يف الوطنّية والغرية على م�صالح 
بف�صل   1920 �صنة  البالد  اإلى  وال�صحافّية  ال�صيا�صّية  احلريات  اأعيدت  اأن  فما  البالد، 
ميدح  دار  خزنه  انربى  حّتى  الفرن�صّيني  لدى  الثعالبي  العزيز  عبد  الزعيم  م�صاعي 
الإعالمّيني ويعّرف بالّدور  الّريادي الذي كان لهم يف مقاومة امل�صتعمر والت�صّدي للمناوئني 
واملتخاذلني واملتزّلفني. ول يخفى علينا يف هذا املجال ما اأقدمت عليه ال�ّصلط الفرن�صّية من 
تنكيل باأهل الفكر النرّيين واأ�صحاب الأقالم امللتزمني، فقد عمدت �صنة 1924 اإلى حماكمة 

1  انظر حممد العياري، املرجع املذكور، �ض 72 ، هام�ض 2. وانظر فيما يخ�ّض ال�صحف التي كانت رائجة يف الن�صف 
الأول من القرن الع�صرين وقد ن�صر يف اأغلبها خزنه دار مقالته واأ�صعاره القائمة التي ت�صّدرت اجلزء الرابع من الديوان 

الذي عنوانه »مغاربيات«، �ض 8 – 9 وانظر اأطروحة جعفر ماجد املذكورة اأعاله.
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ال�صحافّيني العاملني يف جريدة الع�صر اجلديد1 لك�صر �صوكتهم والنيل من عزميتهم، فقال 
ال�صاعر يف الثناء عليهم والفخر بنف�صه يف اآن :

)الوافــــر( 
         �ساأرفع1 عن ل�سان ال�سعب �سكري           لأربــــاب ال�سحـــافـــة اأجمعيــنـــــــا
         واأرفــــع عـن ل�ســانهمـــو ثــنــــــــائـــي           لأحــــرار البــــالد املخل�ســـيــنــــــــــا
         باأيـــديهم لــب�ســت الفـخـــر تـــاجــــا           وكنـــت لأجـــل �ساحلهم �سجينا

اإّن الكالم على اأحرار البالد املخل�صني يخفي يف طّياته ما �صكت ال�ّصاعر عن الت�صريح به 
وهو التعري�ض �صمنّيا باملتحالفني مع امل�صتعمر ال�صاكتني عن اجلور مّمن اعتربهم »جامدين 
اأولئك  من  خوفه  ورغم  املراعي«4.  يف  و»ذئابا   3 ريب«  بال  »اأنانّيني  ال�صخر«2  كمثل  ثاوين 
املتخاذلني، فقد كان متفائال بامل�صتقبل حمتفيا بظهور الد�صتور اآمال يف انبعاث �صحوة تغرّي 
وجه �لبالد وُتعيد �إلى نفو�س �لتون�شيني �الأمن و�ال�شتقر�ر وهو بذلك ينخرُط يف توّجه �شعر�ء 
املقاومة واحلما�صة يف ع�صره اأبي القا�صم ال�صابي وم�صطفى اآغه والطاهر احلّداد وغريهم.
الرابع  واجلزء  املن�صفيات  با�صم  املعروف  الديوان  من  الثالث  اجلزء  يف  ينظر  من  واإّن 
اأغرا�ض  اأكرث  يف  ب�صهم  �صرب  قد  ال�صاعر  اأّن  بي�صر  يلحظ  »املغاربيات«،  با�صم  املعروف 
ال�صعر من مدح وغزل ورثاء، من ذلك اأّنه خ�ّض بع�ض اأمراء تون�ض واأ�صحاب اجلاه بق�صائد 
مطّولة نّوه فيها بوطنيتهم واأ�صاد بخ�صالهم يف حياتهم .ومل يتوان يف رثائهم بعد موتهم. 
ق�صائد  فيه  فقال   ،)1943  – باي )1942  املن�صف  بالأمري  ة  له �صحبة خا�صّ كانت  وقد 
مطّولة تربز املكانة التي كان يحظى بها عند اأعلى هرم يف ال�صلطة باعتباره كان �صابطا يف 
الق�صر امللكي ومن املقّربني اإلى الأمري. ويرى الناقد حبيب �صيبوب اأّن مدائح خزنه دار يف 
املن�صف باي قّل اأن جادت بها قرائح ال�صعراء وهو ي�صري بذلك اإلى �صدق ال�صاعر وثباته 
على املبداأ وحّبه ملمدوحه حّبا مقرتنا مبحّبة الوطن ؛ فقد قال احلبيب �صيبوب يف تقدميه 
لديوان املن�صفيات : »ل اأغايل اإذا قلت اأّن هذا الديوان وعنوانه من�صفيات ل نظري له يف 

1   الأبيات من الوافر ، وقد ا�صطّر ال�صاعر – اإقامة للوزن – ا�صتعمال حرف القطع »عن« يف قوله مّرتني : �صاأرفع عن ... 
وال�صواب اأن يقول : �صاأرفع على ل�صان ال�صعب اأي با�صم ال�صعب.

2   الديوان، ج 1 ، �ض 27.

3   نف�صه ، نف�ض ال�صفحة.
4    نف�صه ، نف�ض ال�صفحة.
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العر�ض  ب�صاحب  وي�صيدون  ميدحون  النا�ض  اأّن  املعروف  اإذ  وحديثه  قدميه  العربي  الأدب 
وا من  وال�صوجلان ما دام الأمر يف يده حّتى اإذا دارت عليه الدوائر وتنّكرت له الأّيام انف�صّ
اإلى ِق�صر  واأياديه«1. ي�صري مقّدم الديوان يف بع�ض فقرات تقدميه  حوله وتنا�صوا اأجماده 
مّدة حكم املن�صف باي )1942 – 1943( واإلى نفي ال�ّصلط الفرن�صّية له – رغم مكانته وعلّو 
�صاأنه بني قومه – اإلى منطقة البو )Pau( بفرن�صا. فظّل �صاعرنا ُمتنّقال بني تون�ض وفرن�صا 
لي�صّد اأزر ممدوحه ويخّفف عنه من م�صيبته وم�صيبة التون�صيني فيه، وليبعث فيه ب�صعره 
الأمل يف العودة. فقد قال فيه قبل نفيه يف لغة خلت من كّل تكّلف وترّفعت عن كّل تزّلف : 

)جمزوء الكامل(.
َــَر العـــقــــــول بلــطـــفــه           مـلُك البــــــالد املنـــــ�ســــــــــُف                �َســحـــ
   َجـــمــــــَع القـــلــــوب حــيـــــالـــه           فـــغـــــــدت عـــليـــه تـــرفــــــرف
َـــــــاعـــــــــــــٌر           مــثــــلي وبـــــاعي يــــ�ســـعـــــــف                 مــــــاذا يــقــــــوُل �سـ
                اإّل الـــــّدعــــــا بــبــــقــــــــــائــــــــــه           فــلـَيـــْبــق فـــيــنــــا الـــُمــْنــِ�سف

واأطول مدحة يف الأمري حممد املن�صف با�صا باي فيما �صّمي املن�صفيات بخم�صة وثالثني بيتا 
)الديوان، ج 3 �ض 55 – 57( واأق�صرها ببيتني )الديوان ج 3 �ض 150 ، 55( فيكون بذلك 
قد نظم خزنه دار املطولت والّنتف واملقّطعات التي ل تتجاوز ال�صبعة اأبيات وهي كثرية جّدا. 
وهو مل ي�صّذ فيها عن املدائح التقليدّية املوّجهة للملوك والأمراء ولأولياء النعم اإجمال وهي 
تقوم على امتداح الكرم والوفاء فيهم والإيثار والعّفة وال�صجاعة وال�صرب على امللّمات مع 
اختيار الألفاظ اجلزلة واملعاين القريبة وال�صور البليغة يقول يف ذلك ابن ر�صيق: »و�صبيل 
ال�صاعر اإذا مدح ملكا اأن ي�صلك طريقة الإي�صاح والإ�صادة بذكره للممدوح واأن يجعل معانيه 
جزلة واألفاظه نقّية غري مبتذلة �صوقّية ويجتنب مع ذلك التق�صري والتجاوز والتطويل، فاإّن 
للملك �صاآمة و�صجرا رمّبا عاب من اأجلها ما ل يعاب وحَرم من ل ُيريد حرمانه ]...[ وقد 
ُين�صي  اإذا مدحتم فال تطيلوا املمادحة فاإّنه  يا بنّي  اأّن جّده جريًرا قال:  حكى عن عمارة 

اأّولها ول ُيحفظ اآخرها2.
وقد لفت انتباهنا كرثة املقّطعات والنتف التي تدعو اإليها بع�ض املنا�صبات ،فكان ال�صاعر 
يرجتلها لتوايل فر�ض الّلقاء مع ممدوحه وهو بالق�صر امللكي ثّم مبنفاه يف منطقة »البو« 

1   الديوان ، ج 1 ، �ض 24 – 25.
2  )�لعمدة ، حت حميي �لدين عبد �حلميد، مطبعة �لقاهرة ، ط �أ 1934، ج 2 ، �ض 122(.
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جاء  املقّطعات  من  كثرًيا  اإّن  بل  املتقّبل،  وتاأثرًيا يف  قيمًة  مدائحه  تفاوتت  لذلك  بفرن�صا. 
�صعيًفا لفظا ومعنى مل يجمع بني املقّطعات �صوى الوزن والقافية كاأن يقول : )�ض 55( 

)اخلفيف( 
   زادك اهلل رفــــعــــــــة وجــــــالل         هكـــذا امللك هكـــذا اأو فـــال ل
   اإن �سكــر الإله فيــــك وجوبـــــي         فلــه ال�سكـــر جــّل رّبــي تــعالــى

ومّما يوؤّكد ما ذهبنا اإليه من �صرعة بديهته وقدرته على الرجتال ولكن على ح�صاب بالغة 
عند  اأبيات  لثالثة  نظُمُه   – املتفّرقة  والأبيات  بالنتف  يتعّلق  فيما  الّلفظ  وجزالة  ال�صورة 
م�صاهدته ل�صورة ممدوحه الأمري حممد املن�صف با�صا باي عند تعليقها ببهو الق�صر لأّول 

مّرة :
)مــجــزوء الكـامـل(

                  هلل �ســــــورتـــــــــــــــه التــــــــــــي            تهـــدي القـــلـــوب اإلــى الهــــدى
     مــــّدوا لـــه الأيـــــدي فــقــــد           مــــــّد اليــتـــيـــــم بـهـــا الــيـــــــــــــــدا
      ولــيــحــيــا مــنــ�ســف تــونـ�س            رمــــــــز الـهــــدايـــــة والــّنــــــــــــــــــــــــدا

على  �صاحبها  قدرة  عن  ك�صفت  ًة  َرويَّ عن  م�صنوعة  ق�صائد  الديوان  �صّم  الرجتال  واإلى 
القوايف  قّوة اجلر�ض واختيار  املدح من حيث  القدامى من �صعراء  اأجاد فيه  الإجادة فيما 

وجودة املطلع وح�صن التخّل�ض وجّدة املعاين.
والطريف يف مدحه وثنائه على ممدوحه اإغداق �صفات عليه تكرث عادة يف غر�ض الغزل 

وهي مّما يح�صن يف ت�صوير املراأة عند مقارنتها مبثيالتها من الن�صاء كاأن يقول فيه :
)الكــامــل( 

ال�ســمـــ�س اأنــت ومـــا عـــداك كـــواكب       فيهــا لــدينـــا مـن �سنــــاك ظــهـــوُر  
وقد ترّدد يف �صعر الغزل ت�صبيه احلبيبة بال�صم�ض والبدر وت�صبيه غريها من الن�صاء بالنجوم 

والكواكب التي يعلوها البدر كماًل و�صياء، فقد قال عمر بن اأبي ربيعة : 
)الطـــويـــــل(

            هي البـــدر حـ�سنـــا والن�ســـاء كـــواكـــب       و�سّتــــان مــا بي الكواكـــب والبــدر
كما يكرث يف ق�صائده الكالم على »لطف« املمدوح و«ر�صاقته« و »�صحره«  )!(مّما ل ُي�صت�صاغ كثريا 

يف مدح الرجال، وما ذلك يف نظرنا اإّل من تاأثري حياة الّنا�ض املتطّورة واأذواقهم املتجّددة.
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ب�صفة  املدح  وق�صيدة  عموما  العربّية  الق�صيدة  بظهور  ارتبط  قدمي  غر�ض  هو   : الغــزل 
و�صمن  ال�صعرّية  الأغرا�ض  �صائر  عن  ا�صتقّل  الذي  الغر�ض  ذاك  بالغزل  ونعني  ة.  خا�صّ
للق�صيدة العربّية ا�صتقاللها ؛ فلم يعد جمّرد ن�صيب ُت�ْصَتَهلُّ به الق�صائد ول جمّرد اأبيات يف 

الت�صبيب باملراأة وذكر خ�صالها وحما�صنها.
الهجري  الأّول  القرن  باحلجاز يف  الأغرا�ض  م�صتقاّل عن غريه من  الغزل  فقد ظهر هذا 
لأ�صباب �صيا�صّية واقت�صادّية وثقافّية وكان ذلك على اأيدي �صعراء ق�صروا �صعرهم اأو كادوا 
معمر  بن  وجميل  والعرجي  والأحو�ض  ربيعة  اأبي  بن  عمر  منهم  نذكر  الغزل  غر�ض  على 

اح اليمن وكثري وعبد اهلل بن قي�ض الرقّيات. وو�صّ
والغزل الذي ينطبق على �صعر خزنه دار اإّنا هو هذا املزيج من توّجهات مدر�صتني �صعرّيتني 
ظهرتا مبدن احلجاز وبواديها فكان ح�صرّيا حينا بدوّيا حينا اآخر دون اأن يكون ن�صيبا خادما 
لغريه من الأغرا�ض. ولنا يف �صعره ما يدّل على اأّنه كان عا�صقا للمراأة م�صّببا مبحا�صنها ل 
فرق عنده بني مرتفات الق�صور وراق�صات املالهي واملجال�ض. فقد كان على دين ال�صعراء 
»املحّققني« )ح�صب عبارة طه ح�صني يف حديث  الأربعاء( الذين »يتبعون اجلمال حيث كان« 
َفًة، ذات ح�صب ون�صب اأو كانت من عاّمة الن�صاء اأو من طبقة  ول يهّم اإن كانت املتغّزل بها ُمرْتَ

اجتماعّية متو�ّصطة.
ول�صنا على راأي حمّمد العّياري الذي ربط غزل ال�صاعر بفرتة �صبابه واعترب ذلك انعكا�صا 
لنزوة عابرة تعك�ض طي�صا جتاوزه �صاحبه عندما تقّدمت به ال�صّن وهو غزل يف نظره عفيف 
�صبيه بغزل العذرّيني ، يقول : » وخلزنه دار اأ�صلوب يف احلّب �صبيه باأ�صلوب العذرّيني ، فكما 
كان العذرّيون يحّبون بكّل جوارحهم ويتفاوتون دون اأن يخ�صعوا لنداء الغريزة، كان خزنه 
واملنكر  الفح�صاء  من  الرجل  ع�صما  الكرمي  واخللق  الدين  لأّن  الأ�صلوب  بنف�ض  يحّب  دار 
�صاعرنا عربّيا يف ذوقه  يبقى  وبذلك  الأّول  املقام  باجلمال يف  �صاعر مفتونا  ككّل  وجعاله 
عذرّيا يف حّبه... ول يتجاوز العذرّيني يف فهم احلّب على اأّنه لقاء بني الأرواح التائهة منذ 

الأزل ...«1.
يرتدن  ن�صاء  يف  دار  خزنه  قالها  غزليات  حمتوى  اأمام  النطباعي  املوقف  هذا  ي�صمد  ل 
حبيبة  بالفّنانة  ال�صاعر  افتنت  فقد  الّرجال.  على  حما�صنهّن  ويعر�صن  واملجال�ض  املالهي 
قرائح  و�صحذ  التون�صّية  الأغنية  تطوير  يف  اأ�صهمن  الاّلتي  املغّنيات  اإحدى  وهي  م�صيكة 

1   حممد العياري، املرجع املذكور، �ض 144.
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ال�صعراء ملزيد من الإبداع ؛ يقول عن »م�صيكة« التي �صادت فوؤاده برّياها الطّيبة :
)جمزوء الكامل(

             َمــــ�َســــَكــــْت ُفــــــوؤَاِدي بـــالَهـــوى           َفَغـــــَدْوُت ُمـــْرَتـــاًحـــــا ِلـَمــــ�ْســِكـي
َـا�ْســِمـــهــا          وم�سيـــكــُة تــ�ســغـــيـــُر ِمـــ�ْســــــــــــِك              َهـــــِذي احَلـِبــيــبــــُة كـ
              َرا�َســــــْت ِبــِريــ�َســـــِة ُعـــــوِدَهــــــــا           �َســْهــــًمـــا َف�َســاَدْت َطْيـــَر ُن�ْســـكـي
َبـــــــــا           َبــــِة ِحيــَن َلَقـــْتــِنـــي ِبـــُفــْلــــكــــــــي               اأَْلــــَقـــــــْتــــــُه فـــِي َيــمِّ ال�سَّ
              َبـْيـــــِنـــي َوَبــْيــَن َعــــــــَواِذلــــــــــي            َمـــــــــا بــيــَن ُيـــوَنــــــاٍن َوُتــــــــــــــــــْرِك
              الــَجـــاِذبّيـــــُة لــطــفــــَهـــــــــــــــــــــــا            َواأََنــــا  ِبــــِه املَــْجـــــُذوُب �ِسْلِكـــــــــــــي 
ـــــَهـــا َل َعــْيـــــَن اإِْفـــــِك                 َفـــَتــــَحــــْت ِبــَعـْيــــِن ال�ســدق َقــــــْلــــ              ـــــــــَب مــــحــــبِّ

ويحاول خزنه دار اقتفاء طرائق الَغِزِلنَي من ال�صعراء يف الكالم على »الرقيب« و »العاذل«                
و »الكا�صح« باعتبارهم عراقيل يف وجه العا�صق املتّيم بحّب من يهوى. ولكن هذه العراقيل ل 
ت�صمد كثريا اأمام ال�صاعر الغزل، فيغامر خزنه دار من اأجل الو�صول اإلى احلبيبة وق�صاء 

َوَطٍر منها على طريقة عمر بن اأبي ربيعة يف غزليته الرائية امل�صهورة :
)الطويل(

             اأمــن اآِل ُنعــم اأنــت غـــاٍد فمبكــُر          غــداة غــٍد اأم رائـــح فمهــّجـــُر
فيقول �صاعر تون�ض يف ميمّية له م�صهورة :

)الكـامـل(
              اأنا يا مليحـة من َعِلمـت اأنــــا اأنــــا            وحياة راأ�سِك �ساع يل اُ�ْسِمــي ِمـــن َفمي
رّدي جلثــمـــــاين ال�سعـــوَر فــاإّنـــــه             قد كــــاَد َيجـــمــــُد يف �سراييــنــي َدِمــي  
َمايل اأوؤّنــب يف التطــّوِح عنــدمـــا            لحــــت لفـــاِتنــَتـــي وجــوه تــتــيــّمــــــــي  
َخــِلـَي املكـاُن من الـّرِقيب واإنــّنـي            مــ�ستـــوثــق مبـغـــيــبــِه َفــْلــَتــْعــلَــِمــــــــــي    
َفــَعــاَلَم َهـَذا النزعاج وَمــا لنـــــــــا            مـن ثـــــالٍث حّتـى يعـايـن َمــْقــَدِمــــــي   
ـــمــــــــــــــــــي ـهــا لِك يف �سبــيــل تــــنــعُّ َغــري َغــراِمــي ثـْروِتــي َجــاِهـي َفـَهـــ               ــــــذه كـلُّ �سِ  
ــــــــــــــــــــــــــــِم َفْلــُتــْدِخــليـِنـي بال�ّســـالم ِلـَجـنَّتـــــــــــــــــي             اأَو َخــلِّـِديـــِنـي فــي عــذاِب َجــهــَنَّ  

فال جمال يف نظرنا اإلى الكالم  على �صعر عذرّي كما ذهب اإلى ذلك حممد العياري وقد 
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َبَدا لنا ال�صاعر حري�صا على ا�صتعمال عبارات واألفاظ توحي بالّلقاء والو�صال والوله كقوله : 
»تتّيمي« ومقَدمي و«غرامي« و »تنّعمي« و«جّنتي« وهي من معجم الغزل املحّقق كما ل يخفى.
ويك�صف لنا �صعره الغزيل عّما كان يدور يف البالطات واملجال�ض الفخمة من حفالت وماآدب 
و�صهرات ُيدعى اإليها عليُة القوم وال�صعراء واملغّنون واملغّنيات. فقد دعيت املغّنية امل�صرّية 
لوردكا�ض اإلى ق�صر الأمري حممد باي �صنة 1949 و�صّنفت احل�صور باأحلى اأغانيها واأعذبها، 
فلم يتواَن خزنه دار يف الحتفاء بها والإ�صادة بخ�صالها ، فقد قّدم لق�صيدته التي ت�صّمنت 
خم�صة وع�صرين بيتا بقوله1 : »وقلت يف حفلة طرب اأقيمت تكرميا جلوقة لوردكا�ض امل�صرّية 
يف ق�صر �صديقي املحرتم الأ�صتاذ الأمري �صيدي حمّمد باي وذلك يف �صهر ذي القعدة �صنة  

1368هـ/�صبتمرب 1949 م« . ومن هذه الق�صيدة قوله :

)مـجــزوء الكـامل(
ــوْر ـــــــــــــــٌق             َيـــْزُهــــــو ِبـــِه َخـــــْيــُر الُقـــ�سُ                     هلّلِ َحــــْفــــــــــــــــــــــٌل �َســـــيِّ
اِئـــــــــرِيــَن َوِلْلـَمــــــــــــــــــــُزوْر ـــــُغـــــوُر َبـــــَوا�ِســـًمــــا            ِلــلــــــزَّ                     ِفـــيـــِه الثُّ
                    هلِل َجـــــوَقـــــــــــُة » ُلـــــــــوْرَدَكــــــ             ـــا�س« َوَمــــا ِلـَمــْحـــَمـــِلــَهــا َنـِظيـــْر
اهـــِي الَفـــــريــ           يـــِد َوَمــــا َيـــِلــــــيــــــِه ِمــْن ُبــــــُدوْر ــنـَِهـــا« الـــزَّ                     َو«ِلـــُغـــ�سْ
ـــِخ ِبــالــُعـــُطـــــــــــــورْ  ــمَّ ْو�ِس الـُم�سَ َهــــَراُت يِف الـــــــ             رَّ ـــاَقــــُط الـــــــزَّ       َت�سَّ
ــــــــــــــــُروْر        مــــــا حــّلـــــــت احَلــــ�ْســَنــــــــاُء اإلَّ             َوا�ْســـــــَتــــَوى َمـــَعـــَهــــا ال�ُسّ

وقد يجمع ال�صاعر بني طريقتني اثنتني يف الغزل، فيبدو حمّققا اإباحّيا تارة ومتعّففا حمروما 
املحرومني  العذرّيني  اإلى طريقة  يحّن  املتقّبل من  اأّن من اجلمهور  اأدرك  وقد  اأخرى  تارة 
يف  العراقيل  ت�صمد  ل  الذين  املحّققني  طريقة  اإلى  يحّن  من  ومنهم  والو�صال  الّلقاء  من 
وجوههم. ولعّل الذائقة العربّية قد ا�صت�صاغت ال�صعر الباكي احلزين ،الذي يكون ال�صاعر 
فيه طالبا واملراأة هي  املطلوبة وهو العا�صق وهي املع�صوقة ؛ هي املراأة املو�صوفة  بالكمال 
وُبعدا  بعًدا حقيقيا  البعيدة  الأميـــــــرة  ، هي  ذلـــــك  من  اأكثـــــــــر  بل هي  الـمنـــال  و�صعبة 
اأ�صعار  جمازيـــــــا )Princesse lointaine( كما و�صفها ريجي�ض بال�صري، وكما ظهرت يف 
ال�صعراء اجلّوالني )Les troubadours(  يف اأوروبا يف القرنني الثاين ع�صر والثالث ع�صر، 

1  الديوان ، ج 3 ، �ض 189.
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ول  بها  ال�صاعر  يهيم  حّتى  تتعّفف  اأن  على  وحر�صها  والكمال  باجلمال  اّت�صافها  ثّم  ومن 
يرت�صي بغريها بديال، فها هو يقول على ل�صان املراأة:

)الكـــامــل(

فت�سّبــب املخجــول من تقــريعــهـــا        عـرقـا وخـاجلــه ارتعـــا�س املـجــــرِم  
ـــــــــِم وتراجعــت بهما اخلطى اأدراَجــهــــا        مــا بيـــن مرحـــمـــة وبي تــكـتُّ  

الواقع على جتديد يف غزل خزنه دار �صوى هذا اجلمع بني هاتني الطريقتني  مَل نعرث يف 
ي�صريا  فيها  الّن�صاء  لقاء  كان  التي  وال�صراب،  الأن�ض  ملجال�ض  و�صفه  اإلى  اإ�صافة  الغزل  يف 
متواترا، وهي جمال�ض من طراز خا�ّض لأّن اأغلبها ُيقاُم يف الق�صور والبالطات بحكم وظيفة 

ال�صاعر وانتمائه اإلى الأ�صرة احلاكمة.
اإبراهيم  وحافظ  املختار  عمر  رثاء  يف  قالها  كثرية  مراٍث  على  الديوان  يف  القارئ  ويعرث 
واأحمد �صوقي والأمري حممد املن�صف باي وهي تعداد خل�صالهم وماآثرهم ل غري. واإّن ما 
يلفت النتباه يف هذه املراثي هو اإطالع ال�صاعر على ما كان يحدث يف العامل العربي وما كان 

يجّد فيه من اأحداث مفرحة وحمزنة على ال�صواء.

وتبقى يف الأخري اأ�صئلة »حارقة« تطرح على قارئ �صعره وهي : مِلَ ُو�صف خزنه دار باأمري 
األكونه  ال�صعراء ؟  ال�صعر مل يطرقها غريه من  اأبوابا من  األكونه طرق  �صعراء اخل�صراء ؟ 

اخت�ّض يف ال�صعر الوطني وفيما �صّمي �صجنيات ؟ 
نرّجح اأن تكون جميع هذه الحتمالت قد اأعانت على ت�صميته اأمري �صعراء اخل�صراء.

الوطني وال�شيا�شي يف ق�شائد خزنه دار
ول غرو اأن امتزاج ما هو وطني مبا هو �صيا�صي يف �صعر خزنه دار خا�صية مركزية. ذلك 
اأّن الّدفاع عن الوطن املغت�صب  يقود حتما اإلى ولوج عامل ال�صيا�صة لفهم غايات امل�صتعمر 
والت�صّدي له واحلّد من هيمنته. فقد كانت لل�صاذيل خزنه دار مواقف �صيا�صية عديدة نّوه 
بها معا�صروه، �صّمنها يف اأ�صعاره منها ت�صّديه لليهود وموقفه من حوادث الزّلج وحوادث 
والقيم  واملبادئ  العربّية  بالقومّية  وتعّلقه  الرجل  اإميان  يتبنّي  �صعره  يقراأْ  الرتامواي. ومن 
تون�ض،  يف  املقيمة  اليهودّية  للطائفة  ب�صعره  ت�صّدى  فقد  ال�صيا�صي.  ن�صاله  يف  الإ�صالمّية 
التي كانت تّدعي اأّن العدل مفقود يف  املحاكم ال�صرعّية التون�صّية وطالبت بالّلحاق باملحاكم 
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الفرن�صّية التي تعتربها عادلة وجديرة باأن ينظّم اإليها اليهود » ف�صعر خزندار باأّن موقف 
ة بعد اجلدل  اليهود كان �صربة قا�صمة ،دا�صت �صرف البالد وعّر�صته للخزي والعار خا�صّ
احلاد الذي دار ب�صينما الباملاريوم بني دوكرنيار )De Carnière( راأ�ض املعّمرين الفرن�صّيني 
وعبد اجلليل الزاو�ض، وقد هزاأ دوكرنيار من الإ�صالم ونظمه وقوانينه ُهْزًءا اأثار حفائظ 
التون�صّيني ودفعهم يف م�صريات غا�صبة و�صفها اأمري ال�صعراء و�صفا جمع فيه بني الغ�صب 
عن  ليعرّبوا  الغا�صبون  �صلكها  التي  رة  املتح�صّ التعبري  طرائق  وبني  ال�صدور  يف  املحتدم  
]...[ لذلك هّدد راأ�ض احلركة اليهودّية تهديدا جعله تعبريا  اأو رعونة  غ�صبهم دون �صلف 
�صادقا عن غ�صب التون�صيني«1. ولكن الاّلفت للنظر هو اأّن اأ�صعاره يف هذا الغر�ض مل َيكن 
جميعها يف م�صتوى غ�صبه وطموحاته ولعّله كان يرجتل بع�صها فتاأتي عفوية يف لغة مرتّهلة 
ل تنّم عن جودة قريحة ول عن عمق يف التفكري و ل عن بحث عن العبارة البليغة وال�صورة 

املوحية، يقول يف رائية يتجّلى فيها ال�صعف والتكّلف :

)اخلفيف( 
       يا بني اإ�ســـرائيل مهـــال ملــــاذا              تطلبون املُـــروَق وهـو خطريُ 
ـــونــا فالتقاطع اأنكـى             حيــث منه اأ�ســواقــكم �ستبـــور        اإن تغي�سُ

فال اأثر ل�صاعرية ُتذكر يف البيتني ول ل�صور موحية ول لعبارة بليغة بل اأكرث من ذلك فَعُجَزا البيتني 
واإيحاء  جمال  كّل  من  اخلايل  الدارج  الكالم  من  اإّنهما  لقلنا  والتفعيالت  القافية  لول  �صعيفان 
وتاأثري. وتكّرر مثل ذلك يف بع�ض الأ�صعار، التي قالها يف حادثة »الرتامواي«، التي نتج عنها نفي 
بع�ض القياديني التون�صّيني بعد دعوتهم ال�صعب اإلى الكّف عن الركوب يف الرتامواي ق�صد اإ�صعاف 

اقت�صاد امل�صتعمر ، فقال يف هذا املعنى ُم�صيدا ب�صنيع القياديني باكيا على فراقهم :

)الكامل( 
  اأبكـــي لفرقتـــهم وهــم اأحــيـــــــــاء             �سبعـــا بكتهم تــونــ�س اخل�ســراء
ما كان  يف كّفي احل�ســـاُم واإّنـــــا             مـن تـــت فّكــي حّيــة رقطــــــــــاء  
اأر�سلتها ح�سبــا على مغتـــالهـــم              فتـــريـــه ماذا يفعــــل ال�سعـــــــراُء  

عليه  فَعاَب  خزندار  لل�صاعر  نقدهم  النّقاد  توجيه  يف  �صببا  الأ�صعار  هذه  مثل  كانت  وقد 

1   حممد العياري ، املرجع املذكور ، �ض 37 – 38.
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اللغة  اإلى  اأحيانا  وَءُه   وجُلُ والنحوية  ال�صرفية  القواعد  بع�ض  عن  تخّليه  ال�صامرائي1  اإبراهيم 
الدارجة التون�صّية م�صتغربا ما و�صف به ال�صاعر من كونه اأمري ال�صعراء يف تون�ض اخل�صراء فقال 
ه : » اإّنه مل يبلغ من روعة ال�صعر وم�صتوى الإبداع ما يجّوز مبايعته اأمريا لل�صعراء ومل ياأت  ما ن�صّ
منه اإّل ر�صف القوايف بع�صها اإلى بع�ض«2 . وقد قال ذلك بعد اأن ن�صر مقال يف جمّلة »الأديب 
النظم  »ي�صتمّر يف هذا   : دار  اأّن خزنه  فيه  بنّي  لل�صعراء«  واأمري  لل�صعر  بعنوان«اإمارة  العراقي« 
الذي يعوزه وحدة البناء واّت�صاق بني املعاين بحيث تاأتي وكاأّنها قد اأفرغت يف وحدة متما�صكة 
ولكن ال�صاعر ميلك �َصِتيتا من الأفكار العامة يوّزعه على عّدة هذه الأبيات فيلتزم طابع املوعظة 
اإلى  النقد يدفع  اأّن يف ذلك �صيئا مي�ّض الفن الرفيع«3. ومثل هذا  اأظّن  واأ�صلوب الن�صيحة وما 
اأو  ال�صخ�ض  عن  والت�صاوؤل  دار  خزنه  بال�صاعر  ال�صعراء  اأمري  �صفة  اإحلاق  �صبب  عن  الت�صاوؤل 
ال�صعراء، قد �صاعت بني املثقفني قبل  اأمري  اأّن �صفة  التي منحته هذه ال�صفة ؟ يبدو  املوؤ�ّص�صة 
�صدور اجلزء الأّول ثّم اجلزء الثاين من ديوان خزندار وهو لقب �صرفته به جملة م�صرية �صدرت 
�صنة 1910 كما جاء يف كتاب حممود اأ�صـالن )Etudes littéraires arabes( ، وفيه ا�صتجوب 
ا من خ�صائ�ض اأدبه4. اأّما ال�صيخ حممد الفا�صل ابن عا�صور ، فاإّنه  املوؤّلف ال�صاعر واأبرز بع�صً
ُيرجع �صبب �صهرة خزنه دار وذيوع �صيته وتلقيبه باأمري ال�صعراء اإلى حتّزب ال�صاعر ودفاعه عن 
وطنه وات�صاله الوثيق بال�صيخ عبد العزيز الثعالبي ، فيقول : » وتلّقفتهما )يعني باملثّنى حممد 
ال�صاذيل خزنه دار وم�صطفى اآغا( ميادين احلياة ال�صيا�صّية ]...[ فاحت�صن احلزب الد�صتوري 
حممد ال�صاذيل خزنه دار وكان وثيق ال�صلة بال�صيخ الثعالبي �صديد التاأثر به والإعجاب بفكره 
األ�صنة  ورّتلت  البعيد،  ال�صدى  ذات  الوطنّية  بالأحداث  �صعره  حمّركات  فارتبطت   ]...[ وبيانه 
الوطنّيني ق�صائده واأنا�صيده ، وتهافتت ال�صحف الد�صتورّية على ن�صر �صعره والتنويه به واإ�صاعـــة 
ة والعاّمة وا�صطهد بالعزل عــــن وظيفته وال�صجن  �صمعته ، فعظم مقامه ال�صعري عند اخلا�صّ

فزاد ذلك يف رفعة مقامه َوَو�َصَمْتُه ال�صحف : باأمري ال�صعراء كما �صّمي �صوقي مب�صر«5.
ومهما يكن من اأمر، فاإّن ما يلحق بع�ض اأ�صماء ال�صعراء من �صفات هو تكرمي لهم وت�صريف 
لأعمالهم بغ�ّض النظر عن اّت�صافهم حقا اأو عدم ات�صافهم بتلكم ال�صفات ، فمن ال�صعراء 
ال�صّليل ومنهم  بال�صاعر  الفال�صفة ومنهم من ُعرف  ال�صعراء و�صاعر  من اعترب فيل�صوف 

1   اإبراهيم ال�صامرائي، الإقليمية والنقد الأدبي ، جملة الفكر العدد 9 ، ال�صنة 8 ، جوان 1963.
2  جمّلة الفكر ، �ض 65.  

3  نف�صه ، �ض 67.  
4  Mahmoud - Aslan, Etudes littéraires arabes, Si Chedly Khaznadar prince des poètes tunisiens, Ed. . Cénacle littéraire, 1947. 

5  احلركة الأدبية والفكرية يف تون�ض ، �ض 191 – 192.
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من ُعرف ب�صاعر احلكمة ومنهم من و�صف بكونه زعيم مدر�صة الغزل احل�صرية متييزا له 
عن معا�صره زعيم مدر�صة الغزل البدوية. فقد اعُترب خزنه دار اأمريا يف بلده لأّنه كان من 
املكرثين، وقال يف جميع الأغرا�ض ال�صعرية وحّم�ض اجلماهري وت�صّدى للم�صتعمر ومل يقدر 

جميع �صعراء ع�صره يف تون�ض اأن يكونوا مثله ، ولذلك حظي يف نظرنا بهذه الت�صمية.

اأعمال خزنــه دار النثــرّيــة :فن الرت�ّشل واخلاطرة الأدبّية
لئن كانت �صهرة خزنه دار وذيوع �صيته راجعني اإلى علّو منزلته يف جمال ال�صعر، فاإّن القليل 
اخلاطرة  وفّن  الرت�ّصل  فّن  هما  اأدبّيني  جن�صنْي  يح�صن  كان  اأّنه  على  يدّل  نرثا  تركه  مّما 
كان  التي  الإخوانّية  الّر�صائل  من  جملة  اأعماله  يف  ن�صر  فيما  جنله  لنا  جمع  فقد  الأدبّية. 
يتبادلها مع الأمري املن�صف باي مّدة نفيه مبدينة » ُبو« الفرن�صّية ور�صائل عديدة اأخرى كان 

ير�صل بها اإلى اأ�صدقائه مهّنئا اأو راثيا اأو معاتبا اأو مالطفا.
كما �صّمت بع�ض اأجزاء الديوان حكما جادت بها قريحة ال�صاذيل خزندار وهي يف احلّب 

والبالغة واملعرفة والإميان والإ�صالم واحلّق والباطل.
وزيادة على الّر�صائل واخلواطر، فقد ن�صر خزنه دار ن�ّض حما�صرة مطّولة األقاها يف جمعّية 
ين�صج على  اأن  اأراد بذلك  ولعّله  واأطواره«  ال�صعر  فيها »حياة  تناول   1920 �صنة  اخللدونّية 
منوال اأبي القا�صم ال�صابي الذي نبغ يف ال�صعر ومل يرتك لقّرائه اإذا ا�صتثنينا الّديوان �صوى 
حما�صرة عن » اخليال ال�صعري عند العرب« وجملة من املذّكرات حّملها روؤاه يف ال�صداقة 
والثقافة والعالقات بني املثّقفني اإجمال. ونقّدم  فيما يلي جملة من خواطر خزندار ،تك�صف 

لقرائها مواقفه من احلياة واحلب والنور والظلمة واملعرفة واملا�صي واحلا�صر :
املــا�شي

يا ثالث الثالثة. يا وحدة الكائنات. ويا جممع الكل. ويا هّوة اجلميع ما اأعمق غورك. وما 
اأو�صع ف�صاءك . ويا ما اأ�صّد ات�صالنا بك، فبك املبداأ واإليك املنتهى، وفيك الوجود وفيك 

الفناء. اإن قلنا هل امتلئت. قلت هل من مزيد.
ما اأ�صرع ُخطاك . وما اأطول �صريك. ن�صي بك الأمام. واإلى اخللف امل�صري. ما اأبعدك مّنا 
وما اأدناك. وما اأعكفنا عليك وما اأجفاك اإلى م هذا ال�صدود. وفيم هذه الق�صاوة . اأما لك 

من عطفة. اأما لك من عودة. فقد اأم�صنا احلنني ولكن لحتني. 
خاطرة يف احلب

حرفان. حرفان. ويالهما من حرفني. �صمهما ل�صان يعرب. وجعل من مدلولهما كلمة – ما 
اأ�صعدنا. يتطّلبها الكل. ويدعيها الب�ض وي�صتكيها  اأ�صقانا بها وما  اأمرها. وما  اأحالها وما 

اآخرون. وقّل من فقه معناها. وت�صّوع برّياها.
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كلمة من حرفني. يرتكبان من مهمل فمعجم هما : احلاء والباء. حلقّي و�صفوّي ويا هلل لبن 
الفار�ض يف قوله : هو احلّب فا�صلم ... واإلى الآخر يف قوله : فلله ما اأحلى الهوى واأمره ... 

البــالغــة 
لي�صت البالغة يف نظري هي ما حدده بها ال�صابقون من علماء الكالم. مبا ا�صطبغت به 
الألفاظ  وتفّخمت  الكلمات  فت�صّخمت   ... يتناف�صون  نظمها  يف  الكتاب  تدرج  ما  العقول 
وتقيدت املعاين باأ�صاليبها احلديدية فال يكاد يتبنّي اللب مما عليه من ق�صور ومما غ�صيه 

من متويه فكاأّنها ُع�َصْيلة »اخلرنوب« ما ت�صل حلالوتها اإّل بعد جهد وعناء.
واإنا البالغة عندي هي ما ا�صتجّلته لك احلقائق النا�صعة يف اأجلى املظاهر دون ا�صتعمال 

اأّي و�صيلة من و�صائل الإي�صاح ول اتخاذ اأّي طريقة من طرائق التحاليل. 
ا�شتحــالة املعــرفـة

الثالثة  الأزمة  يف  وانقالبك  اخلم�صة  امل�صاعر  من  وا�صتبقاوؤك  ال�صت  اجلهات  يف  انح�صارك 
وكينونتك من �صيئني عر�ض وجوهر وموقفك بني العدم والوجود وات�صالك بالعاملني علّويه و�صفلّيه  
واأطوارك فيهما امل�صاهد منها واملجهول هذه احلالت كّلها ي�صتوي فيها ما �صوى اهلل. ومن امل�صتحيل 

ا�صتيعابها واخلو�ض فيها جنون. فاأين نحن حينئذ ومعرفة املولى، فال�صت�صالم اأحرى بنا واأولى.
ل تعّدد ول انفراد

الأ�صخا�ض  يتقّم�ض  اإّل.  لي�ض  واإّنا هو احلا�صر  م�صتقبل  ول  ول ما�ض  ول قدمي  ل جديد 
واجلواهر  واحلقيقة  فاخليال  الأمت   باملعنى  متعّددة  هي  ول  واحدة  هي  فال  وحالتها 
والأعرا�ض اأ�صماء واألقاب لغري مدلول، فال �صّدية ول ت�صارب. فاأنت واأنا ونحن وهم وهذا 
وهوؤلء تفرقة يف جتمع وتعّدد يف توحيد فال ال�صّحة ول الأ�صقام ول الراحة ول التعب ول 
الأفراح ول الأحزان ول الآلم ول اللذائذ ول احلركة ول ال�صكون ول ال�صعف ول القوة ول 
املوت ول احلياة ول اخلري ول ال�صّر ول احلق ول الباطل ول العدل ول اجلور ول العلم ول 
اجلهل ول الف�صيلة ول الرذيلة  ول احل�صن ول القبح ول النح�ض ول ال�صعد ول ال�صاللة ول 
الهدى فيما عليه هذه العوامل كّلها باملفهوم لدينا فهما مدققا بحيث ت�صتطيع التخبري بني 

هوّية هذه امل�صادات وما ال�صر الغام�ض والعجز وال�صتطاعة يف الكفتني م�صتويان.
الإيــمــان والإ�شـالم

اأثران جليالن. اأولهما : »ل يكون املوؤمن موؤمنا حّتى يحب لأخيه ما يحّبه لنف�صه« ، وثانيهما: 
»امل�صلم من �صلم النا�ض من يده ول�صانه«.

من  عليه  يحتويان  ما  اليقني  علم  وعلم  الأثران  هذان  يت�صمن  فيما  جّيدا  النظر  اأمعن  من 
حكمة بالغة، واإر�صاد اله، يت�صح اأمامه جليا ما يتطّلبه اخلالق �صبحانه من عبده املهتدى الذي 
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يندرج حّقا حتت هاتني ال�صفتني الاّلزمتني �صرعا لكل متبع لدين احلق . وما هما اإل : الإميان 
القلب  اأّنها كالإميان مناطها   ة من حيث  املوؤمنني خا�صّ املحّبة بني  والإ�صالم. فجعل �صبحانه 
دجل  يعرت�شها  وال  ي�شوبها خد�ع  فال  �ملوؤمنني  �الأَخَوْين  بني  �ملقد�ر  يف  �ملماثلة  فيها  و��شرتط 
فهما الذات الواحدة فال يت�صور اأن يختال املرء نف�صه اأو يغالطها، والإميان هو الرابطة الوحيدة 
اإلى الآخر فانخرم الهيكل  اأحد الطرفني ت�صّرب  للمحّبة بني اجلانبني . فاإذا وقع اخلد�ض يف 
املق�صود من ت�صييده باملحبة ال�صادقة فبزوالها زوال الإميان. فالعداوة والبغ�صاء حينئذ بني 
املوؤمنني من اأ�صّد املناكر واهلل جّل جالله يريدنا اأن نكون كالبنيان املر�صو�ض ي�صّد بع�صه بع�صا.
واأّما الأثر الثاين املرتكزة عليه دعامة هذا الدين ال�صمح هو الإ�صالم  وما يتطّلبه هذا ال�صم ال�صريف 
من عمل يف احلقل الب�صري اجلامع ل�صائر املخلوقات واأن ل ي�صّح الت�صاف به اإّل مل �صلمت النا�ض 
من يده ول�صانه. فامل�صلم احلق من ابتعد عن ال�صر و�صعى للخري وعمل لل�صالح ودعا لل�ّصلم وهذا هو 

�ل�شر�ط  �مل�شتقيم �شر�ط �لذين �أنعم �هلل عليهم غري �ملغ�شوب عليهم وال �ل�شالني.

احلّق اأحق اأن يتبع
ل اأظّن اأّن اأحدا من الّنا�ض يقدر اأن ينكر اأو يجحد ما عليه العامل اليوم عموما من �صاللة 
و�إن  للمظامل.  و�رتباك  �ل�ّشرور  يف  ومتاد  �الآثام  يف  و�نغما�س  �الأخالق  يف  و�نحطاط  وف�شاد 
املمالك كّلها يف حرية وا�صطراب وما ذلك كّله اإّل لنت�صار الإحلادية وعدم العرتاف بخالق 
الكون الذي بيده احلول والطول ، فلن جتد مو�صوّيا ول عي�صاوّيا ول حمّمديا عامال مبقت�صى ما 
يرت�صيه الّدين احلّق ، فالنحراف �صمل اجلميع والّذبذبة واملروق ديدن الكّل واحلّجة البالغة 
يف جميعهم اأّن التدّين ل يالئم هذه احلياة وح�صبه مّنا النت�صاب فقط والقت�صار عن وجود 
معابد توؤّدي فيها الطقو�ض وبع�ض اإجراءات طفيفة اإن اأمكنت والإميان مناطه القلوب واهلل 
غّفار الّذنوب ، واأّما العمل يف م�صالح دنيانا فال م�صاغ لرتكازه على قاعدة التدّين والأديان 
قد كانت �صببا للتفريق بني الّنا�ض وهي التي اأحدثت البغ�صاء والأحقاد يف الّنفو�ض ولن تر�ض 
الأ�صياع بالّر�صوخ لبع�صها بع�صا والر�صاء بتفوق مّلة على اأخرى فبالّنظر لهذا التحّرج اأخذ 
يتفق  ل  الذي  املاأزق  من  بهم  للخروج  بينهم  وتعميمها  الو�صعّية  القوانني  ت�صطري  الّنا�ض يف 
وال�ّصري الّتمديني يف �صعيد واحد . األ �صاء ما �صنعوا ؟ األ قْبحا ملا فعلوا ؟ وهذه �صواهد احلال 

داّلة دللة �صريحة على خامة العقبى وتعا�صة امل�صري. ول حول ول قّوة اإّل باهلل !
وعد جنله  وقد   ، اإلينا مطبوعا  و�صل  الذي  دار  ال�صاذيل خزنه  نرث  قليلة من  هذه ناذج 
ال�صيد املنجي خزنه دار بن�صر اأدب والده كامال ولو على مراحل ، فلعّل الأّيام القادمة تك�صف 
فاأكرث  اأكرث  بذلك  فتّت�صح  الّنور،  تر  اأخرى مل  ق�صائد  وعن  ن�صره  من  اأخرى  درر  لنا عن 

ممّيزات فّنه الإبداعي ال�صعري والنرثي على ال�ّصواء. 
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خمتـــارات من �شعـــــر
ال�ّشاذيل خزنه دار
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�شــوت الأّمـــة
)الكــــامـــل(

ـــــــــــــا�ِس ُمْذ َقـــاَل ِفـيَهــا : اأُْخــِرَجـْت ِللنَّ ِلــَهـــــــــــــا  ــــًة �َضِهـــَد الِكَتــاُب ِبــَفــ�ضْ َيــا اأُمَّ  
ـــُعـــوِر َوَعــــاَلــِم الإْح�َضــــــــــا�ِس َفلَـِك ال�ضُّ ِحــيَفـُة ِبا�ْضِمُكـْم َخـَرَجْت اإَِلى  َهــِذي ال�ضَّ  
ِبـا�ْضم اخَلـــِبـيــِر ِبـُحــْرَمـِة الأَْجَنــــــــا�ِس َحـاِئُف عــِْنــــَدَهـا  ـَحـِت ال�ضَّ �َضبَحْت َف�ُضبِّ  
يف احُلــلَّـَتــْيــِن : احِلـْبــِر َوالِقْرَطــــــا�ِس ـــــهِ  ـَهـْت َنْحــَو الُعــَبـاِب ِلـَخــْو�ضِ َوَتـــَوجَّ  
َهــا يِف ِخــْدَمـــِة الِقـ�ْضَطـــــــــا�ِس اإِْخـــاَل�ضَ َكَتـَبـْت َيـــَراَعـُتــَهــا َعـلَــى اأَْرَبــاِبــَهـــــــــــــــــا   
ـًمــــا ِبــاأَ�َضــــــــــــــــــــــا�ِس ِنــْعـَم الِبـَنـــــاُء َمــَدعَّ ــِد املَِتيــِن اأَِمـيــِرَهــــــا  َتــْرُنـو اإَِلى الَع�ضُ  
ا�ِس َخيــِر الـُمــلـوِك َوِخـيــَرِة ال�ُضـــــــــــــــــوَّ َمـْن �َضـا�َس َقـْوَمــُه ِبـالَعـــَداَلــِة َكاَن ِمـنْ   
ــْبـــــــَرا�ِس ـــاِطـِع النِّ ـِمــيــِر ال�ضَّ ُحــرِّ ال�ضَّ َكـَمِلـيِكـَنـا الَبـرِّ الَوِفـــيِّ ِبـــَعــــْهــــــــــــــــــِدهِ   

* * *

َمــــاُن ُمــوؤَا�ِضـــــــــــــي َهـبَّْت ِرَيـــاُحــَك َوالزَّ ـًظــــــا  ْعــــــُب الَكــِريـُم َتــيـقُّ َيــا اأَُيـَّهـــا ال�ضَّ  
ا�ِس ُــَن احُلــــــــــــــــــــرَّ ـَبــــاِت َواأَْعـيـ َنـْهــــَج الثَّ ـــاِدًقـا واْفَتْح َلَهــا  ُكــْن ِفـي الـَمـَباِدِئ �ضَ  
ــــــاُرُه »ال�َضاِفـي« َمـَع الأَْنـــَفــــــــــــــــا�س َتــيَّ ـــــٌة َيــْجــِري ِبــَهــــــــــــــــــــــــا  ُكـلٌّ َلــــه َوَطــِنـيَّ  
َوا�ْضَرْب َمـــَع الأَْحــَراِر َنْخـَب الَكــــــــا�ِس ـِرْب َعلَى الأَْوَتــاِر �َضْرَبــــَة َلِزٍب  َفـا�ضْ  
ـــَراِب َحَما�ِضي َوُقـِل : النَّ�ِضيـُد َمَع ال�ضَّ ٌغ   ـــراُب َمــَع النَّ�ِضيـِد ُم�َضـــوَّ َوُقْل : ال�ضَّ  
َخـْمـَر احَلَياِة َوُج�سَّ َنـْبــ�َس احَلــــا�ِضي َو�ُضـــِق الُقُلــَوب اإَِلى املَــَواِرِد َوا�ْضقــَِهـــــا   
ِمــْقــــــــــَداَر َمــا َتــْخــُطــوه ِبـاملِـْقـَيـــــــــــــا�س َوِقـ�ِس اخُلـَطــى َبْيـَن الَن�َضــاَوى �َضاِبــًطا   
ِفـيَهـــــا َوَحــــاِذْر َطـْفــَرة الإْرَهــــــــــــــــــــا�ِس ًجــــا  ـَعــــْد ِلـَمــْرَقــاِة الُعـاَل ُمــَتـــَدرِّ َوا�ضْ  
ــــــا�ِس َعلًنـا َوُقــــْل : َهْل ِمـــْن َفًتــى َح�ضَّ ـِحــيَحــَة َبْيـَنُهـمْ  واْنــ�ُضـْر َمـَبـاِديــَك ال�ضَّ  
ِتـِهم �َضِبـيــــَل �ِضَيــــا�ِضــــي َوا�ْضُلْك ِبَنـْه�ضَ َمــاُن ِبــَجْهــِرِه   َواجهــْر ِبـَمـا �َضـَمــَح الزَّ  
�َضْهـــُم احَلَيــاِة َيـ�ُضــــُقّ َقـْلــَب الَيـــــــــــــا�ِس �ْضُهِمِهــْم َوُقـــلْ  ِرْب ِب�َضْهِمــَك َبْيـَن اأَ َوا�ضْ  
ُقــْل َهَكــَذا ِعـْنـــــَد الِكَفــــاِح ِمــَرا�ِضـــــــــــــي يــُب مـــَرا�ُضــــــــهُ  َواإَِذا ُيـَكاِفُحـــــَك الَع�ضِ  

ـــــــوَمــــَك ِبــالِتـي ... َوَدِع ال�ِضــــــَوى َواْدَفــْع ُخــ�ضُ  
ــــــِرْب َلـــَهـــــا الأَْخـــَمـــــــا�َس ِفـــي الأَ�ْضـــــــَدا�ِس                                                               َيـــ�ضْ
ـَهــا الَفــظُّ الَغـِليـــــُظ الَقــا�ِضــــــــي ما َدعَّ ــَعـَفـــا �ضـََواِعــَد َرْحَمـةٍ  َواْمــُدْد اإَِلــى ال�ضُ  
اإِنَّ الَعــَطــــاَء َيـُجــــــــــــــرُّ ِلـالإِْفـــــــــــــــــاَل�ِس ِة َل َتـُقـــــــــل :  َواإَذا ُدِعيَت اإَِلــى الـَمـَبــــرَّ  
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ـــــــــــــــا�س ُيـــْنـــُبـــوعــــــــه اإِلَّ ِلـــَنـــْفــــــــــــِع النَّ َواْعلَـْم ِبــاأَنَّ الـَمـــاَل َمـــاٌء َمـــا َجـــــــــَرى   
ُغلَّـْت َيـــَداُه ِبــُعــْقــــــــــــَدِة الأَْكــَيــــــــــــــــــا�س َمــا َكــــــاَن ُمْكــَتــِنـــًزا َلــُه اإِّل الـــــــــــــــــِذي   
ا�ِضـــــي  ـوَد الَعِظيَم الرَّ َواْنـُظـْر ِبـَهـا الطَّ رَيًة   ا�ِضــِديَن َب�ضِ ــِر الرَّ ـــِرْف ِلَعـ�ضْ َفا�ضْ  
َكـاُنــوا َوَكــاَن احَلـقُّ َغـْيـَر ُمــــــــــــــــــــَدا�ِس َكـاُنــوا َوَكاَن الأَْمـــُر �ُضـوَرى َبْيـَنـُهـــــــْم    
َبـَدَل الدمق�ِس َفُكـنَّ َخـْيــَر ِلـَبـــــــــــــــــا�ِس اِئــَل ُحـلَّــًة َمْنـ�ُضــوَجــــةً  َلـِبـــ�ُضـوا الَفـ�ضَ  
وَرى َعلَْيـِه ِقَيــا�ِضــــــــــي ـحَّ يِف ال�ضُّ َقْد �ضَ ُـمْ  َرْفـــُع الـَم�َضاِحِف يِف الـَمـَواِقـِف َبْيَنهــ  
َفاْفــَتــْح ُعـُيـوَنَك َلَت ِحنَي ُنـَعــــــــــــــــا�ِس ا�ُضــــــــــــــــــهُ  يــُن َراِئـــُدُهــْم َوُهــْم ُحـــرَّ الدِّ  
َوْقـًفـــا َعـلَــى ِجـْن�ٍس ِمَن الأَْجَنـــــــــــــــا�ِس ـــــــــــــدٍ  ــــَك ُمْر�ِضـاًل لـُمـَحــمَّ َمـا َكــــاَن َربُّ  
َما �ِضْئُتـُمــو ِفـي ِتـــْلُكــُم الأَْطــــــــــــــــــَرا�ِس اأَْبــَقــى ِكــَتـــــاَب اهلل َبْيـَن َعِبـيــــــــــــــــــــــِدهِ   
ُنــوُر الُهـــــَدى ِمـْن َذِلـَك الـِمِقـَبــــــــــــا�ِس ُهـَو َمـْرَجــُع الإْ�ْضـاَلِم ِفـي اأَْحَكـاِمِهـــمْ   
ــــــــــــــــــــــــــــا�ِس ــَة اأَِو َبــِنــي الَعــبَّ َكـَبــِنـي اأَُمـيَّ َوِبـِه اخَلـــاَلِئـــــُف َخلَّــَفــْت اآَثـــاَرَهـــــــــــــــا   
ا�ِس ـوا َفـَتــاُج الَعـْدِل َفـــوَق الـــــــــــــــــَرّ َحــلُّ �َضا�ُضوا املََمـاِلـَك ِبـالَعـــَداَلـــِة اأَْيـَنـَمـــــــــــا   

يــِن �َضـــ - الـــدِّ ِقـــ�ْس َقــْوَل – َيااْبـَن الأْكــَرَمنْيِ  
ى الَيـــْوَم َبــــْيـــَنـــُكـَمــــــــــــا ِبــــــــــــاأَِيّ ِقـــــَيــــــــــــــــا�ِس                                                                ـــوَّ
ـــــا�ِس ؟ ـْيَتِنـي ِفـي النَّ ُمْذ َقــــاَل : ِل َكنَّ َمــهُ  َـاِذي َخ�ضْ َواْذُكــْر اأََبـا احَل�َضِن املُحـ  

* * *

ا�ِس �ْضِد �ضعــي اأُوَلِئـــَك ال�ُضـــــــــوَّ ِفـي الرُّ ُقـْل َهــوؤَُلِء ُهـُم  اجُلــــُدوُد َفـُدوَنــُكــــــمْ   
ـــــــــــــــــا�ِس - اآَبـــا َفــَنــْخــُطـَو ُخْطــَوَة الَنكَّ ـــ  ــَة الـــــــــــ َعـاٌر َعــلَْيــَنــا اأَْن ُنـَخاِلَف ِخطَّ  
ــــِة الإِْح�َضـــــــــــــــــــــــا�ِس َوَتَكْهــَرَبـــْت ِبــاأَ�ِضـعَّ َهـــــــــــا  َوِلــَذا َتــَراَبَطـِت الُقــُلــوُب ِبَبْع�ضِ  
ْر�َضـِت الآَبـــــاَء ِفـي الأَْرَمـــــــــــــــــــا�ِس ِم َفـاأَ َها �ضعي الِكــَرا  َو�َضَعْت اإَِلى ا�ْضِتْنـَها�ضِ  
َفــاأََبـاَنــِت الأَْثـَمــاَر فــِي الأَْغــــــــــــــــــــَرا�ِس َواأََقـــاَمـِت الُبـْرَهـاَن َعْن َتــاأَِهــيِلـَهـــــــــــــا   
اأََحـَراَرُهـْم ِفـي الِق�ْضــــِط والِق�ْضَطــا�ِس َوَتـَتــاَبَعـْت ُر�ُضــُل الُوُفــوِد َوَخاَطَبــــــــْت   
اُبـــَهـــا ِبــِرَعـــاَيــِة الأْحـــــــــــــــــــــــــــــاَل�ِس ُنـــوَّ ـهـــــــــــــــــا  ُحـُف الِبـــاَلِد َواإَِنّ ــلَــْت �ضُ َوَتَكـفَّ  
ِنَيـِة الُبـُنــوِد َوُحــْرَمـِة الأَْحـــَبــــــــــــــــــــا�ِس وا�ضتلفتْت َنَظَر الـُمـِقــيــِم اإَِلـى الّثـَمـا   
اأَْلـَقـاُه ِفـي َفـْح�ِس الَعـِلـيِل ِنــَطـــا�ِضــــــي ْكــَوى َكـَمـا  ْمَع يِف ال�ضَّ اأَْلَقـى اإَِلْيَنا ال�ضَّ  
َيـْبُدو َعـلَى َهـَذا احَلـِكـيـــــِم الآ�ِضــــــــــــــــي ــــــــُم فـِي الـــــــــــــِذي  ُكـــــلُّ ِتـِعلَّـُتـِه الَتَعــ�ضُّ  
ِري الَعَداَلـِة يِف الَوَرى ِمن َبــــــا�ِس ُمْ ـَدْع ِبـَما َي�ْضِفي الَغِليَل َفَما َعــلَى  َفا�ضْ  
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كـاأ�ُس الأدب
)الب�ضيـــط(

َداَرْت َعلَـْيـَنا َفـَحْيَعْلَنـا َعـلَــى الَطـــــــَرِب َكـاأ�ٌس ِمِن الـَراح اأم َكـــاأ�ٌس ِمـــَن الأََدِب   
َفاْحـَمـَرَّ ِمْن َخـَجٍل َوْجُه اْبَنــِة الِعَنــِب َعاطيَتَنــا اللُّْطــَف يِف اأَْقــَداِح تـطـريـــةِ   
اآٍت ِلـَيْقـَتــِنـــ�َس الأَْلـــَبــاَب ِبالَعَجـــــــــــــــِب ــاِن َبـــابـِــِلــــــــــــــــــــهِ  َهاَروُت �ِضْحِرَك يِف اإِبَّ  
ْهَراُء ِبالَعَجـِب ـَحــاِئُفـُه الزَّ �ِضيـَمــت �ضَ ــه يِف الأَْوَراِق ِمـْن َنـــَفــــــٍث  ـا َتُخـطُّ ِمـمَّ  
ُمـْرَها ُتــطعك و�ضْل عّما ت�َضـا ُتـِجـــــــِب َت�ْضِبـي الُعـقوَل َوَت�ْضَت�ْضِبي َعــَواِطُفـــَنـــا   
َهـالَّ َتــَرْكــَتــُه َعــْفـًوا َغـْيـَر ُمْن�َضِلــــــــــــــِب اهلل اهلل يِف الإِْح�َضـــا�ِس ُمـْنــ�َضــــِلــــًبـــــــــــا   
اإَِلـْيَك َفا�ضُجـْد ِلَباِري اخَلْلــِق َواْقَتـِرِب َمـا اْنَفـكَّ ُمْوهـُبـَك الإِْقــَبــاَل َراِئــُدَنــــا   
َلِزْلـَت َتـْمـَرُح ِفـي اأَْثــَواِبــك الُق�ُضــــــــــِب �ُضْبَحـاَن َكـا�ِضيَك مـــَِن اإْنـَعـاِمـــِه ُحلَــالً   
َكـْم ِفيـَك ِمْن ُمَهـــٍج �َضلََّت َفلَـْم َتِثـــــــِب هلل اأَْنــــَت َواإْن اأَْم�َضـْيــَت ُمـ�ْضِعـَفـــَنــــــــــــــــا   
ا اأَْلَقـْيَت ِمْن ُخَطــِب ُكْنَت اجَلــِديـَر ِبَ ـَتـَهـا  ـا اقتعدَت ِمَن الَعــْلــَيــا ِمــَنـ�ضَّ َلـمَّ  
�ْضـَفـاًرا ِمَن الُكـُتــــــــــــِب ـَج اأَ واْحِي الـُمَدبَّ ـِل َوا�ْضَتْثِمـر َنَتاِئـَجـهُ  َفاْداأَْب َعلَـى الَف�ضْ  
ُحـــــــــِب اأََزَهــاُر َرْو�َضِتــه ِمْن َهاِطِل ال�ُضّ ــِديـــِق َلِقَحـةً  ـَنــاَء ِمــَن ال�ضَّ َهــاَك الثَّ  
ِر الَعَرِبي الح املُْنَتَقى يِف الُعْن�ضُ َوال�ضَّ ــُع �َضـاأًْنــا َبـْيــَن ِعـْتــرِتـــــــــــــهِ  اأَْنَت الـُمـَرفَّ  
َتــْزُكو َوتـْرُبـو َعلَى الإِِدَلِء ِبـالنَّ�َضـــــــــِب لَــةً  ْحــَراَنـــا ِبــِه �ضِ ِلـي ِبـالَقـِريــ�ِس ِلأَ  
ُهـــــِب َبــَواِعـُث الِودِّ ِفـي الَقْلـَبْيـِن َكـال�ضُّ َلـْوَل اْهِتـَمــاُمُه ِبـالآَداِب َمــا اْنَبـَعـَثــْت   
ِميلَْيـِن َبـْل َنـاِهيَك ِمْن �َضَبـِب ُيدنى الزَّ اأَْعِظْم ِبِه الأََدَب املَْحُجوَب ِمَن �َضَبــــٍب   
ـــــاَن اإِ�ْضــَراِقـــــــــِه ِفـي َهــاَلــــــــــــــِة الأََدِب اإِبَّ َمـاِزْلـُت اأَْذُكــُرُه ِحــيـَن الُعـــُروِج ِبــــــــــــــهِ   
ِب ْوِح والُق�ضُ ِمـْنـَك الَبـاَلِبـُل َبْيـَن الـدَّ اًحــا ُتــَجـاِوُبـــــــــهُ  ــَك �ضـدَّ ُخــْذُه ِلـَرْو�ضِ  
َماِل لـَدْيَك �ِضَوى الإغ�ضاِء ِمـــْن اأََرِب ا ِفيِه ِمْن �َضَقـٍط  �ْس ُجُفـوَنَك َعـمَّ َواْغ�ضُ  
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الّتمـثيــل
)الب�ضيـط(

َمـــلًَة َكاَنـــْت وتف�ضـيـــــــــــــــــــــــــــاَلَ هلل ُمْ ِهَي احلقـــائــُق َهْبَها اليــوم متثيــــــالَ   

َبنْيَ الَيَواِقـــِظ ل ُحلًمــا وتاأويـــــــــــــــــاَل اِئي عواِطَفـــــــهُ  ْذْكـــَرى ُتِثيــُر من الرَّ  

ْهِر حتـــوياًل وتبديـــــــــــاَل ُتِريــَك للــدَّ مما ُتفيــــُدُه لالأْب�ضاِر مــوعــَظـــــــــــــــــةً   
ــاُم َتْرِتيـــــــــــــــــــــــاَلَ ِبيـــ�ٌس ُتـــَرّتــُلَها الأيَّ ِتْلَك ال�ضحــــائُف لالآبــاِء نا�ضعــــــــــــةٌ   

وا�ضتح�ضْل املجَد لالآباء حت�ضيـــــاَل ـوا  انه�ْس بهّمتَك الَقْع�َضــا كما َنَه�ضُ  

* * *

ــُه َتْبِجيـــــــــــــــــاَلَ اآثــاُره الُغــرُّ ُمــْذ اأَْوَلَتْ َهـَذا لعمري �ضالُح الّدين خالــــــــدةٌ   

مّما يكلُل تــاج الُعـــْرِب تكليــــــــــــــــــــــاَل              َوَكْم تخلِّــُد يف تاريخنا الــَذْهِبـــــــــــــــي   

* * *

لَـْتــَنا ظــروُف احلــاِل تاأِهيـــــــــــــاَل َما اأهَّ َنْحــُن الذيَن علَى منــوالهم َن�َضُجـوا   
ْعَب يِف اإْر�َضاِكَ ت�ضهياَلَ ي�ضت�ضهُل ال�ضَّ َفْلَتْحَي َيا تون�َس اخل�ضَرا بهّمة َمـنْ   
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م�شح اجلفــون
 وقال يف الغزل : )الكـامـل(

َوَتــَفــــــّر�َضــْت فــِي َوْجـــِهـــــِه املَُتلَّثـــــــــــــــــــِم ْطــَراِف الَبَنــاِن ُجُفوَنــــَهــا  َم�َضَحـــْت ِباأَ  
ــــــــــــــــــِم ُمـــــــْذ اأْذَعـــْرُتــــــُه خطـــرُة املتهجِّ َتـــْرُنــــو ُرُنـــــوَّ الظْبــِي فـي َفلَـَواِتـــــــــــــــه   
َبــاَب احَلِديَقــــِة فــي الَهـــــِزيـع الأْظلَــم ـُتـــَنــا ِلــَوْقــَفـــِة طـــــــــــارقٍ  َوَجــَمــــْت ُفَتــيَّ  
اأَِمــــِط اللَِّثـــــاَم ِلـــَم الُقــــُدوُم ؟ َتَكـــلَّـــــــِم  َجى؟  ِع يف الــدُّ َمْن اأْنَت؟ َما �ضـاأُْن الـُمَروِّ  
ـــا امل�ْضَتَهـــــاِم الـُمْغـــــــــــــــــَرِم ـــيَّ ِفــــيـــــِه ُمَ ــا اأََزاَح ِقـَنــــــــــاَعــــــــــــــهُ  ـــمـــَْت َلـمَّ َفـــــَتـــو�ضَّ  
َمــا بْيــَن َهْمـَهـــَمـــــــٍة وبيـَن َتلَْعــــُثـــــــــــــــِم ــــًرا يف َخــْطــــــــــــِوهِ  َف�َضــَعــى َلــَهــا متَعــثِّ  
وَحَياِة راأ�ِضِك �َضاَع ِل اآ�ْضِمي ِمـــْن َفــِمي اأَنـا َيا َمـِليـــَحــُة َمْن َعِلْمــِت اأََنـــا اأََنــــــــــا   
َقــْد َكــاَد َيْجــُمـــُد يِف �َضــراييـنـِي َدِمــــــي ــــــــــــــــــــهُ  ـُعــــوَر فـاإِنَّ ــْثَمــاِنــي ال�ضُّ ُردِّي جِلُ  
ــِمــــــــــــي َلَحــْت ِلَفــاِتــَنــِتـــي ُوُجــوُه تــَتــيُّ َمــاِلـي اأُوؤَّنــُب يِف التـــطـــّوِع عِنــَدَمـــــــــــا   
ُمــ�ْضــَتـْوِثــــٌق َبـــِغــــيبـِـه َفلــَْتـعــْلَمــــــــــــــــِي قيِب واإِنَّنـــــــــــــــي  َخــِلـَي املَــَكــاُن ِمَن الرَّ  
َـى ُيَعــــاِيـــَن َمْقَدِمـــــي ِمـــْن َثــالــــٍث َحّتـ َفــَعـــــاَلَم هَذا النزعــــاج َوَمــا َلـــَنـــــــــــــا    

َغــِري َغـــراِمـــي َثـــْرَوِتــي َجـــاِهـــي َفــــَهـــــــــــــــ �ضِ  
ـــــِمــــــــــــــــــي ــَهــا َلِك يِف �َضِبيـــــــــــــــــــــــــــِل َتَنــعُّ                                                               ـــــــِذِه ُكــلُّ
َــّنـــــــــــــــِم اأَْو َخلِّـــِديِنــي فــِي َعـــــَذاِب َجــهــ ــِتـــــــي  ــــاَلِم جَلـــنَّ َفْلـــُتــْدِخـــِليـــِنــي بال�ضَّ  

***

َل َبْل َفــَولِّ َقَفـــاَك �َضـــطــَر املَــْجــَثــــــــــــِم ـِقــي  َهــا اجَلــاُر ال�ضَّ َقــاَلْت َمَكـــاَنـــَك اأَيُّ  
ــْوِفــــيــِق �ضــاأُْن املُــ�ْضــِلــــــــــــــِم َوَكــَذاَك بالتَّ ِلَ َحـــار�ٌس من َواِزٍع َيْحِمــي احِلَمــى   

***

ـُه اْرِتَعـــا�ُس املُـْجــــــــــــــِرِم َعــَرًقــا َوَخـــاجَلَ ــَب املَْخـجـــــوُل ِمْن َتْقــريـِعــَهــــا  َفَت�َضبَّ  
ــــــــــــــمِ  َمــــا َبْيـَن َمــْرَحَمـــــــٍة َوَبــْيـــَن َتــَكــتُّ وَتــَراَجــَعـْت ِبـِهَمــا اخُلطى اأّْدراَجــَهــــا   
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فاجعــــــة ماأ�شوّيــــــــة
)يف رثاء امللك ال�صعبي املنا�صل املن�صف باي(

)الكــامــل(
َتــــــــــــــــــُم وبكـــلِّ قـــلـــب يا لتــون�َس َمــاأْ ـــــــــــــــــــمُ  بلـــــد باأ�ضـــره �ضاخـــٌط متـــاأَلِّ  
ُم فانهــال منها يف ال�ّضـراييــن الـــــــدَّ ًــــــــــــــــا  نبــاأ اأ�ضــال مــن املحاجـر اأعينـ  
َّــاث فيهـــا اأ�ْضهــــــــــــــــــُم ولنـــا مـن الأَنـ ـــــا  �ضتظلُّ رّنـــات الأ�ضى ملَء الف�ضَ  
ـــــــــــــــُم فيه الـم�ضــــاب مـــوّزع ومــَقــ�ضَّ ــه وجميـعنـــــــــــــــــــا  ملــن العــزاُء مــوجَّ  
ل خطب دونك يف احلمايــة اأعظم ويالك كارثة الكوارث يف احلمى   
ـــــــــم فيهــا انتق�ضــت باأحــــرف تتج�ضَّ �ضّدعــت بالأيــدي الأثيمة اأكبــــــًدا   
من ذا الــذي منا الغ�ضــوُم الـمجـرم قد كان اأف�ضعهــا الوقيعــــة بيننــــــا   
وطموحــه واجلانــب امل�ضتــحــــــــــــــرم ما ذنب هذا ال�ضهــم لـــول ف�ضلـــــه   
نكــروا العدالة وهــو فيهــا الـم�ضلم نكـروا الباءة  وهي �ضيمة يعـــــرٍب   
واهلل اأراأف بالـــ�ضهـــيـــد واأرحـــــــــــــــــــم مات الربيء ماهًدا يف ح�ضنــــــه   
كــوفيـت اأنـــك بال�ّضماتـــة تــ�ضتـــــــــــــم لـــو كنت �ضّتـــاما لقـلــت ل�ضامـــــــــــت   
يغــُم لكن ب�ضرح الـمجـد فــاظ ال�ضّ ما مات حتف الأنف حلَف رباطـــه   
ُـيـــو�ضــــــــــه هلل ذاك الــمنـــجــــــــــــــُم لــفـ مائر َمنَجما  ما مات من ترك ال�ضّ  
باملن�ضفيـــة كــــّل �ضخـ�س يو�ضـــــــــــــــــم للمنـــ�ضفــّيــة كـــّل ف�ضــــل ُمنتـــــــــــــمٍ   
مـرَحـى لـمـــن عــن مثلــــه يتعّلــــــــــــــم قد عّلــم الأمــالك مــا معنى الفـِـدى   
كــاّل بـــل البـــانــــــي اأعـــّز واأكــــــــــــــــــــرم ما العـــر�ُس باملوؤتي املجادَة وحـــده   
ا اعتـــَدى عن عر�ضه الـمتهّجــــــم لـمَّ هذا الـــذي اقتعــد القلــوب اأريكــــــةً   
رغــم العــدا والْعِتـــدا وُهــــُم ُهـــــــــــُم هذا الأميــر املرت�ضى فـي �ضعبـــــــــه   
كال�ّضم�س ت�ضرتعي �ضنــاها الأجنـم يف كّل ت�ضحيــة لـذكـــراه هـــــــــــــــًدى   
مــّمـــا بـــه الآن الفقيــــُد منّعــــــــــــــــــــــُم لــه يف �ضبيــل اهلل اأجـــُر ماهـــــــــــٍد    
يف م�ضحف الأخيــار والدنيا الفــم لـــه فيكم الآثــــار وهي خـــوالــــــــــــــٌد    
ــــــــــــــــم قد قـــام هـــذا الواجـــب املتحتِّ كونوا كما قـــد كان بل قومــوا بـا   
فـي املدهــلـــّم فـــال تـــــــــراه ُيحجــــــــم قـــد كــان اأثبَت من اأُ�ضامـة موقــًفــا   
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هـــم ُي�ضتخــــــــــــــدم منهــم وفــيمــا َهمَّ قد كـــان يف و�ضط الّلفيف كواحــــدٍ   
فهــو الذخيــــرة عنـــده والـمغنـــــــــــــُم ــهــــــــــم  لــم يجـــن من دنيــــاه اإل ُحبَّ  
اأما الـــروائـــع فهو فيهـــا الـملهــــــــــم اأمــا العقـــــول فاإّنهـــا منهـــوبـــــــــــــــــــة   
اأرج يطيـــب به الّثنــــاء وُيــْرقــــــــــــــــــم ل فيـــه مـــا للنـــا�س من نفحاتــــــه   
بل�ضـــان �ضدق يف الـــورى تتكّلــــــــــــــم َوَلُه اخِلـــالل الناطقـــات �ضواجــعــا   
ذكرى اجلنــان ويف الفــوؤاد جهّنــــــم َعـزَّ الثَّنــــاُء وهل تطيق م�ضاعـــــري   
ملا طـــوى الأ�ضبـــوع مّني الـمقــــــــدم ملا يزل يف العني �ضخ�ضــك ماثـــال   
يـــوم ارحتال هل اأنــا بــك اأحلـــــــــــم مازال يف �ضمعي انعطافـك مون�ضي    
م وحيــال كعبتــك اجلمـــوع الُقــــــــــــوَّ عهــدي بك املن�ضّم حــول حجيجه   
اإن اأنـــت اإّل الفـــــار�س املتـــلّثـــــــــــــــــــــــم ما بالك املحمــول فـــوق روؤو�ضهـــم   
اأبقيتـــــه وهـــو التـراث الأ�ضخـــــــــــــم �ضريف الكالءة ما �ضرى الذكر الذي    
فيها الدراري الــزاهـــرات تنّظـــــــــــم �ضّجلت يف �ضفر الوجــود �ضحائـًفـا    
ــــــُم هَّ خـــّرت بهــا ال�ضّم العــوال ال�ضُّ ّــــــــــــةٍ  قارعَت طغـيــان الــّزمــان بهمــ  
بــروؤو�ضهــّن الطائــرات احُلــــــــــــــــــــّوُم َـْوَت اأركان اخلطوب فطاأطــاأت  وَدعـ  
ول�ضــوف بال�ضعقــــات مّنـا يهــــــــــــدم زلزلَت �ضرَح الّظلم فهــو م�ضع�ضع   
مـــال يكـــاد بدونهــــّن يـــحّطـــــــــــــــــــــم قو�ضت باخلمـــ�س ال�ضنيـــن ونّيـف   
َعبــراتهــا فالكـــون منها مفعــــــــــــــــــم فّجـرت يف الأكباد ما ا�ضتجريت من   
حّتى اعتـــرى منك اجلبـان توّهـــــم حّقــرت كّل كِريهــة فتــ�ضـــاءلـــــــــــت   
ُتْبــق الكــوؤود واإن عالها الأرقـــــــــــــم �ضّغرت باجَللــد امل�ضائــب فهي ل   
من يف الربيـــة من �ضهامـه َي�ضلــــــُم ما املــوت اإل حـــادث م�ضت�ضـــبــــــــــــــــع   
لـــــــــــــــــم �ضيليـــه بعــــد ثالثــــة مـــا ُيـوؤْ ما كنــت اأدري اأّن يـــوَم وداعــنـــــــــــــــــا   
وبهــــا لـــه ول�ضعبـــــــــــه اأتــــقــــــــــــــــــــــــّدم ما كان ظّني غيـــر تهنئـــتي بـــــــــــــــه   
والـــذكر اأبقى فـي احليــــــــــــاة واأْدوم هـــذا الــذي يف كـــّل قـــلـب ذكـــــــــــــُره   
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رثـاء املجاهد عمر املخـتـار
)الب�ضيط(

ــُتــــوٌم ِبَها الُعُمــــرُ  ـَهــــادُة َمْ َحْيُث ال�ضَّ َـــــــــــــــــــرُ  َـــا ُعــــمـ هلِلّ اأَنـْـَت ُهــَو املُْخَتـــــاُر يـ  
َكـُر ــاٍرُم الذَّ ْكــٍر ِفيـَهــا ال�ضّ ُيْحِييـَك بالــذِّ َمــاَر ِبَهـــا  َــْرَقــَة واحَلــاِمــي الذِّ َيـا َلْيَث بـ  

َرُر ْعنــاُت ل الـــــــدُّ ــاُت �ِضْلِكِهَمــا الطَّ َحبَّ ِعْقــَداِن يِف الّدْهـــِر َبـــْل يِف ِجيِد َمْلَحَمـــةٍ   
ِع�ْضـــُروَن عـاًمـــا ولـمـا .. حيــث مـا َفــِتـــَئـــــــــــــَت  

                                                              َتْفـــِري َغـــــَيــــــا ِهــَبــــَهــــــا َغـــاَراُتــَهـــا الُغــــــــــــــــــــــَرُر
ــاُب والّظـفــــــــُر ــراِغـــِم اإلَّ الــنَّ َمــا لل�ضَ ِهــَي الَب�َضالــُة يِف الأْبَطـــاِل ُمـ�ْضَتـَنــــــدٌ   

َوَل َعلَيــُهــْم اإْذ َقـــاُمــــوا بـَمــا اأُِمـــــــــــــُروا  ـــوا َوَمـــــــــــــــا َدَراأُوا  يِف ِذّمــِة اللَّـه َمـــا َذبُّ  
***

يـا ابَن الُعـروبـــِة ولَي�ضـَهــــْد لَك الأَثـــُر َهـــادَة ِفيَمـا ِنْلـــَت ُمـْحَتــ�ِضًبــا  ِنْلَت ال�ضَّ  
رَبوا ْق بالأُوَلى �ضَ ُب�ْضَراَك يِف اخُلـْلِد فاحْلَ اأََبْيــَت اإِلَّ الَوَفــا بالَعْهـــِد م�ضطبـــــــًرا   
فالأْخـــُذ بالـّثــــاأِر َمــْقـُروٌن ِبــِه الَظَفـــُر لَُبــوَك ِلَيـ�ْضُفــــوا ِفيـَك ِغلَّــَتـُهـمْ  اإْن �ضَ  
ـــَرُر ـِت ال�ضَّ ـمـْـِنَهـا َمـا َهبَّ والّريـُح يف �ضِ ــاُر كاِمَنـــةٌ  َذْرُهــْم وَمــا اقَتــَرُفـوا فالنَّ  
ْثـــَرَها اأَُخـــُر ـا ِلَبْعــ�ٍس واأُْخــَرى اإِ َبْع�ضً ــاُت َتـالـِيــــــــــةٌ  ـَز ال�َضـْرُق فالنَّْهـ�ضَ َتـَحفَّ  

ــاُء اهلل والَقــــَدُر ِمْن َحْيــُث َيْجــِري َق�ضَ يــِه َمـْوِقــــُفـــــــــهُ  ـا َيْق�ضِ ــى ِبَ �ضَّ ُكــلٌّ مَتَ  
ُهـــــــــــُر َفــــاَل اأُِعــــيـــَدْت َلَيــاِليــَهـا وَل النُّ ى َوَم�ضـَى   َلَنا َكَمـا َعِهـُدوا ِفيـَمـا اْنَق�ضَ  
ــــــُر َوِفـــيـَك َيْلـــتـَِهــَبـاِن الَبـــْدُو واحَلـ�ضَ ِفيَك ابُن ُروَمةـــَ ُيْخَزي ِمْن َم�َضاِرِقَهـا   
ــَك فاْغَتــاُلــوَك واْفَتـَخـــــــروا لى اْقِتَنــا�ضِ اإِ لَُهـمْ  َما ا�ضــِطيَع َقْتُلَك َلْوَل الَغْدُر اأَْو�ضَ  
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رثـاء حـافظ اإبـراهيـم
)الطــويــل(

ْقــــــَداُر اأْن َل َتـــاَلِقـَيـــــــا َوَقــْد �َضاَءْت الأَ رى لــَك َراِثـــــَيـــــــــــــا  اأََبــــى اللـــّه اإِّل اأَْن اأُ  
َـــــــــــا ـى اأََمـاِنيـ اأَ�َضْعُت ِبـَهــا ُعــْمــًرا َتـَقـ�ضَّ ْرُت ِفيـــَك َمـَنــــــاَلـَهـــــــــــــا  واأُْمــِنــيــــٍة َقـــدَّ  
َفــــَمــــــا َلَك َل َتـــــْزَداُد اإلَّ َتــَنــاِئــَيــــــــــــــــــــا ُمــِلْئـــُت ا�ْضِتــَيــاًقـا يــا ُمَتــّيـَم �َضــْوِقـــــــــهِ   
َن�َضــْجـُت َعلَـى ِمـْنـَواِلـَهــا َمـا َبـَدا ِلــيــــــــا يـَك اأَْقِيـ�َضـِتــي الِتــي  رُت يِف َمــا�ضِ َتــ�َضـوَّ  
ِبَها ال�ضْعــُر يِف الإْعَجـاُز اأَْلَقـى املَـَرا�ِضَيا ـــــــــــــٍة1  َتــَذّكـــْرُت َتـْذِيــيــلـي اإَِلـــى َعــمـــِريَّ  
َـا َقــــا�ٍس بـــاأْن َل َتـَنــا�ِضـَيـــــا وَتْخِمـيـ�ُضهـ َوَل�ْضـُت ِبـَنـا�ٍس »َل َرَعــى اهلل عهـــــَدها«2   
اًحـا ِبــِه ُمـَتــَفــاِنــَيــــــــــــــا َوَكـْم ُكـْنـُت �ضــــدَّ ــــاًنـا بــ�ضـعــرَك َحـاِفًظــــا  َفَكـْم ُكْنــُت َريَّ  
وَح�ْضُبـَك ِبي َعـــْن �َضــاِعِر النيـِل راويــَا ي ِبــِه ِفْكـِري َفيـَرَتـــاُح َخـاِطــري  اأَُغــذِّ  
ِبـِهـنَّ اْغـَتــــــَدى ِجيـُد العـروبـِة َحـاِلـَيـــا ــــاِد الأْبــَيـــاُت اأَْنـُجـــــــــــــمٌ  َبَنـاُتـُه يف ال�ضّ  
اإَذا َمــا اْنـَبـَرى بالّلْفـِظ يْك�ُضو املََعانــــَِيـا  َبـَنـاُتـه هــــاُروُت البـــيــــان ِب�ِضــْحــــــــــــــِرهِ   
َفلَـْم َيـــُك َبـــاٌب مــن َخَيــالــِه َخــاِلــَيـــــــــــا �َضـُلـوا َعــــْنـــُه اأَبــواَب الكـالِم باأ�ْضــــــــــِره   
َوَعْن ُكلِّ َقْو�ٍس َكــاَن بال�ّضْهـِم َرامــَِيــــــــا ــــــ�ُس   َفِفـي ُكــلِّ �َضــْرٍب َفـْحــُلــُه ُمـَتــَقمِّ  

َتــَقـّلَب َدْهــًرا فــي املُــَوا�َضـــاِة اآ�ِضــَيـــــــــــــــــــا  َحِكيٌم اإَذا ا�ْضَتـرَعـى امل�َضـــاِعــَر َمـاِهــرٌ   
َوَيْقَتــاُد َلْيَث الَغــاِب يف الَغاِب َجـاِثــَيــــا َيلنُي َلُه اجُلْلُمـوُد َيــْنـــَحــطُّ مـــْن َعــــلِ   
ـاِت طاِمــَيــــا وَكْم َخا�َس َبْحـًرا يِف املُـِلمَّ َفَكْم �َضقَّ يِف الأَْزَمـــاِت بْدُرُه َغْيــَهــبــــــا   
َوَل البوؤ�ُس َمْهــُجـوٌر َوَل َهـاَب َعـاِدَيــــــا َفاَل الُيــْتـُم ْمــُفــوٌّ وَل الأَْيــــُم ُمْغــَفـــلٌ   
ــْن َي�َضَحــُب الّنا�َس َغاِفــَيـــــا َوَربِّــَك مِمَّ ـــــاَم اأَ�ْضــُطــَرَهـا َفــــــالَ  َوَمْن َحلَـــَب الأيَّ  
َــا ــــــــُه َراِعــيــ َفَمـــْن َيـُك لالإْح�َضــا�ِس غـِبُّ اِعي ِبَقْوِمـــه ِحــْقَبــةً  َم�َضى ِم�ْضَيــــَة الــرَّ  
ْكَبـاُن �َضْيــًرا ُمــَوالــَِيـــــــــا َت�ِضيـــُر ِبَهــا الـرُّ َوَهــاِهــَي يِف الآَفــاِق اأَْعــاَلُم �ِضــْعـــــــــــِرهِ   

1 - ي�صري اإلى عمرّية حافظ التي طالعها :
اأّن اإلى �صاحة الفاروق اأهديها ح�صب القوايف وَح�ْصبي حني األقيها   

2 - ي�صري اإلى ق�صيدته يف َخْلع ال�صلطان عبد احلميد :
كيف اأم�صيَت يا ابن عبد املجيِد ال رعى اهلل عهدها من ُجدوِد    
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َيـــا ِمَن الِهّمِة الَقْع�َضــــا ال�ضيــوَف املَـوا�ضِ ـــــــى  َع للَبــاغيــَن باحَلـــقِّ واْنَتــ�ضَ َتــــَدرَّ  
ـِة الّرْقَطـاِء َمـا َكاَن �َضــاِفَيــــــا َويِف احَليَّ َــاَلـــُهـــمْ  َواأَْلَقــى َع�َضـاُه ِحنَي اأَْلَقــْوا ِحبـ  
ْرِح اجَلَهـاَلــِة َهــاِوَيــــــــا  َفَيـْهـِبــُط ِمــْن �ضَ َيـــُردُّ َعــلَــى الأْعَقــــاِب كــّل ُمـَكــاِبـــــــــــــرٍ   
ُه َثـــْوًبــا ُذو النَِّقيـــ�ضـة َبــالًيــــــــــــــا َيـُعــــــدُّ َوَمــا َكــاَن للّتــَنـْــِزيــِل َوْيَحــَك ُمْظِهًرا   
َـا َكـَمــا ِهي يِف احِلْفِظ الإَلهـي َكـَمـا ِهيـ ـَحـى �َضَتْبـَقـى ِباأَْهِلـَهـا   ِهـَي الّلَغــُة الُفـ�ضْ  
ـْخـِم َبــاِقــَيـــــــــــا َوَلَزاَل يِف ِديـَواِنــــه ال�ضَّ �َضَيْحَيـا ِبَهـا ِمْن َحْيــُث اأَْحَيـا �ضَباَبــَهـــــا   
َغى اجِلَبـــاَل الّروا�ِضَيـــا َيُحوُك َمَتى ا�ْضـَت�ضْ َعـَرْفَنـاُه ِفـي الإْح�َضا�ِس �ِضْلًكا ُمَكْهـــربــًا    
ّـــــــاِم مـــِْنـــُه اللَّيـــاِلَيـــــــــــــا ِّــ�س َكالأَيـــ َفَبيـ ــَن ُكْنَهــــــــــــــــــهُ  َقــِريُعـــــُه َدهـــٌر َقـــْد َتَبــيَّ  
ــِم َثــاِوَيـــــــــــــــــــا تَخــّلــَل يِف اأَْبَيــاِتــِه الُع�ضْ وَمـــا ُهــَو ِفــي الأَْرَمــــا�ِس اإل َك�ِضْعـــِرهِ   
ــاًل مِلَــا ُيـوِحيــِه اإِْن ُكْنـــَت َقــاِرَيــــــــــــا َمَ ــْد ِبهِ  ـــْلــُه ِمـْن اأَيِّ الّنـــَواِحـي َتِ َتــاأَمَّ  
َوَنــاِهيــَك َمْن َمــِوًلــى لعبــِدِه َداِعــــَيــــــا َمــَقــاُمـــُه َمـا بنَي الإَمــاَمْيــِن �َضــاِفـــعٌ   

***
ـــْل �َضـــاَلِمَيــا ـَرا َتَقبَّ َوَعـْن ُتــوِنـ�َس اخَلـ�ضْ َعلْيـــَك �َضـــاَلُم اهلّلِ يـا َقْبــَر َحـافـــــــــٍظ   
َرَوائــــَع فــِي اأَْكَنـــاِفــَهـــــا َوَغــــَواِدَيــــــــــــــــــــا َمــاِء ِبَنْفـــَحــــــــــةٍ  ــْتــَك اأْماَلُك ال�ضَّ َتــلَــقَّ  
ــى َتـــــاَل�ِضَيـــــــــــــا ـــــُر عـْن ِفْكــٍر َتَق�ضَّ ُتَعـبِّ يَّ اأَْر�َضــْلُت َدْمَعــــةً  َويِف الـَواِجِب الـَمْق�ضِ  
ْعــِر الـَرقيـِق الغـــَواِليــا ْغــُت بال�ضِّ َوَلـْو �ضُ ـــهُ  ــوِفيــَك الـــّذي َت�ضتِحـــقُّ َوَلــ�ْضُت ِبُ  
َيــــــــــــــا ُمــوِفـَيــــًة َمــا َكــــــاَن َوْحــَدُه َقــا�ضِ َها  َلْئــْن َقــاَم َغْيــِري بالُفـرو�ِس َفَعـــدَّ  
اأَِليــٌم َعلَــى الأَ�ْضَمــــاِع َمـاَزاَل َداِعــَيــــــــــــا ِلـَمْنَعاَك َيـا َفْخــَر الِكَنــاَنــِة َمـــْوِقــــــــعُ   
َعــَرْفَنــاَك ِمــْقــَداًمــا َعـَرْفَنــاَك َغــاِزَيـــا ــاِهــــــدٍ  َحَيــاُتُك يف الأُوَلــى َحَيــــاُة ُمَ  
َـــــــــا َنَفــْثَتـــــــُه ِفيــَهــا َراِئــَد اخلْيــِر َهــاِديـ ــُدوُر الّنـــا�ِس اأَْوِعيــــــًة ِلـمـَا  اأَلْيــ�َضْت �ضُ  
اإَِذا َمــا َتلَــْوَنـــاَهــا َن�ِضيــَنــــا الأََغــاِنَيـــــــــــــا َفِفـي ُكلِّ �َضْمــٍع من َزبـوِرَك َنْغَمـــــــــــــةٌ   
اأبــَى ال�ضعـــُر اإّل اأْن ُيعــِيــــُدَك َثـاِنــَيـــــــــــا لَك ال�ضْعــُر تاريــٌخ لَك ال�ضعـــُر خـالـِدُ   
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ـَهـــا الأُُمــــــــــــــُم ـــْرِق َبــْل َيــا اأَيُّ ـــِة ال�ضَّ َيــا اأُمَّ �ُضْلــــَطـــاُن َمــْغـــِرِبــَنـا الأَْق�َضـى َوَح�ْضُبُكـمْ   
ـــــــــــــــــــــــُم ِه ُمــــْقــــَتـــــٍد ِباهلِل ُمــْعــَتــ�ضِ ِبــَجــــدِّ ــُدهُ  �ُضْلـــَطــاُن َمْغــِرِبــَنـــا الأَْق�َضــى ُمــَحــمَّ  
َوَهَكـــَذا َفْلــَيـــُكـــْن يِف َقـــوِمــِه احَلَكــــــــــــــــــُم ـــُه   �ُضْلـــَطـــاُن َمـْغـــِرِبــَنـــا الأق�ضى َوُمـــْنــــِهـــ�ضُ  
َيــــــــــُم ــــاَل َواْنـَهاَلــِت الدِّ ِت الُفــ�ضَ َـــزَّ َفاْهتـ ــِتــــــــــــــــــــهِ  �َضـــــنَّ الـَمَكــاِرَم ِفـي اأَْحــــــَراِر اأُمَّ  
َـــــــــَرُم تـ ِفــي ُكــلِّ َقْلــٍب َمَكـــــــــاٌن ِمْنــــــُه ُمْ ِفـي ُكــــــلِّ نــَاِحــَيـــٍة َنـــــْبــــٌع ِلـــَنــــاِئـــِلــــــــــــــــــهِ   
ِمْن ِفيـــِه َيــْزُكــو ِلـَخـرْيِ الـُمْر�َضِليـــــــَن َدُم يـِن يِف اأَْعــَقـاِب ِملَّــِتـــهِ  َيْحــِمــي ِحَمــى الدِّ  
َرَغَم الـُمــعــار�ِس َفْلــَتــْر�َضْخ لَك الَقـــــــَدُم َهـــا احَلــَكـــُم اِلُتــْر�َضــى ُحُكـــوَمـُتـــــــُه   َيـا اأَُيّ  
ـــــــُن َواحَلـــــــــــــــَرمُ  ِة اهلل َوْهــَي احِل�ضْ ِبــُقــوَّ ِرًعــــــــــــــــــا  اأَْنَت املُــِهيــُن يِف الأَْبــَطــــاِل ُمـــدَّ  
ــَتــَك الَق�ْضَعــــــاُء َوالَكــــــــــــــــَرُم َتـــْرَعـــاُه هـمَّ الـَمـاُل َوالِعــْلــُم ُرْكَنــاِن الِتــَمـــا�ُضـــُهــَمـــــــا   
َجـــِت الأَْنـــَفـا�ُس َوالَكِلـــــــــــــــــــــُم ِمْنــَهـــا َتـــاأَرَّ ــُحــَهــــــــــــــــــا  اأَْنَبـــاُء �ُضْمَعــِتــَك الـُمــْنـَبثُّ َريِّ  
ـــُلـــــُه ِفــيـَنـــا َلــــَك الِهـَمــــــــــــــــــــــُم ِبـَمـا ُتـ�َضجِّ َعلَى الأَِثـيـِِر َمَذاِييــــُع الِبــــاَلِد �ضـــــــــّدت   
َمـــــاُن َفــــــــــــــــٌم َعلَْيــَك َوالَكــْوُن �ِضْفـٌر والزَّ يِف ُكـلِّ َجــاِرَحــــٍة ِمْنُهــْم ِل�َضــــاٌن َثـــًنـــــــــــــــا   
َيــــــــــــُم َويِف الأََطاِيــِب َنــْف�ًضـــا ُتْثِبـــــــــُت ال�ضِّ ْيــَتــُهــْم �َضــَرًفـــــــا  ــاَللــََة َمـْن َغـــذَّ َويِف ال�ضُّ  
َما َكـاَن ِمْنـــَك َفِفيـِه الَنــ�ُسّ َيـْرَتـ�ِضــــــــــــــُم ـَك ِلْلــــَعـــْهـــِد الَفـــَتـــى َحـ�َضـــــــــــنٌ  َهَذا َوِليُّ  
�ْضــُد َواحِلــَكــــــــــــُم ِفيَها املََعـاِرُف ِفيـَها الـرُّ ـَمــــــاُء َعــاِئــ�َضــــــــــــــــةٌ  ُة الَع�ضْ َوَهــــــِذِه الُدرَّ  
َت�ُضقُّ َبْحـــــًرا ِمَن الأَْمــــــــَواِج َيـْلَتــِطــــــــــــــــُم َويِف ال�َضَباِب ِحَيـاَل الَعــــــْر�ِس َجــْمَهـــــَرةٌ   
َمــــــــــــــــُم ِفيَمـا َوَعـْيَنـــاُه َمـا َتــْحَيــا ِبــه الــرِّ َويِف َنَفـــائــِ�ِس َمـا ُتـْمِلــيـِه ِمــْن ُخــَطـــــــــٍب   
َوَهَكـــَذا الَعـَمــُل الـَمـْبــــُروُر َواخَلـــــــــــــــــــَدُم ْعـُي ل�ْضــــــِتــْقــاَلِل َمــْمـلَــَكــــــةٍ  َكَذِلَك ال�ضَّ  
َوَجـاِنٌب ِمْن ُقــــَوى الإ�ْضـــاَلِم َيْغَتــِنــــــــــــــُم ــَجــــــــــــــــــــٌه   َفـِلْلــُعــُروَبــِة ِفـــــيــــَك الَيـْوَم ُمتَّ  
ِهـاَلُل َراَيـِتـَنـا الـَحـْمــــــــراِء ُيــ�ْضـَتـــلَــــــــــــــــــُم ـــَراِء َراَيـــُتـــُكـــــمْ  َفــــِة اخَلـ�ضْ َوِفـي الـُم�َضرَّ  
َطــــــــــِرُم َما يِف ُقُلـــــوِب َجِميِع النَّا�ِس َي�ضْ ـِفــــَنــــــا  َوِفيـَك َنْحــَو املَِليــِك احُلـــرِّ ُمـْن�ضِ  
َطـــــــــــِدُم َهــا ِبالَبْع�ِس َي�ضْ َم�َضاِلــــٌح َبْع�ضُ ُــُكـــــــــــــــمْ  َوِفـي َمَواِطـِنـَنـا َمـــا يِف َمـــَواِطــنـ  
َمــــــــــــــــــــــــــــُم َوَل َعـلَـْيــَنــا اإِْذ َقــاُلــــــوا ِبـَنـا �ضَ ــــْوُت ُمـــرَتــِفــــــــــــــعٌ  ُتــَنــــا َوال�ضَّ َواحَلُقّ ُقوَّ  
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َرْغـَم الأُُنـوِف َوَربُّ الَعــــْر�ِس ُمْنــَتِقـــــــــــــــُم ُعــــوِب ُحـُقــوٌق �َضــــْوَف َتْبُلــُغــــَهـــــــــــــا   َفلل�ضُّ  
َتـِتــــــــــــــــــــُم َوَهَكــَذا احَلـــاُل َمـْبـــــــُدوٌء َوُمْ َمـــاِن ِنَهـاَيــــــاٌت َكـَمـــا اْبــَتــــــــــــــــــــَداأَتْ  َوللزَّ  
ـــُظــــــُم َمْعـَنـى احَلـَيـاِة َوِفيَها احُلْكـُم َوالنُّ ُفــــَنـــــــــــــــــــــا  َوِفـي الِكـَتــــاِب َتـَعــاِليـــٌم ُتــَعـــِرّ  
ـاَلُح ِوِفـيَك اخَلْيـُر ُمتَّ�َضـــــــــــــــُم ِفيـَها ال�ضَّ َوِفيـَك َيا اْبـَن َر�ُضـوِل اهلل َبـــــاِرَقــــــــــــــــــــــةٌ   
ـْوِفيـــــــــُق َوال�َضـلَـــــــــــــُم َوالَيـْوَم َراِئــُدَنـــا التَّ ـا َوَنــــــــــــــاُر اهلل ُمـــوَقـــــــــــــــَدةٌ  ِبالأَْمـ�ِس ُكـنَّ  
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اأطـالل دقــة
)الكامل(

َـــــــاِت وَمــالـــِـــــــــــــي َما للمَبــاِنـي اخَلــاِويـ �ُضــــوُم َخــــــــــوالِ  ــــــةَ« والرُّ اأَْطـــــاَلُل »ُدقَّ  
ــْدَمـــــٍة َوِنــــــــــــــــــــــَزاِل َفِكــاَلُهـَمــا ِفــي �ضَ َمــــاُن ِبَهــا َكــمــَا َعَبَثـــــــْت بــِهِ  َعَبَث الــزَّ  
ْئــَبـــــاِل الـرِّ وقفَة  َوا�ِضـــي  الــرَّ ِقَمــِم  ـــَدٌة َعـــلَــــــــــى   َوَقــَفــْت َدَعاِئــُمــَهـا ُمــَوطَّ  
ــــــــــــــــــالِ  تلَك الطُلــوُل ِبـَدمـــِعــــِه الَهــطَّ َوَقَفْت ُيَناِطُحـــــِتــَها ال�َضَحـاُب َفَت�ْضَتــِقـي   
فَكــاأَّنــََمــــــا هـي كْعَبـــــــــــــُة الأَْجَيـــــــــــــــــــالِ  َوَقَفْت وَقــــْد �َضــاَر الّزَمــاُن ِحَيــاَلــَهـــــــا   
َجــــــّواِل َواِقــــــٍف  ِمْن  َلــــَهـــا  َواٍه  ـــوِر يتـــيـــَمـــــــــةً  َوَقَفـْت َو�َضــارْت بالُع�ضُ  
والإْهــَمـــاِل ْهــِر  الــدَّ امِتـــَداِد  َرْغـَم  اِنــعيـــــَهــا )ُدّقــــــــــٌة(  ــَة �ضَ َنَطَقــْت بــدقَّ  
ِفــي احلاِل َمــا �َضاهدُت ل  �َضـــاَهـــدُت  ــِرَهـــــــــــــا  �َضاَهدُتـَهـــا وكاأَنَّنـــي فـي َع�ضْ  
َربُّ الأَريَكـــِة فــِي الـَمقـــــاِم الَعــالــِـــــــــي ــَمــــــــــــا  �ّضـــــُم فَكـاأَنَّ َـــا اجَلـــاَلُل ُمَ فيهــ  
الَغــالـــي الب�َســــاَط  الف�سيف�ســــُة  ِفيـِه  َر�َسَخــْت اأَ�َسـاطيـــــُن الَبــاَلِط َومّهــَدتْ   
والأَ�ْضــَكـــاِل الأَْلـــــواِن  ُمَتـــَغــايــــَر  ُم�ْضَتْحـَكــَم الإْبــــَداِع يِف َتْن�ِضيـــــــِقـــــــــــــهِ   
والإبـْـــــَدال التْغيــِيـــر  فـــِي  َكالأُْفـِق  َــ�ْضـِري الُبـروُج بـ�َضْحــِنـِه مــرموقـةً  تـ  
ا�ضِتْهــــالِل َعلــى  َمـْدَرِجـــِه  َطَبَقــاُت  هلل َم�َضــَرُحــُه الَبهيـــــُج َتــُحـــوُطــــــــــــــــهُ   
الإِْجــــاَلِل هــيــَبــَة  ُطــوُلــُه  وَك�َضــاُه  َبلَــٌد َتَعــاَظــَم يف الــّزمــاِن َمَقــاُمــــــــــــــهُ   
بَجـَمــاِل َتــْزَدِهـــي  َـــُة  بيعــ الطَّ َحْيُث  ــــــــــــــــــــــارةً  َبلَـــٌد َتــُحــفُّ ِبــِه املُــــروُج ن�ضَ  
اأْوَحـــاِل وِمــْن  َمــا�ِضَيـــٍة  وْطىِء  ِمْن  ــُت اأَْكـُبــــــــــــــــًدا  �َضاَهــْدُت ِفيــــــِه َمـــا ُيَفــتِّ  
الأمَثاِل َمـ�ضــرَب  َلــَدْيَنـــا  ــِرَبْت  �ضُ َمـــاِن وَكــْم َلـُه ِمـْن ِمِثِلـَهــــــا  ِعَظـــُة الزَّ  
وَلـــَيـــاِل َلــَهــا  ُنُهـــٌر  انَطــَوْت  ِفيــِه  َطيَّ ال�ّضـِجــّل ُقـُروُنــَهـــا و�ُضُعــوبــَهــــــــــا   
الـُمَتَعــاِلـــــــــي ـــــــــــــــُه  َعــَرِبـــيُّ ُروَمــاُنــــــُه  ـــــــــُه(  َقـــْرَطــاجِنــيُّ الَبـربـري )كــنَعـاَنُ  
َوُيـــَواِلــــي َتــــــــارة  َيْعِكــ�ُس  والّدْهـــُر  َـــــــــــــْت  اأَُمـٌم َتــَواَلــــــــــْت عنـــَدُه َوَتــَتــــاَبعــ  
الآَمـــــاِل َــــــــــــــاِرَق  بـ ــّيــــــــــي  حُتَ ِفيــَهــــا  َهـِذي الـَمـــاآِثــــُر والتــَراُث ُتــَراُثَنــــــــــــــا   
َبـــوال واجُلــ�ُضــــــــوُم  َبــاٍق  ْكـــِر  الذِّ َـــــدُ  ــّلـــ ـــُد الأَواِئــِل يِف الّر�ُضـوِم ُمَ َمْ  
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جمل�س اأدبي

)الكـامـل(
وال�ضفـــوة ال�ضعــــداء من ُخلَ�ضائـِه هــــذا الأمـيــــر وهـــــــــذه اإخـــوانـــــــــــــــــــه    
اأرجائــــــه يف  اليـــوم  يتمّتــعــــون  �ضّم ال�ضفــاء جميعهم يف �ضخــ�ضـــه   
من عـر�ضـــه املوفون طبق وفــائـه ًــــا  اأولـــوا العهــــوَد الأقـدمــــون تقّربــــــ  
قــول، مزجـــُت ثنـــاَءهم بثـنـــائـه لو ل اأكن منهم و�ضـــاأين ال�ّضْدق يف    
وجنوَمهـا بنجومهــــا و�ضمــــــائـــه لو ل اأكـن منهم لفـــاخرات ال�ّضــمــــا   
جلــررت ذيل العجب حتت لـــوائه َلـــْو ل اأكــــن منهم وكــــّل ُمْتَحــــــــــــــٌف    
يف الــــوّد منهم وا�ضتــمـــال ردائـه »دار ال�ضـــاـلم« درّيـــــة بعـراقـــــــــــــــــــــــــــة   
اإلــقــائــه ــدق واخلـال�س يف  بال�ضّ �ضعــري تـوارثه الـملــوك متــّوجــــــــــــــا   
اأنا يف اجلمع مـــن �ضعــــرائـه لكن  حّقـــا اأنـــا منهم ول�ضـــت بخيــرهـــــــــــم   
مّمــا اقتنتـــه قـــريحتي ل�ضفــــائـه �ضعري تخلّد يف ال�ضدور خال�ضـــــــة   
حّق الأميـــر فبــــاء دون ق�ضائـــه مــال وقــد حاولــــت اإيفـــائي بـــــــــــــــــه   
قد اأعجـــزاه فحـــاد عــن اإطرائــه قد �ضاهــــد اليوم ال�ضماحــة والندى   
األـــف املديـــح ليـــائــه تطريه من  وتكّفلــت هذي البـــاـلد باأ�ضــــرهـــــــــــــــا   
نعـــمـــــائــــــه يف  اهلل  ب�ضـكــر  اإل  ل تلــق فـي خ�ضرائــه من ناطـــــــــــق   
و�ضرى ال�ضــرور بجمعـهم لفنـــائـه اأن�ضى الـورى ما هم عليه من ال�ضقا   
ووّل عهـــــده يف بني خ�ضرائـــه َــــــــــه   فا هلل يحــــفـــظـــه ويحفـــــظ اآلــــــــــ  

                                                                         



273

الـدردنيـل
)الكـامـل(

اأ�ضــالمبـــوُل هاجمـــَت  الِتــي  اإّن  َهـــا الأ�ضــطــــــــــوُل   ـــَك اأَيُّ اأَْقــِلــْع ِبَقــ�ضِّ
ماأهــــوُل ِبــُلـيــوِثـــه  وعــريُنهــا  اأََُتَهـــاِجـــُم الآ�َضــــاَد فــي اآَجــاِمَهـــــــــــا 
َمهـــوُل الدردنيــِلَ  اأَنّ َ  فـــراأَيــَت  اأَبَْحـــْرَت نَْحـــَو الدردنيــِل  ِلَفتِْحـــهِ 
قــليـــُل« الكــراَم  »اإّن  فليـكُثـــروا  َيَتــَفـاَخــُروَن جهـــالــًة بعديـــدِهـــــمْ 
ُدُخـــوُل املُحال  ومـن  ـُفـــوا  وتوّقّ فتحّيــُروا ومَن املَُحــاِل اإَيـــابُُهــــــــــمْ 
ُهـــــــوُل َمْ م�ضتقـبـــٌل  واأمامــُهم  تلقــاءُهْم ما لــم يكــْن بح�ضـــاِبِهـــــم ْ 
َتُزوُل اجِلَبــال  كيَف  وراأيُتــُمـــوا  �ضاهدمُتــــوها وال�ضماُء تـــلّبــــــــدْت  
تـــوؤوُل وكيـَف  ُمْر�َضاَهــا  ـــــان  اأيَّ هــــَذا واأنَّ اهللَ يعــلـــــُم وحــــــــــــــــــــــده  
املاأمــــــوُل ذلَك  عنـــَدُه  والغيــُب  كــّل يوؤّمــُل مــــن راآها ُخطــــــــــــــــــــَوًة  
اإل احِلْلــُم والتــاأويـــــُل ما العي�ُس  فمتى حتـّط عــن الــَوَرى اأوَزاَرَهـا  
م�ضـــــوؤوُل غــٍد  يف  عنــُه  والُكــلُّ  ي احَلَيـــاَة على تنـازعنـا اَلبَقــــا  نَق�ضِ
واملعـقــــوُل املنقــــوُل  ويطابـــُق  ما احلــقًّ ُيْعَرُف يوَمَها دون اْمِتـرا 
التــنـــــزيــُل لالأنبـَيـــا  َقـــاَلــُه  َقــْد  وُي�َضــاُخ  بالإذعــاِن لالأْمــِر الـــِذي 
َمــْثــُمــــــوُل ــــه  لأنَّ ُيِفــيـــَق  َحّتى  َفــَدِع ابـَن ُدْنـَيــا الآن يف َغـَفـــاَلِتــــهِ 
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ر�شـالة �شعـريـة
)الوافــر(

نـــــــــوا�س اأبـي  مقـــام  اأنـــا يف  ول  ذكرتــــك ل عــلى اأّنــي بنـــــــــــــــــا�س 
بـــه مــن م�ضــــــــــا�س ملا لك رقــة  ذكرتـــك والّن�ضيـــم يهــّب ُلطًفـــــــا 
بانعكــــــــا�س فيــــه  قـــوبلــــت  واإن  ول�ضــت بنــاظـــر اإل انعطـــافــــــــــي 
اأ�ضـــا�س علـــى  البنــــاء  وت�ضييـــد  َفَغــ�سُّ الطـــرف اأُ�سٌّ يف التـاآخي 
فقلب ذوي الّت�ضـامح غيـــر قـــا�س لئـــن غفـــل احلبيب على حبيـب 
بكـــــاأ�س كاأ�ضـــــا  معـــا  فن�ضـــربه  تنـــاول من دنـــان الـــوّد كــاأ�ضـــــــــــــا 
مت�ضي يف ال�ضعـــور مع احلمــــــــا�س فلي من خمـــر اإح�ضا�ضي انت�ضــاء 
ف�ِضعري يف ال�ّضعاع ك�َضعــر راأ�ضي واإن قد بّي�ضت �َضْعـــري الليــالـي 
من اليــرناء قبـــلي خيـــــر نـــــــا�س ك�ضوتـــه باخل�ضاب كمــا ك�ضتــــــــه 
ول للفـــ�ضـــل دخـــل يف الّلبــــا�س وما لل�ضـّن دخـــل يف الـمعــــالــــــــي 
كما �َضاَن ال�ضبـــاب ذوي انتكــــــا�س  فكم هتك امل�ضيـب َذوي انتقــا�س 
كالمي وانغمـــ�س فيـــه انغمـــا�ضي فرّدد يف �ضميــــرك فهـــو حـــــــــــــي 
وق�س ما ا�ضـَطْعَت منه على قيا�ضي وحافــظ يف كيـانك عن مثــــالــي 
فـــرا�س اأبــــا  تكـــون  اإن  وجاهـــد  وجاهد اإن يكــون لديـــك �ضيــــف 
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ال�ّشرُي الذاتّية لل�ّشَعراء:
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اأحمد �شوقي )1869 - 1932 م(
ولد �أحمد �سوقي يف �لقاهرة عام 1868 يف �أ�سرة مو�سرة لأب �سرك�سي ويقال كردّي، و�أّم 
يونانّية. تكفلت برتبيته جدته لأمه،  وكانت تعمل و�سيفة يف ق�سر �خلديوي �إ�سماعيل، فن�ساأ 

معها يف كنف �لأ�سرة �حلاكمة . 
حني دخلت به جّدته على �خلديوي �إ�سماعيل وهو يف �لثالثة من عمره وكان ب�سره ل ينـزل 
من ال�سماء من ارجتاج اأع�سابه،طلب اخلديوي قطعا من الذهب ثم نرثها على الب�ساط عند 
قدميه، فوقع �سوقي على الذهب ي�ستغل بجمعه واللعب به .فقال اخلديوي جلدته »ا�سنعي 
معه مثل هذا، فاإنه ال يلبث اأن يعتاد النظر اإلى االأر�ض«. قالت : »هذا دواء ال يخرج اإال من 
اإيّل متى �سئت اإين اآخر من ينرث الذهب يف م�سر«.  �سيدليتك يا موالي«. قال : »جيئي به 

اختلف يف طفولته اإلى كَتاب ال�سيخ �سالح – بحي ال�سيدة زينب – ثم اإلى املدر�سة االبتدائية، 
فاملدر�سة التجهيزية )الثانوية( حيث ح�سل على املجانية كمكافاأة على تفوقه، وبعد االنتهاء 

من درا�سته  الثانوية، التحق  مبدر�سة احلقوق، وانخرط يف ق�سم الرتجمة بها  .
لل�سيخ  االأدبية(  )الو�سيلة  بكتاب  م�ستاأن�سا   الق�سائد  من  الكثري  املرحلة  هذه  يف  كتب 
ح�سني املر�سفي )ت 1889(، وما ا�ستمل عليه من خمتارات ال�سعر اجليد للقدماء، ومناذج 

من �سعر البارودي.
يقول ال�سيخ اأحمد زكي – وكان زمياًل ل�سوقي يف مدر�سة احلقوق – اإن ال�سيخ الب�سيوين 
البباين من علماء االأزهر، كان يدّر�ض علوم البالغة يف كتابه » ح�سن ال�سنيع يف املعاين 
والبيان والبديع » .وكان ينظم   الق�سائد يف اخلديوي توفيق،كلما اأهّل مو�سم اأو اأطّل عيد، 
بعر�ض  االأ�ستاذ  فعني  الرّبانية،  املواهب  وبوادر  العبقرية،  ب�سائر  �سوقي  تلميذه  يف  فراأى 
ق�سائده على تلميذه قبل اإزجائها اإلى املعية ال�سنية واإلى �سحيفة« الوقائع امل�سرّية« وغريها 
من ال�سحف. فكان �سوقي بب�ساطة النا�سئ، ي�سري مبحو اأو حذف اأو ت�سحيح اأو اإثبات يف 

القوايف. فما كان من االأ�ستاذ اإاّل اأن يقدر ما ي�سري به تلميذه .
 حتّدث ال�سيخ الب�سيوين عن هذا النابغ الباكر اإلى اأ�سحاب ال�سلطة . فكانت هذه ال�سهادة 
املوثوقة احلافلة بالفرح واالغتباط من اأعظم االأ�سباب، التي جعلت اخلديوي توفيق يهّتم 
باأمر �سوقي، فدعاه  اإلى الق�سر وتعّرف اإليه، ثّم اأوفده اإلى فرن�سا ملتابعة درا�ساته القانونية 
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اإلى  واللغوية، فالتحق بجامعة »مونبلييه« ملدة عامني لدرا�سة القانون، ثم انتقل بعد ذلك 
جامعة باري�ض، حيث ح�سل على االإجازة يف احلقوق �سنة 1893م، ثم اأقبل مّدة اأربعة اأ�سهر 
على درا�سة االأدب الفرن�سي  قدميه وحديثه. وقد مكنته اإقامته يف فرن�سا  من االّطالع على 
 احلياة الثقافية فيها، اإذ ترّدد اأثناء تلك االإقامة على م�سارحها وحفالت املو�سيقى فيها ..
رئا�سة   وواّله   حا�سيته،  اإلى   ،1894 �سنة  فرن�سا   من  عودته  بعد   ، توفيق  اخلديوي  �سمه 
ق�سم الرتجمة يف ديوانه. وعندما ويل عبا�ض احلكم اأ�سبح �سوقي �ساعره ورفيق جمال�سه 
ذهب  كما  اأ�سبح،  �سعره  اإّن  بل  كثرية.  مدائح  فيه  وكتب  املقّربني.  م�ست�ساريه  واأحد 
فهو ميدحه يف  بعيد،  اأو  قريب  به من  يت�سل  ما  على  ـ  غالبه  ـ يف  » مق�سورًا  النّقاد  اأحد 
اإليه«. وتقربًا  له،  اإر�ساًء  العثمانية،  واخلالفة  بالرتك  ي�سيد  وهو  املنا�سبات،   جميع 
ويجمع الباحثون على اأّن �سلة �سوقي باخلديوي عبا�ض الثاين، مل ت�سهم يف بناء �سخ�سيته 
ال�سيا�سية فح�سب،  بل  اأ�سهمت اأي�سا  يف بناء �سخ�سيته االأدبية ،اإذ �ساعدته على فتح اآفاق 
تعبريية جديدة،  وارتياد موا�سيع م�ستحدثة.وكما اأ�سار بع�ض املوؤرخني، باتت وظيفة �سوقي 
داخل الق�سر تتمثل يف » متابعة ن�ساطات اخلديوي، وحت�سني مواقفه ال�سيا�سية للراأي العام 
بنك م�سر،  واإن�ساء  ؛ مثل فتح اجلامعة،  باإجنازات م�سر احل�سارية  واالإ�سادة  امل�سري، 

واالنفعال باأحداثها اجلديدة «.
وهذه  قوية.  م�ساندة  االإجنليز  مع  �سراعه  يف  حلمي  عبا�ض  اخلديوي  �سوقي   �ساند 
امل�ساندة،ال ت�سّوغها مناه�سة  �سوقي للم�ستعمر  وملن وااله فح�سب، بل ي�سوغها تعاطفه مع 
�سديقه وويّل نعمته .  يف هذا ال�سياق، نفهم غ�سب �سوقي على ريا�ض با�سا رئي�ض الُنّظار، 
�سوقي  هجاه  وقد  م�سر،  على  بف�سلهم  واأ�ساد  االإجنليز  على  فيه  اأثنى  خطاًبا  األقى  حني 

بق�سيدة جاء فيها:
وهم غمروك بالنعم اجل�ســــــــــــــــام غمرت القوم اإطراًء وحمـــــــــــــــــــًدا   
اأ�سيَف اإلى م�سائِبنا العظــــــــــــــــــام خطبَت فكنَت خطًبا ال خطيًبـــــــا   
وجرُحك منُه لْو اأْح�س�ْســـــــــــــت دام لهجَت باالحتالل وما اأتـــــــــــــــــــــاه   

مل�ساندته  االأولى  العاملية  احلرب  م�سر،غداة  عر�ض  عن  عبا�ض  اخلديوي  االإنقليز  خلع   
للباب العايل، وولوا بداًل منه عمه ال�سلطان ح�سني كامل . وكان م�سري اأحمد �سوقي النفي 
اإلى اإ�سبانيا لوالئه لعبا�ض. وقد اأ�سار جنل �سوقي  اإلى اأن ال�سلطات الربيطانية، قد �سادرت 
ع�سية نفيه اإلى اإ�سبانيا عام 1915 كل اأعماله وخمطوطاته، وعند عودته من املنفى حاول 
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ا�سرتداد ما �سودر، بيد اأنه مل ُيفلح. 
بقي �سوقي يف املنفى مدة اأربع �سنوات )1915 - 1919(. زار خاللها االآثار العربية يف 
اإ�سبيلية وقرطبة وغرناطة . وقد الحظ النقاد اأّن اإقامته يف املنفى قد فتحت له اآفاقًا جديدة 
اأّما  االأندل�ض خا�سة.  وبتاريخ  عامة،  امل�سلمني  بتاريخ  االهتمام  اإلى  دفعته  اإذ  املعاين،  من 
وبناء  ال�سورة  �سياغة  طرائق  يف  وا�سحا  حتّوال  �سعره  �سهد  فقد  االأ�ساليب،  م�ستوى  على 
الق�سيدة. وي�سف الدكتور طه ح�سني هذا التحّول يف �سعر اأمري ال�سعراء بالقول »اإنه كان 
خطريًا حقًا، وال نكاد نعرف له نظريًا عند غريه من ال�سعراء الذين �سبقوه يف اأدبنا العربي. 
اإن �سعره التقليدي،قد حتّرر من التقّيد بظروف ال�سيا�سة وا�ستك�ساف نف�سه؛ واإذا هو �ساعر 
وهي  االإ�سالم«،  وعظماء  العرب  »دول  اأرجوزته  نظم  منفاه  جمّددا«. ويف  ليكون  خلق  قد 
ت�سم اأكرث من األف بيت موزعة على )24( ق�سيدة، حتكي تاريخ امل�سلمني منذ عهد النبوة 
اإلى ال�سعر التعليمي، وقد ُن�سرت بعد  اأقرب  اأنها رغم �سخامتها  واخلالفة الرا�سدة، على 
وفاته.كما نظم يف منفاه، معار�سة ل�سينية البحرتي ت�سم اأكرث من مائة بيت اأتى فيها على 

و�سف معامل م�سر كما اأتى على و�سف بالد االأندل�ض وقد جاء فيها:
نازعتني اإليِه يف اخللد نْف�ســــــــــــــي وطني لو �ُسغلــــــت باخُللــِد عنـــــــه   
ُه �ساعة ومل يْخـــــــُل ح�ســّي �سْخ�سُ �سهد اهلُل مل يغْب عْن جفونـــــــــي   

قراءة   اأدمن  الذي   وهو  الفرن�سي  ال�سعر  من  كثريا  اأفاد  قد  �سوقي  باأن  االإقرار  وينبغي 
ثالوث ال�سعر الفرن�سي : فيكتور هيغو واألفون�ض دي المارتني واألفريد دومو�سيه. وكلهم كانوا 
من رموز  التّيار الرومان�سي الفرن�سي.وقد تاأّثر ب�سورهم واأ�ساليبهم يف الكتابة وب�سبب من 
هذا التاأثر رّق �سعره، ولطفت �سوره، وتعددت م�سادر االإيقاع يف ق�سائده وقد قال �سوقي 

نف�سه عن هوؤالء ال�سعراء الثالثة : »كدت اأفني هذا الثالوث ال�سعري الفرن�سي ويفنيني«.
ميدان  مقاهي  اأحد  يف  فرلني  ال�سهري  الفرن�سي  ال�ساعر  اإلى  تعّرف  اأّنه  �سوقي  يذكر 
ال�سوربون. ويقول اإن فرلني، كان ال يكف عن ال�سراب حلظة، وكانت اخلمر تت�ساقط على 
ذقنه فال يعنى مب�سحها، اإذ كان �ساعرًا بوهيميًا، وكان طلبة ال�سوربون الذين ميرون بني 
يديه وهو على تلك احلالة، يرفعون له قبعاتهم اإجالاًل له، بينما هو ال ي�سعر بهم، فهو �سابح 

يف عامل ال�سعر واخليال..
من  يتناول  ال�سعرّي  امل�سرح  كتابة  على  اإقدامه  الغربّية،  بالثقافة  التاأثر  عالمات  ومن 
اأن  اأراد من خالل ذلك، كما قال  خالله موا�سيع تاريخية على �سلة قوية باحلا�سر. وقد 
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يخّلد ما خّلده �سك�سبري يف اللغة االإنكليزية.
ثورة  بعد  الوطنية  احلركة  �سوكة  قويت  وقد  1920م،  �سنة  يف  م�سر  �إلى  �سوقي  عاد 
راأ�ض  على  وكان  لتحيته،  االآالف  واحت�سد  كبريا  ا�ستقباال  النا�ض  ح�سود  1919،فا�ستقبلته 

وطنه  اإلى  رجع  اإذا  »حتى    : �سيف  �سوقي  يقول  اإبراهيم«.  »حافظ  الكبري  ال�ساعر  هوؤالء 
اأ�سبح خال�سًا ل�سعبه امل�سري، وال�سعوب العربية،  من منفاه، و�سقطت اخلالفة الرتكية، 
�سحرية.« تعاويذ  وكاأنها  �سدورهم،  حتملها  ق�سائد  يف  واأحا�سي�سهم،  مب�ساعرهم   فتغنى 
 انت�سر �سوقي  لن�سال  �سعبه، ودعا اإلى حتريره من ربقة امل�ستعمر وانطلق يتغنى باآماله 
ويف  دم�سق«  »نكبة  فنظم يف  اإلى احلرّية   تطلعها  العربية  االأمة  و�سارك  اآالمه،  ويعرب عن 

»نكبة بريوت« ويف ذكرى ا�ستقالل �سوريا وذكرى �سهدائها.
لكن نزوعه الوطني مل ي�سغله عن الدفاع عن  دولة اخلالفة العثمانية،التي يعتربها خيمة 
كتب   1924 �سنة  اإلغاء اخلالفة  اأتاتورك«  كمال  »م�سطفى  اأعلن  اإذا  ، حتى  امل�سلمني  لكل 

ينعاها يف ق�سيدة  مطلعها :
ونعيت بيـــن معامل االأفــــــــــــــــــــــراح عادت اأغاين العر�س رجع نــــــواح   
ودفنِت عنــــد تبّلج االإ�سبـــــــــــــــــــــــاح ُكفنِت يف ليل الزفاف بثوبـــــــــــــــــــه   
وبكْت عليك ممالـــُك ونــــــــــــواحــي �سّجْت عليك ماآذٌن ومنابـــــــــــــــــــــرٌ    
ـــــــــــــاح تبكي عليــــــــــــك مبدمع �سحَّ الهند والهٌة وم�سُر حزينـــــــــــــــــــــةٌ   

 اأ�سبح �سوقي بعد عودته �ساعر االأّمة دون منازع، وكان اأن بايعه �سعراوؤها باإمارة ال�سعر 
اأقيم بدار االأوبرا مبنا�سبة اختياره ع�سًوا يف جمل�ض ال�سيوخ، وقيامه  1927 يف حفل  �سنة 
باإعادة طبع ديوانه »ال�سوقيات«. و�سف الناقد جابر ع�سفور هذا احلفل  فقال : »ابتداأت 
احلفلة الر�سمية بدار االأوبرا امللكية حتت رعاية ح�سرة �ساحب اجلاللة فوؤاد االأول ملك 
م�سر يف يوم �جلمعة 29 �أبريل �سنة 1927. وكان برناجمها ي�سم كلمات ل�ساحب الدولة 
مع  عو�ض  حافظ  اأحمد  واالأ�ستاذ  با�سا  �سفيق  اأحمد  ال�سعادة  و�ساحب  با�سا  زغلول  �سعد 
ق�سائد لكل من �سبلي املالط �ساعر االأرز وخليل مطران �ساعر القطرين وحافظ اإبراهيم 
)حتية  بعنوان  للمنا�سبة  مو�سيقية  مقطوعة  ا  ال�ّسوَّ �سامي  املو�سيقار  وو�سع  النيل.  �ساعر 
ال�سعر(. وتتابعت االحتفاالت ما بني تياترو حديقة االأزبكية ودار اجلمعية اجلغرافية وقاعة 
نزهة  من  االأمر  يخل  ومل  اجلزيرة.  وكازينو  ال�سرقية  املو�سيقى  ودار  ال�سيا�سي  االقت�ساد 
نيلية اإلى القناطر اخلريية األقيت فيها ق�سيدة حممد بن ها�سم يف الذهاب وق�سيدة حليم 
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نال �سوقي  1927. وخاللها  ال�ساد�ض من مايو  اإلى  وا�ستمرت احلفالت  االإياب،  دمو�ض يف 
نخلة من الذهب اخلال�ض وجناها لوؤلوؤ متدٍلّ هدية من اأمري البحرين، وكاأ�سا ذهبية من 
وداخلها  ف�سية  وعلبة  بعدن،  العربي  النادي  من  ذهبية  وقلما  امل�سري،  الن�سائي  االحتاد 

اإطار من الف�سة حول ق�سيدة )قم ناج جلق( من النادي العربي يف بومباي«.
اإبراهيم باإمارة ال�سعر، بح�سور  عدد كبري من ال�سعراء والنّقاد واملثقفني  بايعه حافظ 

�لعرب. 
واأن�سد ق�سيدته العينية :  

عــــــــــــــي ب�سعر اأمري الدولتني ورجِّ بالبل وادي النيل بال�سرق ا�سجعــي   
َيراَعُة �سوقي يف ابتداء ومقطـــــــع اأعيدي على االأ�سماع ما غردت به   
وهذي وفود ال�سرق قد بايعت معي اأمري القوايف قد اأتيت مبايعــــــــــــا   

وقراأ �سوقي بهذه املنا�سبة ق�سيدته 
َوِباأَنــــواِرِه َوطيِب َزماِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َمرَحباً ِبالَربيِع يف َريعانـــــــــــــــــــــــــه   
َر َو�َسبَّ الَزماُن فـي ِمهَرجاِنــــــــــــــه ِت االأَر�ُس يف َمواِكـــــــــــــــــــــــِب اآذا      َرفَّ  
مرِي فـي ُب�ستاِنــــــــــــــه فيِه َم�سَي االأَ َنَزَل ال�َسهَل �ساِحَك الِب�سِر َي�سي   
طوُل اأَنهاِرِه َوَعر�ُس ِجناِنــــــــــــــــــــــه عاَد َحلياً ِبراَحَتيـــــــــِه َوَو�ْسـيــــــــــــــــــا   
�ِس َفطاَب االأَدمُي ِمن َطيلَ�ساِنــــــه َلفَّ يف َطيلَ�ساِنـــــــــِه ُطـــــــــــــــَرَر االأَر   
َل املاَء فـي الُربا ِبُجماِنـــــــــــــــــــه َف�سَّ �ساِحٌر ِفتَنَة الُعيوِن ُمبيــــــــــــــــــــــــن   

لكن تقّلد هذه االإمارة ال�سعرّية،  مل يكن مو�سع اإجماع ال�سعراء. فلقد ناه�سه الكثريون 
منهم على راأ�سهم عبا�ض حممود العقاد، الذي و�سف �سوقي باأنه �ساعر من خزف.. وباأنه 
الناقد  اأما  وقفة.  باب  كّل  وعلى  زفة،  يوم  كّل  يف  وله  الك�سيح،  زحف  ال�سهرة  اإلى  يزحف 
اللبناين مارون عبود، فقال بعد نهاية مرا�سم املبايعة ل�سوقي: لعنة اهلل على هذه االإمارة 

اجلوفاء، فهي �سخافة بلقاء.
والواقع اأّن العقاد كان من اأكرث النقاد تتبعا ل�سقطات �سوقي ..وقد قّوم �سعره اعتمادا على 
مقايي�ض ثالثة، االأّول : اأّن ال�سعر قيمة اإن�سانية ولي�ض بقيمة ل�سانية، والثاين : اأّن الق�سيدة، 
بنية حّية ولي�ست قطعا متناثرة، وثالثا : اأّن ال�سعر تعبري وال�ساعر الذي ال ي�سرب على نف�سه 
�سانع ولي�ض بذي �سليقة اإن�سانّية. وذهب العقاد اأّن ن�سيب �سوقي �سئيل اإن طبقت عليه تلك 

املقايي�ض.
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ذكرت  »كرمية زكي مبارك«  يف مقدمة الكتاب، الذي جمعت فيه مقاالت والدها  عن 
اأمري ال�سعراء وو�سمته  بـ)اأحمد �سوقي( واأ�سدرته دار اجليل اللبنانية يف 1988، �أّن �سوقي 
وبعد �لعودة من منفاه كان ل ين�سر ق�سائده �جلياد �إل يف جريدة �لأهر�م. وكانت �جلريدة 
ت�سميه اأمري ال�سعراء غري منازع وال مدافع، حتى ينتقل اإلى جريدة ال�سيا�سة عندما تعلن 
�أنها �ستقدم 50 جنيها اإلى اجلمعية اخلريية االإ�سالمية يف كل مرة تن�سر فيها ق�سيدة من 
ق�سائد �سوقي. ومع هذه احليلة البارعة من اجلريدة، راأى ال�ساعر الكبري، اأنه ال مفر من 
اأن يخت�سها باأ�سعاره، وكما انتقل �سوقي من االأهرام اإلى ال�سيا�سة تنتقل االأهرام يف و�سفها 
له فلم تعد ت�سميه »اأمري ال�سعراء غري منازع وال مدافع« يف كل منا�سبة يذكر فيها وبداأت 
ت�سميه �ساحب العزة اأحمد بك �سوقي. وقد تنبه اإلى ذلك زكي مبارك مع �سديق له د.�سعيد 
عبده وكان طالبا يف مدر�سة الطب، فكتبا لوما جلريدة االأهرام،ُن�سر يف جريدة ال�سباح 
ليقراأه �سوقي ويطرب به وير�سل ابنه يف دعوتهما للغداء بكرمة ابن هانئ يف املطرية، وكان 

اليوم هو بداية �سداقة حقيقية بني �سوقي وزكي مبارك، ثم توثقت ال�سلة بعد ذلك.
وملبارك اهتمام كبري ب�سوقي، يظهر جليا يف عدد من موؤلفاته،ومقاالته، وبرغم اأن �سداقتهما 
مل تدم طويال اإال اأن د.زكي مبارك ظل من�سفا ل�سوقي، وكانت ال�سوقيات �سببا يف التباعد، 
 في�سري د.مبارك اإلى اأن اعتذاره عن كتابة مقدمة لل�سوقيات كان �سببا يف االنقطاع بينهما.
العربّية،  ال�سعرية  ملقت�سيات   يطوعه   الدراما  بفن  التكرمي،  هذا  اإثر  على  �سوقي،  اهتّم  
وكان قد بداأ يف ذلك اأثناء اإقامته يف فرن�سا،لكنه عدل عنه اإلى فن الق�سيد.واأخذ ين�سر 
على النا�ض م�سرحياته ال�سعرية الرائعة، ا�ستمد اثنتني منها من التاريخ امل�سري القدمي، 
وواحدة  م�سرحياته ظهوًرا،  اأولى  منهما هي  واالأولى  و»قمبيز«،  كليوباترا«  »م�سرع  وهما: 
من التاريخ االإ�سالمي هي »جمنون ليلى«، ومثلها من التاريخ العربي القدمي هي »عنرتة«، 
واأخرى من التاريخ امل�سري العثماين وهي »علي بك الكبري«، وله م�سرحيتان هزليتان، هما: 
»ال�ست هدي«، و»البخيلة«. و كتب م�سرحية »اأمرية االأندل�ض« نرًثا، و بطلها ال�ساعر املعتمد 

بن عباد.
و�سفه اأحد معارفه  فقال: »منح اهلل �سوقي موهبة �سعرية فذة، وبديهة �سيالة، ال يجُد 
عناء يف نظم الق�سيدة، فدائًما كانت املعاين تنثال عليه انثيااًل وكاأنها املطر الهطول، يغمغم 
بال�سعر ما�سًيا اأو جال�ًسا بني اأ�سحابه، حا�سًرا بينهم ب�سخ�سه غائًبا عنهم بفكره؛ ولهذا 
كان من اأخ�سب �سعراء العربية؛ اإذ بلغ نتاجه ال�سعري ما يتجاوز ثالثة وع�سرين األف بيت 
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وخم�سمائة بيت. ولعل هذا الرقم مل يبلغه �ساعر عربي قدمي اأو حديث«. 
وقد كان االأ�ستاذ حممد الهادي الطرابل�سي اأكرث دّقة، اإذ اأح�سى يف ال�سوقيات 11320 
بيت ويف اأرجوزة »دول العرب وعظماء االإ�سالم« 1395 بيت  ويف ال�سوقيات املجهولة  4700 
بيت م�سيفا اأن حممد �سربي الذي جمع ال�سوقيات املجهولة، مل ين�سر كل ما اهتدى اإليه 
من �سعر �سوقي فهو يقول : » وقد حذفنا املديح من ق�سائد كثرية ....واأخريا اأغفلنا ق�سائد 
كثرية غري من�سورة يف الديوان ولكنها لي�ست من جّيد �سوقي اأو مّما ي�ست�سيغه مريدوه، ومل 
نن�سر من  )املحجوبّيات (اإاّل ق�سائد معدودات عليها م�سحة من مالحة �سوقي وباجلملة 
لنا  :«فاإذا جمعنا حت�سّ الطرابل�سي قائال  االأ�ستاذ  ...«.وي�سيف  اأو غّث  كّل ركيك  اأ�سقطنا 
القيا�سي،  الرقم  عندنا  وهو  �سوقي  �سعر  من  معروف  17500بيت  من  يقرب  جمموع  على 
الذي اأمكن  ل�ساعر عربي اأن ي�سل اإليه  �سعره اإذ هو يتجاوز املقّدر من  جمموع اأبيات ابن 

�لرومي )من 16000 �إلى 17000(  والذي اتخذ مثاال للحب يف ال�سعر العربّي«.
م�سرحه  يف  اأبياته  عدد  املذكور  املجموع  اإلى  �سممنا  »واإذا   : قائال  الباحث  وي�ستدرك 
يزل �سائعا من  وما مل  اأغفله حممد �سربي،  ما  االعتبار  بعني  واأخذنا  �ل�سعري )6179( 
�سعر ال�ساعر،فاإّن احلا�سل يتجاوز اإّذاك 23500 بيت. وبذلك يكون �سوقي من اأكرث �سعراء 

العربية القدماء واملحدثني خ�سبا على االإطالق« .
ا�ستظهار ما تقراأ ؛ حتى  اأّنه »كان ذا حافظة القطة، ال جتد عناء يف  عرف عن �سوقي 
قيل باأنه كان يحفظ اأبواًبا كاملة من بع�ض املعاجم، وكان مغرًما بالتاريخ ي�سهد على ذلك 

ق�سائده التي ال تخلو من اإ�سارات تاريخية ال يعرفها اإال املتعمقون يف  التاريخ «.
الفزع،كما كان  اأّنه كان يخ�سى املوت، ويفزع منه �سديد  اإلى  اأ�سدقائه  الكثري من  اأ�سار 
يخاف ركوب الطائرة، ويــرف�ض اأن ي�سع ربطة العنق، الأّنها تذّكره بامل�سنقة، وكان ينتظر 
االأّيام .ويذكر  اأن �سّيارة �ست�سدمه يف يوم من  الأّنـــه كان ي�سعر  ال�سارع،  طوياًل قبل عبور 
اأبي بعد ت�سييع  1930 توفيت عمتي ف�سافر  ح�سني �سوقي يف كتابه »اأبي �سوقي« : »يف عام 
اجلنازة مبا�سرة اإلى االإ�سكندرية، اأي اأنه مل يح�سر ليايل املاأمت فانتقده بع�ض االأقارب على 
هذا الت�سرف. والواقع اأن تخلفه عن تاأدية هذا الواجب، مل يكن جحودا باأخته واإمنا هو 
ح�سا�سية �سديدة، ا�ستدللت على هذا باأننا نحن اأوالده وكان يحبنا حبا جما، عندما مير�ض 
اأحدنا مر�سا �سديدا، كان يهرب من البيت. بل ي�سافر اإلى االإ�سكندرية، ويظل هناك حتى 
حلوان  يف  توفيت  ملّا  والدته  اأن  ال�سديدة،  احل�سا�سية  هذه  على  االأدلة  ومن  اخلطر.  يزول 
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وكنا اإذ ذاك يف اأ�سبانيا رثاها مبرثية طويلة ثم طوى هذه املرثية، فلم ين�سرها طوال حياته 
ون�سرناها نحن بعد وفاته ذلك الأنه من فرط تاأثره بها، حتا�سى اأن ينظر اإليها فيما بعد«. 

فعل  فقد  املعا�سرين،  ال�سعراء  خمول  اأ�سباب  من  كانت  �سوقي،  حياة  اأن  مبارك   يوؤكد 
اأن اخلالفة يف ال�سعر �سارت  300 �ساعر يف حياته، معتربا  اأخمل  اأبو متام الذي  ما فعله 
اإلى  اإن �ساء..  اأن يظل كل �ساعر خليفة نف�سه  �سنة ال تالئم �سنن الع�سر احلديث، طالبا 
اأن يوجد بينهم من ميلك،ما كان ميلك �سوقي من املال والفراغ والعبقرية،معتربا اأن هذه 
االأمور الثالثة جمتمعة،هي التي متكن ال�ساعر من االإمارة.. اأما ال�سعراء ال�سعاليك، الذين 
القلوب،  غنى  الأن  ال�سعر،  اإمارة  اإلى  يت�ساموا  اأن  لهم  لي�ض  وال�سرف،  الفقر  بني  يجمعون 
اأ�سعف من فقر اجليوب.. فكيف تنتظر اأن ي�سري ال�ساعر اأمريا يف اأمته وهو لي�ض اأمريا يف 

بيته.
ا�ستمر �سوقي يف نظمه لل�سعر،حتى لبَّى داعي ربه يف اأكتوبر 1932. ي�سف ح�سني �سوقي 
اأباه يف اأيامه االأخرية، فيقول  يف كتابه »اأبي �سوقي« : » يف يوم الوفاة اأي 13�أكتوبر عام 1932 
خرج يرتّو�ض يف ال�سيارة مع �سكرتريه يف �ساحية م�سر اجلديدة،وقد حتدث معه يومها يف 
مو�سوعات دينية.وقد �ساأله بوجه خا�ض وكاأنه قد اأح�ّض بدنو اأجله عن التوبة والغفران. ثم 
زار يف م�ساء اليوم نف�سه االأ�ستاذ  حممد توفيق دياب يف مكتبه بجريدة اجلهاد. فقد كان 
يحب االأ�ستاذ دياب ويرتاح اإلى مداعباته وقد نظم له بيتا جعله �سعارا جلريدته »اجلهاد« 
اأر�سله  واأنه  تعبان  اأبي  اإن  قائال  اخلادم  اأيقظني  �سباحا،  الثانية  ال�ساعة  نحو  توفى  .وقد 
ال�سرير  بجانب  اأمي  فوجدت  اإلى حجرته.  فاأ�سرعت  اأمي،  اأر�سله يف طلب  كما  طلبي،  يف 
قلقة تناديه: ما بك؟ ما بك؟ ولكنه ال يجيب، اإذ كانت روحه، قد فا�ست وذهبت اإلى ذلك 
العامل املجهول، الذي طاملا ت�ساءل عنه ومتنى لو عرف اأ�سراره. وقد كتبنا على قربه عمال 
الر�سول:  مدح  يف  الربدة«  »نهج  ق�سيدته  من  التاليني،وهما  البيتني  يوما  اأبداها   برغبة 

وكيف ال يت�سامى بالر�سول �سمـــــــــي يا اأحمد اخلري يل جاه بت�سميتـــــي   
يف اهلل يجعلني يف خري معت�ســــــــــــــم اإن َجّل ذنبي عن الغفران يل اأمــــــل   

ـ  �ساأل الطبيب النم�ساوي عن �سبب موت اأبيه،  وبعد ع�سر �سنوات ـ يروي ح�سني �سوقي 
برغم اأنه مل يكن متقدمًا يف ال�سن، اإذ تويف يف الثانية وال�ستني، فقال له: »نعم مل يكن م�سنًا، 

لكن اأع�سابه مع االأ�سف كانت بالية، كانت اأع�ساب �سيخ يف الثمانني«.
�سغرية،  ترعة  من  مقربة  على  اجليزة  نيل  على  هانىء  ابن  كرمة  �سوقي   اأحمد  اأقام 
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كما اأقام اإلى جوارها بيتا اآخر ل�سكنى  ابنته اأمينة .وقد خلع �سوقي على بيته، هذا اال�سم 
الفتتانه ب�سعر احل�سن بن هانىء امللّقب باأبي نّوا�ض.يف الكرمة،ا�ستقبل �سوقي �ساعر الهند 
الكبري طاغور و قد ح�سر حفل اال�ستقبال الكثري من االأدباء والكرباء، على راأ�سهم الزعيم 
�سعد زغلول، الذي اأخر اجتماع جمل�ض النواب �ساعة اآنذاك، كي يت�سنى لالأع�ساء املدعوين 
اإلى احلفل تلبية الدعوة. ويف هذا احلفل، اأثنى طاغور على �سعر �سوقي الأن قراءه هم العامل 
العربي كله، بينما قراءه ال يتجاوز عددهم ع�سرة ماليني نظرًا الأن كل والية هندية تتكلم 
لغة تختلف عن لغة االأخرى. وقد غنى حممد عبد الوهاب يف هذا احلفل مقطوعة من رواية 

»م�سرع كليوباترا« الأحمد �سوقي احتفاء بطاغور.
اإلى  وحتويلها  هاين  ابن  كرمة  ملكّية  بنزع  قرارا  ال�سادات  اأنور  الراحل  الرئي�ض  اأ�سدر 
اأن�سطة  1977افتتح املتحف هذا املعر�ض ليحت�سن  17يونيو  1972. ويف  3 مايو   متحف يف 

ثقافّية خمتلفة.

اآثـــــاره الأدبية: 

اأ - االآثار ال�سعرّية : 

  1 -  ديوان ال�سوقيات : » يف اأربعة اأجزاء« .
ذلك  بعد  1911،ق�سمت  �سنة    طبعه  واأعاد  1889م،  �سنة  مرة  الأول  ديوانه  طبع  وقد 
ال�سوقيات  اإلى اأربعة اأجزاء طبع اجلزء االأّول �سنة 1926 كتب مقدمته حممد ح�سني هيكل. 
وقد �سّم ق�سائد يف ال�سيا�سة والتاريخ واالجتماع واأ�سرف عليه ال�سيخ عبد العزيز الب�سري، 
طبع اجلزء الثاين �سنة 1930واحتوى على ّ ق�سائد الو�سف والن�سيب وطبع اجلزء الثالث 
�سنة 1936 و�سمل ق�سائد الرثاء وطبع الرابع �سنة 1943   يعد وفاته وقّدمه حممد �سعيد 
العريان واحتوى على ق�سائد يف موا�سيع خمتلفة والطريف اأّن هذا اجلزء �سّم  احلكايات 
وهي ق�سائد تدور حول عامل احليوان م�ستلهمة من ق�س�ض كليلة ودمنة وق�س�ض الفونتني 

وديوان االأطفال  . 
2 - ال�سوقيات املجهولة : وهي جمموعة �سعرية، جمعها ودر�سها الدكتور حممد �سربي 

130 ق�سيدة �سبق ن�سرها بتوقيعات م�ستعارة ل�سوقي،  ون�سرها بعد وفاة ال�ساعر. وت�سّم  
اأنا،  �سائح،  الندمي،  �سوقي:  اتخذها  التي  امل�ستعارة  التوقيعات  ومن  اإم�ساء،  بال  واأحيانا 

�ساعر املعارف، القطة، عربي، �سيخ التوباد، �ساب، حمتفل، �ساب م�سري.
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3 - امل�سرحيات ال�سعرية : » و�سعت بني 29 - 1932« 

رع كليوباترا – قمبيز – علي بك الكبري- عنرتة – جمنون ليلى.  - املاآ�سي : َم�سْ
- امللهاة : ال�ست هدى. 

4 - ديوان » دول العرب وعظماء االإ�سالم » وهي ق�سيدة طويلة، نظمها يف االأندل�ض.

 ب -االآثار النرثية : 

1 - م�سرحية : اأمرية االأندل�ض .

2 – كتاب )اأ�سواق الذهب(: وهو عبارة عن مقاالت اجتماعية يف خمتلف املو�سوعات، 
جمعت عام 1932.

رواية  االأولى  الروائية  جتربته  كانت  و  الروائي،  العمل  غمار  �سوقي  اأحمد  خا�ض   -  3

اآخر  اأو  )الديا�ض  بعنوان  ثانية  رواية  بعدها  كتب  ثم  1897م،  عام  كتبها  الهند(  )عذراء 
�لفر�عنة( عام 1898م، ثم رواية ثالثة بعنوان  )دل وتيمان اأو اآخر الفراعنة( كتبها عام 
1899، كما  كتب �سوقي حمادثات )�سيطان بنتاءور( عام 1901م، وهي اأقرب اإلى املقامة 

منها اإلى الفن الروائي، واأخريا اختتم �سوقي اأعماله الروائية ب )ورقة االآ�ض( عام 1911م.
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 معروف الّر�شايف :) 1875 - 1945 م(
ـ ولد معروف عبد الغني الر�سايف ببغداد العام 1875 الأٍب ينحدر من اأ�سول كردية، واأٍمّ 
عربية.. وكان االأب عريفًا يف اجلي�ض العثماين، وتويف ومعروف ما يزال �سغريًا، فرتبى يف 
كنف اأّمه التي رعته رعاية خا�سة، على الرغم من حالة الفقر والَعَوز التي اأحاطت حياتها 

من بعد فْقد املُعيل.
ـ وكانت ن�ساأته يف بغداد، وكذلك تعليمه ودرا�سته. فقد بداأ، �ساأنه �ساأن اأبناء جيله، من 
الكتاتيب التي منها بداأ تعليمه وكان تكوينه االأول، ثم يف »املدر�سة الع�سكرية« التي مل يلبث 
لغتها ونحوها  العربية،  بتدري�ض  تعنى  التي كانت  الدينية  املدار�ض  اإلى  اأن غادرها منتقاًل 
اإلى جانب االأدب وال�سعر منه بخا�سة.. ثم درا�سة ال�سريعة والعلوم يف مدر�سة الداودية« يف 

جامع احليدر خانة ببغداد.
ـ كان اأبرز من تلقى علومه هذه على اأيديهم ال�سيخ العالمة حممود �سكري االآلو�سي الذي 
قال عنه الر�سايف باأنه »من املت�سلعني يف العلوم العربية«.. اإذ الزمه، �سخ�سًا ودر�سًا، اثنتي 
لّقبه  َمْن  نبوغ مبّكر. وهو  تو�سم فيه من  ملا  اأثنائها عناية خا�سة منه  لقي يف  �سنة  ع�سرة 
بـ«الر�سايف« ليكون، كما ورد عنه، مقاباًل يف ال�سالح وال�سهرة وال�سمعة احل�سنة ملعروف 

الكرخي، الذي يحتّل مقامه جانب الكرخ من بغداد، وقد تلّقَب قبله با�سم املكان.
على  االإعدادية  املدر�سة  يف  العربي  لالأدب  مدّر�سًا  ثم  معلمًا،  التعليم  �سلك  يف  انتظم  ـ 
اأيام والية الوايل العثماين نامق با�سا ال�سغري العام 1902.. وظّل يف عمله هذا اإلى اإعالن 
الد�ستور العثماين العام 1908، ليغادر بغداد قا�سدًا ا�سطنبول التي مل يحظ فيها مبا كان 
الى جانب عمله حمررًا  ال�ساهانية«،  »الكلية  العربية يف  اللغة  ملادة  ُعنّيَ مدّر�سًا  اإذ  ياأمل، 

ل�سحيفة »�سبيل الر�ساد« العام 1909.
العام  انتخابه  واأعيد  العثماين،  املبعوثان«  نائبًا يف »جمل�ض  انتخابه  1912 جرى  �لعام  ـ 

.1914

ـ يف فرتة اإقامته يف احلا�سرة العثمانية تزّوج من امراأة تركية ما لبثت اأن ف�سلته عنها 
االأيام، اإذ مل ت�ساحبه يوم قرر مغادرتها عائدًا اإلى بغداد.

ـ �لعام 1920 غادر متوجهًا اإلى القد�ض، و�سُيعنّي مدّر�سًا يف دار املعلمني فيها، وقد حظي 
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باهتمام اأو�ساطها الثقافية.
ـ �لعام 1921، عام تن�سيب االأمري في�سل بن احل�سني ملكًا على العراق، عاد اإلى بغداد، 
وقد دعاه اإلى العودة عبد الرحمن النقيب الذي اأراده اأن يكون يف طليعة الداعني اإلى تولية 

عراقي على عر�ض العراق، وكان يناف�ض في�سل على الوالية.
ـ من بعد �سدامه مع امللك في�سل، وكان اأن عار�ض اأباه ال�سريف ح�سني بن علي وثورته 
على �لدولة �لعثمانية بق�سد �لنف�سال عنها، وعدم �هتمام في�سل به يوم توليته على �ل�سام 
التي ق�سدها طمعًا مبا يليق به من مقام.. كان اأن غادر بغداد قا�سدًا االأ�ستانة العام 1922، 
اإاّل نحو ثالثة  1923 في�سدر �سحيفة »االأمل« التي مل ت�ستمر  اإلى بغداد العام  ليعود ثانية 
اأ�سهر فتوقفت من بعد العدد الثامن وال�ستني منها. ويف هذا العام جرى انتخابه ع�سوًا يف 

»جممع اللغة العربية« بدم�سق.
ـ �لعام 1924 ُعنّيَ مفت�سًا يف مديرية املعارف ببغداد...

ـ �لعام 1927 ُعنّي اأ�ستاذًا للغة العربية يف دار املعلمني العالية ببغداد.
العراقية  ال�سيا�سية  1933( خا�ض معرتك احلياة  ـ  ببغداد )1923  ا�ستقراره  ـ يف فرتة 
على جبهتني: جبهة مقاومة املحتل الربيطاين وجودًا على اأر�ض العراق، ونفوذًا يف توجيه 
.. وجبهة ال�سلطة ونظام  ال�سلطة احلاكمة الوجهة التي يريد، ومبا يخدم م�ساحله حمتاًلّ
احكم الذي اأقامه هذا املحتل واأخ�سعه الإرادته. ويف هذه الفرتة اأنتخب ع�سوًا يف جمل�ض 
النواب العراقي اأربع مرات نائبًا عن لواء املنتفك )النا�سرية( يوم حاولت ال�سلطة احلاكمة 

اأن ُتوجد اأ�سواتًا معار�سة �سمن برملانها، لكنها كانت م�ستلبة الدور.
غربها(،  اإلى  )الواقعة  الفلوجة  مدينة  اإلى  والذهاب  بغداد  مغادرة  قّرر   1933 �لعام  ـ 
وجعلها م�ستقرًا له، متفرغًا الجناز اأعماله التي ات�سمت بطابع فكري، واأثارت عليه حفيظة 

التقليديني واملتزمتني فكرًا.
عايل  ر�سيد  »ثورة  بـ  ُعرف  ما  اأعقاب  يف   1941 �لعام  �لفلوجة  �لنكليز  �حتل  ويوم  ـ 
الكيالين«، ا�سطر ملغادرتها، وا�ستقّر يف حي االأعظمية من بغداد. ويف هذه الفرتة عرفت 
حياته اأق�سى حاالت ال�سقاء والفاقة والَعَوز ب�سبب موقفه املناه�ض للحكومة القائمة اآنذاك، 

وتعري�سه بها وبرجاالتها.
ـ ويف �لعام 1945، ليلة �جلمعة 16 اآذار / مار�ض تويف ال�ساعر معروف الر�سايف يف داره 
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الواقعة يف حملة ال�سفينة يف االأعظمية، وجرى ت�سييعه مبوكب مهيب �سارك فيه اأدباء بغداد 
واأعيانها ورجال ال�سحافة فيها، وغاب عنه اأي متثيل حكومي.. وُدفن يف »مقربة االأعظمية«.

*كتبه وموؤلفاته
ـ ديوان الر�سايف ـ تقدمي و�سرح حميي الدين اخلياط ـ بريوت1910

ـ ديوان الر�سايفـ  تقدمي ال�سيخ عبد القادر املغربيـ  مطبعة املعارفـ  بريوت 1931)و�سدر 
بطبعات اأخرى ال�ساد�سة منها عن املكتبة التجارية الكربى مب�سر العام 1959، م�سافًا اإليه 

ق�سائد مل تن�سر يف الطبعات ال�سابقة(.
واالأكمل  االأولى  الطبعة  )وهو  علي  م�سطفى  وتعليق  وتقدمي  �سرح  ـ  الر�سايف  ديوان  ـ 
1977ـ  1972 واخلام�ض  العام  االأول منها  اأجزاء، �سدر  ـ خم�سة  ال�ساعر(  ل�سعر  واالأ�سمل 

وزارة الثقافة ـ بغداد.
ـ نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب ـ حما�سرات األقاها على طلبة دار املعلمني العالية ت 

بغداد 1917
ـ نظرة  انتقادية يف االأدب ـ ُن�سر منّجمًا يف جملة »االأمل« ـ بغداد 1923

ـ طبقات ال�سعراء ـ ن�سر منجمًا يف جملة »االأمل«ـ 1923
ـ حما�سرات يف االأدب العربي ـ األقاها على طلبة دار املعلمني العالية ببغداد 1928

ـ ر�سائل التعليقات ـ بغداد 1944  
ـ على باب �سجن اأبي العالء ـ مطبعة الر�سيد ـ بغداد 1946

ـ االأدب الرفيع يف ميزان ال�سعر وقوافيه )واآراء اأبي العالء( ـ بغداد 1955
ـ نظرة اإجمالية يف حياة املتنبي ـ حتقيق اإبراهيم العلوي ـ بغداد 1959

ـ االآلة واالأداة وما يتبعهما من املالب�ض واملرفق والهنات ـ عمل معجمي ـ عّلق عليه ون�سره 
عبد احلميد الر�سودي ـ وزارة الثقافة ـ بغداد1980

ـ ر�سائل الر�سايفـ جمعها وقدم لها عبد  احلميد الر�سوديـ  املوؤ�س�سة العربيةـ  بريوت1994
ـ الر�سالة العراقية يف ال�سيا�سة والدين واالجتماع ـ دار اجلمل ـ بغداد 2007

ـ ال�سخ�سية املحمدية اأو حل اللغز املقّد�ض ـ دار اجلمل ـ كولونيا2002 
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حمّمد ال�شاذيل خـزنـه دار : )1881 – 1954 م(

علم من اأعالم تون�ض امل�سهورين يف جمال الفكر واالأدب، ومنا�سل اإّبان احلركة الوطنّية 
عرف الظلم والقهر وال�سجن، و�ساعر فحل دافع عن ا�ستقالل البالد ونظم امل�سائد الطوال 
حممد  ولد  واالأجماد.  باملاآثر  مفاخرا  والن�سال  ال�سمود  اإلى  وداعيا  باال�ستعمار  ُم�سّهرا 
ابُتليت  التي  ال�سنة  1881  وهي  �سنة  العا�سمة  اإحدى �سواحي  دار مبّنوبة  ال�ساذيل خزنه 
 ،1954 �سنة  وتويّف  التون�سي،  الرتاب  كامل  على  الفرن�سّية  احلماية  بانت�ساب  البالد  فيها 
�سنتني قبل ح�سول البالد على ا�ستقاللها الّتام ؛ فلم يعرف خزنه دار فعلّيا معنى للحّرية 
وال اأُدرك مغزى ملا �سّمي دميقراطّية ما دامت البالد حتت �سيطرة االأْجنبي يبتّز خرياتها 
وينتهك حرماتها ويفعل فيها ما ي�ساء وتلك هي عالقة الغالب باملغلوب كما �سّورها العاّلمة 

�بن خلدون.

الت باأُ�َسِر البايات احلاكمة باعتباره اأحَد حفدة الوزير  لقد كانت خلزنه دار منذ �سغره �سِ
االأكرب م�سطفى خزنه دار الذي ا�ستوزره كّل من اأحمد باي  وحممد باي  وال�سادق باي  مّدة 
اأو قليال على ما كان يجري يف  تزيد على الثالثني �سنة مّكنت ال�ساعر من االّطالع كثريا 
املجتمع من متلمل �سعبي وعلى ما كان يجّد يف البالط من اأحداث ومفاو�سات بني الفرن�سي 
امل�ستعمر والبايات الذين كانوا يف احلكم. ووالدة ال�ساذيل خزندار هي االأمرية فاطمة بنت 
فرحات قرجي اأمري لواء اخلّيالة يف عهد ال�سادق باي وهذا يدّعم ما ذهبنا اإليه من اأّنه 
كان قريبا من االأو�ساط ال�سيا�سّية دون اأن يكون فاعال يف االأحداث حلداثة �سّنه. ول�سنا نعلم 
اأّنه تلّقى يف منزل  �سيئا كثريا عن تربيته االأولى وال عن م�ستواه العلمي، وكّل ما نعلمه هو 
اأبويه تعليما اأر�ستقراطيا تقليدّيا مّكنه من تعّلم القراءة والكتابة وحفظ ن�سيب من القراآن 
الكرمي زيادة على جلو�سه اإلى ال�سيخ الطيب بو�سناق  ليتفّقه يف الّلغة والبالغة والعرو�ض، 
وهذا ما اأّكده ح�سن ح�سني عبد الوّهاب يف تقدميه لل�سيخ ال�ساذيل خزنه دار يوم األقى هذا 
ال�ساعر حما�سرة بجمعّية اخللدونّية عن »حياة ال�سعر العربي واأطواره« فقال عن تكوينه : 
» ومّما يزيد االإعجاب واالفتخار بال�ساذيل خزنه دار اأّنه ابن كّده وثمرُة عمله ونتيجُة �سعيه 

الذاتّي فهو ال زيتويّن وال مدر�سّي واإمّنا اأمري ال�سعر التون�سي« .

لقد متّكن ال�ساذيل خزنة دار رغم ع�ساميته من ال�سْرب ب�سهم يف ال�سعر والنرث وخّلف 
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اآثاًرا �سعرّية ونرثّية ت�سهد بجودة قريحته وتنّوع مواهبه ورفعة فّنه، وهو ما اأّهله ليكون عند 
عبد  ح�سني  ح�سن  نعته  فقد  ذلك  من  واأكرث  اخل�سراء   تون�ض  يف  ال�سعراء  اأمري  املثّقفني 

الوهاب بكونه » �ساعَر القطر وُبحرتَيّ الع�سر«.
ولئن كان اّطالُعنا على �سنوات حياته االأولى )1881 – 1960( �سطحّيا ال يفي باحلاجة 
باقي �سنوات حياته كان معروفا متداوال بني  فاإّن  تربيته وتكوينه  اإلى معرفة خ�سو�سّيات 
األهبت  الوطن ونظم ق�سائد ملتزمة  ب�سعره عن  للّدفاع  دار  ال�ساذيل خزنه  لتطّوع  الّنا�ض 
ال�ّسلط  الوقت  ذات  يف  �ساحبها  على  واأّلبت  التون�سيني  من  اجلمهور  م�ساعر  ن�سرها  عند 
فما  الع�سيان.  على  وم�سّجعا  للفنت  ُمثريا  تعتربه  من  لكّل  باملر�ساد  كانت  التي  الفرن�سّية 
اإن بلغ ال�ساعر �سّن الع�سرين حّتى ُدعي اإلى االنخراط يف جي�ض النا�سر باي برتبة �سابط 
فزاد اّت�ساله بالق�سر امللكي َومل يتواَن يف مدح ويّل نعمته ودعوة التون�سيني اإلى االلتفاف 
بعث  كان  اأن  و�سادف  للم�ستعمر.  وترهيبا  الوطنّية  للوحدة  وتر�سيخا  للوطن  خدمة  حوله 
احلزب الد�ستوري التون�سي �سنة 1920 بف�سل نخبة من املنا�سلني ال�سادقني يتقّدمهم عبد 
العزيز الثعالبي  ف�سارع خزنه دار اإلى االنخراط فيه مبديا اإعجابه مبا ت�سّمنه من مبادئ  
�سامية مقّدرا لرجال االإ�سالح �سعيهم الدوؤوب من اأجل حتقيق العزة والكرامة وال�سوؤدد، وال 
يكون ذلك اإاّل باال�ستقالل. يقول حممد الفا�سل ابن عا�سور عن احت�سان احلزب لل�ساذيل 
ال�سخ�سّية  من  وكان  خزندار  ال�ساذيل  حممد  الد�ستوري  احلزب  فاحت�سن   «  : خزندار 
الوثيقة بال�سيخ الثعالبي و�سّدة تاأّثره مبحّبته واالإعجاب بفكره وبيانه وما وقف �سعره على 
دى  ال�سّ الوطنّية ذات  باالأحداث  �سعره  فارتبطت حمّركات  حياة احلزب وعظمة زعيمه، 
الد�ستورّية على نرث  ال�سحف  وتهافتت  واأنا�سيده،  الوطنّية ق�سائده  ال�سنة  ورّتلت  البعيد، 
وكان   .  « والعاّمة  ة  ال�سعري عند اخلا�سّ �سمعته، فعظم مقامه  واإ�ساعة  به  والتنويه  �سعره 
من نتائج هذه العالقة احلميمة بني ال�ساعر واحلزب اأن اأ�سبح ال�ساذيل خزنه دار » مكّلفا 
بال�سفارة بني الق�سر واحلزب، كما بذل جهدا رائعا يف حّث �ساكني الق�سر على التحّزب، 
اأق�سم بني يدي ال�ساعر على الثبات والوفاء » . وظّل �سنوات  طويلة  وكّلما حتّزب اأحدهم 
يجمع بني العمل يف الق�سر امللكي برتبة �سابط مقّرب من البايات واالرتباط املتني باحلزب 
يدافع عنه وين�سر مبادئه ويدعو اإلى االنخراط فيه. وكانت ال�سلط الفرن�سّية تتابع حتّركات 
املناوئني لها فقب�ست عليه و�سجنته  خم�سة ع�سر يوما يف ثكنة باردو، لعّلها ت�سع بذلك جّدا 
اأن خرج من �سجنه الذي اعتربته فرن�سا �سجنا تاأديبّيا ترهيبّيا   لن�ساطه ال�سيا�سي .  وما 
حّتى عاد من جديد اإلى قول ال�ّسْعر والتنديد بامل�ستعمر وحّث التون�سّيني بجميع �سرائحهم 
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�إلى �لقيام يف وجهه.
ال�سعرّية  االإبداعّية  طاقاته  ت�سخري  هو  الن�سايل  دار  خزنه  ن�ساط  مّيز  ما  اأبرز  ولعّل 
والنرثّية خلدمة الق�سّية التون�سّية من ذلك ت�سّديه حلركة التجني�ض التي اأرادت ال�ّسلطات 
الكثري من  �سملت  التي  والنفي  االإق�ساء  وا�ستنكاره حلمالت  عليها  الّنا�ض  الفرن�سّية جرب 
املنا�سلني اأمثال عبد العزيز الثعالبي وعلي با�ض حانبه وح�سن القالتي وغري هوؤالء كثري. 
اأُْبـِعَد فيها عن الق�سر واأوقف عن  1922 قا�سية على ال�ساذيل خزنه دار الأّنه  وكانت �سنة 
مبا�سرة العمل بوفاة امللك حممد النا�سر با�سا باي. فاآثر العزلة دون الكّف عن قول ال�سعر 
و�بتعد عن �حلزب �سنة 1946 و«اأ�سبح مييل اأكرث اإلى احلياة الروحّية من�سرفا اإلى العبادة 
اأّن بوارق االأمل يف اخلال�ض من اال�ستعمار مل ت�سرق يف االأفق  اإلى ذلك  اأ�سف  ؛  والراحة 

لت�سّجع ال�ساعر ال�سيخ على الثبات وال�سمود« .
عا�ض ال�ساذيل خزنه دار حوايل خم�سة و�سبعني عاما حافلة باالأحداث واالأفراح  واالأتراح 
واالأمل واالأمل وقد اأعانته قريحته على تخليد اأهّم ذكرياته وانطباعاته ولقاءاته يف اأ�سعار 

كثرية َو�ِسَعْتها خم�سة دواوين من احلجم الكبري.  
وتويّف يف الثاين ع�سر من جانفي �سنة 1954 ودفن يف مقربة الزاّلج.   

اأهّم املحّطات يف حياة ال�ساعر حمّمد ال�ساذيل خزنه دار )َنْقاًل عن الرتجمة املخت�سرة 
 ،« »املغاربيات  الذي عنوانه  الرابع  الديوان، اجلزء  دار،   املنجي خزنه  قّدمها جنله  التي 

جمموعة �سرا�ض، 1994، �ض 7 – 9(.
- ولد حممد ال�ساذيل خزنه دار يف 2 �سفر �خلري 1299 ه املوافق دي�سمرب 1881 بق�سر 

جّده املعروف االآن ببلدة – خزندار – من اأحواز العا�سمة قرب »باردو«.
- والده اأمري االأمراء حممد املنجي ابن الوزير االأكرب م�سطفى خزنه دار موؤ�ّس�ض العائلة.

- والدته فاطمة ابنة فرحات  قرجي، اأمري لواء اخليالة باجلندّية التون�سّية.
- له اأخ : ا�سمه حممود، واأخت ا�سمها كلثوم.

- زاول تعلمه االبتدائي على يد والدته واأقراأته القراآن الكرمي بوا�سطة موؤّدب ا�سمه عبد 
ال�سيخ عثمان بن املّكي وال�سيخ علي �سا�سي معهما  ثّم بوا�سطة ا�ستاذين  ال�ّسالم يف بيته، 

�سرع يف اقتبا�ض مبادئ العلوم العربّية يف الّلغة واالأدب.
الدينّية  العلوم  ولّقنه  عنه  فتعّلم  بو�سناق  الطّيب  الفا�سل  ال�سيخ  على  بعدهما  تتلمذ   -
بع�سامّية  طريقه  �سق  ذلك  وبعد  والقوايف.  العرو�ض  علم  عنه  اأخذ  ما  بني  ومن  واالأدبّية 



293

نادرة.
املاأمون باي واأجنب  باالأمرية ح�سينة بنت حممد   1330 االأولى �سنة  - تزّوج يف جمادى 

منها : جميلة واملنجي.
- خّلف اأحفادا من جنله وهم : حممود وحذام وبلقي�ض.

�سلك  يف  االنخراط  باي  با�سا  النا�سر  حممد  امللك  منه  طلب  �سهر  بنحو  زواجه  بعد   -
�سباط الق�سر املعروف ب�سلك »الـُمعينات«. فدخله برتبة مالزم.

الّلجنة  عامل يف  ب�سفة ع�سو   1339 رم�سان  الد�ستوري يف  احلر  اإلى احلزب  ان�سّم   -
التنفيذّية.

- �سجن بباردو لن�ساطه ال�سيا�سي وغر�ض روح الوطنّية وال�سعبّية و�سط البالط امللكي ويف 
�لأمري نف�سه.

- ابعد عن الق�سر برفت االدارة الع�سكرّية له من وظيفه بوفاة االأمري النا�سر العتقاد 
احلكومة اأّنه هو الذي قام بحوادث البالط )رغبة امللك يف التنازل على العر�ض( التي ت�سّبب 

عنها و�قعة 5 �أفريل 1922.
- اآثاره املطبوعة : م�سامرة بعنوان : حياة ال�سعر واأطواره �سنة 1920، جزءان من ديوانه: 
الوردة على  1972، نفحة  اأُعيد طبعهما ثانية �سنة   .1926 1924، والثاين �سنة  �لأّول �سنة 
املن�سفّيات، جوان   : وعنوانه  ديوانه  من  الثالث  1987، اجلزء  دي�سمرب   - الربدة  ت�سطري 

1991. م�سامرة : حياة ال�سعر واأطواره : طبعة ثانية.

- اآثاره املخطوطة : ديوان �سعر يف اأربعة اأجزاء، �سعره امللحون، جزءان. جمموعة ف�سول 
عن احلركة ال�سيا�سية والدينّية، ر�سائل ومناجيات.

- اأبرز ما كتب عنه : االأدب التون�سي يف القرن الرابع ع�سر – اجلزء االأّول – وتراجم 
االأعالم...

- نظم ون�سر يف : - الفجر – البدر – ال�سعادة العظمى – الندمي – النه�سة – �لّزهرة 
– �لزهو – االإرادة – االأ�سبوع – �ل�سريح – االأفكار – ل�سان �لعرب – �لزيتونة – �لندوة 
– االأخبار – �حلقيقة – �حلرّية – ثابر – البيان – العامل االأدبي – االأني�ض – املغربّية 
– املعتمد )تطوان(. – العرب الباري�سّية  – �سوت امل�سجد اجلزائرّية  – االأنوار املغربّية 
- رحل اإلى اجلزائر �سنة 1928، ومدينة – بو – يف جنوب فرن�سا �سنتي 1947 و 1948 يف 
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�سيافة االأمري ال�سهيد حممد املن�سف.
- عاجلته منّيته يوم 12 جانفي 1954 ودفن �سباح الغد يف مقربة الزالج حتت �سباك بيت 

الذكارة.
الكبادي  العربي  حممد  االأدباء  �سيخ  برئا�سة  االأربعني  ذكرى  الرا�سدّية  له  اأقامت   -
وم�ساركة ال�سادة : حممود بورقيبة – حممد زيد – حممد املرزوقي – عثمان الكعاك – 
ال�سادق مازيغ – عبد العزيز قا�سم – اأحمد اللغماين – حممد العيد – �أحمد خري �لدين 

ديق. ال�سّ – احلفناوي  االنقا�ض  الدين  – جالل 
- اأحيت ذكراه دار لثقافة ابن ر�سيق بتون�ض يف 25 /11 /1390 هـ املوافق لـ 22 جو�ن 

1971 واأقامت معر�سا وثائقّيا ببهو الدار دام اأ�سبوعا.

- اأقيمت له تظاهرات بدار الثقافة حممد ال�ساذيل خزنه دار بحلق الوادي االأخرية منها 
�سنة 1992.

- اأحيت �سعبة الكرم مهرجانا حتت ا�سم : مهرجان حممد ال�ساذيل خزنه دار مّدة اأ�سبوع 
وملتقى بناديها حتت اإ�سراف االأ�ستاذ عبد القادر القليبي رئي�ض اللجنة الثقافّية اجلهوّية 

�سابقا واأقامت معر�سا وثائقّيا.
- اأقامت جمعية قدماء تالمذة املدر�سة ال�سادقية مبقرها ندوة مبنا�سبة مرور 40 �سنة 

على وفاته يوم 5 مار�ض 1994.


