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التصديـــــــــر

ـوجز فـمفـهوم الـغرب موضـوع هذا الـكتـاب هو ابـن السـاعة إذا أردنـا التـوصيف ا
وجتـلــيـات صـورته وثـمـار عالقــته بـالـشـرق وكـيف يــكـون احلـوار مـعه - أو مع أي آخـر -
جــسـرًا لــتالقح الــثـقــافـات وتـالقي احلـضــارات كـلــهــا مـحــاور تـشــغل األذهــان في الـوقت
احلـاضـر وتـمـتـلئ بـهـا دوائـر اجلـدل والـنـقـاش وإذا كـان األدب والـشـعـر مـنـه خـاصـة قد
أقصي عن تلك الدوائر فـإن هذه الدراسة تعيده إلى مركـز الدائرة محاولة بجهد دؤوب أن
تستـبصر اآلخر الغربي - كمـا هو وليس كما نريد - وأن تـرسم أبعاد صورته كما بدت في

إبداع الشعراء العرب في العصر احلديث.

إن كل اجلهـات األدبية والسياسـية والدينية واالقتـصادية مطالبـة باحلضور لصنع حوار
ـاحية لـلخصـوصيات الـثقافـية والسـاعية ة ا حضاري عـندما تـشتـد صيحـات الصراع والـعو
ـؤمن ولكن ألنه نـحو الـنهـايات وهـو حوار نريـده ونسـعى إليه لـيس فقط ألن احلـكمـة ضالة ا
كن الـوسيلـة األجدى للـتعـرف والتعـارف وبناء سـبل السالم بـدل التنـاطح والصدام وهـكذا 
: { َيـا َأيَُّهـا النَّـاسُ ِإنَّا َخـَلــْقَنـاُكمْ ِمنْ َذَكرٍ َوُأنـَثى َوَجَعـْلَنـاُكمْ ُشُعـوبًا ب فهم قـوله تعالى في كـتابه ا

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليم َخِبير} (احلجرات ١٣).

شـتـغـلـون في مـجال وصـورة أمة في أدب أمـة أخـرى مـطـلب حـيوي يـؤكـد أهـمـيـته ا
ـقـارن لـدوره في تـوجـيـه الـعالقـات الـدولـيـة بـ الـشــعـوب من جـهـة وبـ قـادة تـلك األدب ا
الـشـعــوب من جـهـة ثــانـيـة. ومن هــنـا سـعت هــذه الـدراسـة اجلـديــدة إلى حتـقـيـق جـمـلـة من
األهداف لعل أبرزها الكشف عن رؤية الشاعر العربي لآلخر بأبعاده السياسية واإلنسانية
واجلمالية فضالً عن ثنائية الشرق والغرب والتي تكاد تكون قضية العصر كله واشتبكت
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ـاديـة والــروحـيـة واالســتـبـداد ـعـاصــرة وا ومـا زالت مـع جـدلـيــات شـائـكــة مـثل الـتــراث وا
واحلريـة. كما سـعت إلى استجالء الـروح اإلنسانـية عنـد الشعـراء وكشفت عن تـصور بالغ
األهمية يتمثل في بُعد الشاعر العربي عن تشكيل صورة ثابتة وحيدة للغرب وهذا بخالف

. الصورة النمطية للشرق في أدب الرحالة األوروبي

كن أن تدهشنا بـه فترة النهضـة الشعرية احلـديثة هو تلك الرؤى إن من أوضح مـا 
ـعـاجلـة قـضـيـة الـقـضـايـا اآلن «احلـوار بـ اإلنـسـانـيـة الـبـديـعـة والـدعـوات الــرائـدة حـقّـاً 
ضي إلى مدى وسيع احلـضارات» فنجـد شاعرًا محـافظًا مثل مـحمد األسمـر (ت ١٩٥٦) 
في اإلقـبال على اآلخر فال يكـتفي باحلوار أو اللـقاء أو التحالف بل يـنادي بالتآخي وهي

دعوة مبكرة تُثبت فيما تثبت وجهًا من وجوه استشراف الشعراء الدائم للمستقبل:
مـــا عـــلى (الـــغـــرب) لــو تـــآخـى مع (الـــشــر

ق) فـــــــصـــــــارا كــــــــالـــــــروض مـــــــاءً وظال?!

ولم يكن ذلك أمرًا عارضًـا فقد كان شوقي - أبرز أباء الكالسـيكية احلديثة - شاعر
التسامح واإلنسانية:

مــــــا كـــــان مـــــخــــــتـــــلف األديــــــان داعـــــيـــــةً
ــــعـــــاديــــهــــا إلـى اخــــتالف الـــــبــــرايـــــا أو تَ

تـــســـامحُ الـــنـــفـس مـــعـــنًى من مـــروءتـــهـــا
ــــــروءة فـي أســـــمـى مــــــعـــــانــــــيــــــهـــــا بل ا

ما بقي لي - في هذه اإلطاللة السريعة - غيـر تقد جزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور
ـؤسسة األسـتاذ عـبدالـعزيز إيهـاب النـجدي على جـهده الـوافر والـشكر مـوصول ألمـ عام ا

تميزة في إعداد هذا الكتاب للطبع. السريع ومعاونيه باألمانة العامة على اجلهود ا

واحلمد لله من قبل ومن بعد

عبدالعزيز سعود البابط
‡¼±¥≤π dH  s  ±∑ X‡‡‡¹uJ «

Â≤∞∞∏  d¹«d³   s  ≤¥ o «u*«
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مقدمة
صورة الـغرب كـما تـنـعكس في الـشعـر العـربي احلـديث هي موضـوع هذه الـدراسة
وصـورة الـغرب لـيست الـغرب بـالـتأكـيد لـكـنهـا انطـباع حـقـيقـة اآلخر في مـرآة الذات وهي
مـقاربة له وحسبهـا أن تكون مقاربة عـميقة اإلدراك شفيفـة الداللة أنتجهـا شعراء النهضة

األدبية احلديثة في مصر في النصف األول من القرن العشرين.

ــعـيش وطــول االحـتـكــاك والـتــحـصـيل وقــد تـشـكــلت في األسـاس من تــأمل الـواقع ا
ـوروثـة والرؤى ـعـرفي واسـتقـبـلتـهـا اخمليـلـة لتـنـطلـق بهـا عـبر قـنـوات عديـدة من األفـكار ا ا
ـتـداخلـة أي أنهـا مـرت بأكـثر من مـصـفاة حـتى استـقـرت في نهـاية شـاعر ا احلـاضـرة وا
سك من خاللها باآلخر أو بعضـه وإذا تعذر احتواؤه طاف صورة للغرب وصورة مـنه  ا
اء من ب األصابع; فإن أثره يبقى ظاهرًا كل االحتواء وتفلت ـ مثل كل آخر ـ كمـا يتفلت ا

للعيان واإلحساس به يظل موجودًا في حالتيه حارًا وباردًا.

ـوافـقة تـسـعى الـدراسة إذن إلـى الكـشف عن رؤيـة الـذات الشـاعـرة لـلغـرب بـأبـعاده ا
غايرة واستـجالء الروح اإلنسانـية التي تتمـتع بها تلك الـذات وصلة ذلك بالقـيم الفكرية وا
واحلـضـاريـة واخللـقـيـة التي تـتـكئ عـليـهـا ورصـد دعوة الـشـعـراء إلى وحدة إنـسـانـية تـنـبذ

العداء وتؤسس للتسامح واإلخاء.

كـتبة األدبية والنقدية تـخلو من دراسة تتناول صورة الغـرب بأبعادها اخملتلفة وتكاد ا
وضوع. لكن االستفادة لم تناوالً موضوعيًا وفنيًا فكان ذلك محرضًا قويًا على درس هذا ا
تكن غائبة من بعض مناهج الدراسات التي عرضت للغرب في الرواية العربية والتي جاءت
حتت عـنـاويـن عـديـدة مـنـها: «صـورة الـغـرب فـي الـروايـة احلـديثـة» ـ «الـرحـلـة إلـى الـغرب» ـ
«الصـراع احلضاري». كـذلك الدراسـات الفـكريـة والتاريـخيـة للـرحالت العـربيـة إلى الغرب

دن وجتلياتها في الشعر والنثر. والدراسات التي توقفت عند صورة ا



-  ٨ -

ـضموني أما دراسـتي فقد اتـخذت سـبيلـ في سعـيها لـتحـقيق غايـاتهـا : التحـليل ا
والـتحـليل الـفني وفي كـليـهمـا كان الـتركيـز علـى شعراء الـرحلـة إلى الغـرب الذين تـأسست

عرفة  والتفاعل اإلنساني. : ا رؤيتهم على دعامت

واتـسـعت مـساحـة االسـتـكشـاف لـتـضم االجتـاهات األدبـيـة الـرئـيسـة في تـلك الـفـترة:
االجتـاه احملافظ البياني واالجتـاه الديواني واالجتاه الـوجداني. كما اتسـعت لتضم أسماء
انـا من الباحث بأن خريطة مغمـورة جتاهلها الدرس األدبي ووطـنت في أودية النسيان إ
هـا حـتى اآلن ولم تزل هـناك مـنـاطق مطـمورة األدب العـربي احلـديث لم تكـتـشف كل معـا
وأخرى مـجـهولـة والتـأريخ احلـقيـقي لألدب لن يتـحـقق على وجـهه األكـمل إال بالـرجوع إلى
ـصـادر في الـقـرنـ األخـيرين. ـصـادر األولى له والـدوريـات في هـذا الـصـدد من أغـنى ا ا
واحلق أنه دون ذلك مـشـقـات وأهــوال لـكن احلـصـاد الـذي يــرجتى وفـيـر خـصـيب ذلك إن
ة وقويت اإلرادة وثارت نـخوة في نفوس القـوم أما االكتفاء بـالقامات األدبية صحـت العز
الـعالية واالحتفـاء بها دون غيرها فـهو التوقف عند األشـجار الضخمة الـتي حتجب خلفها

هيب. أشتاتا من األزهار والشجيرات ومن تآزرِ اجلميع يتكون مشهد الغابة ا

ـا أدى اتسـاع مسـاحـة االستـكشـاف إلى اسـتقـراء نص مـتوسط فـنـيّاً ألنه يـعطي ور
ا يـعطـيه نص راسخ فنـيّاً أو االسـتقـطاع من الـنص وليس درسه مضـمونـا مطـلوبًـا أكثـر 

كليا في بعض األحيان.

وتضـم هذه الـدراسـة فصـوال خـمـسة وتـمـهيـدًا عـالج مـفهـوم الـغرب ومـا تـطـرحه تلك
ـانع من دوائر دالليـة مستمـدة من اللغة واجلـغرافيا الكلـمة العـصية على الـتعريف اجلامع ا
واألسـطورة فضالً عن الوعي السـياسي والثقافي ثم رصـد بعض اللقاءات الـتاريخية التي
تالقح فيـها الشـرق مع الغـرب واتسمت بـأنهـا لقـاءات فكر ونـضال مـعا وكان لـقاء الـشعر
إطاللـة عجـلى عـلى بـدايـات االسـتـبـصـار بـاآلخر الـغـربي والـتـعـرف عـلى مالمـحه بـطـريـقة

الشعر اخلاصة في التعرف واالستبصار.
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وتوقف الفصل األول عـند ثنائيـة الشرق والغـرب وهي الثنائيـة الشعريـة الكبرى التي
نبـتت في قـصـائـد الشـعـراء عـلى أرض فكـريـة عـريضـة فـجـاءت انعـكـاسًـا مكـثـفـا للـتـيارات
والـتـصـورات الـسـائـدة آنـذاك. لـكن الـشـعـر اسـتـقـطـر الـلـحـظـة الـتـاريخـيـة بـكـل مالبـسـاتـها
ا ال تـتحمـله طبـيعة الـشعـر وأقانيـمه الفـنية وذلك من ومداخالتـها ونفى الـفضـول عنهـا 
خالل ثالثـة مــحـاور هي : حـدود الــغـرب والـشــرق ـ االغـتـراب واحلــنـ ـ الـغــرب احلـاضـر

والشرق الغائب.

وأبـان الفصـل الثاني عن «الـبعـد السيـاسي» لصـورة الغرب وهـو البـعد الذي اسـتمد
عمورة في العصر احلديث وكانت ـريرة من كون الغرب احملتل األكبر خلريـطة ا تفاصيله ا
كون األساسي خلطوطه وظالله. وقد واكب الشاعر العربي في مصر آلته احلربية الرهيبة ا
األحداث واتخـذ موقفا سيـاســيّاً مرّ - بـالطبع - على مـنطقة االنـفعال وغابـة الشعور لديه
وخـرج في الـنهـايـة مـتـفـقـا مع طـبـيعـة الـفن وشـروطه واعـتـمـد في هـذا عـلى مـحـورين هـما:
هـلكات» االحتـالل واالستبـداد - الغرب واحلـرب وفيهـما ظهـر مدى سـخط الشاعـر على «ا
التي تف في صـنعها الغرب ثم توارى خلفـها ليمأل العالم بصيحـات التهديد والوعيد كما

ظهر احتفاء الشاعر بدعوات التحرر والسالم.

ويـجيء الـفــصل الـثـالث لــيـكـشف عن «الـبــعـد اجلـمـالي» الــذي تـشـكل عـبــر الـتـجـربـة
شاهدة والعيان فوقف الـشعراء على مشاهد من الطبـيعة األوربية وشغلتهم الشخصـية وا
ديـنة الغـربية حتى أضـحت موضوعًـا بارزًا في ديوان الـشعر احلـديث وباإلجمـال اهتموا ا

بكل ما اشتملت عليه أرض الغرب وسماؤه وما استحدثه إنسانها من بدائع وصنائع.

صـور والصورة وتنـاول الفصل الـرابع «البعـد اإلنساني» والـعطاء فـيه متبـادل ب ا
ـوضـوع ويـتم الـتـركـيـز فـيـه عـلى الـنـزعـة اإلنـسـانـيـة الـتي تـمـلـكت الـشـعـراء أو الـشـاعـر وا
ـواقف اإلنــسـانـيـة واتـســعت بـهـا جتــاربـهم وأدواتـهـم الـتـعــبـيـريــة وذلك من خالل حتـلــيل ا
ية الـتي اهتـز لها وجـدان الشاعـر وتقـدير اإلبداع والـعظـمة في شخـصيات واألحـداث العـا
صـارت جـزءًا من إرث اإلنـسـانـيـة احلضـاري كـمـا تـلـمّس الـبـحث مالمح الـغـرب في عـالقة

رأة الغربية.  الشاعر العربي با
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واخـتص الـفـصل اخلـامـس بـ  «الـبـعـد الـفـنـي» في قـصـيـدة الـغــرب حـيث يـجـيب عن
سـؤال الـبـحث: كيـف صُورت الـصـورة? الوسـائل الـتي أنـتـجتـهـا والسـمـات الـتي برزت دون
غيـرها وكانت الـغاية التي تـغياهـا هي رصد الظواهـر الفنـية التي لـها واشجة قـوية بصورة

الغرب واتخذ التشخيص الفني أربعة مسارات: 

ـعــجم الـشـعـري ومن أبــرز مـكـونـاته: األلـفــاظ الـتـراثـيـة واأللــفـاظ الـغـربـيـة أولـهـا: ا
سكوكة والتعابير القرآنية.  والتعابير ا

وثـانـيــهـا: أسـالـيب اخلــطـاب الـشـعــري من خالل: الـتـضــاد أداةً لـلـكـشف والــتـعـبـيـر
باالستفهام واحلوار أداةً لالتصال والتوسل بالتكرار.

وثالـثها: البـناء التـصويري وتمـثل في: التصويـر باحلقـيقة والتـشخيص والتـجسيد
والتجريد والقص الشعري.

ورابعـها: استدعاء الـشخصيات التـراثية من التراث الـديني والتراث األدبي والتراث
األسطوري والتاريخ.

قـتـرحـات التي ثم جـاءت اخلاتـمـة لـترصـد أهم الـنـتائـج التي انـتـهى إلـيهـا الـبـحث وا
أسفر عنها.

نهج اخملتار في دراسة صورة الغرب في شعرنا احلديث نهج التكاملي هو ا وكان ا
ـضـموني حـيث الـتـعـايش مع الـنص وحتلـيـله ومـحـاورته  والـتزاوج احلـمـيـد بـ التـحـلـيل ا

والتحليل الفني.

إن إدراك اآلخر جـزء من إدراك الذات إدراكه كـما هـو وليس كـما نـريد وإنّ تـصوُّره
وفـهمـه يطـرح اآللـيات الـصـحيـحـة للـتـعامـل معه والـتـوجه إليـه من مبـدأ الـتعـارف اإلنـساني
تـبـادل َّيَـا أَيُّـهَا الـنَّـاسُ إِنَّـا خَلَـقْـنَـاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأُنثَى وَجَـعَـلْـنَاكُـمْ شُعُـوبـاً وَقَـبَائِلَ لِـتَـعَـارَفُوا] ا
(احلجرات : ١٣) عـند ذاك تتـقدم احملبة عـلى الكراهـية واالنفـتاح على االنـغالق والتكامل

على التنافر والتحالف على الصدام.
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وإذا مـا قدر لـهذا الـكتاب أن يـكون خـطوة متـواضعـة في هذا الـسبيل الـنبـيل فسوف
ا اعـتراه من نقص يكـون ذلك اجلزاء األوفى على مـا بذل فـيه من جهد أو قـد يكـون عذرًا 

ا إلى عجلتي في ترويض الكالم. يؤول إليَّ وحدي ور

مـا بقي لي غـير تـقد صـادق الشـكر وموفـور االمتـنان إلى أسـتاذي اجلـليل الـدكتور
عـبـدالـلـطيـف عبـداحلـلـيم «أبـو هـمـام» الذي سـدّد خـطى هـذا الـبـحث في فـتـرة إعـداده ونعم

صاحبه بأستاذية رائعة هي جماع الفكر والفن والنبل.

وال يـسـعـني وأنـا في مـقـام الـشـكـر إال أن أتـقـدم بـبـالغ عـرفـاني ومـوفـور تـقديـري إلى
وافـقته عـلى طبع هذا الـكتاب لـيكون الشاعـر الكـبير األسـتاذ عبـدالعزيـز سعـود البابـط 
ضمن إصدارات مـؤسسـته الرائدة وهـي تُسعـد مشـهد الثـقافـة العربـية بـإجنازات مضـيئة

وإسهامات متفردة من أجل نهضة العربية وأدبها اخلالد.

واحلمد لله في البدء واخلتام

إيهاب النجدي

✸✸✸✸
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تمهيد
فهوم واجلذور صورة الغرب: ا
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فهوم واجلذور صورة الغرب: ا

لـقـاء الـشـرق الـعـربـي بـالـغـرب األوربي عـلى صـفـحــة الـشـعـر- ذلك الـوجـد اإلنـسـاني
ـشـتـرك - يـسـتـمـد أهـمـيـته وخـصـوصـيـته مـن كـونه لـقـاءً يـتـخـطى األطـر الـتـقـلـيـديـة لـلـقـاء ا
ـا غـيـرهـا وتـنبع احلـضـارات أعـني الـسـيـاسـيـة واالقتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والعـسـكـريـة ور
حميميته وعمق جتلياته من طبيعة الفن الشعري وبصيرة منشئه (الشاعر) فنحن - هنا -
أمـام صـورة هي نـتـاج الزواج بـ الـبـصـر والـبـصيـرة والـعـقل والـشـعـور بل ولـيـدة تراسل
احلواس جـميعـها وهل في ذرع البـاحث - واألمر كـذلك - إال أن يتمـثل قول جوته الـشاعر
الغـربي صاحب «الـديوان الشـرقي»: «إني حيـنذاك ألفـكر وأقـارن وأرى بع حتس وأحس

بكف ترى».

لـكن ذلك ال يـعـني - بـحـال - انـفـصـال هـذا الـلـقـاء (الـشـعـري) عن غـيـره مـن أشـكال
االتـصـال والـتـواصـل بـ الـشـرق والـغـرب وصـفــحـة الـشـعـر تـعـلــو- دومـاً - كـلـمـا كـثـرت
وتراكـمت حتتهـا صفحات مـن خبرة الفـكر والدرايـة بأوجه احليـاة وألن القضـية - ذاتها -
قضـية الـشرق والـغرب تكـاد تكـون قضـية الـعصـر كله ومنـها تـفرعت قـضايـا عديدة - وال
ادية والروحية ـان ا عاصرة العلم واإل تزال - واشـتبكت مع جدليـات شائكة: التـراث وا

احلرية واالستبداد االجتهاد واجلمود العقل والنقل االلتزام والثورة.

والـذي يـود أن يـؤكـده الـكـتــاب - بـدءاً ويـنـتـهي إلـيه - وســتـحـاول أن جتـلـوه خـطـوطه
ـطـمح الذي الـقريـبـة والـبعـيـدة هـوأن الـتواصل بـ احلـضـارات هـواألجدى واألبـقى أثـرا وا
يجب احلـفاظ علـيه وتكرار شرف احملـاولة للـوصول إليه وإذا كـانت نظريـة الصراع تـستمد
عـنفوانـها من واقع متـأزم وكالح ومتـغير بـطبيـعته فإن احلـقيقـة الساطـعة تبـرز أن العزلة لم
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تـتــحـقق - بـشــكــل تــام - ألي حـضـارة مـــــن احلـضــارات وال ألي شـعـــب من الـشـعــوب
سـتـقـبل هوأكـثـر انـفـتاحًـا واقـتـرابًا وحتـجـيـمًا ومــن الـعسـيــر أن نـدخرهـا - أي الـعـزلـة - 

كان . للزمان وا

 التـعرف والتـعارف كالهمـا ضرورة أما الـقطيـعة واالنغـالق فهمـا الكارثـة احلضارية
ـؤكدة للـذات قبل اآلخـر وإذا كان البـد من االحتـراز فإن ما يـقال هـنا ال يـعني االنسالخ ا
يزة تكونت من انـتماءات األمة ومعـتقداتها كمـا ال يعني التفريط في خـصوصيات ثقافـية 
ـكن االحــتـراز مـنه فــهـو أن الـتالقح بــ الـثـقـافـات ـتالحـقــة أمـا الـذي ال  عـبـر األجـيــال ا
ـرجتى والـتعـدديـة الـثقـافـية هي شـتـركة هـو ا ـالمح ا قـصـد األسنـى والسـعي نـحو ا هـوا

نتهى وهي احلقيقة الباقية بقاء األرض في فلك سيار . ا

: مفـهـوم الغــرب أوالً

وإذا كـانت تـلك الـرؤية تـتـوافق مع أي حـضارة وأي آخـر فـإن اآلخر الـذي يـختص به
هذا البحث هو الغرب / الصورة بأبعـادها واجلوهر الكامن في طياتها كما بدا في قصائد

الشعراء العرب في النصف األول من القرن الفائت .

ــكــاني والـزمــاني تــغـدو مــحـاولــة االقــتـراب من حتــديـد وفـي ظل الـتــبــاس الـظــرفـ ا
ـفاهـيم والـتشـعب في التـناول ـصطـلحـات واجبـة وإن لم تـكن حاسـمة درءاً لـلـتداخل في ا ا
وسـعـيـاً نـحـوحتـقـيـق آلـيـة من آلـيـات الـدرس وإسـهـامـاً في اتـسـاع دائـرة الـضـوء الخـتـراق

صطلحات الثقافية وتداخلها ومنها ما نحن بسبيله اآلن .  ضبابية كثير من ا

انع ومتخـمة بتراكمات الـتاريخ ومثخنة «الـغرب» كلمة عـصية على التعـريف اجلامع ا
قـصود - حـقيـقة - بـالغـرب? هل أوربا الـثورة الـصناعـية والـوسائل ـلتـبس فمـا ا بـالواقع ا
ـستـبد ذوالوجه الـتقـنيـة الال محـدودة? أم أوربا الـعلم والفـكر واحلـضارة? أم أوربـا احملتلّ ا
ـسـيحـية الـدميم? هل الـرجل األبـيض في مواجـهة الـرجل ذي الـبشـرة الـسمـراء? هل أوربا ا
(وأي مسـيحـية: أرذثـوكـسيـة - كاثـوليـكيـة) ? هل أوربـا االنفالت األخالقي وتـمزق الـعالقات
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ـسـاواة واحـتـرام ـتـآمــر الـعـتـيـد أم الـغــرب احلـريـة وا االجـتـمـاعـيـة? هـل الـغـرب اخملـطـط وا
الـقـانــون? هل أوربـا الـشـرقـيــة أم أوربــا الغـربـيـة? وإذا اخـتـرنا إحـداهـمـا فـهل في اإلمـكان
ـانيـا وسـويـسـرا مـثال في سـلـة واحـدة? ومن أين تـكـون الـبـداية: وضع فـرنـسـا وإجنـلـتـرا وأ
اجلغرافـيا - التاريخ - األداء احلضاري? وهـل حقاً الغرب غرب والشـرق شرق على صعيد

اجلغرافيا اإلنسانية? 

تتداخل - إذن - األبعـاد وتتعدد واالكـتفاء بواحـد منها كـمن يحاول قصـر نظره على
سطح واحد من بلورة متعددة السطوح وأنَّى له أن ينجح ? .

في األسـطـورة الـغـربـيـة بـزغت أوربـا من أرض شـرقـيـة (فـيـنـيـقـيـا) «فـالـظـواهـر األولى
للـصراع ب أوربـا وآسيا عـزاها «هيـرودتس» إلى أحداث أسـطورية مـغرقة في الـقدم حيث
لك الفينيقي آجينور) الصبية اجلميلة قد اختطفت من قبل زوس العاشق كانت أوربا (ابنة ا
وتزوجـهـا فـولـدت له مـيـنـوس ورادامـانت فـأصل أوربـا من فـيـنـيـقـيـا إذن. وكـانت الـتـحـركات
الـثأرية الفـينيـقية مـنذ تلك احلادثـة تتمـثل في قيام إخـوة أوربا (فينـيوس وقدمـوس وفونيكس
ـرحلة اسـتمر هذا ـستعـمرات في طريـقهم ومن تلك ا وسـيليـكس) بالبـحث عنهـا وتأسيس ا
اجلدال والصراع إلى يومنـا احلاضر فهو يقسم اإلنسانية بـعمق ويشوش حياتها الصحية
عاجـم العربـية لـكلـمة «الـغرب» حتمل ـعاني الـتي توردهـا ا الصـحيـحة»(١). وبـالرغم من أن ا
ـقـصـد- هـنـا - بخالف صـطـلح «الـغـرب» فـإن ا ـعـاصريـن  ـا يـرد فى تـعـريـفـات ا ظالال 
قـصد الذي يذهب إليه ابن سيـده - مثال - عندما يـذكر أن: «الغرب خالف الشرق»(٢) أو ا
ابن مـنظور عـندما يـعدد معاني الـكلمـة والتي منـها: النـوى والبعـد والغُرب (بـالضم) النزوح
عن الــوطن واالغـتـراب(٣) ولـعل هـذا اخلالف - عــلى صـعـيــد الـلـغـة - هــوالـذي جـعل بـعض
تـداول لهمـا مصـطلحـان ال يعـنيان شـيئا من ـعنى ا الباحـث يالحظ «أن الـشرق والغـرب با
الناحية اجلغرافية فال الوطن العربي يقع في شرق أوربا وال أوربا تقع غرب الوطن العربي

عرفة (٢١٥) - سيحية: أليكسي جورافسكي ترجمة: د . خلف محمد اجلراد. سلسلة عالم ا (١) اإلسالم و ا
الكويت ١٩٩٦ ص ٢٣ - ٢٤ .

(٢) احملكم و احمليط األعظم مادة غرب .
(٣) لسان العرب مادة غرب .
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كن أن يكـتشفه بسهولة كل من يستطـيع تهجئة اخلرائط اجلغرافية»(١). ولكن هل وهذا ما 
ـقابلـة ب الغـرب والشرق تـستدعي ـكن حصر الـغرب في حدود جـغرافيـة مهمـا كانت? فا
اذا ال تكون أوربـا شرقاً بالنـسبة ألميركا? مـقابلة الشـمال (الغرب) مع اجلنـوب (الشرق) و
كن قـراءتهـا إال كذلك كـما يـسقط هـذا األساس اجلـغرافي بـحكم واخلـرائط اجلغـرافيـة ال 
الــتـاريخ فـفـي بـعض الـعــصـور امــتـد الـشــرق (اإلسالمي) إلى جـبــال الـبـرانـس عـلى حـدود

إسبانيا وأودية البلقان وفي بعضها «انكمش» في صحراء اجلزيرة العربية . 

وإذا كـانت األسطـــورة والـلغـــة واجلـغــرافـيـا ال تهـــديـنا ســـواء الـسبـيــل إلى حتـديد
ـصـطـــلح فــإن «مـوســـوعة الـعـلــوم الـسـيـاسـيـة» تـقرر أن أوربـا واجلـماعـة األوربـية هــذا ا
The European Community تــمــثـالن أهم وأضــخم الــتــجــارب االنــدمــاجــيــة في الــعــالم

وضوعي ما زال موضع جـدال» وقد تشكل الكيان احلالي لهذه عاصر لكن «تـصنيفها ا ا
ـان األوربي اجمللس األوربي اللـجنة األوربيـة ثم محكمة اجلـماعة من أربع هيـئات هى البر
وقعـة عليـها تعـبر عن والئهـا للقيم العـدل وجاء فى ديبـاجة الئحـة مجلس أوربـا «أن الدول ا
ـنبع األصيل ـشترك والـتى تمثل ا الـروحية واألدبـية التي تـستمـد منهـا تراثهـا احلضاري ا
ثابة حـجر األساس في قيام للحريات الـفردية والسيـاسية وحكم الـقانون والتي هي كلـها 

قراطية حقيقية»(٢). د

ـثالـي بالـذات كـمـا بـدا في هـذه «الـديبـاجـة» يـتـضـخم في تـصـور آخر - هـذا الـوعي ا
غـربي أيـضاً- يـذهب إلى أن «فـكرة «مـا تكـونه» أوربـا بالـذات قـد حتددت في الـعقل األوربي
بـلغـة سلـبيـة تسـتنـد إلى تعـريف «ما ال تـكونه» أوربـا وبعـبارة أخـرى فإن اآلخـر (البـربري
ـتوحـش غيـر األوربي) كـان يلـعب دوراً حـاسمـاً في تـطـور الهـويـة األوربيـة وفي احلـفاظ أوا

ـعاصر: مـحمد راتب تداولـة فى الفـكر العـربي احلديث و ا (١) نحن و اآلخـر دراسة فى بـعض الثنـائيـات ا
حالق . احتاد الكتاب العرب ـ دمشق ١٩٩٧ ص ١٠ .

(٢) مـوسوعـة العـلوم الـسيـاسيـة : احملرران مـحمـد محـمود ربـيع  إسمـاعيل صـبري مـقلـد. جامـعة الـكويت
١٩٩٣ - ١٩٩٤ اجمللد (١) ص ١٠٣٦ .

ـــان األوربي The Europe Parliament عــام ١٩٦٢ - تـــأسس مـــجـــلـس أوربــا Council Of Europe   والـــبــر
واللجنة Commission في لندن عام ١٩٤٩ ومحكمة العدل Court Of Justice عام ١٩٦٧ .
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على الـنظام أوفي تعزيز الـتالحم ضمن الكومنولث األوربي» بل إن أحـدهم - ميشال فوكو
- يدرك «اآلخر» على أساس أنـه «شخص غير طبيعي»(١) وهل يفسر هـذا التضخم الزاعق
عاصر? وبروز نظريات للذات النـزوع نحوالسيطرة والتسـلط والهيمنة السائدة في واقـعنا ا
تـقرن احلداثة بالـغرب وليست هنـاك حداثة خارجة عـنه ألن الغرب (الليـبرالي- الرأسمالي)

حسب رأي فوكوياما هو «نهاية التاريخ»(٢) .

ويستـفحل األمر فيـصبح الصراع بـ الغرب واإلسالم عـند «هنتـنجتون» هـوالنموذج
األكــمل ل «صـدام احلـضـارات» The Clash Of Civilization لـذا جتـدر اإلشـارة إلى أنه
ـصـطلح «منـذ ثالثـة قـرون أو أكثـر قـليـالً لم يكن هـنـاك من يـتحـدث عن حـضارة غـربـيـة فا
سـيحـي» ومع عصـر االكتـشافـات اجلـغرافـية والـثورة الـذي كان سـائداً آنـذاك هـو «العـالم ا
الصـنـاعيـة التي تـلـته وانتـشار أفـكـار عصـر األنوار وصـعـود الطـبقـة التـجـارية الـبرجـوازية
تـغلغلت العلـمانية ب قطـاعات واسعة من السكـان وكفت أوربا عن حروبها الـدينية ولم تعد
سـيحي» ولـم يظـهر مـصطـلح «احلضـارة الغـربيـة» إال في أوائل القـرن العـشرين «العـالم ا
وهومـصطـلح ينـطوي ضـمنـاً عـلى الوعي بـأن هذه احلـضارة عـلى النـقيض من احلـضارات
هيمنة السابقة ال تـضع الدين في مكانة محورية بالنسبة لها».(٣) واحلقيقة أن األديان لها ا
أثـر جــوهـري في الـصــراع احلـضـاري يــخـفت هــذا األثـر حـيــنـاً لـكــنه يـظل قــائـمـاً في كل
سيحيـة» أو «أوربا كوحدة جغرافية وثقافية» لم يتكون في العصور(٤) وحتى مفهوم «أوربا ا

أذهان األوربي إال مع احلروب الصليبية كما وضح ذلك جورافسكي: 

(١) مـفـهوم ومـواريث العـدو في ضـوء عمـلـية الـتوحـيـد والسـيـاسات األوربـية: فـيـلهـوهـارلي  ضمن كـتاب:
صورة اآلخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه . مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ١٩٩٩ ص ٥٤ .

(٢) فرانسيس فـوكوياما (أمـريكي من أصل ياباني) أطـلق نظريته في «نـهاية التـاريخ» عام ١٩٨٩م في مقالة
نـشرهـا في مـجلـة «ناشـيونـال انـترست» ثم أصـدر عام ١٩٩٢ م كـتـابه «نهـاية الـتـاريخ والرجل األخـير».

ترجمه إلى العربية: حس أحمد أم مركز األهرام للترجمة والنشر ١٩٩٢ .
(٣) ماذا يتـبقى من نظريـة صراع احلضارات: د . سـليمـان العسكـري . ضمن كتاب: اإلسالم والـغرب . كتاب
العـربي (٤٩) - الكـويت ٢٠٠٢   ص ١١٠ . نشـر هنـتنـجتـون مقـالته «صـدام احلضـارات» عام ١٩٩٣ في
ـقـالة نـفـسـها . تـرجـمه إلى الـعربـيـة: طـلعت مجـلة Foreign Affairs ثم أصـدر كـتـاباً يـحـمل عـنوان ا
الـشـايب كتـاب سـطـور - القـاهـرة ١٩٩٩ . راجع أيضـا: احلـضـارة الغـربـية الـفـكـرة والتـاريخ : تـوماس

صرية العامة للكتاب ٢٠٠٤ ص١٤ وما بعدها. باترسون ترجمة شوقي جالل.الهيئة ا
(٤) راجع في ذلك : محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. كتاب الهالل (٤٤٢) ١٩٨٧ ص ٦٧-٧٠.
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اثلة ومـطابقة مع كلمة مسيحية في «فللمرة األولى تقريـباً استخدمت كلمة أوربا في 
تـلك اخلــطــبـة احلــمـاســيـة الــتــحـريــضـيــة الـتـي أطـلــقـهــا الــبـابــا أوربـان الــثـانـي في اجملـمع

الكليرموني»(١) (فرنسا ١٠٩٥ م). 

ـصـطلح إلى ظـالل ال تنـتـهي مسـتـمـدة من التـاريخ واحلـاضر قد تـأخـذنا الـكـلـمة / ا
مـعاً وإلى تـعريفـات عديدة وصل بـها نورمـان ديفز Norman Davies في كتاب حديث عن
«أوربا» إلى أكثر من عشـرة تعريفات عن أوربا والغرب.(٢) كما ظل مفهوم الغرب في الوعي
ـفـهـوم بعـد تـصـاعـد الـدور األمـريـكي فـي األحداث الـثـقـافي يـخـتص بـأوربـا إلـى أن اتسـع ا

نصرم.  ية فلحقت به أمريكا وثقافتها خالل عقود القرن ا العا

وإذا كانت كـلمة «الـغرب» لـيست أمـراً متفـقاً عـليه وتـنتج العـديد من الـدوائر الـداللية
فـإن ما يـقـصـده البـحث هـوالـغـرب األوربي في جـغرافـيـته الـسيـاسـيـة والـطبـيـعـية والـبـشـرية
والطابع احلضاري جملـموعة الدول التي تكونه وانعـكاس ذلك كله على مرآة الشعر احلديث
في مصر من حيث الرؤية الفكرية والشعورية والتركيز على التجليات الفنية لتلك الرؤية . 

قـصـود بـاآلخر/ الـغـرب فـإن ذلك في وجه من وجـوهه حديث عن وح نـتـحـدث عن ا
األنا / الـشـرق «فـإن األفـراد واجملـموعـات والـثـقـافـات ترى اآلخـر من خالل رؤيـتـهـا لـلذات
وهي رؤية ال تـنفصل - مـهما كـانت ثوابتـها- عن سيـاقها وأوضـاعها ... صـحيح أن الغرب
اختـرع شرقه ولـكنه صـحـيح كذلك أن الـشرق اخـترع غـربه : كل من مـوقعه وكل بـطريـقته
ـكن التأكـيد علـيه - أيضاً- هـو أن كلمة وآلياته»(٣) وألن الكـلمة تـستدعى مـقابلـها فإن ما 
الـشرق مثل كلمـة الغرب أخذت مدلوالت مـختلفة باخـتالف العصور التاريـخية وزوايا الرؤية

سيحية  ص ٤٢ .  (١) اإلسالم وا
ـواجـهـة أم الـتالقي : د . حـازم البـبالوي . دار الـشـروق الـقـاهرة ط (١) ١٩٩٩ (٢) نـحن و الـغـرب عـصر ا
ص ١٠ .  ومن منظـور اقتصـادي صرف يرى جالل آل أحـمد أن: «الغـرب يعني الـدول الشبـعى والشرق
يعني الـدول اجلائعـة» راجع: االبتالء بالتـغرب ترجـمة إبراهيم الـدسوقي شتـا. اجمللس األعلى للـثقافة

١٩٩٩ ص ١٦ .
(٣) الـطـاهـر لـبـيب : اآلخـر في ثــقـافـة مـقـهـورة. بـاحـثـات - كـتـاب مـتــخـصص يـصـدر عن جتـمع الـبـاحـثـات
ـتـخيل : د . أحـمـد إبـراهيم الـلـبـنانـيـات الـكتـاب اخلـامس ١٩٩٨ - ١٩٩٩  ص ٢٦٢ .  وانـظر: الـغـرب ا
ؤتمـر اإلقليمي تـقاليد االختالف فـي الثقافة الـعربية جـامعة الكويت ٢٠٠٢  الهواري . ضمن أبـحاث ا

اجلزء الثاني ص ٦٩٧ .
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الـفكريـة فهنـاك - إذن - أكثر من شـرق لكن ما يـعنيـنا- هنـا- هوالشـرق العربي بـامتداده
: آسيـا وأفريقـيا والـذي يضم عـدداً من الدول ذات خصـائص مشـتركة احلـالي في القارتـ
ولغة واحدة هي العربية . وإن تخصص مـفهوم الكلمة في بعض األحيان في قصائد شعراء
صرية قلب الشرق من أي زاوية كانت الرؤية أو قصود منـها األرض ا الدراسة فأضحى ا

بتعبير غوستاف فلوبير «الشرق يبدأ من القاهرة».(١)

ثانياً: لقاء الفكر والنضال

الغـرب - كـذلك - يبـدأ من الـشرق لـيس عـلى سبـيل األسـطورة الـتي تـروي اختـطاف
ـدني والديني للغرب «أوربا» الصبية اجلـميلة من منـبتها «فينـيقيا» الشرقـية ولكنه التاريخ ا
الذي يشـير إلى ذلك ويؤكده فإذا كان الـغرب يزهو بأنه وريث احلضـارة اإلغريقية فإن هذه
ؤرخ هيرودوت احلضـارة استفادت الكثـير من علم الفراعنـة وحضارتهم نهل مـنها أول ا
ــعــلم األول لإلغــريق وتــبــدأ دروس الـتــاريخ فـي مـدارس الــغــرب بــالــتــعـريف ورأى أنــهــا ا
ـة بل ويـذهب مـارتن بـرنـال Martin Bernal فـي كـتـابه «أثـيـنا ـصـريـة الـقـد بـاحلـضـارة ا
الـسـوداء» إلى حد اعـتـبار اإلغـريق أنـفسـهم من أصل أفـريقي أمـا مـكتـبـة اإلسكـنـدرية فـقد
كـانت مـدرسـة لـعـلـمـاء اإلغـريق وفالسـفـتهـم  جاء إلـيـهـا فـيـثـاغـورث ودرس فـيـهـا إقـلـيدس
ووضع فـيـهـا كـتـابه عن الـهـنـدسة وعـنـدمـا سـقـطت كـلـيـوبـاتـرا أمـام قـيـصـر رومـا اعـتـبـرها
صريـ إغريقـية كما شـاعت عبادة إيزيس الرومان مـصرية في ح أنـها كانت في نـظر ا
وأوزريس في رومـا وبدأت الـزراعة في وادي مـا ب النـهريـن قبل حـوالي عشـرة آالف سنة
ثم انـتقلت إلى مـصر (التي كـانت مخزن الـغالل لرومـا) وإلى اجلزر اإلغريـقية وفي فـينيـقيا
عرفت األبجـدية ومنـها انتقـلت إلى اليونان وعـندما بنى اإلسـكندر األكبـر مدينة اإلسـكندرية
ــثل الـغــرب أم الـشـرق? بـعـد أن  تــتـويــجه في مـعــبـد سـيــوه بـاسم اإلله آمــون هل كـان 
دني لـلغرب انـطالقاً من الـشرق في مصـر وفي وادي ما ب الـنهرين مع ويسـتمر الـتاريخ ا

(١) غوستاف فلوبير (١٨٢١ - ١٨٨٠ م) أديب فرنسي صاحب الرواية الشهيرة «مدام بوفاري ».
(٢) راجع: نحن والغرب : د . حازم الببالوي  ص ١١ - ١٢ .

- كـانت «الـعـصـور الوسـطى» بـالـنـسـبة ألوربـا عـصـور جـهل وظالم في مـقابل تـقـدم حـضـاري وازدهار
علمي في ديار اإلسالم لـذا كان مصطـلح «العصور الـوسطى» زائفاً من جهـة نفيه للـحضارة اإلسالمية
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اإلغريق ثم الرومان فالعصور الوسطى وأخيراً العصر احلديث (٢) . 

سـيحية ولدت ـعلوم أن ا أما التاريخ الـديني للغـرب فإن جذوره شرقيـة أيضاً فمن ا
ـسيـحيـة دينـاً للـدولة الـرومانـية وقـتاً بفـلسـط في اجلـليل والـناصـرة وتطـلب االعتـراف با
ـيالدي عـلى يـد اإلمـبـراطور قـسـطـنـطـ ويالحظ الـقاضي حـيث  ذلك فـي القـرن الـرابع ا
عـبـداجلبـار بن أحـمـد (٤١٥ هـ = ١٠٢٤ م) أن «النـصــرانيـة عـندمـا دخـلت رومـا لم تتـنـصر
ـسـيـحـية في رومـا ولـكن الـنـصــرانـية هـي التـي ترومت»(١) واستـطـاعت رومـا تـولي قـيـادة ا
الـعالم ثم بدأ اخلالف بـ الكنـيسة الـغربيـة في روما والكـنيسة الـشرقيـة في القسـطنطـينية
سـيـحـيي أوربا يـتـكـون مع قراءة الـكـتاب واإلسـكنـدريـة وأنـطاكـيـا وإذا كان الـوعي الـديـني 
ـقدس «فـقـد كان وجـود الـشرق طـاغـياً عـلى الـعهـدين الـقد واجلـديـد ففـيـهمـا يـتضح أن ا
ا من دون شعوب العالم - ذكرت أكثر من سيحيـة تبدأ من الشرق وبلدانها فمـصر - ر ا
مـائـتـي مـرة في الـتــوراة .. ويـبــدو أن مـصـر كــانت عـلى مــوعـد مع رمــوز الـعـهــدين الـقـد
واجلديد جاء إبراهيم إلى مصر وتزوج منها وجاء يوسف النبي إلى مصر بعد أن ألقى به
إخوته في اجلـب ثم بيع ألحـد جتـار مـصر لـيـصـبح مقـربـاً من الـفرعـون ومـسـئوالً عن مـالـية
الـبالد... ويذكـر الـعهـد الـقد قـصـة موسى وخـروجه من مـصـر وهو قـد نشـأ وتـرعرع في
ـصـري ويذكـر فـرويد- في آخـر أعـماله - أن مـوسى كـان مصـريـاً واسمه ـلكي ا الـقصـر ا
سـيح طـفالً مع أمه مـر ويوسف الـنـجار عـنـدما مصـري - ويـعني الـطـفل والتـجـأ إليـهـا ا
توجـسوا خوفـاً من بطش الوالة فـي فلسـط وهكـذا جند مصـر والشرق في صـلب التاريخ
دني»(٢) ولـهـذا ذهب «وايـتـهـد» إلى أن حـضارة الـديـني لـلـغـرب كمـا كـانـا بـدايـة لـتـاريخـه ا
الغـرب كلهـا ترتد إلى أصـول ثالثة : اليـونان وفلـسط ومـصر; فمن الـيونان فـلسفة ومن

فلسط دين ومن مصر علم وصناعة(٣).

ـ ال يـفرق فـي خـطابـه ب ـيالدي شـريـعـة لـلـعـا وجـاء اإلسالم فى الـقـرن الـسـابع ا

عرفة - الكويت مايو ١٩٨٠ رقم (٢٩)  ص ١٠ . (١) العرب والتحدي: د . محمد عمارة . سلسلة عالم ا
(٢) نحن والغرب  ص ١٢ - ١٣ .

صرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ص ٥٩. (٣) انظر: الشرق الفنان: د. زكي جنيب محمود. الهيئة ا
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شـرق وغـرب يـعـتـرف بـاآلخـر ويـقـبـله شـريــكـاً فى صـنع احلـيـاة ومـؤسـسـاً لالخـتالف بل
ومـعتـبـراً إيـاه سـنـــة مـن سـ الـكـون هـذا االخـتـالف والـتنـوع يـنـتـج تـعـددية ثـقـافـيـة تـمـثل
مـصــدراً ال غـنـى عـنه فى الــثـراء احلــضـاري لــلـشــعـوب والـقــرآن الـكــر يـشــيـر إلى ذلــك
بوضوح يقول الله تعالى: «.. لكل جعلنا منكم شــرعة ومنهــاجا ولوشاء الله جلعلـكم أمــة
ـائـدة ٤٨)  «ولـوشـاء ربك واحـدة ولـكــن لـيـبـلـوكــم في مـا آتـاكـم فـاسـتبـقـوا اخلـيـرات..» (ا
جلـعل الـنــــاس أمـــة واحـــدة وال يـزالـون مـخـتـلـفـ . إال من رحم ربك ..«(هـود ١١٨ ١١٩)
وفي الـعـام الـثاني لـلـهـجـرة (٦٢٢م) عـقد الـرسـول صـلى الـله عـليه وسـلم مـعـاهـدة مع يـهود
ديـنة ترك لهم فيهـا كامل احلرية فى إقامة شـعائرهم الدينيـة «وإن يهود بني عوف أمة مع ا
ـؤمنـ لليـهود دينـهم وللـمسلـم دينـهم موالـيهم و أنفـسهم إال من ظـلم وأثم فإنه ال يوتغ ا

(يهلك) إال نفسه وأهل بيته»(١)

وكـان ذلك اعـترافـاً صريـحاً بـاآلخر وحـقـوق اإلنسـان في االعتـقاد وهـواحلق الذي لم
يعترف به الغرب إال في عام ١٧٨٩م عند قيام الثورة الفرنسية وسقوط الباستيل .

لم يــفــرض اإلسالم - إذن - طــريــقــاً واحــداً حتت قــيـادة واحــدة بــاإلجــبــار واإلكـراه
ـة Globalization - أحـدث ـصـادرة بل اعــتـرف بـاآلخـر ديــنـاً ولـغــة وثـقـافـة أمــا الـعـو وا
اً واحـداً موجهاً تـوجيهاً مصـطلحات الـثقافة الـغربية - فـهو «مصطـلح يعني جعل الـعالم عا
واحداً فى إطـار حـضارة واحـدة ولـذلك قد تـسـمى الكـونـية أوالـكـوكبـية»(٢) وبـفضـل النـظام
ي اجلــديـد فـإن خــمس سـكــان األرض يـتـحــكـمـون فى أربــعـة أخـمــاس ثـروات كـوكب الـعـا
ـا فيـها الـبـترول عـصب النـموالـغـربي ويؤدى هـذا النـظـام إلى مصـرع ٦٠ ملـيون األرض 

إنسان سنوياً بسبب اجلوع وسوء التغذية (٣).

(١) تهذيب سيرة ابن هشام : عبد السالم هارون . مكتبة القرآن - القاهرة ١٩٩٦ ص٩١
(٢) احلـوار .. الذات و اآلخـر: عـبـد السـتـار إبراهـيم الـهيـتي - وزارة األوقـاف و الشـئـون اإلسالميـة - قـطر

سلسلة كتاب األمة العدد (٩٩) احملرم ١٤٢٥هـ. ص ١٥٥ وهامشها.
(٣) حفارو القبور: روجيه جارودي ترجمة عزة صبحي . دار الشروق - القاهرة ط (٣) ٢٠٠٢ ص٧ .
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ـة الـثـقـافـيـة الـتي تـريـد الـواليات من جـانب آخـر يـرفض االحتـاد األوربي بـشـدة الـعو
ـتـحـدة األمـريـكـيـة فـرضـهـا عـلـيه وعـلى الـعـالم أجـمع ويـتـشـبث بـاخلـصـوصـيـات الـثـقـافـية ا
األوربـــيـة وتـبـدو فـرنـســـا أكـثـر الـدول رفـضـــاً لـهــــذه الـعـولــمــة وتـمـسـكـاً بـاخلـصـوصـية
الثقــافيـة فاتخـذت إجراءات قـانونية صارمـة سواء داخل فرنسا أوخـارجها للمـحافظة على

لغتها الفرنسية(١).

إن جذوراً عديدة للعالقات ب الشـرق والغرب رسمت حدودها الفتوحات اإلسالمية
فـقبل انـتهاء الـقرن األول لـظهور اإلسالم كـانت جغـرافية الـفتوحـات اإلسالميـة تمتـد ما ب
آسـيا الوسطى (الـسند) وإسـبانيا وتـفتتح الـقرن الثانى بـحصار الـقسطنـطينـية وفي القلب
: اجلـزيرة العـربية والـشام والعـراق وفارس ثم مصر من هذه اجلـغرافيـا بلدان العـالم القد
وشـمال أفريقيا وانـهارت أمام الزحف اإلسالمي الـقوتان العظمـيان في ذلك الوقت: الفرس
ا مع هذه احلركة التاريخية الـفاصلة بدأت اخلصومة السياسية لكن فارس لم والروم ور
تلبث أن انضوت حتت عباءة اإلسالم وأصبـحت عنصراً فاعالً من عناصر األمة أما الروم
قدسة ناطق في األراضي ا فإن الصدمة «كانت أشد وطأة حـيث اقتطع اإلسالم منها أعز ا
في الشام فـضالً عن مصر وشمال أفريـقيا ثم أيبريا فى جـنوب أوربا . كل هذا ولم يكن قد
ـسيـحـية فى مـعظم هـذه الـبلـدان سوى ثالثـة أو أربـعة قـرون وكانت مـضى على اسـتـقرار ا
ـسـيحـية إال في الـقرن مـاتزال أكـثـر منـاطق أوربا في حـالـة من الوثـنيـة فـروسيـا لم تدخل ا
العاشـر وقبل ذلك بقـليل عرفتـها قبائـل شمال أوربا والـقبائل اجلرمـانية وهكـذا كان اخلطر
ـسيحية حديثة العهد ولم ـرارة والعداوة فالدعوة اجلديدة جاءت ولم تزل ا مارقاً وبالتالي ا
سـيحـية األولى بـل فقدت ـقدس وتـراث ا ـسيـحيـة بيت ا تـثبت أقـدامهـا بعـد كذلك فـلم تفـقد ا
ـسـيـحي فـالـقـديس أوغـسـطـ وهـو أكـبـر مـجـدد لـلـفـكـر أيـضـًا مـواطن الـتـجـديـد في الـفـكـر ا
.(٢)« سيحي ولد وعاش في شمال إفريقيا فى القرن الرابع وها هي تصبح موطنًا للمسلم ا

(١) احلوار بـ احلضـارات و اخلصوصـيات الـثقافـية : د .فـوزية العـشمـاوي مجلـة العـربي العدد  ٥٣٤ /
مايو٢٠٠٣ .

(٢) نحن و الغرب: د . حازم الببالوي ص ١٣ - ١٤ .
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: وبفـضل تلك الفتـوحات أصبح الـعالم اإلسالمي يضم مـنطقـت اقتصـاديت كـبيرت
نـطقـت الـلتـ اجتـمعـتا في الـعصر ـتوسط فـإن هاتـ ا احملـيط الهـندي والـبحـر األبيض ا
الهـليني ثم افـترقتا لـتشكال عـا متنـافس الـروماني- البيـزنطي والبـرتي- الساسانى
التحـمتا وشكلتا وحدة اقـتصادية من جديد وهذه الوحـدة تقوم على أساس عالقات جتارية
واسعة بطرق القوافل وبالطرق البحرية والعملة الشائعة التداول- الدينار اإلسالمي واللغة
التجاريـة الدولية حيـنئذ اللـغة العربيـة لغة القرآن واحلـديث ولغة العلـوم والدواوين وأمامها
اخـتفت اآلرامـيـة والـسـريانـيـة وأصـبـحتـا لـغـتـ مقـدسـتـ ال تسـتـعـمالن إال في الـكـنائس
كــذلك الـلغـة العبرية لم تـعد تدرس إال بوصفها لـغة ميتة ومقدسـة في محافل أحبار اليهود
ومن اجملابـهة التـي وقـعــت ب الـلغـة العربـية والـلغـة اآلرامية خـرجت األولى منـتصـرة ومنذ
وقت مـبكـر حتـول الـعالـم اآلرامي الذي وجـد في الـتـقارب بـ الـلـغتـ مـعـينـاً إلى الـتـحدث
بـالـعـربيـة ولـكن الـلـغة اآلرامـيـة لم تـكن الـضـحيـة الـوحـيـدة التي طـردتـهـا الـلغـة الـعـربـية من
يالدي قـد طرد الـلغـة اإلغريـقية معـقلـها فـإن تعـريب الدواوين الـذي بدأ فـى القرن الـثامـن ا
والفهلويـة أيضاً وأما اللـغة السريانـية التي جتمدت وأصـبحت لغة الكـتابة واألدب فإنها لم
سيحيون بها وباللغة العربية دون ؤلفون ا تعد فى نهاية القرن العاشر إال لغة علمية يكتب ا

تمييز(١).

وربطت أوربا بالشرق أربعة طرق هي: 

١- الطريق البري الشمالي من الص إلى البحر األسود.

٢- الطريق البري األوسط من الص إلى إيران والعراق وبالد الشام.

٣- الطريق البحري من البحار الشرقية إلى اخلليج العربي ومن ثم إلى بالد الشام.

٤- الطريق البحري من البحار الشرقية إلى البحر األحمر ومصر(٢).

(١) الـلـقـاءات الـتـاريــخـيـة بـ اإلسالم و الـغـرب: د . مـحــمـد إبـراهـيم الـفـيـومـي . اجملـلس األعـلى لـلـشـئـون
اإلسالمية - قضايا إسالمية العدد (٨) القاهرة ١٩٩٥ ص ١٥- ١٧ .

رجع السابق ص ١١ . (٢) ا
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ومن الـثابت أن الفتـرة الزمنية الـتي تمتد من منـتصف القرن الثـامن إلى بدايات القرن
ـيالدي هي فـتـرة التـوهج لـلـحـضـارة اإلسالمـيـة في شـتى مـجـاالت احلـياة الـثـاني عـشـر ا
سياسيـاً واقتصاديـاً وأدبياً وعلـمياً وهي عصـر العلمـاء النوابغ الذين تتـابعت أسماؤهم في
ـسعودي والبيروني وابن سينا وابن سلسلة ذهـبية: جابر بن حيان واخلوارزمي والرازي وا
الهـيثم .. أمـا الغرب في تـلك الفـترة «فلم يـكن- فى رأي لويس لـومبار - سـوى فراغ حيث
كان الـنـشاط االقـتـصادي والـثـقافي قـد انـحسـر عـنه مـنذ االنـحـطاط والـتـدهور الـذي أصاب
اإلمبراطورية الـرومانية وغزوالبرابرة ألرضه»(١) وبعد هذه الفترة الـبالغة ثالثمائة وخمس
عـاماً يـنص على وجود أسـماء من األوربـي بـعد عام ١١٠٠ م يـتقـاسم معهم الـعرب الـقيادة
العلـميـة في مدى مـائت وخـمسـ عاماً أخـرى وجند في هـذه الفـترة من األسمـاء العـربية:

ونا وروجرز بيكون .. (٢). ابن رشد والطوسي وابن النفيس إلى جانب جيرارد كر

ـسـلـم ـواقف الـتـاريخـيـة بـ الـشـرق اإلسالمي والـغـرب هى: - لـقـاء ا ولـعل أبـرز ا
بـالرومان منذ غـزوات «تبوك واليرمـوك» - فتوح العرب في صـقلية واألندلـس وجنوب فرنسا
ـتـحـدة وبـ اإلسالم حتت شـعـار احلـروب الـصـلـيـبـية - - االصـطـدام الـعـنـيف بـ أوربـا ا

سقوط القسطنطينية في يد األتراك وبسقوطها فتح باب أوربا للزحف اإلسالمي . 

وهكـذا الـتـقى الشـرق بـالـغرب «لـقـاء نـضال يـنـتـهي مرة إلى غـلب وأخـرى إلى هـدنة
وثـالثـة إلى صلح ورابـعة إلـى تعاهـد وحتالـف جتاري أو حربـي وهوبـعينـه االلتـقاء ب دول
كننا الـتلبث قليالً أمام الغـرب نفسها لقـاء ينتهي لواحـدة أوألخرى من هذه الغايات»(٣). و

(١) اإلسالم في مجده األول (القرن ٨-١١ م = ٢-٥ هـ)  ترجمة: إسماعيل العربي ص ٩ .
ية: محيي الدين صابر مجلة اآلداب العدد ٤ ٥ - ١٩٨٣ . (٢) احلضارة العربية بوصفها حضارة عا

ويـراجع ما كـتبه غـوستـاف لوبـون عن تـمدين الـعرب ألوربـا في: حضـارة العـرب ترجـمة: عـادل زعيـتر .
†2000¨††’†563†≠†579†Æ†صرية العامة للكتاب الهيئة ا

عارف الـقاهرة ١٩٩٠ / ط ٢  ص ١٤ و يـراجع: اللقاءات (٣) الشرق اجلـديد: د. محمـد حس هـيكل دار ا
التاريخية ب اإلسالم و الغرب ص ٢٥-٢٦ .
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لقـاءين مـهـمـ من تـلك الـلـقـاءات الـتي تالقح فـيـهـا الـشـرق مع الـغـرب واقـتـطـاف بعـض ما
وضوع الدراسة. يتصل 

األندلس : مركز لقاء

في األنـــدلس انـتــقــل الـشــــرق إلى الـغـــرب عــابــرًا بــرزخًـا مـائــيًـا حـمـل اسم قـائـد
ـدة ثـمانـيـة قرون (٩٢هـ - اجلـيش «طـارق بن زيـاد» لـيسـتـوطن في شـبه اجلزيـرة األيـبـيريـة 
كانية والزمانية وما زالت - حتى ٨٩٧هـ) وليقيم حضارة متميزة تخطى تأثيرها احلدود ا
ـنـصـور بن أبي عـامر الـيـوم - تثـيـر فى الـنـفـوس مـشـاعر مـتـبـايـنـة وهـناك بـرزت أسـمـاء: ا
(٣٩٢هـ)  أبـوالـقــاسم الـزهـراوي (٤٠٤ هـ) ابن حــزم الـظـاهـري (٤٥٦ هـ) أبــوالـولـيـد بن
أبــوبـكـر بـن طـفـيل (٥٨١هـ) أبــوالـولــيـد بن رشــد (٥٩٥هـ)  ابن الـبــيـطـار زيـدون (٤٦٣هـ)
(٦٤٦هـ) .. وغيرهـا و«هناك ضربت أشجار عـربية جذورها في تربـة أوربية فأخرجت ثمراً

غربيًا طعمه شرقي»(١). 

تبادل ب هـذه احلضارة اإلسالمية ـصادر تشيـر إلى الكثير من صـور التأثيـر ا إن ا
ـفــرداتـهـا وأسـالــيـبـهـا - ذات الــطـعم الـشــرقي- وأوربـا حـيـث انـتـقـلت احلــيـاة الـشــرقـيـة 
ومـيـراثـهـا وعـلى الـرغم من تـعـدد الـعـنـاصـر الـسـكـانـية فـي اجملـتمـع األنـدلسـي فـقد «كـانت
الـروابط الـقـويـة تـشـد بـعـضهم إلـى بعـض في أغلـب األحيـان وتـطـبـعـهم بـالـطـابع األنـدلسي
ـشـتركـة وقـد كانت هـنـاك غالـباً ـشـتركـة والـثقـافة ا مـيز. فـقـد كانت هـنـاك دائمـاً الـبيـئة ا ا
وحـدة ثم كانت هنـاك بعد ذلك احلضـارة األندلسيـة الرائعة وحدة والسـياسة ا احلكومـة ا
الـتي تصـبغ جمـيع الـعنـاصر بـصبـغـتهـا الواضـحة تـلك الـصبـغة الـتي ال يـكاد يـفتـرق فيـها

يز معها إسباني اجلدود من عربي اآلباء. بربري األصل عن عربي الدم بل ال يكاد 

على أن أهم مـا جعـل الوحـدة البـشريـة في اجملـتمع األنـدلـسي ذات قوة تـفوق مـا كان

(١) رحلة األندلس : د . حس مؤنس الشركة العربية للطباعة و النشر - القاهرة ١٩٦٣  ص ٢٠ .
عارف ط(٧) ١٩٧٩ ص ٣١. (٢) د. أحمد هيكل : األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط اخلالفة. دار ا
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ـثل أكـثر سـكـان األندلس والـذي يـعتـبر من تـعـدد األصول كـون الـعنـصـر البـشـري الذي 
مـتـزج على مـر الـسنـ بـالعـنصـر اإلسـباني أبـرز عنـاصـر اجملتـمع هـوالعـنـصر الـعـربي ا

.(٢)« ؤلف من هذا االمتزاج مَن هم أجدر سكان إسبانيا اإلسالمية باسم األندلسي وا

ومن مـظـاهـر هـذا االمـتـزاج حـديث الـشـعـراء عن عالقـاتـهم بـنـصـارى األنـدلس ورغم
ا صراحة حديثهم فإنهم ال يكتـفون فيه «بتصوير اجلانب الالهي من احلياة األندلسية وإ
ـسـتـعـرب Mozarabes وعن لـبـاسـهم يـقـدمـون لـنـا مـعلـومـات ذات قـيـمـة عن حـيـاة هـؤالء ا
وأزيائـهم وعن احلرية الـتي كانوا يـتمتـعون بهـا في قيامـهم بشعـائرهم الدينـية وعن اختالط

سلم األندلسي بهم اختالطاً كبيراً»(١). ا

وفي هذا الـسـبيل يـذكـر ابن خاقـان في «مـطمح األنـفس»: «أن أبـا عامـر بن شـهيـد قد
بـات لـيلـة بـإحـدى كـنائس قـرطـبـة وقـد فُرشـتْ بأضـغـاث آس وعـرشت بـسرور واسـتـئـناس
ـسيح ـعُه والـقَسُّ قد بَـرَز في عـبـدة ا وقـرْعُ النـواقـيس يُـبـهج سمـعه وبـرقُ احلُـمَـيَّا يـسـرح 

متوشحاً بالزنانير أبدع توشيح قد هجروا األفراح واطَّرحوا النعَمَ كلَّ اطراح»(٢).

وهذا الشاعر الرمادي (ت٤٠٣هـ) يشير إلى نوع من العالقة الصريحة في قوله:
قــــــــــبَّـــــــــــلْــــــــــتُـهُ قُــــــــــدَّامَ قِـــــــــــســــــــــيــــــــــسِـهِ

شـــــــــربتُ كـــــــــاســــــــاتٍ بــــــــتــــــــقــــــــديـــــــــسِهِ
يَـــــــــقْــــــــرعُ قــــــــلــــــــبـي عــــــــنــــــــد ذكـــــــــري لهُ

مِـن فَــــــــرطِ شـــــــوقـي قَــــــــرْعَ نـــــــاقــــــــوسِه(٣)

سـلم واشـتهرت بـذلك طليـطلة صنـفات ا وأدت الـترجمـة دوراً مهمـاً في التعـريف 
ومترجـموها فقـد بدأت بالظهـور ترجمات مـنظمة ودوريـة من العربيـة بدءاً من النصف األول

عارف ١٩٨٠ ص٥٠.  (١) د. جودت الركابي: في األدب األندلسي. دار ا
(٢) مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس : الفتح بن خاقان طبعة مصر ١٣٢٥هـ ص٢١. 

صدر السابق ص٨٣.  (٣) ا
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وند» وفي بادرة مطران طليطلة اإلسبانية «را يالدي الثاني عشر وقد قام بـهذه ا للقرن ا
ونا طليطلة هذه اشتغل مترجمـون مهرة مثل دومنجوجند يسال ابن داؤد جيراردو اكر
ـوني) ألـفـريـد اإلجنـلـيـزي يـوحـنـا اإلسـبـاني ... إلى أن اسـتـيـقظ االهـتـمام الـواسع (الـكـر
بـأعـمـال أرسـطـو كـان الـطلـب األكـبر عـنـد األوربـيـ يـتـركـز بـاجتـاه احلـصـول عـلى تـرجـمة
ؤلـفات الـفالسفـة العـرب ومن سار عـلى نهـجهم من األوربـي وضـمن هذا االهـتمـام ترجم
ـيتافـيزيقـا وفي مسائل ـنطق وفي الفـيزياء وفي ا يـوحنا اإلسـباني مؤلـفات ابن سيـنا في ا
الـنفس ... وتـبـعهـا ترجـمـة «للـقـانون في الـطب» الـذي لعب إلى جـانب كـتاب «األسس» ألبي
بـكر الرازي وما وصل عن طريق الـعرب من مؤلفات جـالينوس تأثيـراً هائالً في تطور الطب

في أوربا(١).

وقـد اكـتـسب ابن رشـد شـهـرته (في أوربـا) بالـدرجـة األولى بـسـبب شـروحه الـواسـعة
نـطق وما وراء الطـبيعـة وقد ترجمـت إلى الالتينـية منذ والـعميـقة على مـؤلفات أرسـطو في ا
ـستشرق اإلسباني خـوليان ريبيـرا دراسة قيمة عن «األصول القرن الثالث عشر(٢). وكتب ا
ية اجته إلى قراءة يورقي ذوالشهرة العا وندولوليو» ذلك الفيلسوف ا العربية لفلسفة را

النصوص العربية األصيلة مباشرة (٣).

وعلى اجلانب الديني وتأثير التـصوف اإلسالمي في تطور فلسفة الزهد والتنسك في
ـسـتـشرق اإلسـبـاني الكـبـير كـنـنـا اإلشارة إلى الـدراسـات اجللـيـلـة التي قـام بـها ا أوربـا 
مـيجل أسـ بالثـيـوس الذي انـطـلق من فـكرة تـفـتـرض وجود عالقـات تـأثيـريـة مـتبـادلـة ب
ـسيحية ومذاهب الـتصوف في اإلسالم وبرز ذلك في عدد من حركـة الرهبنة الـنسكية في ا

سيحية: أليكسي جورافسكي  ص٥٠ -٥٢ . (١) اإلسالم و ا
(٢) في األدب األندلسي ص٥٦. . 

عارف ط (٢) ١٩٨٣ (٣) هذه الدراسة مترجمة ضمن كتاب : دراسات أندلسية : د. الطاهر أحمد مكي. دار ا
ص١٤٨-١٧١. 

سيحي يراجع: د. جمعة (٤) عن جهود بالثيوس (١٨٧١-١٩٤٤) ودراساته عن تأثيرات اإلسالم في الـفكر ا
شيـحة: القيـم واخلصال في شـجرة االستشـراق اإلسباني. مـؤسسة جـائزة عبـدالعزيـز سعود الـبابط

لإلبداع الشعري الكويت ٢٠٠٤ ص ٨٨-٩٧. 
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مؤلـفاته مـثل: «الغـزالي: العـقائـد واألخالق والزهـد» و«ابن مسـرة ومذهـبه: أصول الـفلـسفة
اإلسـبـانـيـة اإلسالمـيـة» و«ابن عـربي: حـيـاته ومـذهـبه» وفـي ١٩١٩ م فجـر بـالثـيـوس قنـبـلـته
صـادر اإلسالمـية في الـكومـيديـا اإللهيـة» لدانـتي وهوالـبحـث الذي أثار الـعلـميـة الكـبرى «ا

ضجة في الدراسات االستشراقية(٤).

وإذا اخـترنـا مـظهـراً آخر من مـظـاهر الـتأثـير الـعـربي (خاصـة األندلـسي) في الـثقـافة
وسيـقى األوربية يثـبت أنها كانت قـبل اتصالها األوربية فإن الـبحث التاريخي والـفني في ا
وسيـقى العـربيـة اإلسالميـة تتمـثل في ألوان مـحلـية وشـعبيـة رومانـية في طـابعـها ... وقد بـا
ـيالدي انـطلق الـغـنـاء األوربي من القـصـة الـكنـسـية فـي القـرنـ العـاشـر واحلـادى عشـر ا
مـتأثـراً بالتـيار العـربى اإلسالمي الذي رفـده بعنـاصر نـغميـة وإيقـاعية جـديدة أتاحت له أن
لحمـية وفتح له مجال تفرع النغمات وتعدد يطور نفسه في خط غير ديـني يتسم بالغنائية وا

األصوات أوما يعرف بالبوليفوني ...»(١)

ـؤرخ اإلسـبانى دون وعـلى صـعـيـد األدب يـأتي كـتاب «الـقـونت لـوقـانـور» لـلـشـاعـر وا
خـوان مـانويـل (١٢٨٢- ١٣٤٨م) مثالً رفـيـعـاً لإلبداع األدبي و«حـلـقـة اتصـال مـتـينـة الـعرى
بـالـثـقافـة الـعـربيـة األنـدلـسـية حـ تـكـتب بـغيـر احلـروف الـعربـيـة وحـ يـتزيـا ذووهـا بـالزى
القشتالي» والشواهد على معرفته بالعربية «واضحة بذاتها في معظم كتاباته فضالً عن أن
العربية كـانت لغة الثقافـة الغالبة ..» ويرى أسـتاذنا الدكتـور عبداللطيف عـبداحلليم أن كتابه

(١) أثـر األنـدلس عـلى أوربـا فى مـجال الـنـغم و اإليـقـاع: د. عـباس اجلـراري. مـجـلـة «عالم الـفـكـر» الـعدد (١)
أبريل مايو يونيو - ١٩٨١ ص ١١  ٥٢ - ٦٢ . 

ـمتع الـذي كتـبه أستـاذنـا الدكـتور الـطاهـر أحمـد مكي بـعنـوان «أوربا - وفي هـذا السـبيل يـراجع الـفصل ا
عارف ط(٣) ١٩٩٧ ص٢٢٥-٢٤٧.  قارن. دار ا عصر النهضة ترقص على أنغام عربية». في األدب ا

ـصـرية - (٢) راجع: القـونت لـوقـانـور دراسـة و ترجـمـة: د. عـبـد اللـطـيف عـبـد احلـليـم . مكـتـبـة الـنهـضـة ا
صرية ١٩٨٨ ص ٣١-٣٤ و القاهرة ١٩٩٥ ص ٥- ٣٨ . و: أدب ونـقد للمـؤلف نفسه . مكتـبة النهـضة ا
ـزيد من األمـثلـة يراجع: تـأثيرات عـربيـة في حكـايات إسـبانـية: فـرنانـدو دى الجرانـخا تـرجمـة د. عبد
ـقارن : د . الطاهـر أحمد مكي ص صرية ١٩٨٦ . و: في األدب ا اللطـيف عبد احللـيم. مكتبـة النهضـة ا

 . ١٥٩ - ٢٤٨
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ـكن أن نطـلق عـلـيهـا «حـكايـات اإلطار» يـقـفو كـلـيلـة ودمـنة في بـنـاء احلكـايـة القـصـصيـة و
 Elmarco وعـزى بــعض حـكـايــاته إلى أصـول أخــرى مـثل احلــكـايـة الــعـاشــرة من الـقـونت

غـرب نقالً عن ابن ـستـشرق الجـرانخـا «أن ما يـحكيه ابـن سعيـد في ا لوقـانور فقـد وجد ا
بـشـكـوال فـيـمـا يــقـوله الـقـنـاعي الـقـرطـبي عـن نـفـسه هـو األصل الـذي نـقل مـنه دون خـوان

مانويل»(٢).

وكــان لـلـشـعـر األنــدلـسي تـأثـيــر في الـشـعـر األوربـي لـيس فـقط في قــصـائـد شـعـراء
التـروبادور بل وفى األغانـي الشعـبية الفـرنسيـة وكذلك الشـعر الديـني اإليطالي فـي العصر
وسيـقية مثل «ديوان بالثيو» وكلها تومئ الوسيط وهناك األغنـيات التي تضمها الدواوين ا
إلى أصـلهـا األنـدلسي يـعـلق بالـنـثـيا: «يـالـلحـيـوية الـرائـعة الـتي يـنطـوي عـليـهـا هذا الـنـظام
الشـعـرى ! لقـد ظل يـقاوم الـتالشي عـلى امـتداد قـرون وقـرون وأصبح وسـيـلة لـلـتعـبـير عن
مشاعر شعـوب مختلفـة وفى لغات متبـاينة ويجب أن نضـيفه إلى أمجاد احلـضارة العربية

 .(١)«... سلم اخلالدة والتي امتدت إلى أوربا عن طريق اإلسبان ا

سـتـشرق اإلسـبـاني «إميـلـيو غـارثـيا غـومث» أنـها وشـحـات األندلـسـية فـيـرى ا أمـا ا
ــسـمـطـات تـضــمـنت عـنــاصـر عـربــيـة أصـيـلــة وفي بـنــائـهـا الـفــني تـشـابـه كـبـيــر مع بـنـاء ا
وشحة أي واخملمسات باإلضافة إلى عناصر محلية إسبانية تتمثل في اجلزء األخير من ا
في «اخلـرجات» وهذا ال يضيـر األدب العربي في شيء فإذا «كـانت هناك نظـرية تشير إلى
وجـود بـعض خـرجـات رومـانـثـيــة مـسـتـعـارة من الـغـنـاء اإلســبـاني الـقـد فـإنـنـا جنـد - في
وشـحـات واألزجــال أثـرت تأثـيراً مقـابلـهـا- نظـرية أقـوى تـأثيـراً وأجل أهـميـة تنـادى بـأن ا
جوهرياً فـي نشأة الشـعر األوربي كله وتـقـول بأن أغـاني «الـتروبادور» لـيست إال «الصورة

األوربية» لهذين الفن العربي اللذين ظهرا على أرض األندلس»(٢).

(١) راجع: الـشعـر األنـدلسي و تـأثيـره في الـشعـر األوربي: أنخل جـونـثالث بـالنـثـيا . ضـمن كتـاب: دراسات
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكي ص ١٧٢ - ٢٠٠ .

عرفة العدد ٣١ الكويت١٩٨٠ ص ٢٣ - ٣٩ . وشحات األندلسية: د . محمد زكريا عناني . عالم ا (٢) ا
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احلروب الصليبية

تـتعدد الظـروف والدوافع التي دفـعت البابـا أوربان الثانى Urban II سنة ١٠٩٥م في
ـقـدسـة بـاسم مـجــمع كـلـيـرمـون الـديـنـي بـجـنـوب فـرنـسـا إلى دعـوة األوربــيـ إلى احلـرب ا
ـسـلمـ في فـلسـطـ وقد وعـدهم الـبابـا بأن يـحـصلـوا من هـذه «احلمالت الصـلـيب ضد ا
ادية فقط من «األراضي التي تـفيض لبناً وعسالً» ـقدسة» ليس على اخليـرات ا الصـليبية ا
ـقـدس» أي عــلى طـريق ـا أن يـصــبـحــوا عـلى طــريق «اجلـســد ا كـمـا جــاء في الـتــوراة وإ
احلـجاج الـسائريـن إلى القدس(١) لـكن هذا الـطريق امـتأل باجلثـث وأدى إلى الدمار في كل
سيحية منها. واحلقيقة التي آمن بها عدد من الدارس هي ناطق التي مروا عليها حتى ا ا
عاصرين لـها) قد مثلت لقاءً دامياً أن احلروب الصلـيبية أوحروب الفرجنة (بتـعبير العرب ا
ـسيحي كـما حدث - واتصـاالً وثيقـاً - في الوقت نـفسه - بـ الشرق اإلسالمي والـغرب ا
ـثـال فـإن هذا الـرأي ال يـنكـره بـرنارد إذ ذاك - تبـادل ثـقافـي ب الـفـريقـ وعـلى سـبيل ا
لويس تـمامـاً في كتابه عن «تـاريخ اهتـمام اإلجنـليـز بالعـلوم الـعربـية» بقـدر ما يـراه «محدود
ـدى واألثـر» لـكـنه يـرى أن وصول حـركـة الـفـكـر والـعـلـوم إلى الـغـرب كـان عن طـريق آخر ا
طــريق األنـدلس(٢) وهـوالـرأي الــذي عـارضه إلــيـاس أبـوشــبـكـة وأقــام كـتــابه «روابط الــفـكـر
ا دون سواها - ـعارضة فاحلركة الصليبـية مكنت فرنسا - ر والروح» على أساس هذه ا
من االستـفـادة من االتـصـال الـوثـيق بيـنـهـا وب الـشـرقيـ «ذلك أن الـتـبـادل الـفـكري رافق
ـعارف أطـبائه وشـارعيـه الـتـبـادل الـتجـاري ب الـفـريقـ وإذا بالـشرق يـنـفذ إلى فـرنسـا 

ـسـيحـية ص ٣٨ . عـن الظـروف التـاريـخيـة و الـدوافع للـحـروب الصـلـيبـية يـراجع الـفصل (١) اإلسالم و ا
عـرفة العدد (١٤٩) - الثانـي من كتاب: ماهـية احلروب الـصليـبية: د . قاسـم عبده قاسم . سـلسلـة علم ا

مايو ١٩٩٠ - ص ٤٧ . 
- وعـن حتريـر مـصـطـلح  «احلـروب الـصـليـبـيـة» يـراجع: احلـروب الـصـليـبـيـة: د. مـحـمـد عـلي دبور. دار

الهاني ٢٠٠٥ ص٣-٩. 
كشوف ط (٢) ١٩٤٥ (٢) روابط الفكـر و الروح ب العـرب و الفرجنة : إلـياس أبو شبـكة . منشـورات دار ا

ص ١٨-١٩ . 
(٣) روابط الفكر والروح  ص ٢٠ .
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وفالسـفته ورياضـيه وفلكيـيه وبأشغـاله احلريريـة الدقيـقة وأسلحـته الدمشـقية وسـائر فنونه
ولـوال احلــركـة الـصــلـيــبـيــة الـتي مــشى عـلـى رأسـهـا مــلـوك فــرنـســا وقـوادهــا ومـحــاربـوهـا
ا كان لهذه األخيرة ـملكة فرنسا و ا كـان القرن الثالث عشر العصـر الذهبي  ومقادستها 
ـا قـدر لـشعـرائـها أن يـنـشـدوا تلك مـؤرخـوهـا الـعـظــام كأرنـول وفـيــلهـر دوين وجـوانـفيل و
شهـورة التي كانت جتذب ـا أتيح ألساتـذة جامعاتـها ا الحم اخلالدة في مآثـر أبطالهـا و ا

لكوا معارف على جانب كبير من االتساع..»(٣).  إليها طالب أوربا بأسرها أن 

وازنة ب أثر األندلس وأثر احلروب الـصليبية تؤكد تنوع وسائل االتصال ب هذه ا
الشرق اإلسالمي والغرب األوربي وتسلم إلى أن الثقافة اإلنسانية ثمرة من ثمار اللقاء ب
احلضارات على مـر العصور مـهما كانت سـاحة هذا اللـقاء: ساحة تـعايش وسالم أوساحة
قراع ونضـال ومن الطـبيـعي في هذه احلـال - أن تنشـأ نتـيجـة هذا اللـقاء عالقـات إنسـانية
حتى فـي زمن احلرب خـاصـة مع طول فـتـرة اللـقـاء والذي كـانت أكـثر أيـامه هـدنة وسالم
وهذا أسامة بن مـنقذ (٤٨٨ - ٥٨٤ هـ) الفارس واألديب الذي خالط «اإلفـرجن» أوالصليبي
ـسـلمـ يـقـول: «فـكل من هوقـريب الـعـهـد بالـبالد اإلفـرجنـيـة أجفى الـذين اسـتوطـنـوا بالد ا
» وهـووصف يدل على ـسلـم أخالقاً من الـذين تبـلدوا (صـاروا من أهل البالد) وعـاشروا ا
دراية وتدبر وقرب وقد صار صديقاً لبعضهم . يأنس به «إفرجني» ويالزمه ويدعوه «أخي»
فلـمـا عـزم اإلفـرجني عـلى الـعـودة إلى بالده طـلب أن يـرسل ابـنه مـعه (ابن الـرابـعـة عـشرة)
ليبصر الفرسان ويتعلم الفـروسية فيتعجب أسامة أشد العجب ويعتذر له بحب جدته لالبن

وعدم حتملها فراقه.(١)

أمـا ابن شـداد (بـهاء الـدين يـوسـف) (ت ١٢٣٤ م) مؤرخ عـهـد صالح الـدين األيـوبي
« ـسلـم فـيذكـر العـديـد من الشـواهد عـلى الـتالقي واالحتـكـاك اإلنسـاني ب أهل الـبالد «ا

(١) االعتبار: أسامة بن منقذ. دار الهالل - القاهرة ٢٠٠٢ ص١٣٣-١٣٤. 
نار- القاهرة ط (١) ٢٠٠٠/ص٧٤.  (٢) سيرة صالح الدين األيوبي (النوادر السلطانية) : ابن شداد. دار ا
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» فـعنـدمـا حاصـر صالح الدين حـصن الكـرك ١١٨٣ م الحظ وجود والفـرجنة «الـصلـيبـي
حفل زواج مسيحي داخل احلـصن وأرسلت أم العروس الصليبـية أطباقاً من طعام العرس
إلى صالح الـدين فــسـأل الـقـائـد الـعـظــيم عن مـكـان نـزول الـعــروسـ بـأحـد أبـراج حـصن
الـكــرك وأمـر قـواته بــعـدم قـذف هـذا الــبـرج أومـحــاصـرته . وعـنــدمـا طـال أمـد الــقـتـال بـ
سلم أمام مدينة عكا ١١٩٠ م «أنس البعض بالبعض بحيث كانت الطائفتان الصليبي وا
ـعاشـرة ثم يرجـعون ا غـنى البـعض ورقص البـعض لـطول ا تـتحـدثان وتـتركـان القـتـال ور

للقتال بعد ساعة»(٢).

ـسـلـمـون بالـتـفـوق عـلى الصـلـيـبـ الذين لم وعـلى مسـتـوى الـتـبادل الـثـقـافي شـعر ا
تلكوا تراثاً ثقافياً كبيراً وترتب على مستوى اللغة أن دخلت كلمات كثيرة من العربية إلى
لغة الصليبي مثل القطن  Cotton والسكر  Sugar والكحول  Alcohol وتعلم الصليبيون
الـكـثـير من الـفالسـفـة واألطـباء الـعـرب وتـهكم أسـامـة بن مـنقـذ في كـتـابه كـثيـراً عـلى تـأخر

 .(١) سلم عرفة الطبية لدى «الفرجنة» مقارنة بالتقدم الطبي لدى ا ا

مـاليك خـرج الـصلـيبـيون من وبسـقـوط عكـا (٦٩٠ هـ = ١٢٩١م) في قبـضة فـرسـان ا
واجهة العـسكرية الطويـلة التي استمرت ـسلم لكن احلـصاد أواألثر الذى خلفـته ا بالد ا
تـلـقي ـا أنه الـطـرف ا حـوالي قـرنـ من الـزمـان كـان عـمـيـقـاً خـاصـة علـى الـعالـم الـعربـي 
واجهة لم يـنته على تراب لويالت العدوان الـصليبي بـيد أن هذا الفـصل األخير في قصـة ا
عـكا ورمـال الـساحل الـفـلسـطـيني إذ انـسـحبت فـلـول الصـلـيبـ من الـقادة والـفـرسان إلى
قبـرص ورودس لتـتخذهـما مـقراً لـلقـرصنة واإلغـارات السـريعـة على شـواطئ الشـام ومصر
ـيالدي وقـد تـكـفـلت دولة ـيالدي وبـدايـة الـقـرن اخلامس عـشـر ا في الـقـرن الرابع عـشـر ا
ـواجـهـة هـذا ـمـالـيك في مـصـر والـشـام (٦٤٨ = ٩٢٢ هـ - ١٢٥٠ = ١٥١٧ م)  سالطـ ا

صدر السابق و: االعتبار  فصل «طبائع اإلفرجن وأخالقهم - عجائب طبهم» . ص١٣٣-١٣٦.  (١) ا
- وعن نتائج احلروب الصليبية  يراجع أيضاً: حضارة العرب: لوبون  ص ٣٣٣-٣٣٩ .

(٢) ماهية احلروب الصليبية : د . قاسم عبده قاسم  ص ١٤٩ - ١٥٠. 
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ـشي ذليالً الـعـبث الصـلـيـبي . وكـان مـشهـد مـلك قبـرص الـصلـيـبي مـن آل لوزيـنان وهـو 
ــيالدي إعالنـاً بـنـهـايـة واألصـفـاد تـكــبـله في شـوارع الـقـاهــرة في الـقـرن اخلـامس عـشـر ا

واجهة العسكرية (٢).  ا

ملتـقى الشـرق والغـرب

ـهـا بدمـاء األلـوف مـن القـتـلى ـضـطربـة واألراضـي الـتي ارتـوى أد فـي ظل األجـواء ا
واجلــرحى عـاشت أوربــا في الـوقت الــذي كـانت فـيـه دولـهـا جتــني ثـمـار عــصـر الـنــهـضـة
واإلصالح الديني والسياسي ويتمخض القـرن الثامن عشر عن ثورة صناعية شاملة . لكن
أوربا الناهـضة لم تنس الشـرق ولم تغفل عـنه بل استفادت الـكثير من فـنونه وآدابه وعلومه
الـتراثـية وهي تـأسس لصـرح النـهضـة التي تـعددت مـنابـعهـا وتنـوعت مصـادرها ومن هـنا
كثرت رحالت الغـربي إلى الشـرق واتخذت أشكاالً مـختلفـة رغبة في التـعرف على الشرق
ا الـتـمـاساً من مـختـلف اجلـوانب الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـيـة والعـسـكـريـة واالقتـصـاديـة ور
للـهجـرة من جحـيم الغـرب إلى جنـة الشـرق الساحـر ومن أبـرز كتب الـرحالت كتـاب «رحلة
ؤلـفه فـولني عـام ١٧٨٧ م وقـد ترجـمه إلى الـعـربيـة إدوارد البـسـتاني إلى مـصر وسـوريـا» 
وقد رجع نـابـليـون إلى هـذا الـكتـاب قـبل انطـالقه إلى مصـر إذ بـيّن فولـني فـيه حـالة الـنـظام
تردي في ضـعفه وكتـاب «رسائل عن مصر» لـسفارى وقـد قام صاحـبه برحلته ملـوكي ا ا
إلى مـصر عـام ١٧٧٧ م ومكث فيـها ثالث سـنوات حـتى عام ١٧٧٩م ويـهتم الـكتـاب بعرض
ة ـصر حيث يـستنـتج أن فيـها جاذبـية ألنـها مهـد احلضـارة الـقد صورة واضحـة مفصـلة 
وخـاصـة الفـرعـونـيـة وأنـهـا لم تـأخـذ بـاحلـضـارة احلديـثـة ويـطـبق عـلـيـهـا الـظـلم الـعـثمـاني

(١) الرحلة إلى الـغرب و الرحلة إلى الـشرق : د . ناجي جنيب . دار الـكلمة للـنشر - بيروت ١٩٨١ ص ٢٦ .

ومن كتب الـرحالت إلى الشـرق كذلك: كـتاب سونـيني «رحالت إلى مـصر الـعليـا و السـفلى» عام ١٧٩٩ .
ـصـريـون احملـدثـون وكـتـاب الــلـيـدي دف جـوردون «خـطـابـات من مـصـر» ١٨٦٥ . و كـتـاب إدوارد لـ «ا
صـدر الـسابق صـفـحة ٧٣-٧٥ و: صـورة الـغرب فى الـرواية عـاداتهم وشـمـائلـهم» ١٨٣٦ م . يـراجع: ا

عوش. مؤسسة الرحاب احلديثة بيروت ط (١) ١٩٩٨ ص ٨١ -٨٤.  العربية : د. سالم ا
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ويـستـنزف مـواردها أمـا عادات أهـلهـا فـهي تمـثل السـذاجة والـطبـيعـة والصـدق والبـعد عن
ـدنية احلـديثة وبـ اجملتمع اخملـادعة والريـاء .. كما يـحوي الكـتاب مـقارنة بـ احلضارة وا

ؤلف يهرب من األولى ليرتمي في أحضان الثاني .. (١). صري إذ إن ا ا

ثال - وألنه مـا من سبيل إلـى االستفـاضة في مـسألة تـأثيـر الشرق في الـغرب فـإن ا
ـثال من جوته وضوع الـدراسة وهـوالشـعر وا هنـا- يغـني عن أمثـلة خاصـة فيـما يـتعلـق 
ـان وشاعـرهم األعـظم (ت . ١٨٣٢م)  وإذا كـان الشاعـر اإليطــالي دانتي قد كبـير أدباء األ
تعـرض في ملـحمـته «الـكومـيديـا اإللهـية» تـعـرضاً غـير كـر إلى النـبي مـحمـد علـيه الصالة
والـسالم فـإن «يـوهـان ولـفـجـاجن جـوته» عـلـى الـعـكس من ذلك فـقـد أنـصف اإلسالم ونـبـيه
الـعظـيم ولم تـفتـه العـنـاية بـكل مـا هو شـرقي فـلقـد أقـبل مـنذ صـبـاه حتى آخـر أيـامه على
دراسة تـاريخ الشرق وآدابه وقد تنـاول العرب في جاهلـيتهم كما تـناول اإلسالم وشخصية
مـحـمـد عـلـيه الـسالم في الـكثـيـر من مـؤلـفـاته «فـنـحن بـوجه عـام نـلقـى الشـرق واإلسالم في
ـسـرحي وفي أنـاشـيـده وأشـعـار دواوينه»(١) ففي بـحـوثه وفي أدبه الـقـصـصي وفي أدبه ا
سـتـشرق ـانيـة أجنـزهـا ا عام ١٧٧٢م يـعـكف جـوته عـلى قراءة الـقـرآن الـكر فـي ترجـمـة أ
مرجر ل (أحد أبناء بلدته فرانكفـورت) كما قرأه في ترجمة التينية أعيد طبعها عام ١٧٢١
ـانـيـة واقـتبـس من القـرآن بـعض اآليـات الـتي تـأثـر بهـا تـأثـراً واضـحا ً ـديـنـة لـيـبزج األ م 
سلم ال خاصة في شعره األخير الذي أسماه «الـديوان الشرقي للمؤلف الغربي» فالقار ا
غرب وفي ـشرق ولـله ا يـسعه إال أن يـتذكر بـعض اآليات الـقرآنـية ح يـقرأ جلـوته : «لله ا
. هواحلق وما يشاء بعباده فهو احلق سبحانه له األسماء راحتيه الشمال واجلنوب جميعـاً
» ويعـمـد إلى التـضـم الـصريح احلـسـنى وتبـارك اسمـه احلق وتعـالى عـلواً كـبيـراً .آمـ
فيقول في مقطوعة له بعنوان التشبيه: «لم ال أصطنع من التشابيه ما أشاء والله ال يستحي
أن يضـرب مـثالً لـلحـيـاة بـعوضـة? لم ال أصـطـنع من الـتشـابـيه مـا أشاء والـله يـجـلو لي في

عارف - القاهرة ١٩٨١ . (١) الشرق واإلسالم في أدب جوته : ص١٠ و: تذكارجيتي: العقاد . دار ا
ـقطوعـة تضـم لقـوله تعـالى «إن الله ال يـستحي (٢) الشـرق واإلسالم في أدب جوته  ص ٢٨-٢٩ .  وفي ا

أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقها» سورة البقرة ٢٦ .
عرفة ١٣٨ - الكويت يونيو ١٩٨٩  ص ١٦٧ . (٣) أدب الرحالت : د . حس محمد فهيم . عالم ا
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جمال عيني احلبيبة حملة من جماله رائعة عجيبة»(٢).

ديـنة األوربية أما قصـيدته الشـهيرة «الهـجرة» فقد شـعر فيـها أن «متعـة الهروب من ا
ـتـمـثــلـة في حـضـارة ــاضي الـوديـعــة ا ــا فـيـهــا من صـراع تـتـحــقق بـالـتــوجه إلى حـيـاة ا
الشرق»(٣) وهي تمثل رحـلة خيـالية لشـاعر الغـرب الذي طابت هجـرته الروحيـة العظمى إلى

الشرق يقول في ترجمة بديعة للشاعر عبد الرحمن صدقي:

الكـها تنهـار. فهاجر «الشمـال والغرب واجلـنوب أقطارهـا تتناثـر بددًا وعروشـها و
وامض إلى الـشـرق الطـهـور تـسـتـروح الـطيـب من اآلباء األوائـل الطـيـبـ وبـاحلب والـنـشوة

والغناء يرد عليك «اخلضر عليه السالم» القائم على ع احلياة - ريعان صباك . 

هــنـاك في ظل الـنـقـاء والـصــدق تـطـيب لي الـرجـعى إلى نــشـأة اإلنـسـانـيـة األولى إلى
األزمـان الـتي تـلـقى فـيـهـا بـنـواإلنـسان كـلـمـة احلق مـنـزلـة من الـله بـلـسـان أهل األرض فـلم
يقدحوا فكراً ولم يـكدوا ذهناً إلى تلك األزمان التي كانوا فيـها يبجلون السلف وينهون عن

كل دين غير دينهم . 

ـنتـجـعات واالسـترواح فـي ظالل الواحـات واالرحتال مع أريـد مـعاشـرة الـرعاة في ا
سك طارقاً كل درب من البوادي إلى احلضر .  القوافل متجراً في الشيالن وال وا

(١) الشرق واإلسالم في أدب جوته  ص ٩٨ - ٩٩ .  حافظ الشـيرازي (ت ٧٩١ هـ = ١٣٨٩ م) شاعر الفرس 
جمع في غزله احلسية والروحية  حتى لقب بـ «لسان الغيب وترجمان األسرار» تأثر جوته بشعره .
(٢) شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر عـدداً من الرحالت الشرقية إلى الغرب  وكشفت عنها النشرات

األدبية احلديثة  ومنها: 
- رحلة أحمد بن قاسم احلجري «رحلة أفوقاي إلى باريس والهاي  ناصر الدين على القوم الكافرين ١٦١٣ - ١٦٤١»

وصـلي إلى أمـيركـا «الـذهب والعـاصـفة ١٦٦٨ - ١٦٨٣» نـشـرها لـلـمرة األولى األب أنـطون - رحـلة إلـيـاس ا
شرق ١٩٠٥ م .  رباط اليسوعي بعنوان «رحلة أول سائح شرقي إلى أمركة» في مجلة ا

- رحلة محمد الغساني إلى بالد اإلسبان «رحلة الوزير في افتكاك األسير ١٦٩٠ - ١٦٩١».
- «رحلة محمد سعيد باشا إلى باريس» ١٧٢٠ - ١٧٢١  أخرجها األب لويس شيخو . 

وصل إلى رومية ١٧٢٤».  - «رحلة خضر الكلداني إلى أوربا - من ا
- رحلة بولس بن مكاريوس  بطريرك حلب «رحلة مكاريوس إلى بالد الروس ١٧٦٥». 

ـشروع اجلـغـرافي الـعربي «ارتـيـاد اآلفاق» تـأسس عـام ٢٠٠١ . دار الـسويـدي - أبـو ظبي . تـراجع: قـائمـة ا
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وهناك في الشـرق في ردهات حمامـاته وب جـدران حاناته أريد أن أذكرك يا موالي
ضمخة بالعنبر. هدلة ا حافظ. وقد رفعت حبيبتي خمارها وتضوع الطيب من غدائرها ا

وليعلم الـذين ينفسـون على الشاعر هـذه النغمـة والذين تطوع لهـم نفوسهم تنـغيصها
أن كلمات الشاعر التبرح حائمة حول جنة اخللد طارقة في لطف أبوابها تطلب اخللود»(١).

حملـة نابليـون والبعثـات إلى الغـرب

حـلقـات االتصال بـ الشـرق والغرب كـانت متـشابكـة قبل احلـملـة الفرنـسية (١٧٩٨-
راحـل الزمـنـيـة وانـحل مـنـهـا الـكـثـير في ١٨٠١ م) عـلى مـصـر ازدادت كـثـافـة في بـعض ا
مـراحل أخرى(٢) وإذا كـان الهـدف األسـاسي لـهذه احلـمـلة هـو تـكـوين إمبـراطـورية شـرقـية
قويـة فـإنـهـا كـانت من نـاحـيـة أخـرى مـظـهـراً لـلـتـنـازع الـذي قـام بـ فـرنـسـا وإجنـلـترا عـلى
الغـزوواالستـعمـار هذا الـتنـازع الذي يـرجع إلى القـرن السـابع عشـر واستـمر خالل الـقرن

الثامن عشر(١).

ا امتـلكته من وقـد جسـدت احلضارة الـفرنـسية في هـذه األثناء فـتوة أوربـا العلـميـة 
وسائل عـلمـية حـديـثة ومـناهج بـحثـية وجتـريبـية لـذلك اتـخذت حـملـة نابـليـون العـلم سالحاً
ضـمن أسلـحـتـها وحـشـدت العـلـمـاء جنـداً ضـمن جـنودهـا وكـان من مـظاهـر ذلك أن أنـشأ
صاحبون للحملة في مصر مراكز لألبحاث الرياضية ومراصد فلكية العلماء الفرنسيون ا
صانع ومعمالً للورق ثم مجمعاً علمياً لدراسة أحوال ومعامل كيماوية كما أنشأوا بعض ا
مصر اخملتلفة .. كذلك أقام الفرنسيون مـطبعة عربية وأصدروا صحيفت فرنسيت ونشرة
باللغة العربية كما أقاموا أيضاً مـسرحاً للتمثيل كانوا يقدمون فيه رواية فرنسية كل عشر

(١) مـصر في مـواجـهة احلـملـة الـفرنـسيـة : عـبد الـرحمن الـرافـعي . مركـز النـيل لإلعالم - دراسـات قومـية 
العدد الثاني د.ت ص ٢١ .

عارف ١٩٨٧ صدر السابق صـفحات متفرقـة. و: تطور األدب احلديث في مصر: د. أحـمد هيكل. دار ا (٢) ا
ط (٥) /ص ١١- ١٢. 

(٣) تطور األدب احلديث في مصر  ص ١٢ .
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شاهدة ما بها من كتب ومشاهدة صري  ليال وفتحوا مكتبة عامة وكانوا يدعون بعض ا
بـعض جتاربهم الـعلمـية وذلك لتـأليف قلـوبهم وإيهـامهم بأنـهم جاءوا لتـحضيـرهم والنهوض
بهم وشـكـلوا الـديـوان الـذي كان يـضم تـسعـة أعـضـاء من علـمـاء األزهر وذلـك للـعـمل على
استتبـاب األمن والتظاهر بأن الـشعب يشارك في حكم نفسه(٢) ويالحظ الدكتور هيكل «أن
ـظاهـر الثـقافـية مـتصل بـالعـلم العـملي كـما يالحظ ثـانيـاً أن جمـيعهـا جاءت في أغـلب تلك ا
صورة عـدوانية ضمن احلملـة الفرنسية الـغازية . ومن هنا لم يكن لـها تأثير فعلي في وصل
ظـاهر ا اقـتصـر تأثـير كل هـذه ا ـصريـ بالـثقـافة األوربـية وبـخاصـة الثـقافـة األدبيـة وإ ا
عـلى اإلثـارة أواإليـقاظ حـتـى أحس الـبـعض بـوجـوب الـتـغيـيـر وتـطـلع إلـى التـسـلح بـوسـائل
أفـضل وهـذا مـا عـبـر عـنه الـشيخ حـسن الـعـطـار بـقـوله حـينـذاك: «إن بالدنـا البـد أن تـتـغـير

عارف»(٣).  أحوالها ويتجدد ما بها من العلوم وا

لـكن يالحظ من جانب آخـر أن هذه اليـقظـة وتلك اإلثارة ولـدت يقـيناً بـضرورة الـتعرف
تـقدم ذلك ـنتـصر ا وذجه ا عـلى اآلخر واالتـصال به واالسـتفـادة منه والـتشـوف إلى نقـل 
اليـق ظهـر على صـعيد نـخبة مـثقفي الـعصـر في مصر والـنخبـة السـياسيـة القابـضة على
مـقـالـيـد احلـكم فـالـشـيخ عـبـد الـرحـمن اجلـبـرتي (١٧٥٤- ١٨٢٢) الـذي تأرجـح مـوقفـه ب
رارة مـنه ونقده بـدأ في مرحـلته األولى بلـوم الفـرنسيـ بشكل واضح اإلعجـاب بالـغرب وا
ـرحــلـة الـثــالـثـة وبــعـد أن غـادر ــرحـلـة الــثـانـيــة تـذبــذب بـ اإلعـجــاب والـلـوم أمــا ا وفي ا
قارنة مرة الفرنسيـون مصر فإن موقـفه منهم اقتـصر على اإلعجاب حـ توفر له أن يعقـد ا
ماليك أو بينهم وب أطماع اإلجنليز وتربصهم بالبالد لذا بينهم وي فوضى العثماني وا
انـتهى إلى إيـثـار حضـارة الـفـرنسـيـ ال اإلجنلـيـز وهو إيـثـار في داللتـه يعـني إيـثاراً لـلـقيم

(١) اجلبرتي والغرب في الفـكر العربي احلديث: د. مصـطفى عبد الغني. عالم الـفكر اجمللد ١٧ - العدد (١)
ـكن مراجعة موقف اجلبرتي تـفصيالً من خالل كتابيه : عجائب أبريل مايو يونيو ١٩٨٦م ص ١٤٦ و
اآلثـار فـي التـراجـم واألخـبـار (أربـعـة أجـزاء - طـبـعـة بوالق - د . ت) و: مـظـهـر الـتـقـديـس بـذهـاب دولة

الفرنسيس (مجلد ١ شاركه فيه الشيخ حسن العطار - مكتبة اآلداب  ١٩٩٨ م) .
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اإلسالمــيـــة الــتي وجــد بــعــضــهـــا في مــواقف الــفــرنـــســيــ لــيس في جـــنــســـهم أوديــنــهم
بالضرورة(١).

ـوقف األخير للجـبرتي (اإلعجاب / اإليثـار) يعني أيضاً أنه ولـيد معرفة وبحث وهذا ا
ومعاينة ألحوال ذلك اآلخر (الغرب) . 

وبعد إسكات مدافع نابليون أيضاً وبعد فترة وجيزة استيقظ الوعي بالغرب وأهميته
وخـطره لـدى حاكم مـصر محـمد عـلي باشا (١٨٠٥- ١٨٤٩) ,فـأرسل البـعثات الـعلـميـة إلى
الغرب فمدت اجلسور من جديد لالتصال بأوربا واالحتكاك احلضاري ب الشرق والغرب
كمـا كانت «مـصدراً أسـاسياً لـتأسـيس النـهضـة التي اتـبعت منـهجـاً واقعـياً في الـتعامل مع
الفجوة الثقافية والعلمية التي ظهرت ب أوربا النـاهضة والبلدان التـابعة للخالفة العثمـانية
تدهورة وخـطت النهضة خـطوات ثابتـة على طريق استحـضار خبرات أجنـبية لبنــاء اللبنة ا
عـارف واخلبرات الكفـيلة بإنشاء األولى فـي التعليـم والصـناعة ثم إرسال بعـثات الكتساب ا

قومات النهضة»(١).  البنية األساسية 

وبـدأت أولى البـعـثـات حوالي عـام ١٨١٣ م وكـانت الـوفود األولى من الـطـلـبة مـكـرسة
دن اإليطالية لدراسة الفـنون العسكرية وبناء السـفن وتعلم الهندسة وتوجهت جـميعها إلى ا
مثل رومـا وميالنو وليفـورن وفلورنسا أما الـبعثات الكبـرى فبدأت من عام ١٨٢٦ م بإرسال
(٤٤) طـالـبـاً إلى فرنـسـا وكـان إمـامهـا رفـاعـة الـطهـطـاوي وركـزت هـذه البـعـثـة عـلى دراسة
الحة ـلـكيـة واحلقـوق والفـنـون احلربـية واإلدارة الـعـسكـرية والـعلـوم الـسيـاسيـة وا اإلدارة ا
دفعيـة والطب والزراعـة ودرس بعض طالبها أيـضاً التاريخ الـطبيعي والهنـدسة احلربيـة وا
يكانيـكا والكيمياء(٢). وتوالت بعثات مـحمد علي لتوطيد عادن وهـندسة الري والطبـاعة وا وا

(١) البعثات العـلمية في عصري مـحمد علي وإسماعيل: عـزت عامر. بحث ضمن ندوة مـجلة العربي «الغرب
بعيون عربية» ٢٧ - ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٣  ص ٢ .

صدر السابق  ص ٤ - ٥ . (٢) انظر: ا
(٣) السابق  ص ١٢ - ١٣ .
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ـستقلة ومدها بسـبيل من سبل القوة العلـمية وكان يدرك ذلك جيداً رغم كونه دعائم دولته ا
ـتــصـرف بـأمـور كل من يـدب ـالـك الـوحـيـد لألرض وا ـسـتــبـد واحملـتـكـر األول وا احلـاكم ا
عـلـيـهـا. ثم تـراجـعت الـبـعـثـات وانـتـكـست في عـهـدي عـبـاس األول (١٨٤٩- ١٨٥٤) وسـعـيد
(١٨٥٤- ١٨٦٣) إال أنها ما لبثت أن تواصـلت في عصر إسماعيل (١٨٦٣- ١٨٧٩) لتشهد
مـصـر مرحـلـة جديـدة من الـنـهضـة رغم األخـطاء الـتي أدت إلى الـتـدخل األجنـبي في شـئون

الية والسياسية (٣). مصر ا

صري وثقافة الغرب وقد أنتج هذا اللقاء وتعد هذه البعثات لقاء عملياً حـقيقياً ب ا
ـبعـوثون بعـلم جديـد وعقلـية جديـدة إلى بالدهم فعـملوا في ثماراً مـتنـوعة «فقـد عاد هؤالء ا
ـصالح وتـرجمـوا وألفـوا وخطـطوا وبـهذا وضـعوا أسـاس احلركـة الثـقافـية دارس وفي ا ا
واألدبـية احلـديـثـة». وأنـشئت مـدرسـة األلـسن بـاقتـراح من رفـاعـة الـطهـطـاوي «وكـانت تـعنى
بـدراسة الـلـغات الـفرنـسـية واإليـطالـيـة والتـركيـة والـفارسـية إلـى جانب آداب الـلغـة الـعربـية
والـتاريخ واجلـغـرافـيا والـشـريعـة اإلسالمـيـة والشـرائع األجـنـبيـة .. وقـد اسـتطـاعت مـدرسة
األلسن بفضل خريجـيها أن تترجم كثيراً من الكتب القـيمة كما ترجم رفاعة رسائل عديدة
في مخـتلف الفنـون والعلـوم وترجم كذلك بعض قـطع من الشعـر الفرنسـي من بينهـا نشيد
ـواطـن فـاهـيم احلـريـة وحقـوق ا رسـيـلـيـيز» وتـرجم دسـتـور فـرنسـا وعـلق عـلـيه بوعـي  «ا
طبعة األميرية سنـة ١٨٢٢ ثم إصدار صحيفة سميت أوالً باسم ونظام احلكم و إنشـاء ا
ـصـرية»... وأهـم الـثمـار الـتي جـنـيت مـن هذه «جـورنـال اخلـديـو» ثم أخـذت اسم «الـوقـائع ا
ـصريـ الـذين نـهـلوا مـن ثقـافـة الـغرب ثـقـفـ ا احلـركة الـثـقـافـية هـي ظهـور جـمـاعـة من ا
ثـلون - آخـر األمـر - لونـاً جـديداً إلى جـانب الـلون وعـرفوا لـغـته وبعض أدبـه وأصبـحـوا 
ثقفون اجلـدد سيقومون هم وتالميذهم مثل في عـلماء األزهر حينـذاك . وهؤالء ا التـقليدي ا

(١) تـطـور األدب احلـديـث في مـصـر: د . هـيــكل  ص ١٣- ١٥ . وانـظـر: تــاريخ احلـركـة الــقـومـيـة : عــبـد الـرحـمن
الرافعي جـ ١ ص ٤٧٨ وما بعدها   و: تاريخ آداب اللغة العربية: جورجي زيدان  جـ ٣ ص ٦٣ ومابعدها

عارف  ط ٣  ١٩٧٧  ص ٢٧ . (٢) تطور الرواية العربية احلديثة في مصر: د . عبد احملسن طه بدر . دار ا
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بريادة التيار الثقافي اجلديد والتبشير بحياة أدبية جديدة»(١) .

ومن ثمار تلك احلركة الـثقافية أيضاً جتدد اللغة العـربية وانتعاشها بعض االنتعاش
فـقد أصبحت لغة الـعلوم احلديثة ولـغة الصحافة وبالـتالي ظهور أسلوب جـديد أكثر سهولة
ـا فـتح الـطـريق لـوجـود األسـلـوب وخـصـوبـة وقـد بـدأ يـتـخـلص مـن الـركـاكـة والـتـكـلف ور

ستقبل(٢).  تطور في ا السهل ا

(١) جتدر اإلشـارة - هنـا -  إلى اختالف فى الـترتـيب الزمنـي للكـتب التى أنـتجـتها الـرحلـة إلى الغـرب بعد
كتاب رفاعة لكن أمكن انتخاب أبرزها و ترتيبها كالتالي: 

- كـتـاب «إحتـاف أهل الـزمان بـأخـبـار مـلـوك تـونس وعهـد األمـان» ألحـمـد بن أبي الـضـياف (ت ١٨٧٤م)
بأجزائه التى شملت اجلزء اخلاص برحلته إلى فرنسا سنة ١٨٤٦. 

- كتاب «حتـفة األذكياء بـأخبار بالد روسـيا» للشـيخ محمد عـياد الطـنطاوى و بدأت رحـلته إلى روسيا
سنة ١٨٤٠ واستمرت إلى سنة ١٨٦٠ لكن فرغ من كتابه سنة ١٨٥٠م .

- «الساق على الساق فيما هو الفارياق» ألحمد فارس الشدياق صدر في باريس سنة ١٨٥٥م.
راش طبع فى بيروت ١٨٦٧ . - «رحلة باريس» لفتح الله ا

مالك» خلير الدين التونسي تونس ١٨٦٧ .  سالك في معرفة أحوال ا - «أقوم ا
- «الرحلة النحلية» للويس صابوجنى األستانة ١٨٧٤. 

- «علم الدين» لعلي مبارك القاهرة ١٨٨٣. 
- «الرحلة األندلسية» لعلي الورداني تونس ١٨٨٨ .

- «رحلة إلى أوربا» حملمد شريف سالم القاهرة ١٨٨٨ .
انيا و سويسرا» حلسن توفيق العدل القاهرة ١٨٩١ . - «رسائل البشرى فى السياحة بأ

- «إرشاد األلبا إلى محاسن أوربا» ألم فكري القاهرة ١٨٩٢ .
- «سلوك اإلبريز فى مسالك باريز» حملمد بلخوجة تونس ١٩٠٠. 

- رحلة إلى أوربا» ١٩١٢ حلرجي زيدان .
قداد الورتتاني . تونس ١٩١٤ . - «البُرنس في باريس رحلة إلى فرنسا و سويسرا» حملمد ا

- الرحلة األوربية» ١٩١٩ حملمد بن احلسن الثعالبي .
- «شرقية فى اجنلترا» ١٩٢٢ لعنبرة سالم اخلالدي .

- «رحلتي حول العالم» ١٩٤٥ لدرية شفيق . 
و يراجع فى ذلك: الـرحلـة إلى اآلخر فى القـرن التـاسع عشر: د. جـابر عـصفور الـبالد الروسـية فى ع

شروع اجلغرافي العربي «ارتياد اآلفاق»: الشيخ محمد عياد الطنطاوي: د. محمد عيسى صاحلية ا
نورى اجلراح . ضمن أبحاث ندوة العربي «الغرب بعيون عربية» الكويت ٢٧-٢٩/١٢/٢٠٣م .

و: الرحلة إلى الغرب و الرحلة إلى الشرق: د. ناجي جنيب.
كن اإلشارة إلى بعضها الحقاً .  هذا فضالً عن األعمال الروائية و القصصية التى 
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وتزامنت مع هذه البعثات الرحالت التي قـام بها أفراد في مهمات رسمية وغير رسمية
وكالهـمـا رفد أدب الـرحالت الـعـربي بـالـعديـد من األعـمـال الـفكـريـة واألدبـية الـتي سـجل فـيـها
أصحابها مشـاهداتهم ومالحظاتهم وتصوراتهم الفكـرية للعالقة ب الشرق والغرب وإذا كان
مـؤلف رفـاعـة رافع الـطـهــطـاوي «تـخـلـيص اإلبــريـز فى تـلـخـيص بـاريــز» الـصـادر فى الـقـاهـرة
فجر لقضايا شـائكة مازالت محل نظر واعتبار ١٨٣٤م الرائد فى هذا البـاب واألقوى أثرًا وا
حـتى اليوم فإن هـذا األدب قد تواصل إلى نهـاية القرن الـتـاسع عشر وتـنوعت أشـكاله خالل
النـصف األول من القرن الـعشرين(١) وكـان الشعـر حاضراً فى بـعض هذه األعـمال يسـتبصر

ه بطريقته اخلاصة فى التعرف واالستبصار . اآلخر الغربي ويتقرى معا

: لقـاء الشعـر ثالثـاً

والـغــرب كـان مـوجـوداً بــصـورة أو بـأخــرى في الـشـعـر الــعـربي الـقــد وكـانت كـتب
الرحالت محفالً لفنون األدب ومنها الشعر جاء ليوازي ب صحوة العقل ونشوة العاطفة

واقف أو ليجمل صوراً تناثرت عبر السطور. أو ليضفي طرافة على بعض ا

في عهد بـني أميـة بعثت الـعصـبية من مـرقدها: قـبلـية وجنـسيـة «وكانت الدولـة األموية
عربيـة حلماً ودماً تـنظر إلى األعاجم نـظرة بغض واحـتقار وترى أنـهم دونهم جنسـاً وخلقاً
ومن ثم فـقـد ترفـعـوا عن مـصـاهـرتـهم وإذا جـاز لـهم االقـتـران باألعـجـمـيـات فـلن يـسـمـحوا

ولى من العربية..»(١). بزواج ا

بـرد أن جريـر نزل بـقوم مـن بني الـعنـبر فـأحجـموا ورد في «الكـامل» ألبي الـعبـاس ا
عن ضيافته حتى اضطر إلى شراء القرى منهم» فانصرف وهو يقول:

يـــــــا مــــــــالك بـن طــــــــريف إن بــــــــيْـــــــعــــــــكمُ

ـصريـة لـلـتـأليف و الـتـرجـمة ؤسـسـة ا (١) الـصـراع األدبي بـ الـعرب و الـعـجم: د.مـحـمد نـبـيه حـجـاب . ا
كتبة الثقافية (٩٢) . ١٩٦٣/ص ٢٨ . والنشر ا

(٢) الكامل فى الـلغة و األدب حتقـيق محمد أبـو الفضل إبراهـيم. دار الفكر الـعربي القاهرة ط (٣) ١٩٩٧
ج (١) ص ٣٧٢ - ٣٧٣. 
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رفْـــد َ الِــــقـــرى مـــفــــســـد لـــلــــدين واحلـــسبِ
قــــالـــوا: نَـــبـــيــــعـــكَهُ بــــيـــعـــاً فـــقــــلت لـــهم:

ــواليَ واســـتــحــيـــوا من الــعــرب بــيـــعــوا ا

ـوالي مـن هـذا الـقـول «ألنـه حـطـهم ووضــعـهم ورأى أن اإلسـاءة إلــيـهم غـيـر فــأنـفت ا
(٢)«.. محسوبة عيباً

والي في بيت جـرير ال تعني جنساً خـاصاً: فرساً أوروماً بل تشمـلهم جميعاً على وا
اخـتالف أجـنـاسـهـم وهـكـذا كـانت صـورة «األعـجـمي» ومـنـــزلـته: هـزيـلـة ومـتـدنـيـة في هـذا

الظرف التاريخي احملتقن بالتعصب . 

ـوالي (الفرس) ركن من أركان الدولة وفي زمن العـباسي كانت الصورة مـختلفة فا
ولـهم سـطـوة وكلـمـة مـسمـوعـة وكـانت بغـداد الـعـباسـيـة تـرفل في ثـوب احلضـارة الـقـشيب
وتأتي إليها وفود اإلفرجن لتجديد الوالء ودفع اجلزية وتقد الهدايا للخلفـاء ومنهم اخلليفة
ـتـوكل عـلى الـله (٢٣٢-٢٤٧هـ) الـذي جـاءه وفد من الـروم (أواإلفـرجن) سـنـة ٢٤١ هـ حيث ا
سلم والروم فأمر باستقبالهم في بالطه وإكرامهم ورأى شاعره - كان الفداء فيها ب ا

حينئذ - البحتري أن يهديه تفصيالً من تفاصيل تلك الزيارة فقال: 
ورأيـــت وفْــــــدَ الــــــروم بــــــعــــــد عــــــنــــــادهـمْ

عـــــرفــــــوا فـــــضـــــائـــــلـكَ الـــــتـي ال تُـــــجـــــهلُ
نـــــظــــروا إلـــــيكَ فـــــقـــــدَّســــــوا ولــــوأنــــــهمْ

نـــطـــقــوا الـــفـــصـــيـحَ لـــكـــبَّــروا ولـــهـــلَّـــلــوا
حلـــظــــوكَ أول حلــــظــــةٍ فــــاســــتــــصــــغـــروا

مـن كـــــــان يُــــــعـــــــظَــمُ فــــــيـــــــهـم ويــــــبـــــــجَّل
حــضــروا الــسّــمــاط فــكــلــمــا رامــوا الِــقـرى

مـــــــــالـت بـــــــــأيـــــــــديـــــــــهـمْ عـــــــــقـــــــــول ذُهل

عـارف ط٣ ١٩٧٧ اجمللد الثالث (١) ديوان البحـتري عني بتحـقيقه و شرحه: حسن كـامل الصيرفي. دار ا
ص ١٥٩٥- ١٥٩٨. 
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تَــــــــهْـــــــــوي أكُــــــــفُّـــــــــهـمُ إلـى أفــــــــواهِـــــــــهِمْ
فـــتــــجـــور عـن قـــصــــد الـــســــبـــيـلِ وتـــعـــدِل

مـــــتــــــحــــــيَّــــــرون فــــــبــــــاهِت مــــــتــــــعــــــجب
ــــــــــا يــــــــــرى أونــــــــــاظــــــــــر مــــــــــتــــــــــأمل

ويـــــود ُّ قــــــومـــــهـم األُلى بــــــعــــــثـــــوا بــــــهمْ
لــــــــوضـــــــــمَّــــــــهـم بــــــــاألمـس ذاك احملْـــــــــفِل

قـــد نـــافس الـــغَـــيبُ احلـــضـــورَ عــلـى الــذي
ــرسِل(١) شـــهـــدوا وقــد حـــســد الـــرَّســـولَ ا

إن الصورة التي رسمها البحتري بالـغة الداللة وإن مازجتها الدعابة اللطيفة واإلشفاق
احلضـاري إن جـاز الـتـعبـيــر فـالدهـشـــة الـتي أصـابت رجـال «اإلفرجن» والـذهـول الـذي أخذ
بعقولهم من جراء ما شاهدوه في بالط اخلليفة من فخامة وروائع فنية ثم السماط الذي وضع
أمـامهـم عامـرًا بـألوان الـطـعام جـعـلـهم ال يحـسـنون الـتـصرف وظـهـر جـهلـهم الـواضح بآداب

ائدة (اإلتيكيت) فأي بون حضاري كان ب شرق ذلك الزمان وغربه!. ا

ا ذلك - الـبون - ما جـعل شاعـراً بحـجم ابن الرومي (وهـواألعجمي أصالً - أب ور
اضي فـيـتـكئ عـلى تاريـخ أجداده الـيـونـان ليـتـطـاول بهم رومي وأم فارسـيـة) يـعـود إلى ا

ويستمد منهم عناصر الفخر وإن حاول اإلباء يقول: 
ونـــحـن بـــنـــوالــــيـــونـــانِ قـــوم لــــنـــا حـــجـــاً

ـــــــعـــــــاجمِ ومـــــــجــــــد وعـــــــيـــــــدان صالب ا
وحـــــــــلم كـــــــــأركــــــــان اجلــــــــبــــــــال رزانــــــــةً

(١) وجـــــهـل تـــــفــــادى مـــــنـه جنُّ الـــــصـــــرائمِ

(١) ديـوان ابن الرومي حتـقيـق: د. حسـ نصـار . مطـبـعة دار الـكتب والـوثائـق القـوميـة - القـاهرة ٢٠٠٣
جـ٦ ص٢٢٧٢ .

صدر السابق جـ١ ص ٤٠١.  (٢) ا
(٣) معجم الشعراء صححه وعلق عليه د.ف. كرنكو. دار اجليل بيروت ط(١) ١٩٩١ ص١٢٩. 

(٤) ديوان ابن الرومي جـ١ ص١٥٧. 
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ويقول: 
آبــــــــائي الــــــــرومُ تـــــــوفـــــــيـل وتُـــــــوفَــــــــلِس

ولــم يـــــــــــلـــــــــــدنـيَ ربــــــــــــعـيٌّ وال شَـــــــــــبَـثُ 
ومـــــــا ذهـــــــبـتُ إلى فـــــــخـــــــرٍ عـــــــلـى أحــــــدٍ

(٢) لــــكـــنه الــــقـــول يـــجــــري حـــ يُـــبْــــتـــعثُ

وهو نـفسه صاحب األبـيات التي تـقطر عـذوبة في ذكر الـوطن ومحبـته مع تبيـان العلة
ـرزباني - وزاد عليهم أجمع وجمع حتى فاق الشعـراء في ذلك «مع قرب عهده - بتعبير ا

ما فرقوه»(٣) ولنتذكر قوله: 
(٤) قـــد حتــــسن الـــرومُ شـــعــــراً           مـــا أحـــســـنــــتـه الـــعُـــرَيْبُ

 لـكن تـراه أي وطن كـان يـقـصد فـي األبيـات الـتـالـيـة الـوطن الـتـاريـخي (الـيـونان) أم
عبـر عن أدق تفـاصيله في شـعره? وفي أيـهما الـوطن احلاضر الـعائش فـيه بكل جوارحـه وا
كـان «غريب الوجه واليد والـلسان» يقـول علي بن العبـاس بن جريج (أوجورجيس) الرومي

لسليمان بن عبد الله يستعديه على رجل من التجار أجبره على بيع داره: 
ولـي وطــن آلـــــــــــــــــيـت أال أبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــعَـهُ

وأال أرى غـــــيــــــري لـه الـــــدهــــــرَ مــــــالــــــكـــــا
عــــهْـــــدتُ به شــــرخَ الـــــشــــبــــابِ ونـــــعــــمــــةً

كــــنــــعـــمــــةِ قــــومٍ أصـــبــــحـــوا فـي ظِاللــــكـــا
فــــــقــــــد ألــــــفَــــــتْهُ الــــــنــــــفـسُ حـــــتَّـى كــــــأنه

لــــهــــا جـــــســــد إن بــــانَ غـــــودِرْتُ هــــالــــكــــا
وحـــــــبَّـب أوطــــــــانَ الــــــــرجـــــــالِ إلــــــــيــــــــهمُ

مـــــآربُ قــــضَّـــــاهـــــا الــــرجـــــالُ هـــــنــــالـــــكــــا
إذا ذكـــــروا أوطـــــانَـــــهُــــــــــــــم ذكَّـــــرتـــــهـــمُ

(١) ديوان ابن الرومي جـ٥ ص ١٨٢٥-١٨٢٦. 
(١) راجع األبـيـات وترجـمـة الشـاعـر فى: اإلحاطـة في أخـبار غـرنـاطـة : لسـان الـدين بن اخلطـيب حتـقيق د.

محمد عبد الله عنان مكتبة اخلاجني ط (١) ١٩٧٥ ج (٣) ص ٤٦٧-٤٧١. 
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عُــهــــودَ الــصــبــا فــيــهــا فــحــنّــوا لــذلــكــا(١)

ـؤسس عــبــد الـرحــمن بن مــعــاويـة وإلـى الـغــرب األنــدلـسـي نـزح الــشــاعـر واألمــيــر ا
ـشـرق في رحــلـة طـويــلـة شــديـدة األهـوال فــبـويع له في قــرطـبـة «الـداخل» (ت١٧٣هـ) مـن ا
وهوابن خمس وعشرين سنة وانتظم له األمر وبـنى الرصافة بقرطبة تشبهاً بجده هشام بن
ـلك باني رصافة الـشام ومع هذا كـله وجد أرض الغـرب األندلسي دار غـربة وغرابة عبد ا
ـنية تـبعث الشـجى وتثيـر الشجـن وكأن حلم الـعودة يراوده أبـداً يقول وقـد نظر إلى نـخلة 

شرق: الرصافة مفردة هاجت شجنه إلى تذكر بالد ا
تـــبـــــدَّت لـــــنــــا وسط الــــرصـــافــــة نــــخــــلـــة

تـــنـــاءت بـــأرض الــغـــرب عـن بـــلــد الـــنـــخل
فـــقـــلـت شـــبـــيـــهي في الـــتـــغـــرب والـــنـــوى

وطــــول الـــــتـــــنــــائـي عن بـــــنيّ وعن أهـــــلي
نــــشـــــأت بـــــأرض أنت فــــيــــهــــــا غــــريــــبــــة

ــنــتـــأى مــثــلي(٢) فــمـــثــلك في اإلقـــصــاء وا

ـلك بن حــبـيب (ت . ٢٣٨هـ) الـشـاعــر والـعـالم األنــدلـسي فـقـد رأى «بالد أمـا عــبـد ا
الــغـرب» األنــدلس مـوطــنه احملـبب إلى نــفـسه وإن كــان مـوقــعه «بـأقــصى مـغــرب الـشـمس»
ويـفصـله عن أرض الـعرب بـحر رهـيب مزبـد بالـشدائـد لـكن ليـلة أنـدلسـية عـند «نـهر الـثلج»
يـقـضـيـهـا الـشـاعـر بـ أصـحـابه وأهــله جتـعل أي مـكـان دونه اليـطـاق «داء واغـتـراب» إنه
كـانـة الـعلـمـية يـالد والنـشـأة واألهل والـسكن واجملـد والـسـؤدد وا الغـرب / الـوطن حـيث ا
ـشـرق وهو ابن ثالث (كـان يخـرج من اجلـامع وخـلـفه نحـو ثالثـمـائـة من طالبه) رحل إلى ا

وثالث سنة وأقام في رحلته ثالثة أعوام فكتب إلى أهله باألندلس: 

(١) راجع األبيات و ترجمة الشاعر فى: اإلحاطة في أخبار غرناطة ج (٣) ص ٥٤٨-٥٥٣. . 
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أحـب بـالد الــــــــــغــــــــــرب والــــــــــغــــــــــرب مــــــــــوطــــــــــنـي
أال كــل غــــــــــــــــــربــي إلــي حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيـبُ

بــــــــلــــــــيـت وأبـالني اغــــــــتــــــــرابـي ونــــــــأيه
وطـــــــول مــــــقـــــامـي بــــــاحلـــــجــــــاز أجـــــوب

وأهـــلي بـــأقـــصى مـــغــرب الـــشـــمس دارهم
ومـن دونــــــــهـم بــــــــحــــــــر أجـش مــــــــهــــــــيب

فــــــمــــــا الــــــداء إال أن تــــــكــــــون بــــــغــــــربـــــة
وحــــــــــســــــــــبـك داء أن يـــــــــقـــــــــال غــــــــــريب

فــــيــــالــــيـت شــــعـــــري هل أبــــيـــــ لــــيــــلــــةً
بـــأكــــنـــاف نـــهـــر الـــثـــلج حـــ يـــصـــوب(١)

وكـأن ابن حــيـوس مــحــمـد بن ســلــطـان الــغـنــوي (٣٩٤- ٤٧٣ هـ) شــاعـر الــشـام في
عصره يلخص موقفي ابن معاوية وابن حبيب عندما قال : 
وكـــــان يــــودّ الـــــغــــرب لـــــوكــــان مـــــشــــرقــــا

فـــصــــار يــــودّ الــــشــــرق لـــوكــــان مــــغــــربـــا

لكن األسى الذي يحمله بيت اإلمام ابن حزم (علي بن أحمد ت ٤٥٦ هـ): 
أنـــا الـــشـــمس فـي جــــو الـــعـــلـــوم مـــنـــيــرة

(١) السابق ج (٤) القاهرة ١٩٧٧ ص ١١١-١١٦. 
تكرر اإلحساس بالغربة متوازياً مع اإلحساس بالذات  لدى األندلسي يقول ابن زمرك (ت ٧٩٥ هـ) : 

                 غريب بأقصى الغرب قيّد خطوه        شباب تقضى في مراح وخسران 
ويـقول ابن بـسـام (ت ٥٤٢ هـ) في مقـدمـة كتـابه «الـذخيـرة في مـحاسن أهل اجلـزيـرة «: «وأخذت نـفسي
بجـمع ما وجدت من حـسنات دهـري  وتتبع مـحاسن أهل بلـدي وعصري  غـيرة لهـذا األفق الغريب أن

تعود بدوره أهله»
راجع: «الذخيرة » ت . د . إحسان عباس . الدار العربية للكتاب. ط (١) ١٩٨١ ص١٢. 

(٢) يراجع في ترجمته: العرب في صقلية: إحسان عباس. دار الثقافة - بيروت ١٩٧٥ ص١٥٩-١٦٠. 
و: األعالم: الزركلي  ج (٧) ص ١٠٥٠ . 

شـتاق» «أصح كتـاب ألفه الـعرب في وصف بالد أوربة وإيـطالـيا  وكل من كتب وفيه أن كـتاب «نزهـة ا
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(١) ولــــكـنَّ عــــيــــبـي أنَّ مــــطــــلــــعـي الــــغــــربُ

هــذا األسى ظل يـتـســرب في أشـعـار بــعض األنـدلـســيـ ومـؤلــفـاتـهم حــتى اسـتـحـال
شرقية .  إحساساً قوياً بالذات األندلسية في مواجهة الذات ا

تـقـلبت صـورة الـغـرب في قصـائـد الشـعـراء بـ القـبـول والـرفض والرفع واحلط دون
اإلمسـاك ببعد حـقيقي من أبـعادها رغم وجود تـصنيفـات جغرافـية عاليـة القيمـة مثل كتاب
ـشتاق في اخـتراق اآلفاق» لـلرحالة الـشاعر اإلدريـسي (الشريف اإلدريـسى أبوعبد «نزهة ا
الـله محمد بن محـمد ت٥٦٠ هـ) الذي وضعه لـصاحب صقلـية رجار الثاني(٢) إلى أن جاء
ـيالدي فـاتـسـعت الـصـورة قـلـيالً نـظـراً لـتـعـدد أسـبـاب االحـتـكـاك الـقـرن الـتــاسـع عـشـر ا
ـتـحـفـز كـما ـالك األوحـد والـغـرب األوربي ا ـنـهك في ظل احلـاكم وا ـبـاشـر بـ شـرقـنـا ا ا
تـعـددت طـرق الــتـواصل احلـيـوي والـتـعـرف عـلى كــيـان اآلخـر ووجـوده مـنـتـصـراً وطـامـعـاً

ومحتالً مستبداً . 

تـوقع أن جند صوراً أدبية ـستوى عصره فـنياً وفكريـاً فليس من ا وألن الـشعر كان 
ـمـكن أن جنــد لـدى أدبـائه مــسـتـوى «أنـضج» مـن الـتـعـامل مع مـكـتـمــلـة األبـعـاد لــكن من ا
«اإلفـرجن» األوربـيـ فـالــشـيخ حـسن الـعـطــار (١٧٦٦ - ١٨٣٤)- مـثـاالً - اتـصل به بـعض
ضبـاط بـونابـرت ليـتعـلمـوا اللـغة الـعربـيـة فلم يـرفض طلـبهم ولم يـحـتقـرهم بل علـمهم وتـعلم
منهم وأدرك أهمية فهم الغالب ثم ترك مـقامة عنوانها «مقامة األديب الرئيس الشيخ حسن
ـعاند ـعرفة الـتي تغلّـبت على الوعي ا الـعطار في الـفرنسـيس» وأحداثهـا «دليل عـلى رغبة ا
عارف التي حـصّلها علماء الـفرنسيس خاصة شـبابهم الذين اصطفى وأوقعـته في شراك ا

العطار واحداً منهم ووصفه شعراً بقوله: 
جتـــــانـسَ احلـــــسـنُ في مــــــرآه حـــــ غـــــدا

بــــ الـــــكـالم وبــــ الــــثَّــــغــــــرِ جتـــــنــــيسُ

(١) الرحلة إلى اآلخر في القرن التاسع عشر: د. جابر عصفور ص ٤.
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وصــــاد عــــقــــلي بــــلَـــفْــــتــــاتٍ فـــواعــــجــــبـــاً
حـتى عــلى الـعـقـل قـد تـســطـو الـفــرنـسـيس

تضمـنة في الشطر األخير من الـبيت تصف التوتر الذي وأتصور أن نـغمة الدهشة ا
ـثقـفـة التي فـاجـأتهـا معـارف عـلمـاء الـفرنـسـيس واجتـذبـتهـا إلى ما أصـاب وعي الـطلـيعـة ا

عرفة»(١). زيد من ا أصابها بالدهشة وزيادة الرغبة في ا

ـؤمـنـة تـتـلـمـذ رفـاعـة رافع الـطـهــطـاوي (١٨٠١- ١٨٧٣) عـلى صـاحب هـذه الـعـقـلـيـة ا
بالتطور الشغوف باألسفار وهو الذي رشحه إماماً لبعثة ١٨٢٦م إلى فرنسا. أنتجت رحلة
رفــاعـة أول ثـمــره فـكـريــة لـلـعـالقـة بـ الــشـرق والـغــرب في الـعـصــر احلـديث أعــني كـتـابه
«تـخـلـيص اإلبـريـز في تـلـخـيص بـاريـز» وعـلى الـرغم من االهـتـمـام الـعـريض بـهـذا الـكـتاب
ـتـعـددة له في سـيــاق دوره الـرائـد في حـركـة النـهـضـة احلـديـثـة فـإن االهـتـمام والـقـراءات ا
نـسوب مـنه إلى رفاعة - أيـضاً - قـليل ويأتي في ا ألن ا بـالشعـر فيه قد غـاب إال قلـيالً ر

ركاب النثر وتدعيماً له يقول في مدح باريس وذمها: 
أيــــــــــوجــــــــــــد مــــــــــثـل بـــــــــــاريــسٍ ديـــــــــــار

شـــــمــــــوسُ الـــــعــــــلم فـــــيـــــهـــــا ال تـــــغـــــيبُ
ولـــــــيــلُ الــــــكـــــــفـــــــرِ لـــــــيس لـه صـــــــبـــــــاح

(١) أمَـــــــــا هـــــــــذا وحــــــــقّــــــــــكُـمُ عــــــــجـــــــــيـبُ

دينـة مرسيليـا دخل مع رفاقه قهوة عجـيبة الشكل والـترتيب «ظنها وفي مـدة إقامته 
قـصـبـة عـظيـمـة نـافـذة» بـها كـثـيـر من الـنـاس« فإذا بـدا جـمـاعـة داخـلهـا أو خـارجـهـا ظـهرت
صورهم في كل جوانب الـزجاج وظهر تـعددهم مشيـاً وقعوداً وقيـاماً فيظن أن هـذه القهوة

صرية العامة للكتاب ١٩٩٣ جـ٢ ص ١٩٤ . (١) تخليص اإلبريز في تلخيص باريز . الهيئة ا
صدر السابق . جـ ١ ص ١١٨-١١٩ . (٢) ا

صـرية الـعامـة للـكتـاب ط (٣) ١٩٩٣ (٣) ديوان رفـاعة الـطهـطاوي جـمع و دراسة : د. طه وادي . الـهيـئة ا
ص ٥٥. 
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رآة.. طريق وما عرفت أنها قهوة مسدودة إال بسبب أني رأيت صورنا عدة في ا

ومن كالمي: 
يــــــــغـــــــيــبُ عـــــــنـي فال يــــــــبـــــــقَــى له أثـــــــر

ســــوى بـــــقــــلــــبــي ولم يُـــــســــمعْ لـه خــــبــــرُ
ــــــرآةِ صــــــورتَهُ َ يـــــلــــــقى عــــــلى ا فـــــحــــــ

يــــلـــــوح فــــيــــهــــا بُــــدور كــــلُّــــهــــا صــــور(٢)

ولـرفـاعـة قـصـيدة «بـاريـسـيـة» تـرجمـهـا في أثـنـاء بـعثـته (١٨٢٦- ١٨٣١) ومـضـمـونـها
ثوري قيلت أثناء ثورة الفرنسي ضد ملكهم شارل العاشر ونشير إليها ألننا جند أنفسنا
تـرجم له أي أن النص األصـلي يكون ـترجم وليـس الشاعـر ا «وجـهاً لوجه أمـام الشـاعر ا
مجـرد مثـيـر ومحـرك لفـكر الـشـاعر األدبي»(٣) مع مالحـظة أن رفـاعة من أوائل من تـرجموا
ـتـرجم عن وهج الـنص األصـلي الـشـعـر شـعـراً (مـوزونـاً ومــقـفى) وهـو لـون يـبـعـد الـنـص ا

درجات أخرى ومن هذه القصيدة: 
يـــــــــــا أهــلَ فـــــــــــرانـــــــــــســـــــــــةَ الـــــــــــغُـــــــــــرَّا

يـــــــا شــــــجــــــعــــــانـــــــاً بــــــشــــــهــــــامـــــــتــــــكمْ
عِــــــــــــــشْـــــــــــــتــمْ فـي الــــــــــــــرق وورطــــــــــــــتِـهِ

واآلن خــــــــــــــــــذوا حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــكُـمْ
مــــــــــــا أحـــــــــــــسـنَ يــــــــــــومَ فـــــــــــــخــــــــــــاركـمُ

بــــــــتـــــــــوافــــــــقــــــــكـمْ فـي كــــــــلْــــــــمــــــــتِـــــــــكـم
كُــــــــــرُّوا كــــــــــرَّاً لــــــــــلــــــــــظــــــــــفْــــــــــر بــــــــــهـمْ

الــــــنــــــصـــــــرُ حــــــلــــــيـفُ شــــــجــــــاعـــــــتــــــكم
الــــــــــــــدولـــــــــــــــةُ تــــــــــــــطــــــــــــــلــبُ رقَّــــــــــــــكُــمُ

صدر السابق ص ٢٣٣ . (١) ا
(٢) ترجم قوان نابليون (القانون الفرنسى) له: ديـوان السيد صالح مجدي بك - جمعه ابنه محمد مجدى.

طبعة األميرية - القاهرة ١٣١١هـ -١٨٩١م. و انظر ترجمته في مقدمة الديوان . ا
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وتـــــــــــــــرومُ ذهــــــــــــــــابَ جــاللـــــــــــــــتــــــــــــــــكـم
قـــــــولــــــوا هــــــا نـــــــحـن بـــــــأجــــــمـــــــعــــــنــــــا

ـــــــــراءتــــــــــكـم جـــــــــــنـــــــــد يــــــــــهـــــــــزا بــــــــــجَ
بـــــــــــــــاريــسُ اآلن لـــــــــــــــقـــــــــــــــد وجـــــــــــــــدتْ

مـــــــأثـــــــورَ الــــــفـــــــخـــــــرِ بـــــــهــــــمَّـــــــتـــــــكِم(١)

سـتوى ومن تالمـيذ رفـاعة يـأتي صالـح مجدي(٢) (١٨٢٧- ١٨٨١) لـيتـقدم خـطوة بـا
وضوعي للقصيدة والـصورة التي يريد أن يحددهـا ويفندهـا هي صورة الدخيـل الفني وا
األجـنـبي الذي يـكتب في هجــائه مطولـة سياسيـة واجتمـاعية يـنتقـد- نقد الـواعي الغيـور-
تـدخل األجـانب في مـنــاحي احلـيــاة في مـصـر تـدخالً مـقيـتـاً وهـو إذ يـخـتــار واحـداً مـنهم
ـا يـقــصــد جــمــاعـة زاد خــطـرهـــا في عـهـد «زعـيم الــقـوم» لــيـصب عـلــيه ثـورة غــضـبه فــإ
ـنــاصب لـكن هـذا «األعـمى» - إسـمــاعـيل أخـذت تــسـتـنــزف خــيـرات الـبالد وتـسـتــأثـر بـا
عـاهد حتديدا- أصـبح «رئيساً وناظراً» في اجلـيش فيـالها من مفارقـة ويلقي دروساً في ا
ـعـارف . وقبل هـذا وبعده وهو جـهـول بـها وينـكر حـضارة عاشت آالف الـسن وسـادت با
لء احلـقــائب». إنه مثل هـو سـارق «يغـتـنم األمـوال» وال يـتـرك البـالد عــائـداً إلى أهله «إال 
ــغــامـريـن من أمـثــلــة عـديـــدة يــجب أن تــرحل عن الــوطن الـغــني بــأبــنــائه عـن أمـثـــاله من ا
الـسـارقـيـن لذا يـصـدر جـامع الديـوان الـقـصيـدة بـقولـه: «وقال رحـمه الـله في أجـنبي وهي

قصيدة من حماسياته»: 
إذا مــــا زمــــــاني بــــالـــــقَــــنــــا والـــــقــــواضبْ

عـــليّ ســــطـــا في مــــصــــرَ ســـطـــوةَ غـــاضبْ
حـــــمـــــلـتُ عـــــلى أبـــــطــــــالـه بـــــبـــــــســـــالـــــةٍ

ـــــغــــــــارب وبـــــدَّدتــــــهمْ فـي شـــــرقـــــهــــــا وا
ـــــوطـــــني ومـن عـــــجبٍ فـي الــــســـــلـم أني 

(١) ديوان السيد صالح مجدي بك ص٢٢-٢٣. 
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أكـــــــون أســـــــيــــــراً فـي وثـــــــاق األجــــــــــانب
وأنَّ زعــــــــيمَ الـــــــقـــــــوم يــــــحـــــــسَبُ أنـــــــني

إذا أمــــــكــــــنـــــتـــــنـي فـــــرصـــــــة لم أحــــــارب
وهل يُــــجـــعَـلُ األعـــمـى رئـــيــــســـاً ونــــاظـــراً

ــــــكـــــاتـب?  عــــــلى كـل حــــــربيٍّ لــــــنـــــا في ا
ومـن أرضــه يــــــــــأتـي بــــــــــكـل مــــــــــلـــــــــــوثٍ

جـــــهــــولٍ بــــتــــلــــقـــــ الـــــدروس لــــطــــالـب
وال يـــــنــــثــــنـي عن مـــــصـــــرَ في أيّ حـــــالــــةٍ

ـلء احلـــــــــــــــقـــــــــــــائـب إلـى أهــــــــــــــــلـه إال 
رويـــــدك يـــــا مــــــغـــــرورُ لــــيـس بـــــضــــــائــــرٍ

لـــــنــــــا مــــــنـك في شـىءٍ مـــــــقــــــالـــــةَ كـــــاذب
أتـــــنـــــكـــــرُ مــــــا سُـــــدنـــــا بـه من مــــــعـــــارف

ـــصــــر وغـــائب?  عـــلى حــــاضـــرٍ مـــــنـــكـم 
فَـــــبِــــيــــنـــــوا عن األوطـــــــانِ فــــيه غــــــنــــيــــةُ

بــــــــــأبــــــــــنــــــــــائــــــــــهـــــــــــا عـن الهٍ والعــب(١)

ومع ذلك ال نـعـدم وجـود الـصـورة الـطـريـفـة أو اجلـمـالـيـة لـذلك األجـنـبي أو عـلى وجه
الـتـحديـد األجـنبـيـة الـتي تقـصـد بالد الـشرق ألسـبـاب أخـرى منـهـا السـيـاحـة فال جند من
ـرهف احلس إال الـتــودد والـتـرحـيب واإلقـبــال . مـثـال ذلك أبـيــات بـطـرس كـرامـة الـشـاعــر ا
(١٧٧٤ - ١٨٥١) فـي «إفرجنية ال تـعرف من العـربية سـوى كلمـة ما شاء الله»(١) أوقصيدة
الشـيخ علي الـليـثي (١٢٣٠-١٣١٣ هـ) في وصف سـائحـة أمريـكيـة زارته في ضـيعـته ببـلدة

ــطــبـعــة األدبــيــة في بــيـروت ــعــلم بــطــرس كـرامــة . ا ــغـفــور له ا (١) انــظــر: ســجع احلــمـامــة أو ديــوان ا
١٨٩٨/ص٣٢٥. 

نتـخب من أدب العرب: جـمع و شرح طه حسـ  أحمد اإلسـكندري أحمـد أم عبـد العزيـز البشرى (٢) ا
صرية ج (١) ١٩٣٢/ص ٢٥١ . أحمد ضيف  مطبعة دار الكتب ا
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الصف(٢): 
وزائـــــــرةٍ زارت عــــــــلـى غـــــــيــــــــر مـــــــوعـــــــدِ

غـــــــريـــــــبــــــة دارٍ تــــــنــــــــتــــــحـي كل مـــــــوردِ
من الـالءِ لم يــــــدخـــــلـن مـــــصــــــر حلـــــاجـــــةٍ

ســـــوى رؤيــــــة اآلثــــــار فـي كـل مــــــشــــــهـــــد
لـــهــــا في أمــــيـــريــــكـــا انــــتـــســــاب ودارهـــا

ـــــســــقط مــــــولــــدِ َ إذ تـــــعـــــزى  بـــــبُـــــسْــــ
ــــتـــــرجم بـــــيــــنـــــنــــا: فـــــحــــيـت وقــــالـت وا

لـــنــا فـــأذنـــوا نـــحـــظى بـــروضـــكـم الـــنــدي
فـــقـــلـــنـــا ونــــور الـــبــــشـــر أزهـــر بـــيـــنــــنـــا

عـــلـى الـــرحب واإلقـــبـــال مـــشـــكـــورة الـــيـــد

أو وصف أحمـد فارس الشدياق (١٨٠٥- ١٨٨٧) لـلفالحة اإلجنلـيزية وهي تعمل في
احلقل وإشفاقه عليها من برد الشـتاء وشمس الصيف ويأسف جلمالها الذى ترخصه هذه
ــرأة إلى مـثل هــذا االبـتـذال األعـمـال والــلـوم كل الــلـوم عـلـى الـرجـال الــذين يـضــطـرون ا
بـاإلضافة إلى قصيـدت طويلتـ له في باريس: «القصيـدة احلرفية في مدحـها» و«القصيدة
احلـرفـيــة في ذمــهـا» ومـقــــارنـاته بـ بـاريــس و« لــنـــدرة» أولـنـدن وتـفــضـيــله األولى عـلى

(١) راجع الـساق عـلى السـاق في ما هـو الفـارياق قـدم له و عـلق علـيه : الشـيخ نسـيب وهيـبه اخلازن . دار
مـكتـبـة احليـاة  - بـيروت. د. ت ص ٦٥٧ - ٦٥٩ و صـفحـات مـتفـرقـة .و: كشف اخملـبـا عن تمـدن أوربا:

الشدياق.
 و: معـرض األدب و التـاريخ اإلسالمى: مـحمـد عبد الـغنـي حسن . مـكتـبة اآلداب - الـقاهرة ١٩٤٧ ص

١٨٩ و لترجمة الشدياق انظر: مقدمة كتاب «الساق …» ص ٥٠-٦٤ .
ـدرسـة الـشرقـيـة ببـرلـ ترك (٢) اختـيـر بعـد تـخرجـه في دار العـلـوم سنـة ١٨٨٧ مـعلـمـاً لـلغـة الـعربـيـة با

مؤلفات مهمة أغلبها في التربية. 
يراجع: رسائل الـبشرى…: دراسة وحتـقيق: د.محمـد حسن عبد الـعزيز. سلـسلة كتـاب رابطة األدباء في

الكويت.د.ت (ص ١١ - ٦٥).
اسي د . ن ص ١٧٨-١٨٥ .  و: تقو دار العلوم : محمد عبد اجلواد - اجمللد األول - صورة من العدد ا
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الثانـية وفي كل ذلك ال تـفوته روح الـدعابـة والنـكتة الـلطـيفـة. يسـتخلص مـن وصف الفالحة
اإلجنليزية التالي: 

ـــــــواعــــــــدهـنَّ يـــــــومـــــــاً فــــــــلـــــــو بــــــــرزتْ سَ
لــــــــشـــــــاعــــــــرنـــــــا ألنــــــــشـــــــدَ مـن ذهـــــــــولِ

بــــــــــربـــــــــاتِ احلـــــــــــقـــــــــول يــــــــــحـقُّ لي أن
ـــــــــجـــــــــــول(١) أشَــــــــــبـبَ ال بـــــــــربـــــــــاتِ احلُ

في الـسياق ذاته يـطـالـعنا كـتاب مهم فـي باب أدب الرحـلة إلى الغـرب وبه يخـتتم هذا
اً وحديثاً وهوكـتاب «رسائل البشرى في التـطواف مع صورة الغرب في الـشعر العربي قـد
طـبـعـة الـكـبـرى األمـيـرية انـيـا وسـويـسـرا ١٨٨٩م» صـدرت طـبـعتـه األولى بـا الـسـيـاحـة بـأ
سـنــة١٨٩١ أمـا مـؤلـفه فـهـوحـسن أفـنـدي تـوفـيق الـعـدل (١٨٦٢-١٩٠٤)(٢). وتـكـمن أهـمـيـة
انيا وسويسرا فالعدل - فيما نعلم - أول رحالة الكتاب في الوجهة التي اجته إليها وهي أ
عربي إلى هذه الـبالد في العصـر احلديث ومع ذلك فاإلشـارة إليه نادرة وقـيمته تـكاد تكون
مـجـهــولـة . ويـكـشف - أيـضـاً - عن شــاعـر من شـعـراء الـقـرن الـتــاسع عـشـر لم تـشـر إلـيه
الـدراسات التي تناولت هـذه الفترة كما يـنضم صاحبه برؤاه التـوفيقية الواعـية إلى سلسلة

رواد االستنارة الذين عاجلوا عالقة الشرق بالغرب.

ومـن احلق أن رفاعة هو رائـد موقف التـوفيق ويتـلخص في ضـرورة األخذ عن الغرب
عـلـومه وصـنـاعـاتـه الـتي بـلغ فـيـهـا أقـصى مـراتب الـبـراعـة لـتـعـود األمـة إلى سـابق عـهـدهـا

ؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها». (١) نص احلديث في «س الترمذي»: «الكلمة احلكمة ضالة ا
ـباركفوري. بيت األفـكار الدولية - انظر: حتفـة األحوذي شرح جامع التـرمذي: محمد بـن عبدالرحمن ا

عمان د.ت جـ٢ ص٢٠٣٥. 
(٢) تخليص اإلبريز في تلخيص باريز ص ١٤٥ ٢٩٩ ١٣٧. 

صرية في مباهج اآلداب العصرية: رفاعة الطهطاوي اجمللس األعلى للثقافة - القاهرة (٣) مناهج األلباب ا
٢٠٠٢ ص ٤٤١- ٤٤٢. 

درسة الصنايع بعنوان «رحلة حسن أفندي توفيق» (١٨٨٨ - ١٨٩٠) .  (٤) طبعت على احلجر 
طبعة األميرية. نقال عن: «رسائل البشرى ..» ص ٥٧.  (٥) البيداجوجيا - جزآن  طبعت با
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شرقية وهو تقدم والنظر في عوائده فـنأخذ منها ما يتفق مع الدين واآلداب ا احلضاري ا
الك اإلسالم: سـلم و رارة على مـا آل إليه حال ا ـوقف الذي غلـفه شعور باحلـسرة وا ا
«إن الـبالد اإلفرجنيـة قد بلـغت أقصى مـراتب البـراعة في العـلوم» «ولعـمر الـله أنني في مدة
ـالك اإلسالم مـنه» «..ولـذلك إقـامـتي في هـذه الـبـالد في حـسـرة عـلى تـمـتـعـهـا بـذلك وخـلـو
احتاجت البالد اإلسالمية إلى البالد الغربية في كسب ما ال تعرفه وجلب ما جتهل صنعه»
ـؤمن يـطلـبـها وال حرج في ذلك فـاحلـديث الـشريـف - متـمـثالً به - يـقول «احلـكـمـة ضالـة ا
قـارنـات الـكـثـيـرة بـ الـعـيش في مـصـر والـعـيش في فـرنـسا ولـومن أهل الـشـرك»(١) إن ا
تحـرر لذا «لـو تعهـدت مصر تـأججة في نـفس ذلك اجلنـوبي ا دافـعهـا تلك الروح الـوطنـية ا

دن ورئيسة بالد الدنيا»(٢). وتوفرت فيها أدوات العمران لكانت سلطان ا

وهي الرؤية التوفيقية التي استمرت معه وختم بها «مناهج األلباب»: «فلم يزل التشبث
ـلـكة بـالـعـلـوم الـشـرعـية واألوربـيـة ومـعـرفـة الـلـغـات األجـنبـيـة والـوقـوف عـلى مـعـارف كل 
نافع الـضرورية ومـحاسن الزيـنة» «فليـس كل مبتدع صريـة ا ا يـكسب الديـار ا ومديـنة 

مذموم بل أكثره مستحسن على اخلصوص والعموم»(٣).

وعلى الـدرب نفسـه سار العـدل في «الرحـلة البـرليـنية»(٤) وفي «رسـائل الـبشرى..»
ا وفي كـتابه عن «البـيداجـوجيا»(٥) ويـذكر في األخـير سبب انـصرافه عن تـرجمة كـتاب 
انـيا «… ألنـها موضـوعة حـسب عوائـدهم وأديانـهم فمـا كان مـنها كـتبه عـلمـاء الـتربـية بـأ
شرقـية وإلى الشرع موافقـاً ترجمـته وما كان مـخالفاً رجـعت فيه إلى العـادات واآلداب ا
ــشـاهـدة غــالـبـاً عــلى كـتـاب الـشـريف والــدين احلـنـيف»(١) وإذا كــان جـانب الـســيـاحـة وا
ا ال جتـده إال على استحـياء في رحلة الـطهطاوي «رسـائل البشـرى..» فإن فيـه شـيئاً «ر
ـاني يـشترك في احـتفاالتـهم ويغشى ذلك هـو العدل نـفسه فقـد خلط نفـسه باجملتـمع األ

(١) نقالً عن : «رسائل البشرى ..»  ص ٥٧ .
(٢) رسائل البشرى .. الدراسة ص ٥٥. 
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مـجـامعـهم العلـمية ومـنتديـاتهم الريــاضية بل يـحرص على حـضـور مجـلس النـواب ولم
يـكن لـيفــوته أيـنمـا رحل أو حل أن يـزور مـدارسـهم ومـعــاهدهم ويـتـحدث إلى نـظــارها
ومعلـميها .. وعلى كل حـال يصـور لك نفسه حيـن يفرح ويحـزن يبكى ويضحك يغـار
ويتحسر ... كل ذلك جتده مغلفاً بروح سمحة رهيـفة ال تعوزها الضحكة اخلجـول بله

االبتسامة الدائمة ..»(٢).

أمـا مـقطـعـاته الـشـعـرية فـتـرد في سيــاق النـثر ومـكمـلـة له فعـند مـروره بإحـدى طرق
ـدارس األهلـيـة فعـمد إلى دخـولـها واسـتأذن من بـرل يـسمـع أصواتـاً عالـيـة في إحدى ا
أهلهـا فرحبوا به فوجد في إحدى قاعاتـها «فرقة موسيقيـة من التالميذ تعزف وفرقة أخرى
ون به وح فهم مـعنى ما يتـلونه من أشعار أخـذه الطرب حتى ـانية يتـر يتلـون شعراً باأل
ـعنى حيث كـانت األشعار كاد يـكون من الـراقص ال عـلى توقيـع النغـمات بل على تـوقيع ا
ن مـوضـوعة في حـب الوطن» وأسـرع الـشيخ فـتـرجم األبيـات شـعراً عـربـياً لـتـكون نـبـراساً 

يريد أن يعرف الطريق إلى التربية الوطنية وهذه هي األبيات :
وإذا الــــــقـــــلــــــوبُ تــــــصــــــادقتْ وتــــــآلــــــفتْ

مـــــنــــــا وكـــــان جــــــمـــــيــــــعُـــــنــــــا إخـــــوانـــــا
حــــــتى نــــــصـــــونَ بـالدنـــــا ونــــــشـــــيــــــدَ مِن

أركــــــــانـــــــــهـــــــــا ونــــــــعـــــــــزز األوطـــــــــانــــــــا
فــــــنـــــــكـــــــونَ أرفعَ فـي األنـــــــام مــــــكـــــــانــــــةً

وأعـــــــزَّ مـن بــــــ الـــــــوَرى ســـــــلــــــطـــــــانــــــا
مــــــا بـــــ مــــــاس وبــــــلـــــد إتـش ومـــــيــــــمل

ـــــــــــــــانـــــــــــــــا وطــن فـال زلـــــــــــــــنــــــــــــــــا بـه أ

انية حيث إنها تقع ما ب نهر ويفسر البيت األخير بأنه يذكر حدود اإلمبراطورية األ

(١) يراجع : رسائل البشري.. الدراسة ص٣٠-٣١ .



- ٥٨ -

(مـاس) الـذي يفـصلـها عن حـدود هولـنـدا وبلـجيـكا ونـهر (مـيـمل) الذي يـفصـلهـا عن حدود
لكة لكة إيطالـيا وبوغار (بلد) عن  لكـة الروسيا ونهر (اتش) الفاصل لـها عن حدود 

ارك(١). الدا

بعـد برل أمضى الـعدل بضـعة شهـور متنقالً فـي أوربا وخصوصـاً إجنلتـرا بقصد
دارس الـكبرى فزار جامعـات إكسفورد وكمبردج الوقـوف على طرق التعلـيم والتربية في ا
وإيتون وهـارو… وفي٣٠ من مايـو سنة ١٩٠٤ م اجـتمع وطالبه في كـمبردج (صـار أستاذاً
فيـها سنـة ١٩٠٣) وألقى عـليهم خـطبـة باللـغة الـعربيـة جاء فـيها: «إنه يـود أن يسـود الوفاق
يل واالنـعطاف وظـف في حـكومـتهـا والبد لـذلك ا والوداد بـ أبناء وطـنه وب اإلجنـليـز ا

ا يشعر به أهلها». من تعلم اللغة العربية والتعلق بها والشعور 

وبعد إتمام خطبته ألقى األبيات اآلتية التي نظمها لهذا الغرض: 
ذهب اخلــــــفــــــاءُ فال تــــــسـلْ عـــــمَّــــــا جـــــرى

وانــــهضْ وهــــنـئ مـــــصــــرَ مـع اجنــــلــــتــــرا
فـــالـــيـــومَ قــــد بـــدت احلــــقـــيـــقـــةُ بـــعـــدمــــا

بـــــــاألمـس كـــــــان األمــــــــرُ أحـالمَ الـــــــكـــــــرى
وتـــــواصلَ «الــــنـــــيلُ» الــــســـــعـــــيــــدةُ أرضُهُ

«بـــالــــتـــمس» واســـتـــولى الـــوفـــاقُ وكـــبَّـــرا
يـــا أيـــهــــا الــــشـــبــــانُ قـــبـــلــــكـــمـــو مــــضى

قــــــوم يُـــــعِــــــدُّونَ الـــــتـــــعــــــارفَ مُــــــنـــــكــــرا
فـــتـــنـــاكَـــرَ الـــقـــومــــان واســـتـــولـى اجلَـــفــا

إذ ال لــــــســــان يـــــبـــــ مــــــا قــــــد أضـــــمــــرا
كــــيف الــــوفـــــاقُ يـــــكـــــون بــــ عــــشــــيــــرةٍ

خـــــــرســــــاءَ ال تُــــــبــــــدي وأخـــــــرى ال تــــــرى

(١) تقو دار العلوم اجمللد األول ص١٨١. 
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الفصل األول
ثنائيـة الشــرق والغـرب
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ثنائيـة الشــرق والغـرب

 الغرب مـوضوع مستـحدث وشكلت عالقـة الشرق بالـغرب نسيـجاً فكريـاً وأدبياً بدأ
المح مع بـواكير الـنهـضة العـربيـة احلديثـة ومازالت خـيوطه لم تعـقد حـتى اآلن. وجسدت ا
الفارقة بـ الشرق والـغرب أو «نحن» و «اآلخر» حلـمة هذا الـنسيج وسداه وعـلى أساسها
رسـمت األبـعـاد وحتددت الـزوايـا والـظالل وكـمـا فـرض الـغرب نـفـسه عـلى الـشـرق عـنـدما
جاءه في صور شتـى: محتال ومستـشرقاً وسائـحاً وإرساليات تـنصيريـة وتعليمـية استطاع
ـعمورة وكانت الشرقي بـفضل منـجزات احلضـارة احلديثة أن يـرتاد األقصى من خـريطة ا

سافات. جهة الغرب أوضح اجلهات وأوالها - في نظره وتدبره - بطي ا

من هنا فقـد توفرت األسباب والظـواهر لبروز بحث الصورة imageologie في الدرس
ـغايـرة أو الـطـرافة إلى ـوضـوع من مـجرد مـقـاربـة تقـصـد ا األدبي احلديث. بـعـدمـا حتول ا
تداخل حمـيم واشتبـاك فكري دؤوب مع اآلخر وكـادت الصورة الـعابرة تـتحول إلى «صورة

مهيمنة»  Controlling image تواصل وجودها عبر معظم أعمال األديب الواحد.

ـكن الـتـماس دور الـصـورة عـنـد غـنيـمي هالل فـيـرى «أن لـلـصور وفي هـذا االجتـاه 
األدبية للشعوب - كما تنعكس في مرآة آدابـها - تأثيراً عميقاً في عالقاتها بعضها ببعض
فكرين في أياً كان نوع تلك العالقات ولها كذلك تأثير على عقول قادة األمة من الساسة وا
تـكـوين رأي عـام قـد يـنتـج عنـه اجتـاه خاص فـي عالقـاتـها مـع غيـرهـا. وكل هـذا من نـواحي
هد هـذا الدرس «لكل أمة أن تـعرف مكـانتها يادين الـدولية...» وبهـذا  النشـاط األدبي في ا
لدى غيرها من األ وأن ترى صورتها في مـرآة غيرها من آداب الشعوب ويتاح بذلك لها
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ـعرفـة وأن حتاول تـصحـيح وضـعهـا أو الدفـاع عن نفـسهـا وبذلك أن تعـرف نـفسـها حق ا
تتهيأ الفرصة للتفاهم احلق والتعاون الصادق ب الشعوب»(١).

ـقـابـلـة بـ الـشـرق والـغرب بـقـسـم كبـيـر من عـلى صـعـيـدي الـفـكـر واألدب اسـتـأثـرت ا
الــسـجــال الــفـكــري الـذي دار بــ أدبــاء الـنــهــضـة فـي الـنــصف األول من الــقـرن الــعــشـرين
واشـتـجـرت حولـهـا عـدد من مـعارك الـفـكـر أخصـبت احلـيـاة الـثقـافـيـة يوم كـان لـلـكـلمـة قـيـمة
ولـلـحـوار اعــتـبـار وصـدرت دوريـات ذلك الـزمــان وهي حتـمل عـلى عـاتــقـهـا هـاجس الـتـعـرف
ـدونـة في أعـدادهـا والـتـواصـل مع الـغـرب ولم تـخـف ذلك أبـدًا فـكـان هـدفــًا تـقـدم أهـدافـهــا ا
األولى وشـعـارًا سـجلـته عـلى صـدر أغـلـفتـهـا. فـمع نـهايـات الـقـرن التـاسع عـشـر أصـدر فرح
دون حتت اسمها هو «مجلة أنطون مجلة «اجلـامعة العثمانية» (١٥/٣/١٨٩٩) وكان الـشعار ا

اجتماعية علمية تهذيبية تاريخية تنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق»(٢)

وفـضالً عن الـنديـة الـظـاهرة في هـذا الـشعـار فـإن صاحـبـهـا يكـتب في الـعدد األول عن
«الـشرق والغرب» ويشـارك أحد كتاب الغـرب (فولني) نعيه لـلشرق ومجده الـقد ناسباً كل ما
ـتـلئـاً شبـاباً وحـيـاة ينـدفع أبنـاؤه اآلن على أصـيب به إلى اجلهل الـوخـيم أما الـغرب فـيراه «

الشرق اندفاع الليث على فريسته ال يهمه غير الوصول إليها وإنشاب مخالبه فيها..»(٣).

ويـسـجل مــحـرر مــجـلـة «الــزهـور» (١٩١٠ - ١٩١٢) الـهــدف الـرئـيـس من إصـدارهـا:
«حتقيق االتصال ب القد واجلديد في هذه النهضة األدبية والفكرية» لذا تضمنت - منذ
عددها األول في مارس ١٩١٠ - باباً بعنوان «في جـنائن الغرب» يقدم تعريفاً بآداب اليونان
ـاً وحديـثاً ألن ذلك - ـان وغيـرهم من الـغربـي قـد والـرومان والـفرنـسـي واإلجنـلـيز واأل

باني احلديثة»(٤). عاني اجلديدة وا يقول احملرر- : «يكسب لغتنا ثروة طائلة من ا

قارن: د. محمد غنيمي هالل. دار نهضة مصر للطبع والنشر ط (٣) د.ت  ص٤١٠ . (١) األدب ا
(٢) مـجـلـة نـصف شهـريـة  صـدرت بـاإلسكـنـدريـة (١٨٩٩ - ١٩٠٦) ثم نـقـلت إلى أمـريكـا (نـيـويـورك) في عام

١٩٠٧ حتت اسم «اجلامعة» ثم عادت إلى اإلسكندرية في ١٩٠٩م.
(٣) اجلامعة العثمانية  العدد األول  ١٥/٣/١٨٩٩م

(٤) راجع: «الزهور»  الـعدد (١) مارس ١٩١٠م (أصدرهـا: أنطون جمـيل وأم تقي الـدين). و: الدراسة التي
صرية العامة للكتاب ١٩٩٧ . ص٢٦-٢٩ تصدرت اجمللد األول للدكتور عبدالعزيز شرف. الهيئة ا
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وكـانـت أبـرز غـايـــات «الـرسـالـة» و «الـثـقـافـة» - وهـمـا أهم مـجـلـتـ صـدرتـا فـي هذه
الـفـتــرة - مـد اجلـســور بــ ثـقـــافـة الــشـرق والـغــرب فــمـبـدأ «الـرسـالــة» هـو «ربط الـقـد
ن هار بـناؤه بـاحلديث ووصل الـشرق بـالـغرب  فـبربـطهـا الـقد بـاحلديث تـضع األسـاس 
عـلى الـرمل وبوصـلهـا الشـرق بالـغرب تـساعـد علـى وجدان احلـلقـة التي يـنشـدها صـديقـنا

.(١)«.. األستاذ أحمد أم

ـقـالـة عـنـوانـهـا «بـ الـغرب ويـفـتـتح صـاحب «الـثـقـافـة»  أحـمد أمـ الـعـدد الـثـاني 
اديـة والروحانـية» يـناقش فيـها آراء الدكـتور طه حـس حول حظ احلـضارت والشـرق أو ا
شهور «مستقبل الثقافة في ادية والروحانـية كما وردت في كتابه ا األوربية والشرقية من ا
ـادية والـروحانـية فـاألولى تذهب إلى تـفسـير ظـواهر الـعالم مـصر» وبـدأها بـتحـديد مـعنى ا
ادة من غـيـر التـفات إلى عـالم آخـر روحي وراء هذا الـعـالم وبنـاء كل وسائل عـلى أسـاس ا
ـادة وحـدها أمـا الـروحانـية ـدنيـة واحلـضارة والـثـقافـة عـلى أساس ا احلـيـاة وكل ظواهـر ا
ـادة وحـدهـا قـادرة على شـرح مـا يـحـدث في الـعـالم بل ال يـفـسره إال فتـرفض الـقـول: إن ا
ادي. ويـنـتهي إلى أن االعـتـراف بوجـود شيء غـير مـادي شيء روحانـي وراء هذا الـشيء ا
ادي الشـرقي - عـلى الـعمـوم - أميـل إلى أن يدخل في حـسـابه العـالم الـروحاني والـعـالم ا
وت وال يـنكر ـوت كمـا يحسب مـا قبل ا مـعاً يؤمن بـالقدر خـيره وشـره ويحسب مـا بعد ا
أن في الـغـرب روحـانيـة وأن في الـشـرق مـاديـة «فـفي الـغـرب روحانـيـون قـد يـفـوقـون بعض
ـيـزان الروح كـمـا أن في الـشرق روحانيّ الـشـرق صـفـاء وقوة يـقـ وتـقـديراً لألعـمـال 
ادة  .... كـما أني ال أنـكر أن ماديـ قد يـفـوقون بـعض ماديــي الـغرب إمـعانـاً في تـقديـر ا
في الـغرب ديـناً وديـناً كـثيـراً ونظـماً ديـنـيـة دقـيقـة وكنـائس فخـمـة ومعـابد عـظيـمة ولـكني
أدعي - عـلى مـا يـظهـر لي - أن نـظـرة الـغربي إلى الـدين عـلى وجه الـعـموم تـخـالف نـظرة
: إحداهـما أنه يـسـود الغـربي النـظر الـشرقي إلـيه وقد يـكـون أهم هذا اخلالف من نـاحيـتـ

ـفـقودة» هـو عـنـوان مقـال األسـتاذ (١) الـرسـالة: أحـمـد حـسن الـزيات. الـعـدد األول ١٥/١/١٩٣٣ و"احلـلقـة ا
أحمد أم في العدد نفسه ويحمل أهداف مجلة «الثقافة» التي صدرت في ٣/١/١٩٣٩ .
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إلى الـدين كنـظــام اجـتمــاعي والثـانـية أن نـظرة الـدين ال تتـغلـغل في كل شيء عـند الـغربي
تغلغلها عند الشرقي»(١) .

وشهـدت «الرسالـة» سجـاالً مطـوالً حول الـقضيـة ذاتهـا ب فـليـكس فارس وإسـماعيل
أدهم وبـاحث فـاضل(٢) انـتـصـر فـيـهـا األول واألخــيـر لـلـشـرق وحـضــارته ومـوجـز مـنـاظـرة

فليكس فارس تتحدد في التالي:

ـا عمـلـوا بـعـقـلـيـتهم - أن الـعـرب عنـدمـا رقـوا الـعـلـوم ونـشروهـا وأوجـدوا أهـمـهـا إ
الشرقـية والـعربـية وإنـنا لـسنا بـحاجـة لتـقلـيد الغـربيـ في أسلـوب تفـكيـرهم لنـجاريهم في

مضمار العلوم.

- أن العلـوم الوضـعيـة مشـاع ب الـبشر جـميـعهم فـليس عـلى األرض ساللة خـصها
الله بالعلم دون سواها.

- أن األخـذ بـالـعلم عـن أي شعب ال يـسـتـلزم مـطـلقـاً اقـتـباس طـرق حـيـاته في األسرة
واجملـتـمع وتـقـليـد ذوقه فـإن الـعـرب عـنـدما احـتـضـنـوا الـعـلوم االسـتـقـرائـيـة عن الـيـونان لم
يأخـذوا الفطرة اليونانـية وال ذوقها وال معتقـداتها كما أن أوربا عنـدما تلقت هذه العلوم عن

العرب لم تتعرب بل بقي كل شعب محتفظاً بثقافته..(٣)

ـوضوع فـكـتب أكثـر من مقـالة: الـشرق (١) الـثقـافة الـعدد (٢) ١٠/١/١٩٣٩ . واصل أحـمـد أم اهـتمـامه با
يـنــقض احلب الـعـدد ٢٨ - ١١/٧/١٩٣٩ . الــشـرق والـغـرب الـعــدد ٣٢٣ - ٦/٣/١٩٤٥ . حـيـاد الـشـرق
الـعـدد ٥٨٨ - ٣/٤/١٩٥٠ ونشـرت «الـثـقافـة» مـقـاالت أخرى لـكـتـاب آخرين في هـذا الـسـبيل مـنـهـا: عالم
نـصفه عـبد ونـصفه حـر: د. محـمـد عوض مـحمـد العـدد ٤٣٨ - ٢٠/٥/١٩٤٧ روحانـية الـشرق ومـادية
دنـية الـغربـية: محـمود مـحمود  هدي غـنام  الـعدد ٣٥١ - ١٨/٩/١٩٤٥ شـرقي يزن ا الغـرب: حسـ ا

العدد ٥٣٨ - ١٨/٤/١٩٤٩ .
- شرق وغرب: د. حس مؤنس العدد ٦٠٩-٢٨/٨/١٩٥٠ .

قاالت حتت عنوان: ب الشرق والغرب راجع: الرسالة من العدد ٢٥٧ - ٦/٦/١٩٣٨ إلى العدد (٢) نشرت ا
ـؤلــفـات الـكــامـلـة لــلـدكــتـور إسـمــاعـيل أحــمـد أدهم اجلـزء الــثـالث: قــضـايـا ٢٨٦ - ٢٦/١٢/١٩٣٨ و: ا
ـعـارف ١٩٨٦/ ص١١٩ - ١٧٥ و: بـ : د. أحـمـد إبـراهـيـم الـهـواري. دار ا ومــنـاقـشـات: حتـريـر وتــقـد

الشرق والغرب: باحث فاضل. الرسالة  ١٧  ٢٤/١٠/١٩٣٨ .
(٣) ب الشرق والغرب. الرسالة العدد ٢٥٨ - ١٣/٦/١٩٣٨ .
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أمـا إسمـاعـيل أدهم فيـحـصر الـفرق بـ الـغرب والـشـرق في أن «الغـرب يـقيم احلـياة
عـلى أساس إنـساني ويـترك لـلـعلم أن يـنظم الـصالت اإلنسـانـية بـ البـشر والـشرقي يـقيم
احلياة على أساس غيبي ويترك للغيـبيات تنظيم الصالت ب البشر. الغرب يقيم حياته على
أسـاس من الـتـفـكـيـر في إيـجـاد الـتـكـافـؤ بـ حـاجـاته ومـحـيـطه مـسـتـخـدمـاً في ذلك الـعـلم
والشـرق يقيم احلـياة على أسـاس من التواكل» ويـرى أن هناك فـروقاً ب عـقليـات الشعوب
اني والـفـرنسي اني غـيـر طبـيـعـة العـقل الـفرنـسي وطـبيـعـة الـعقـلـ األ «فطـبـيعـة الـعـقل األ
غـيـرهمـا بـالـنـسـبـة لـطـبـيـعة الـعـقل اإلجنـلـيـزي. ذلك أن طـبـيـعـة عـقل شـعب مـا لـيـست سوى
خـصائص ذلك الـشعب مـنعـكسـة من مرآة نـفسه ... وطـبيـعة عـقل الشـعب يتـلون بـها الـعلم

تلوناً كبيراً ذلك بحكم أن العلم نتاج ذو شكل خاص للعقل اإلنساني...»(١).

وهو في هذا كله يـنطلق من «نظرة تتـسم بالتعصب الساللي Ethnocentrism والفروق
ب الثقـافت الشرقـية والغربيـة ترتد إلى فعل البـيئة والتراكم الـثقافي أكثر من كـونها عطاء
ا تـعـود أيـضـاً إلى نـصيب كل لعـنـصـر الـوراثة عـلى نـحـو مـا ذهب إسـمـاعيل أدهم»(٢) ور
ثـقـافـة من االنـفـتــاح عـلى الـثـقـافــات األخـرى واألخـذ مـنـهـا أو اإلضـافــة إلـيـهـا خالل حـقب

تدة. تاريخية 

وعـندما تـعلن دور الـنشر في تـسع دول أوربيـة وأمريـكية عن صـدور كتـاب مترجم عن
الهـنـدية يـروي تـاريخ حيـاة نـاسك من طـائفـة «الـيوجي» الـتي حتـاول بالـريـاضة الـروحـية أن
تـتسلط عـلى اجلسد وتـملك زمام الـطبيـعة فإن أول مـا يستـدل عليه األسـتاذ العـقاد من هذا
اإلقـبال عـلى «الصوفـية الـشرقيـة»: «أن الغـرب حائر يـتخـبط وأنه قد آمن بـإفالس حضارته
ان واألمان»(٣) لكـنه يعود فـيؤكد على ادية فـهو يبـحث عن قبلـة أخرى يلـتمس عنـدها اإل ا
ضرورة التنـوع احلضاري عـند تنـاوله لكتاب كـرد على «غرائب الـغرب» الصادر في ١٩٢٣
لـكات واختالف محصـوالتها «فلو أن األ كانت ألن اخليـر كل اخلير لإلنسانـية في تعدد ا
ا لكات بينها تنظر إلى الـعالم بع واحدة وتعيش على وتيرة واحدة  على تباعدها وتـوزع ا
توالية إال تكريراً ألول حضارة ظهرت في التاريخ أو زيادة مضافة إليها كانت احلضارات ا

ؤلفات الكاملة  جـ ٣/ ص١٣٨ ١٦٧ . (١) ا
عارف  ط (١) ١٩٩٠/ص٥٨ . (٢) إسماعيل أدهم ناقداً: د. أحمد إبراهيم الهواري. دار ا

عارف  ط (٤) ١٩٨٥/ ص١٠٤ . (٣) ب الكتب والناس. دار ا
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ها من نوع مادتها. ولكنها تختلف وتتشعب فـتكثر خيراتها وتتكامل جوانبها ويتضامن قد
وحـديثها في نفع اإلنـسانية وتهـذيبها كما تـتضامن األصقاع ذوات احملـصوالت اخملتلفة في
تبادل ثمـراتها وتداول بضائعها. فـحضارة تبنى على الدربة العـسكرية وحضارة تبنى على
العقيـدة الدينيـة وحضارة تبـنى على النظـريات وأخرى على العـمليات وهـكذا تشترك األ
الـعامـلـة في حـمل األمـانة وتـأخـذ كل أمـة نوبـتـهـا وتؤدي في الـعـالم رسـالتـهـا وتـتالقى هذه

ديد فتتمازج ويصلح بعضها من بعض»(١). اجلداول في عباب اإلنسانية الواسع ا

وكانـت قضـيـة الـعالقـة مع الـغـرب ومـا تـمـخض عـنـهـا من قـضـايـا مـحـوراً رئـيسـاً من
محاور الرواية الـعربية منـذ بداياتهـا بل وشهد هذا الغـرب ميالد رواية محمـد حس هيكل
«زيـنب» سـنة ١٩١٤  وهي - بـتـعبـيـره « ثمـرة حـن لـلـوطن وما فـيه صـوّرها قـلم مـقيم في

صر إعجاباً بباريس وباألدب الفرنسي»(٢). لوء مع حنينه  باريس 

وتنفـرد رواية توفيق احلكيم «عـصفور من الشرق» سنة ١٩٣٨ بـأنها أول رواية عربية
عاجلت موضـوع عالقة الشرق بالغرب بشـكل مباشر وبتسميـة مباشرة لهما و«عن صراع
أزلي بـينهمـا.. ثم إنها تتـحدث بالضبط عن صـراع وليس عن قهر أو اسـتغالل أو اضطهاد
واحلال أن الصراع يفترض ضمناً ومنطقاً وجود عالقة تكافؤ ..»(٣) ولم تنفك عالقة الرواية
عطي حجازي إلى اعتبار أن الرواية وضوع إلى اآلن حتى ذهب أحمد عبدا العربية بهذا ا
ــوضـوع كــمــا خـرجت الــروايــة الـروســيــة من «مــعـطف الــعــربـيــة كــلــهـا خــرجت من هــذا ا

جوجول(٤)» وهو رأي ال يخلو من صواب وفي الوقت ذاته ال يخلو من تعميم.

ـعـارف ط (٤) ١٩٨٧/ ص١٨٤ . نــشـر الـعـقـاد مـقـالـته عن «غـرائب (١) مــطـالـعـات في الـكـتب واحلـيـاة: دار ا
الغرب» في البالغ في ١٢/٢/١٩٢٤ .

صرية ١٩٦٧/ ص١١ . (٢) زينب مناظر وأخالق ريفية. مكتبة النهضة ا
(٣) شرق وغرب  رجولة وأنوثة: جورج طرابيشي. دار الطليعة - بيروت  ط٤ ١٩٩٧/ص١٩ .

عطي حجازي: إسماعيل وإخوته. األهرام ٢٢/٥/٢٠٠٢ . (٤) أحمد عبدا
ومن أمثلة الروايات العالمات في مسألة الصراع احلضاري: 

ويلحي (العتبار أو آلخر عدت رواية). - حديث عيسى بن هشام «١٩٠٧» محمد ا
. - أديب «١٩٣٥» لطه حس

- قنديل أم هاشم «١٩٤٤» ليحيى حقي.
- ومن مـنـظــور أرحب عـد بـعض الـنــقـاد مـسـرحــيـة «إيـزيس» ١٩٥٥ لـلــحـكـيم «صـدىً درامــيـاً مـعـاصـراً
لسـيمفونـية اللـقاء احلضـاري ب مصـر واإلغريق..» راجع دراسة د. أحـمد عتـمان ضمن كـتاب: توفيق

ركز القومي لآلداب القاهرة ١٩٨٨ . ص ١٦٣ . احلكيم - الكتاب التذكاري ا
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أوالً : حـدود الغـرب وشـرق بال حـدود

على هذه األرض الفكـرية واألدبية نبتت قصائـد الشعراء في النصف األول من القرن
العشرين وكان من الطـبيعي واألمر كذلك أن تأتي انعكاسا مكـثفاً شفيف الداللة للتيارات
والـتـصـورات الـسـائـدة آنـذاك وأن يـسـتـقـطـر الـشـعـر الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة بـكل مالبـسـاتـهـا

ا ال تتحمله طبيعة الشعر وأقانيمه الفنية. ومداخالتها وأن ينفي الفضول منها 

وعـندمـا يحـضر الـغرب عـند الـشعـراء فإن حـضوره يـكون مـتشـحاً بـكل جتلـياته ألن
هذا الغرب/ اآلخـر حامل في ذاته لقيم سياسية وجـمالية وإنسانية وثقـافية للشاعر منها -
ـأمول أن تظـهر كل هذه الـتجلـيات منـفصلـة تمام كـما للـمفكـر - موقف وتـصور وليس من ا
االنفصال أو مـنبتة العـرى فإن ذروة احلضور تـتمثل أكثر مـا تتمثل في الـتداخل والتشابك

ستكنة بجوار اخلطوط البارزة. وفي رسم الصورة بكل أبعادها وظاللها ا

ولم يـكن ثـمـة خالف ظـاهـر حـول مـفـهـوم الـغـرب وحـدوده لـدى شـعراء مـصـر في تـلك
الفترة فالغرب - في عيونهم - هو أوربا الغربية تلك الوحدة اجلغرافية التي تمثل حضارة
ذات مالمح وتـقاليـد متمـاثلة فـي عمومـها أو متـقاربة وقـد تتجـسد في دولة من دولـها حتمل

طابعها احلضاري بخيره وشره وشاهد ذلك ما ستعرض له فصول الدراسة من أمثلة.

تحدة األمريكية لكن هذه احلدود قد تـتسع - في بعض األحيان - لتمتد إلى الـواليات ا
الدولة الصاعدة في بـدايات القرن العشرين أو «الدنيا اجلـديدة» بتعبير حافظ إبراهيم (١٨٧١
ـصـر سـنة - ١٩٣٢) في القـصـيـدة الـتي أنـشدهـا في حـفل أقـامـته كـلـية الـبـنـات األمـريـكيـة 
ة» أو الشـرق فإن اخلطاب فـتتح إلى مد يـدها إلى «الدنـيا القـد ١٩٠٦ وهو إذ يدعـوها في ا
- في اخلتام - يعود لـيؤكد جدتهـا فينسبهـا إلى مكتفشـها «كولومبس»  وكـأنه يذكر بأنها لم

تكن شيئاً مذكورًا قبل تاريخ االكتشاف (١٤٩٢م) وهي أرض الرجال والذهب: 
) أي نَــــــــبْــــــــتَــــــــيْـكِ أغــــــــلى بَ (أرض كــــــــو

ـال وأبـــــــقى مـــــــتـــــــاعــــــا? قـــــــيـــــــمــــــةً فـي ا
ـــــــــعـــــــــالي أرجـــــــــال بـــــــــهـم مـــــــــلـــــــــكْـتِ ا

أم نــــــضـــــــار به مــــــلـــــــكْتِ الـــــــبــــــقــــــاعــــــا?
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ال عــــــداك الــــــســــــمــــــاءُ واخلــــــصـب واألمْن
والزلْــتِ لــــــــــــــــلــــــــــــــــســالم رِبــــــــــــــــاعــــــــــــــــا

طـــــالــــعـي الـــــكــــون وانـــــظـــــري مـــــا دهــــاه
إن رُكْــن الـــــــــــــســالم فـــــــــــــيــه تـــــــــــــداعـى(١)

ظـهر ذلـك أيضـاً في قـصيـدتي أحـمد شـوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢): «أنس الـوجود» ووجه
ستر روزفـلت الرئيس األمريكي عند زيارته إلى مصر (١٩١٠) وقصيدته خطابه فيها إلى ا
ه (١٩٢٢) وهو األديب في حتية األستاذ «أم الريحاني» (١٨٧٦ - ١٩٤٠) في حفلة تكر
الـعـربي الـذي بـرز جنـمه بـعـالـم جـديـد مـازالت سـنـيـنه «قـشـيـبـة األبـراد» وقـد عـرف الـروائع
واخـترع البدائع - في نظـر شوقي - لكنه لم يـعرف بعد بالـفصاحة والبيـان ولم يلد شاعراً

في قامة «حسان» :
قـــــــضــــــيَّـتَ أيــــــامَ الــــــشـــــــبــــــابِ بــــــعـــــــالمٍ

لــــــبس الــــــســـــنـــــ قــــــشـــــيــــــبـــــة األبـــــرادِ
ولـــــــد الـــــــبـــــــدائـعَ والـــــــروائـع كـــــــلـــــــهـــــــا

وعَــــــــدتْـهُ أن يـــــــلــــــــد الـــــــبــــــــيـــــــان عـــــــواد
لـم يـــــخـــــتــــــرع شـــــيـــــطـــــان حــــــســـــانٍ ولم

تُـــــخــــــرجْ مـــــصــــــانـــــعُـهُ لـــــســــــانَ زيـــــاد(٢)

(١) ديوان حافـظ إبراهيم  ضـبطه وشرحه ورتـبه: أحمد أمـ أحمد الـزين إبراهيم اإلبـياري. دار اجليل -
بيروت د.ت  قصيدة: إلى رجال الدنيا اجلديدة ج١/ص٢٥٩ -٢٦١ .

- وصل «كريستوف كولومبس» (ت ١٥٠٦) إلى شواطئ سان سلفادور سنة ١٤٩٢م.
صري (١٨٨٧ - ١٩٢٢) قـصيدة بعنوان (الدنيا اجلـديدة)  واستخدم التعبير ذاته - ونظم عبداحلليم ا

في قصيدة أخرى بعنوان (معجزات أمريكا ونهوض سوريا) يقول فيها:
                   دنيا (كرستوف) اجلديدة أعلني    ما أضمرته من الفضاء األضلع 

صري شـاعر الوطنيـة والشباب  الـهيئة العـامة لقصـور الثقافة  ١٩٩٣ ص ٣٤١ ديوان عبداحلـليم ا
. ٣٦٧

(٢) ديوان شـوقي توثيق وتـبويب وشرح وتـعقـيب: د. أحمد احلـوفي. نهضـة مصر - الـقاهرة ١٩٨٠ جـ١/
ص٢٢٥ ص ٤٥٧ . زياد: عبيدالله زياد بن أبيه والي العراق من قبل األموي كان خطيباً بليغاً.



- ٦٩ -

وتطلب األمر وقتاً حتى يظهر - بوضوح - الوجه السياسي اخملتلف ألمريكا كما في
» (١٩٤٨) وفي آخر قـصائده التي كـتبها في قـصيدة عـلى اجلارم (١٨٨٢-١٩٤٩) «فلسـط

«رثاء محمود فهمي النقراشي باشا»(١).

وفي بـعض األحـيـان تـتسع حـدود الـغـرب لـتـشـمل دول أوربـا الشـرقـيـة ومـدنـهـا مثل
اني مدينة «ستاليننجراد» السوفيتـية فقد أظهر أهلها بسالة ومقاومة شديدت للحصار األ
الح الشـاعـر علي مـحـمود طه (١٩٠٢ - ١٩٤٩) يـة الـثانـيـة فتـقـدم ا في أثـنـاء احلرب الـعـا
ـدينة » لشـباب مصـر وجعل من صراع ا بـتحيـة شعريـة إلى أبطالـها ورفعـهم «مثاالً رائـعاً

من أجل البقاء رمزاً «لكل بطولة وشعار» :
يــــا فـــــتــــيــــة الــــفُــــوجلـــــا حتــــيــــةَ شــــاعــــرٍ

رقَّــت لــه فـي شــــــــــــــــدوه األشــــــــــــــــعــــــــــــــــارُ
مـــالح وادي الـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــيـــل إال أنــه

أغـــــرته بــــالـــــتــــيه الـــــسَّــــحــــيـق بــــحــــار(٢)

والـغـرب عـلى اإلجمـال في مـفـهـوم عبـدالـرحـمن شـكري (١٨٨٦-١٩٥٨) هـو الـشـمال
لك والعزم.(٣) موطن اآلري الذين «عمروا األرض وصالوا» والذين ورثوا ا

ـقــــابل كـان تــصـور الـشــعـراء لـلـشــرق يـتـســـع ويـضـيــق حــسب مـا يـقــتـضـيــه في ا
مـوضـوع الـقـصـيـدة فـالـشـرق قـد يــعـني الـشـرق األوسط والـعـربي مـنه خـاصـة وقـد يـعـني
الـشـرق األقـصى فـيضــم دوالً مـثل الـيابـان والـهنـد  والصـ وقـد يعـني الـشرق اإلسالمي
ـغـلـــوبـة علـى أمرهـا ويـعـود الـشـرق لـيضـيق - في كـثـيـر من الـقـصـائد - وكل الشـعــوب ا
فـيــعـني حتــديـداً مــصـر وقــد بـرزت كل هــذه الـتــصـورات عـنــد شـعــراء الـفــتـرة عـلـى تـعـدد

اجتاهاتهم الفنية والفكرية.

(١) ديوان علي اجلارم. دار الشروق - القاهرة ط٢/١٩٩٠ جـ٢/ ص ٤٠٠ ٢٨٦ .
(٢) ديـوان عـلي مـحـمود طه شـرح  وحتـقـيق: د. مـحـمد نـبـيل طـريـفي. دار الـفكـر الـعـربي - بـيروت ٢٠٠١

دينة الباسلة. ص٢٦٤ قصيدة: ا
(٣) ديوان عـبـدالـرحـمن شـكـري جـمع وحتـقـيـق: نـقوال يـوسـف. اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة - الـقـاهرة ٢٠٠٠

ص٣٤١ قصيدة: أبناء الشمال.
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ـفهوم تـعددة للـشرق متـجاورة في شعـر شوقي وإن أخذ ا فـاهيم ا وقد جـاءت هذه ا
الــعــربـي واإلسالمي احلــيــز األكـــبــر وهــو مــا يــتـــفق مع كــونه «شـــاعــر اإلسالم والــتــاريخ
اإلسالمي» وعـلى الـرغم من أنه لم يـكن من رجـال الـدين بل كـان من رجـال الـدنـيا فـإنه «لم
يترك قطـاعاً واحداً من قـطاعات الدائـرة اإلسالمية الـواسعة إال أواله عنـايته فصار اإلسالم
ـيزه أيـضاً عن مـعاصريه وعن ـية وهذا  بـأوسع معـانيـة عالم شـوقي الفكـري أو رؤياه الـعا

كل شعراء العمود فهو شاعر الرؤية الواسعة وهي كونية في أبعادها»(١) .

وكمـا وضح اعتداده بتفـاعل شعره مع أحداث األمة الـعربية في قصـيدته التي ألقاها
ه ومبايعته بإمارة الشعر بدار األوبرا (١٩٢٧): بحفل تكر
كـــان شــــعــــري الــــغــــنــــاءَ في فــــرح الــــشـــرْ

قِ وكـــــــــــــان الـــــــــــــعــــــــــــزاءَ فــي أحــــــــــــزانِـه
قـــــد قـــــضـى الـــــلـه أن يـــــؤلـــــفــــــنـــــا اجلـــــرْ

حُ وأن نــــــــلـــــــتــــــــقـي عــــــــلى أشــــــــجــــــــانه
كـــــــــلـــــــــمـــــــــا أنَّ بــــــــالـــــــــعـــــــــراق جـــــــــريح

سَ الـــــــشــــــرقُ جــــــنـــــــبه فـي عــــــمـــــــانه(٢)

فقـد اتضح في قصيدته الـكافية «تكلـيل أنقره وعزل اآلستانـة» هواه التركي واعتزازه
بـالـوالة األتـراك حـامـلي رايـة اإلسالم وحـمـاته قـبل سـقـوط دولـة اخلالفـة. إن الـربـاط الذي

يشده إليها: دين وكتاب وشرق إسالمي واحد:
يـــــا دولــــــة اخلُــــــلُـقِ الــــــتي تــــــاهـتْ عــــــلى

ــــســــمــــوكِ ركْـن الــــســــمـــــاك بــــركــــنــــهـــــا ا
بــــــيـــــنـي وبـــــيــــــنكِ مــــــلَّـــــة وكــــــتـــــابُــــــهـــــا

والــــشـــــرقُ يَــــنْــــمـــــيــــني كـــــمــــا يَــــنْـــــمــــيكِ

(١) العودة إلى شوقي أو بعد خمس عاماً: عرفان شهيد. األهلية للنشر والتوزيع بيروت ١٩٨٦ ص٤٨٦ .
(٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٥٨٩-٥٩٠ .
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لـم يـــــــــــنــــــــــــقـــــــــــذ اإلســالمَ أو يـــــــــــرفـعْ لـه
رأســـــاً ســـــوى الــــنـــــفـــــرِ األُلى رفـــــعــــوك(١)

الكه ما لم يُـستدع اإلسالم إطاراً عـاماً و«صلة وقـد يصعب حـصر حدود الشـرق و
: رحم» وما لم يُتخذ الشرق نسباً وانتساباً

هــــزتْ دمــــشقُ بــــني أيــــوب فــــانـــتــــبــــهـــوا
يـــــهــــــنـــــئـــــون بـــــنـي حـــــمـــــدانَ فـي حـــــلبِ

ومـــســلــمــو الـــهــنــد والـــهــنــدوس في جــذلٍ
ومــــســـلــــمـــو مـــصــــر واألقـــبــــاطُ في طـــرب

ـــــــــهــــــــــا اإلسـالمُ فـي رحمٍ ـــــــــالـك ضَـــــــــمَّ
وشـــيــجـــةٍ وحـــواهـــا الــشـــرقُ في نـــسب(٢)

وهكذا تتسـع احلدود لتضيق وتـضيق لتتسع ويـشرق الشاعـر معها ويغـرب لينتخب
- في نهاية األمر - مصر ويتوج بها «مفرق الشرق» ومتوحداً معها في صدحة اعتداد:

أنــــــا تــــــاج الــــــعالء فـي مــــــفــــــرق الــــــشـــــرْ
قِ ودُرَّاتُــه فــــــــــــــرائــــــــــــــدُ عــــــــــــــقــــــــــــــدي(٣)

صدر السابق جـ١/ ص٣٥٨ . (١) ا
- أعلنت أنقرة رسمياً عاصمة للدولة التركية في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٣ .

(٢) ديوان شوقي  جـ١/ص٣١٤ . قصيدة: انتصار األتراك في احلرب والسياسة ١٩٢٢ - أما مفهوم الشرق
األقصى فيظهر مثالً في قصيدته: «زلزال اليابان» جـ١/ص١٤٥ و"غاندي» جـ١/ ص٤٥١ . 

- ويظهر عـند اجلارم الشـرق بإطاره العـربي أو كل بلد ناطق بـالعربيـة في رثاء إسماعـيل صبري باشا
(ت ١٩٢٣):

وعـزيز عليـه أال تقـوال. صادح الشرق قد سكت طويالً 
نـاسبـة زواج األمـيرة فـوزية من إمـبراطـور إيران - ويـتسع لـيضم إيـران في قـصيـدة «بهـجة األفـراح» 

محمد رضا بهلوي (١٩٣٩): 
أعـادا للشرق عزاً وذكراً سطَعَ «الفوز» و"الرضا» ب تاج 

- ديوان اجلارم ص ٦٢ ٥٢٨ .
(٣) ديوان حافظ إبراهيم جـ٢/ ص٨٩ قصيدة: مصر.
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وألنـها «مصر»  فريـدة الفرائد فـإن شاعراً مثل فـخري أبي السعود (١٩١٠-١٩٤٠)
رأى أن خيوط الـتآمر مـعقودة من أكـثر من اجتاه لـيس فقط النتـمائهـا اإلسالمي أو العربي
ـناسـبـة مـا أبداه أو الـشرقـي أو اإلفريـقي بل لـكل ذلك مـجـتـمعـاً وهـذا مـا سجـله سـاخـراً 
ؤتمر الوطني بدور السينما بعض األجانب من أمارات االستهجان في أثناء عرض مناظر ا

فيهتف لسان حال الغرب:
أقـمْ صــــاغــــراً وارغم حــــيـــــاتَكَ واشــــقَــــهَــــا

! فـــــــــــإنـك مــــــــــصـــــــــــري وإنـك مُــــــــــسْــــــــــلـمُ
وإنــك شــــــــــــــــرقــي ونــــــــــــــــسـلُ أعــــــــــــــــاربٍ

يَـــــــديـــــــنُـكَ غـــــــربي ويَـــــــعْـــــــلُـــــــوك أعـــــــجمُ
وإنك بــــــــ الـــــــبـــــــيض أســــــــمـــــــرُ كـــــــالح

(١) وحــــظُّكَ في الــــدنــــيــــا كـــجـــلــــدكَ أســـحمُ

ثانيًا: االغـتراب في الغـرب

ـا يـتـشكل هـذا الـتصـور ألبـعـاد الشـرق والـغرب عـنـد الـشعـراء قـبل االرحتال إلى ر
عالم الغرب وقـبل التلبس بـهواجس السفر ودواعـيه لكنهم عـندما يرحتـلون ال يغادر الوطن
عقـولهم وال أفئـدتهم وال عتبـات أجفانـهم يستـحضرون الـوطن وقسماتـه حتى ال يذوبوا في

ـصرية الـعامة لـلكتاب ١٩٨٥ (١) ديوان فخـري أبو السـعود: جمع وتـقد وحتقـيق د. علي شلش. الـهيئة ا
ص ١٢٤ . قصيدة: فإنك مصري.

من الطبيعي أن تنعت مصـر من شعرائها بأنها: عـروس الشرق ودرته وحارسه وكعبته وعَلَمه... راجع
مثالً: ديوان علي اجلارم ص٢١ ٩٦ ٣٤٧ وديوان شوقي جـ١/ص٤٧٧ وديوان علي محمود طه ص٨٧

. ٢٦٦
لكن جتدر اإلشارة إلى أن هـذه النعوت وغيـرها مثل: مشكـاة الشرق وغرته ومهـجته... ظهرت بوضوح
وكب التـحرري..»  يقول أم ناصر الدين شرقي «لكـونها كبرى بالدهم ولسيـرها في طليعة ا لدى ا

(لبنان ١٩١٣): 
ومصر من الشرق القِالدةُ في النحْرِ بني مصر أنتم من بني الشرق غرَّة

ويقول وديع عقل (لبنان ١٩٢٨):
للشرق ال يحيا بالها. إن الكنانة مهـجة 

راجع: الشعر والوطنية في لـبنان والبالد العربية: ولـيم اخلازن. دار العلم للمالي ط٣ بيروت ١٩٩٢
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الغـرب أو يـنال من جتـلـدهم طول الـتـغرب. والـغـربـة تنـتج احلـن الـذي تـشب جذوته كـلـما
ـعلول والـشعـر - نفسه - اشتـدت وطأة اإلحسـاس بالـغربة الـعالقة بـينهـما عالقـة العلـة با
في كثـير من مـساحاته وفي انـفالته من أغراض الشـعر الدنـيا تشـكيل لفـتوة احلنـ وكربة
ـكان إلى اغـتراب الغـربـة هذا إذا نـظرنـا في الـعمق من مـفـهومـهمـا عـندمـا يـتجـاوز غربـة ا
الروح والـفكر ويهتز احلـن إلى جماليات احلـياة وإلى حضور الغائب من بـهجتها محاوالً

اخلروج مع الشاعر الرهيف من قوافل القبح والغ والقهر.

وقـد أورد اجلاحظ في رسالته «احلـن إلى األوطان» الـعديد من أقوال الـعرب والعجم
وآراء الـفالسـفــة في احلـنـ وشـغف اإلنــسـان بـاألرض حـتي قــيل: «من عالمـة الـرشـد أن
ادية) كانية (ا النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة» وكلها تتعلق بالغربة ا
ثم «تـطـور األمـر إلى مـفهـوم مـادي ومـعـنـوي مـعاً حـ ارتـبط بـقـضـايـا احلريـة (ال وطن بال
حرية) والـفقر والغنى (الفـقر في الوطن غربة والغـنى في الغربة وطن) ولكن األرض مازالت
تـشـد أبنـاءهـا مـهـمـا تـطورت مـفـاهـيـمـهم ومـهمـا حـاولـوا الـتـخـلص من االغـتراب عـن طريق

 .(١)« الرحيل ومن هنا بقي الشعر العربي احلديث فواحاً بزفرات احلن

وكان مشـهد احلن حاضراً بقوة في قـصائد شوقي األندلسيـة (أندلسية الرحلة إلى
األنـدلس صـقـر قـريش) فـقد ارحتـل إلى إسـبـانيـا مـنـفـيـاً بـعـد خـلع اخلـديـو عـبـاس وقـيام
ـيـة األولى لـهـذا رأى اإلجنـلـيـز نـفـيه من مـصـر فـاحلـرب - في تـقـديـرهم - ال احلـرب الـعـا
يناء اإلسباني حتتـمل صوتاً وطنياً جـهيراً مثل صوت شوقي. وكـانت إقامته في برشلـونة ا
تـوسط في الفـتـرة من ١٩١٥ إلى ١٩١٩ وهي تمـثل رحـلته الـثانـية إلى طل عـلى البـحـر ا ا
الـغـرب األوربي بـعد رحـلـته األولى إلى فـرنـسـا(١٨٩١-١٨٩٣) و «بيـنـمـا كـانت األولى رحـلة
مـثل باألدب الـفرنـسي كانت هـذه فتـرة انغالق قـضاهـا شوقي انـفتـاح علـى األدب األوربي ا
ـعاصرة»(٢) ويرجع الـدكتور مـحمود بعـيداً عن األدب األوربي اإلسبـاني والتـيارات األدبـية ا

(١) د. ماهر حـسن فهمي: احلـن والغـربة في الشـعر العـربي احلديث. معهـد البحـوث والدراسات الـعربية
القاهرة ١٩٧٠ . ص٦ . وراجع: رسائل اجلاحظ حتقيق عبدالسالم هارون. مكتبة اخلاجني ١٩٦٤ .

(٢) العودة إلى شوقي ص ٧٥ .
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ا يتأكد مـكي هذا االنغالق إلى أصول نـفسانيـة  إلى االكتئاب الـذي كان فيه شوقي(١) ور
هـذا الـتـفـســيـر بـاإلشـارة إلى أن الــظـرف احلـيـوي اجلـديــد لـشـوقي (شـاعــر األمـيـر خـريج
دة ستة أشهر اإلقامة احملددة باريس ساكن القصر) كان ظرفاً قاسياً ( قُطِع الراتب عنه 

تحارب عام ١٩١٨)(٢). في برشلونة حتى إعالن الهدنة ب ا

وعلى الـرغم من طـول هـذه الفـتـرة (خمس سـنـوات) التي أنـتج خاللـها روائـع شعـرية
ـعـاصـرة غـيـر حـاضـرة وحـظـيت عـبـرت عن دور جــديـد في حـيـاته وشـعـره فـإن إسـبـانــيـا ا
كن اإلمـساك به هـنا األندلس ومـاضيـها الـعـربي واإلسالمي بالـنصـيب األوفـر أما الـذي 
قاطع اخلالدة في أدب احلـن والقصيدة األولى «أندلسية» ال حتمل من األندلس فهو تلك ا
عارضة لنونية إال العنـوان وبعض اإلشارات التاريخيـة واألداء الفني الذي يأتي على نسـق ا
ــشـهـورة وكـمـا يــسـتـدعي هـذا الــنـسق الـعـنـونــة فـإنه يـسـتــدعي كـذلك احلـالـة ابن زيـدون ا
الـشعـرية الـوجدانـيـة التي نـظم فيـها الـشاعـر األندلـسي قصـيدته بـعدمـا غادر مـوطنه تـاركاً
وراءه «والدة» احلب ومرسالً من أشـبيلـية أشواقه وأحزانه وظـمأ جوانحه(٣) فيما عدا ذلك
كان فإن نغم الـغربة احلـزين ونواحهـا يصدران من وتـر واحد وتر األسى الـعميق عـلى ا
ـكـان الـذي غـادره قـسـراً ومـكـان اإلقـامـة اجلـديـد الـذي يـسـتوعـب ماضـيـه أكثـر من معـاً: ا
صائب االغـتراب والتي أظهرها أن يكون الوطن غير الوطن حاضره ويبدو اإلدراك احلاد 
«غيـر سامـرنا» والـصحـبة غـير الـصحـبـة وأن يكـون «البـ سكـينـا» وطائـر الشـوق مكـسور
لك حـينذاك إال أن يتـجرع ما استـطاع من ماء احلنـ وأن يرسل ما شاء اجلناح فـما 

من أفان الشجو وأن يبحث - قانطاً - عن طبيب للروح األسيانة يقول شوقي:

(١) األندلس في شعر شوقي ونثره. مجلة «فصول»  مجلد (٣) العدد (١) أكتوبر. - ديسمبر ١٩٨٢  ص٤ .
عارف ط (١٣) ١٩٩٨ ص٣١ . (٢) راجع: شوقي شاعر العصر احلديث: د. شوقي ضيف. دار ا

و: احلن والغربة في الشعر العربي احلديث ص٤٦ .
(٣) مطلع نونية ابن زيدون

وناب عن طيب لُقيانا جتافينا                      أضحى الثنائي بديالً من تدانينا 
راجع القصيدة ومناسبتها: في ديوان ابن زيدون ورسائله شرح وحتقيق علي عبد العظيم. دار نهضة

مصر للطبع والنشر ص١٤١ .
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يــــا نــــائـحَ الــــطَّـــــلحِ أشـــــبــــاه عـــــواديــــنــــا
نــــشـــــجَى لـــــواديكَ أم نـــــأسى لـــــواديــــنــــا?

مـــــاذا تـــــقُـصٌّ عـــــلـــــيـــــنـــــا غـــــيـــــرَ أن يـــــداً
قـــصَّتْ جـــنـــاحَـكَ جـــالت في حـــواشـــيـــنـــا?

ُ أيـــكـــاً غـــيــــرَ ســـامـــرِنـــا رمى بــــنـــا الـــبــــ
أخـــــا الـــــغــــــريبِ وظـالًّ غـــــيـــــرَ نــــــاديـــــنـــــا

كـلٌّ رَمـــــتْه الـــــنــــوى ريـشَ الــــفـــــراقُ لـــــنــــا
ُ سِـــكـــيـــنـــا ســـهـــمـــاً  وَسُـلَّ عـــلـــيك الــــبـــ

ُــــنْــــصَـــدعٍ إذا دعــــا الــــشَّـــوقُ لـم نــــبــــرحْ 
من اجلــــــنـــــــاحــــــ عَـيٍّ ال يُــــــلــــــبــــــيــــــنــــــا

ٍ جتُــــــــــرُّ مـن فـــــــــنَـنٍ ســــــــــاقــــــــــاً إلـى فـــــــــ
وتَـــســــحَبُ الـــذيـلَ تـــرتـــادُ الــــمُــــؤاســـيـــنـــا

أُســــاةُ جــــســـمِـكَ شــــتّى حــــ تــــطـــلــــبُــــهُمْ
فَـــمَن لـــروحـكَ بـــالـــنُّــطْـس الــــمُـــداويـــنــا!(١)

إن «أخا الـغريب» - هنا- يتـوسل باحلمام النـائح  ليتقاسم معـه ما تكتظ به نفسه من
أحــزان وآالم أو لـيــتـخــذه «واســطـة» بــ ذاته ومـوضــوعه وهـو بــذلك - عــلى وجـدانــيـته -

: وروث الشعري في احلن يستدعي آلية من آليات ا
(أقــــول وقـــــد نــــاحت بـــــقــــربي حـــــمــــامــــة:

أيــــا جــــارتــــا هل بــــات حـــــالُكِ حــــالي?)(٢)

وإن كـان االحتراز بـافتـراق النوع لـكلـيهمـا « فإن يك اجلـنس يابن الطـلح فرقـنا» يؤذن
بانحالل عرى التوحد والتماهي مع الطائر/ الرمز.

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٤٧ .
(٢)  شـرح ديـوان أبي فـراس احلـمـداني البن خـالـويه إعـداد د. مــحـمـد بن شـريـفـة. مـؤسـسـة  عـبـد الـعـزيـز

البابط لإلبداع الشعري - الكويت ٢٠٠٠/ ص١٣٠
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ـنفى) فإن دواعي الشوق غترب (ا وألن احلـن قد يكون «رجع صـدى» للضجـر با
الـتي يـسـتـحـضـرهـا الـشاعـر ويـسـتـغـرق في تـفـاصـيـلهـا قـد يـكـون أيـضـاً لـونـاً من ألوان
االفتقـاد لكل مـا يسـتحـضره في واقـعه اجلديد وأخـص ما يفـتقـد ويسـتحـضر في الوقت
ذاته حياة الشرق الـتي تتمثل في مفردات مصرية: تمـائم الصبيان والرُّقى التي حتفظهم
ـرح ومـسـتـقـر األجـداد ومـسـتـقبـل األحـفـاد والـكـافور من سـحـر الـسـاحـرين ومـالعب ا
صري عندما يوقن أن مصر (أو أم والريحان كما يحضر التاريخ الديني لهذا الشرق ا
موسى) لم تـنفه ولم تلق به في بحر الغـربة عن سخط أو نقمـة بل فعلت ذلك مضطرة عن

محبة له وإشفاق عليه:
لـــــكنَّ مـــــصــــــرَ وإن أغـــــضتْ عــــــلى ِمـــــقَـــــةٍ

عـــ مـن اخلُـــلْـــد بـــالـــكـــافـــور تـــســـقـــيـــنـــا
عـــــلـى جـــــوانـــــبـــــهــــا رفَّـتْ تـــــمـــــائـــــمـــــنــــا

وحـــــول حــــافـــــاتـــــهــــا قـــــامت رواقـــــيـــــنــــا
مـالعـب مَـــــــرِحتْ فــــــــيـــــــهـــــــا مـــــــآربُـــــــنـــــــا

وأربُـع أنـــــــسِتْ فـــــــيــــــهـــــــا أمــــــانـــــــيــــــنــــــا
ومـــــــطـــــــلـع لــــــســـــــعـــــــودٍ مـن أواخـــــــرنــــــا

ومَـــــــــغْــــــــرب جلـــــــــدودٍ مـن أوَالــــــــيـــــــــنــــــــا
بـــــنَّــــــا فـــــلـم تَــــــخْلُ مـن رَوْحٍ يُـــــراوِحــــــنـــــا

من بـــــر مـــــصــــرَ وريـــــحـــــانٍ يُـــــغَـــــاديـــــنــــا
كـــأم مــــوسى عــــلى اسم الــــله تــــكـــفُــــلـــنـــا

ــــلـــقــــيــــنـــا(١) وبـــاســــمه ذهــــبتْ فـي الــــيم تُ

ـية األولى أوزارها وويالتها سـمح لشوقي باخلروج من وبعـد أن وضعت احلرب العا
برشـلونة فـقصد األندلس الـعربية «وبـينهـما مسيـرة يوم بـالقطار اجملـد» لكن «الشوق إلى
األنـدلس أغلب والنـفس بحق زيـارته أطلب» وتثـمر الرحـلة مطـولته الـتي عارض فيـها سيـنية

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٤٨-١٤٩ .
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البحـتري في وصف إيوان كسرى والثـلث األول من سينية شوقي يـحتله احلن إلى مصر
قدمة النثـرية التي يعدد فيها دواعي ويكـاد يصبح قصيدة مسـتقلة بذاتها في هذا الـباب وا
الـسـفـر إلى األندلـس وآثارهـا ال تـخلـو من اسـتـدعـاء مصـر وآثـارها إذ «يـسـري زائـرها من
حـرم إلى حرم كـمن يُـمـسي بـالكـرنك ويـصـبح بـالهـرم فال تـقـارب غـير الـعـتق والـكرم» إن
مـصر الصـبا والـشباب واجلـرح اليـقظـان تطرح نـفسـها في مقـدمة الـقصـيدة ليس كـتقـليد
فـني مـن تـقـالــيـد الـرحـلــة األدبـيـة بـل كـمـوضـوع أســاسي يـســبق - في مـنـطـق الـشـعـور -
ويــتـصــدر أي مـوضــوع آخـر ويــجـعــله غـرة الــقـصــيـدة الـتـي يـشــرف من خاللـهــا عـلى كل
الـتفـاصيل يتـقدم كـما تـتقـدم مكانـة مصـر في نفـسه. فهل يـسلوهـا أو ينـشغل عـنهـا بواقعه
الـعـصيب? أو يـغـيب عن جـفونه شـخـصه ولـو ساعـة? وهل مـرور الزمـن في مثل هـذه احلـالة
دهش والـعجـيب من اآلثار تـصرفه عـن حقيـقة احلـقائق في قـلبه كـفيل بـالعالج? وهل رؤيـة ا
ولبه? وهـل من العـدالـة أن يـسـتـباح الـوطن لـشـتـات األرض ويحـرم مـنه عـاشـقه األول? إنـها

أسئلة احلن التي تترى إجاباتها في أسى وعمق ال حدود لهما:
اخـــــتالفُ الــــــنـــــهـــــار والــــــلـــــيل يُــــــنْـــــسي

اذكـــــــرا لـي الـــــــصــــــــبـــــــا وأيـــــــامَ أُنــــــــسي
وصـــــــــــفــــــــــــا لـي مُــالوةً مـن شــــــــــــبـــــــــــابٍ

صُــــــــــــــــورت مـن تــــــــــــــــصـــــــــــــــوّرات ومَـس
عــــصــــفتْ كــــالــــصَّــــبــــا الــــلــــعــــوبِ ومـــرت

ــــــــــنـــــــــــةً حــــــــــلـــــــــــوةً ولــــــــــذةَ خَــــــــــلْـس سِ
وسال مـــــصـــــرَ هل سال الـــــقـــــلبُ عـــــنـــــهــــا

ــــــــؤسي أو أســــــــا جُــــــــرحَـه الــــــــزمـــــــــان ا
كـــــــلـــــــمـــــــا مــــــرت الـــــــلـــــــيـــــــالي عـــــــلـــــــيه

رقّ والـــــعــــــهـــــدُ في الــــــلـــــيـــــالـي تُـــــقـــــسّي
ــــــــســـــــتــــــــطـــــــار إذا الــــــــبـــــــواخــــــــر رنّتْ مُ

أول الـــــــلـــــــيـل أو عـــــــوتْ بـــــــعـــــــدَ جَــــــرس
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راهـب في الـــــضــــــلـــــوع لـــــلــــــســـــفـن فـــــطْن
كــــــــلـــــــمـــــــا ثُـــــــرْنَ شـــــــاعَــــــــهن بــــــــنَـــــــقْس

يــــــا ابــــــنــــــة الــــــيـم مــــــا أبــــــوكِ بـــــــخــــــيل
ـــــــــنـعٍ وحـــــــــبس مـــــــــالـه مـــــــــولـــــــــعـــــــــاً 

أحــــــــــــــرام عـــــــــــــــلـى بــالبــــــــــــــلــه الــــــــــــــدَّوْ
حُ حـالل لــــــــلــــــــطـــــــيــــــــر مـن كـل جــــــــنس?

: وكذلك يأتي البيت الفرد من أبيات القصيدة ثمرة من ثمار احلن
وطــــــني لــــــو شُــــــغـــــلـتُ بـــــاخلــــــلـــــد عــــــنه

نــــازعــــتــــني إلــــيـه في اخلــــلــــد نــــفــــسي(١)

وظـلت دواعي الشـوق واحلنـ تتـسرب في قصـائد شـوقي  طيـلة مـنفـاه الغربي وفي
راسالت التي خال مراسالته الشـعرية إلى بـعض رصفائه من شـعراء مصـر الكبـار وهي ا
منـها ديـوانه. لقـد نزح الـشاعـر عن وطنـه مخلـفاً وراءه حـياة بـهيـجة (حف كـأسهـا احلبب)
وهـا هي تـسـتـحيـل في الـغـرب إلى أنـات مـريـرة و«مـنـاهل آسـنـة» وكـؤوس يـحف بـهـا الـظـمأ
واحلرمان  ووجد ال يـتحول إلى مصر النيل واخلالن. يـبعث شوقي إلى حافظ إبراهيم هذه

األبيات الثالثة:
يــــا ســـــاكــــني مـــــصــــرَ إنــــا ال نـــــزالُ عــــلى

عــهــد الــوفـــاءِ - وإنْ غــبــنــا - مُــقــيــمــيــنــا 
هـالَّ بـــــعــــــثـــــتُـمْ لـــــنــــــا من مــــــاءِ نـــــهــــــركُم

شـــــيـــــئـــــاً نَـــــبُلًُّ بـه أحـــــشـــــاءَ صـــــاديـــــنــــا
ــــــنــــــاهـلِ بــــــعــــــد الــــــنــــــيل آســــــنــــــة كـلُّ ا

مـــــا أبـــــعـــــدَ الـــــنـــــيـلَ إال عن أمـــــانـــــيـــــنـــــا

ويـجيبه حافظ بـثالثة من طرازها الـبيت األخير منـها يلخص حـالة شوقي ذلك النائي
: قيم - في مصر - روحاً وفكراً ووجداناً الغريب جسداً وا

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٢٠٤-٢٠٥ قصيدة: روعة اآلثار العربية باألندلس.
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لـم تــــــنـــــــأ عـــــــنه وإنْ فـــــــارقـتَ شــــــاطـــــــئَه
وقـــد نــــأيــــنـــا وإن كــــنــــا مـــقــــيــــمـــيــــنـــا(١)

كمـا يرسل شـوقي بـيتـ إلى شيخ الـشـعراء إسـماعـيل صـبري (١٨٥٤-١٩٢٣) في مـعنى
حر الشوق ورقرقة الدموع فيجيبه بأبيات خمسة في معنى الفراق وتذكر األيام التي سلفت.(٢)

وحـ يتـذكر صقـر قريش عـبدالرحـمن الداخل فـهو يتـذكره ألنه مـثله «غـريب بأقصى
كن أن «يغني غريق عن غريق» وكالهما شرق وجتتاحه الـهموم فماذا  الغرب» يحن إلى ا

«نازح أيك وفريق»(٣).

لم يـكن الـنـفي الـسـبب الـرئـيـسي في ارحتـال الـشـعـراء إلى الـغـرب فـالـذين تـعـرضوا
لالسـتبـداد الـسيـاسي إلى درجـة الـنفي قـلـة من الـشعـراء الـقادرين عـلى الـتـأثيـر في الـناس
وإثارة حـميـتهم هـكذا كـان شوقي ومن قـبله الـبارودي (١٨٣٨ - ١٩٠٤)(٤) ومن بـعده بـيرم
التونسي (١٨٩٣ - ١٩٦١)(٥) وهكذا ينكسر اإلحساس بـالغربة وتتحول نبرة احلن بعض
التحول عندما يكون االرحتال بإرادة الشاعر وسعيه الدؤوب سواء أكان السفر للدراسة أم

للسياحة والتجوال أم لالستشفاء.

يذهب زكي مبارك (١٨٩١-١٩٥٢)(٦) إلى باريس عن سبق إصرار وتصميم وقد بقي
خمس سنـوات (١٩٢٧-١٩٣١) دارساً في جامـعة السوربـون وفي مدرسة الـلغات الـشرقية
تـوجت بحـصوله عـلى شـهادة الـدكتـوراه وكان يـقسم الـعام بـ الـقاهـرة حيث يـعمل ويـدخر
ال وبـ باريس حـيث يـقيم «كـالطـير الـغريب»(٧) لقـد كـانت رغبـة زكي مـبارك في الـدراسة ا

(١) ديوان حافظ إبراهيم جـ١/ ص ١٨٦ .
(٢) ديـوان إسـمـاعيل صـبـري بـاشا ضـبط وشـرح وتـرتيـب أحمـد الـزين. مـطبـعـة جلـنة الـتـأليـف والتـرجـمة

والنشر القاهرة ١٩٣٨/ ص١٢٧ .
(٣) ديوان شوقي جـ١/ ص٢١٦ قصيدة: صقر قريش - موشح أندلسي.

(٤) نفي إلى جزيرة سيالن حيث عاش فيها سبعة عشر عاماً.
(٥) نفي إلى باريس.

(٦) راجع عن حياته صفحات مجهولة من حياة زكي مبارك: محمد محمود رضوان. كتاب الهالل ١٩٧٤ ص ١٧-٥٩ 
يالد الدكتور زكي مبارك: تقد د. شكري عياد. الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩١ . ئوية  - الذكرى ا

(٧) زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري. دار اجليل بيروت ١٩٧٥ ص٥ .
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: «اللـهم ال تمتني قبل ـصاعب والعقبـات ودعا الله قائالً بـالسوربون قويـة واجه من أجلها ا
مـالك التي أصـبح أهلـها سادة األ وأسـاتذة الـشعوب...» أن أرى كيف يـدرس العـلم في ا
ـياً بـغيـة الوصول إلى ا يـعني هـذا أيضاً «أن الـرغبـة في توكـيد الـذات وحتقـيقهـا أكاد ور
ـشـقات»(١) يـسـجل هـذه الـرغبـة في مـسـتـوى أسـاتـذته هـو الـذي دفـعه إلى حتـمل كل تـلـك ا

قصيدته «ثورة على الوجود» التي نظمت بباريس سنة ١٩٢٨:
يـــا جـــيــرة الـــســـ يــحـــيـــا في مـــرابـــعــكم

فـــتـىً إلى الــــنــــيل يــــشـــكــــو غــــربــــة الـــدارِ
جــــــنـتْ عـــــــلــــــيـه لــــــيـــــــالــــــيـه وأســــــلـــــــمه

إلى احلــــــــوادث صَـــــــحْـب غـــــــيـــــــر أبـــــــرار
أحـــــــــالـه الـــــــــدهـــــــــر فـي ألْواء غـــــــــربـــــــــته

روحـــاً مُـــعـــنّى وجــــســـمـــاً نِـــضْـــوَ أســـفـــار
يــــســـــعى إلى اجملـــــد تــــرمــــيه مــــخــــاطــــره

بـــــــنـــــــافـع من شـــــــظـــــــايـــــــاهـــــــا وضــــــرَّار
ـــــــــــقــــــــــبـى كـل عـــــــــــاديــــــــــةٍ عــــــــــزاؤهُ أن عُ

يـــشـــقـى بـــهـــا احلـــرُّ إكـــلــــيل من الـــغـــار(٢)

إن بعض النظـر في أبياته الـسابقة يـدل على أن الغربـة التي يشكـو من «ألوائها» فتى
النيل تـستمد أوارها من جناية األصدقـاء عليه ومن معاناته على صعـيد احلياة العلمية في
مـصـر قــبل ذهـابه إلى بــاريس يـقـول عن نــفـسه في مــقـدمـة «أحلـان اخلــلـود»: «وانـدفع في
الدراسـات اجلامـعيـة انـدفاعـاً شديـداً فنـال إجازة الـلـيسـانس في العـلـوم النـفسـية واألدبـية
سنة ١٩٢١ ونال إجازة الدكتـوراه في اآلداب سنة ١٩٢٤ ثم هاجر إلى فرنسا سنة ١٩٢٧
ومـازال يجـاهـد حـتى ظـفـر بـإجـازة الـدكتـوراه في اآلداب من الـسـوربـون ودبـلـوم الـدراسات

ؤسسـة العربيـة للدراسات والـنشر بيروت ١٩٩٨/ (١) د. خليل الـشيخ: باريس في األدب العـربي احلديث. ا
ص ١٥٠ -١٥١ .

طـبعة الرحـمانية صر ١٩٤٧ ص ٣٢٠ -٣٢١ وذكـريات باريس.  ا (٢) أحلان اخللـود. دار الكتاب الـعربي 
القاهرة ١٩٣١ ص ١٧٦ .
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الـعـلـيــا في اآلداب من مـدرسـة الـلـغـات الــشـرقـيـة في بـاريس سـنـة ١٩٣١»(١). لـقـد «هـاجـر»
و«جـاهد» و «ظل يـطـارد اجملد» حـتى «الظـفر» رغم إدبـار الـزمان وإحـساسه بـأنه «غريب في
باريس» - وهـو عـنوان قـصـيـدته - ومحـروم من مـتع احلـياة الـبـاريسـيـة فـيمـسي و«الـفراق

ويل» ويحن إلى مصر وهو في جنة احلي الالتيني(٢): 
يـــــــا جــــــنـــــــةَ اخلـــــــلــــــدِ كـــــــيـف يــــــشـــــــقى

فـي ظــــــــــــلـك الــــــــــــنـــــــــــازحُ الــــــــــــغـــــــــــريـبُ
الـــــــــنـــــــــاسُ من لـــــــــهـــــــــوهِـمْ نـــــــــشــــــــاوى

ودمــــــــــــــــــــــعــه دافــق صــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيــب
يـــــــــقـــــــــتـــــــــات أشـــــــــجـــــــــانـه وحـــــــــيـــــــــداً

فـــال صــــــــــــــــــــــــــــــديـــق وال قــــــــــــــــــــــــــــــريـــب
ــــــــــسـي أقــــــــــصـى أمــــــــــانــــــــــيـه حــــــــــ 

أن يـــــــــهــــــــــجـع اخلـــــــــفـق والــــــــــوجــــــــــيب
أحــــــــــــــــبــــــــــــــــتــي والــــــــــــــــفــــــــــــــــراق ويـل

تُـــــــــــــرمـى بـــــــــــــأرزائـه الـــــــــــــقـــــــــــــلــــــــــــوب
جـــــــــــــزاكـم احلـب هـل نـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــتـم

مـــــــــــا كـــــــــــان مـن وِردنـــــــــــا يـــــــــــطـــــــــــيـب?

تعة والـشعر والصحبـة واجلمال «نصارع الكأس واحليـاة التي يحن إليهـا هي حياة ا
ال نبالي»  و «زاد أبصارنا جمال...»(٣).

ويضاف إلى ذلك كله سبب آخر زوجة وفيـة خلفها وراءه في «الوادي العزيز» تذكره
كلما الح أصيل:

رعى الـــلهُ فـي الـــوادي الـــعـــزيـــزِ عـــقـــيـــلـــةً
عـــــزيـــــز عـــــلـــــيـــــهـــــا أنْ يـــــقـــــالَ بـــــعـــــيـــــدُ

(١) أحلان اخللود  ص ٥٤ .
(٢) أحلان اخللود  ص ٣٠٥-٣٠٦ و: ذكريات باريس  ص٩ .

(٣) أحلان اخللود  ص ١١٠ - ١١١ .
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تُـــــذكــــرهــــا اآلصـــــالُ مــــا كــــان بـــــيــــنــــنــــا 
فـــــــتــــــــرعـــــــدُ مـــــــنــــــــهـــــــا أذرع ونُـــــــهـــــــود

جـــنـــيت عـــلـــيــهـــا مـــا جـــنــيـت من الـــهــوى
وخــــلَّــــفــــتـــــهــــا تــــفـــــنى أسًـى وتَــــبــــيــــد(١)

ـعـارف إلى جامـعة أمـا مـحمـد عـبدالـغني حـسن (١٩٠٧-١٩٨٥) الـذي أوفدته وزارة ا
إكسـتر بـإجنلتـرا لدراسة الـتربيـة وعلم الـنفس ومكث بـها أربعـة أعوام (١٩٣٢-١٩٣٦) فإن
نشورة في تقالـيد الرحـلة وهواجس احلنـ تبدأ عنـده «قبل السـفر» وهو عنـوان القصيـدة ا
سـبـتـمـبــر ١٩٣٢ فـفي الـغـد الـقــريب سـوف تـغـيـب األمـاني ويـودع حـبـيــبـته اآلسـرة ويـركب
ضي إلى «هم» الدراسة وإن ادخـر له العزم واإلرادة  وغداً سوف اخملاطر وغـداً سوف 
يعـود «ظافراً طـرباً» بالـشهادة - مـثل زكي مبارك - وكـأنهمـا ذاهبان خلـوض معركـة تتطلب

اجلهاد والعود بالغنيمة.(٢)

ولم تمض أيـام قليـلة بل بعـد يوم - حتـديداً - وفي طـريقه إلى إجنلـترا من باريس
حتى كـتب «بـعد الـفراق» حـيث هزه الـشـوق إلى مصـر التي ودعـها بـقـلب «كأنه لـهب»  لكن

شوقه في هذه الساعة «يعزه الطلب» وما من سبيل سوى استحضار طيف أمه:
أمـــــــاه هل ســــــاعــــــة فـــــــتــــــجــــــمــــــعــــــنــــــا?

أم هـل ســـــــبــــــيـل لـــــــنــــــا فـــــــنـــــــقـــــــتــــــربُ?
ولــــــــيــــــــدكـم فـي الــــــــبالد مــــــــبــــــــتــــــــعــــــــد

مــــــــحــــــــبـــــــكـم فـي الــــــــبالد مــــــــغــــــــتـــــــرب
يــــــــــكـــــــــاد ال يــــــــــنـــــــــقـــــــــضـي لـه ســــــــــبب

لــــــــــــــــلـــــــــــــــــعــــــــــــــــلــم إال وراءه ســــــــــــــــبـب
ركـــــــــــبـت يـــــــــــوم الـــــــــــوداع مـــــــــــاخـــــــــــرة

يــــــا لـــــيت أحــــــبـــــابـــــنـــــا بــــــهـــــا ركـــــبـــــوا

(١) أحلان اخللود  ص٣٠٧ قصيدة: جنوى القلب على شواطئ الس نشرت بالهالل عام ١٩٢٨ .
(٢) قصيدة: قبل السفر أبولو سبتمبر ١٩٣٢ .



- ٨٣ -

يــــــــومــــــــان قــــــــد أثـــــــرا عــــــــلـى كــــــــبـــــــدي
فــــــكــــــيف لــــــو بــــــاعــــــدت بــــــنــــــا احلــــــقب

يـــــومـــــان من عـــــمـــــرنــــا قـــــد اقـــــتــــضـــــبــــا
فــــكــــيف عــــمــــر الــــســــنــــ يُـــقــــتَــــضَبُ?(١)

وتـتـجـدد «ذكـرى الـوطن» ويـتـجـدد احلـنـ إلـيه خـاصـة وأن الـشـاعر ودعـه و «الـفؤاد
منـكسـر والضـلـوع منـصدعـة» فـإذا كان قـد قعـد باجلـسم فـإن قلـبه «بالـذكـريات مـعه» يحن

شفق العطوف عما صنع الله به: ويسأل سؤال ا
وهل نــــــســــــجــــــتم مـن قــــــطــــــنـــــكـم حُــــــلالً

فـــــــــاحلــــــــرُّ يـــــــــرفــــــــو بـــــــــكــــــــفـه رُقَـــــــــعَهْ?
ـــــــــــــــصــــــــــــــنــع حــــــــــــــجــــــــــــــراً وإن أرد 

فـــــــهل يُـــــــرادُ الـــــــدخـــــــيـلُ كـي يـــــــضـــــــعه?
نُــــــــــبـــــــــــئـتُ أن الــــــــــبـالد جـــــــــــائــــــــــعــــــــــة

أذاك حـق أم أنــــــــــــــهــــــــــــــا شــــــــــــــبِــــــــــــــعـه?
ونــــــيـلُ مــــــصـــــرٍ مــــــازال مــــــنــــــتــــــجــــــعـــــاً

ســـــــهـلَ الــــــــنـــــــواحـي لــــــــكل مـن جنَــــــــعَه?
يـــــــا مـــــــصـــــــرُ قــــــلـــــــبـي إلـــــــيك مـــــــتـــــــجه

يـــــا مــــــصــــــر عـــــيــــــني إلــــــيك مــــــطـــــلــــــعه
ذكــــــرتُ أمـــــــسـي بــــــهـــــــا فـــــــمــــــا بـــــــرحتْ

أشـــبــــاحــــهـــا فـي الــــدمـــوع مــــلــــتـــمــــعه(٢)

وتـسـتـمـد غربـة «فـخـري أبـو الـسـعـود» آالمـهـا من حـادث خـاص كان لـه أثر بـارز في
حـيـاته وشـعــره عـلى الـسـواء. فـبــعـد أشـهـر من وصـولـه إلى جـامـعـة إكـســتـر (زامل مـحـمـد

عارف  ط (١) ١٩٤٧/ص ٢٠-٢١ (١) من وراء األفق. دار ا
صدر السابق.  ص ١٦-١٨ قصيدة: ذكرى الوطن. (٢) ا
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ـعارف) وفي الـنصف األخيـر من عام ١٩٣٢ ماتت أمه(١) عبدالـغني حـسن في بعثه وزارة ا
وأحس بوحـدة عاتـية عبـر عنـها في أكـثر من قـصيدة(٢) ويـتسـرب الشـجن العمـيق إلى نفس
الشـاعر ويثـور على حنـينه إلى مصـر بعدمـا فرطت في «وديـعة» احلب الغـالية فمـا حفظت
الـوداد وال رعت البعـاد إنها األم «فؤاد رحـيم» شاطره أصفى أيـام العمر - كم شـاقه اللقاء

- وحن كالهما إلى اآلخر ولكن بال جدوى:
صَـــبــا الـــقــلبُ مـن شــوقٍ وحنّ إلـى مــصــرا

رويـــــــدك قـــــــلــــــــبي ال حـــــــنـــــــ وال ذكـــــــرا
تــــــشــــــوقك مــــــصـــــــر ال فــــــؤاد بــــــهــــــا إلى

لـــــــقــــــائك مـــــــشــــــتــــــاق وال كــــــبــــــد حــــــرى
ـــــصـــــرَ قـــــبـل بـــــيـــــتي وديـــــعـــــةً تـــــركت 

من الــود فــاســتــولـى عــلــيــهــا الــردى غــدرا
ومــــــا حــــــفــــــظتْ مــــــصــــــر ودادي وال رعتْ

بـــعــادي وال صــانت كـــمــا خــلــتـــهــا الــســرَّا
فـــــــــؤاد رحــــــــــيـم كـــــــــان مـسُّ حــــــــــنــــــــــانهِ

أرقَّ عــــلـى قــــلـــبـي من الــــقَــــطــــر أو أســـرى

ادية غـربة معنوية روحية يسيـطر عليها القلق والرغبة في كانية ا وتستحـيل الغربة ا
الوحدة األبدية:

يــــــــــــعـــــــــــــودُ إلـى أوطــــــــــــانـه كـلُّ نــــــــــــازحٍ
فـــيـــحــــمـــد ظالً في حـــمـــاهـــا ومـــســـتـــذرى

وأحـــيــــا غــــريــــبــــاً طـــولَ عــــمــــري مــــفـــرداً
ـــصـــر أو تـــنـــاءيت عن مـــصـــرا(٣) رجـــعتُ 

قدمة ص ٩-١٠ . (١) ديوان فخري أبو السعود  ا
(٢) راجع قصائده: رويدك قلبي يا ليتني  ذكرى العام. الديوان: ٧٣ ٧٥ ٨٦ .

(٣) ديوان فخري أبو السعود ص ٧٣-٧٤ قصيدة: رويدك قلبي.
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وإذا كان الشعـور باألسى لفـراق األم قاسماً مـشتركاً بـ كل من شوقي ومحـمد عبد
الـغـني حسن وفـخـري أبي السـعـود فإن األخـيـر تفـرد بـفجـيـعة فـقـدها وهـو مازال في أوج

غربته الدراسية.

الـضباب الـدخان قـتامة الـنهـار األمطار: هـي مفردات األجـواء التي أثـارت - بشكل
مـبـاشـر - مشـاعـر الـغـربة واحلـنـ إلى الـوطن في نـفس عـبـد الرحـمن شـكـري فـقـد قضى
الـشـاعر ثالث سـنوات بـإجنلـترا في بـعـثة دراسـية بـجامـعة شـفـيلـد فيـما بـ خريف ١٩٠٩
وشـتاء ١٩١٢ وضم ديوانه الـثاني «آللئ األفكـار» الصادر في عـام ١٩٣١ قصيـدتيه «شاعر
في الـغـربـة» و «حــنـ غـريب»  ويالحـظ - بـدءاً- اإلحلـاح عـلى أمــرين في عـنـوانــيـهـمـا: أن
ــوضـوع الـذي يـســتـوطن كـلــيـهـمـا هــو الـغـربـة ). وا ــرسل شـاعـر (يــتـقن الـشــدو واحلـنـ ا

وإحساس الغريب.

فعمة بالبراءة في الوطن وقبل هجرته في القصيدة األولى يستدعي شكـري صورته ا
شـرق وأسباب ـرح في فضاء الـنهـار ا الـدراسيـة حيث كـان مثل عـصفور دائم الـتغـريد 

الغناء عديدة: احلب والوطن والصحبة احلميمة:
كــــــــنـتُ مــــــــثـلَ الــــــــغـــــــــريــــــــد جـيء بـه من

روضـه والـــــــــــزمــــــــــانُ غـــــــــــيـــــــــــر ذمــــــــــيـمِ
حــــــيث وجـهُ الــــــنــــــهــــــار جــــــذالن بــــــسّــــــا

مُ ووجـهُ الــــــــــظـالم غــــــــــيــــــــــرُ بــــــــــهــــــــــيـم
ــــــــــــثــــــــــــارٍ ودواعٍ إلـى الــــــــــــغــــــــــــنـــــــــــــاء كِ

مـن حـــــــــبــــــــيـبٍ ومـــــــــوطـنٍ وحــــــــمـــــــــيم(١)

وكان الشـاعر سيء احلظ في إقامـته بإجنلترا(٢)  فقد سـكن بلدة شفيـلد وهي مدينة
صنـاعية تـمتلئ سـماؤها بـالدخان واألمـطار حتجب ضـياء الشـمس معظم الـوقت فهي مثل

القبر ظلمة ووحشة:

(١) ديوان عبدالرحمن شكري  ص١٨٥ .
(٢) لم تكن الـطبيـعة اإلجنلـيزيـة بهذه الـقتامـة طوال الوقت عـند شكـري ألننا سـنجده يـكتب قصـائد أخرى

بتناول مختلف مثل: الشالل اجلبل الغابة. راجع الديوان: ٥٥٦ ٦٥٣ ٦٦٧ .
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أنـــــــزلـــــــوه فـي مـــــــنـــــــزلٍ مـــــــثـل بـــــــطن الْـ
أرضِ جــــــــهمِ الــــــــســــــــمـــــــاء جــــــــهمِ األد

فــــــقــــــضـى عــــــيــــــشَه غـــــــريــــــبــــــاً عن األهْـ
ــلِ قــــــلـــــــيلَ الـــــــعــــــزاء جمَّ الـــــــهــــــمــــــوم(١)

وعندما يـحن إلى مصر في قـصيدته الثـانية «حنـ غريب»  فإنه يحن إلـيها في ضوء
غترب اإلجنـليزي وفي ظل قسوة الـظروف البيئيـة: فهنا (شفـيلد) النهار ما يفتقـد في هذا ا
ـوحشة والسماء الـتي يكسوها الدخان. مطر «مثل السـجن العبوس» واخلطوب ا القـا ا
وهـناك (مـصـر): أماكن األنس ونـسـائم النـيل وزمن الـذكريـات والنـهـار الضـاحك بـالبـشر

والشمس (هذا مع إخفاق حظه فيها):
أبـغِ فـي مــــــــصـــــــرَ آمــــــــراً بــــــــالــــــــتــــــــأسي

وتــــــــمــــــــهـل وانــــــــظــــــــر أمــــــــاكـنَ أُنــــــــسي
خــــــذلــــــتـــــــني فــــــقـــــــمتُ أنــــــشـــــــدُ حــــــظي

في ســــــواهــــــا فــــــكــــــان مـــــوردَ نــــــحــــــسي
أنـــــــشـــــــقـــــــوني نـــــــســـــــائـمَ الــــــنـــــــيـل إني

لـــــعـــــلــــــيل والـــــنــــــيلُ حـــــاجــــــةُ نـــــفـــــسي!
حــــيث وجهُ الــــنــــهـــار يــــضـــحـك بـــالــــبـــشـ

ـــــــــر فـــــــيـــــــروي ظــــــــمـــــــأَ زهـــــــرٍ وغـــــــرس
ـــــــرُّ بـــــــهـــــــا الــــــدهــــ أنـــــــا فـي بـــــــلـــــــدةٍ 

ــــرُ حـــزيـــنــــــاً ال يـــســـتــــضـــيءُ بـــشــــــمس
فــــهي مــــثلُ الــــســــجن الــــعـــبــــوسِ نــــهـــاراً

قــــد رمـــتــــني فــــيـــهــــا اخلــــطـــوبُ بــــبـــأس!
لــــــبـــــسـت فـــــوقـــــنــــــا الـــــســــــمـــــاءُ حـــــداداً

فــــــــكـــــــأن الــــــــســـــــمــــــــاءَ قـــــــبــــــــةُ رمس!(٢)

صدر السابق  ص١٨٥ . (١) ا

صدر السابق  ص١٨٦ . (٢) ا
ـوحش لـدى شـاعـر آخـر مـثل: عـبـدالـعـزيـز عتـيق كـن - أيـضاً - تـلـمس أثـر الـضـبـاب والـسـكـون ا  -
(١٩٠٦-١٩٧٦) في قصـيدته «النـسيان» الـتي كتبت مـن وحي إقامته بـإجنلتـرا للحـصول على الـدكتوراه

(١٩٤٨) راجع ديوانه: أحالم النخيل مكتبة مصر بالفجالة ١٩٦٠ .
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ـكـان الـغـربي وبـرودته قــد أثـارتـا حـنـ شـكـري إلى مـصـر فـإن وإذا كـانـت وحـشـة ا
الفتـرة الطويـلة التي قـضاها أحمـد زكي أبو شادي (١٨٩٢- ١٩٥٥) بـإجنلتـرا دارسا للطب
والعلـوم (١٩١٢-١٩٢٢) جعلته ـ فيـما يبدو ـ يألف الضـباب ويأنس إليه  بل راح يدافع عنه

وعن «وطن الضباب» ويتمنى وجوده في بلد الشمس «مصر» : 
ـــــــــــــــــــدُّوكِ دارَ الــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــابِ عَ

ولـــــــــــــــــــــــذَّتــي  فــي ضـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــابِــكْ
قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان شـــــــــــــــبـه ســـــــــــــــيــــــــــــــاج

إال لــــــــــــــــــــــــــدى أصــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــابــك
مـــــــــــــا ضـــــــــــــاق صـــــــــــــدريَ مــــــــــــنـــــــــــــهـم

بـل ضــــــــــاق بــــــــــعــــــــــد احــــــــــتــــــــــجــــــــــابك
مـن مـــــــــــبـــــــــــدلـي شـــــــــــمــــس مـــــــــــصــــــــــرٍ

بــــــــــنـــــــــفــــــــــحــــــــــــة من ضـــــــــــــبــــــــــابك?(١)

ـقابـلـة وفي الـغرب من الـغـرب األوربي (أمـريكـا) جنـد شـاعراً مـثل سـيد وفي اجلـهـة ا
قطب (١٩٠٦-١٩٦٦)(٢) جتيش نـفسه بـاحلنـ «في ليـلة دفـيئـة من ليـالي كالـيفـورنيـا» بهذا
الدفء تخطر مصر الدافئة على خياله وفؤاده (وهو القادم أصالً من صعيد مصر) ويرسل

من هنالك «هتاف روح» حنيناً إلى الليالي واألمسيات والنسيم اجلميل: 
فــي اجلـــــــــــــــو يـــــــــــــــا مـــــــــــــــصـــــــــــــــرُ دفء

خــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــالــكْ ـــــــــــــــــــــــــدنــي إلـــيّ  يُ

(١) األعمال الشعرية الكامـلة ألبي شادي. دار العودة - بيروت ٢٠٠٥٤ ص ١١٢-١١٣ . وراجع عن الشاعر :
كمال نشأت :  أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي احلديث. دار الكاتب العربي  ١٩٦٧ .

و: د. عـبد الـعزيـز الدسـوقي: جمـاعة أبـولو وأثـرها في الـشعـر احلديث. اجملـلس األعلى لـرعايـة الفـنون
واآلداب ١٩٧١ .

ـناهج (١٩٤٨-١٩٥٠). عـارف للـتـخصص في الـتربـيـة وأصول ا (٢) سـافر إلى أمـريـكا ضـمن بعـثـة وزارة ا
صـرية ط(١) ١٩٨٧ راجع عـنه: د. عبـدالـلطـيف عبـداحلـليم: شـعراء مـا بعـد الـديوان- مـكتـبة الـنـهضـة ا
. دار الوفـاء للطـباعة والـنشر - جـ١/ص ٢٣-٦٨ . و: سيـد قطب حيـاته وأدبه: عبدالـباقي مـحمد حـس

نصورة جـ١ (٢) ١٩٩٣ . الفصل األول - حياة سيد قطب ص ١٣-٥٨ . ا
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وتــــــــــســــــــــتــــــــــجــــــــــيـشُ حــــــــــنــــــــــيــــــــــنـي
ـــــــــــــــنــــــــــــــالـكْ إلـى الـــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــالـي هُ

ــــــــــــكـــــــــــارى لـألمــــــــــــســــــــــــيـــــــــــات الــــــــــــسُّ
نـــــــــــــــشــــــــــــــوى تَـــــــــــــــرِفُّ خــــــــــــــيـــــــــــــــالـك

ونــــــــــــســـــــــــــمــــــــــــة فــــــــــــيـك تــــــــــــســــــــــــري
ـــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــة مــن جـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالـك ريَّ

جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكِ مـــلءُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي
تُـــــــــــــرى خـــــــــــــطـــــــــــــرتُ بـــــــــــــبـــــــــــــالـك?(١)

وضوع الغرب بأبعاده أما علي محمـود طه - أكثر شعراء االجتاه الوجداني معـاجلة 
. في «تاييس اجلديدة» يتساءل عرضاً اخملتلفة فيخفت صوت احلن لديه حتى ال يكاد يب

و «ملء يديه» غادة سويسرية:
أأنــــــــا الــــــــغــــــــريـب هــــــــنــــــــا ومـلءُ يـــــــدي

ــــــــرحِ?(٢) أعــــــــطــــــــافُ هــــــــذا األغــــــــيــــــــد ا

وفي «حتت الشـراع ب الـشـرق والغـرب» وهي من وحي رحلـته إلى أوربا صـيف عام
١٩٤٦ تمر بخاطره مصر بهذا اخلاطر:

يــا بــحــرُ مـــا بك مــا بي! مـــصــرُ مــا بــعــدتْ
(٣) ولي إلــــيــــهــــا بــــهــــذا الــــشــــعــــر إســــراءُ

(١) الـرسالـة: أبريل ١٩٥٠ الـعدد ٨٧٧ وله قـصيـدة أخرى في الـتـشوق إلى مـصر هي «دعـاء الغـريب» مجـلة
الكتاب يونيو ١٩٥٠ .

نصورة ط (٢) . دار الوفاء للـطباعة والنشر ا وراجع: ديوانه جمع وتوثيق عبد البـاقي محمد حس
١٩٩٢ ص ٩٩-١٠١ .

الح التائه ص ١٥٧ . (٢) ديوان علي محمود طه ليالي ا
صدر السابق شرق وغرب ص ٣٦٦ . (٣) ا
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الح الـتـائـه لم يـسـافر ولم يـكن مـسـتـغـربـاً خـفـوت اإلحـسـاس بـالغـربـة في شـعـره فـا
للدراسـة أو لإلقامة في أي بلد أوربي بل كان سـفره جملرد السياحـة والتجوال  وبالتالي لم
دى الـزمني الـقصـيـر والتـنقل من بـلدة إلى أخـرى ببـروز هذا اإلحـساس في نـفسه يسـمح ا
وشـعره. وبدأت رحالته األولى فـي صيف عام ١٩٣٨ واستـمرت عامـاً بعد عـام متردداً على
سـويـسـرا والـنـمـسـا وأواسط أوربـا(١) وكـان لـهـذه الـرحالت أثـر واضح في حـيـاته الـفـكـريـة
عبـر عن البـشر والطـبيعـة واحلياة والـنفـسية وفي اتـساع ديوانه أللـوان عديـدة من الشعـر ا
في أوربـا ولم تـكن لتـوجـد بهـذا الـوضوح لـوال هـذا الشـغف بـالتـنـقل واألسفـار يـسجل في

: قصيدة «بحيرة كومو» هذا األثر ويشطر عمره إلى نصف
شــــــــــــاعـــــــــــرَ الـــــــــــنـــــــــــيـلِ طُـفْ بـــــــــــهـــــــــــا

ــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــرْ غَــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا كـلَّ مُ
ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــضـتْ الــــــــــــــــــثــالثــــــــــــــــــون قَ

فــي الـــــــــــتـــــــــــفــــــــــــاهـــــــــــاتِ والـــــــــــهَـــــــــــذَرْ
فــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــزوّدْ مــن الـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــعـ

ــــــــــــــــــــــــــيـــم أليـــــــــــــــــــــــــامـــك األُخـــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــنــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــيــلِ أمْ أيــن وادي الــــــــ

قــــــــــــــــاهــــــــــــــــريَّــــــــــــــــاتُــه الــــــــــــــــغُــــــــــــــــرَر?
ال تــــــــــــــــقــلْ أخــــــــــــــــصَــبَ الــــــــــــــــثــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــهــــــــــــــنـــــــــــــــا أورقَ احلــــــــــــــجــــــــــــــر!! فُ
ـــــــــنـــــــــا يـــــــــشـــــــــعُـــــــــرُ اجلـــــــــمـــــــــادُ هـــــــــهُ

ــــــــــــــــــــــرْ!(٢) ــن شــــــــــــــــــــــعَ ــــــــــــــــــــــوحـــي  ويُ

مثلـت هذه الرحالت «نـقطـة حتول» في الـنظـر إلى الطـبيعـة والشـعور والـشعـر يصرح
بأهـمـيـتهـا و«كـأنهـا جـرس يـدق منـبـهـاً إلى أن معـالم الـطـريق قـد تغـيـرت فـجأة  وكـان عـمر

عارف ط (١٢) - ١٩٩٩ ص ١٦١ - ١٦٨ . عاصر في مصر. دار ا (١) راجع: د. شوقي ضيف: األدب العربي ا
الح التائه ص ١٣٢ . . (٢) ديوان علي محمود طه ليالي ا
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اضي فـي «وادي النـخيل» سـتـــاً وثالثــ سـنـــة ال ثالث كـمـا يقـول وقـد اضطـره الوزن ا
إلى هـذا التساهل في مســألة العمــر. وعلى شــاطئ بحيرة كومو خلع علي محمود طه هذه
الح السـنــوات وسـمّــاهـا «تفـــاهات وهـذراً» دون أن يسـتثـني منـها حـتى ديوانه اجلـميل «ا

التائه»(١).

ثالثًا: الغـرب احلـاضـر و الشـرق الغـائب

تـخـطى الشـاعـر احلديـث موقف احلـنـ إلى الـشرق واإلحـسـاس بالـغـربـة إلى موقف
ـوقف الـذي شـكـله تـأمل الواقع إدراك الـغـرب والوعي بـأبـعـاده الـسطـحـيـة والـعمـيـقـة وهو ا
ـعـرفي  كــمـا شـكــله طـول االحـتــكـاك مع هــذا اآلخـر وكـانت أولى اجلـديـد والـتــحـصـيـل ا
: حـالـة الـشرق ـقارنـة بـ حـالـت خـطوات اإلدراك هـي تلـمس الـتـنـاقض ب حـضـارتـ وا

وحالة الغرب.

إن من أبرز مـالمح العصـر أنه «عصر مـعنويـات ومثالـيات وثنـائيات فـكرية هـو عصر
ـغـايرة «لـلـروح الغـربـية» ـادة» و«الـروح الشـرقـية» ا ـضادة «لـصـراعات ا «القـيم الـروحيـة» ا
والثقافة ب «الشرق والغرب» أو ب الفطرة والعلم و «هل يوجد اليوم شرق?» (كما يتساءل
تـوفـيق احلـكـيم في مـقـال له بـهـذا الـعـنـوان عـام ١٩٣٨) كـمـا هـو عـصـر اجلـديـد والـقد و
ناهض عارض «ألدب الـصنعـة» الذي يجـتر القـد الغابـر و «أدب الروح» ا «األدب احلي» ا

عدة» وأدب الضعف»(٢). «ألدب ا

وإذا كان «محسـن» توفيق احلكـيم ينتـهي في «عصفور من الـشرق» بعـد حديث مطول
ا ـادي اآللـة: «نعم... الـيـوم ال يوجـد شـرق!.. وإ عن الـشـرق الروحـاني اآلدمي واألوربي ا
هي غابـة عـلى أشجـارهـا قردة  تـلـبس زي الغـرب عـلى غيـر نـظام وال تـرتيب وال إدراك»(٣)
فإن أحمـد حسن الزيـات ميّز من قـبل ب حضارة الـغرب وحضـارة الشرق «هـذه تقوم على
ـنـفـعة الـروح وتلـك تقـوم عـلى اآللـة وهـذه تصـدر عن الـعـاطـفة واإليـثـار وتـلك تـصدر عن ا

الئكة: الصومعة والشرفة احلمراء. دار العلم للمالي بيروت  ط٢ ١٩٧٩/ ص٤٢ . (١) نازك ا
(٢) د. ناجي جنيب: توفيق احلكيم وأسطورة احلضارة. دار الهالل ١٩٨٧/ ص٤٤-٤٥ .

(٣) عصفور من الشرق - مكتبة اآلداب القاهرة ١٩٨٤ ص٢٠٤ .
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ا هي ضمان السعادة للناس يزة التي ينبغي أن تكون حلضارة على حضارة إ واألثرة وا
ي»(١). وحتقيق السالم العا

ـكن تبـصر جـوهر الـقضيـة في قول سـعيـد العريـان: «إن للـشرق حـضارة أخرى ال و
شــاهدة فـقـد دَرَست معالم هـذه احلضارة فلم يـبق منها ما جتلهــا الـعــ وال تدركهـــا ا
تـــراه الـعـــ إال أرض ونـــاس وتـاريــخ يـتـحـدث عن مـاض يـخـزى من ذكـر حـاضره..»(٢)
ـكن تلمس هذا اجلـوهر - أي ثنائـية الشـرق الغائب في مواجـهة الغرب احلـاضر عند كما 

الشاعر احلديث.

يـفتـتح حافظ إبـراهـيم القـرن العـشـرين (حتديـداً سنـة ١٩٠٠) بقـصـيدة «اإلخـفاق بـعد
الكد» وفـيها ينعى مجد الـشرق (العرب والترك) وهو من جـانب آخر ينعى حظه وعمره الذي
كـابدة فـإذا كـان انتـسابه الم» وا طـواه ب «األسـفار والـنصـب» فمـا أصاب غـير «أنـيـاب ا
لك غيـر احلسرة على زمـان الشرق الذي لهذا الـشرق سببـاً مباشراً في عـثار آماله  فـما 
ولّى زمـان اجملـد والسـطـوة الـتي خـشي من بـأسـها الـغـرب أمـا حـال مـصر فـإنـهـا ال تـسر
ـتــصـون كل خـيــراتـهـا أحـداً: الــفـقـر يــزحف في كل مـكــان وهي أرض الـذهب واألجــانب 
س اجلراح فتـكون العـاقبة (كاإلسـفنج) فـماذا يفـعل? إنه ب أمـرين مرّين: الكالم والـنقـد و

: مض لكن ضميره الوطني ال يرضاه أبداً عروفة (السجن) أو السكوت ا ا
فـــإن تـــكنْ نــــســـبـــتي لـــلــــشـــرق مـــانـــعـــتي

حــــظّــــاً فــــواهــــاً جملــــد الــــتــــرك والــــعـــربِ
وقـــــاضــــبــــاتٍ لــــهـم كــــانـت إذا اخــــتُــــرِطتْ

تــــــدثَّــــــرَ الــــــغــــــربُ فـي ثـــــوبٍ مـن الــــــرَّهَب
وجـــــمــــرةٍ لــــهم فـي الــــشــــرق مــــا هَــــمَــــدتْ

وال عالهــــــــا رمــــــــادُ اخلــــــــتْـلِ والــــــــكـــــــذب
مــــــتـى أرى الــــــنــــــيـلَ ال حتــــــلــــــو مـــــواردُه

لـــــــغـــــــيــــــــر مُـــــــرتـــــــهـبٍ لـــــــلـهِ مُـــــــرتــــــــقب

(١) الراديو والشاعر. الرسالة السنة الثانية العدد ٧٨-٣١/١٢/ ١٩٣٤/ ص٢١٢٢
(٢) نقالً عن : د. ناجي جنيب: توفيق احلكيم وأسطورة احلضارة ص٤٥ .
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فـــــقــــد غـــــدتْ مــــصــــرُ فـي حــــالٍ إذا ذُكــــرتْ
جـــادتْ جـــفــــوني لـــهـــا بـــالـــلـــؤلـــؤِ الـــرَّطب

كــــــأنــــــني عــــــنــــــد ذكــــــري مــــــا ألـمَّ بــــــهـــــا
ــــــــوت والــــــــهـــــــربِ قَــــــــرْم تــــــــردَّدَ بــــــــ ا

إذا نـــــطـــــقـتُ فـــــقـــــاع الـــــســـــجنُ مـــــتَّـــــكـــــأ
وإن ســـــــكـتُّ فـــــــإن الــــــــنــــــــفسَ لـم تــــــــطب

أيــــشـــتـــكـي الـــفـــقــــرَ غـــاديـــنــــا ورائِـــحُـــنـــا
ـــــشـي عــــلـى أرضٍ من الـــــذهب?! ونـــــحن 

والــقــومُ فـي مــصــرَ كــاإلِسْــفَــنْج قــد ظــفــرتْ
ُـــحـــتـــلب(١) ـــاء لـم يـــتـــركـــوا ضَـــرْعــــاً  بـــا

ـبكية نـتيجة مـباشرة لالحتالل الـغربي فإن البـكاء الشكلي/ وإذا كانت هذه احلال ا
اجلـمـالي «الـلـؤلـؤ الـرطـب» - إذا جـاز الـوصف- يـتـحـول إلى سـخط - أكـثـر صـدقـاً - عـلى
أحوال مـصر االجـتمـاعيـة تلك الـتي جتـسدت في قـضيـة زواج الشـيخ علي يـوسف صاحب
ـرير ؤيـد) سـنة ١٩٠٤(٢) انـطـلق حـافظ في ثورة مـن ثورات الـغـضب الـساخـر ا (جـريـدة  ا
على الـعيوب االجـتماعـية التي تـفشت في مصـر ولم يوفر من ذلك شـباباً وال شـيوخاً وفي
ـكن تسـميـته «مدح رد الـفعل» ا  مقـابل ذلك يحـاول مدح «الـغريب» «األجـنبـي» «الدخـيل» 
الـذي يـنـتج عن الـسـخط واإلحـسـاس بـالـظـلـم وضـيـاع «احلـقـيـقـة» ولـيس عن قـنـاعـة مـطـلـقـة
ـفارقـة احلادة عـندمـا يُقرن ـمدوح إنه مـدح يسـتدعـيه فداحـة ما وقـع بالشـيخ اجلـليل وا با

ذنب» فيعذب عذابه: «البريء مع ا
أنـــــــابـــــــتـــــــة الــــــعـــــــصـــــــر إن الـــــــغـــــــريب

ــــــــمــــــــصــــــــرَ فال تــــــــلــــــــعــــــــبي مُــــــــجـــــــدٌّ بِ

(١) ديوان حافظ إبراهيم  جـ٢/ ص١١٨ - قرم: السيد العظيم
(٢) خـطب الشـيخ عـلي يوسف ابـنة الـسـيد أحـمد الـسادات شـيخ الـسادة الـوفائـيـة ورضيت الـفتـاة وسكت
األب فعقد العقد في بيت البـكري من غير علم األب فرفع الوالد األمر إلى احملكـمة الشرعية طالباً فسخ
العقد لـعدم الكفـاءة في النسب وقضت احملـكمة بفـسخ عقد الزواج. وكـان لهذه القـضية ثورة في الرأي

العام فاضت بها الصحف وأكثر فيها الشعراء.
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يــــــقـــــولــــــون: فـي الــــــنَّشْءِ خــــــيــــــر لــــــنـــــا
ـــــــــــلـــــــــــنَّـشء شــــــــــر مـن األجـــــــــــنــــــــــبـي ولَ

أفي (األزبــــــكــــــيــــــة) مــــــثــــــوى الــــــبــــــنـــــ
ــــــــســـــــــاجــــــــد مـــــــــثــــــــوى األب? وبـــــــــ ا

ــــــضــــــحــــــكــــــات) ـــــــصــــــرَ مـن ا (وكم ذا 
كــــــمــــــا قــــــال فــــــيــــــهـــــا (أبــــــو الــــــطــــــيب)

ـــــــــــمـــــــــــرُّ وعـــــــــــيـش يُـــــــــــمِـــــــــــرُّ أمـــــــــــور تَ
ونـــــــــحـن من الـــــــــلــــــــهــــــــو فـي مــــــــلـــــــــعب

َ الــــــــذبــــــــاب وصـــــــــحف تــــــــطـنُّ طــــــــنــــــــ
وأخــــــــــــــرى تَـــــــــــــشُـنُّ عــــــــــــــلـى األقـــــــــــــرب

وهــــــــذا يـــــــلــــــــوذُ بـــــــقـــــــصــــــــر األمـــــــيـــــــر
ويــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــو إلــى ظــــــــــــــــــلــه األَرْحـب

وهــــــذا يـــــلــــــوذ بـــــقــــــصـــــر الــــــســـــفــــــيـــــر
ــــــــــــــــطـــــــــــــــنــبُ فــي وِرْدِهِ األعـــــــــــــــذب(١) ويُ

وتأتي قـصيدة «رحـلة حافظ إلى إيـطاليا» نـتاجاً لـرحلته الـوحيدة إلى أوربـا ففي سنة
دة ثالثة أشهر لقضائها خارج القطر زار ١٩٢٣ طلب حافظ إبراهيم إجازة من دار الكتب 
خالل الـرحلـة شـماليّ إيـطالـيـا والتـيـرول النـمـسوي وبـاريس وكـنيـسة عـلى قـمة جـبل مـونتي
كاتيـني ومقبرة نابليون وبـيت فيكتور هيجـو ومتحف تماثيل الشمع(٢) جتلى احلصاد الفني
لـلرحـلـة في هـذه الرائـيـة التي راعـى فيـهـا تقـالـيـد الرحـلـة في األدب العـربي: وصف الـبـحر
قابالت ب حياة عالم واآلثار. ويـهمنا - هنا - الـقسم الذي يختص بـا الـسفينة اخملـاطر ا
الشرق والغرب إن ع حافظ - السائح العابر - تقع على كل ما يفارق العالم الذي غادره
ـظاهـر الطـبيعـية حـيث شمـسهم مـثل فتاة - بعـد رحلـة عاصفـة - ويبـاينه من كل وجه في ا

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٥٧-٢٥٨ .
قدمة ؤلـفات الكامـلة حلافظ إبـراهيم (الديـوان). مكتـبة لبـنان - بيـروت ط (١) ١٩٩١ ا (٢) راجع في ذلك: ا

ص م.
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شـرقيـة مـحجـبـة من الضـبـاب والغـيم وشـمسـنـا مثل غـربـية سـافـرة من الصـحـو والصـفاء
شاكـلة الـظاهرة وال يـنفذ كـرور الذي يتـوقف عنـد السطـح وا وحيث التـصويـر الضعـيف ا
إلى أي عـمق فيـذكر بـأحاجي الـشعر في عـصور الـضعف. وفي األخالق والـسلـوك يسـتمر
تـهكم فيقارن بـ األخالق الشرقية واألخالق الـغربية وال يخفي حـافظ في أدائه الساخر ا
ـتـعة: إعـجـابه وال «دهـشـته» من ولع الـغـربـيـ وجـمـعـهم في صـعـيـد واحـد بـ قـيم اجلـد وا
ـسرات. وعـندما احتـرام الوقت والـعمل وتـسخـير العـلم مع النـظام والـنظـافة واالخـضرار وا
دحهم بـالنفي «ال ترى في الـصباح العب نرد»  ـرارة والغيرة فـإنه  تستبـد به احلسرة وا
وال مـتردداً عـلى «القـهاوي» و « ال يـبـالون بـالطـبيـعة» كي يـثـبت - آسفـاً- كل ما نـفاه عـنهم

للشرق وأهله:
شــــمـــــسُـــــهمْ غـــــادة عـــــلـــــيــــهـــــا حـــــجــــاب

فــــــهـي شــــــرقــــــيــــــة حــــــوتــــــهــــــا اخلُـــــدورُ
شــــــــمــــــــســــــــنـــــــا غــــــــادة أبـتْ أن تـــــــوارى

فــــــهـي غــــــربــــــيـــــــة جالهـــــــا الــــــسُّــــــفــــــور
كلُّ شـــــــبـــــــرٍ فــــــيـــــــهــــــا عـــــــلـــــــيه بـــــــنــــــاء

مُـــــــشْـــــــمَـــــــخِــــــــرٌّ أو روضـــــــة أو غـــــــديـــــــر
قــــــسَّــــــمــــــوا الــــــوقتَ بــــــ لــــــهــــــوٍ وجِـــــدٍّ

فـي مــــــدى الــــــيــــــوم قــــــســــــمــــــةً ال جتـــــور
كـــــــــلـــــــــهـم كـــــــــادح بـــــــــكـــــــــور إلـى الــــــــرزْ

ـــــــــــــــــــرور ق والهٍ إذا دعــــــــــــــــــــاهُ الـــــــــــــــــــسُّ
ال تــــــــرى فـي الـــــــــصــــــــبـــــــــاح العـبَ نــــــــردٍ

حــــــــولـه لـــــــــلــــــــرهــــــــان جَـمٌّ غـــــــــفــــــــيــــــــر
نـــضَّــــروا الـــصــــخـــرَ فـي رؤوس الـــرواسي

ولــــــديـــــــنــــــا في مـــــــوطن اخلـــــــصب بُــــــور
قـــــد وقـــــفـــــنـــــا عـــــنـــــد الـــــقـــــد وســــاروا

حــــيـث تــــســـــري إلى الـــــكـــــمــــال الـــــبُــــدور
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واجلـــــواري في الـــــنـــــيـل من عـــــهـــــد نــــوحٍ
لـم يُـــــقــــــدَّرْ لـــــصُــــــنْـــــعــــــهـــــا تــــــغـــــيــــــيـــــر

وَلِـعَ الـــــــقـــــــومُ بـــــــالــــــنـــــــظـــــــافـــــــة حـــــــتى
جُـنَّ فـــــيــــــهــــــا غــــــنـــــيُّــــــهُـمْ والـــــفــــــقــــــيـــــر

ويحاول في نهايـة األمر أن يكون موضوعياً فـيدلي برأي إجمالي في احلياة األوربية
قيدة لألفراد) لكنه «قول شاعر ال يضير»: (حيث كثرة القوان والنظم ا

فــــــإذا مـــــــا ســــــألــــــتـــــــني قـــــــلتُ عـــــــنــــــهمْ
(١) أمـــــــــــــة حــــــــــــرة وفـــــــــــــرد أســـــــــــــيــــــــــــرُ

قابالت بـاشر بـاحلضـارة الغـربيـة على أرضـها أنتـجت كل هـذه ا إن صدمـة اللقـاء ا
بـاشرة والـتقـريريـة أحيـانًا لكـنهـا صنـعت من حافـظ إبراهـيم شاعـر رحلة الـتي تمـتح من ا
شـاهد واحملـسـوس لواقع احلـياة الـيومـيـة جملتـمع ما خالل و«أثـنوجـرافي» يعـنى بـوصف «ا
فترة زمنية معـينة متضمناً ذلك مجموعة الـقيم والتقاليد والعادات واآلداب والفنون وكل ما

ركب الذي اصطلح على اإلشارة إليه بكلمة (ثقافة)»(٢) يندرج حتت ذلك الكل ا

ويلـمس  الـناظـر في شـعـر شوقي جـانـبـ : اجلانب األول اسـتـحضـار الـبـعد الـتـاريخي
لـلقـضـيـة عنـدمـا يـرصد أهم الـلـقـاءات التـاريـخـية بـ الـشـرق والغـرب ويـبـدو انتـصـاره لـهذا
ـمزوج بعالمـات اإلعجاب والتـعظيم وهـو ما يتـسق مع كونه شاعـر التاريخ يـستلهم اضي ا ا

أحداثه ويتخذه مكوناً أساسيًا من مكونات شعره ويختتم السينية األندلسية بهذا البيت:
ــــــــاضي وإذا فــــــــاتـك الــــــــتــــــــفــــــــات إلـى ا

فـــــــقـــــــد غـــــــاب عـــــــنك وجـه الـــــــتـــــــأسي(٣)

اجلانب الثاني: إعجاب شوقي باحلضارة األوربية والثناء على منجزاتها في مجاالت
عديـدة فـباإلضـافة إلى مـنـفاه اإلسـبـاني (١٩١٥-١٩١٩) أقام دارسـاً في فرنـسـا ما يـقرب

(١) ديوان حافظ إبراهيم جـ١/ ٢٣٠- ٢٣٢ .
(٢) د. حس محمد فهيم: أدب الرحالت ص١٦٥ .

(٣) ديوان شوقي جـ١/ ٢١٣ .
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من ثالث سنـوات من يناير ١٨٩١ إلى نـوفمبر ١٨٩٣ وتكـررت رحالته إلى أوربا كما كانت
ؤثـرات الفعالـة في شاعريـة شوقي وعبر عن ذلك وعن درسة الـرومانسيـة الفرنـسية من ا ا
) عنـدما قـال: «ولقـد كدت درسـة (هوغـو وموسـيه والمرتـ غرامه بـثالثة من أصـحاب هـذه ا

أفني هذا الثالوث ويفنيني»(١).

وإذا كــان شـوقي شــاعـر الــتـاريخ وشــاعـر الــطـبــيـعـة وشــاعـر الــشـرق اإلسالمي -
وديـوانه الضـخم وفـنه الـعالي يـسـمح بـذلك كله فـإنه - هـنـا - شاعـر الـغرب األوربي بل
ـدن الـبـعـيـدة في خـريـطـة هـذا الــغـرب فـقـد انـتـقل بـالـقـصـيـدة الـعـربـيـة إلى أفق شـاعـر ا
دن ـا لم يـصل إليـه غيـره من الـشـعـراء في وقته(٢) وجتـلى ذلك في شـعـر ا جـغـرافي ر

عالم واآلثار(٣). والشخصيات وا

ـوذجـاً فـذاً لـلـشـعـر الـتاريـخي فـي ديوانه ـطـولـة الـهـمـزيـة «كـبار احلـوادث» أ تقـدم ا
شـاهد حية من تاريخ مـصر وحضاراتهـا منذ أقدم العـصور حتى عصر أسرة عـرض فيها 
كن اخـتيار مشـهدين مهـم فيمـا يتعـلق بالعالقات الـتاريخـية مع الغرب محمد علي(٤) و
ـؤسسها ـشهد األول: لـلحضـارة الهيالنـية في مصـر ومركزهـا اإلسكنـدرية حيث يـشيد  ا
اإلسـكنـدر األكبر (٣٥٦-٣٢٣ ق.م) صـاحب السيف الـذي ليس «له إرواء» وباعث نـور العقل
في البـالد كما يشيد بخـلفائه وأعمالهم الـتي جعلت من مصر كعـبة «الطالب واحلكماء» في

العلوم واآلداب ومنهم بطليموس األول منشئ جامعة اإلسكندرية ومكتبتها:

(١) عن دراســة شـوقي في فـرنـســا وأثـرهـا عـلى أدبـه راجع: الـعـودة إلى شـوقـي ص٤١-٤٥ وعن ثـنـائه عـلى
ثال راجع الديوان: جـ١/١١٩ جـ١/١٢٦-١٢٨  جـ ١/٥١٦-٥٢٠  جـ ٢/٥٦٤-٥٦٥ . فرنسا على سبيل ا
(٢) وتمـيز في ذلك من شعـراء الرومـانسيـة الوجدانـية الشـاعر علي مـحمـود طه برحالته الكـثيرة إلى أوربـا وفخري

ثل ربع ديوانه تقريباً (٨٥ قصيدة). أبو السعود وبلغت قصائده في أوربا أكثر من عشرين قصيدة وهو ما 
(٣) نظم شوقي قصائد في: رومـا باريس جنيف أثينـا غاب بولونيا الكـونكورد قسم األزهار بباريس...

كما نظم في: أرسطو فردي هيجو شكسبير كارنارفون تولستوي نابليون....
نظوم عروف في شعر شـوقي يقول: «وكان التاريخ ا (٤) أعجب العقاد بهذه القـصيد على الرغم من رأيه ا
طولـة التي نظـمها شـوقي عن كبار احلوادث في معهـوداً في جيل شوقي وقـبل جيله ولـكن القصـيدة ا
قـصد مجتمع األجـزاء يصح أن ينفـرد وحده في بابه كأنه شـريط متسلسل وادي النيل عمل مـستقل ا
ـناسك واألديان من أقـدم عصور وادي ـتحركـة يعرض لـلناظـرين مواقف الدول وا من أشرطـة الصور ا

النيل". راجع: مهرجان أحمد شوقي سنة ١٩٥٨ مقال العقاد. القاهرة ١٩٦٠ ص٦ .
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ــــــــصـــــــرَ بــــــــنـــــــاءً شـــــــادَ إســــــــكــــــــنـــــــدر 
ـــــــــــلــــــــــــوكُ واألمـــــــــــراءُ ــــــــــــشــــــــــــدْه ا لـم تَ

بـــــــــــــلــــــــــــداً يـــــــــــــرحــل األنــــــــــــام إلـــــــــــــيـه
ويـــــــــــحـجُّ الـــــــــــطـالبُ واحلـــــــــــكـــــــــــمــــــــــاء

ـــعـــالي عـــاش عـــمــــراً في الـــبـــحـــر ثـــغـــر ا
ــــــــــــنـــــــــــارَ الـــــــــــذي بــه االهـــــــــــتـــــــــــداء وا

مـــــطـــــمـــــئـــــنـــــاً من الـــــكـــــتـــــائـب والـــــكــــتْـ
ــــــــا يـــــــــنــــــــتـــــــــهـي إلــــــــيـه الـــــــــعَالء ــبِ 

يــــــبـــــعث الـــــضـــــوء لــــــلـــــبالد فـــــتـــــســـــري
فـي ســـــنــــــاه الــــــفــــــهـــــوم والــــــفــــــهــــــمـــــاء

واجلـــواري فـي الـــبـــحـــر يُــــظـــهـــرن عـــزّ الْـ
ـــــــمـــــــلـك والــــــبـــــــحـــــــرُ صــــــولـــــــة وثــــــراء

والـــــرعـــــايـــــا في نـــــعـــــمـــــةٍ ولـــــبـــــطـــــلــــيـ
ــــــــمـــــــوسَ فـي األرض دولـــــــة عــــــــلْـــــــيـــــــاء

تـد إلى قصـة كليـوباتـرا مع قيصـر وأنطـونيو شـهد عـند هذا احلـد بل  وال ينتـهي ا
تلك األنثى التي:

لـم تـــــصـب بــــــاخلــــــداع جنـــــحـــــــــاً ولــــــكن
خــــــدعــــــوهــــــا بــــــقــــــولـــــهـم حــــــســـــــــنـــــاء

ـسلم شـهد الثاني: من عـصر الدولـة األيوبية حـيث كان اللـقاء دامياً بـ العرب ا ا
ـلوك األعـزة» من آل أيوب وفي و«الفـرجنـة» الصـليـبـي  انـتصـر فـيه «حمـاة اإلسالم» و «ا
ـا إعـجـاب عـنـدما جـمع فـي إهاب ـقـدمـة مـنـهم الـقـائـد صالح الـدين أعـجب به شـوقي أ ا
واحـد بـ قوة الـقـائـد وسـعـة الـعـالم وتـسـامح اإلنـسـان فـي مـواجـهة الـغـرب الـذي «مـشى»
بـجــمـيع طـوائـفـه نـحـو الـشـرق حــامالً الـصـلـيب مـع األمل والـبـغض والـغــضب والـطـمع في

«األراضي التي تفيض لبناً وعسالً» كما تذكر التوراة: 
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ـــــــصـــــــرٍ لــــــلـــــــعــــــلـم دار ولــــــلـــــــضــــــيـ و
ــــــــفـــــــانِ نـــــــار عـــــــظـــــــيـــــــمـــــــة حـــــــمــــــراءُ

وألعــــــــــــــــــــــداء آل أيــــــــــــــــــــــوب قـــــــــــــــــــــتــل
ـــــــــــــــــــــرىً وثـــــــــــــــــــــواء وألســـــــــــــــــــــراهُــمُ قِ

يــــــــــعـــــــــرف الـــــــــديـنُ مـن صـالح ويـــــــــدري
ــــــــــســــــــــجــــــــــدان واإلســـــــــراء مـن هــــــــــو ا

إنـه حـــــــصــــــنـه الــــــذي كـــــــان حــــــصـــــــنــــــاً
وحــــــــــمـــــــــاه الـــــــــذي بـه االحـــــــــتـــــــــمـــــــــاء

يــــــوم ســـــار الـــــصــــــلـــــيبُ واحلَــــــامِـــــلـــــوه
ومــــــشـى الــــــغـــــــربُ قــــــومُـه والــــــنــــــســــــاء

بــــــنــــــفــــــوسٍ جتــــــول فــــــيــــــهــــــا األمــــــاني
وقــــــلـــــــوبٍ تــــــثــــــور فـــــــيــــــهـــــــا الــــــدمــــــاء

يـــــضـــــمـــــرون الــــــدمـــــار لـــــلـــــحق والـــــنـــــا
سِ وديــنِ الـــــــــــــذيـن بـــــــــــــاحلـق جـــــــــــــاءوا

ـــــــــهـــــــــدُّون بـــــــــالـــــــــتـالوةِ والـــــــــصُّـــــــــلـ ويَ
ــــــبــــــان مـــــاشـــــاد بــــــالـــــقـــــنــــــا الـــــبـــــنَّـــــاء

ـــــــــتــــــــــهـمُ عـــــــــزائـمُ صـــــــــدقٍ فــــــــــتـــــــــلــــــــــقَّ
نُصَّ لــــــــلـــــــديـن بـــــــيــــــــنـــــــهـن خِـــــــبـــــــاء(١)

ويتوزع إدراك شوقـي وإحساسه احلاد بـثنائـية الشرق الـغائب والغـرب احلاضر على
قـصـائـد تاريـخـيـة ودينـيـة ومـناسَـبـيَّـة مثل: تـوت عـنخ آمـون وحـضارة عـصـره إلى عـرفات
وزعة في البيت التالي مرحباً بالهالل الهمزية النبوية جورجي زيدان...(٢) وتتالقى رؤاه ا
ناسبة مرور مائة سـنة على توليته حكم مصر من قصيدتـه عن «محمد علي باشا الكبـير» 

وكان االحتفال الذي دعا إليه الزعيم مصطفى كامل في عام ١٩٠٥(٣):

(١) ديوان شوقي جـ ١/ ١٧٧-١٨٧ .
صدر السابق: جـ١/٢٥٦ ١/٤٤٥-٤٤٦ ١/٤٩٢-٩٩٤ ١/٦٠٥ـ ٢/٥١٢ على التوالي. (٢) ا

صدر السابق جـ ٢/ ٤٠٥ . (٣) ا
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وانــــظــــر الــــشــــرقَ كــــيف أصــــبـح يَــــهْـــوِي
وانـــظــــر الــــغَـــربَ كــــيف أصــــبح يـــصــــعـــدْ

وإذا كان احلـال كذلك فإن احلـسرة تـمأل نفـسه وال يجد خـيراً من رسـول الله صلى
انهم نوران...» نامت في الله عليه وسلـم كي يبثه شكواه فقد نامت شـعوب الشرق و «بأ
كهف اخلرافة واجلـهل والعصر عـصر العلم والـتطور صعـدت الدول الغربيـة فيه إلى عنان

السماء فشيدت بوارج وحصوناً منيعة:
فــــقـل لــــرســـــول الــــلـه: يــــا خـــــيــــر مـــــرسلٍ

أبــــــــــثّك مـــــــــا تَــــــــــدْري من احلـــــــــسَـــــــــراتِ
شـــــعـــــوبُك فـي شــــرق الـــــبـالد وغـــــربـــــهــــا

كــــأصـــــحــــاب كــــهفٍ فـي عــــمــــيق سُــــبــــات
: ذكـــــــر وســـــــنــــــة ـــــــانـــــــهـم نُـــــــورانِ بـــــــأ

فـــــمـــــا بــــالـــــهم فـي حــــالـك الـــــظــــلـــــمــــات?
وذلـك مـــــــاضـي مـــــــجـــــــدهـم وفـــــــخــــــــارِهم

فــــــمــــــا ضـــــرَّهـم لـــــو يــــــعــــــمـــــلــــــون آلتي?
وهـــــــــــــذا زمــــــــــــان أرضُـه وســـــــــــــمــــــــــــاؤه

ـــــــقــــــدامٍ كـــــــبـــــــيـــــــرِ حـــــــيــــــاة مـــــــجـــــــال 
مـــشى فـــيه قـــوم في الـــســـمـــاء وأنـــشـــئــوا

ــــــتـــــــنـــــــعــــــات(١) بــــــوارجَ فـي األبـــــــراج 

هذه الـنفثـة «الشـوقيـة التي نـشرت في يـنايـر ١٩١٠ جتد صـداها في «نـفثـة مصدور»
ـنـشـورة في ديـسـمـبـر ١٩١٠ وفـيـهـا: «أي ربـاه! قـبسـة من أضـوائـك ونظـرة مـن سمـائك ا
تشمل هذا الشرق فتدرأ عنه سوء الشبهات وتكفيه شر النكبات وتصد عنه زلقات فوضى

(١) ديوان شوقي جـ١/ص٤٤٥-٤٤٦ قصيدة: إلى عرفات.
   ولعل في طرح شوقي امتدادًا لـلمشكلة التي بـرزت منذ رفاعة الطهطـاوي وهي كيف يصبح اإلنسان فردا

في العالم احلديث وفي الوقت نفسه يبقى مسلما ? انظر:
Hourani:the Arabic thought in the liberal, p. . 95 
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األقـالم وزالت خفـاف األحالم أيُـسام سـوء العـذاب ويـحطه اخلـسف من أعـلى عـليـ وهو
مهبط الـوحي ومهـد األنبـياء? أيكـون مسـرح الترهـات وملـعب اخلزعـبالت ومنه نشـأ العـلماء

وفيه أول ما تغنى الشعراء?...»(١).

ويـنـتـقل شــوقي من الـعــام: شـعـوب الـشــرق اإلسالمي إلى اخلـاص: مـصــر وحـالـهـا
احلاضر فيجد شباباً قانعاً مستكيناً فاقداً لهمة الطموح:
شــــــــبـــــــــاب قُــــــــنَّـع ال خــــــــيـــــــــر فــــــــيـــــــــهم

وبــــوركَ في الـــشــــبـــاب الــــطـــامـــحــــيـــنـــا(٢)

وعـندمـا تـكـتـشف مقـبـرة تـوت عـنخ آمون (نـوفـمـبـر ١٩٢٢) ويدوي الـكـشف عـنـها في
نـعقـد في العام نـفسه يـحزن شوقي » في مـؤتمر «لـوزان» ا تفـاوض الـعالم كـله ويُشـغل «ا
صـريـ عن احلـفاوة بـهـذا الكـشف الـذي أقـبل «من حجب اجلالل» أشد احلـزن إلعـراض ا
وهـو «تـاج احلـضـارة» لكن اجلـيل غـيـر اجلـيل والـزمـان تـغـير والـبـون أصـبح شـاسـعـاً ب
اضي وإن » وعصـر تخلفوا عن ركبه فبقيت عقولهم في ا حضارة غبرت من «قرون أربع

عاشوا في الزمن احلاضر:
القِ الـــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــان جتــــــــــــــــــــــــدهُــمُ

عـن ركـــــــــــــبـه مـــــــــــــتــــــــــــخـــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــ
هــمْ فــي األواخـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــداً

(٣) وعـــــــــــــــقـــــــــــــــولـــــــــــــــهـم فــي األولــــــــــــــ

وال يـصيب الـيأس أو القـنوط نـفس شوقي من «شـبان احلـمى» فيتـقدم لـتحـية الطالب
ــصـريــ في أوربــا ويــدعـوهم إلـى الـنــهل من حــضــارتـهــا وفــتح نــوافـذ الــعــقل والــقـلب ا
عارفها(٤) ويرثـي «شهداء العلم والغـربة» الذين قتلـوا في حادث قطار بإيـطاليا سنة ١٩٢٠

(١) نـشــرت قـصـيـدة شـوقي في «الـهالل» يـنـايـر ١٩١٠ - و«نـفـثـة مـصـدور» إلسـكـنـدر اخلـوري في «الـزهـور»
ديسمبر ١٩١٠ ص ٤٢٣ .

صدر السابق جـ١/٢٥٨ قصيدة «توت عنخ آمون» (٢) ا
(٣) ديوان شوقي  جـ١/ ص٢٥٥ قصيدة: توت عنخ آمون وحضارة عصره.

صريون في أوربا. صدر السابق  جـ١/٥٩٣ قصيدة: الطالب ا (٤) ا
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ـوت» وما تـنشـغل عنـهم بـالثورة صـاب وقد أظـلهم «جالل الـعلم وا فتـفجع مـصر من هـول ا
شتعلة آنذاك: ا

ـــشــرقٍ حـــمــلـــتمْ مـن الـــغــرب الـــشـــمـــوس 
(١) تــلـــقَّى ســنــاهـــا مــظــلــمـــاً كــاسفَ الــبــالِ

ويـقنع بعض الشعـراء باحلال احلاضر لـلشرق ويرى في تراثه احلـضاري باإلضافة
ـكن االستـغناء به عـن الغرب وحـضارته وهو إلى نـهضته احلـديثـة (في مصر خـاصة) ما 
ثلهم - هنـا - الشاعر علي اجلـارم الذي يتخذ من مـوقف احملافظ فـكرياً من الشعـراء و
ـواجـهـة الـغـرب الـشـرق مـوقـفـاً احـتـفـائــيـاً عـلى الـدوام فـالـشـرق «لـيث» نــهض من غـفـوته 
دح مـا يتـصل بالـدين والرساالت الـسمـاوية التي تنـمر» لـلفتـك به وينتـخب من عنـاصر ا «ا
ـوقف في قصيدته التي أنشـدها في حفل حاشد أقيم كان الـشرق مهبطاً لـها ويتركز هذا ا

اً لزعماء األقطار العربية سنة ١٩٤٤: بالقاهرة تكر
ســنـــا الــشـــرقِ من أي الـــفـــراديس تـــنــبعُ?

ومـن أي آفـــــــــاق الــــــــنـــــــــبـــــــــوةِ تــــــــلـــــــــمعُ
وفـي أي أطـــــــواء الـــــــقـــــــرونِ تـــــــنـــــــقَّـــــــلتْ

ــــصـــبــــاحِكَ الــــدنـــيــــا يَــــشُبُ ويــــســـطع?
طــــلــــعـتَ عــــلى األهــــرام والــــكــــونُ هــــامــــد

وأشـــــرقـتَ بـــــاإللـــــهـــــام والـــــنـــــاس هُـــــجَّع
ــــا طـــــلــــعـت شُــــعــــاعـــــاً عــــبـــــقــــريّـــــاً كــــأ

من احلـق أو نـــــور الـــــبــــصـــــائـــــر تـــــطـــــلُعُ
وجـــــمَّــــعـتَ أســــرارَ الـــــعـــــقــــول فـــــهل درتْ

ـــــا كـــــنـت جتـــــمع? مـــــخـــــابئُ فــــــرعـــــونٍ 
وجَــــمَّــــلـتَ أفقَ الــــشــــرق واألرضُ كــــلُّــــهـــا

سُـــــهــــوب تــــضـلُّ الــــعــــ فـــــيــــهن بَـــــلْــــقَع

صدر السابق جـ٢/٥١٨ قصيدة: شهداء العلم والغربة. (١) ا
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ويـدعـو أبــنـاء الــشـرق «الـعــربي» إلى االسـتــفـادة من الــتـاريخ ألنــهم لـو «ضــيـعـوا»
تاريـخـهم فسـوف يفـقدون هـويـتهم بل يـفقـدون شريـعـة احلق في هذه احلـياة ويـدعو إلى
االعتداد بالـعروبة واإلسالم والـشرق «فليـست حدود األرض تفـصل بيننـا»  والتخلي عن

ذلك احلياء الزائف:
ــــا دعــــونـــــا نـــــبــــاهي بـــــاحلــــيـــــاة فــــطـــــا

(١)! ــــقــــنَّعُ َ الــــشــــرق احلـــــيــــاءُ ا طــــوى أ

رير: يأتي فخري أبو السعود وكأنه يرد على دعوة اجلارم بسؤال احلاضر ا
وفـــــيـمَ تـــــبــــــاهــــــيـــــنــــــا بــــــعـــــز ورفــــــعـــــةٍ

وحــــاضـــــرنـــــا قـــــفــــر مـن الـــــعــــز بـــــلـــــقعُ?

هـذا احلاضـر القـفـر/ البـلقع والـسؤال عـنه يـذكر بـتسـاؤل توفـيق احلـكيم «هل يـوجد
اليـوم شـرق?» ولـكن أبـا الـسـعـود ال يـكـتـفي بـذلك فـيـسـرد أبـرز تـفـاصيـل الواقـع الشـرقي
ـصر في الـتـالي: الرضـا «بـخفض الـعـيش» والهـيام «بـالـهزل» والـهـروب من «جد احلـياة»
واإلحجام عن خوض «أخطارها وصعابها» واإلغراق في «لذاتها» وإذا ابتغينا «العال» فإننا
قـابلة مع «بني الغرب» » وتشتد مـرارة التفاصيل عنـدما تأتي في سياق ا نـبتغيها «كـاره
اضي والغرب الذين أصبحوا «قادة الدنيا» لينـتهي إلى اإلقرار بثنائية الشرق الغائب في ا

احلاضر/ الساعي نحو مستقبل مجيد:
أســــاغَ بــــنــــو الــــشــــرق احلــــيــــاةَ ذلــــيــــلـــةً

وعــــيـشُ بــــنـي الــــغــــرب الـــــعال والـــــتــــرفُّعُ
هـمُ قــــــــادة الــــــــدنــــــــيــــــــا ونــــــــحـن وراءهمْ

فُـــــــــضــــــــول وأذيـــــــــال جتــــــــر ونَـــــــــتْـــــــــبَع

جـلة الـكتـاب اجمللد األول - (١) ديـوان علي اجلـارم جـ٢/٣٤٧-٣٤٩ قصـيدة: اجلـامعـة العـربيـة ونشـرت 
جـ(١) نوفمبر ١٩٤٥ بعنوان «الشرق» 

راجعة قصائده: مصر ١/٢١-٢٧ العروبة ١/٨١-٨٦ بغداد ١/١٧٦-١٧٧ - ويتأكد موقف اجلارم 
- وبالـرغم من سفـر اجلارم إلـى إجنلـترا لـدراسة التـربيـة (١٩٠٨-١٩١٢) إال أن موقـف اإلشادة بـالغرب
خال من ديوانه بل إن حضور الغـرب نفسه قليل إذا مـا قورن بحضوره لدى شـاعر مثل حافظ إبراهيم
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رضــيـــنــا بـــأن نــحـــيــا عــلـى الــغـــرب عــالــةً
كــــــأن لـــــيـس فـــــيــــــمـــــا دون ذلـك مَـــــطْــــــمع

ــــخـــــتـــــرعــــاتـــــهم نُــــدِلُّ ونـــــســـــتــــعـــــلـي 
ــــــــــبـــــــــدع وال كــــــــــاشـف مــــــــــنـــــــــا وال ثـمَّ مُ

ونــــفـــــخــــرُ بـــــالــــعـــــلم الـــــذي هم عُـــــيــــونه
ولـم نـكُ إال شَـــــــــــرْبَـهُ حـــــــــــيـث يـــــــــــنــــــــــبـع

ونـــــرفُلُ فـي أعـــــطـــــافـــــهــــــا من حـــــضـــــارةٍ
ومــــا نـــحن نَــــبْـــنـــيــــهـــا وال نـــحـن نَـــصْـــنع

لـــــــهـم حـــــــاضـــــــر عـــــــالٍ ومـــــــاضٍ مـــــــؤثَّل
وســــعـي إلى مـــــســــتـــــقــــبـل اجملــــد أروع(١)

ـقارنـة احلـادة ويغـالي في االنـحـياز إلى ويـسـتـمر أبـو الـسعـود في الـعـزف على وتـر ا
دنـية الـغـربيـة احلديـثـة ويرى - بـخالف اجلارم كـذلك - أن أبـناء الـغرب هم أولى مـظاهـر ا
ـعاصر الذي «حوى مشرق الدنـيا ومغربها» كما «لم يرو لكهم ا الناس بـاالعتداد والفخر 
قـام األول - إلى مـلـوكهم الـذين حـفـظوا عن مـثـله التـاريخ» والـفـضل يـعود في ذلك - فـي ا

العهود و «الشرائع والدستور»:
ــا ـــ  تــيـــهــوا بـــني الـــغـــرب بــ الـــعــا

بــــلـــــغــــتـم الــــيـــــوم من مـــــجــــد ومـن عــــظم
ــــــلــــــوك في عــــــروشــــــكم ولــــــتـــــزدهــــــوا 

ــــلـك واألحــــكــــام والـــــنــــظم(٢) هم زيــــنـــــة ا

وإذا كـان الغـرب قـد أقام نـهضـته على أسس ومـباد مـنهـا احتاد أبـنائه عـلى أهداف
مـحـددة وأصبـحوا «في ائـتالف وجـد» فإن أهل الـشرق سـائـرون دون مبـاالة «في الشـقاق»
واخلالف وال يـعرفون غيـر حلو األمـاني والوعود و «كالم يـدار في األشداق» دون عمل لذا

(١) ديوان فخري أبو السعود ص ٩٣-٩٤ قصيدة: بني مصر.
صدر السابق ص١٣٩ قصيدة: ملوك الغرب. (٢) ا
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رضى كان احلـصـاد مراً في اجلـانب الـشـرقي فقـد بـلغ الضـعف في الـنفـوس مـداه و«هل 
النفوس من إفـراق» أما في جانب الغرب فإن احلصـاد مختلف كل االختالف مفردات هذا

احي (١٨٩٥-١٩٧٦): التصور جنده عند الشاعر محمد مصطفى ا
بـــــــــرز الـــــــــغـــــــــرب فـي الـــــــــفـــــــــنــــــــون وفـ

ــعـــجـــزات الـــبــواقي ي الـــعـــلم فــــوافى بـــا
فـــــــيـه مـن ســـــــخّـــــــروا الــــــــريـــــــاحَ رُخـــــــاءً

ـــــــراقي وســــــبـــــــيـلُ الـــــــريـــــــاح صـــــــعـبُ ا
فــــــيـه من ذلــــــلـــــــوا الــــــبــــــحــــــار وراحــــــوا

يـــــــطــــــلــــــبــــــون الــــــنـــــــزال في األعــــــمــــــاق
فــــــيـه من مــــــهــــــدوا اجلــــــبــــــال وشــــــقـــــوا

فـي الـــــــــــرواسـي خــــــــــوافـيَ األنـــــــــــفــــــــــاق
فـــــيـه من أنــــــطـــــقـــــوا اجلــــــمـــــادَ فــــــغـــــنى

واســـــــتـــــــثـــــــار الـــــــدمـــــــوع فـي اآلمــــــاق(١)

هـذا الـتقـريـر الـشـعـري اجملفف مـن ماء الـشـعـر - إذا جـاز التـعـبـيـر - والـصادر من
شاعـر تقـليـدي جند شـبيـهاً له عـند شـاعر آخـر مثل عـبد الـلطـيف الـنشار (١٨٩٥-١٩٧٢)

يقول عن «الشرق»:
الـبـيت أقـذر ما يـكـون  يـكون سـاعـة يـكنس
والـلـيـل أظـلم مـا يــكـون وصــبـحه يــتـنـفس
ـــدى لـــكـــنه يـــتـــلـــمس لـم يـــبـــلغ الـــشـــرق ا
ومــــبــــالـغ في ذمه أو مــــدحـه مــــتــــهـــوس(٢)

 هذا كـالم نكاد نقرؤه منـثوراً في مقاالت عديـدة  تنشر «الزهور» مـقاالً بعنوان «نحن
رأة» : «في الـتربـية وا بـاشرة بـ الشـرقيـ والغـربيـ قـابالت ا وهم» يقـوم على عـدد من ا

صر ١٩٣٤ ص ٣٦-٤٥ قصيدة تعاون الشباب. احي. مطبعة اإلخاء  (١) ديوان ا
ستقبل باإلسكندرية د. ت ص١٣٣ . (٢) ديوان اإلسكندرية: أخرجه علي محمد البحراوي. مطبعة ا
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قابر» و«في العلم والعلماء» و«في االقتصاد» و«في فلسفة احلياة»(٣). الهي وا و«في ا

ـقـابالت إلى عـنـاويـن الـقـصـائـد كـمـا امـتـدت في حلـظـة مـوازيـة إلى عـنـاوين وتـمـتـد ا
صـري في العام نفـسه قصيدته قاالت والـكتب والدوريات(١) فـينشر الـشاعر عبـداحلليم ا ا
«الشرق والغرب»(٢) ويـتحول األمر من مـجرد مقابـلة أو موازنة إلى سخـط شديد وثورة على
عـيوب الـشـرق ومـنـها االتـبـاع األعـمى لـلـغـرب وترك «نـهج الـتـقى» عـنـد الشـاعـر فـؤاد بـلـيبل

(١٩١١-١٩٤١) في قصيدته «ب الشرق والغرب»(٣):
آفــــةُ الــــشـــــرق اهــــتـــــضــــامُ الــــضـــــعــــفــــاءِ

وهـــــــوى الــــــظُّـــــــلْمِ وإرهـــــــاقُ الــــــعـــــــبــــــادِ
وبـالءُ الــــــــشــــــــرق خُــــــــلْـفُ الــــــــزعــــــــمـــــــاء

وانـــــقــــســـــامُ الـــــرأي فـي ســـــاح اجلـــــهــــاد
وبــــــــنــــــــو الــــــــشــــــــرق أنــــــــاس نــــــــبـــــــذوا

خـــــــــــشــــــــــــيـــــــــــةَ الـــــــــــلـه وحـبَّ الـــــــــــوطـنِ
ـــــــبــــــعـــــــوا الــــــغـــــــربَ عُــــــمـــــــاةً وحَــــــذَوا تَ

حـــــــــذْوه فـي الــــــــــقـــــــــبـح ال فـي احلــــــــــسنِ
تـــــــركـــــــوا نـــــــهـجَ الـــــــتـــــــقى واتـــــــخـــــــذُوا

ِ سُــــــــبْـلَ الـــــــــكــــــــفـــــــــرِ وطُــــــــرْقَ الـــــــــفــــــــ

قاالت راجع: ص ٦٢ . (١) سبقت اإلشارة إلى بعض هذه ا
- أما الكتب فمنها: شرق وغرب: د. محمد حس هيكل.

                        الشرق والغرب: د. عوض محمد عوض. 
                      من حديث الشرق والغرب: د. عوض محمد عوض

- كما أصدرت لبـيبة هاشم مجلـة «الشرق والغرب» في سنـتياجو عاصمـة شيلي (١٩٢٣) وهي صاحبة
مجلة «فتاة الشرق» الصادرة بالقاهرة عام ١٩٠٦ .

ـغـربا". راجع: ـشـرق يحـكي ا (٢) مـجـلة «الـزهـور» ديـسمـبـر ١٩١١ وقد نـشـرت بـالديـوان بـعـنوان «أوشك ا
صري ص ١٨٥ . ديوان عبداحلليم ا

(٣)  الرسالة العدد ٣٨٣-٤/١١/١٩٤٠ .
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ستمد من طبيعة شعره قابلة عند عبدالرحمن شكري طابع الفكر اخلالص ا وتأخذ ا
الذي «ال يـنحـدر انحـدار السـيل في شدة وصـخب وانصـباب ولـكنه يـنبـسط انبـساط الـبحر
تـأمل الـذي يعـنى بـقضـايا ـفكـر ا في عـمق وسـعة وسـكون».(١) ومن طـبيـعة شـكـري نفـسه ا
الفكـر وبتجريد األفـكار االجتمـاعية واألخالقيـة كما أن الشـاعر في مغتـربه األوربي البعيد
ـشـكالت مـجـتـمـعه وحـاجة بالده إلـى الرقي عـن الوطن كـان «أكـثـر قـدرة عـلى اإلحـساس 
تـقدمـة وشعـبهـا الناهض والـنهـضة والـتقـدم فها هـو ذا شكـري تتـفتح عـينـاه على أوربـا ا
ـصــر كل نـهـوض وازدهــار وإن بـدا ذلك عـنـده فـي شـكل هـجـوم حــاد عـلى اجلـمـود فـيـود 
والتخلف ورفض القد الذي هو ركود وأسن وهو يرى في التطور والتغير واجلديد مالذاً

من الواقع األليم الذي يركن إلى العادات البالية في غير اندفاع نحو التجديد»(٢).

» في التـجدد والـتـغيـر وال اختـيار بـيـنهـما - كـما يـبدو لـهذا نـراه يـوقن أن «حيـاة األ
لـلـوهـلـة األولى من عنـوان قـصـيـدته «حـياة األ أو الـتـجـدد والتـغـيـر» إنه يـنوع فـي التـعـبـير
عنى واحد وهكذا أراد; ليؤكد الفكرة التي يدعو إليها بقوة وهي «األخذ بأسباب البقاء» وا
والتقـدم ألنه «يحيا بـالتغيـر كل حي» ويهلك بالـتجمد كل فـاسد وهي دعوة يسـتهل بها أول
ديـوان له بعـد عودته من أوربا (آللـئ األفكار - ١٩١٣) وكـأنه يسـتهل بـها مـرحلـة جديدة من

حياته الشعرية:
حـــــــيـــــــاةُ الـــــــنـــــــاس إمـــــــا مـــــــاءُ نـــــــهـــــــرٍ

ــــــســــــيــــــرُ فــــــيــــــصــــــلــــــحـهُ الــــــتــــــدفُقُ وا
وإمــــــــــا مـــــــــــاءُ آجــــــــــنــــــــــةٍ كــــــــــثــــــــــيــــــــــر

ـــــــــاءُ الـــــــــطـــــــــهــــــــور قــــــــذاه ويـــــــــأجـن ا

االختـيـار - هـنا - لـلـناس: إمـا أن يـتـجددوا ويـتـغـيروا فـتـنـصلح حـيـاتـهم (كـما الـنـهر
ـتـدفق) وإما أن يـركـنوا إلى اخلـمول والـعـادات السـيـئة فـيصـيب حـياتـهم الـركود والـعطن ا
» إلى عواقب (كما البـركة اآلسنة). وال يـكتفي شكـري بذلك فيخـتم قصيدته بـتنبيه «الـغافل

(١) العقاد: مقدمة اجلزء الثاني (آللئ األفكار) ديوان شكري ص١٣٥ .
ـكتـبة صـريـة العـامـة للـكتـاب ا (٢) د.عـبـدالفـتاح الـشـطي: قراءة في دواويـن عبـدالرحـمن شـكري. الـهـيئـة ا

الثقافية (٥٠٦) ١٩٩٥/ ص٥٤ .
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اجلمـود والتخلف واألمة الـتي تخشى زواالً «أدركها الـزوال» كما ال يخشى الـتطور والتقدم
إال خائف جبان:

فــــــقـل لـــــــلــــــغـــــــافـــــــلــــــ إذا أصـــــــاخــــــوا
حــــــــيـــــــاتُــــــــكم هـي الـــــــداءُ الــــــــعـــــــضـــــــالُ

ســـــتــــــنـــــفــــــذ فـــــيـــــكـم األقـــــدارُ حــــــكـــــمـــــاً
ـــــــــآل ويـــــــــرجــــــــــمـــــــــكـم بـــــــــأنـــــــــكـــــــــده ا

وهـل يــــخـــــشى اجلـــــديـــــدَ ســــوى جـــــبــــانٍ
ــــــــــــــــدمــه عـــــــــــــــــقــــــــــــــــال(١) لـه مــن حــب أقْ

قابلة بـ حياة التـجدد وحياة اجلمـود هي في احلقيقـة مقابلة بـ شعوب الغرب إن ا
وشـعـوب الـشــرق أو «أبـنـاء الـشـمـال» وأبــنـاء اجلـنـوب في مـطـالـع الـقـرن الـعـشـرين بل إن
ـقـارنـة نـقـلـة أخرى عـنـدمـا يـحـدد أبـنـاء الشـمـال بـ قـوسـ بـأنهم ـجال ا شـكـري يـنـتـقل 
) وكأنه درس في األجناس وفي «الفرق ب قابل (السامي (اآلريون) وهو ما يستدعي في ا
اآلري والـسـامي في تـصـور األشـيـاء» وهي عـبـارة األسـتـاذ الـعـقاد الـتي سـبق وأسـهب في
شـرحــهــا في مــقــدمــة اجلـزء الــثــاني من ديــوان شــكـري ١٩١٣(٢) أو كــأنه بــحث في أصل
ـعاصـرة هي مـيراث حـضـارات «ورثوا احلـضارات وتـداولـهـا ب األ فـحـضارة الـغـرب ا
لك جـميـعاً» ومنـها حـضارة الشـرق العـربيـة. ومديح الغـرب في القـصيدة العزم» و «ورثـوا ا
ينصب عـلى األخالق العملـية التي هي أسـاس تفوقهم كـما تتـمثل في: تعمـير األرض العزم
تـد خيط الـفكرة ال احلـركة والـتجدد (عـيشـهم كالـنهـر) وهكـذا  واإلرادة العـلم والقـوة وا
الواحدة عند شكري من قصيدة إلى أخرى ومن ديوان إلى آخر (آللئ األفكار- زهر الربيع
ـلك» بـعـدمـا ١٩١٦). أمـا «أهل اجلـنــوب» فـإنـهم من «أهل اجلـمـود» الـذيـن فـقـدوا «اعـتـزاز ا
» كمـا «حرم ـتنـعـاً و «حرامـاً استـسلـموا لـلـنوم والـعجـز واالتـكال فـصار كل شيء عـلـيهم 

األمر على العاجز» وقد ضاق به «اجملال»:
ــــــــــــــــمــــــــــــــــالِ إن أبــــــــــــــــنــــــــــــــــاءَ الـــــــــــــــــشَّ

عـــــــــــــــمّــــــــــــــــروا األرض وصــــــــــــــــالـــــــــــــــوا

(١) ديوان عبدالرحمن شكري ص ١٣٨-١٣٩ .
صدر السابق ص ١٣٦-١٣٧ . (٢) ا
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ـــــــــــــلـكَ جــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاً ورثــــــــــــوا ا
كــلُّ مــن يـــــــــــــــــســـــــــــــــــعــى يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــروا األرضَ و عــــــــــــــــــمَّ
داؤنــــــــــــــا الـــــــــــــــداءُ الــــــــــــــعــــــــــــــضــــــــــــــالُ

عـــــــيـــــــشــــــــهم كــــــــالـــــــنـــــــهــــــــر يـــــــجـــــــري
ــــــــــــــــــــوَ حـــــــــــــــــــال ثــم حـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــهْ فَ

ـــــــــــــــــروا أهــل اجلـــــــــــــــــمــــــــــــــــودِ قـــــــــــــــــد بَ
مــــــــثـــــــــلــــــــمــــــــا تُــــــــبـــــــــرى الــــــــنــــــــعــــــــال

ويــلُ أبـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء اجلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوبِ
ـــــــــلـكِ الــــــــــشـــــــــمـــــــــال(١) اعـــــــــتــــــــــز بـــــــــا

ـفارقـة بـ الشـرق والـغرب مـا يتـفق مـا كونه ويـنـتخب عـلي مـحمـود طه من مـظاهـر ا
عـاشق الــفـنـون جـواب اآلفــاق وراء روائع الـفن وأســاطـيـره لـهــذا كـان أهم مـا افــتـقـده في
وهـبة والـنبوغ فـالنـابغـون احلقيـقيـون يقـطعون رحـلة احلـياة في مـعاناة الـشرق هـو تقديـر ا
شـديـدة وشـقـاء مـهـلك «كــأنـهم رواحل» مـعـتـادة عـلى حـمل األثـقـال في مـهب «الـعـواصف»
ـتـجــسـد هـو - في احلــقـيـقـة - «وطــرائـد في صـحــراء» الـقـســوة واجلـدب. إن هـذا احلــال ا
تصوير إلحساس الشاعر نفسه بالـغ وعدم التقدير وهو تصوير يتكرر في قصائد أخرى

(١) ديوان عبد الرحمن شكري ص٣٤١-٣٤٢ قصيدة «أبناء الشمال».
(٢) ديوان علي محمود طه ص٩٣ .

ويقول في رثاء حافظ إبراهيم (السابق ص ٨٢): 
الرفيق احلاني على كل قلبٍ أنشب البؤسُ فيه ناباً ومخلبْ .

وعـندمـا أرادت مجـلة «الـزهور» أن تـقـارن ب حـال األديب في الشـرق وحـاله في الغـرب اختـارت حافظ
شـهـورة «سيـرانـو ده برجـراك" يـقول وذجـاً في مـقابل «إدمـون روسـتـان» صاحب الـروايـة ا إبـراهـيم 
ـثابـة حافظ إبـراهيم عـندنـا فهل يـا ترى تـعود قـصيـدة من حافظ بل احملـرر: «.. يعد روسـتان عـندهم 
ا يعود بيت مـن روستان على صاحـبه? مسك حـافظ تنقده مـجالتنا وجرائـدنا كلمات ديوانه برمـته 
«النابـغة وشاعر مصـر» ثمن قصائـده وتنقد «روسـتان» مجلـة واحدة مليـون فرنك ثمن رواية واحدة...
هـنـاك يدفـعـون لـروستـان درراً وجـواهر وهـنـا نكـتـفي بـأن جند الـدرر واجلـواهر فـي نفـثـات شعـرائـنا.
فـشـعراؤنـا إذن أغنـياء فـنـأخذ مـنهم وشـعـراؤهم فقـراء فيـعـطونـهم! فيـا لـيتـني كنـت شاعـراً إفرجنـياً
جتود عليّ اجلرائد واجملالت بالدرر ال شاعراً عربياً جتد اجلرائد واجملالت تلك الدرر في أشعاري..!» -

الزهور  مارس ١٩١٠ .
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الح الـتائه» ويـخفت في دواويـنه الـتالـية فـقد القى صـدور هذا الـديوان حـفاوة من ديـوان «ا
وتقديراً كبيرين يقول في قصيدة «طريد»(٢):

أَيُــــجْـــحـــدُ في الـــشـــرق الـــنـــبـــوغُ ويُـــزْدرَى
ـــصــرَ الـــنـــابــهـــون الــغـــطــارفُ ويــشـــقى 

يــــــجــــــوبــــــون آفــــــاقَ احلــــــيـــــاة كــــــأنــــــهم
رواحـلُ بـــــيــــــدٍ شَـــــرَّدَتْــــــهـــــا الـــــعــــــواصف

طــــــرائــــــدَ في صـــــــحــــــراءَ ال نــــــبعَ واحــــــةٍ
ـــــــــــــــــــــرِقُّ وال دانٍ مـــن الـــــــــــــــــــــظــل وارف يَ

ـقـارنـة - إلى جـانب جـمـالي أثـيـر يـكـسوه من الح - فـي مجـال ا ويـلـتـفت الـشاعـر ا
خواطر نفسه احلزينة:

لم أنـت أيـــــتــــــهـــــا الـــــطــــــبـــــيــــــعـــــة كـــــاحلــــــزيـــــنـــــة فـي بالدي?

: الطبيعة في الشرق (مصر) والطبيعة في الغرب وباألحرى يقابل فيقابل ب طبيعت
ظاهر ب طريـقت في التعامل مع الطبـيعة التي أبدعها اخلالق فـاألولى وإن كانت مفعمة 
اء الدافق) إال أن اإلهمال وعدم العناية روج اخلضـر الوديان ا اجلمال (الطيور الريف ا
المح» تـلف نفسهـا بالسواد ... جعالها «جـنة مهجـورة» وفرحة غائـبة و«حسـناء ساذجة ا

أما الطبيعة في الغرب فهي محل اهتمام وافتنان:
دمـن يـــــــقــــــــال لــــــــهـــــــا قُــــــــرىً غــــــــرقـى في أبــــــــاطـحَ أو وهـــــــادِ
الــــــــطـــــــ فــــــــيـــــــهــــــــا والـــــــيـــــــراعُ أســــــــاسُ ركـنٍ أو عـــــــمـــــــاد
يــــــــأوي لــــــــهــــــــا قــــــــوم يــــــــقـــــــال لــــــــهـم جــــــــبــــــــابــــــــرةُ اجلِالد
لــــو كــــنتِ فـي الــــغــــرب الـــصّــــنــــاعِ لــــكــــنت قــــبــــلــــةَ كـل هـــادي 
َّ فــــــــيك الــــــــفـنُّ بــــــــالـــــــروح احملــــــــرك لــــــــلـــــــجــــــــمـــــــاد  وافــــــــ
ـــــــرحُ احلـــــــبـــــــيـسُ بـــــــكـل نـــــــاحـــــــيــــــةٍ ووادي  وتـــــــفـــــــجّـــــــرَ ا

صرية. (١) ديوان علي محمود طه ص٣٢٣-٣٢٤ . قصيدة: إلى الطبيعة ا
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ولـــــــقـــــــلـت أبــــــتـــــــدر الـــــــشُّـــــــداةَ غــــــداةَ فـــــــخـــــــرٍ أو تَـــــــنَــــــادي
هــــــذي الــــــروائعُ فــــــيـكِ لم تــــــخْــــــلَـقْ لــــــغــــــيــــــركِ يــــــا بالدي!(١)

المح الـفـارقـة بـ حـاضـر الـشـرق والـغـرب إلـى مدى مـضى الـشـعـراء في تـصـويـر ا
كن التوقف ام بـكل تفاصيله في صفحات محدودة أما ما  كان اإل بعيد ومن الصعوبة 

الحظات اإلجمالية التي تتصل بطرفي الثنائية وال تنفصل عنها: عنده فهو بعض ا

١- لم يـكن النقـد الالذع ألوضاع احلياة الـشرقية خـاصة في مصر جملـرد الهجوم أو
االنتـقاص أو الـتشـفي بل كان من قـبيل نـقد الـذات والبـصر بـحقـيقـة الواقع دون تـزييف أو
تزي وفي الوقت نفسه هو مواجهة صريحة للذات مع الذات في محاولة للخروج من حالة
قـابل الطاغي من جـهة وبدور و الوعي واإلدراك بـالنـموذج ا التـراجع والوهن ويدل عـلى 
الشـاعر في احليـاة من جهـة أخرى وهو في كل األحـوال عالمة صـحوة ويقـظة وعافـية أما
وات. وأصدق ما في رادف الطبيعي للغيبوبة وا الركون واالستسالم إلى واقع احلال فهو ا
هذا النقد صدوره عن حرص ومودة وإشفاق وامتزاجه باألسى الشفيف. يقول شكري بعد

صري وإظهار أماكن النقص فيها: تناوله ألخالق ا
إذا هــــــجـــــــوتُ فــــــمـــــــا أهــــــجــــــوكُـم أبــــــداً

إال ودمـع  عــــــــلى اخلــــــــديـن يــــــــنــــــــهــــــــملُ
أنــــــتم عــــــلـيَّ وإن طــــــالـت مــــــهــــــانــــــتــــــكم

أعـــــــزُّ ذي قـــــــدمٍ يـــــــســـــــعى ويـــــــنـــــــتـــــــعل

وكـيف يفـهم النـاس نـقده عـلى غـير وجـهه الصـحـيح وليس «لي فـيـكم أرب» وكلـنا في
«الضعف» شرق:

فـــــنـــــحـن في أمــــــرنـــــا طـــــرًّا ســـــواســـــيـــــة
(١) وإن تـــــــــفــــــــاوتـت األخـالقُ والــــــــنـــــــــحلُ

(١) ديوان عبد الرحمن شكري ص٣١٤ قصيدة: صوت النذير.
(٢) انـظـر: ديوان «قـال الـشاعـر". ط(١) الـقاهـرة ١٩٤٩ ص١١ . قـصيـدة: مـحنـة الـعرب. عـمل الـشاعـر أحـمد
فتحي مذيعـاً ومترجماً لألخـبار باإلذاعة البـريطانية بلـندن (١٩٤٤-١٩٤٦). راجع عنه بالبل من الشرق:

عارف  اقرأ (٣٥٥) ١٩٨٤ ص ٧٣-٨٤ . صالح جودت. دار ا



- ١١١ -

وهـو مـودة و «دين» يــؤديه راضـيـاً الـشـاعـر أحـمـد فـتـحي (١٩١٣-١٩٦٠) «ومن شـيم
األحرار تأدية الدين»(٢)

ولم يـتوقف الشعراء عـند النقد وتـعرية الواقع فحـسب بل اقترن بالدعـوة إلى النهضة
واألخذ بأسباب التقدم وبـاإلجمال كان الهدم من أجل البناء واإلصالح وتعددت الرؤى في
هـذا السبيل فشـوقي يدعو «نوابغ الشـرق» إلى إيقاظه وحتريك جمـوده للنهوض(١) ويركز
اضي(٢) واالستفادة من كثيراً عـلى الشبـاب فيحثـه على التجـلد وطلب الـعلم واخلروج من ا
مدنية الغرب(٣) مع استلهـام تراث األمة اجمليد(٤) وهي رؤية توفيـقية انتظم في سـلكها كثير

من الشعراء.

كن ـوذجـاً  ويـتـجه حـافظ إبراهـيم إلى الـشـرق األقـصى ويتـخـذ من «أمـة الـيابـان» أ
نع مـات»  وما الذي  االقتداء به والسـير على خـطاه بعدمـا نهض الشرق/ الـصقر من «ا
ـصـري إلى رؤية ـصـريّ من «إدراك شـأوهـا» وبـلوغ مـرتـبـتـها?(٥)  ويـنـضم عبـد احلـلـيم ا ا
ـال «كأمة حافـظ في ختام قـصيدته «الـدنيـا اجلديدة» فـيدعو إلى هـدم اجلهل ورفع الـعلم با
الـيابـان» الـتي نـهضت بـعـد أن «غـفـلت حقـبـة من الـزمان»(٦) بيـنـمـا يدعـو اجلـارم إلى عودة
احلـضـارة الـعـربــيـة اإلسالمـيـة الـتي «زانت الـدنـيـا»(٧) أمـا شــكـري فـيـحض - في قـصـيـدة

(١) راجع: ديوان شوقي جـ٢/ص٥١٢ قصيدة: جورجي زيدان.
(٢) السابق جـ٢/ ص٥١٦-٥١٩ قصيدة: شهداء العلم والغربة.

علم العليا. و: جـ١/ص ٤٩٧/٥٠١ قصيدة: مدرسة ا
و: جـ١/ص٥٦٩-٥٧٣ قصيدة: دار العلوم.

صريون في أوربا. (٣) السابق  جـ١/ ص٥٩٣-٥٩٤ قصيدة: الطالب ا
(٤) السابق جـ١/ص٢١٧ قصيدة: صقر قريش.

و: جـ١/ ص٤٦١-٤٦٥ قصيدة: األزهر.
(٥) ديوان حافظ جـ١/ص٣٣ من تهنئة اخلديو عباس الثاني بالعام الهجري نشرت في عام ١٩٠٤ .

صري ص٣٤٤ . (٦) ديوان عبداحلليم ا
(٧) ديوان علي اجلارم جـ١/ص٢٦ قصيدة: مصر نظمت عام ١٩٣٩ .

(٨) ديوان عبدالرحمن شكري ص٣١٤-٣١٥ .
وهي دعوة تندرج اآلن حتت ما يسمى بـ «علم االستغراب».

ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر - راجع في ذلك كتاب د. حسن حنفي: مقدمة في علم االستغراب. ا
بيروت ط(٢) ٢٠٠٠ .
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«صوت النذير» - على مـزاولة األعمال االقتصادية النافعة ونـشر العلوم خاصة العملية ألن
ـال أصل القـوة والقوة أساس احلـياة كمـا يدعو إلى دراسـة احلياة األوربـية حتى العلم وا
نـعـرف أسـبــاب عـظـمـتـهم ونـحــتـذيـهم فـيـهـا.(٨) ويـنـادي يـوسف اجلـزائـرلي (١٨٩١-١٩٧٣)
ــال قـوة ولـيس في الـغـرب من يـعف «عن أذى بـالــوحـدة االقـتـصـاديـة الـعـربـيـة ألن وحـدة ا
الشـرق أو يرق حلاله»(١) ويـستـلهم الـشاعـر إبـراهيم زكي (ولـد في مطـلع القـرن العـشرين)
احلــضـارة الـفــرعـونـيــة كـمـا تــمـثـلـت في تـمـثــال (أبي الـهــول) الـذي آن له أن يـنــفض «غـبـار
ـلـتـقى» ويـجمع »(٢) ويـنـبه عـلي مـحـمـود طه عـلى أهـميـة الـوحـدة والـتـآزر في «يـوم ا السـن
ستقـبل وأن يعتمد على إلـيهما فضيـلتي احلق والتسامح كـما على الشرق أن يسـتشرف ا

قدراته الذاتية:
يـــســـتــــطـــلعُ الـــشـــرقُ مـــا يـــجـــري به غـــدُه

يــــــــا شــــــــرقُ إن غــــــــداً هــــــــدم وإنــــــــشـــــــاءُ
يـــا شــــرقُ مـــجــــدُكَ إن لم تُــــرس صــــخـــرته

يـــــــداكَ أنتَ فـــــــقـــــــدْ أخــــــلـــــــتـه أهــــــواء(٣)

 ويلتقي - هنا- مع أستاذه شوقي الذي قال مخاطباً الشرق:
أيــــــهـــــا الــــــشـــــرقُ انــــــتــــــبهْ مـن غـــــفــــــلـــــةٍ

مـــــات من فـي طُـــــرُقـــــاتِ الـــــسَّــــــيل نـــــامـــــا
ال تــــــــــــــقــــــــــــــولـنَّ عــــــــــــــظـــــــــــــامــيٌّ أنـــــــــــــا

فـي زمـــــان كـــــان لـــــلـــــنـــــاس عِـــــصَـــــامــــا(٤)

٢- يالحظ أن االجتاه الـتوفيقي الذي يسـعى إلى التوفيق ب حـضارة الشرق العربي
واقف الـفكـريـة للـشعـراء عنـد تنـاولهم اإلسالمي ومـدنيـة الغـرب هو االجتـاه الـغالب عـلى ا
لـثنـائـيـة الشـرق والـغرب فـلم يـروا تـناقـضـاً ب االعـتـداد بـتراث األمـة أو اسـتلـهـام أصوله

(١) ديوان اإلسكندرية  ص٣٣٠ .
(٢) ديوان «األشعار األولى». القاهرة ١٩٢٧ ص١٧ قصيدة: تمثال. 

(٣) ديوان علي محمود طه ص٣١٤-٣١٦ .
(٤) ديوان شوقي جـ١/ص٥٢٠ قصيدة: الطيارون الفرنسيون. عظامي: من يفتخر بآبائه عكس العصامي.
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رجوة.  دنية ما يصلح لقيام النهضة ا واألخذ من أوربا ا

: االجتاه احملافظ (الداعي إلى تقابل وإذا كان التركيز يتم -عادة - على االجتاه ا
الـنـهـضـة عـلى أساس الـدين والـتـقـالـيـد) واالجتـاه التـجـديـدي (الـداعي إلى األخـذ بـأسـاليب
وازنة يتسرب إلى احلضارة الغربية)(١)  فيالحظ من جانب آخر أن التوجه إلـى التوفيق وا
ثال من أكـثر دعاة الـتجديـد بروزاً على صـعيد الـفكر: الـدكتور تـقابلـ وا كال االجتـاه ا
ـغـاالة في الـرأي ولعل ـوقف األخـيـر له يـتـجه إلى الـتـوفيق والـتـخـفـيف من ا طه حـسـ فا

وقف هو ما قام به أحد أبرز منتقديه األستاذ محمود شاكر(٢). أوفى تلخيص لهذا ا

وهـكذا كـان أكـثر شـعراء الـدراسـة توفـيـقيـ أكـثر مـنـهم جتديـديـ جتديـداً مـطلـقاً أو
محـافـظـ مـحـافـظـة مـحـضـة وقـد عـرضت الـصـفـحـات الـسـابـقـة لـنـماذج مـن مـديح الـغرب
كن اإلشـارة إلى أن الهجوم على قارنة مع الـشرق من هنا  دنيته في سيـاق ا واإلشـادة 
الغرب اتـصل أكثر ما اتصل ببعـده السياسي وهو ما ستـتناوله الدراسة في فصل تال أما
الـهجـوم على الـغـرب احلضـاري فنـجد شـوقي رافضـاً أن يتـخـذ الغـرب العـلم أداة للـتدمـير

والقتل(٣) ويبدو محمود اخلفيف (١٩٠٩-١٩٦١) منفعالً متحدياً وكافراً بالغرب كله:
مــــا شـــــاء فـــــلــــيـــــســــخـــــر بي الــــســـــاخــــرُ

بـــــالـــــغـــــرب مـــــا عـــــشتُ أنـــــا الـــــكـــــافـــــرُ

. مكـتبـة اآلداب- القـاهرة د.ت  عـاصر: د. مـحمـد محـمـد حسـ (١) راجع: االجتـاهات الـوطنـية فـي األدب ا
جـ١/ص٢٣٩-٣٠٧ .

(٢) ومن هـذا التـلـخيص/ الـشـهادة  يـقـول الدكـتور طه: «والـذين يـظنـون أن احلـضارة احلـديـثة حـملت إلى
عقـولـنا خـيـراً خـالصـاً يـخطـئـون فـقد حـمـلت احلـضارة احلـديـثة إلى عـقـولـنا شـراً غـير قـلـيل.. فـكانت
احلضارة احلديثة مصـدر جمود وجهل كما كان الـتعصب للقد مصـدر جمود و جهل أيضاً...» رسالة

في الطريق إلى ثقافتنا: محمود محمد شاكر. ص٢٤٦-٢٤٨ .
- كـما اسـتطـاع طه حسـ - في رأي أستـاذنا الـدكتـور عبـد اللـطيف عـبد احلـليم - مـجابـهة الـتحوالت
صرية ١٩٩٤ ص١١٣ . احلضارية بجسارة وقدرة نفسية فائقة. راجع: دراسات نقدية. مكتبة النهضة ا

(٣) ديوان شوقي جـ١/ص١٦٣-١٦٤ قصيدة: الغواصة.
(٤) الرسالة العدد ٧٥٧-٥/١/١٩٤٨ قصيدة: يا شرق 

و: ديوان اخلفيف: جمع وتوثيق محمد العباسي متولي رسالة ماجستير - كلية اللغة العربية جامعة األزهر.
- وقد سافر اخلفيف - فيما بعد- في بعثة إلى لندن (١٩٥٥).
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ويكاد يعتذر عن استثنائه التالي:
ـــــــــــــافـــــــــــــةً إال جنــــــــــــــومـــــــــــــاً فـــــــــــــيــه رجَّ

(٤) يــــــكــــــاد يــــــخـــــــفى حملُــــــهــــــا احلــــــائــــــرُ

(١)وتفضل ويأسف أحمد نـسيم (١٨٨٠-١٩٣٨) جلحود العدل ونـوره من قبل الغربي
زينب فواز (١٨٤٦-١٩١٤) الشرق وتهجو الغرب بهذه السذاجة:

والــــــغــــــرب أظــــــلـم مــــــا يــــــكــــــون ألنــــــنـــــا
(٢) ـــغــربِ نــشـــقى بـــفــرقـــة شــمـــســـنــا في ا

ديح: ويختار علي محمود طه - في النهاية - حضارة الشرق في مصر ويخصها با
قـــــالــــوا احلـــــضـــــاراتُ فـــــقــــلـت انـــــظــــروا

ْ أين كــــــهـــــذا الـــــشــــــعب فـي احملـــــســـــنـــــ
من قـــــــــطــــــــنه يــــــــلـــــــــبسُ هــــــــذا الــــــــورى

(٣) ومن يـــــــديه مــــــغـــــــزل الــــــنــــــاســــــجــــــ

قابـلة ب الـشرق والـغرب موضـوعاً من موضـوعات فن الرثـاء هو «رثاء ٣-  أنتـجت ا
الـشرق» فـقد أدرك الـشاعـر احلديـث مدى تـخلف اجملـتمع الـشرقي في جـوانب عدة وراعه
قارنة ب خمول أهله واستسالمهم للجمـود واالنحطاط وزاد األمر فداحة سيطرة هاجس ا
تـقدم فـقد كـانت احلضـارة الشـرقيـة زاهرة في عـصور تـردي وحاضـر الغـرب ا حاضـره ا
اضي كـثـيرة لـكنـها «قـد تـدثرت في الـقرنـ األخيـرين بـنوع خـاص بدثـر ثـقيـلة من أوهـام ا
الـتي ال غـنى عـنـهـا لـسعـادة الـسـواد حـتى في أبـهى أيـام احلـضـارة والـتي ال تـتـصل بـهذه
احلضـارة إال كما تتصل األليـاف الذابلة بالشجـرة القوية فإذا ذبلت الـشجرة نفسها رأيت

(١) ديوان نسيم. مطبعة اإلصالح القاهرة ١٩٠٨ جـ١/ص٦ قصيدة: نور العدل.
(٢) السيدة زينب فواز: لبيبة هاشم. مجلة «فتاة الشرق»  ١٥/٥/١٩٠٧ .

(٣)ديوان علي محمود طه ص٢٦٦ قصيدة: بعد مائة عام.
و: ص٣٢٣ قصيدة: ب احلب واحلرب.

(٤) د. محمد حس هيكل: الشرق اجلديد ص١١٥-١١٦ .
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األلـياف تـتـكاثـر حولـها وتـتمـاسك وتصـبح غطـاء كـثيـفاً يـحجب عن اجلـذع مقـومات احلـياة
ويحـجب عن الناس مـا يبقى فـي اجلذع من حيـاة. وليست حـضارة الشـرق فيمـا أصيبت به

ا خضعت من قبل له مدنيات سبقتها...»(١). من هذه الدثر إال خاضعة 

الكه منه: قطع رثائي للشرق و يفتتح شوقي رثاءه للمؤرخ األديب جورجي زيدان 
ـــــــــــــالـكُ الـــــــــــــشــــــــــــرقِ أم أدراسُ أطـاللِ

وتـــــــلك دُوالتُـه أم رَسْــــــمُـــــــهــــــا الــــــبـــــــالي?
أصــــــابـــــهــــــا الـــــدهــــــرُ إال فـي مـــــآثــــــرِهـــــا

والــــدهــــرُ بـــــالــــنـــــاس من حـــــالٍ إلى حــــال
وصــــار مــــا نَــــتــــغــــنَّى مـن مــــحــــاســــنــــهـــا

حــديثَ ذي مـــحـــنــةٍ عن صـــفـــوهِ اخلــالي(١)

ويـنـعى الـشـاعـر مـحـمـد تـوفيـق عـلي (١٨٨٧-١٩٣٧) مـجـد الـشـرق بـعـدمـا «داسـتـنا»
ـمالك كمـا - وكأنه ثـأر متـبادل- «ركبـنا عـلى أعناقـها حـقبا»(٢) ويتـفجع مصـطفى صادق ا
الرافـعي (١٨٨٠-١٩٣٧) - وهـو الشـاعـر احملافظ - جملـد الـشرق الـقـد ويضـرب األمـثال

للشرقي لعلهم يتذكرون في مطولة خالصة للرثاء:
فـــــــــأيـن الـــــــــذي رفــــــــــعـــــــــتْـهُ الـــــــــرمـــــــــاحْ

وأيـن الــــــــــذي شــــــــــيَّــــــــــدتْـهُ الــــــــــقُــــــــــضـبْ
وأيــن شـــــــــــــــــواهـقُ عـــــــــــــــــزٍّ لــــــــــــــــنــــــــــــــــا

تـــــــــكـــــــــاد تــــــــمـسُّ ذراهـــــــــا الـــــــــسُّـــــــــحب
لــــــقـــــــد أشــــــرقَ الــــــعــــــلـمُ مـن شــــــرقــــــنــــــا

ومــــــــــازال يــــــــــضـــــــــؤلُ حــــــــــتـى (غـــــــــرب)

ويراجعه الشاعر أحمد محرم (١٨٧٧-١٩٤٥) برثائية أخرى يقول في مطلعها:

(١) ديوان شوقي جـ٢/ص٥١٢ .
(٢) قصيدة: مجد العرب. الزهور يوليو ١٩١١ .
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رثـــــــــيـتَ مـن الـــــــــشـــــــــرق مـــــــــجـــــــــداً ذهبْ
وعــــــــزًّا غــــــــدا نــــــــهـب أيــــــــدي الــــــــنــــــــوبْ

ويعود الرافعي ليجيبه بأبيات آسفة قانطة: 
فـــــمــــــا أنـتَ مـــــســــــمعُ مَـنْ فـي الـــــقــــــبـــــور

(١) وال أنـت مــــــــفــــــــزعُ مـن في الـــــــــســــــــحبْ

ويسـتمـر الرافـعي في األسى والـرثاء حلـال الشـرق فيـنظم بـعد رحـلته إلى لـبنـان عام
ا حـاول تعليل كل هـذا الرثاء ح يـقول في مقدمـة القصيدة: ريض» ور ١٩١٢ «الـشرق ا
ـقاالت ويـدفنونه في هـذه األكفان ـمزقة من ا ـريض الذي يوثـقونه بـتلك الرُّبُط ا «واهاً لـهذا ا
نـشورة من الصـحف وال يدعونه يـتنفس إال مـن جراثيم الـلحى والشـوارب التي تريه ظالل ا
اآلخـرة.. وهـو في كل ذلك الـكـرب الـذي أخـذ بأنـفـاسه ال يـجـد الـسـبـيل إلى روح من احلـياة

الطيبة في نفس امرأة فاضلة»(٢)

٤- تولدت من الثنـائية الكبرى: الشرق والغـرب ثنائيات أخرى تشمل عدة جوانب من
ـرأة الغربـية الـقد واجلـديد الـلغة رأة الـشرقـية وا احلـياة االجـتماعـية والـثقـافيـة منهـا: ا
ادية والروحية الزي الشرقي والزي الغربي.. وكانت الدوريات العربية واللغات األجنبيـة ا
األدبية سـاحة فسيـحة لكل هذه الـثنائيـات/ القضايا وغـيرها وشهـدت تطوراتهـا ومعاركها.
الحظـة الراهـنة أن تشـير إلى بعض ولم يـنأ الشـعر عن شـهودها والـتفاعل مـعهـا وحسب ا

شواهدها.

رأة رأة فهـو يرفض أن تبـتذل ا      يتـخذ حافظ إبـراهيم موقـفاً وسطـاً في قضيـة ا

(١) راجع: مجلة «اجلامعة" جـ (٩) السنة الثالثة ١٩٠٢ ص٦٢٤
و: جـ (١) السنة الرابعة فبراير ١٩٠٣ ص٦٦

(٢) حديث القمر. مطبعة االستقامة ط٢ ١٩٤٧ ص١٢٢-١٢٣
(٣) ديوان حافظ جـ١/ص٢٨٢-٢٨٣ قصيدة: مدرسة البنات ببور سعيد.
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فتـفعل أفـعال الرجـال الهيـة «عن واجبـات نواعس األحداق» كـما ال يـدعو إلى اإلسراف «في
احلجب والتضييق واإلرهاق» والفضيلة في احلالت خير عاصم:

فـــتـــوسَّـــطـــوا فـي احلـــالـــتـــ وأنـــصـــفـــوا
(٣) فـــــالـــــشـــــرُّ فـي الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــد واإلطالقِ

لذا كان أبرز ما أعجبه في باحثة البادية (السيدة ملك ناصف ت: ١٩١٨) أنها:
غــــــــــــربـــــــــــيــــــــــــة فـي عـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــهـــــــــــا

مـــــــــــــــرمــــــــــــــــوقـــــــــــــــة بـــــــــــــــ األُســـــــــــــــرْ
شـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــة فـي طـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــا

(١) ـــــــــــــجــــــــــــرْ مَـــــــــــــخْــــــــــــدورة بـــــــــــــ احلُ

تجددات) صريـة أن (مصر جتدد مجدها بـنسائها ا  ويرى شوقي في حتـيته للمرأة ا
ـتهـتـكات»(٢) أما وعـلـيـهن اتخـاذ الـقـدوة من أ الشـرق (مـثل الـيـابان) ال من «أ الـهـوى ا
الـسـيـدة نـبـويـة مـوسى (١٨٩٠-١٩٥١) فـتـنـتصـر لـلـمـرأة ودورهـا وتـقـارن بـ وضـعـها في

الشرق والغرب:
والـــــــــــــــشــــــــــــــرق لـــــــــــــــوال جــــــــــــــهـــــــــــــــلـه

ــــــــــرادْ مـــــــــــا أخــــــــــطــــــــــأ الـــــــــــغــــــــــرض ا
تـــــــــــــــرك الــــــــــــــنــــــــــــــســــــــــــــاء عــــــــــــــواطـالً

وبــــــســــــعــــــيـــــهــــــا تــــــعــــــلــــــو الــــــعــــــبـــــاد
والـــــــــــغــــــــــرب لـــــــــــوال فـــــــــــعــــــــــلـــــــــــهــــــــــا

مـــــــــا شــــــــاد فـي الـــــــــدنــــــــيـــــــــا وســــــــاد(٣)

صدر السابق جـ٢/ ص١٩٣-١٩٤ قصيدة: رثاء باحثة البادية. (١) ا
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ص٢٤ .

(٣) ديوان السيدة نبوية موسى. مطبعة مجلة الفتاة ط١ مايو ١٩٣٨ جـ١/ص١١
ؤتمر النسائي الدولي بروما. - سافرت عام ١٩٢٠ مع هدى شعراوي وسيزا نبراوي لتمثيل مصر في ا
رأة الشرقـية» وطرحت فيه السؤال - أجرت مجلة الهالل (جـ٣ م٣٣-١٩٢٤ ص٢٤٩) استـفتاء حول «ا
: ١- مـاذا يحـسن أن تستـبقي من أخالقهـا التـقليـدية? ٢- ماذا يـحسن أن تـقتبس من شـقيقـتها التـالي

رأة. الغربية? وهذا االستفتاء مثال من أمثلة عديدة شغلت بها الدوريات في تلك الفترة حول قضية ا
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ـاضي الـعـربي واإلسالمي نـظـرة اعـتـداد وفي قـضـيـة الـقـد واجلــديـد يـنـظـر شـوقي إلى ا
وإكبار وهو من أكثر احملافظ اطالعاً على األدب الغربي والفرنسي منه خاصة:

ال حتْـــــذُ حَـــــذْوَ عــــــصـــــابـــــةٍ مــــــفـــــتـــــونـــــةٍ
ِ شـيءٍ مُــــــــنْـــــــكـــــــرا يــــــــجـــــــدونَ كـلَّ قـــــــد

ولــــو اســـتــــطـــاعــــوا في اجملـــامِـع أنـــكـــروا
مَـنْ مـــــــــات مـن آبـــــــــائـــــــــهـم أو عُـــــــــمـــــــــرا

مـن كـل مــــــــاضٍ فـي الـــــــــقـــــــــد وهـــــــــدمِهِ
وإذا تـــــــقــــــدَّم لـــــــلـــــــبــــــنـــــــايــــــة قـــــــصَّــــــرا

وأتـى احلـــــضـــــارة بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــةِ رثَّــــةً
والــــعـــــلمِ نَـــــزْرًا والـــــبــــيـــــانِ مُــــثَـــــرثَــــرَا(١)

ـتـنبـي...) على ويـفـضل حـافظ شعـراء الـعـرب الـقـدامى (مـثل الـبحـتـري وأبي تـمـام وا
.(٢)( وسيه والمرت شعراء فرنسا (مثل ألفريد د

ويـأتي الصـراع حول الـلغـة العـربيـة واللـغات األجـنبـية (اإلفـرجنية) جتـليـاً من جتـليات
ضمار: الثنائية كذلك وكان حافظ نصير الفصحى العتيد في هذا ا

أرى لــــــرجـــــالِ الـــــغــــــرب عـــــزًّا ومَــــــنْـــــعـــــةً
وكـم عــــــــــزَّ أقــــــــــوام بـــــــــعــــــــــز لــــــــــغـــــــــاتِ

ــــعــــجـــــزات تــــفــــنُّــــنــــاً أَتَـــــوْا أهــــلَــــهُـمْ بــــا
فــــيـــــالــــيــــتـــــكمْ تـــــأتــــونَ بـــــالــــكـــــلــــمــــات!

أيـــــطــــربُـــــكُـمْ من جـــــانـب الــــغـــــرب نـــــاعب
يُــــــنــــــادي بــــــوَأْدي في ربــــــيـع حــــــيــــــاتي?

(١) ديوان شوقي جـ١/ص٤٦١ قصيدة: األزهر.
(٢) راجع: ديوان حافظ جـ١/٦٣-٦٥ قصيدة: حتية إلى واصف غالي بك.

(٣) السابق جـ١/ص٢٥٤-٢٥٥ قصيدة: اللغة العربية تنعى حظها ب أهلها.
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ســـرَتْ لُــوثَـــةُ اإلفـــرجن فـــيـــهـــا كـــمـــا سَــرَى
لُــــــعـــــــابُ األفـــــــاعي فـي مَـــــــسِــــــيـل فُــــــرات

فــــجــــاءتْ كَــــثــــوْبٍ ضمَّ ســــبــــعــــ رُقــــعــــةً
مُـــــشـــــكَّـــــلـــــةَ األلـــــوان مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــات(٣)

ـطـول بـ أدبـاء الـنـهـضـة حـول روحـانـيـة الـشـرق ومـاديـة الـغـرب إلى وامـتـد اجلـدل ا
الشعراء ومنهم علي محمود طه الذي يتكرر لديه صدى هذا اجلدل:

أبـــــــرُوحـــــــانــــــيـــــــةِ الــــــشـــــــرق الــــــعـــــــريقْ
أم بـــــبـــــوهـــــيــــــمـــــيَّـــــةِ الــــــفن الـــــطــــــلـــــيقْ

سَــــبــــحَتْ روحُـك في الــــكــــون الــــسَّــــحــــيقْ
(١) حـــــــيـث ال يَـــــــسْـــــــمعُ طـــــــافٍ لـــــــغـــــــريقْ

ويـرغب علي اجلـارم (سـنة ١٩٠٨- أثـناء بـعثـته) في أن يـرسل إلى والده صـورته وهو
بالـقبـعة (رمـز غربي) فيـستـدعي من تراث األدب الـعربي مـا يصـلح لسـياق الـطرافـة لكنه ال

يخلو من داللة:
لـــــــبــــــــسـتُ اآلن قُــــــــبَّـــــــعــــــــةً بــــــــعــــــــيـــــــداً

عـن األوطــــــان مــــــعـــــــتــــــادَ الـــــــشــــــجــــــونِ
فــــــــإن هـي غــــــــيَّــــــــرتْ شــــــــكـــــــــلي فـــــــــإني

(١) ديوان علي محمود طه ص١١٨ قصيدة: كأس اخليام.
وراجع أيضاً: ص١٧٦ قصيدة: صدى الوحي.

و: ص ٢٦٨ قصيدة: حلم ليلة الهجرة.
(٢) ديوان علي اجلارم جـ١/ص١٢٥ «قبعة بعد عمامة» يقول سُحيم الرياحي (ت ٦٠هـ):

متى أضع العمامة تعرفوني. أنا بنُ جال وطالعُ الثنايا
ـسـألـة الـزي كـان حـول غـطـاء الـرأس حـ دعـا بـعض - وجتـد اإلشـارة إلـى أن أكـثـر اجلـدل بـالـنـسبـة 

أنصار اجلديد سنة ١٩٢٥ إلى اقتفاء آثار الكمالي األتراك في استبدال القبعة بالطربوش.
عاصر: د. محمد محمد حس جـ٢/ ص٢٥١ - ٢٥٥ راجع: االجتاهات الوطنية في األدب ا

قتطف عدد أول أغسطس ١٩٢٦ «الطربوش أو القبعة بحث تاريخي". و: ا
و: الـهـالل جـ١/ م٢٦ ١٩٢٧ ص٤٩ «الـطـربوش أم الـقـبـعـة? رأيـان لـكـاتـبـ قـديـريـن» والـكـاتـبـان هـما:

مصطفى صادق الرافعي (من أنصار الطربوش) والدكتور محمود عزمي (من أنصار القبعة).
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«مــــتـى أضعِ الــــعــــمــــامــــةَ تــــعــــرفــــوني»(٢)

٥- بَـعُد الـشـاعـر احلديـث عن تشـكـيل صـورة ثابـتـة وحـيدة لـلـغـرب فتـعـددت الـصور
بتعـدد زوايا النظـر وتنوعت لـدى الشاعر الـواحد وال تناقـض فالتنـاقض يولد من اختالف
وجوه الغرب ذاته وبـالتالي لم يخلق «الـصورة النمطية» mode image ولم يسع إلى «تنميط
ا تطلع بـبصره - أكثر ما تطلع - إلى مدنية الـغرب احلديثة كما بدت مظاهرها الغرب» وإ
في تقـدم الـعلـوم والـصنـاعـات وفي النـهـضة الـعـمرانـيـة واألخالق العـمـليـة. واصـطفى من
حـضـارته مــا يـتـعـلق بــالـفـنـون واآلداب وكــان اإلعـراض من نـصــيب األديـان واألخالقـيـات
وسـعى في كل ذلك - مثله مثل رواد الـتنوير- إلى استـثارة الهمم الشـرقية الكلـيلة والنفوس
اخلــامـلـة وبث روح الـغـيــرة والـعـلم في األجـيـال الــصـاعـدة والـنـهــوض بـاألمـة من وهـدتـهـا

وكبوتها التاريخية.

وهـذا بـخالف الـصـورة الـنـمـطــيـة الـثـابـتـة لـلـشـرق الـتـي طـغت عـلى أدب الـرحـلـة عـنـد
ـرادفة لـلـسـحر والـغـرابـة واجلنس سـتـشـرق وهي الـصـورة ا األوربيـ وكـذا دراسـات ا
واخلرافة ولعالم «ألف ليلة وليلة» يقول إدوارد سعيد: «تأمل كيف أصبح الشرق منذ القدم
تمم له كان ثمة الكتاب وبخاصة الشرق األدنـى معروفاً في الغرب بوصفه نقيض الـغرب ا
سيـحية وانـتشارهـا وكان ثمة رحـالون مثل مـاركو بولـو الذي رسم خطوط قـدس وبزوغ ا ا
التـجـارة وخـلق نـسـقاً لـنـظـام مـقـ للـتـبـادل الـتـجاري ومـثل لـود وفـيـكـودي فـارثيـمـا وبـيـتر
ديالفالي من بـعده وكان ثـمة مـؤلفون لـلحـكايات اخلـرافيـة مثل مـاندفيل وكـان ثمـة حركات
ـقـاتـلـون ـهـيـبـة بـالـطـبع وفي مــقـدمـتـهـا اإلسالم وكـان ثـمـة احلـجـاج ا الـفـتــوح الـشـرقـيـة ا
كالـصلـيبيـ بشـكل رئيـسي وقد نـشأ من مـادة األدب الذي ينـتمي إلى هـذه التـجارب كـلها
سـجل حــفظ ذو بـنـيـة داخـلـيـة مـتـمـاسـكـة ومن هـذا كـله يـنـبع عـدد مـحـدود من الـكـبـسـوالت

واجهات التماحكية»(١). نمط وا النمطية: الرحلة التاريخ اخلرافة النموذج ا

(١) االستشراق نقله إلى العربية كمال أبو ديب. مؤسسة األبحاث العربية بيروت ط(٦) ٢٠٠٣ ص٨٨ .
سرحي اذج التراث ا ظلم اخلطير في أشهر  كن العثور على صور الشرق: الغامض السـاحر ا - و

ارلور و «بيجازيه» لراس األوربي «عطيل» لشكسبير و «تيمورلنك» 
راجع: ديفيد بالنكس: ما قبل االستشراق ترجمة أحمد محمود. وجهات نظر العدد (٢٠) سبتمبر ٢٠٠٠ .
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الفصل الثاني
البعد السياسي
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البعد السياسي

لم تـكن عالقة الشـعر بالسـياسة منـفكة في أي وقت من األوقات ألن احلـياة ذاتها في
واطن/ الشـاعر في أوهن تفـاصيل حياته الـيومية أبعد زوايـاها ال تنفـصل عن السيـاسة وا
كـائن سيـاسي بـالـفـعل أو بـالـقوة. وهـكـذا يـأتي الـشـعر الـسـيـاسي نـتـاجاً حـضـاريـاً لـوقائع

احلياة السياسية عندما يصطلي بها احلجر والبشر.

وإذا كـانت تلك الـعالقة الزمـة وضرورية فـإنهـا - كذلك - مـعقـدة وشائـكة على األقل
في جـانبهـا الفنـي عندمـا يطلب من الـشاعـر الصراحـة واجلرأة والزعـامة فإن روح الـشعر
ـبـاشـرة والـتـقريـر والـزعـيق وهـو خـطاب لن يـصـنع مـنه زعـيـماً وال تـتـراجع ويـبـرز خـطاب ا
سـيـاسيـاً في الـصدارة لـكن من الـسهل أن يـصـنع منه شـاعـراً فاشـالً ووطنـياً ضـائـعاً في
عاني» نـاورات. أما إذا كان االخـتيار هـو الفن دون سواه و«طـرح ا هوامش الصـراعات وا
ـواقف ـداراة الـسـيـاسـيـة ورمـاديـة ا ـواقف في الــطـريق فـإن الـشـاعـر مـحـكـوم عـلـيـه بـا وا

واالنفصال عن أحداث عصره.

إنها مراوغـة الفن للسياسة ينتـصر الفن عندما تضعف السيـاسة وتنتصر السياسة
ـعـاجلة الـشـعـرية عـنـدما يـضـعف الـفن وألن هـذا هو شـأن الـفـعل السـيـاسي فـقد أخـذت ا

للسياسة وشالً منها وصار لزاماً على الشاعر أن يراوغ على صعيد صنعته الشعرية.

والشاعـر ليس خطيبـاً أو محلالً سيـاسياً علـيه أن يتعمق بـشؤون السيـاسة وأحوالها
نطـق والدليل آراء مخالفيه مع ـاماً تاماً بجزئـيات موضوعه وامتداده أو يـفند بقوة ا ويلم إ
إدراك منافذ اإلثـارة في نفوس مـستمعـيه كل ذلك ليس مطـلوباً منه أبـداً إنه شاعر قبل كل
شيء وبعد كل شيء شاعر يقـرأ األحداث بحساسية الفنان ليـقدم رؤية مستبصرة وموقفاً
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ـر على منـطقة االنفـعال وغابة الـشعور لـديه ويخرج في النـهاية مـتفقاً مع طـبيعة سـياسياً 
الفن وشروطه وال ضير عـند ذاك أن يتقاطع مع منطق السـياسة وشروطها وعلى احلساب
النـقدي _ عـند ذاك أيـضاً- أن يعـد كالً منـهما (الـسيـاسة والـشعر) في آن واحـد مرجـعيته

في التناول وفي بسط مبررات احلكم.

: االحتـالل واالستبـداد أوالً

ـريـرة من كـون الـغـرب احملـتل األبرز اسـتـمـد الـبـعـد السـيـاسي لـلـغـرب تـفـاصيـله ا
كـون األساسي خلـريطـة الـعالم في الـعـصر احلـديث وكانـت اآللة احلـربيـة الـرهيـبـة هي ا
خلـطوطه وظالله حـتى منـتصف الـقرن العـشرين. وكـان الشـرق في مصـر والعـالم العربي
في خالل هذه الـفترة مفعـوالً به على الدوام وكان الغرب فـاعالً باحتالل األرض والبطش
ـقدراتهم يقول جمـال حمدان: «إن االستعـمار كله ما  إال على يد بالـناس واالستبداد 
أوربـا ومـا  إال خـارجــهـا ولم يـحـدث في الـتـاريخ احلــديث أن اسـتـعـمـر جـزء من أوربـا
بـاسـتثـناء نـقـاط من االستـعمـار االسـتراتـيجي فـي جبل طـارق ومالـطـة وقبـرص.. لقـد كان
االستـعمـار - بوضـوح - صنـاعة أوربـية مسـجلـة ولكـنهـا للـتصـدير إلى خـارج أوربا فقط

وغير قابلة لالستهالك احمللي بحال» (١).

ولعـل هذا يـتسق تـمامـاً مع رؤيـة الغـرب اإلمبـريالـية لـلـكون «الـتي حولت الـعالم إلى
لك القوة مادة استـعماليـة يوظفها الـقوي لصاحله. وكـان العالم الغـربي يدرك تمامـاً أنه 
الـتـكـنـولـوجـيـة الالزمـة لـســحق كل من يـقف في طـريـقـه فـقـام بـإبـادة شـعـوب واسـتـعـبـاد
شعوب وحل مشاكله االقـتصادية واالجتماعية عن طريق تـصديرها إلى الشرق فمشكلة
ـواد اخلـام الالزمـة لإلنـتـاج ومشـكـلـة اإلنـتـاج الـسلـعي كـانت حتل عن احلصـول عـلى ا
شاكل التي طـريق استعمـار األراضي وحتويلهـا إلى مناجم ومزارع وأسـواق. ومن أهم ا
جنمت عن الـثورة الـرأسمـاليـة مشـكلـة االنفـجار السـكانـي األمر الذي زاد مـن حدة أزمة
تـعطلـ الذين كـان يطـلق علـيهم اصـطالح «الفائض البطـالة وأدى إلى ظـهور جـماعـات ا

(١) إستراتيجية االستعمار والتحرير. دار الهالل د.ت ص١٥٠-١٥١. 
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الـسكـاني» ولكن احلل االسـتعـماري كان دائـماً جـاهزاً إذ قـامت أوربا بتـصديـر فائـضها
السكاني إلى األمريكـت ثم إلى آسيا وإفريقيا وأخيراً إلى أستـراليا ونيوزيلندا واستقر
األوربيـون في جيـوب استـعمـارية استـيطـانيـة في اجلزائـر وجنوب إفـريقـيا والـهنـد» ولهذا
ـسـألـة اليـهـوديـة إلى لـنـدن أو باريس ولم أيـضاً لم يـفـكـر أحـد في أوربـا «في تصـديـر ا
ـانيـا حـتى بـعـد مذبـحـة اإلبـادة النـازيـة إلقـامة يفـكـر أحـد قط أن تسـتـقـطع مـنطـقـة من أ
ـا كـان التـفـكيـر في مـصر وكـيـنيـا وقـبرص والـكـوجنو الـوطن القـومي الـيـهودي فـيـها وإ
ومـوزمبيق واألرجـنت والعـراق وليبـيا. وفي نهـاية األمر كـانت فلسطـ الضحـية الفـعلية

نظراً لبعض العوامل اخلاصة باالستعمار الصهيوني»(١).

ويذهب مـفكـر معـاصر هـو تومـاس باتـرسون إلى أن الـغرب اخـتلق فـكرة «احلـضارة»
عـنده بهدف تـأكيد الـتمييـز بينه كـجنس أبيض «متـحضر» وبـ بقية أجـناس العـالم وليبرر
حـمالته االستـعمـارية الـعدوانيـة ضد الـشعـوب األخرى يقـول: «صيـغت فكـرة احلضارة في
سـيـاق الـتـوسع االسـتـعـمـاري األوربي فـيـمـا وراء الـبـحـار في إفـريـقـيـا وآسـيـا واألمـريـكـتـ
صـطـلح عـلى ألـسـنـة أبنـاء الـنـخـبة فـي الدول األوربـيـة الـتي انـطـلقت في وأيـرلـنـدا وجـرى ا
مـغامـراتـها هـذه واستـهـدفوا الـتمـيـيز بـ أنفـسـهم وب الـشـعوب الـتي التـقـوا بهـا وما أن
انتقل األوربيون إلى ما وراء البحار حتى استخدموا التصنيفات الفئوية الشائعة آنذاك مثل
توحش والهمج والوثنيـ والكفار والبرابرة.. لوصف أبناء الشعوب الذين التقوا عبارات ا
ـنظم وال التكويـنات الطبقيـة االجتماعية أو بـهم وال يعرفون الكـتابة أو أساليب إدارة احلكم ا

ة»(٢). ليست لهم أماكن إقامة مستد

نطـلق الفـكري العـنصري طـمع اإلجنليـز في السـيطرة عـلى مصر مـنذ أيام من هـذا ا
احلـمـلة الـفرنـسيـة علـيهـا (إغـراق األسطـول الفـرنسي في أبـي قيـر سنـة ١٧٩٨) ومنـذ حمـلة

سيري: الـصهيونـية واحلضارة الـغربية. كـتاب الهالل (٦٣٢) أغسطس ٢٠٠٣ ص٢٥- (١) د. عبدالوهـاب ا
 .٢٦ ٢٨

(٢) احلضارة الغربية  الفكرة والتاريخ ص٢٧. 
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فــريـزر (ســنــة ١٨٠٧) و لـهم احــتاللــهـا في ســبــتـمــبـر ســنـة ١٨٨٢(١) وارتــكب االحـتالل
ـسـتـويات: الـبـريـطـاني في مـصـر بـوسـاطـة مـسـتشـاريـهم ومـعـتـمـديـهم جـرائم عـديـدة عـلى ا
العـسكـرية واالقـتصاديـة واالجتـماعـية والثـقافـية واألخالقـية وواجهت قـوى الشـعب الوطـنية

يادين(٢). هذه اجلرائم بصور بالغة من النضال والكفاح والتضحيات الكبيرة في شتى ا

قاومة من وقد واكب الشاعـر العربي في مصر األحداث وعبـر عن روح النضال وا
ـصــيـريـة أو األزمــات واحملن الـتي أجل االســتـقالل ولم يــغـفل عن الــهـزات والــقـضـايــا ا
ام بـها جـمـيعـاً والتـلبث كـان اإل أصـابت األمـة. وألن التـفاصـيل كثـيرة, ومن الـصعـوبـة 
ـكن انتخابه - هنا - هو ما وضحت آثاره الفنية وأسهم عند أثرها في الشعر فإن ما 
صـر فحسب بل على في تشكيل الـبعد السـياسي للغـرب ليس بصفـته احملتل (احمللي) 
ـعمورة ونـظرة الـشعراء إلـيه بهذا أسـاس ما سبق تـوصيـفه بأنه احملتل األكـبر خلـريطة ا
ا تـقاطـعت - في هذه الـسبـيل - الرؤى الـشعريـة لهـذا البـعد مع جتـليات التوصـيف ور

قاومة. شعر الوطنية وا

وظـهـر الـنضـال ضـد سـلـطـة االحـتالل لـدى شعـراء االجتـاه احملـافظ الـبـيـاني ووقـفوا
حـيـالهـا في عداء واسـتنـكار «غـير أنـهم كـانوا في عـدائهم واسـتنـكـارهم ونضـالهم طـائفـت

طائفة صريحة العداء مستمـرة االستنكار دائمة النضال وأخرى تريد أن تكون كذلك ولكن
ظروف حياتها وطبيعتها التي تؤثر السالمة وال تقوى على الفداء حتول بينها وب ما تريد

راجعـة التفـاصيل: الثـورة العرابيـة واالحتالل البـريطاني: عـبدالرحـمن الرافعي. مـركز النيل لإلعالم -  (١)
القاهرة ١٩٧٩ سلسلة دراسات قومية  العدد (٣).

صر (٢) راجع في ذلك: مـصر والسـودان في أوائل عـهد االحتالل الـبريـطاني: الـرافعي. ط٢ مـطبـعة الـفكـر 
١٩٤٨ صفحات متفرقة.

- مصطفى كامل: الرافعي. ط (٢) مطبعة جلنة التأليف ١٩٤٥ صفحات متفرقة.
- مـذكــراتي في نـصف قـرن: أحـمـد شـفــيق بـاشـا جـ١ مـطـبـعـة مـصـر ط (١) ١٩٣٤ ص٢٩٠-٢٩٣ . جـ٢

مطبعة مصر ط (٢) ١٩٣٦ ص ١٦-٣٨ ٥٢. 
عاصر جـ١ الفصل األول والثاني ص ١-١٠٦.  - االجتاهات الوطنية في األدب ا

- تطور األدب احلديث في مصر: د. أحمد هيكل. ص٩١-٩٨. 
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(١) تطور األدب احلديث في مصر ص ١١٨. 
(٢) ولد بـدميـاط وتعـلم فيهـا انضم إلى احلـزب الوطـني صودر ديـوانه "وطنيـتي" عنـد ظهـوره سنة ١٩١٠
وأحـيل مع كـاتبي مـقـدمته إلى مـحـكمـة اجلـنايـات متـهـم بـالـتحـريض علـى كراهـية احلـكـومة وإهـانة
هيـئـاتـها وحـكم عـلى الـشـاعر بـاحلـبس سـنـة حكـمـاً غـيابـيـاً بـعـدما رحل إلى اآلسـتـانـة ثم سـافر إلى
سويسرا درس في جامعـة جنيف واشتغل محـرراً في جريدة "تربيون دي جنـيف" وأصدر جريدة "منبر

الشرق" بالعربية والفرنسية وعاد إلى مصر سنة ١٩٣٧. 
صر ط (٢) ١٣٥٦هـ - ١٩٣٨م . راجع: مقدمة "وطنيتي" مطبعة عطايا 

عاصر جـ١/ص٦٨.  و: االجتاهات الوطنية في األدب ا

ـعـاداة االحتالل وتـصـرح بـاستـنـكـاره وتخـوض مـعـركة نـضـاله ولـكن ح فهـي جتاهـر 
تأمن مغبـة ذلك وال تخاف عاقـبة ما تقـول. ثم هي تضمر الـعداء وتكتم االسـتنكار وتكف عن
ـا تـتـورط هـذه ـنـصب أو الـرزق أو الـذات بـأذى بل ر س ا الـنـضـال حـ تـتـوقع شــراً 
الطائـفة فيمـا هو أقبح من ستـر اخلصومـة لالحتالل وكتم االستـنكار لوجـوده وكف النضال
ـهادنـته واإلفـادة مـنه أو تتـردى فـيـما هـو أشـنع من ذلك فـتـمدحه لـقواه فـتـصـرح أحيـانـاً 

رات وتثني عليه»(١). بعض ا

ومن شـعـراء الطـائـفة األولـى الشـاعـر علي الـغـاياتي (١٨٨٥-١٩٥٦) (٢) وجـاء ديوانه
«وطنـيتـي» الصـادر سنـة ١٩١٠ بـتقـد مـحمـد فريـد والـشيخ عـبـدالعـزيز جـاويش أشـبه ما
نشور سـياسي» يفيض حمـاسة وطنية وثـورة على الظلم وتنـديداً باالحتالل وبداية يـكون «
من عنوان الديوان فإنه ال يتوارى أو يتوسل بالرمز بل يؤكد ويوضح في هوامش القصائد
مـا يـريـد ويـطـالـب - في مـقـدمـته - الـشـعــراء بـبث روح الـوطـنـيـة والــغـيـرة الـقـومـيـة ورفض

الطغيان واالستبداد يقول في أولى قصائده:
وعــــــــــــداة مـــــــــــــلَــــــــــــكُـــــــــــــوا األمــــــــــــرَ ولـم

يــــحـــــفــــظــــوا لــــلـــــشــــعب فـي حقٍّ ذمــــامــــا
ووالة أقــــــــســـــــــمــــــــوا أن يـــــــــســــــــجــــــــدوا

كــــــلَّــــــمـــــا رامَ الــــــعِــــــدا مــــــنـــــهـم مَــــــرامـــــا
ــــــــــصـــــــــريُّ إن رب مــــــــــاذا يــــــــــصــــــــــنـع ا

جــــاوز الـــصــــبــــرُ مـــدى الــــصــــدرِ فـــقــــامـــا
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طـــــــالَ يـــــــومُ الـــــــظـــــــلـم فـي مـــــــصـــــــرَ ولم
نــــدرِ بـــــعـــــدَ الــــيـــــوم لــــلـــــعـــــدلِ مــــقـــــامــــا

هــلْ يـــــــــــــــرى احملــــــــــــــتــلُ أنَّـــــــــــــــا أمــــــــــــــةً
مـــذْ عــرفـــنــا الـــســـلمَ ال نـــدري اخلِــصـــامــا?

أو يــــــــرى الـــــــظـــــــالـمُ فـــــــيــــــــنـــــــا أنـــــــنـــــــا
نــــحـــمـل اخلـــسـفَ وال نـــبــــغي انــــتـــقــــامـــا

زعــــــــــــمــــــــــــوا زوراً فــــــــــــمـــــــــــا مــن أمـــــــــــةٍ
ســـــامَـــــهــــــا الـــــعـــــسـفُ ظـــــلــــــوم ثمَّ دامـــــا

ــــــا الـــــشــــــعـبُ الــــــذي يـــــرجــــــو الــــــعُال إ
لــــيس يـــــرضى مـن أعــــاديه اهـــــتِــــضَــــامــــا

كُـــــــتـبَ الـــــــنـــــــصـــــــرُ لـــــــشـــــــعـبٍ نـــــــاهضٍ
في ســبـــيل اجملـــدِ ال يـــخــشـى احلِــمَـــامــا(١)

ـزورة للـمحـتل! الظـالم فحـالة الـسلم ـزاعم ا إنه يرفض صـراحة - وبـأداء مبـاشر- ا
واالستكانة ليست من طبيعة الشعب وقد «طال يوم الظلم» على شعب «يرجو العال» واجملد
ـوت. ويالحظ استخدامـه لكلمـة «احملتل» في مقـابلة لـكلمتي: وفي سبـيلهـما لم يعـد يخشى ا
األمة والشعب واألخيرة «بـرزت في قاموس الشعر واقترن ظهـورها بظهور احلركة الوطنية

: الرعية»(٢). اجلديدة فأصبح شعراؤها يستعملونها في مقابل مرادفها القد

ويـستـمر الـغايـاتي في الـعزف عـلى وتر احلـماسـة الوطـنـية في قـصيـدة «آهة مـصري
ينوح على مصر» فيعلو صوت االنتقام من «شر البغاة» والطغاة:

طــــــال لـــــــيـلُ الـــــــبـالدِ والـــــــشـــــــعـبُ ســــــارٍ
ال يـــــــرى غـــــــيـــــــرَ هـــــــذه الـــــــظـــــــلـــــــمـــــــاتِ

ـــــــــــظـــــــــــالـم أودت ظـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــات مـن ا
بــــــضـــــيــــــاءِ احلــــــيــــــاة بـــــعــــــد احلــــــيـــــاة

(١) وطنيتي ص ٤٥-٤٦ قصيدة "طيف الوطنية".
(٢) االجتاهات الوطنية..  ص٧٠
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يـــشـــتـــكـي الـــشـــعـبُ والـــقـــضـــاة خـــصـــوم
فــــلــــمـن يــــشــــتــــكـى خــــصــــام الــــقــــضــــاة?

بـــــ جـــــنــــــبي مــــــســـــهـــــد مــــــســـــتـــــهـــــام
لـــــيس يـــــشــــــكـــــو هـــــوًى فـــــتًى أو فـــــتـــــاة

هــــــــمُّـه مــــــــصــــــــرُ خــــــــيــــــــرُ أرضٍ أقـــــــــلّت
بـــــعـــــدَ خـــــيـــــر الـــــهُـــــداةِ شـــــرَّ الـــــبُـــــغَـــــاة

طــــلـعَ الــــنــــحـسُ بــــالــــشـــــقــــاء عــــلـــــيــــهــــا
ودهـــــــــاهـــــــــا الــــــــــزمـــــــــانُ بـــــــــالــــــــــويالت

قــــــهــــــرتــــــهــــــا يـــــــدُ الــــــطــــــغــــــاةِ وكــــــانت
مــــصــــرُ أولى بــــقــــطـع أيــــدي الــــطــــغـــاة(١)

وال يكـتـفي الغـايـاتي بتـصـويـر مظـالم اإلجنـليـز في مـصر وقـد «أودت بـضيـاء احلـياة»
سـتـعمـرات األخرى فـيشـيد بـبـطولـة الطـالب الهـندي ـهم في ا ـد نظـره إلى مـظا فيـها بل 
«دجنران» من حـزب الفـدائيـ األحرار من الـهنـود وقد حـكم علـيه باإلعـدام بعـد تمـكنه من
قتل «الـسيـر كيـرزون ويلـلي» من حكـام الهـند اإلجنـليـز معـتقداً أنـه بذلك الـقتل يـثأر لبالده
وته ومـوت أمثـاله في سبيل جـهادهم ولـهذا يرى شـاعرنا أنه ومـعلنـاً أمله في حـياة الهـند 
جـدوا ال بـاعـتـبـار عمـلـهم األخـيـر ولـكن باعـتـبـار فـكـرتهم «يـجـدر بأمـثـال هـذا الـطالـب أن 

ة سواء أحسنوا بعد أم أساءوا»: الشريفة وشخصيتهم الكر
هــنـــيــئـــاً فــقـــيــدَ الـــهــنـــد نــلـتَ مــدَى اجملــدِ

وخــــلَّـــدكَ الــــتــــاريخُ في مــــصــــرَ والـــهــــنـــدِ
ــــوت وهـــو مــــحـــبب هـــمــــو حـــكــــمـــوا بــــا

إلـــيـك فـــحـــيـــيتَ الـــقـــضـــا مـــعـــلن احلـــمـــد
وقـــــدّمـتَ نـــــفـــــســـــاً لــــــلـــــفـــــداء كـــــبـــــيـــــرةً

لـــتـــبـــعثَ وجـــداً في الــنـــفـــوس عـــلى وجــد

(١) وطنيتي ص ٩١-٩٢. 



- ١٣٠ -

وســــرَّكَ أن تــــقــــضي احلــــيــــاةَ مــــجــــاهــــداً
وأبــديتَ في الــتــحــقـــيق مــا لم تــكن تــبــدي

أال فـي ســـــبــــــيل الــــــله مــــــوتُ مـــــجــــــاهـــــدٍ
ــــهــــد والــــلــــحــــد يــــذودُ عن األوطــــان في ا

ـــــــــوت جـــــــــهـــــــــادُه ــــــــــوت ولـــــــــكـن ال 
وعــمَّــا قــريب تــصــبـحُ الــهــنــدُ لــلــهــنــدي(١)

واإلشارة إلـى «التحقيق» تسـجل موقف الفدائي الهـندي عند تلـقيه حكم اإلعدام فقد
«ابـتسم لهذا احلكم وحـياه بسالم عسكـري». إن الغاياتي ومعـه أحمد محرم كانـا في طليعة
الـشعـراء الوطـني «الـذين يصـدرون في شعـرهم عن الهـيام بحب الـوطن ويسـتهـدفون بعث
صطفى ا يجـعلهمـا أشبه النـاس في شعرهمـا  العـاطفة الوطـنية وإثـارتها في قوة دفـاقة 

كامل في خطبه»(٢).

ثـلها شوقي ـنشورات ديدن الـطائفـة الثانـية و لم تكن حـماسة اخلـطابة وال مـباشرة ا
وحافظ لـكـنهـما كـانـا أقرب إلى أداء «رجل الـسـياسـة» الـذي يضـبط إيقـاع انـفعـاالته فـتعـلو

وتخفت متى شاء? وكيف شاء? كما يقدر العواقب في زمن االستبداد العصيب.

وهـكـذا كـان شوقي في شـعـره الـسـيـاسي وفي مـوقفه مـن اإلجنلـيـز «مـتـأثراً بـتـقـلـبات
أمـيـره (اخلديـو عبـاس) صـراحة وغـموضـاً وعـنفـاً وليـناً»(٣) وعلى الـرغم من ذلك فال محل
لـلـتـشـكـيك في وطـنيـة شـوقي الـتي جتـلت في كل مـراحـله الـشـعـرية وإن بـلـغت ذروتـهـا بـعد

نفى سنة ١٩٢٠ (٤). عودته من ا

(١) وطنيتي ص ٧٤-٧٥ قصيدة: إلى دجنرا قبل اإلعدام.
(٢) االجتاهات الوطنية .. جـ١/ ص٦٨. 

رجع السابق جـ١/ ص١٩٥.  (٣) ا
ـصـريـة الـعـامة ـوضـوع: د. أحـمـد مـحـمد احلـوفي: وطـنـيـة شـوقي. الـهـيئـة ا (٤) لـعل أوفى مـن عالـج هذا ا

للكتاب ط (٤) ١٩٧٨. 
- أحمد زكي عبداحلليم: أحمد شوقي شاعر الوطنية. كتاب الهالل (٣٢٢). ١٩٧٧ . ص١٨-٢٦. 

عاصر ص ١٩٥-١٩٦.  : االجتاهات الوطنية في األدب ا - د. محمد محمد حس
- د. أحمد هيكل: تطور األدب احلديث في مصر. ص ١١٩-١٢٥. 
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واحلـقـيـقـة -كـذلك- أنه كـان في مـوقف الـعـداء الـدائم لالحـتالل اإلجنـلـيـزي والرفض
األكـيد للـغرب في وجـهه االستبـدادي ليس في مـصر وحـدها بل في سائـر البـلدان العـربية.
وإذا كـان - في بعض األوقات - قـد هادن اإلجنلـيز أو مدح بـعض أعمالـهم فإن لكل موقف
نـاسبة هـادنة قـصيـدته  ظـروفه ومالبسـاته التي ال مـجال هـنا لتـفصـيلـها ومن قـصائـده ا
لك إدوارد السابع سنة ١٩٠٢ (١) وقصيدته في «مصـرع لورد كتشنر» الذي تأجيل تتويج ا
يـة األولى وفيـها يـحاول تـبريـر موقفه مات غرقـاً في ظروف غـامضـة في أثنـاء احلرب الـعا

وجتريده من كل هوى:
فـــامـضِ شـــيــــخـــاً فـي هـــوى اجملــــد قَـــضَى

رحـــــــمــــــةَ اجملــــــد ورفــــــقـــــــاً بــــــالــــــكِــــــبَــــــرْ
مِــــــيـــــــتَـــــــة لـم تَـــــــلْقَ مـــــــنـــــــهـــــــا عَـــــــلَــــــزاً

ـــــــحـــــــتـــــــضـــــــر مـن وقـــــــار الـــــــلـــــــيـث أالَّ يُ
ـــــــــاء لـــــــــكمْ أنـــــــــتـم الـــــــــقــــــــومُ حـــــــــمـى ا

يَــــــــرْجـعُ الــــــــوِرْدُ إلــــــــيــــــــكـم والــــــــصَّــــــــدَر
لُـــــــــــجَـجُ الــــــــــــدأمـــــــــــاءِ أوطــــــــــــان لـــــــــــكـم

ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــفَ ومــن األوطـــــــــــــــــــان دُور وحُ
......

ال تــــــقـــــــولــــــوا شــــــاعـــــــرُ الــــــوادي غَــــــوَى
ـــــــتـــــــبــــــر مـن يُـــــــغـــــــالِط نـــــــفـــــــسه ال يَـــــــعْ

مــــــوقـفُ الــــــتــــــاريـخ مـن فــــــوق الــــــهــــــوى
ـــــــوت مـن فـــــــوق الـــــــهَــــــذَر(٢) ومـــــــقـــــــامُ ا

(١) ديوان شوقي جـ ١ /ص٣٠٢-٣٠٥. 
صدر السابق جـ٢/ ص٤٤٣-٤٤٤ . علز: فزع. جلج الدأماء: أمواج البحر. (٢) ا

- لـورد كـتـشنـر (١٨٥٠-١٩١٧) قـائـد سـياسـي بريـطـاني عـ مـعتـمـداً في مـصـر (١٩١١-١٩١٤) ووزيراً
للبحرية البريطانية في أثناء احلرب األولى.
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وبـعد صـمت عام وفي الـذكرى األولى (سـنة ١٩٠٧) حلـادثة دنـشواي يـنطـلق شوقي
في تـصـويـر مأسـاة تـلك الـبـلـدة واآلثـار التي خـلـفـهـا حـكم مـحـكمـة االحـتالل عـلى أهـلـيـها:
شـهداء وسجـناء وأرامل وأيـتام مع بيـوت مقفـرة ونفوس عـصرتـها الوحـشة واآلالم مطـالباً
عتمد البريطاني - بـ «نيرون» بالعفو عن سجنائها ومقرناً لورد كرومر (١٨٤١-١٩١٧) - ا

رمز االضطهاد واألحكام الوحشية في التاريخ الغربي: 
ــــــــــشـــــــــواي عـــــــــلـى ربــــــــــاكِ سالمُ يـــــــــا دِنْ

ذهــــــــــــبــتْ بــــــــــــأنـسِ ربــــــــــــوعـكِ األيــــــــــــامُ
شـــــهــــداءُ حُـــــكــــمـكِ في الـــــبالد تـــــفــــرقــــوا

هــــيــــهــــاتَ لــــلــــشــــمـل الــــشــــتــــيتِ نــــظــــام
مــــــرَّتْ عـــــلـــــيـــــهم فـي الـــــلـــــحـــــود أهـــــلـــــة

ومــــضى عـــــلــــيــــهم فـي الــــقــــيــــود الــــعــــام
كــــــيـف األراملُ فــــــيـكِ بــــــعــــــد رجــــــالــــــهـــــا

وبــــــــــأي حـــــــــــالٍ أصــــــــــبـح األيـــــــــــتــــــــــام?
عــــشــــرون بــــيــــتــــاً أقــــفــــرتْ وانــــتــــابَــــهــــا

بــــــعــــــد الـــــبــــــشــــــاشــــــةِ وحــــــشــــــة وظالم
يــــا لــــيت شــــعــــري في الــــبــــروج حــــمــــائم

أم فـي الــــــبـــــــروج مـــــــنـــــــيـــــــة وحِـــــــمــــــام?
نــــــيـــــــرونُ لــــــو أدركـت عــــــهـــــــدَ كــــــرومــــــرٍ

لــــــعـــــرفـتَ كـــــيـف تـــــنــــــفـــــذُ األحــــــكـــــام!(١)

وهكذا أثارت احلادثة شوقي و«حركت في أعماقه روح الثائر وبيان الشاعر وهو وإن
كـان لم يـظهـر شـعـوره الـوطني نـحـو دنـشواي في األيـام األولى من وقـوع هـذه احلـادثة فال
شك أنه قد أوفـى دنشـواي حقـها من الـتـمجـيد واإلجالل واإلشـادة بالـذكـر فيـما بـعد»(٢) وال

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٥٤٥. 
(٢) أحمـد زكي عبـداحلليـم: أحمد شـوقي شاعـر الوطـنية ص٣٩ . وفـيه توضـيح ألسبـاب صمت شوقي إزاء
لك أن هـذه احلـادثـة مـدة عام كـامل ولـعل أهـمـهـا كـون شوقي شـاعـر األمـيـر في ذلك احلـ فـلم يـكن 
يهاجم اإلجنليز وذلك بحكم منصبه في القصر. ثم سفره في معية اخلديو لقضاء الصيف في األستانة

(من ١- يونيو إلى ٢١ أكتوبر١٩٠٦) ص٣٥-٣٨. 
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يتـوقف عند هـذا احلد فعـندما يـطاح بـ «نيـرون» االحتالل «كرومـر» الذي تسـلط على احلكم
طولـة تليق في مصر بـاحلديد والـنار ربع قرن من الـزمان (١٨٨٣-١٩٠٧) يودعه شـوقي 
ـصري في حـفل الوداع الرسمي ـسيء إلى مصر وا بجبـار متغـطرس ويرد عـلى خطابه ا
بـدار األوبرا وكـان حـتى اللـحـظة األخـيرة خـارجـاً عن حدود األدب والـلـياقـة. أمـا األمة فـقد

استيقظت ودبت فيها الروح بعدما رحل عنها «الداء العياء»:
أيـــــــامُــــــــكـم أم عـــــــهــــــــد إســــــــمـــــــاعــــــــيال?

أم أنتَ فـــــــرعـــــــون يـــــــســــــوسُ الـــــــنـــــــيال?
أم حـــــــاكـم فـي أرض مــــــــصــــــــر بــــــــأمـــــــرِه

ال ســـــــــــــائـالً أبـــــــــــــداً وال مـــــــــــــســــــــــــؤوال?
يـــــــا مــــــالـــــــكــــــاً رِقَّ الــــــرقـــــــاب بــــــبـــــــأسه

هـال اتـــــخـــــذتَ إلـى الـــــقـــــلـــــوب ســـــبـــــيال?
ـــــــا رحــــــــلـتَ عن الــــــــبـالد تـــــــشــــــــهَّـــــــدَتْ

فــــــــكــــــــأنكَ الــــــــداءُ الــــــــعـــــــيــــــــاءُ رحــــــــيال
أوســـــــعــــــتــــــنــــــا يـــــــومَ الــــــوداع إهــــــانــــــةً

أدب لـــــــعـــــــمـــــــركَ ال يُـــــــصــــــيـبُ مـــــــثـــــــيال

ويتملك الـغرور «كرومر» فيـجاهر ببـقاء االحتالل اإلجنليـزي بعد رحيـله فيعود شوقي
- كـعادته - إلى الـتاريخ لـيذكره بـخاتـمة من كـان أكثر غـروراً منه وأعـظم سطـوة «فرعون»
ـرض الـعـضـال الـذي يـنـهش ويـحـمل عـلى االحـتالل احـتالل االسـتـعـبـاد واإلذالل بل هـو ا

ها وال يفي بالعهود التي عاهد الناس عليها: أركان األمة ويهدم معا
ـــــــــــنــــــــــا رِقّـــــــــــاً يـــــــــــدومُ وذِلــــــــــةً أنـــــــــــذرتَ

تَـــــــــبــــــــقى وحــــــــاالً ال تـــــــــرى تَــــــــحــــــــويال
أحـــــــــــســـــــــــبـتَ أن الـــــــــــلـه دونــكَ قــــــــــدرةً?

ـــــلـكُ الــــــتــــــغــــــيـــــيــــــرَ والــــــتــــــبــــــديال ال 
ـــــــلــــــوك ولـم تـــــــكن الــــــلـهُ يـــــــحــــــكـمُ فـي ا

دُول تـــــــــنـــــــــازعـه الـــــــــقُـــــــــوَى لـــــــــتـــــــــدوال
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فـــــرعـــــونُ قـــــبـــــلـكَ كـــــان أعـــــظمَ ســـــطـــــوةً
ـــــــــ قَــــــــبـــــــــيال وأعــــــــزَّ بـــــــــ الــــــــعـــــــــا

الـــــيـــــومَ أخـــــلــــفَـتِ الـــــوعـــــودَ حـــــكـــــومــــة
كـــــــنــــــــا نـــــــظُـن عـــــــهـــــــودَهــــــــا اإلجنـــــــيال

دخـــــــلـتْ عـــــــلى حـــــــكـم الـــــــوداد وشَـــــــرْعِهِ
مــــــصــــــراً فــــــكــــــانـتْ كــــــالــــــسُّاللِ دُخــــــوال

ــــــهـــــا وهـــــدَّت رُكْــــــنَـــــهـــــا هـــــدمـتْ مـــــعـــــا
ـــــأمـــــوال(١) وأضــــــاعت اســــــتـــــقـاللـــــهــــــا ا

ويـواصل شــوقي هـجــومه عـلى احملــتل ومـشــاريـعه الـســيـاســيـة ويـنــاقـشــهـا بـحــنـكـة
شـروع ويرى «القـانوني» دارس احلـقوق فـيعـارض في قـصيـدته عن «مشـروع ملـنر» هـذا ا
فيه قـيـداً في «زمن قد رمى بـالـقيـد واستـكبـر عن سـحبه» وإذا كـانت اآلراء تـبايـنت حوله
فمـرجع ذلك أن قوماً عـاشوا في قيـد االستبـداد زمناً طـويالً وهم يستـبشرون بـأي بصيص
من ضـوء احلـريـة ويـظــلـون لـبـعض الـوقت «فـي أثـر الـنـيـر وفي نـدبه»(٢) وفي قـصـيـدته عن
«مـشـروع ٢٨ فـبــرايـر» سـنـة ١٩٢٢ الـذي تـضـمن إلـغـاء احلـمـايـة الـبـريـطـانـيـة عـلى مـصـر
ـلكـة مسـتقـلة ذات سـيادة وهو يـبدؤهـا بتـمجـيد الـكفـاح والنـضال فـثمرة واالعـتراف بـها 
التعب واجملاهدة هي «الراحة الكبرى» ويـدعو العقالء إلى تبصر التصريح على حقيقته ألن
ـطالب ـا أوتوا كـمـا أن ا األمـر جـد فال يـجزعـون من واقع مـريـر أو يـفرحـون كل الـفـرح 
الـعـظـيمـة تـتـطـلب صـبراً أو «فـاحْـشُـدَنَّ رمـاح اخلط والـقُـضبـا» أمـا الـثـمـرة اإليجـابـيـة لـهذا
ظالم على بلد صائب وا التصريح فتتمثل في زوال احلماية اإلجنليزية الباطلة التي جرت ا

: استبد به العذاب والغضب منذ أربع عاماً
قـــــالــــوا احلــــمــــايـــــةُ زالتْ قــــلـتُ ال عــــجب

بل كـــان بـــاطُـــلـــهـــا فـــيـــكـم هـــو الـــعـــجَـــبــا

(١) ديوان شوقي جـ١/ص٣٦٩-٣٧٠ قصيدة: وداع لورد كرومر.
(٢) ديوان شوقي جـ١/ص٣١٧. 



- ١٣٥ -

رأسُ احلــــمـــــايـــــةِ مـــــقـــــطـــــوع فال عَـــــدِمتْ
كــــنــــانــــةُ الــــله حــــزمـًــــا يــــقــــطع الــــذَّنَــــبـــا

لـــو تــــســـألـــونَ (أَلِـــنْــــبى) يـــوم جَــــنْـــدَلَـــهـــا
بــــأي ســــيفٍ عــــلى يــــافــــوخــــهــــا ضــــرَبـــا?

أبــــالــــذي جــــرَّ يــــوم الــــســـــلمِ مُــــتّــــشــــحًــــا
أم بـــالــذي هـــزَّ يـــوم احلــرب مُـــخْـــتــضِـــبــا?

أم بـــــالـــــتـــــكـــــاتُـفِ حـــــول احلق فـي بـــــلــــدٍ
َ يـــنــــادي الــــويْلَ واحلَــــربَـــا(١) من أربــــعــــ

ويحـمل شـوقي عـلى االسـتعـمـار واالستـبـداد في كل مـكان ويـتـغنـى بأبـطـال التـحـرير
صـري لـ الوطـني ويـتفـاعل مع نـكبـات الـبلـدان الـعربـية خـاصـة فيـعـبر عن حـزنه وحـزن ا
«نـكبة بـيروت» سـنة ١٩١٢ عنـدما ضـربها األسـطول اإليـطالي وسخـطه على مـا حدث و«ما
أنصف العجم األلى ضربوك»(٢) ويبلغ السـخط مداه في «نكبة دمـشق» فيصور ثورة سوريا
عـلى االحتالل الـفرنـسي ويثـور مع الثـائرين علـى جحافل الـفرنـسيـ ودخولـها دمشق في
دافع أربـعاً وعـشرين ساعـة وارتكـبوا من اجملازر أكـتوبـر سنة ١٩٢٥ بـعد أن ضـربوها بـا
الـوحـشـيـة مـا اسـتـنـزل الـلـعـنـات عـلى كـل داعـيـة لـلـحـرب «به صـلف وحـمق» وهـذا مـشـهـد
عـاصف ألمـهــات مع أطـفـالـهن في حـصــار الـنـار وهـو مـشـهـد صـنــعه احـتالل غـربي فـقـد

إنسانيته وتساوى مع الصخر:
بَـــــــــــــــرزْنَ وفـي نـــــــــــــــواحـي األيْــكِ نــــــــــــــار

وخـــــــــــــــــــلــفَ األيــكِ أفـــــــــــــــــــراخ تُــــــــــــــــــزَقُّ
إذا رُمـن الـــــــــــــــســالمـــــــــــــــةَ مـن طـــــــــــــــريـقٍ

أتــتْ مـن دونـه لــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــوت طُــــــــــــرْق
ــــــــنــــــــايــــــــا بــــــــلــــــــيلٍ لــــــــلـــــــــقــــــــذائفِ وا

وراء ســـــــــــمــــــــــــائِـه خَــــــــــــطْـف وصَــــــــــــعْـق

صدر السابق جـ١/ ص٢٧٢.  (١) ا
صدر السابق جـ١/ص٣٥٣-٣٥٥ قصيدة: نكبة بيروت. (٢) ا
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إذا عـــــــــصفَ احلـــــــــديــــــــدُ احــــــــمـــــــــرَّ أُفق
ـــــــــــبــــــــــاتِـه واســــــــــود أفـق عـــــــــــلـى جَــــــــــنَ

ســــــــلـي مـن راع غــــــــيـــــــــدَكِ بــــــــعـــــــــد وهْنٍ
َ فـــــــــؤادِه والــــــــصـــــــــخـــــــــر فَــــــــرْق? أَبـــــــــ

ولـــــــلــــــمـــــــســـــــتـــــــعــــــمـــــــريـن وإن أالنــــــوا
قـــــــــلـــــــــوب كـــــــــاحلـــــــــجـــــــــارةِ ال تَــــــــرِق(١)

وكـما تـغنـى بأبـطال الـتحـرر الوطـني وزعمـائه في مصـر والوطن الـعربي(٢) تغـنى بهم
صـر سنة ١٩٣١ سـتعمـرة مثل الـهند فـعند مـرور غانـدي زعيم الهـند  في بـلدان الـشرق ا
ـستديرة بـلندن يـنظم شوقي حتـيته الشعـرية طالـباً من أبناء ائدة ا في طريـقه إلى مؤتمـر ا
ـأسـاة وفي مـصـر أن يــؤدوا واجب الـتـحـيــة واإلكـبـار لـهـذا «الــعـلم الـفـرد» ألنه أخــونـا في ا
ظالم وفي مجاهدة االحتالل البريطاني ثم يقدم له التضحيات الكبرى وفي جراح النفي وا

«نصيحة سياسية» أو حتليالً ألالعيب الساسة واللوردات:
ــــــــــــــــــائــــــــــــــــــدة اخلــــــــــــــــــضـــــــــــــــــرا مــن ا

ــــــــــــــنـــــــــــــدي ء خُــــــــــــــذْ حِــــــــــــــذْرك يـــــــــــــا غَ
والحِـــظْ ورقَ الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر

ومــــــــــــــــــــــــا فــي ورق الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــورد
ـــــــــــــــــــــــعـ ــــــــــــــــــــــــلْ وكــن أبــــــــــــــــــــــــرعَ مـــن يَ

ــبُ بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــطْـــــــــــرجن والـــــــــــنَّـــــــــــرْد
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــبـــــــــــــــــقـــــــــــــــــريــــــــــــــــ والقِ الـــــــــــــــــعـــــــــ
ـــــــــــــقـــــــــــــاءَ الـــــــــــــنـــــــــــــد لـــــــــــــلـــــــــــــنــــــــــــد لِ

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٣٥٠ قصيدة: نكبة دمشق.
(٢) وأبـرز من تـغـنى بهـم في مصـر: مـصـطـفى كامـل وسعـد زغـلـول راجع ديـوان شوقي جـ٢/ص٥٧٤-٥٧٧

جـ٢/ ٥٣٨-٥٤٢ جـ١/ص ٤٠٠-٤٠١ جـ٥٧٦/-٥٨٠ جـ١/ ص٣٩٥-٣٩٧. 
ومن العرب: عمر اخملتار ديوان شوقي جـ٢/ص٣٤٤-٣٤٧. 
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وقــل: هـــــــــــــاتــــــــــــــوا أفــــــــــــــاعـــــــــــــيــــــــــــــكـم
أَتَـى احلــــــــــــــاوي مـن الــــــــــــــهــــــــــــــنـــــــــــــد(١)

ـا كان هـذا الـنمط الـسـياسي - عـلى مـا فيـه من تقـريـرية - مـيزة مـن أبرز مـيزات ور
شـعـر شـوقي الـسـيـاسي وهـو «الـرجل الـذي جـعل الـشـعـر قـوة سـيـاسـيـة في تـاريخ مـصـر
احلديث وقـد دفع ثمن ذلك غـاليـاً إذ كـان شعـره السـياسي هـذا سبـباً في نـفيه وكـان هذا
اعـتراف الـدولـة احملـتـلـة أن الـشعـر أصـبح قـوة كـبـيـرة في حـيـاة مصـر الـسـيـاسـيـة. وإبداع
شوقـي في الشعر السيـاسي يذكر بظهـور الشعر السـياسي في صدر اإلسالم وفي العصر
األمـوي ولـكن شـعـر شوقي الـسـيـاسي يخـتـلف كـثيـراً عن هـذا الـشعـر الـذي كـان يدور في
إطار عـربي ضيق بيـنما كـان شعر شـوقي السيـاسي لهُ بعد دولي فـهو يخـاطب دولة أوربية
مـحـتـلـة وهـو أيضـاً أنـضج من شـعـر هـؤالء وقـصـائده لـوحـات واسـعـة سـاعـد شوقـي على
اإلبداع فيهـا كونه محامياً درس القانـون فكان يعرف كيف يعرض قضـية بلده أمام الضمير

ي»(٢). اجلماعي العا

تقلبة أما موقف حافظ إبراهيم من احملتل اإلجنليزي فقد تشكل وفق ظروف حياته ا
ـسـاو وتـارة أخـرى يـعـتـصم بـالـسـكوت أو فـتـارة يـصـرح ويـنـطـلق في الـهـجـوم وكـشف ا
كن أن يـخلـفها الـتصـريح واجملاهرة. داراة ح يـشعـر بخـطورة التـبعـات واألعباء الـتي  ا
فـفي الــسـنــوات األولى من حــيـاته الــشـعــريـة كــان حـراً مـن قـيــد الـوظــيـفــة مـنــذ أحـيل إلى
ـصري بـالسودان سـنة ١٩٠٠ إلى أن ع في االستـيداع في حادث تـمرد فـرقتي اجليش ا
دار الـكتـب سنـة ١٩١١ «لذا نـراه في هـذه السـنوات الـطـليـقـة يلـهب ظهـر االحـتالل بأشـعار
هادنـة لم تخلُ قصـائده من بعض ـداراة وا وطنـية كالـسياط الـنارية»(٣) وحـتى في سنوات ا

االلتفات النقدي إلى اإلجنليز.

(١) ديوان شوقي جـ/ص٤٥٣ قصيدة غاندي
غـانـدي (١٨٦٩-١٩٤٨) أكـبـر زعـيم سـيـاسي هـنـدي في الـعــصـر احلـديث تـعـلم بـلـنـدن والـهـنـد انـقـطع
للمـقاومة السيـاسية ونظم مـقاومة سلـبية ضد اإلجنلـيز ولم يعبـأ باضطهـادهم وانتخب عدة مرات

رئيساً للمؤتمر الهندي.
(٢) عرفان شهيد: العودة إلى شوقي ص١٩٥. 

ستشرق سنة ١٨٩٤.  ثال عرض شوقي لقضية مصر أمام مؤتمر ا - وعلى سبيل ا
(٣) د. أحمد هيكل: تطور األدب احلديث في مصر ص ١٢٥. 
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يختتم قصيدة «اإلخفاق بعد الكد» (١٩٠٠) بقوله:
والــقــومُ فـي مــصــرَ كــاإلســفــنجِ قــد ظَــفِــرَتْ

ـــاء لـم يـــتـــركـــوا ضَـــرْعـــاً لـــــمـــحْـــتـــلِبِ بـــا
يــــا آل عــــثــــمــــانَ مــــا هــــذا اجلــــفــــاءُ لــــنـــا

ونــــــحـن في الــــــله إخــــــوان وفـي الـــــكــــــتب
تـــــركـــــتـــــمـــــونـــــا ألقــــــوامٍ تـــــخـــــالِـــــفُـــــنـــــا

في الـــــديـن والـــــفـــــضل واألخالق واألدب(١)

فاألجـانب (القـوم) الذين امتـصوا كل خيـرات مصـر (كاإلسفـنج) ويختـلفون عن أهـلها
في الـدين واألخالق هم واضعو األغالل في عـنق مصر ونفـر منهم لم يفـرق في صيده ب
الطـائـر واإلنسـان بل أحـيـوا محـاكم الـتـفتـيش بـأبشع مـا تـكـون في دنشـواي (١٩٠٦) هـنا

ريرة: تنطلق سخرية حافظ ا
أيـــــهـــــا الـــــقـــــائـــــمـــــونَ بـــــاألمـــــر فـــــيـــــنــــا

هـل نـــــــــســــــــــيـــــــــتُـمْ والءَنـــــــــا والـــــــــوِدادا?
خَـــفــــضـــوا جـــيْـــشَــــكمْ ونـــامـــوا هــــنـــيـــئـــاً

وابــــتَــــغُــــوا صــــيــــدَكُـمْ وجُــــوبــــوا الــــبالدا
ــــــــــــــــــــكُـمُ ذاتُ طـــــــــــــــــــوقٍ ـــــــــــــــــــوَزَتْ وإذا أعْ

بــــ تــــلك الــــرُّبــــا فــــصِــــيــــدوا الــــعــــبــــادا
ـــــــــــا نـــــــــــحـن واحلـــــــــــمـــــــــــامُ ســــــــــواء إ

لـم تُـــــــغــــــــادرْ أطـــــــواقُـــــــنَــــــــا األَجْـــــــيـــــــادا
ال تُــــــــقِـــــــــيــــــــدُوا مـن أمــــــــةٍ بـــــــــقــــــــتـــــــــيلٍ

صــــادت الـــــشــــمـسُ نــــفـــــسَه حـــــ صــــادا

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص١١٨-١١٩. 
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لــيت شــعــري أتــلـك (مـحــكــمــة الــتــفــتــيش)
عــــــادت أم عــــــهـــــــدُ (نــــــيــــــرونَ) عــــــادا ?(١)

ويستقبل اللورد كرومر عند عودتـه من مصيفه بتصوير مؤلم للمنكوب في دنشواي
ـ من أتـبـاعه عـنـدما تـسـابـقـوا إلى صـيد الـنـفـوس بـديالً عن صـيد وتسـجـيل فـظـائع الـظا
احلمام ثم عوقبت الضـحية بأقسى ما يكون العقاب حـتى تمنوا استبدال العذاب بالعذاب
اجلـلـد بـالشـنق والـشـنق بـاجلـلـد. ومع ذلك كلـه فإن خـطـاب الـلـورد في الـقصـيـدة تـبـدو فيه
ـة على قضـاة احملكـمة وعلى ـهادنـة واللـ والنأي عن الـصدام وحتـميل مسـؤوليـة اجلر ا
كاثر بـرجاله واخملتال - والـدمع حول ركابه يتـصبب كما ستـشار «بوند» ذلـك ا رأسهم ا

ناصبهم وقوتهم: يحملها فتية من ساسة األمور «طاش بهم» وطار صوابهم من الغرور 
فـي دنــــــــشـــــــــوايَ وأنـت عــــــــنـــــــــا غـــــــــائب

ـــــهـــــربُ لـــــعب الـــــقـــــضـــــاءُ بـــــنـــــا وعـــــزَّ ا
حـــســبـــوا الـــنــفـــوسَ من احلـــمـــام بــديـــلــةً

فــــتــــســـابــــقــــوا فـي صـــيــــدهـنّ وصــــوَّبـــوا
ـــــرْصــــدٍ خَــــلَّـــــيْـــــتــــهمْ والـــــقــــاســـــطــــونَ 

وســــــيــــــاطُــــــهـمْ وحــــــبــــــالُــــــهـمْ تــــــتــــــأهَّب
جُــــلِــــدوا ولــــو مَــــنَّـــــيْــــتَــــهمْ لــــتــــعــــلَّــــقــــوا

بــــحـــبــــالِ من شُـــنِــــقــــوا ولم يـــتــــهـــيَّــــبـــوا
شُـــنِــقـــوا ولـــو مُـــنِـــحـــوا اخلـــيـــارَ ألَهَّـــلُــوا

بـــــلــــظـى ســــيـــــاطِ اجلـــــالـــــدين ورحَّـــــبــــوا
ــــمـــــات وكــــأسُه يـــــتــــحــــاســـــدونَ عــــلـى ا

بــــــ الــــــشــــــفــــــاه وطــــــعــــــمُـه ال يَــــــعْـــــذُب
كنْ كـــــــيف شـــــــئتَ وال تَـــــــكِـلْ أرواحَــــــنــــــا

لـــــلـــــمــــســـــتـــــشــــار فـــــإن عـــــدلكَ أخْـــــصب

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٢٠-٢١ قصيدة: حادثة دنشواي. نشرت في ٢/٧/١٩٠٦. 
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) إذا وليَ الـــــقـــــضـــــا وأفِضْ عـــــلـى (بُـــــنْـــــدٍ
رفـــــقــــاً يَــــهَشُّ لـه الــــقــــضــــاءُ ويــــطــــرب(١)

ـا هذا اخلـطاب هـو ما دفع بـعضهم _ مع اسـتحـسانه لـلقـصيدة _ إلى القول: «ال ور
غــبـار عــلـيـهــا عـنــدنـا سـوى أن الــشـاعــر قـد أكـثــر فـيــهـا من تــقـبـيل الــيـد الــتي تـقــيـد وطـنه

بالسالسل»(٢).

يـادين: االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية ويتـوالى الـتـنـديـد بـاالحـتالل وآثـاره الـتي شـمـلت ا
صـري ومـفنداً آلراء عـميـد الدولـة اإلجنلـيزية والثـقافـية مـجسـداً بذلك «شكـوى مصـر» وا
وتـقاريره حـول صالح حال مـصر ورفاهـيتهـا بفـضل اإلجنليـز ففي مـيدان االقتـصاد يأتي

هذا التحليل:
لـــقــد كـــان فــيـــنـــا الــظـــلمُ فـــوضى فـــهُــذبَتْ

حـــواشـــيـه حـــتى بـــات ظـــلــــمـــاً مُـــنـــظَّـــمـــا
عـــــمـــــلـــــتُـمْ عـــــلى عـــــز اجلـــــمـــــادِ وذُُلـــــنـــــا

فــــأغـــــلــــيـــــتُمُ طـــــيــــنـــــاً وأرخــــصـــــتُمُ دمــــا
إذا أخْـــــصَــــــبتْ أرض وأجـــــدبَ أهــــــلُـــــهـــــا

فـال أطـــلـــعتْ نـــبـــتـــاً وال جـــادَهـــا الـــسَّـــمـــا
نَـــــهَـشُّ إلى الــــــديـــــنـــــار حـــــتـى إذا مـــــشى

به ربُّـه لـــــــلـــــــســـــــوق ألـــــــفـــــــاهُ درهـــــــمـــــــا
ــــال - لم تُـــفِـــدْ فـال حتْـــسِـــبــــوا في وفـــرة ا

مــتـــاعــاً ولم تَــعْـــصِمْ من الــفــقـــر- مَــغْــنــمــا
ــــــال - واخلـــــفضُ وارف فـــــإن كــــــثـــــيـــــر ا

قــــــلـــــــيـل إذا حـلَّ الـــــــغـالءُ وخـــــــيَّـــــــمــــــا(٣)

(١) ديـوان حـافظ جـ٢/ص٢٤-٢٥ قــصـيـدة: اسـتــقـبـال الـلــورد كـرومـر عـنــد عـودته من مـصــيـفه نـشـرت في
 .١٧/١٠/١٩٠٦

(٢) محرر اجلامعة: باب التقريظ واالنتقاد. مجلة اجلامعة جـ٩/ السنة اخلامسة ١٥ نوفمبر ١٩٠٦. 
(٣) ديوان حافظ جـ٢/ ص٢٥-٢٦ قصيدة: شكوى مصر من االحتالل. نشرت أول يناير ١٩٠٧. 
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ـنظم» - مع اإلقـرار بطـرافة التـعبيـر - أجنب الفـقر والغالء هـذا الظلم االقـتصادي «ا
مع خـصب األرض ووفـرة اخلـير وصـنـعه احملـتل و«أحداثـه» عنـدمـا مـلكـوا «مـوارد الـعيش
الرغيـد» وتركوا للـشعب البـؤس واألن كمـا يؤكد حافـظ في أكثر من موضع(١) وهي صور
تدل على أن الـغرب األوربي لم يقـصد من غزوه الـشرق أن يظـله بألوان حـضارته العـلمية -
كـما يدعي- بل قـصد - في األسـاس - استـغالله اقتـصادياً وهـو استـغالل «يتـخذ من علم
الـغرب ومن أدبه ومن فـلسـفته وسيـلة إلضـاعة ما عـند الـشرق من ثـقة بنـفسه وإلقـناعه بأنه
أصـبح إلى أجيال عـالة عـلى الغـرب ال سبيل لـه إلى االستغـناء عـنه وقد بـلغ الغرب من ذلك
أن أصبحت بالد الـشرق مقصورة على إنتـاج اخلامات التي حتتاج إليـها الصناعة قاصرة
ـادي «هو ا كـان األساس ا عـن أن تنـتج في ميـادين الـعلم واألدب والـفن شيـئـاَ يذكـر..» ور
باد االشتراكية من الذي جعل أوربا تسـمي حضارتها احلضارة االقتصـادية وما جعل ا
فـرديـة واشتـراكـيـة وشـيـوعـية هـي األساس الـذي يـقـوم عـلـيه كل نـضـال في أوربـا سواء في
شؤونـهـا الفـكـرية أو الـسـياسـيـة واحلافـز الـذي وجه احلضـارة الـغربـيـة في غـزوها الـشرق

غزواً يجعل احلضارة الغربية مرادفة لالستعمار في ربوعه»(٢).

ـدبر التآمـر احملكم في ميـدان التعلـيم يقول حافظ وتوازى مع «النهـب» االقتصادي ا
عارف أو جبارها العنيد: عن «دانلوب» مستشار وزارة ا
ــــــــــعـــــــــارف) بــــــــــالــــــــــرَّزايـــــــــا رمـى (دارَ ا

وجـــــــــاء بــــــــــكل جــــــــــبـــــــــارٍ عــــــــــنـــــــــيـــــــــدِ
يُـــــــدِلُّ بــــــــحــــــــوْلِه ويــــــــتــــــــيهُ تــــــــيــــــــهـــــــاً

ويـــــعــــــبثُ بــــــالـــــنُّـــــهـى عـــــبـثَ الـــــولـــــيـــــد
فـــــــبــــــدَّدَ شـــــــمْـــــــلَــــــهـــــــا وأدالَ مــــــنـــــــهــــــا

وصـــــاح بـــــهـــــا: ســــبـــــيـــــلُكِ أن تَـــــبـــــيــــدي
) أَرْحـــــبـــــكمْ جـــــنـــــانــــاً هَــــبُـــــوا (دَنْـــــلُـــــوبَ

وأقــــــــــدركُـمْ عــــــــــلـى نـــــــــــزعِ احلُــــــــــقُــــــــــود

(١) راجع: ديوان حافظ جـ٢/ ص٣٥ جـ ٢/ص١٠٦. 
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ـــــــــــــطــــــــــــيـقُ لـه جــــــــــــواراً فــــــــــــإنــــــــــــا ال نُ
وقــــــــــد أودى بــــــــــنــــــــــا أو كــــــــــاد يُــــــــــودي

خُـــــذوه فـــــأَمْـــــتِــــعـــــوا شـــــعــــبـــــاً ســـــوانــــا
ــــــفــــــيـــــد بـــــهــــــذا الــــــفــــــضـل والـــــعــــــلـم ا

ـصـري هو اجلالء ـكن أن يـقدمـه اإلجنلـيز لـلـشعب ا وينـتـهي إلى أن أعظم إصالح 
» العتاة يقول متهكماً: صلح وبه يختتم «عهد ا

أذيـــــقُـــــونــــا الـــــرجــــاءَ فـــــقــــد ظـــــمِــــئْـــــنــــا
ــــصـــــلــــحـــــ - إلى الــــوُرودِ - بــــعـــــهــــد ا

ومُــــنُّـــــوا بــــالـــــوجــــود فــــقـــــد جــــهـــــلــــنــــا
بــــفـــضـل وجـــودِكـمْ - مـــعــــنى الــــوجـــود(١)

ظالم االحتالل مـوقفاً مبدئياً لديه فإنه مع ذلك لم يستطع أن وإذا كان تنديد حافظ 
يحسم تماماً مـوقفه من اإلجنليز «إذ ظل مشوش الفكر أمام تـلك القضية وهذه هي النتيجة
ـرحـلة الـتي كونت رؤيـته السـيـاسيـة على يـد األستـاذ اإلمام نـطقـية لـلـتربـية الـفكـرية في ا ا
ومـريديه من رجال الـسياسـة في هذا الـعصر الـذين التـقت نظرتـهم مع نظـرة فريق آخر من
كن أن يكـون أقل ضرراً من السـلطة مثـل بحـزب األمة فرأوا أن االحـتالل  ـالك ا كبار ا
ستـبدة التي كـان اخلديو يحـاول استعـادتها واالنـفراد بها..»(٢) أضف إلى ذلك أن ظروف ا
ـا فـيهم خـفض الـعـيش واحلـاجـة إلى أمن الـوظـيـفـة كانـت تضـطـره إلى مـهـادنـة اجلـمـيع 
نح رتـبة اإلجنـليـز فبـعد فـترة عـصيـبة من حـيـاته يعـ بدار الـكتب اخلـديوة عـام ١٩١١ و
البـكـوية من الـدرجة الـثـانيـة عام ١٩١٢(٣) وفي الـوقت نـفسه يـعزل اإلجنـلـيز عـبـاساً ويـولون
حـسـ كامل سـلـطانـاً عـلى مصـر (١٩١٤) وهـنا جنـد حـافظـاً يـستـقـبل الـسلـطـان بالـتـهنـئة

واحلث على مواالة اإلجنليز ومهادنتهم:

(١) ديـوان حـافظ جـ٢/ ص٣٢-٣٤ قصـيـدة: استـقـبال الـسـير غـورست - دانـلوب: عـمل مـستـشـاراً للـمـعارف
صرية (١٩٠٦-١٩١٩) وكان من أهم أسباب تأخر التعليم في مصر على عهد االحتالل. ا

(٢) عـلي الـبـطل: شـعـر حـافظ إبراهـيم دراسـة في ضـوء الـواقع الـسـيـاسي واالجـتمـاعي. مـجـلـة "فـصول" -
اجمللد ٣ العدد ٢ يناير/فبراير/مارس ١٩٨٣ ص٨٥. 

: مقدمة ديوان حافظ إبراهيم ص١٥.  (٣) أحمد أم
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ووَالِ الــــــــــــــــقــــــــــــــــومَ إنــــــــــــــــهــم كـــــــــــــــرام
ـــــقــــــيـــــبــــــةِ أين حَــــــلُّـــــوا ُ الــــــنَّ مــــــيـــــامــــــ

لـــــهـم مُـــــلْـك عـــــلى الـــــتــــــامـــــيـــــز أضـــــحتْ
ـــــــــعـــــــــالـي تَـــــــــسْـــــــــتَـــــــــهِل ذراه عـــــــــلـى ا

فــــــــإن صــــــــادقـــــــــتَــــــــهُـم صــــــــدقــــــــوكَ ودّاً
ولــــــــــيـس لــــــــــهـم إذا فــــــــــتَّــــــــــشـتَ مِــــــــــثْل

وإن شـــــــــــــاورتَــــــــــــــهُــمْ واألمــــــــــــــرُ جـــــــــــــدٌّ
ظــــــــــــفــــــــــــرْتَ لـــــــــــــهـم بــــــــــــرأيٍ ال يَــــــــــــزِلُّ

وإن نــــــــاديـــــــــتَــــــــهـمْ لــــــــبَّـــــــــاكَ مــــــــنـــــــــهمْ
(١) أســــــــــاطـــــــــــيـل وأســــــــــيـــــــــــاف تُــــــــــسَـلُّ

ناسبة تـورط» في اإلشادة باإلجنليـز يتكرر في قصـائده  وقف «ا قد جنـد مثل هذا ا
عـتـمد الـبريـطاني ـلكـة «فيـكتـوريا»(٣) وفي مقـدم ا ـلك إدوارد الـسابع(٢) وفـي رثاء ا تـتويج ا
«مـكمـهون»(٤) لـكن سورة األحـداث في مـصر  بـدءًا من ثورة ١٩١٩ واقـتـراب الشـاعر من
ـعاش وتسـاقط قيود الـوظيـفة جعـلته ينـطلق - مرة أخـرى - بشعـر حماسي اإلحـالة على ا
ملتهب ضـد اإلجنليز مـؤيداً الثورة والـنضال ومحـذراً من احلياد الكـاذب ويخص اإلجنليز

باخلطاب:
أبـــــــعــــــد حـــــــيــــــادٍ ال رعـى الــــــلـهُ عــــــهــــــدَه

وبـــــعــــــد اجلــــــروح الــــــنــــــاغــــــراتِ وئـــــامُ?

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٧٠ نشرت في يناير ١٩١٥. 
لك سنة ١٩٠١.  صدر السابق جـ/ ١٨-٢٠ وتولى إدوارد السابع ا (٢) ا

(٣) السابق جـ٢/ ص١٣٦-١٣٨ . توفيت سنة ١٩٠١. 
(٤) السابق جـ٢/ ص٨٢-٨٣ . نشرت سنة ١٩١٥. 

- ومع ذلك لم يصل حافظ يوماً إلى الدرجة التي ركبـها شاعر مثل أحمد نسيم (١٨٨٠-١٩٣٨) من حيث
واالة لإلجنليز ومدحهم. اجلهارة با

لكة فكتوريا وفي تهنـئة ملك اإلجنليز بتتويجه إمبراطوراً للهند وفي - راجع مثالً قصائده في رثاء ا
يداً لها من فم اإلصالح تقبيلُ وداع كرومر وفي األخير يقول:  يا منقذ النيل ال ينسى لك النيل

- ديوان نسيم جـ١/ ص١٠٣ ١٠٨ ١١٤. 
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إذا كــــان في حــــسـن الــــتــــفــــاهـم مــــوتُــــنــــا
فـــــــلــــــيـس عـــــــلى بـــــــاغـي احلــــــيـــــــاة مَالمُ

...................................
حَــولـــوا الــنـــيلَ واحــجُـــبــوا الــضـــوءَ عــنــا

واطـمِــسُــوا الـنــجمَ واحــرمـونــا الــنَّـسِــيــمَـا
وامــــلـــئــــوا الــــبــــحــــرَ إن أردتُمْ ســــفــــيــــنـــاً

وامـــــــلــــــئـــــــوا اجلــــــوَّ إن أرد رُجُـــــــومــــــا
إنــــــنــــــا لن نَــــــحـــــولَ عـن عــــــهـــــدِ مــــــصـــــرٍ

أو تَـــرَوْنــــا في الــــتُّـــرْب عــــظـــمــــاً رَمـــيــــمـــا
فــــــاتَّـــــقـــــوا غـــــضــــــبـــــةَ الـــــعـــــواصـفِ إني

ــــصــــيــــرَ أمــــسى وَخــــيــــمــــا(١) قــــد رأيـتُ ا

إن «الــسـيـاســيـات» أبــرز أبـواب ديـوان حــافظ ابن زمــانه وابن وطـنه فـي اجلـمع بـ
األشتات في الـسياسة والوطنـية وأشعاره في مآسي البـلدان من الشرق والغرب لم تكن إال
ـصرية في ذلك احل وهي التي جعلتـه شاعر النيل وشاعر الشعب ولم صدى للعواطف ا
تكن مـداراة حـافظ لالحتالل إال لـوناً من الـسيـاسة الـوقتـية «أمـا ضمـير حـافظ فهـو ضمـير

الشاعر الذي يدرك في سريرة وطنه ما يدرك سائر الناس»(٢).

لم يـنقـطع التـنديـد بالوجه االحـتاللي للـغرب لـدى األجيال الـتالـية وإن ظل أكـثر بروزاً
لدى جـيل السـابقـ من احملافـظـ فاألحـداث الدامـية (مـثل حادثـة دنشـواي وثورة ١٩١٩)

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص١٠٦ ص ١٠٨-١٠٩ من قصيدت بعـنوان واحد: إلى اإلجنليز.  نشرت األولى في
مارس ١٩٣٢ والثانية في أبريل ١٩٣٢. 

ندوب الـسامي األخالق واحلـياد ثمن ـوقف العـاصف في مقـطوعاته وقـصائـده: إلى ا - ويتـأكد هذا ا
احلياد احلياد الكاذب االمتيازات األجنبية. راجع الديوان جـ٢/ ص١٠٦-١١١. 

- كما يتأكد موقفه من االستعمار الغربي عموماً في قصيدته عن: حرب طرابلس جـ٢/ص٦٦-٦٩ وفي:
مـنـظـومـة تـمثـيـلـيـة جـ٢/ ص٦٩-٧٦ وفي تـمـجيـده لـزعـمـاء الـتحـرر الـوطـني: مـصـطفـى كامل جـ٢/

ص١٤٩-١٥٠ ص١٥١-١٥٥ سعد زغلول جـ ٢/ص٢١٨-٢٢٣ جـ١ / ص١١٠-١١٣. 
ـكتـبـة الـثقـافـية (٣٥٠) ١٩٧٨ ص٨٦.  ـصـريـة العـامـة لـلكـتـاب ا (٢) زكي مـبـارك: حـافظ إبـراهيم. الـهـيـئة ا
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ـعـاهــدات والـوعــود والـتـصــريـحـات الــتي تـلـوح اجتــهت إلى الـفــعل الـسـيــاسي مع ظـهــور ا
باالستقالل ورفع احلماية اإلجنليزيـة ومن هنا يفسر علي اجلارم تكالب الغرب على الشرق
العربي واحتالل أراضيه ونهب خيراته تفسيراً يتفق مع «نظرية التآمر« للغرب على العروبة
ة تتمثل واإلسالم ويقرأ على أساسها واقع احلال ويـعود بالصراع الدائر إلى جذور قد
ـسلم طـارق بن زياد أعـز أجزاء في الـثأر الـراسخ في نفـوس الغـربـي مـنذ انـتزع الـقائـد ا

ة (األندلس) وضمها حتت لواء اإلسالم: أوربا القد
تـــــنــــمَّــــرَ الــــغـــــربُ واحــــمــــرَّت مـــــخــــالــــبُهُ

وأرهــــــفـت نــــــابَــــــهــــــا لــــــلــــــفــــــتك ذُؤبــــــانُ
ثــــــــــــاراتُ طـــــــــــارقٍ األولـى تُــــــــــــؤَرقُـــــــــــهـم

ـــــا تـــــتـــــركُ الــــــثـــــاراتُ نـــــســـــيـــــان ومــــــا 
تـــيـــقّظ الـــلـــيـثُ لـــيثُ الـــشـــرق مـــحـــتـــدمـــاً

فـــــارجتَّ مــــنـه الـــــشــــرى واهـــــتـــــزَّ خَـــــفَّــــان
غـــــضـــــبـــــانَ ردَّ إلى الـــــيـــــافـــــوخ عُـــــفْـــــرتَه

ومن يــــصــــاولُ لــــيــــثــــاً وهــــو غــــضــــبـــان?
لـــقـــد حـــمــــيْـــنـــا أُبـــاةَ الـــضــــيمِ حَـــوْزَتَـــنـــا

من أن تُـــــبـــــاح ودِنَّــــــاهم كـــــمـــــا دانـــــوا(١)

وإذا كـان هـنـاك تـراث طـويـل من الـشك في هـذا الـغـرب _ وهــو شك في مـحـله _ فـقـد
أذاقنا مرارة االحتالل ومـازال مستمراً في محاوالت السيطـرة علينا وعلى العالم لكن هذه
احملـاوالت - إذا أمــكن االسـتـدراك - «ال تـنـجح إال فـي نـقـاط الـضـعف عـلـى سـطح كـوكـبـنـا
ـؤامرة الغـربيـة ضدنا األرضي وأحـسب أن من أشد مـظاهر الـضعف أن نـستـسلم لفـكرة ا
تـنمر دون حتص ـتآمر/ ا نحن بالذات»(٢) إذن ال يـكفي االستسالم إلى «قـدرية» الغرب ا

ا ينبغي من وعي وعمل وتقدم. «احلوزة» 

(١) ديوان علي اجلارم ص٨٤-٨٥ قصيدة: العروبة.
عنى لبدة األسد. لك عفرته:  الشرى: طريق األسود خفان: ا

تآمر األزلي. ضمن: اإلسالم والغرب ص١٤.  (٢) د. أحمد أبو زيد: الغرب ذلك ا
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لـكن اجلـارم يؤكـد هذا الـتوجه بـشاهـد من التـاريخ احلديث بـانت فيه مـخاوف الـغرب
من نهـضـة الـشرق الـعـسـكريـة كـمـا تـمثـلت في صـعـود جيـش مصـر بـقـيادة إبـراهـيم بـاشا
ـؤسس لـلنـهضـة احلديـثة (مـحمـد عـلي باشـا) فقـد تمـكن هذا (١٧٨٩-١٨٤٨) ابن الوالي ا
» سـنة ١٨٣٩ وفـضالً عن فزع ـة الـعثـمانـيـ في معـركـة «نصـيبـ الـبطـل الشـرقي من هز
«الـبـاب الـعــالي» في تـركـيـا فـإن دول أوربـا الـغـربـيـة اتـخـذت مـوقـفـاً رافـضـاً ومـتـآمـراً ضـد
ـغتصب احلقـيقي والطـامع احلقيقي في صـري وهنا يـبرز السؤال الـساخر عن ا اجليش ا

: هذه اللعبة الدولية اخلطيرة ويكشف النقاب عن «سياسة حقد» قد
» الــــتي قـــام حــــولـــهـــا ويــــوم «نـــصــــيـــبـــ

ـــــانُ حُــــمْـــــرَ اخملــــالبِ بـــــنــــو الـــــتــــركِ واأل
عَالهــــا فــــتـى مــــصــــرٍ بـــضــــربــــةِ فــــيــــصلٍ

ولـــــكـــــنـــــهــــــا لـــــلـــــنـــــصـــــر ضـــــربـــــة الزب
فــــريعَ لــــهــــا الــــبـــوســــفــــورُ وارجت عــــرشهُ

وصـــــاحـت ذئـــــابُ الـــــشــــــر من كـل جـــــانب
أبـى الـــغــــربُ أن تـــخـــتــــالَ لـــلــــشـــرق رايـــة

ـــــســــــلـــــوبُ فـي وجه ســــــالب وأن يـــــقـفَ ا
أيُــدْعى ســـلــيلُ الــشـــرق لــلــشـــرق غــاصــبــاً

ومـــغــــتـــالُه فـي الـــغـــرب لـــيـس بـــغـــاصب?!
ســــيـــــاســــةُ حـــــقــــدٍ أيـن من نـــــفــــثـــــاتِــــهــــا

لـــعـــاب األفـــاعـي أو ســـمـــوم الـــعـــقــارب?(١)

هـذه الـسـياسـة أشـد ضراوة من سـمـوم األفـاعي والعـقـارب تسـتـحـيل بعـد سـنوات
طـويـلـة «مـعـاهـدة ١٩٣٦» أو «مـعـاهـد الصـداقـة والـتـآخي» كـمـا دعـاهـا اجلـارم وتـصـورها
سبيالً لـرفع الظلم عن أعناق العباد وتمـزق بها مصر (وزعيمهـا النحاس باشا) «الغمائم

والكماما» وهكذا:

(١) ديوان علي اجلارم ص٤٢- ٤٣ قصيدة: إبراهيم بطل الشرق - عالها: استولى عليها الزب: ثابت.
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ونــــــالت مــــــصــــــرُ االســـــتــــــقـاللَ طـــــلــــــقـــــاً
ــــــــقـــــــــاودَ واخلــــــــطــــــــامــــــــا وطــــــــوَّحـت ا

وصـــــــــار الــــــــــقـــــــــولُ فـي جـــــــــهــــــــــرٍ حالالً
وكــــــان الــــــهـــــــمسُ فـي ســــــرٍّ حــــــرامــــــا (١)

أمـا االمـتيـازات األجـنـبـية فـلم يـقض عـلـيـهـا وبقـيت كـمـا الـقـيد يـكـبل حـركـة اجملـتمع
ـهـمة حتت ـوارد االقـتـصـاديـة ا ويـعـتصـر ثـروة الـوطن عن طـريق تـسـلل األجـانب إلى كل ا
مـظلـة احملاكم اخملـتلـفة فـلم تـقم للـعدل مـيزانًـا واستـغل هؤالء األجـانب عنـاصر الـطيـبة في
هـضوم حقه الذي أكـرمهم «مجـاملة وودا» واعتـبرهم ضيوفـاً «لهم حق النزيل إذا الشعب ا
ـوطننـا زماما» ـروءة «ولم يدعوا  أقامـا» لكن هؤالء األجـانب فقدوا كـل إحساس بـالوفاء وا
لهـذا كله ثار فـخري أبو الـسعود عـليهم وهـو مازال دارساً في حـاضرة اإلجنلـيز وكيف ال
يـثـور وقد قـالت له زمـيلـته اإلجنـليـزيـة في صراحـة: «إن اإلجنـليـز ال يـحبـون األجـانب بعـامة
ألنهم يعدون أنفسهم سادة العالم»(٢) وكأنه رد فعل لهذا كله جـاهر بأن اإلجنليز في مصر
«أعـداء ال أضيـاف» وهـذا عـنوان الـقـصـيدة الـتي بـعث بـهـا إلى مجـلـة الـرسالـة (نـشـرت عام

١٩٣٤) يقول:

جلة دار العلوم عام ١٩٣٧.  صدر السابق  ص٥٤٥ قصيدة: معاهدة ١٩٣٦ . نشرت  (١) ا
ـعـاهدة "مـعاهـدة الـشرف واالسـتقالل" - سـمي زعيم حـرب الـوفد آنـذاك مـصطـفى النـحـاس باشـا هذه ا
عـاهدة سـنة ـصري وحـنقه عـلـيهـا اضطـر النـحاس إلى أن يـعلن إلـغاء هـذه ا وأمـام ضغط الـشعب ا

١٩٥٠ بعد ظهور زيفها وخطورتها. 
- راجع: مصر ب ثورة ١٩١٩ وثورة يوليو ١٩٥٢: عبدالرحمن الرافعي. مركز النيل لإلعالم - ص٢٧-٣٥. 
عاهـدة وإجنلترا بلـغة سياسيـة مباشرة - وهو - يحمل الشـاعر إبراهيم بديـوي (١٩٠٣-١٩٨٣) على ا

مثال من أمثلة - فيقول:
ــــــــعــــــــاهــــــــدة الــــــــعــــــــقـــــــــيم اســــــــتــــــــنــــــــفــــــــدت هــــــــذي ا

أغـــــــــــراضـــــــــــهــــــــــا لـم تـــــــــــبـق مــــــــــنـــــــــــهــــــــــا بـــــــــــاقــــــــــيـهْ
يـــــــــا دولـــــــــة الـــــــــســـــــــكـــــــــســـــــــون ال تـــــــــتـــــــــصـــــــــنـــــــــعي

ــــــــفـــــــــاصل واهـــــــــيه حــــــــجــــــــجــــــــاً كـــــــــســــــــيــــــــحــــــــات ا
? ومـن أقــــــــــــــــامـك فــي ربـــــــــــــــو فـــــــــــــــيــم انـــــــــــــــفــــــــــــــــردتِ

ع الـــــــــــشـــــــــــرق حـــــــــــارســــــــــة لـــــــــــهـــــــــــا أو حـــــــــــامــــــــــيـه
طبعة اليوسفية - طنطا ١٩٥٤.  ديوان "البديويات" جـ٢ . ا

(٢) الـرســالـة الـعـدد (٣٦) ١٢/٣/١٩٣٤ مـقـال لـفـخـري أبي الـسـعـود بـعـنـوان "تـعـد ذنـوبي". وراجع: فـخـري
ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب ١٩٧٣ ص٤٣.  أبـوالـسـعـود حـيـاته وشــعـره:  عـبـدالـعـلـيم الـقـبـاني. الــهـيـئـة ا
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فـــــــضــــــــولـــــــيــــــــون أنــــــــتم ال ضــــــــيـــــــوف
ــــــقــــــامــــــا ثَــــــقُــــــلــــــتـم في مــــــنــــــازلــــــنــــــا مُ

ومــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــكــم إال بــالء
تــــــــســـــــرّب فـي دم الــــــــوادي ســـــــمــــــــامـــــــا

وداء فـي مــــــــــــفـــــــــــــاصــــــــــــلـه عــــــــــــيــــــــــــاء
ــــفـــــاصل والــــعـــــظــــامــــا مـــــشى يــــبـــــري ا

مُـــــصـــــابُ الـــــنـــــيـل أنـــــتم لــــــو عـــــلـــــمـــــتمْ
وأوّلُ راشـقٍ فـــــــــــيـه الـــــــــــســـــــــــهـــــــــــامــــــــــا

ــــــــــــا أمـــــــــــسـى أســـــــــــيـــــــــــراً ولـــــــــــوالكـم 
مَـــهــــيـــضـــاً فـي احلـــوادث مُــــسْـــتــــضـــامـــا

ثم يـتـجه بــاخلـطـاب إلى أبـنـاء مـصـر مـحـرضـاً عـلـى هـؤالء الـسـادة الـثـقالء وبـغـيـهم
ومحـذراً من االنخـداع بأكـاذيبـهم كـما دعـا إلى العـمل على شل أيـديهم عن اقـتصـاد البـلد

والقضاء على االمتيازات اجلائرة وحتطيم قيودها:
بــــنـي مــــصــــر! بــــغـى الــــلــــؤمــــاءُ بــــغـــــيًــــا

عـالم نـــــــــطــــــــيـق بـــــــــغْــــــــيَـــــــــهـم عـالمــــــــا?
همُ األعــــــــداء ال األضــــــــيــــــــافُ فــــــــيــــــــنـــــــا

ـــــــــكـــــــــذوب األســــــــــامى فـال نـــــــــخـــــــــدع 
أخـــــــو اإلفـــــــرجن إن تـــــــكـــــــرِمـه يـــــــشـــــــمخْ

عـــــــلــــــيـك وإن تـــــــقــــــومـه اســـــــتــــــقـــــــامــــــا
أشِـــــــلُّــــــــوا عـن جتـــــــارتــــــــنــــــــا يـــــــديــــــــهمْ

فـــــقــــد مـــــلــــكـــــوا بــــهــــا مـــــنــــا الـــــزمــــامــــا
وقــــــدُّوا عن مـــــعـــــاصــــــمـــــنـــــا امـــــتـــــيـــــازاً

يـــــكـــــبـــــلـــــنــــا بـه الـــــقـــــوم اهـــــتـــــضـــــامــــا
ولــم أرَ مـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــلــه ذالً وعــــــــــــــــــــاراً

وغــــــبــــــنــــــا لـــــلــــــعــــــدالــــــة واخــــــتــــــرامـــــا
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ــــــــذلـــــــــةَ فـي حــــــــمــــــــانــــــــا أذاقـــــــــونــــــــا ا
ــــــمـــــامـــــا(١) وإن نـــــصـــــمـت أذاقـــــونـــــا احلِ

ـنـطـلق ذاته احلـنق عـلى احملـتل وكـشف مـسـاوئه وبث روح الـهـمـة في نـفوس ومن ا
ـصـريـ واالعـتـداد بالـنـفس لـلـنـهـوض من جـديد وأخـذ الـعـبـر من دروس الـتـاريخ يـنظم ا
ـصر لـيـكسـر بـها حـاجزاً أبوالـسـعود قـصيـدته «يـوم الـتل» في ذكرى االحـتالل اإلجنـليـزي 
ة صـري ألن الـهز نفـسيـاً تمـثل في الشـعور بـاخلزي والـعار واالستـحيـاء لدى كـثيـر من ا
أصـابتـهم في ذلك اليـوم واألسف لذكـرى الثـورة العـرابيـة ألن االحتالل اإلجنـليـزي أعقـبها.
لكن الشاعر ناظر إلى معركة التـل الكبر (١٨٨٢) من منظار آخر يقول في تقد القصيدة:
«وقـد نـظمت قـصـيـدتي قـصـد القـضـاء عـلى تـوهم الـعار فـي هذه الـذكـريـات وإبـراز مواضع
الـفخر في تـلك احلوادث والوقائع. وأقل مـا في تلك الذكـريات من مواضع الفـخار أن الثورة
صـرية التي تنبـهت في العصر احلـديث وأن موقعة التل كانت أول مظهـر صحيح للقـومية ا
صـري كـانت أول معـركة قـام فـيهـا جيش مـصـري صمـيم بالـدفـاع عن أرض مصـر وأن ا
فيها كانوا ينازلون أكبر قوة استعـمارية عرفها التاريخ وأن اإلجنليز لم يطمئنوا إلى منازلة

صري ولم يحرزوا عليهم النصر إال بعد أن استعانوا بكل حيلة». ا

إذن لم يكن يوم خزي وعار بل على أبناء اليوم أن يتخذوه يوم عزة وفخار:
ولـم أرَ يــــــــوم الــــــــتـل عــــــــابــــــــاً وســــــــبـــــــةً

ـــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــدا ولــم أره إال أغــــــــــــــــــــرَّ 
أنـــــخــــجـلُ إن قــــمـــــنــــا نـــــذودُ عن احلـــــمى

ويـــســــحبُ أذيــــالَ الـــفــــخـــار من اعــــتـــدى?
تـــــــدفـق مـن عـــــــبــــــــر احملــــــــيط مــــــــهـــــــدداً

فـــــــمــــــا حــــــفــــــلتْ آبـــــــاؤنــــــا من تــــــهــــــددا
أبــــوا أن يـــــديــــنــــوا لــــلـــــمــــغــــالـب عن يــــدٍ

وتـــــلـــــقي مـــــصـــــر في احلـــــوادث مـــــقــــودا

(١) ديوان فخري أبو السعود ص ١٠٠-١٠١. 
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شـؤوم فيقابل الشـاعر ب الوقائع الـبطولية والقصيدة مـعرض لتفاصـيل ذلك اليوم ا
جلـيش مـصـر ومـخـازي االعـتـداء اإلجنلـيـزي فـقـد أحـال اإلجنـليـز اإلسـكـنـدريـة ذلك «الـثـغر
» «جحراً مخرباً» بعدما صب على أهلها العزل «مارج النار» فأحرقها لكنه يعجز عن األم
ـصري ـته في الـغرب ا صـريـة بكـفـر الدوار وخـوفـاً من جتدد هـز اقتـحـام التـحـصيـنـات ا
ـة اإلجنـلـيز فـي رشيـد ١٨٠٧) تـسـلل من اجلـانب الشـرقي لـلـبالد تـساعـده «خـيـانات (هز
اللئـام» وارتكب من اجلرائم ما يندى لـه جب اإلنسانية لـكن ال يأس وال استسالم فاحملتل

دى: راحل وإن طال ا
وســـــاق عــــلـى األحــــرار بـــــالــــتـل سِــــفـــــلــــةً

أتـى بـــــــــــــــهــم مـن كــل فـجٍّ وأعـــــــــــــــبــــــــــــــدا
خـــمــــيس يــــســــيــــر الـــعــــار فـي خـــطــــواته

وتـــتــبـــعه األوبـــاءُ في حــيـــثــمـــا اهــتــدى(١)
ولـــــــــــوال جـــــــــــنـــــــــــودُ اإلثـم تـــــــــــدفـع دونـه

ـــــــا مــــــــدَّ رجـالً لـــــــلــــــــقـــــــتــــــــال وال يـــــــدا
كـــــذلـك كــــــانت فـي الـــــســــــيــــــاســـــة حــــــالُه

وفـي احلــرب لم يـــبــلـغْ به الــنـــبلُ مـــقــصــدا
ــــــة مـــــغـــــنـــــمـــــاً ومــــــا نـــــال إال بـــــاجلـــــر

وال سَــلّ إال فـي الـــــــــــظـالم مـــــــــــهـــــــــــنــــــــــدا
رويــــــدكَ ال حتـــــمـــــدْ مـــــقـــــامَـكَ بـــــيـــــنـــــنـــــا

وال حتـــــســــــبـــــنّـه مـــــا أقــــــمتَ مُــــــمـــــهـــــدا!
ٍ كـــــمــــا جـــــئت في داج مـن الــــنـــــحس قــــا

ســــــتــــــرجع فـي داج يُــــــغــــــشــــــيكَ أســــــودا

أما أحمد عرابي فسوف تذكره مصر عندما يح عهد احلق واجملد والثورة:
ــــة أحــــمـــــداً عــــسى ذكــــرُنــــا رغـم الــــهــــز

ســيـــبــعـــثُ فـــيــنـــا لــلـــغــنـــيــمـــة أحــمــدا(٢)

(١) تفشت األوباء في مصر عقب دخول اجليش اإلجنليزي.
(٢) ديوان فخري أبو السعود  ص٧٧-٨٠. 
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وبـالفـعل مـا إن يـقتـرب الـنـصف األول من الـقرن الـعـشـرين من نـهايـته حـتى تـتـجدد
صـيحـات الـتنـديد بـاالحتـالل وجرائـمه ويبـزغ تـيار شـعري ثـائر سـاخط عـلى حكم احلـديد
ـهادنة وألن الـبكـاء لم يعد يـجدي «فلن داراة أو ا والنـار ولم يعـد يقوى عـلى السـكوت أو ا

يفل احلديد غير احلديد» وهكذا دوت قصائد كمال عبداحلليم (١٩٢٦-٢٠٠٤):
لم نـعــد نـقـوى عــلى الـنــظـرة لــلـمــسـتــعـمـرِ
وهـو يــخـتـال بــواديـنـا اخلـصــيب األخـضـر
ــســتـــهــتــر مـــتــخــمـــاً تــمأل عـــيــنــيـه رؤى ا
بــيــنــمــا نــحــيــا عــلى الــدمع وخــبــز أســمـر
وإذا لم نـــقـض في يــــوم الـــوبــــاء األصـــفـــر
كـان حتف احلـر في يـوم الـرصـاص األحـمر
كـم وعـــود قـــالـــهـــا الـــصـــمت ولم يـــتـــذكـــر
ـسـكـر ـمـيت ا لم نــذق فـيـهـا سـوى الـوهم ا
إنــــنـــــا ضـــــقــــنـــــا بــــكل مـــــنــــوم ومـــــخــــدر
ــســتـعــمـر إنـنــا نــقـوى أجل نــقــوى عـلى ا
حــيـــنـــمـــا جنـــمع في الـــثـــورة كل تـــذمــر(١)

هذه الـقصيدة وغـيرها من قـصائد «إصرار» تـعد - بهـمها السـياسي الواضح ولـغتها
ية الـثانية لـيتحول ـا على مهل خالل احلرب الـعا القريـبة الثائرة _ فاحتة لعـصر جديد «
واطن على الـسواء وبلـغت احلركة مع نهـايتهـا إلى نضال عـلني يدعـو إلى حترير الـوطن وا
ثقفة قمتها بتأليف «اللجنة الوطنية للطـلبة والعمال» والتقت فيها الطبقة العاملة مع الطبقة ا

من أجل استقالل يجعل الوطن ألبنائه جميعاً وليس حلفنة محدودة من الناس»(٢).

(١) ديوان "إصرار" مطبوعات الغد ١٩٨٣ ص٥٤-٥٦ قصيدة: معسكرات.
- صـدرت الـطـبـعـة األولـى من "إصـرار" عـام ١٩٥١ وصـودرت قـبل تــوزيـعـهـا بـأمـر الــنـيـابـة والـقـضـاء

واعتبرت السلطات قصائد الديوان دعوة صريحة لقلب نظام احلكم.
ـعارف  ط(٤) ١٩٩٠ ـعـاصـر روائـعه ومـدخل لـقـراءتـه. دار ا (٢) د. الـطـاهـر أحـمـد مـكي: الـشـعـر الـعـربي ا

ص١٤٤. 
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ثانياَ: الغرب واحلرب

ـد واجلـزر بـ الـشرق إن الـقـفـز فـوق هـضـاب الـتـاريخ قـد يـفـيـد في رصـد عالقـات ا
ـواجـهـة بـ والـغـرب وقـد يــظـهـر لـنـا - في الـقــراءة األولى - أن تـاريخ الـعـالم هــو تـاريخ ا
شـرقنا وغربهم أيًا كـان هذا الشرق أو ذلك الغـرب و«لكن قراءة أخرى للـتاريخ تكاد جتعل
من تـاريخ العـالم تـاريخ احلـروب األوربـية»(١) وقـد تـغـني في هـذا السـبـيل بـعض األمـثـلة من
العصر احلديث: فقـد استمرت احلروب ب إجنلترا وفرنسـا منذ غزو النورماندي إلجنلترا
ة نابليـون سنة ١٨١٥م حتى استقر في األذهان الثأر التاريخي في سنة ١٠٦٦م وحتى هز
ــنـافــسـة بـيــنـهــمـا خالل الــفـتـرة بــ األمـتــ الـفـرنــسـيــة واإلجنـلــيـزيـة وكــذلك اسـتــمـرت ا
ـان والـفـرنـسيـ فـنـابـلـيـون مـزق الـواليات االسـتـعـمـاريـة. وهنـاك ثـأر تـاريـخي آخـر بـ األ
انية وأعاد تشكـيلها في بداية القرن التاسع عشر حتى ثـأرت بروسيا لنفسها وللعنصر األ
انـي سنـة ١٨٧٠م وهـزمت فـرنسـا واحـتـلت األلزاس والـلـورين وتـستـعـيـدهمـا فـرنـسا في األ
يـة األولى ثم يعـود احلديث من جـديد عن حرب ثـأرية بـ الشعـب في احلرب احلرب الـعا
ـستمـر ب إسبـانيا والـبرتغـال فضالً عن حـرب اإلجنليز يـة الثانـية وهنـاك الصراع ا الـعا
نـافـسة بـينـهـما في الـسـيطـرة عـلى البـحار. واسـتـمرت حـروب نـابلـيون في ضـد اإلسبـان وا
أوربـا منـذ الـثورة الـفرنـسيـة حتى مـعاهـدة فـييـنا سـنة ١٨١٥م وهـناك احلـروب الطـويلـة ب

انيا أما تاريخ البلقان فهو تاريخ التجزئة واحلروب. روسيا وبولندا وب بولندا وأ

يـتان اسـمـاً ولكـنـهمـا في األساس ـيتـ همـا عـا وشهـد الـقرن الـعشـرون حـرب عـا
ـانيـا من جهـة وفرنـسا وإجنـلترا من غـربيـتان فـاحلرب األولى (١٩١٤-١٩١٨) نشـبت ب أ
جـهـة أخـرى ودفـعت إلـيـهـا دول أخـرى واحلـرب الـثـانـيـة (١٩٣٩-١٩٤٥) نـشـبت بـ قـوات
انيا وإيطـاليا واليابان من جهة واحللفاء فرنـسا وإجنلترا وروسيا وأمريكا والص احملور أ
من جـهـة أخــرى وهـكـذا فـقــد أمـضى الـغـرب جـزءاً كــبـيـراً من تـاريــخه احلـديث في حـروب
مستمـرة ب بلدانه وشـعوبه و«لم تكن حروبه مع الـشرق سوى ملـحق قصير نـسبياً أضيف

إلى سجله الطويل في احلروب األوربية»(٢)

(١) د. حازم الببالوي: نحن والغرب ص١٧. 
ـصـدر السـابق ص١٩ وراجع: تـاريخ أوربـا في الـعـصر احلـديث (١٧٨٩-١٩٥٠): هـ.أ.ل. فـشـر تـعريب (٢) ا

عارف ط(٩) ١٩٩٣.  أحمد جنيب هاشم ووديع الضبع. دار ا
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ـادية عـلى اإلنسـان والعـمران فـإنها هـذه احلروب علـى الرغم من وضـوح آثارها ا
فـي الـبـدء صـدام إرادات ونـزعــات وبـعـبـارة أخــرى «صـراع حـضـاري وفــكـري بـلغ حـده
نفتح لذلك البد لهذا األقصى من التوتر والعنف فصار عصياً على احلوار ولغة اجلدل ا
الـصـراع من أن يــأخـذ مـداه عـلى األرض وأن يــعـبـر عن نــفـسه بـطـريــقـة أخـرى مـدمـرة
وفـاجــعـة وحــ يـعــجــز احلـوار الــعـمــيق عن اســتـيــعـاب نــقـاط اخلالف والــتـعــارض بـ
حـضــارتـ وحـ يــصل الـصـلـف بـإحـداهــمـا إلى أقــصـاه فالبـد لـألرض من أن تـتـسع

لشظايا هذا الصراع الدامي بينهما»(١).

وكـما تـفضي هـذه القـراءة إلى أن احلرب احلـديـثة صـناعـة غربـية بـامتـياز فـإنهـا تدل
: يت عـلى أن الشرق العـربي قد اصطلى بشـظايا منـها وعلى وجه أخص من احلرب الـعا
األولـى والثانيـة وطالت كل جوانب احلـياة فيه وإذا كانت احلـرب األولى قد شغـلت الشاعر

احلديث فإن الثانية احتلت مساحة أوسع من اجلدل الفكري والشعوري لديه.

حـيـنـما شـبت نـار احلـرب الـكـبرى _ وهـكـذا كانت تـعـرف حـتى نـشـوب حرب ١٩٣٩-
بإعالن النمسـا احلرب على صربيا في ٢٨يوليو ١٩١٤ بعـد مقتل ولي العهد النمساوي في
سـرايـيـفـو كـان عـلي اجلـارم من أسـبق من ثـارت شـاعـريـتـهم فـنـظم قـصـيـدة «احلـرب» في
ن سلب األمن من األع والـنفوس الـسنـة ذاتها يـبدؤها بـاستفـهام الـفجيـعة واالستـنكـار 
ـطمـئنة وذبـح السالم ورمى بـالشوك في مـضجـعه إنه جبـار الغـرب العاتـي الظامئ إلى ا

دم القتلى وهو الغرب الذي «تطربه احلرب»:
طـــــــاحتْ بـــــــأهل الـــــــغــــــرب نــــــارُ الـــــــوغى

ـــــــــــزعـــــــــــا وهـــــــــــبَّــت الـــــــــــريـحُ بـــــــــــهـم زَعْ
يــــــــجـــــــمــــــــعُـــــــهـمْ جـــــــبَّــــــــارهُـمْ عَـــــــنْـــــــوةً

ــــــــا لــــــــلـــــــــمــــــــوت مـن جـــــــــمَّــــــــعــــــــا! وإ
يــــــحـــــســــــو دَمَ الــــــقـــــتــــــلى فَــــــأَظْـــــمِـئْ به

ويـــــنـــــهـشُ الـــــلـــــحـمَ فـــــمـــــا أجْـــــشَـــــعـــــا!

(١) علي جـعفـر العالق: الـبنـية الدرامـية دراسـة في قصـيدة احلـرب. فصول اجملـلد ٧ الـعدد ١ ٢ - أكـتوبر
١٩٨٦/ مارس ١٩٨٧ ص٤٠. 



- ١٥٤ -

ــــــــــــــــــرهـف ــــــــــــــــــفــهِ رمــح وال مُ لــم يــــــــــــــــــكْ
ـــــــدفـــــــعــــــا ِ ـــــــنـــــــطـــــــادَ وا فـــــــاتَّـــــــخـــــــذَ ا

قــــــــــــد غـــــــــــصَّـت األرضُ بــــــــــــأشـالئـــــــــــهـمْ
وأصــــــبح الــــــبــــــحــــــر بــــــهــــــا مُــــــتْــــــرعــــــا

ــــــــــــا فــي صــــــــــــدرهـمْ غُـــــــــــــلَّــــــــــــة كـــــــــــــأ
ـــــــوت أن تُـــــــنْـــــــقَـــــــعــــــا أبـتْ بـــــــغــــــيـــــــر ا

كــــــــــأنـــــــــهـمْ والـــــــــنــــــــــارُ مـن حـــــــــولــــــــــهمْ
ــــــــيــــــــدوا مــــــــعــــــــا جِـنٌّ تَــــــــأَلَّــــــــوْا أن يَــــــــبِ

النـهش الـقـتل ...) ولـوازمه (الـدم ـفـرداته (الـردى الـهالك ـوت الـذي يـتـردد  هـذا ا
ـدفع ...) يحـاول اجلارم اإلمسـاك به وجتسـيده في حكـاية فارس السـيف السـلب النار ا
غـربي مـقـتـول مثـاالً لـلـضـحـايـا الـكـثـر الـذين مـاتـوا بال قـبـر وذهـبـوا بال وداع راصـداً ما
ان ويؤازر باريس في دافع األ دن البلجيـكية (ليج نامور) من تخريب  تعرضت له أولى ا
ان في أوائل احلرب لـكنه يؤمن أن «غاية «عـسرتها» وغـمتها فـقد كادت تسقـط في أيدي األ
الــعـارض أن يُـقــشـعـا»(١) ثم يـذهب إلى تــمـجــيـد اجلــيش اإلجنـلــيـزي وحـضـه عـلى الــثـبـات
والـوثوب وهـو «جـحـفل مـا ضمَّ رعـديـداً وال إمَّـعـا» بل ضم جـنوداً تـتـصف بـالـطـول واخلـفة
والـسرعة و«كل ذي مِرَّة منـجردٍ أروعا» وهي أوصاف عتـيقة - والعتق قـدم وحرية وجمال -
ـدفعية والـغواصات! وتصل ا حلرب ا التمـسها الشـاعر ليس حلرب الـسيوف والـرماح وإ

بالغة - العتيقة - أقصاها عندما يصف اجلندي اإلجنليزي بقوله: ا
لــــــــــو مـــــــــادت األجـــــــــــبـــــــــالُ مـن حتـــــــــتـه

ـــــــــــزعـــــــــــا(٢) أوخــــــــــــــرَّت األفـالكُ مـــــــــــا زُعْ

انـيـا في تنـفيـذ خـطتـها لـغزو فـرنـسا وبـعد أن كـادت تسـقط الـعاصـمة الـفـرنسـية اضـطرت إلى (١) بـدأت أ
ـانيـة في روسيا الـشرقـية ورغم انـتصـارها على سحـب ثلثي قـواتهـا عنـدما طوقـت روسيا الـقوات األ

ارن األولى سبتمبر وكتب اخلالص لباريس. الروس إال أنها هزمت أمام الفرنسي في معركة ا
راجع: فشر: تاريخ أوربا في العصر احلديث (١٧٨٩-١٩٥٠) ص٤٩٦-٤٩٨. 

(٢) ديوان علي اجلارم ص ٢٤٦-٢٥٠. 
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ويتوقف حـافظ إبراهيم عـند مقدمـات احلرب وآثارهـا على مصر فـيحمل عـلى «غليوم
اني) منكراً علـيه إثارته للحرب وما ارتكبه فـيها من الفظائع وأظهرها الثاني« (إمـبراطور أ
ـدافع - في نـظــر حـافـظ - تـخــريب اآلثـار احلــضــاريـة في فــرنـســا وغـيــرهــا بـاســتـخــدام ا
ـكن أن يـدعـيه هـذا اخملـرب? وإلى أي نـصـر قـاد شـعبـه? وحـصاد والـطـائـرات فـأي فـخـر 

عمور: النصر - إن  - وأد السالم وخراب ا
) فــــــــــإنـه إن كــــــــــنـتَ أنـت هــــــــــدمـتَ (رِمْـسَ

َـــــــوْهــــــونُ ــــــجـــــــدك ركــــــنُـــــــهــــــا ا أودى 
لم يُــــــغـنِ عــــــنــــــهــــــا مـــــعــــــبــــــد خــــــرَّبــــــتَه

ظـــــــلــــــمـــــــاً ولم يُـــــــمْــــــسِـكْ عـــــــنــــــانَـكَ دِين
َّ الــــــفـــــــخـــــــرَ مـــــــا أحـــــــرزْتَه ال حتْـــــــســـــــ

الــــــفـــــخـــــرُ بــــــالـــــذكــــــر اجلـــــمــــــيل رهـــــ
َ) شـــــعـــــبُـك وادعــــاً قـــــد كـــــان في (بـــــرلـــــ

يـــــســـــتـــــعـــــمـــــرُ األســـــواقَ وهـي سُـــــكــــون
فُـــــتــــحتْ لـه أبــــوابُـــــهــــا فــــســـــبــــيـــــلُــــهــــا

وقـف عـــــــــلــــــــــيـه ورزْقُـه مـــــــــضــــــــــمـــــــــون
فـــــــعـالمَ أرهـــــــقـتَ الـــــــورى وأَثــــــــرْتَـــــــهـــــــا

شــــــعــــــواءَ فـــــيــــــهــــــا لــــــلـــــهـالك فــــــنـــــون?
تـــالــــلهِ لــــو نُـــصــــرتْ جــــيـــوشُك النــــطـــوى

َــــــــسْــــــــكـــــــون أجـلُ الــــــــسالم وأَقْــــــــفــــــــرَ ا
ـن يــــــــــســـــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــرون بـالدَه ويـل 

الـــــقـــــحْطُ أَيْــــــســـــرُ خَـــــطـــــبِه والـــــهُـــــون(١)

انيا. (١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٨٤-٨٥ قصيدة: إلى غليوم الثاني إمبراذور أ
ان - نشـرت في يـنـاير ١٩١٥ . رمس: مـديـنـة فرنـسـية مـشـهـورة بكـنـيـسهـا الـتـاريخـيـة وقـد خربـهـا األ

دافعهم ثم جددت بعد انتهاء احلرب.
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ــيـة األولى عن سـقـوط اخلالفـة اإلسـالمـيـة بـعـد أن اتـصـلت وتــمـخـضت احلـرب الـعـا
حـلقـاتهـا خالل ثالثـة عـشر قـرناً ونـصف الـقرن واتـخـذت مصـر مـركزاً لـلـقواعـد الـشرقـية
وتـكـلفت من مـؤن احلرب وأعـبـائهـا ما نـهبت به الـغالت والـدواب وتسـابق رجال اإلدارة في
جـبـايـة األمـوال والـتبـرعـات إرضـاء لـلسـلـطـات اإلجنـلـيزيـة حـتى أصـبـحت مـصـر ثاني بالد
الـعـالم في ترتـيب مـا جـمع منـهـا وأعلـنت احلـمـاية الـبـريطـانـيـة على مـصـر وعزل اإلجنـلـيز
عبـاساً وولـوا عمه حـس كـامل سلـطاناً (١) وإذا كان حـافظ قد دعـا الـسلـطان اجلـديد إلى
مـواالة اإلجنـلـيـز (٢) فـإن احلـيـرة قـد اسـتـبـدت به فـي مـسـألـة احلـمـايـة والـفـرق بـيـنـهـا وب
االحـتالل وال بـأس من أن تتـحول الـوالية إلى سـلطـنة لـكنـها في حـاجة إلى إصالح وحـرية

حقيقية وتعليم منظم وهو رجاء يتوجه به إلى معتمد بريطانيا اجلديد السير مكماهون:
أيْ (مــــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــهــــــــــــــونُ)! قـــــــــــــدِمْـتَ

بـــــالـــــقـــــصْـــــدِ احلـــــمــــــيـــــدِ وبـــــالـــــرعـــــايهْ
مـــــــــــــــاذا حــــــــــــــمـــــــــــــــلـتَ لـــــــــــــــنــــــــــــــا عـن

َـــــــــلـكِ الــــــــكـــــــــبــــــــيــــــــر وعـن (غِـــــــــرايه)? ا
ـــــــــــــصـــــــــــــرَ الــــــــــــفـــــــــــــرقَ مــــــــــــا أَوْضـحْ 

بــــــــــ الــــــــــســـــــــــيــــــــــادة واحلــــــــــمــــــــــايـه
وأزِلْ شــــــــــكـــــــــــوكــــــــــاً بــــــــــالــــــــــنــــــــــفــــــــــو

س تـــــــــعـــــــــلَّـــــــــقَـتْ مـــــــــنـــــــــذ الـــــــــبـــــــــدايه
أضْــــــــــــــــــحَــتْ ربــــــــــــــــــوعُ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــيـ

ـل ســـــــــلــــــــطــــــــنــــــــةً وقــــــــد كــــــــانـت واليه
فــــــــــتـــــــــــعـــــــــــهَّــــــــــدُوهـــــــــــا بـــــــــــالــــــــــصـال

ح وأحْــــــسِــــــنـــــوا فــــــيــــــهــــــا الــــــوصــــــايه
نــــــــــــــــرجــــــــــــــــو حــــــــــــــــيــــــــــــــــاةً حــــــــــــــــرةً

ــــــــــــضـــــــــــــــمــــــــــــــــونـــــــــــــــةً فـي ظــل رايـه مـــ

عاصر جـ٢/ ص٣-١٠.  (١) راجع: االجتاهات الوطنية في األدب ا
(٢) راجع: ص ١٣٨ - ١٣٩ من الكتاب.
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ونـــــــــرومُ تــــــــــعـــــــــلــــــــــيـــــــــمــــــــــاً يـــــــــكـــــــــو
ن لــه مــن الـــــــــــــــفــــــــــــــــوضَـى وقــــــــــــــــايـه(١)

وفي الذكرى األولـى لقيام احلرب (يوليـة ١٩١٥) تأتي قصيدته «احلـرب العظمى» ناعيًا
فيـها حضارة الغرب ومـدنيته «اخلرقاء» التي أحـالت النعمة إلى نقـمة فسخرت العلم لإلهالك
واد ـهـلكـة مـثل الـغـواصـات والـطـائرات كـمـا اسـتـخـدمـوا ا والـتـدميـر وأوجـدوا اخملـتـرعـات ا

الكيميائية اخلطرة والغازات السامة وإذا كان هذا هو عصر العلم فإنه أول الرافض له:
ال همْ إن الــــــــغـــــــرب أصـــــــبـح شـــــــعـــــــلـــــــةً

مـن هــــــولــــــهــــــا أُمُّ الــــــصــــــواعقِ تَــــــفْــــــرَقُ
الـــــعــــــلمُ يُـــــذْكـي نـــــارَهـــــا وتــــــثـــــيـــــرُهـــــا

مـــــــــدنـــــــــيّـــــــــة خـــــــــرقـــــــــاءُ ال تــــــــــتـــــــــرفَّق
ولـــقــــد حـــســــبتُ الــــعــــلمَ فـــيــــنــــا نـــعــــمـــةً

تـــــأســــو الــــضـــــعــــيـفَ ورحــــمــــةً تـــــتــــدفق
فـــــــــإذا بــــــــــنــــــــــعـــــــــمــــــــــتِـه بـالء مــــــــــرهق

وإذا بـــــــرحــــــــمـــــــتـه قـــــــضـــــــاء مُــــــــطْـــــــبق
عَــــجَــــز الــــرمــــاةُ عن الــــرمــــاة فــــأرســــلــــوا

ــــوجُ بـــــهـــــا دُخـــــان يَـــــخْـــــنُق كِـــــســـــفـــــاً 
وتــــنـــابَــــلُـــوا بــــالــــكـــيــــمـــيــــاءِ فـــأســــرفـــوا

وتـــســــاجَـــلُــــوا بـــالــــكـــهــــربـــاء فَــــأغْـــرقـــوا
إن كـــــان عـــــهـــــدُ الــــــعـــــلمِ هــــــذا شـــــأنُه

فـــــيـــــنــــا فـــــعـــــهــــدُ اجلـــــاهـــــلــــيـــــةِ أَرْفق(٢)

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٨٢ قصيدة: إلى معتمد بريطانيا في مصر
- غرايه: يريد السير إدورد غراي وزير خارجية إجنلترا إذ ذاك.

(٢) ديوان حافظ جـ٢/ ص٨٦ الهم: أي اللهم  تفرق: تفزع الكسف: قطع السحاب  التنابل: الترامي بالنبل
ـطلب (١٨٧١- - أمـا اآلثـار االجتـماعـية لـلـحرب فـيمـكن تـلمـسهـا عـند شـاعر مـحـافظ مثل مـحمـد عـبد ا

صر وحال موطفي احلكومة سنة ١٩١٨ ١٩٣١) الذي كتب قصيدة عينية في احلرب والغالء 
ـطلب شـرح وتصـحيح إبـراهيم اإلبـياري وعـبد احلـفيظ شـلبي. مـطبـعة االعـتماد - انـظر: ديوان عـبد ا

القاهرة ط (١) د.ت  ص ١٢٦-١٢٩. 
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ـبكرة يـتقـاطع شوقي مع حـافظ في رؤيته لـلحرب «الـعظـمى» فيرصـد نزعـة السيـطرة ا
ـدمـر ـان والــتـركـيـز عــلى جـنـايــات احلـرب وآثـارهـا وأخــيـراً الـنـقــمـة عـلى الــعـلم ا عـنـد األ
ومـنـتـجـاته. فـفي إرهـاص مبـكـر بـخـطـر احلرب يـحـمل شـوقي عـلي غـلـيـوم الـثاني (١٨٥٩-
ـناسـبـة خـطبـته عـام ١٩٠٦ ومـا كـان لهـا من أثـر سـييء واألزمـة الـسيـاسـيـة التي  (١٩٤١
ـانـي سـيــطـرة الــفـرنــسـيـ أوشــكت تــسـبب حــربـاً أوربــيـة فــقـد اســتـفــزت اإلمـبــراطـور األ
غرب فـدعا إلى عقد مـؤتمر دولي (١٩٠٦) حتول إلى صـراع دبلوماسي االقـتصاديـة على ا
ؤتمر ظهر احتمال انيا لقيت كل دولة منهمـا التأييد من حليفاتها وفي هذا ا ب فرنسا وأ
ــانـيـا وكل من: فـرنـسـا وبـريـطـانـيـا وروسـيـا وبـحث الـعـسـكـريـون اخلـطط قـيـام حـرب بـ أ
سلم احملتملة (١) إزاء هـذا كله يتوجس الشـاعر من أحالم غليـوم وأطماعه ويفـتش عن ا

في هذا اخلطب اجلليل:
يــــــــــارب مـــــــــا حـــــــــكـــــــــمُـكَ مـــــــــاذا تـــــــــرى

فـي ذلـك احلــــــلم الـــــــعــــــريض الـــــــطــــــويلْ?
قـــــد قـــــام غـــــلْـــــيـــــومُ خــــــطـــــيـــــبـــــاً فـــــمـــــا

أعــــــــطـــــــاكَ مـن مُـــــــلـــــــكـك إال الـــــــقـــــــلــــــــيل
قـــــــــد ورث الــــــــعـــــــــالـمَ حـــــــــيّــــــــاً فـــــــــمــــــــا

غــــــــــــــــادرَ مــن فـجٍ وال مــن ســـــــــــــــبــــــــــــــــيـل
فـــــالــــــنــــــصـفُ لـــــلــــــجــــــرمــــــان في زعــــــمه

والــــنـــــصف لــــلـــــرومــــان فـــــيــــمـــــا يــــقــــول
إن صــــــــــــــــــــــــدقـــت يـــــــــــــــــــــــــا رب أحــالمُــه

ــــــســــــلــــــمــــــ اجلــــــلــــــيل فــــــإن خــــــطـبَ ا
ــــــــرمــــــــانُ لــــــــنــــــــا حــــــــصــــــــة ال نــــــــحن جِ

وال بــــــــرومــــــــانَ فــــــــنُــــــــعــــــــطـي فــــــــتــــــــيل
يـــــــــا لــــــــيـتَ لم نَـــــــــمْــــــــدُدْ بــــــــشــــــــرٍّ يــــــــداً

ولـــــــيت ظـلَّ الـــــــســـــــلـم بـــــــاقٍ ظـــــــلـــــــيل(٢)

صرية العـامة للكتاب (١) راجع: تاريخ أوربا والعـالم في العصر احلديث: د. عـبد العظيم رمـضان. الهيئـة ا
ص١٦٤. 

(٢) ديوان شوقي جـ١/ص٣٦٣ قصيدة: خطبة غليوم.
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سؤول األول عن احلرب لم يخـمد حلم «اجلرمان» العـريض فقد صار غليـوم الثاني ا
ية األولى هذا احللم سـلب البشرية عشـرين مليوناً من أرواحهـا وسلب البرية السالم العـا
ـلك الــشـاعـر إال الــرضى بـقــضـاء الـله واألمن والــسـعـادة وأمــام هـذا الـهــول احملـدق ال 

شيئته في ملكوته: والتسليم 
اخلـــــيــــــرُ فـــــيـــــمـــــا اخــــــتـــــارَه لـــــعـــــبـــــاده

ال يـــــــظـــــــلمُ الـــــــلـه الـــــــعـــــــبـــــــادَ فـــــــتـــــــيال
يــــا لـــــيت شـــــعــــري هـل يُــــحـــــطمُ ســـــيــــفُه

لــــلـــبَــــغْي ســــيـــفــــاً في الــــورى مـــســــلـــوال?
ســــلبَ الــــبــــريَّــــةَ ســــلــــمَــــهــــا وهــــنــــاءَهــــا

ورمى الـــــــنـــــــفــــــوسَ بـــــــألـف عــــــزرائـــــــيال
زال الـــــشــــبـــــابُ عـن الــــديـــــار وخـــــلَّـــــفــــوا

لـــــلــــــبـــــاكـــــيــــــات الـــــثـــــكـلَ والـــــتــــــرمـــــيال
طــــاحـــــوا فــــطــــاحَ الــــعــــلمُ حتـت لــــوائِــــهم

وغــــدا الـــــتــــفـــــوقُ والــــنـــــبــــوغُ قـــــتــــيال(١)

لـم تـهـلك قــيـمــة الـعـلـم «الـغـربـي» فـقط في هــذه احلـرب بل غــدا الـعـلـم األب الـشـرعي
سخـر إلنتاج اآلالت واألسلحة الفتـاكة ويختار شوقي منهـا «الغواصة» وحتديداً الغواصة ا
انـية التـي نسفت الـباخـرة لوزيـتانـيا عـام ١٩١٥ وهي حادثـة ال تقل مـأساويـة عن حادثة األ
غرق الـسفيـنة «تـيتانك» عـام ١٩١٢ فقد تـوفي من ركاب لوزيـتانيـا (١١٩٨) راكباً عـلى بعد
ـروع على ـشـهـد ا عـشـرة أمـيـال من السـاحل اجلـنـوبي إليـرلـندا. واحلـق أنه لم يلـمس من ا
«لـوح اخليـال» غـيـر الـسـطح فاضـطـرب في وصف الـغـواصـة وتـصورهـا مـرة دبـابـة ومرة
أخـرى شبهها باحلـوت وبالغ في قدرتها وقـوتها واستدعى «تـابوت موسى» و«فلك نوح» وال
ح باهت قربى معنويـة بينهمـا وب لوزيتانيـا وهكذا لم يلمس الـبعد اإلنساني لـلحدث غير 

وت: «هاج للنفس البكا وشجاها» وإن انتهى إلى النقمة على علم الغرب الذي ينتج ا

(١) ديوان شوقي جـ/ ص٣٧٧ قصيدة: السلطان حس كامل.
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ــــــكـــــــمنٍ ودبــــــابـــــــةٍ حتـت الــــــعُـــــــبـــــــاب 
ٍ تـــــرى الـــــســـــاري ولــــــيس يـــــراهـــــا أمــــــ

هي احلــوتُ أو في احلــوت مـــنــهــا مــشــابه
فــــــلــــــو كـــــــان فُــــــوالذاً لــــــكـــــــان أخــــــاهــــــا

خـــــــؤون إذا غـــــــاصـتْ غَـــــــدور إذا طـــــــفتْ
مُـــــلـــــعَّـــــنـــــة فـي سَـــــبْـــــحـــــهـــــا وسُـــــراهـــــا

فال كـــــان بـــــانــــيـــــهـــــا وال كـــــان رَكـــــبُـــــهــــا
وال كــــــان بــــــحــــــر ضَـــــمَّــــــهــــــا وحــــــواهـــــا

وأُفٍّ عــــــلـى الـــــــعـــــــلـم الـــــــذي تـــــــدَّعـــــــونهُ
إذا كــــــان في عـــــلـم الـــــنــــــفـــــوس رَدَاهـــــا(١)

وتأتي قصيدة العقاد «ترجمة شيطان»(٢) ثمرة فكرية ونفسية لهذه احلرب «وقد نظمت
هذه القصيدة في أواخر احلرب العظمى فكل ما فيها من األلم واليأس فهو لفحة من نارها
وغيـمـة من دخـانـهـا» ويـروي فـيهـا قـصـة شـيـطـان «ناشئ سـئم حـيـاة الـشـيـاطـ وتاب من
صنـاعـة اإلغواء لـهـوان الـناس عـلـيه وتشـابه الـصـاحل والـطـاحل مـنـهم عنـده» وقـد طاف
بـبالد متقـدمة عنـد «بحر الـعجم» وصنع لـلناس شـيئا سـماه «احلق» وهو في حـقيقـته الشر

والفسق واالعتداء الذي أفسد حياتهم: 
وارتـــــــضى مـــــــنــــــهـــــــا مــــــقـــــــامــــــا رغــــــدا

حــــول بـــــحـــــر الــــروم أو بـــــحـــــر الــــعـــــجم

(١) ديوان شوقي جـ١/ص١٦٣-١٦٤. 
- جتـدر اإلشـارة إلى أن من أكبـر اآلثـار الشـعريـة الـعربـيـة للـحرب األولـى هو لـلشـاعـر اللـبـناني أسـعد
خـليل داغـر (١٨٦٠-١٩٣٥) فقـد أصدر ديـواناً بـعنـوان "تاريخ احلـرب شعـراً" (مطـبعـة الهالل - مـصر

١٩١٩) ضم ٣٦ قصيدة حتتوي على ١٥٠٠ بيت تقريباً.
قطم ١٩٢٨ ص ٢٣٨-٢٥٠.  قتطف وا (٢) ديوان العقاد. مطبعة ا

   وراجع: د. عبد العزيز الدسوقي: مدرسة الديوان وأثرها في الشعر. الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٦
ص٥٨-٦٧. 
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يــــــتــــــلــــــهـى في مـــــــغــــــانــــــيــــــهــــــا ســــــدى
أو ألمـــــــــــر خـــــــــــفــــــــــيـت فـــــــــــيـه احلــــــــــكـم

ية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥) فـلم تفجأ احلياة األدبية والفكرية كما كان أما احلرب العا
احلـال مع احلـرب األولى وقـد انـفـعل األدبـاء بـاحلـرب قـبل إعالنـهـا رسـمـيـاً وبـعـد اإلعالن
وكان صداها الشعري أكثر شموالً واتساعاً. قبل عام من نشوب احلرب (١٩٣٧)  يكتب
ـازني مقـالة «احلـرب» وهـو ال يكـاد يصـدق أن أي دولة مـهمـا بـلغت قـوتهـا ووفاء األستـاذ ا
ـدنية لـلبوار عدتـها سوف جتـازف باإلقدام «عـلى إضرام نار احلـرب في الدنيـا وتعرض ا
وكيـان العـالم للـتقـوض واالنهـيار وهي شـرارة واحدة تطـير فـإذا الدنـيا كـلهـا براكـ تقذف
بـاحلمم فقد مـضى الزمن الذي كان يـسع أمت فيه أن تقـتتال ما شاءتـا وبقية األ وادعة
ـا يـجرى في سـاحة احلـرب وصرنـا إلى زمن كل ما ساكـنـة وآمنـة مطـمئـنة ال تـكاد تُـعنى 
ـعـمورة...» ولـكـنه يـنـتهي إلى أن يـحـدث فيه له رجـعه وصـداه في كل زاويـة وركن من هـذه ا
«األ على الرغم مـن هول احلرب تبدو ماضيـة إليها بسرعـة وال تكاد تلوح بارقة من األمل

في اتقائها واجتناب كارثتها الشنيعة...»(١).

كن رصـد بعض الـظواهر فـيما يتـعلق بـانفعـال الشعـراء باحلرب أبـرزها: إحساس و
مـا قـبل احلــرب ويالت احلـرب وآثـارهـا ســقـوط بـاريس. وهي ظــواهـر مـتـداخــلـة ويـصـعب

. الفصل بينها فصالً تاماً

في قـصيـدة «جنون األقـوياء» يـشعر عـبدالرحـمن شكـري بنـذر احلرب ويحـذر - أكثر
ـكرون في اخلـفاء ويـدسـون رجال الـسيـاسـة أو دعاتـها كي ما يـحـذر - من أولئك الـذين 

: تخاصم يثيروا الشحناء ب ا

ازني. الرسالة العدد ٢٢٤-١٨/١٠/١٩٣٧.  (١) احلرب: إبراهيم عبدالقادر ا
كـشـوف" مـقالـة لـلمـازني عـنـوانهـا "الـعـرب ثمـانـون ملـيـوناً - وقبل احلـرب بـشهـرين تـنـشر جـريـدة "ا
ولكـنـهم ال يـريـدون أن يـخـيـفوا أحـداً!" يـسـتـشـعـر فـيهـا خـطـر احلـرب ويـدعـو إلى أن تـصبـح البالد
العربية كتلة واحدة وصفاً متراصاً فقد "يأكلنا الطامعون متفرق ولكن أقوى معدة غربية ال تقوى

كشوف (بيروت)- العدد ٢٠٥ ١٠ تموز ١٩٣٩.  ...". ا على هضمنا مجتمع
لك (الزيات) في الرسالـة (العدد ٢٨٩-١٦/١/١٩٣٩) مقالة كأنها صالة من أجل السالم - وكتب بن عبدا
واخـتتـمـها بـقـوله: "اللـهم إن في الـسالم نعـمـة وإن في احلرب حـكـمة وبـ نـعمـتك وحكـمـتك ضلت

عقول الناس".



- ١٦٢ -

مـــلـــكـــوا األرضَ واســـتــــبـــاحـــوا حِـــمـــاهـــا
واســــــتــــــطــــــالــــــوا بــــــجِــــــنَّــــــة األقــــــويـــــاءِ

وســــــعـــــوا يــــــنـــــشـــــرون فـي األرض ســـــرَّاً
ــــــنــــــكــــــراً في شــــــريــــــعــــــة األتــــــقــــــيــــــاء مُ

ــــــكــــــر يَــــــعْـــــدُو تــــــارة في اخلــــــفــــــاء بــــــا
ن وطـــــــوراً فـي جــــــهـــــــرة الـــــــعــــــظـــــــمــــــاء

إن رأوا نــــــــقـصَ أنــــــــفسٍ فـي خــــــــصــــــــومٍ
اســــــــــتـــــــــــزادوه بـــــــــــاألذى والـــــــــــدهــــــــــاء

أفـــــــــســـــــــدوا أمــــــــــرَهـم ودسّـــــــــوا دُعـــــــــاةً
كـي يَــــهِـــــيـــــجـــــوا تــــشـــــاحنَ األشـــــقـــــيــــاء

وعلى طـريقتـه في التـأمل العقـلي والبـصر بـتاريخ األفـكار يـرى شكـري أن الضـعفاء
بخضوعهم وتذللهم هم صانعوا االستبداد والطغيان في نفوس األقوياء:

ـــــــــا طــــــــا ـــــــــاً جُـنَّ الـــــــــقـــــــــويُّ  وقــــــــد
ع لـه مـن تـــــــــــزلـف الــــــــــــضـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــاءِ

وضـــــــعـــــــوه فـي مـــــــنـــــــزل الـــــــلـه كـــــــفــــــراً
فــــــطـــــغـى واســـــتــــــبـــــاح ســــــفكَ الــــــدمـــــاء

ورأى اخلـــــيــــرَ والـــــفـــــضـــــيــــلـــــة مـــــا شــــا
ء وإن كــــــــــــــــان مــن أذى األدنــــــــــــــــيــــــــــــــــاء

ورأى الــــــشـــــــرَّ والــــــكـــــــبــــــائـــــــر مــــــا عــــــا
فَ وإن كـــــــــــان ســـــــــــيــــــــــرة األبـــــــــــريــــــــــاء

ـــــــــــرءُ وهــــــــــو لـــــــــــيـس ولـي الـ وكـــــــــــذا ا
حــــــكمِ يـــــطــــــغى بــــــنُـــــصْـــــرة الــــــلـــــؤمـــــاء

وســــــــــواء شـــــــــــعـب وفـــــــــــرد وذو الــــــــــسـ
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ــــــــلــــــــطـــــــان أو ســـــــادر من الـــــــدهـــــــمـــــــاء

قراطية استباح القوي (الغربي) احتالل األرض وقتل األبرياء: وباسم احلرية والد
أو بــــــرأي األحـــــــرار صــــــاغـــــــوا قــــــيــــــوداً

واســتــبــاحــوا في الــنــاس ســفكَ الــدمــاء(١)

ولعـل ما ساعد على اإلحسـاس بقرب قيام احلـرب هو تتابع األحداث مـنذ شرع هتلر
في احـتالل أراضي الـراين (مـارس ١٩٣٦) وتـوقـيع مـعـاهـدة ضـد الـشـيـوعـيـة بـ إيـطـالـيا
ـانـيا تـطورت إلى حتـالف سـياسي وعـسكـري كـامل عرف بـاسم (محـور روما- واليـابان وأ
ـعـسـكـرين الـكبـيـرين (احملـور واحلـلـفاء) ) ثم كـان االسـتقـطـاب الـدولي الـسـريع ب ا بـرلـ
فـانضمت الـيابان ثم اجملـر وبلغـاريا ورومانـيا وسلـوفاكيـا وكرواتيـا إلى احملور أما احلـلفاء
ـان فـكـان يـأتي في مـقـدمـتـهم بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وازدادت األمـور خـطـورة حـ رفض األ
احلـدود الـتي سـبق أن أقـرتــهـا مـعـاهـدة فـرسـاي (أبـريل ١٩٣٩) وشـروعـهم في االسـتـعـداد

للحرب الذي انتهى باجتياح بولندا (٢).

ومن وحي لوحة فنية مشهورة (للفـنان السير األندسير) تصور حصان صريع في
معركة حربية يكتب محمود اخلفيف قصيدته «احلرب»(٣) يقول في مستهلها:

يـــــا صــــورة تـــــرنــــو إلـــــيــــهـــــا الــــعـــــيــــونْ
واجــــــــــــــــــمـــــــــــــــــةً كــــــــــــــــــاســــــــــــــــــفـــــــــــــــــةْ

جلة "الرسالة" في ٢١/١١/١٩٣٨.  (١) ديوان عبدالرحمن شكري ص٦٩٩-٧٠١ نشرت 
(٢) يـراجع: فـشر: تـاريخ أوربـا في الـعـصر احلـديث ص ٦٥٨-٦٦٥و: اجتـاهـات األدب ومعـاركه في اجملالت

صرية العامة للكتاب ١٩٩١ ص٢١٠.  األدبية في مصر: د. علي شلش. الهيئة ا
(٣) الرسالة العدد ٢٨٩-١٦/١/١٩٣٩. 

ـقبلة» نـظمها - وللشـاعر عبداحلـميد الديب (١٨٩٨-١٩٤٣) قـصيدة بعـنوان «صوت الفـقير في احلرب ا
عام ١٩٣٨ يتنبأ فيها ببعض مآسي احلرب. ديـوان عبداحلميد الديب شاعر البؤس حتقيق ودراسة

محمد رضوان. اجمللس األعلى للثقافة ط (١) ٢٠٠٠ ص٢٤٦. 
ـجلة الثقافة ٢٣/٥/١٩٣٩ - وكتب محمود غنـيم (١٩٠٢-١٩٧٢) قصيدة عنوانـها "شبح احلرب"نشرت 
. وانظر: محمود غنيم األعمال الكاملة - اجمللد األول. دار الغد العربي - القاهرة ١٩٩٣ ص٥٩-٦٢. 
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ـــــــنـــــــونْ تُـــــــوحـي إلـى األنـــــــفـس هــــــــولَ ا
فـي الــــــــــلــــــــــمــــــــــحــــــــــة اخلــــــــــاطــــــــــفــــــــــةْ

يَــــــضِـجُّ بــــــالــــــويـالتِ هــــــذا الــــــســــــكــــــونْ
ــــــــــــــــا األرضُ بـه راجـــــــــــــــفـــــــــــــــةْ كـــــــــــــــأ

ال يَـــــمَّـــــحي الــــــويلُ بـــــهـــــا والـــــشـــــجـــــونْ
وال تـــــــنِـي رَعْـــــــدتُـــــــهـــــــا الـــــــقـــــــاصـــــــفــــــةْ

ـعـزل عن األ والـشـعـوب بل وألن احلـرب لم تـعـد مـجـرد قـتـال بـ جــيش وجـيش 
أصـبحت تدور ب األ نـفسها بكل مـا تملك وال فرق - تـقريباً - ب مـجند يحمل سالحه
ـة من حـيث ـازني - «كــالـهـز وآخـر يـقــيم في بـيـته فــإن الـنـصـر في احلـرب _ كـمـا يـرى ا
اخلـراب الذي يـحل بالفـريق احملـتربـ وألنها البـد أن تطول حـتى تسـتنزف الـقوى جمـيعاً
بـعد أن أصـبحت جـهاداً بـ شعـوب ال مجـرد اعتـراك ب جـيوش...»(١) وهي الـفـكرة ذاتـها

التي ترجمها اخلفيف شعراً وختم بها قصيدته:
يــــــــــا ويـحَ لـإلنــــــــــســــــــــان مـن نــــــــــفــــــــــسِه

وطـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــعــهِ الـــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــالــبِ
ـــــــــــــوت إلـى رَمْـــــــــــــسِـه! يـــــــــــــســـــــــــــابــقُ ا

ألــــــــــــــــــــــــــيـــس بــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــذاهــبِ?
ـــــــــســــــــــكـــــــــ مـن بــــــــــأسِهِ وغــــــــــايـــــــــةُ ا

! الـــــــويـل لـــــــلـــــــمــــــغـــــــلـــــــوب والـــــــغـــــــالبِ

وقـد أوقف بـعـضـهم (نـورمن أجنل) مـعـظم حـيـاته وتـآلـيـفه عـلى إقـامـة الـدلـيل عـلى أن
غلوبة ورأى األسقف الفيلسوف «إجن» ادية كالدولة ا نتصرة خاسرة من الناحية ا الدولة ا
يـة ب أ تـشتـرك في ثقـافة واحـدة وليس بـينـها يـة كانت حـرباً أهـلـية عـا أن احلـرب العـا

كن تسويتها فكانت نكبة على جميع األ التي خاضت غمارها (٢). فوارق ال 

(١) احلرب الرسالة العدد ٢٢٤-١٨/١٠/١٩٣٧. 
صر اقرأ (٣) ص١٣.  عارف ومكتبتها  ريخ : فؤاد صروف. مطبعة ا (٢) انظر: مذبح ا
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ومن هنا تراوح إحـساس ما قبل احلرب ب اليأس والـرجاء اليأس من جراء ما يلوح
تـغـرطس عن أطـماعه وجـنـون قوته. في األفق من نـذر قـاتمـة والـرجـاء أن يتـراجع الـطامـع ا
وهـيهـات أن يـتـحـقق الـرجاء فـقـد أعـلـنت بـريطـانـيـا وفـرنسـا احلـرب رسـمـيـاً في الـثالث من
انيـة للـحدود الـبولـنديـة وتعـلن األحكام سـبتمـبر (١٩٣٩) بـعد يـوم من اجـتيـاز القـوات األ
الـعـرفـيـة في مـصـر بـنـاء عـلى طـلـب الـسـفـارة الـبـريـطـانـيـة وتـوضع الـرقـابـة عـلى الـصـحف

كاتبات وتتوالى الكتابات عن احلرب وأخطارها (١). واإلذاعة والسينما وا

) عنوانها ـطولة (بلغت أربعة وتسع بيتاً ويواصل محمود اخلفيف انفعاله باحلرب 
ـعاني «وداع...»(٢) يـصور فـيـها ويالت احلـرب وأوزارها مـن خالل مشـهد إنـسـاني ناطق 
الـفـجيـعـة فالـزوجـة احملبـة في «عـشهـا الـهانئ احلـالم» تـفـيق من «روعة األمل الـبـاسم» على
روعة وصـار لزاماً عـليهـا أن تودع زوجها _ الغـربي بطبـيعة احلال _ وقد صـيحة احلـرب ا
ارتـدى «لــبـاس الـوغى مــعـجالً» ولم يــعـد في مـقــدورهـا أن تـثــنـيه عن عــزمه رغم «الـدمـوع

: السجال» هنا الصمت أبلغ من كل مقال واألسى أغلب وهنا أيضاً
تـالصَقَ قــــــــلـــــــبــــــــاهُـــــــمــــــــا فـي عـــــــنـــــــاقِ

يــــــزيــــــدُ األسى فــــــيــــــهــــــمــــــا والــــــضَّــــــنى
ـــــــــســــــــتـــــــــحـــــــــيلَ تُــــــــلـحُّ وتـــــــــســــــــألُـه ا

ــــــكــــــنــــــا فــــــيــــــالــــــيــــــتــــــهــــــا طــــــلــــــبتْ 
أهـــــابَ احلـــــمـى بـــــالـــــشُّـــــبـــــول احلُـــــمــــاة

ـــــــلكُ الـــــــيـــــــوم أن يُـــــــذْعـــــــنـــــــا فـــــــمـــــــا 
إذا هــــــــــــــان دَاعـــــــــــــــيـهِ فــي قــــــــــــــلـــــــــــــــبـه

غـــــــــــــــــــدا كــلُّ شــيءٍ بــه أهـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ثال: افتتاحيات مجلة "الرسالة". (١) تراجع على سبيل ا
بقلم: العقاد العدد ٣٢٣-١١/٩/١٩٣٩. 
ازني العدد ٣٢٤-١٨/٩/١٩٣٩ و: ا
و: الزيات العدد ٣٢٧-٩/١٠/١٩٣٩
(٢) الرسالة العدد ٣٢٧-٩/١٠/١٩٣٩
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ـــــــــــعــــــــــجَّـل لـــــــــــوال الــــــــــفِــــــــــداءُ أكــــــــــان يُ
فــــــيُـــــفـــــلـتُ من ســـــحــــــر هـــــذا اجلـــــمـــــالْ?

ـــــــــضـي إلـى حـــــــــيـث شـبَّ الـــــــــلـــــــــظى و
وجُنَّ الـــــــردى واســــــتــــــحـــــــرَّ الــــــقــــــتــــــال?

إلـى حـــــــــيـث ال يـــــــــهـــــــــدأ اجلـــــــــاهـــــــــدون
ســــوى غـــــفــــوةٍ فـي الـــــلــــيـــــالي الـــــطــــوال

ويُـــــــنْــــــــذرُ بـــــــالــــــــويل وجـهُ الــــــــنـــــــهـــــــارِ
وتـــــــمـــــــشـي إلــــــيـه جـــــــمـــــــوعُ الـــــــرجــــــال

وأظهـرت احلرب تـنـاقضـاً ضخـماً حتـياه احلـضارة الـغربـية فـاإلنسـان الذي نـفد إلى
قلب الذرة وتـمكن من إطالق الطاقة الكامنة بـ جسيماتها وسخـر األثير وحتكم بالكهرباء
وصنع الـطائرات هـو اإلنسان الذي يـسخر الـعلم من أجل الدمـار ويعرض مـفاخر الـبشرية
للخراب إنه - باختصار وفي تقدير الشـاعر محمد عبدالغني حسن - عالم مجنون يتحكم

فيه عقل صحيح وقلب مريض وتفتك به التناقضات:
أرى الـــــعــــــالـمَ اجملـــــنــــــونَ تُــــــبْــــــرمُ أمَـــــره

عـــقــــول صــــحــــيــــحــــات وأفـــئــــدة مــــرضى
إذا الـــــــعـــــــلـمُ أســـــــدى من عَــــــــوارِفه يـــــــداً

تَـــبــــدَّلــــهـــا هــــدمــــاً وأَتْـــبــــعــــهـــا نَــــقْــــضـــا
لــــقـــد ســـوَّد الــــنـــاسُ الــــســـمـــاءَ وقــــائـــعـــاً

كـــمـــا زَلـــزلـــوا بـــاخلـــيل والـــغـــارة األرضـــا
يــــــــنـــــــامـــــــون إال عـن تـــــــراتٍ دفــــــــيـــــــنـــــــةٍ

تُــــؤججُ نــــيــــرانَ الـــــعــــداوةِ والــــبــــغــــضــــا
تَــــغَـــــنَّـــــوا بــــأحلـــــان الــــسالمِ جـــــمــــيـــــلــــةً

ولم يُــمْـــهــلــونــا نَــجْــتــني زهــرَهــا الــغــضَّــا

رضى. (١) الرسالة العدد ٣٩١-٣٠/١٢/١٩٤٠ قصيدة: القلوب ا
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عـــجـــبتُ لـــهم قـــد حـــرَّمـــوا الـــقــتـلَ مُـــفْــرداً
ويـقــتلُ في الـهـيـجــاءِ بـعـضـهُــمـو بـعـضـا(١)

هذه الدهشة وهذا السخط جعال بعضهم يطرح السؤال التالي:

أمـقضي عـلى الـبـشـريـة بأن تـقـدم كل ربع قـرن من الـزمـان أو نـحوه قـربـانـاً من دمـها
ريخ (إله احلرب عند قدماء الرومان)? (١). وذخرها على مذبح ا

وتتولـد من سؤال احلرب حيـرة مهلكـة وأسئلـة أخرى ال تنتـهي يقول األستـاذ محمود
صائب وتلبسها ب الثانية شاكر: «أيام من الدهر حائرة في أودية الزمن وسـاعات تخلع ا
والثانـية ورعب مظـلم خيَّم علـى األرض فال تضيـئه إال شقائق الـنار وهي تفـري اجلو ذاهبة
وآيـبـة وحـيرة سـابـحـة فـيهـا عـقـول البـشـر ال تـدع قراراً لـفـكـر وال خـيال وسـهـام نـافذة من

صلح.. الباليا تفتق نسج النفس اإلنسانية فتقاً رغيباً يتعايا على الراقع وا

فـيا له من بالء مطبق عـلى العالم إطبـاق اليوم الصائف يـسد بحره منـافذ األنفاس. ما
اذا نعيش? فيم احلـياة? ما اإلنسـان? ما العقل? مـا احلضارة? إلى أين نسـير? كيف نعـمل? 
نتعب? تبَّاً لكل هذه الضالالت الداجيـة التي ال يبرق فيها جنم واحد يقول لإلنسان: اتبعني

سوف تهتدي!!.

هـذه هي احلضارة األوربـية احلـديثـة قد انتـهت بالـناس إلى خـلق هذا اإلشـكال الدائم
الـذي ال يحـل وساقت الـنـاس إلى مـرعى من الـشك وبيء ... هـذا اإلنـسـان الـذي يحـمل من
تفجـرة التي تهـلكه وتهـلك ما يطـيف به أو يقاربه فال هـو ينتفع ـادة ا رأسه قنـبلة حـشوها ا

بنفسه وال ينتفع به العالم»(٢).

ـدنية ويـستمـر الشـعراء على هـذا النحـو في تصـوير هول احلـرب وويالتهـا وتصبح ا
توحشة قرينت وعـندما يقتصر دور العلم أثناء احلرب على إنتاج أسلحة األوربية والقوة ا
الدمـار من غواصات وطـائرات ودبابـات يصبح الـعلم واحلرب وجـه حلقـيقة واحـدة تنتج

الشر واألذى وذلك في تصور الشاعر فؤاد بليبل (١٩١١-١٩٤١):

ريخ ص٥.  (١) فؤاد صروف: مذبح ا
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أبـى الــــعـــــلـمُ إال أن يــــضـــــربـــــنـــــا الــــعـــــلمُ
فـــــــــأعــــــــــذبـه مـــــــــرٌّ وبــــــــــلـــــــــســــــــــمُـهُ سمُّ

فــــفي الــــيَـم مــــنه مـــــاخــــر يــــقــــذفُ الــــردى
إذا ثــــار مــــادَ الــــبــــحــــرُ واضــــطــــرب الــــيَمُّ

ُ الــــبـــــحـــــارِ اقــــتـــــرابه تـــــهـــــاب تَــــنـــــانـــــ
هــــــو احلـــــوتُ إال أن مــــــأكـــــلـه الـــــفــــــحم(١)

ويالحـظ االهتـمام بـتصـويـر آالت احلرب احلـديثـة ومنـهـا الغـواصة ويـتكـرر تـشبـيهـها
باحلوت اخمليف وسبق إلى ذلك شوقي بالطبع.

من جانب آخر تكثر الـغارات على مدينة اإلسكندرية وتمضي لـياليها قلقة مضطربة
ويـصـاب أهـلـهـا بـنــقص في األمـوال واألرزاق وتـنـشـأ ظـاهـرة الــهـجـرة إلى الـريف فـيـبـكي
الــشـاعـر اإلسـكـنـدري «نــكـبـة اإلسـكـنـدريـة»(٢) ويـصـور آالمـهـا «بــعـد الـفـاجـعـة»(٣) ويـرصـد
وت «غارة»(٤) أحالت أنوارها ظلمة وكيف أمست «مدينة بال نساء»(٥) بعدما فر الناس من ا
ان احملـوم فوق الـرؤوس وأخـيراً يـحمل عـلى «الـطلـيان» أو «أبـناء نـيرون»(٦) فـقد تـبعـوا األ

تبوع. وليسوا في قوتهم وليس التابع كا

ويـفـزع زكي مـبـارك - من القـاهـرة - لـلثـغـر ومـا أصـابت مغـانـيه وأبـنـاءه وعلى وجه
أخص شعراءه من كوارث «آثمات» كاالعتقاالت والغارات والهجرة إلى األرياف:

بــــــأهل اســـــــكــــــنــــــدريــــــة بــــــعـض مــــــا بي
ـــــــصـــــــابِ مـن األحــــــــزان لـــــــلــــــــثـــــــغــــــــر ا

أتــــــــــلـك قــــــــــيــــــــــامــــــــــة قــــــــــامـت فــــــــــدكَّتْ
حــــصـــــونَ الــــبـــــأس من تـــــلك الـــــطــــوابي?

(١) الثقافة العدد ٩٠-١٧/٩/١٩٤٠ . قصيدة "العلم واحلرب".
(٢) عنوان قصيدة الشاعر عبدالعليم القباني (١٩١٨-٢٠٠١). الثقافة العدد (١٣١-١/٧/١٩٤١).

(٣) (٤) (٥) (٦) عــنـاوين قــصـائــد لــلـشــاعـر عــبــدالـلــطـيف الــنــشـار (١٨٩٥-١٩٧٢) الــرسـالــة األعـداد ٤١٦-
٢٣/٦/١٩٤١ ٤١٧-٣٠/٦/١٩٤١ ٤٢٠-٢١/٧/١٩٤١  ٣٩١-٣٠/١٢/١٩٤٠ على التوالي
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قــــــــــــــــــوارعُ لــم تـــــــــــــــــــقــعْ إال بــــــــــــــــــأرضٍ
يــــــــقــــــــارعُ أهــــــــلــــــــهــــــــا وَقْــــــــدَ احلــــــــراب

فــــــــمــــــــا آثــــــــامُ أهـلِ الــــــــثــــــــغــــــــر حــــــــتى
يُـــــــــشَـنَّ عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـمُ ويـلُ الـــــــــعــــــــذاب?

مــــــــضـت زُمــــــــر إلـى األريــــــــاف مــــــــنـــــــــهم
مُــــــــــضِـيَّ األُسْــــــــــد مـن غـــــــــابٍ لــــــــــغـــــــــاب

أمِـن بـــــــعــــــد احلـــــــشــــــايـــــــا نــــــاعـــــــمــــــاتٍ
يــــــكـــــون بــــــســــــاطُــــــهم مَــــــتْـنَ الــــــتـــــراب?

طامعهم وهل يجـدي التحذير من عواقب ما ووراء كل هذا قوم من الغـرب ال حدود 
يفعلون?:

ـــــطــــامـع كـــــيف شـــــئـــــتمْ فــــخـــــبُّـــــوا فـي ا
وخــــوضــــوا الــــقــــاتــــمـــــات من الــــعــــقــــابِ

ورُودوا األرض فــي شــــــــــــــــــرقٍ وغـــــــــــــــــربٍ
بـــــــكــــــبــــــرِ الــــــلــــــيـث أو زهــــــوِ الــــــغــــــراب

وصــــــــولــــــــوا آثـــــــمــــــــ بـــــــنــــــــار حْـــــــربٍ
ـــــــــــبــــــــــاب ــــــــــزهـــــــــــرات إلـى يَ حتـــــــــــيـلُ ا

فـــــســــوف تُـــــرَوْنَ بـــــعـــــد مــــدًى قـــــصـــــيــــرٍ
فــــــرائـسَ لــــــلــــــمــــــحــــــاقِ ولــــــلــــــذهــــــاب(١)

صانع احلربية وجتار األسلحة بالنقمة ومن هؤالء القوم يخص أبو شادي أصحاب ا
ويعجب من اخلضوع لسيطرتهم: 

(١) أحلان اخللود ص٨١-٩١ قصيدة : دار الوجد واجملد - العقاب: جمع عقبة بالتحريك.
- وفي السياق ذاته تأتي قـصيدة "اإلسكنـدرية" لعلي اجلارم. الديـوان جـ١/ ص٢٧٣-٢٧٦ . وقصيدة "ثغر ال

يبتسم" حملمود غنيم األعمال الكاملة - اجمللد األول ص ٦٣. 
(٢) األعمال الشعرية الكاملة ألبي شادي ص ٤٩٠. 
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لــــقـــد تـــركــــوا دنـــيـــاهــــمـــو رَهْنَ عُــــصْـــبَـــةٍ
(٢) تُــــــهَــــــيئُ لــــــلــــــتــــــدمـــــيــــــر كـلَّ ســـــبــــــيلِ

وكما أثـارت مأساة البـاخرة لوزيـتانيا في احلـرب األولى قريحـة شوقي فإن تلـميذه علي
انية - كذلك - محمود طه يـهتز لكارثة البارجة الـبريطانية «كارجيس» التي أغـرقتها غواصة أ
وت غريقاً مع سفينته على احلياة بعدها: وأكثر ما أثار الشاعر هو بطولة قائدها الذي آثر ا

ــــوتِ كـم لــــلـــــنـــــفس أســــرارُ يـــــا قــــاهـــــرَ ا
ذَلَّ احلـــديــــدُ لــــهــــا واســــتــــخْــــذتِ الــــنـــارُ

وأشـــفقَ الـــبـــحـــرُ مـــنـــهـــا وهـــو طـــاغـــيـــة
عــــاتٍ عـــلـى ضـــربــــات الــــصـــخــــرِ جــــبَّـــار

حـــــواكَ أُحــــدوثـــــةً مُــــثْــــلـى وتــــضـــــحــــيــــةً
لـم حتـــــوِهـــــا سِـــــيـــــر أو تـــــروِ أخـــــبـــــار(١)

وألن الدفـاع عن األرض/ األم أسمى ما يتغـنى به الشعر وأروع مـا يخلده الفن - في
تـقديـر عـلي طه - فـإن حـصار «سـتـاليـنـجـراد» السـوفـيـاتيـة ومـقاومـتـهـا الشـهـيـرة للـحـصار
ـاني في شتـاء ١٩٤٢-١٩٤٣ جعال الـشاعـر يسـجل البـطولـة الفـريدة لـلمـدينـة وبسـالتـها األ
ية انـيا وتقـرير مصـير احلرب الـعا ة أ الـفذة في معـركة خطـيرة كان لـها دور مهم في هـز
الـثـانـيـة وجـاء تـسـجيـل هذه الـبـطـولـة نـثـراً وشـعـراً يقـول: «ظل جـيـشـان عـظـيـمـان جـباران
ــديـنـة يـتـصــارعـان داخل أســوارهـا في كل طــريق وكل مــنـزل وكل طـابـق من دار وظـلت ا
الـبـاسـلـة بـ الـدمـار واخلـراب أكثـر من سـتـة أشـهـر حـتى فـني جـيش بـأسـره بـعـد صراع
دينـة الباسـلة ودفاع . فال بدع إذا قرن الـشاعر حـصار هـذه ا دموي لـم ير له التـاريخ مثيـالً
حـماتـها بـحـصار «طـروادة» وما سـجله الـتـاريخ من بطـولة الـذين خـاضوا مالحـمهـا الدامـية

التي تغنى بها الشاعر اليوناني العظيم «هومير» في إلياذته اخلالدة»:
طـــــلـــــعُـــــوا جــــــبـــــابـــــرةً عـــــلــــــيكِ وثـــــاروا

ووقــــــــــــــفْــتِ أنـتِ وروحُـكِ اجلــــــــــــــبّــــــــــــــارُ
عـــصـــفـــوا بـــبـــابـكِ فـــاســـتُـــبـــيحَ فـــلم يـــكن

(١) ديوان عي محمود طه ص ١٢٢ قصيدة/ مصرع الربان.
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إال جــــــــهـــــــنَّـم هــــــــاجَـــــــهــــــــا اإلعــــــــصـــــــار
حـــــــرب إذا ذُكــــــــرتْ وقـــــــائـعُ يــــــــومِـــــــهـــــــا

شـــــاب احلـــــديـــــدُ لـــــهـــــولـــــهـــــا والـــــنــــار
يـــــــا ربَّـــــــةَ األبــــــــطـــــــال ال هـــــــانَ احلــــــــمى

وســـــــــــلـــــــــــمْـتِ أنـت وقـــــــــــومُـكِ األحــــــــــرار
أأقــــــــولُ أبــــــــنــــــــاءُ الـــــــــوغى أم جِــــــــنَّــــــــة?

وأقــــــــــــــــول آلـــــــــــــــهــــــــــــــــة أم األقـــــــــــــــدار?!
يــــــســــــتـــــنــــــقِــــــذونكِ مـن بــــــراثِن كــــــاســـــرٍ

مــــــــــــــــاجــتْ بــه اآلجـــــــــــــــــامُ واألغــــــــــــــــوار
مُـــتــــربصِ الــــسّـــطــــوات تـــخــــتـــبـئُ الـــرُّبـــا

وتـــــــــفِـــــــــرُّ من طـــــــــرقـــــــــاتـه األشـــــــــجــــــــار
قـــهـــرَ الـــطـــبـــيـــعــةَ صـــيـــفَـــهـــا وشـــتـــاءَهــا

حـــــــتـى أتـــــــاهُ شـــــــتـــــــاؤكِ الـــــــقـــــــهّـــــــار(١)

انية فينفعل وتسقط باريس في الرابع عشر من يونيو ١٩٤٠ حتت سيطرة القوات األ
األدبــاء بــهــذا احلــدث انــفــعـاالً واضــحــاً ويــنــشــطـوا فـي رثــاء بـاريـس والـتــحــســر لــســرعـة
استـسالمـها والـتـنـديد بـاسـتبـداد هـتـلر وجـيـوشه وتـتجـدد عـبرة احلـرب والـسـخط علـيـها
لك وصاحب يستهل أحمد حسن الزيات مقالة «فرنسا تنهار» بقوله: «سبحانك اللهم مالك ا
الـقدرة أفي أقل من دورة القـمر تخشع بـاريس محراب األدب للـقوة وتخضع فـرنسا منجم

دينة الباسلة. (١) ديوان علي محمود طه ص ٢٦١-٢٦٣ قصيدة: ا
ـكن تـلـمس آثـار احلرب عـلى اخـتالف في زوايـا الـنظـر عـنـد شعـراء آخـرين مـثل: مـحمـود حـسن إسـمـاعيل - و
(١٩١٠-١٩٧٧) في قصيدتـيه "من جراح احلرب" و "هـاتف من احلرب" الرسالـة (٤٢٥) ٢٥/٨/١٩٤١ الرسالة
(٣٣٥) ٤/٩/١٩٣٩ إبراهيم نـاجي (١٨٩٨-١٩٥٣) قصيـدة "ليالي الـقاهرة" ديـوان إبراهيم نـاجي. دار العودة
بـيـروت ١٩٨٠/ص١١٨-١٣١ أحـمـد فـتحـي مرسـي ( ١٩١٨ - ١٩٩٦) قصـيـدة "نـهـايـة زعـيم"  الـرسـالة ٣٩٧-

نعم الغرباوي قصيدة "إلى عام ١٩٤٥" الثقافة ٣١٥-٩/١/١٩٤٥.  ١٠/٢/١٩٤٢  محمد عبد ا
(١) الرسالة ٣٦٤-٢٤/٦/١٩٤٠. 

- وكـتب زكي مـبـارك أكثـر من مـقالـة: "مـدينـة الـنور تـعـاني اخلـطوب"  "أوهـام أدبـية تـخـلقـهـا احلوادث" 
احلزن على باريس" راجع الرسالة األعداد : ٣٦٤-٢٤/٦/١٩٤٠ ٣٦٥-١/٧/١٩٤٠ ٣٦٩-٢٩/٧/١٩٤٠. 

- وقبل الزيات ومبارك كتب طه حس مقالة "باريس"  الثقافة العدد ٧٧-١٨/٦/١٩٤٠. 
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الذهب للـمادة» ويختتمها بـقوله: «ورحم الله جان جاك روسو فقد أجـهد قريحته في التدليل
عـلى أن الـعلم يـفسـد اإلنـسان ولـو تنـفس به الـعمـر إلى عـهد الـنازيـة أليـقن أن اإلنسـان هو

الذي يفسد العلم»(٢).

ويـصـدر أحمـد الـصاوي مـحمـد كـتاب «مـأسـاة فرنـسا»(١) بـعد سـقـوط باريس لـيضم
مـجـمـوعـة من أقـوال األدباء في رثـاء بـاريس ويـظـهـر فـيه احلـزن الـشـديـد عـلى «أم احلـرية»

ويغلب عليه الطابع الدعائي.

ـكانـتها ويـستـغرب األسـتاذ محـمود شـاكر أن يبـكي أدباؤنـا باريس مع تـقديره 
ودعاهم إلى الـبـحث عن حـقيـقـة سقـوطـها بـدالً من احلـداد والبـكـاء في مقـالـة عنـوانـها

«نهاية باريس»(٢).

ـمـالك ـيـزاً إلى مـوضـوع رثـاء ا لـكـن الـشـعـراء أضـافـوا بـاريس وجـعـلـوهـا فـصالً 
ـدن في الشـعـر العـربي وكـان من الطـبـعي أن يكـون الـشاعـر عـلي محـمـود طه من أسبق وا
ـدينـة وربـطته بـها صـلة اإلعـجـاب العـاطفي والـفني نـفعـل بـسـقوط بـاريس فقـد عرف ا ا
ويـتـخـذ من ذكـرى عـيـد احلـريـة (١٤ يـولـيـو ١٩٤٠) - وقـد شـهـد في حـدائـق قـصـر فـرساي
شـهـورة االحتـفـاالت الـباهـرة بـليـلـة هـذا العـيـد - فرصـة لـتـتدفق مـشـاعـره األسيـانـة على ا

باريس ولياليها:
ســــــألــــــونـي عن بــــــيــــــانـي وقــــــصــــــيــــــدي

أســــفـــــاً.. بــــاريس! قـــــد مــــات نـــــشــــيــــدي!
شـــــــــــــــهــــــــــــــدَ احلــبُّ ذكــــــــــــــرنـــــــــــــــاكِ ولـم

أنـسَ جنـــــــواكِ ولـم أخــــــــفـــــــرْ عــــــــهـــــــودي
أنــــــــــــا ال أنــــــــــــسـى لــــــــــــيـــــــــــالــيَّ عـــــــــــلـى

عارف القاهـرة د.ت - ومثال آخر: يصدر الشـاعر اللبناني ية الثانـية عن دار ا (١) صدر أثناء احلرب الـعا
إلياس أبو شبكـة كتابه "روابط الفكر والـروح ب العرب والفرجنـة" في طبعته األولى ١٩٤٣ (منشورات
ـكشوف - بـيروت). ويـأتي هذا الـكتـاب احلافل بـاإلشادة بـفرنـسا األدبـية والـثقـافيـة كأنه مؤازرة دار ا

لفرنسا في محنتها العسكرية.
(٢) مجلتي  اجمللد (٢٠) العدد ٢-١٤/٧/١٩٤٠. 
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روضكِ الـــــرفــــاف بــــالـــــزهــــر الــــنـــــضــــيــــد
ثـــــــمـــــــر الــــــــفـــــــكــــــــر ومَـــــــجْـــــــنَـى نـــــــوره

ومــــــراحُ الـــــعـــــ والـــــقـــــلـب الـــــعـــــمـــــيـــــد
خـــــــــطـــــــــرة عــــــــــابـــــــــرة عـــــــــدتُ بـــــــــهـــــــــا

عــــــودةَ الــــــغــــــوَّاص بــــــالــــــدر الــــــفــــــريـــــد
ِــــــــــزْهــــــــــرَ فـي كــــــــــفي إذا فـــــــــاعــــــــــذري ا

أخـــــرسَــــــتْه ضــــــجَّـــــةُ الــــــرُّزْءِ الـــــشــــــديـــــد

ـدوي وبـكـاء مـعـاهـد ذكـريـاته ومـا آل إليـه حال ويسـتـمـر في الـتـألم لـهـذا الـسـقـوط ا
ـشهـورة..) وسـاحة صـريـة ا ـسـلـة ا ـشـهورة: فـرسـاي مـيدان الـكـونـكورد (وبه ا هـا ا مـعـا

الباستيل:
ــــــــــــــرســــــــــــــاي أفــق ضــــــــــــــاحـك أيـن مــن فِ

مــــشـــــرق عـن أمل الـــــشــــعـب الـــــســــعـــــيــــدِ
وعـــــــــــــــــــلـى كــل طـــــــــــــــــــريــقٍ مـــــــــــــــــــوكـب

صـــــــادحُ األبــــــواق خـــــــفَّـــــــاقُ الــــــبـــــــنــــــود
لـــــــكـــــــأنـي الـــــــيــــــــوم ألـــــــقـى مـــــــأتـــــــمـــــــاً

وأرى الـــــكُــــنْـــــكُــــرْدَ كـــــالــــقـــــبــــر احلـــــريــــد
ـــــــــــاءِ فـي أحـــــــــــواضِـه حــــــــــــالَ شـــــــــــدوُ ا

نَــــفْــــثَــــةَ الـــــغــــرقـى بــــبــــحــــرٍ مـن صــــديــــد
وقــــــــــفـتْ مــــــــــصـــــــــــرُ بـه صــــــــــامــــــــــتــــــــــةً

تـــــتـــــقــــرَّى الـــــغـــــيبَ طـــــلَّـــــسْمَ الـــــوجــــود
ــــلــــتــــقَى ســــاحــــةَ الــــبــــاســــتــــيـل! حــــان ا

وتــــعــــالـتْ صــــرخــــةُ الـــــفــــجــــر الـــــولــــيــــد
أيـن أبــــــــــــــطـــــــــــــــالـكِ? مــــــــــــــاذا! أتُــــــــــــــرى

ضـــــربَ الــــلــــيلُ عـــــلــــيــــهـم بــــالــــوصــــيــــد?

وبعد أن يدعو أبناءها إلى قراءة التاريخ واستلهام الهمة منه وكيف قامت جمهوريتها
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الـثالـثة بعـد انهـيار إمـبراطـورية نـابلـيون الـثالث فـإنه ال ينـسى أن يذكّـر «ربة الـنور» - ألخذ
الـعبـرة واالعتبـار - بوصـمتـها الـتاريخـية الـسوداء في نـكبـة دمشق عنـدما ضـربتـها بـقنابل

دافع عام ١٩٢٥: ا
لــكِ فــي كــل خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــالٍ صــــــــــــــــــورة

بَــــرِئـتْ من وصــــمـــــةِ الــــعــــصـــــر اجلــــديــــد
غــــــيـــــر ذكــــــرى يــــــرجعُ الــــــفـــــكــــــرُ بــــــهـــــا

لــــــلــــــيــــــالٍ من عــــــصــــــور الـــــظــــــلـم سُـــــود
لَـــــــــهْـفَ نــــــــفــــــــسـي لــــــــدمـــــــــشقٍ ولــــــــــمَن

خــــــرَّ فــــــيــــــهــــــا مـن جــــــريـحٍ وشــــــهــــــيــــــد
ـــــــــوتَ عــــــــــلى مـن شـــــــــواظٍ يــــــــــقـــــــــذفُ ا

رُكَّـعٍ فـي ســــــــــاحــــــــــة الــــــــــلـه ســــــــــجـــــــــود
فـــــــــأنــــــــا الــــــــشــــــــرقـيُّ ال أنــــــــسى الــــــــذي

حــــاقَ من حــــكــــمكِ بــــالــــشـــرق الــــعــــتــــيـــد

كما يدعوها في ختام القصيدة إلى الثورة من جديد:
فــــــــــخــــــــــذي بـــــــــاحلـق والــــــــــرُّوح الـــــــــذي

هــــــــزَّ بــــــــالـــــــثــــــــورة أركـــــــانَ الــــــــوجـــــــود
وابــــــعــــــثــــــيــــــهــــــا ثــــــورةً أخــــــرى فــــــمـــــا

يــــعـــــرفُ األحــــرارُ مــــعــــنى لــــلــــجــــمــــود(١)

اني «فيلقًا وهذا شاهد عيان كان ال يزال في العاصمـة الفرنسية يوم دخلها اجليش األ

(١) محنة باريس. الرسالة العدد ٣٦٩-٢٩/٧/١٩٤٠ هذه القصيدة غير مدرجة بديوان الشاعر وهي مطولة
يبلغ عدد أبياتها (٦٣) بيتاً.

- وفي الـسـياق ذاته يـكـتب الشـاعـر محـمود غـنـيم قصـيـدة "محـنـة فرنـسا" في (٦٢) بـيـتاً  أظـهـر فيـها
سخطة على احلرب وتعاطفه مع باريس رغم أنه لم يزرها: 
ن زارها وقد اقتبستُ العلم  ما ضرني إن لم أزرها طالباً

نشرت بالرسالة  العدد ٣٧٦-١٦/٩/١٩٤٠  واألعمال الكاملة - مجلد (١) ص٤٣-٤٧. 
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بعد فيلق» ونزولهم بساحة قوس النصر فشهد وقائع الهجوم احملموم وما خلفه االحتالل من
صري عزيز فهمي (١٩٠٩-١٩٥٢) مآس إنسانية: تشريد وجوع وموت. الشاهد هو الشاعر ا

» وبعد أربع سنوات من معاينتها: والشهادة مسجلة في قصيدته «أيا جارة الس
وقـــــــائعُ أيـــــــامٍ شـــــــهـــــــدتُ صـــــــروفَـــــــهــــــا

نـــــزيـالً بـــــغــــاب قـــــد جتـــــاســـــرَ غـــــاصِـــــبُهْ
فــــإن أنـسَ لن أنـــــسى حـــــيــــاتـي جــــحـــــفالً

تــــــهـــــجّـمَ كـــــاحملــــــمـــــوم واجلـــــوعُ كــــــاربه
رأيتُ بـــــعـــــيـــــنـي مـــــا يـــــكـــــذبُ خـــــاطــــري

كـــــأنـي أرى وحـــــشــــــاً تـــــدلَّـتْ غـــــبــــــاغـــــبه
فــــــــلـم يـــــــبـقَ فـي بــــــــاريسَ إال مــــــــشــــــــتت

يــــبـــيتُ عــــلى الــــغـــبــــراء والـــلــــيلُ نــــاكِـــبه
ولـم يـــــــــــبـقَ إال جــــــــــائـع جـفَّ حــــــــــلْــــــــــقُـهُ

وآخــــــرُ تـــــــبــــــدو مـن نــــــحــــــولٍ تـــــــرائــــــبه
أرامـلُ يـــرصــــدْنَ الـــسَّـــمــــاءَ عـــلـى الـــطَّـــوَى

ويَـــــرعــــشْنَ فـي لــــيـلٍ تــــوالـتْ سَــــحـــــائــــبه

وتتحرر باريس (أغسطس ١٩٤٤) ويسقط الـنسر النازي الهتلري بعدما أثار الرعب في
انش) وأوغل في روسيا وود لو اجتاح القطب » وطار إلى (ا كل مكان وطمع في «جارة الس
الشـمالي وشـارف النيل الهـثًا «ولوال عـيون الله حـلت مصـائبه» وينـطلق في كل هذا من نـظرية

عنصرية استعالئية مريضة حتى «لو عب أمواه اجملرة ما ارتوى» وفي مشهد النهاية:
هـــوى الــــنَّــــســـرُ وارتــــدَّتْ إلـــيـه مـــخــــالـــبُهْ

وضــــاقـتْ به األجـــــواءُ إذ هــــيضَ جـــــانــــبهْ
تـــــرنَّح مـــــطــــويَّ اجلــــنـــــاحــــ قـــــابــــضــــاً

من الــــــذُّعـــــر أنـــــفــــــاســـــاً دراكــــــاً جتـــــاذبه
تـــــأملْ! فـــــهــــذا الـــــنــــضْـــــوُ أشالءُ كـــــاســــرٍ

حتــــدَّى بـــســـاطَ الــــريح والـــسُّــــحبُ واثـــبه
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ولهذا كله رأى الشـاعر أن يزف التهنئة إلى باريس وأن يـعد عيدها «عيد عالم» يلوح
فجره بالبشرى:

قــــــــصــــــــاص مـن األقــــــــدار حـلَّ بــــــــغــــــــادرٍ
وبــــئـس مــــصــــيــــرٍ ذَلَّ بــــالــــغــــدر كــــاسِــــبهْ

أعـــــــيــــــدُكِ هــــــذا أم بــــــشـــــــيــــــر وفــــــرحــــــة
وفــــجـــر عـــلـى الـــدنـــيــــا تُـــطلُّ مــــواكـــبه?(١)

ويـشـارك اجلارم في تـهـنـئة بـاريس بـالتـحـرير وإنْ زاوجَ بـ شـعـورين: شعـور الـتألم
ان لذكرى سـقوطها وشـعور االعتزاز بـإنقاذ احللـفاء والفرنـسي األحرار لـها من أيدي األ
ـغلـوب في احلرب يسـتويان في اخلـسارة واخلراب ـا يذكر بـالفكـرة القـائلة بـأن الغالب وا

: الذي يحل بالفريق
ــــــســــــفــــــوكِ عــــــرس أقــــــيـمَ عــــــلى الــــــدمِ ا

أأُرددُ األحلــــــــــــــــــــانَ أم أبــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــكِ
بــــــاريـسُ حــــــيَّــــــرْتِ الــــــقــــــريضَ فــــــمــــــرةً

يـــــشـــــدو وحـــــيــــنـــــاً والِـــــهـــــاً يَـــــرْثـــــيك(٢)

وتـضع احلـرب أوزارهـا (أعــلن انـتـهـاء احلـرب في أوائل مــايـو ١٩٤٥) فـتـسـتـيـقظ من
» الـتي جـديـد نـقـمـة الـشـعـراء عـلى احلـرب وعـلى مـثـيـريـهـا وصـور بـعـضـهم «مـأسـاة بـرلـ

صـر د.ت ص٩٠-٩٣ . والـقصـيدة عـارف  (١) ديـوان عزيـز: لـلشـاعـر الشـهيـد الـدكتـور عـزيز فـهمـي. دار ا
نشرت باألهرام في ٢٥/٨/١٩٤٤. 

- تلـقى الشـاعر عزيـز فهـمي دروسه في باريس ونـال شهـادته العـالية (الـدكتـوراه) في اآلداب واحلقوق
من جامعة السوربون.

ـلكية وتوفي غريقاً حيث سقطت سـيارته في النيل وقفز منها السائق اعتقل بتهمة العيب في الذات ا
لك. ا جعل أصابع االتهام تشير إلى ا
راجع: مقدمة الديوان للدكتور طه حس

طبعة العربية احلديثة القاهرة ١٩٩٣ ص٦٣.  و: شعراء مصر (١٩٠٠-١٩٩٠): عبد الله شرف. ا
(٢) ديوان اجلارم جـ٢/ ص٥٣٥ قصيدة: باريس.

» لـلـشـاعر مـحـمـود الـشـاذلي (ولـد ١٩١١) في كـتـاب: في خـيـمـة الـفاروق: (٣) راجـع قصـيـدة : «مـأسـاة بـرلـ
مجموعة شعراء وأدباء - مطبعة لوتس - القاهرة ١٩٤٧/ ص٦٣. 

ية الـثانية الـشاعر احملافظ مـحمد األسمر (١٩٠٠-١٩٥٦) - ولعل من أكثـر الشعراء تنـاوالً للحرب الـعا
فقد تتبع مراحلها قي قسم خاص من ديوانه.

يراجع ديوان األسمر. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٥١ ص١٤٠-١٧٥. 
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استـسلمت دون قيد أو شـرط بعدما أرسلت في الـغرب والشرق «صيحـة مدوية لم تبق أمناً
وال يسرا» فانتشت بكأس النصر قليالً لكنها أمست «بكأس الردى سكرى»(٣).

ويتـصور عـزيز فـهمي سـقوط بـرلـ فتـحاً وبه «اجنـلى اللـيل واجنابت ديـاجره» وراح
يصور معـارك احللفاء األخـيرة وإغارتهم عـلى بلجيكـا واندفاعهم «كـالسيل ينـسف ما يلقاه

دوية حتى أصبح: ة برل ا انش وأخيراً هز غامره» وزحفهم نحو األلزاس وعبور ا
في كـل حــــــاضـــــــرةٍ قــــــبـــــــر حلــــــاضـــــــرِهمْ

وكلُّ مـــــــقـــــــبــــــرةٍ فـــــــيـــــــهــــــا مـــــــقـــــــابــــــرُهُ
أيـن األســــودُ الــــضـــــواري? أين غــــيـــــلــــهمُ?

.. فــــــهل زالـت قــــــســـــاوره هــــــذا الــــــعـــــريـنُ
وأيـن بـــــرلـــــ هل عـــــفَّـتْ مـــــعـــــالــــــمَـــــهـــــا

صـــــواعقُ اجلـــــو أصْــــلَـــــتْــــهـــــا أعــــاصــــره
أم زُلـــــــزلـتْ ومـــــــحـتْ آثـــــــارَهـــــــا ســـــــقَـــــــر

يــــحـــمــــومُـــهــــا الـــلــــيلُ لــــوال مـــايــــســـاوره
فــالـــشـــهبُ طــالـــعـــة فــيـــهـــا إذا اســتـــعــرتْ

والــــــلـــــيـلُ مُـــــنْــــــهــــــتِك لــــــوال ســـــتــــــائـــــره
ـــــة غــــشـــــيَــــتْـــــهمْ فـي مــــعـــــاقــــلـــــهمْ هـــــز

فــانــهــارَ (سِــيــجْــفــريــد) وانــدّكتْ مــخــافــره

ثم يـتوجه في ختام الـقصيدة إلى احلـلفاء بل إلى الغـرب كله - إن شئت - الذي أثار
صـر التي آزرته احلرب وورد الـسراب وشـرب الوهم لـكـنه مطـالب اليـوم بقـضـاء احلقـوق 

وت شاهره»: راضية و«السيف منصلت وا
يـــا عـــصـــبــةَ احلـــلـفِ مــاذا فـي كـــنــانـــتـــكمْ

(١) ديوان عـزيز فهـمي ص١١٦-١١٧ قصـيدة: فتح بـرل سقـر: جهـنم اليحـموم: الدخـان يساوره:
يثب عليه.
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من الـــــذبـــــيـحِ ومَنْ فـي الـــــســـــلم نـــــاحِـــــرُهُ
الــــيـــومَ تــــقـــضــــونَ إنْ عــــدالً وإن ســـفَــــهـــاً

والــــســـــيفُ أعـــــدلُ فـي احلــــالـــــ آمــــره(١)

عـنى الذي عـاد ليـؤكـده في قصـيدة «بـني وطـني أهبت بـكم زمـاناً» وتـوجه فيـها وهـو ا
إلى عـقل الـغرب وضـميـره لـعلـهمـا يـردان إليه «احملـجـة والصـوابا» فـمـصر «كم أسـدت إليه

وكم جتنى» وفرض العقاب ولم يقدر العواقب وهنا يتساءل عزيز فهمي في مرارة وألم:
بـــــــــــــأي جـــــــــــــريـــــــــــــرةٍ وبـــــــــــــأي عــــــــــــدلٍ

تُـــجــــرَّعُ مــــصـــرُ كــــأسَ الـــنــــصـــر صَــــابـــا?
ولــــــــوال مـــــــصــــــــرُ مـــــــا غــــــــنـــــــمــــــــوا فالةً

ولــــــوال مـــــصــــــرُ مــــــا غَــــــلـــــبُــــــوا ذبــــــابـــــا

ـسوّد أن يـعـابـا» فإنه ـستـبـد عـلى استـبـداده «وأولى بـا وألن من الـضالل أن يـعـاتب ا
يتوجه باخلطاب إلى من هم أهل للمعاتبة واخلطاب:

بــــــــني وطــــــــنـي أهـــــــبـتُ بــــــــكم زمــــــــانـــــــاً
فـــــــلــــــمـــــــا بُـحَّ صــــــوتـي قـــــــيل هـــــــابــــــا(١)

..» وبـدأ العـالم به وأخـذ الـشعـراء يـتـغـنـون بـيـوم السالم الـذي «داعب الـشـرق بـاسـمـاً
وت «عـنـيـفاً مـنـاجزاً عـربـيداً» فـاسـتـحق الغـرب وعـلمه زمـاناً جـديـداً بـعد أن صـال سـيف ا
». لكن «رنـ األجراس» أل الـورى تهـديـداً هـلكـات ثم تـوارى خلـفـها  السـخط ألنه «أبـدع ا
يـصـدح بـالـنـصـر وتــرانـيم الـسالم عـادت إلى الـكـون وعــادت إلى الـشـرق حـرقـته وأسـئـلـة

ؤجلة: االستحقاقات ا
لـــيت شـــعــري مـــاذا ســـنــجـــني من الـــنــصْـ

ــــــــــــرِ وهـل تـــــــــــصــــــــــــدُقُ الـــــــــــوعـــــــــــودا?
وهــل «األربــعُ الــــــــــــــــــــروائــعُ» كــــــــــــــــــــانــت

حُــــــلُـــــــمـــــــاً أو مـــــــواثــــــقـــــــاً وعـــــــهــــــودا?

(١) ديوان عزيز فهمي ص١٢٣-١٢٥. 
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ــــــــمـــــــالـكُ لــــــــلــــــــعـــــــدْ وهـل انــــــــقــــــــادتِ ا
ل فـال ســـــــــيَّـــــــــداً تـــــــــرى أو مَـــــــــسُــــــــودا?

وهـل احلقُّ صــــــــار بـــــــالـــــــســـــــلـم حـــــــقـــــــاً
وأذابـتْ لـــــــظـى احلــــــــروب الـــــــقــــــــيـــــــودا?

وهـل الــــــعُــــــرْبُ تـــــــســــــتــــــردُّ حـــــــمــــــاهــــــا
ــــــفــــــقـــــودا? وتُــــــنــــــاجـي فِــــــرْدَوْسَــــــهــــــا ا

بـــــذلتْ مـــــصــــرُ فــــوق مـــــا يــــبـــــذُلُ الــــطــــوْ
قُ وقـــــد يُــــسْـــــعفُ الـــــنـــــديــــدُ الـــــنـــــديــــدا

َعَ الـــــنــــصـ فـي فــــيـــــافـي صــــحـــــرائـــــهـــــا 
ــــــــرُ وولَّى «رُومـــــــيـلُ» يــــــعْـــــــدو طــــــريــــــدا

وهـي تــــــرجـــــــو ال  بل تـــــــريــــــدُ وأجْــــــدِرْ
بــــابـــــنــــةِ الــــنــــيلِ وَحْــــدهــــا أن تُــــريــــدا!(١)

ـطـالب بـال اسـتـحـقـاقـات وامـتـد نـظـر ـعـلـوم أن األسـئــلـة ظـلت بال إجـابـات وا ومن ا
ـواثـيق الـكـبرى وهي _ في األسـاس- مـنـتـجات ـؤسسـات الـدولـيـة وا الـشـرق الـعـربي إلى ا
سـيـاسـية غـربـيـة ظـهرت قـبل احلـرب وبـعـدها داعـيـة إلى الـسالم والـعـدل وحريـة الـشـعوب

(١) ديوان اجلارم ص٣٢ قصيدة: يـوم السالم. األربع الروائع: احلريات األربع في ميـثاق األطلنطي. روميل:
. ان وهزم في معركة العلم أحد قادة األ

طالبة باحلقوق الوطنية تأتي قصيدة "بعد احلرب" للشاعر كمال النجمي - وفي سياق االحتفاء بالسالم وا
(١٩٢٣-١٩٩٥) راجع ديوانه: األنداء احملترقة اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب ١٩٦٥-ص٢٧. 

- وقصيدة "أيها اجلندي" للشاعر عادل الغضبان (١٩٠٨-١٩٧٢) مجلة الكتاب اجمللد األول - نوفمبر ١٩٤٥.
ثال القصائد التالية: (٢) راجع على سبيل ا

: فخري أبو السعود. ديوانه ص٢٢٤.  - عصبة األ
- رثاء محمود فهمي النقراشي: علي اجلارم. ديوانه جـ٢/ص٤٠٠-٤٠٥. 

- عصـبة األ إلى طـغاة الـعالم: حـسن كامل الـصيـرفي (١٩٠٨-١٩٨٤)  العـصور الـعدد ٦ . مـجلد (١)
فبراير ١٩١٨ . 

: عباس محمود العقاد (١٨٨٩-١٩٦٤). ديوان من دواوين نهضة مصر ٢٠٠١ ص١١ - ميثاق األ
: محمود غنيم. األعمال الكاملة - اجمللد (١) ص٦٥.  - عصبة األ

- إلى احلرية: عبدالرحمن اخلمـيسي ديوان عبدالرحمن اخلمـيسي دار الكاتب العربي- القاهرة ط(١)
د.ت ص٦٨-٧١ (نشرت بالرسالة عدد ٦٣٨-١٩٤٤).
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تـحدة مـحكمـة العـدل الدولـية) أو إلى كـفالـة احلريات األربع: (عصـبة األ منـظمـة األ ا
حـريـة الـرأي والـعـبـادة واخلالص مـن اخلـوف والـفـقر (مـيـثـاق األطـلـنـطـي). وقـارب الـشـاعر
ـنـتجـات» السـياسـية آمـالً ومحـبطـاً في الوقت ذاته (٢) النـحرافـها العـربي في مصـر هذه «ا

ثالية. كثيراً - في الواقع العملي - عن أهدافها ا

وهـكـذا ارتدت األسـئـلة أكـثـر اتـساعـاً وأكـثر مـرارة وانـتهى تـقـصي الشـاعـر احلديث
للغرب في بعده السياسي إلى السخط عليه ورفض وجوهه الكاحلة البغيضة والتي تشكلت
ـهـا عــبـر ثالثــيـة: االحـتالل واالســتـبـداد واحلــرب ومع ذلك رأى األسـتــاذ الـعـقـاد «أن مــعـا
احلروب والثـورات تشحـذ ملكات اخلـطابة وال تشـحذ ملكـات الشعر بل تـلجئهـا أحياناً إلى
... أما الـصمت والـركود وألن الشـعر فـردي واخلطابـة اجتـماعيـة تنـشط بنـشاط اجلمـاعات

األناشيد واألغاني إبان احلرب والثورة فحكمها حكم اخلطابة»(١).

غير أن هذا الرأي الـذي أبداه العقاد وأكده(٢) ال يصح بهذا اإلطالق وال في كل وقت
فقد مر بنا كيف جتاوب الشعـراء على اختالف نزعاتهم مع احلرب وأحداثها وتعبيرهم عن

أخطارها وويالتها.

وأظهـر الـرومـانتـيـكيـون - كـما احملـافـظون- الـتـزامـهم جتاه األحـداث الـعامـة وهـو ما
يـتفق مع الرومانتيـكية في جانبهـا الثوري الذي يسعى إلى إيـقاظ الشعوب ويحـمسها للثورة
ـيـهــا األجـانب واحملـلـيـ ويـوجــهـهـا نـحـو الـوعي الـوطــني والـكـفـاح ضـد اإلقـطـاع عـلى ظـا
واالسـتـبـداد واحلـكم األجـنـبي (٣). لـكن خـرجت مــصـر ومـعـهـا الـشـرق الـعـربي من كل هـذا
ـستبدة ولهذا تطـلب «يوم البعث» سؤاالً آخر ال يقل تناثر عـلى موائد الطواغيت ا بالـفتات ا
أهـميـة وهو مـا عبر عـنه األستـاذ محـمود شـاكر في قوله: «إن الـشرق الـيوم يـجب أن يسأل
سـؤاالً واحداً يـكون جـوابه عمالً صـارماً نـافذاً ال يـرعوي دون غـايته وهـذا السـؤال هو أول

(١) احلرب والشعر. الرسالة ٣٨١-٢١/١٠/١٩٤٠ (االفتتاحية).
(٢) عاد العقاد فكتب افتتاحية بعنوان: حول احلرب والشعر. الرسالة ٣٨٥-١٨/١١/١٩٤٠. 

(٣) E.Fischer, The Necessity of Art, P.56

وراجع: اجتاهات األدب ومعاركه في اجملالت األدبية في مصر: د. علي شلش ص٢٢٧ .



- ١٨١ -

ـوت الـفــادح إذا كـان الـدافع إلـيه هـو رغـبـة الـنـفس في سـؤال يـنـتـزع إنـسـانـيـة احلي من ا
حتقـيق إرادتها حتـقيقـاً ال يبطل. من أنـا? هذا هو الـسؤال فإذا أخـذ الشرق يـسأل ويحاول
ضـمـرة في تاريـخه فهـذا بدء الـنصـر عـلى األيام اخلـاملـة التي غط أن يصـل إلى حقـيقـته ا

ظلمة. غطيطه في كهوفها ا

فإذا اسـتـطعـنا في هـذه السـاعة الـهائـلة من تـاريخ الـعالم وتـاريخ اإلنسـانيـة أن جنعل
طبقـات الشعـوب الشـرقية تـثور ثورتـها عـلى الفتـور واجلهل والغـباء والـبالدة وقلة االحـتفال
بـاحليـاة وأن جنعل سالح الـثورة عـلى أحسـنه وأجوده وأمـضاه في هـذا السـؤال فقام كل
ن أنا? فتـجديد احلياة في الـشرق حقيقـة ال مناص للعـالم بعدها من االعتراف أحـد يسأل 

بأنها واجبة الوجود على األرض»(١).

وهــو الـسـؤال/ الــثـورة الــذي كـان جـواب بــعـضــهم عـنه عــمالً صـامــتـاً دون زعـيق
ـفـرغة من كل قـيـمـة وكل تـراث. ولعل وجواب بـعـضـهم اآلخـر صراخـاً بـأسـاطيـر الـذات ا
الفريق بعد كل هذا األمد في حاجة إلى إعادة احلياة إلى السؤال ذاته بعد أن جمد أو

. الي كاد في دماء ا

✸✸✸✸

(١) يوم البعث. الرسالة العدد ٣٦٨-٢٢/٧/١٩٤٠. 
قـال نظـم الشـاعر الـسعـودي أحمـد مـحمـد جمـال (ت. ١٩٩٥) قصـيدته "من - ومن وحي هـذا السـؤال/ ا

أنا?" (نشرت بجريدة صوت احلجاز سنة ١٣٥٩هـ).
راجع : وداعاً أيها الشاعر: أحمد محمد جمال. منشورات نادي مكة الثقافي ط٢ - ١٣٩٧هـ.
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الفصل الثالث
البعـــد اجلمـــالي
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البعد اجلمالي

إذا كـانت ابتـسـامـة «مونـالـيـزا» دافنـشي قـد حـيـرت آالف البـشـر فـإنهم اتـفـقـوا على
ا - من هذا الـغموض الـطاغي علـيها وهـكذا كان األمر مع اجلمـال فيهـا والذي ينـبع - ر
اجلمال نـفسه فتـعددت مفـاهيمه بـتعدد زوايا الـنظر الـنفسـية والفـلسفيـة والنقـدية والعـلمية
وظلت إجابة الـسؤال: ما اجلمـال? عصية عـلى أن تكون جامـعة وظل السؤال مـحيرا. يعرف
«تـومـاس األكـويـني» اجلــمـيل عـلى أنه «ذلك الـذي لـدى رؤيــته يـسـر» وأنه يـسـر حملض كـونه
مـوضـوعـاً لـلـتـأمل سـواء عن طـريق احلـواس أو داخل الـذهن ذاته(١) ويـقـتـرب مـنـه «جورج

.(٢) سانتيانا» عندما يعتبر اجلمال لذة أصبحت موضوعاً

ناظـر والسطوح والـفرح بها وال يكفي هذا - فـيما نحن بـصدده - فرؤية األشـكال وا
ال تصنع وحـدها صـورة الغـرب أو بعداً جـمالـياً حقـيقـياً له فـالصورة هـنا - حـتى في أكثر
أبعـادها شكـلية - تـمتزج بالـتصور والـفكر لـذا كانت رؤية «هـيجل» للـجمال أدق وأقرب في
ظهـرها احلسي ومن تأمل الفكرة مجردة يكون تقديري فاجلمـال ينشأ من احتاد الفكرة 
ثـالي ويكسبها طابعاً ستوى ا اجلمـال «أما الفن فيرتفع بالكـائنات الطبيعيـة واحلسية إلى ا
ثالـية ويرتفع كلـياً ح يـخلصهـا من اجلوانب العـرضية والوقـتية فـالفن يرد الواقـعي إلى ا
به إلى الـروحـانيـة» لـذلك يـرى «هـيجـل» أن «الفـكـرة إذا تـشـكلت تـشـكالً داالً عـلى تـصـورها
متع أو الـسار من اجلمـال غالباً العـقلي تتـحول إلى مثال»(٣) كـما أن التـأكيد علـى اجلانب ا
نزلة وسيـلة أو أداة من أدوات الزخرفة أو التـزي للحياة لكن ما يـجعله يبدو كمـا لو كان 

عرفة (١) انظر: الـتفضيل اجلـمالي: د. شاكر عـبداحلميـد. اجمللس الوطني لـلثقافـة والفنون واآلداب عـالم ا
٢٦٧ الكويت ٢٠٠١ ص١٥ .

صرية العامة للكتاب ٢٠٠١ ص ٩٥ . (٢) اإلحساس باجلمال ترجمة د. محمد مصطفى بدوي. الهيئة ا
صرية العامة للكتاب ٢٠٠٣ ص١٥١ . (٣) فلسفة اجلمال أعالمها ومذاهبها: د. أميرة حلمي مطر. الهيئة ا
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اجلـمال الفني مـثالً أبعد من ذلك وأعمق إنه يخـترق الوجود وينـفذ إليه مجسـداً هذا النقاء
من خالل واقع جـديـد شـديـد الـفـعالـيـة والـنـشـاط إن الـفن يـشع اجلـمـال من خالل تـأثـيراته
ـعـرفـة وكذلك احملـتـويـات اخلاصـة بـهذه احلـيـاة هـما من شـأنـنا اخلاصـة في احلـيـاة لكن ا

اخلاص(١).

وبعدما كـان اجلمال يرتـبط بالنظـام والهارموني والـتنوع والتوازن والـتناسب وكل تلك
كونات اجلمالية والكالسيكية أصبح واضحاً - بعد ذلك - أن تلك األشياء التي تبدو غير ا
مـنتظـمة وتـفتقـر إلى التـنوع وتـبدو متـنافـرة أو غير مـتنـاسبـة (كالصـحاري أو قـمم اجلبال)
تـظل قـادرة أيـضـاً عـلى استـثـارة االنـفـعال. ومـن ثم فإن درجـة مـا من عـدم اجلـمـال أو حتى

القبح أخذت مكانها في ساحة الدراسات اجلمالية(٢).

ويتبـدى جمال القـبح ظاهراً عـند بودليـر فيرى بـاريس مدينة ذات وجـوه متعددة وكل
شيء فيها حتى القبح ينقلب سحراً(٣) كما أن اجلمال عنده ال يخلو من رعب الفناء(٤).

ؤثـر في تشكـيل التـفاصيـل لهذا الـبعـد اجلمالي من صـورة الغـرب فهو أمـا العـامل ا
شاهـدة والعيان وهو ما توفر لشعراء الدراسة من خالل الرحلة إلى التجربة الشخصية وا
الغـرب األوربي دارس أو زائـرين أو منـفيـ والوقـوف على الـطبـيعـة وظواهـرها والـتجوال
ـدن واسـتيـعاب مـا اسـتحـدثه إنسـانـها من بـدائع ومـختـرعات وبـاإلجمـال مـا اشتـملت في ا
كن تلمس خـط أساسيـ في سعي الشاعر عليه أرض الغـرب وسماؤه وما بيـنهما; لـذا 

دينة الغربية. احلديث لتشكيل البعد اجلمالي هما: مشاهد من الطبيعة الغربية ا

: الطبيعـة الغـربيـة أوالً

وليس عجـيباً أن يحتـفي شاعرنا احلـديث بالطبـيعة فهي دائـماً توحي والشـاعر يعبر
والشـعراء - من قـد - مولعـون بالطـبيعـة « آووا إليهـا وصوروها في شـعرهم تارة بـاسمة

صدر السابق ص٨١ . (١) ا
(٢) التفضيل اجلمالي ص١٦ .

صر - اقرأ (٧) ط٢ د.ت ص٤١ . عارف  (٣) الشاعر الرجيم بودلير: عبدالرحمن صدقي. دار ا
صر ١٩٧٧ ص٧٨ . عارف  عاصر: د. محمد فتوح أحمد. دار ا (٤) الرمز والرمزية في الشعر ا
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وأخـرى عـابـسـة سـاخـطـة ووصـفـوهـا عــلى اخـتالف احلـالـتـ كـمـا فـعل «هـومـيـروس» في
اإللياذة فـلم يجعـلها ملـحمة فقط لـلحروب والـغارات ولكنـها كانت معـرضاً أللوان شتى من

الطبيعة»(١).

ولـكن ما يـنبغي أن تـكون عالقة الـفن بالـطبيـعة مجـرد محـاكاة من األول للـثانيـة «وبديهي
ا قـام الـفن إلى جانب الـطـبيـعة النـتـفاء عـلـة وجوده بـحكم أن الـفن لو كـان محـاكـاة الطـبـيعـة 
... ولو كان االسـتغنـاء بالـطبيـعة عنه وغـير مقـبول في العـقل أن نفـكر في النـقل ولدينـا األصل
لونة في دقة طابق لألصل هو مـا ننشده من الفن لـكان لنا في الصـور الفوتوغرافـية ا الـنقل ا
نقلها احلـرفي ما يغني عن فن التصوير وفي صب القـوالب على األصل الطبيعي ما يغني عن
كن أن يتأتى للفنان بحكم كونه إنسانًا أن يحاكي الطبيعة كما هي فن التماثيل... كما أنه ال 

ه الداخلي الذي في نفسه»(٢). زج به عا ها اخلارجي الذي حوله دون أن  وأن ينقل عا

وإذا حــسـبــنــا أن الـشــعــر وصف لإلنــسـان بــأحــواله وأطــواره والـطــبــيـعــة اجلــامـدة
تحركة بوجوهها وأشكالها وإذا أخذنا في االعتبار تعريف قدامة بن جعفر للوصف بأنه وا
ا فيه من األحـوال والهيئات»(٣) فإن الـبعد اجلمـالي قد يتسع لـيشمل األبعاد «ذكر للـشيء 
األخرى بشكل أو بـآخر وليس هـذا من سبيل توسـيع خطوط هـذا البعد أو دوائـره بقدر ما
ام تـاح وليس اإل هو احـتراز مـبدئي يـسعى إلى الـتأكيـد على أن االنـتقـاء هنـا هو الـسبـيل ا

بكل اخلطوط والدوائر والظالل في هذا اجلانب من الصورة.

الـشعـر عند شـوقي ابن أبوين: الطـبيعـة والتاريخ(٤) لـذا كانت الطـبيـعة في تقـديره هذا
«تـوأم الـتـاريخ كـمـلـهم لـلـشـاعـر فـهي أمه أم الـشـعـر والـتـاريخ أبـوه. وكـان هـذا اجلـمع بـ
فهوم الطبيعة عند شوقي كما أنه أكسب شعر شوقي في الطبيعة والتاريخ تطويراً وتعميـقاً 

الطبيعة بعداً جديداً وهو تضامن الطبيعة والتاريخ في تعبيره الشعري»(٥).

(١) محمد عبدالغني حسن: معرض األدب والتاريخ اإلسالمي ص١٦٧ . 
(٢) عبدالرحمن صدقي: الفن والطبيعة. الهالل - أغسطس ١٩٦٤ .

(٣) نقد الشعر حتقيق كمال مصطفى. مكتبة اخلاجني ط٣/ ١٩٧٩ ص١١٨ .
(٤) تلك عبارة شوقي الشهيرة في مقدمة قصيدته «رومة» ديوان شوقي جـ١/ص١٥٦ .

(٥) العودة إلى شوقي: عرفان شهيد ص٤٣١ .
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ـا جعل من شـوقي مؤرخـاً للـطبـيعـة ومصوراً هذا الـتضـامن ب الـطبيـعة والـتاريخ ر
صور لهـا من بعيد. فكان شـعره في الطبيعـة شعر السطوح والـطالء اخلارجي شأنه شأن ا
ولع الفوتوغرافي الذي يصور الطبيـعة وال يتصورها دون التفات «خاص» كما هو شأن ا

حاسنها الفطرية وكما جزم بذلك األستاذ العقاد(١). حقاً 

لـكن احلـق أيـضـاً أن الـوجـدانـيـة لـم تـلـفظ أنـفـاسـهــا تـمـامـاً في شـعـر الــطـبـيـعـة عـنـد
شوقي(٢) كـما سنرى وقـد قضى شوقي في أوربا ثـمانية أعـوام ثالثة منهـا دارساً وخمسة
تكررة لهـا كان خاللها متـفتح العقل والقـلب وكانت نوافذ حسه مـنفياً فضالً عن زيـاراته ا
ونـفسه مشـرعة لنـسيم احلـضارة واستـيعاب ذلك الـوهج الصـادم لنفـسية الـشرقي دارساً
عارفـهم ومتذوقاً لفنونـهم ومقبالً على مناهل اجلمـال - بال حرج أو وجل - يقدم «نصيحة
صـريـ الراحـلـ إلى أوربا مـسـتـمداً إيـاهـا من جتربـته الـشخـصـية غالـيـة» إلى الـطالب ا

الطويلة مع هذا العالم احلضاري:
أنــــــــــــــــــــــــتــم غــــــــــــــــــــــــداً فــي عــــــــــــــــــــــــالــمٍ

هــــــــــــو واحلـــــــــــــضـــــــــــــارةُ نـــــــــــــاحـــــــــــــيـهْ
واريــتُ فـــــــــــــيـه شــــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــبـــــــــــــتـي

وقــــــــــــضـــــــــــيـتُ فـــــــــــيـه ثــــــــــــمـــــــــــانـــــــــــيـه
مـــــــــا كـــــــــنت ذا الـــــــــقـــــــــلـب الــــــــغـــــــــلــــــــيـ

ظِ وال الـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــاع اجلــــــــــــافـــــــــــــيـه
سِـــــــــــيْـــــــــــروا بـه تــــــــــتـــــــــــعــــــــــلـــــــــــمــــــــــوا

ســــــــــــرَّ احلـــــــــــــيــــــــــــاة الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــيـه
وتـــــــأمـــــــلـــــــوا الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــانَ وادَّكِـــــــروا

اجلـــــــــــــــــهــــــــــــــــودَ الـــــــــــــــــبــــــــــــــــانـــــــــــــــــيـه
ذوقــــــــــوا الـــــــــــثــــــــــمـــــــــــارَ جــــــــــنـــــــــــيَّــــــــــةً

ــــــــــــــــنــــــــــــــــاهـلَ صــــــــــــــــافــــــــــــــــيـه ورُدُوا ا

اضي. نهضة مصر - القاهرة د.ت ص١٦٣ . (١) شعراء مصر وبيئاتهم في اجليل ا
(٢) من األمـثـلة الـدالـة عـلى ذلك ما جـاء في قـصـائده عن : جـسـر الـبسـفـور وجنـيف وغـاب بـولونـيـا. ديوانه

جـ١/ ص١٦٥ ٨٤-٨٨ ٧٤-٧٥ .
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والـــــــــــــــــــلــهِ ال حـــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيْـ
ــــــــــــانــــــــــــيـهْ ـــــــــــــكُـمْ فـي حــــــــــــديــثِ الــــــــــــغَ

ـــــــــهـــــــــاءِ الــــــــســـــــــحـــــــــر من أو فِـي اشْــــــــتِ
حلـظِ الــــــــــعـــــــــــيــــــــــون الـــــــــــسَّــــــــــاجِــــــــــيـه

ـــــــــــســـــــــــارح فـــــــــــهْـيَ بـــــــــــالــــــــــنْـ أو فـي ا
 ـــــــــنَـــــــفْـسِ الـــــــلــــــــطـــــــيــــــــفـــــــةِ راقــــــــيه(١)

ترى هل كـان ذلك جانباً من جوانب بـحثه عن «سرّ احلياة» ومـذاقها األصفى? أم أنها
تـناقضـات في عقد واحـد? لكنـهادعوة ناهل كـلها وتـنظم ا نـفس الشـاعر الفـنان التي تـرد ا
حضارية تذكر بكالم للمهاتـما غاندي - وكان شوقي معجباً به - يقول فيه: «يجب أن أفتح

نوافذ بيتي لكي تهب عليها رياح جميع الثقافات بشرط أال تقتلعني من جذوري».

وقد اصـطحب شـوقي روحه اإلسالميـة معه عـندمـا أراد تصـوير مـشاهـد الطـبيـعة في
عـاني القرآنية وال النهج الفني طريقه من أوربا إلى اآلستـانة عام ١٩٠٧ ولم تفارق نفسه ا
مـدوح في الشـعر الـعربي الـقد وكـأن الطـبيـعة الـتي يجـتازها وروث ألدب الـرحلـة إلى ا ا
دوحه هنا عـلى اتساع مسـافاتهـا األطالل والديار التي يـتوسل بهـما الشاعـر القد إلى 
فرقه تـاجان الشرق والـغرب ينعمـان في ظله) وإمعـاناً في التراثـية يستهل (وهو هنـا ملك 
تكـرر منذ امـر القيس واخملـاطب «الصاحب» يـتغير قصـيدته باألمـر «قف بنا يا سـاري» ا
قلـيالً من أجل التـصريع مع الـقافـية وتـستـمد األبـيات األولى مـضمـونهـا وخطـابها من روح
إسـالمـيـة واضـحـة: «حـتى أريك بـديع صــنع الـبـاري» وفي األرض والـسـمـاء «روائع اآليـات»
تنطق باجلالل كأنـها «أم الكتاب» وكلها من دالئل قدرة اخلالق الـعظيم فلم تعد هناك حاجة
«ألدلة الفـقهاء واألحبار» بل إن نـظرة واحدة عاقـلة في صنعه (بـالطبيـعة األوربية) كـفيلة برد

نكر عن إنكاره. ا

ر عـلى بعـض احلدائق الـعامة ثم تبـدأ مالمح الطـبيـعة األوربـية في الـظهـور عنـدما 
رآة وهـو ينـساب في ر بـالـغديـر الصـافي كـا ويـرصد صـوراً عجـلى أللـوان من الزهـور و

نسوجة من «سندس ونضار»: األرض اخلضراء ا

صريون في أوربا». (١) ديوان شوقي جـ١/ ٥٩٣-٥٩٤ «الطالب ا
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ولــــقـــــد تـــــمــــرُّ عـــــلـى الــــغـــــديـــــر تَــــخـــــالهُ
والـــــــــــنَّــــــــــبــتَ مـــــــــــرآةً زَهَـتْ بـــــــــــإطــــــــــار

حــــلـــــوُ الــــتـــــســــلـــــسلِ مـــــوجُه وخـــــريــــرُه
كــــــــــــأنــــــــــــامـلٍ مــــــــــــرَّتْ عــــــــــــلـى أوتـــــــــــار

مُــــــــدَّتْ ســـــــــواعـــــــــدُ مــــــــائـهِ وتـــــــــألّـــــــــقت
فـــــيــــهــــا اجلــــواهــــرُ مـن حــــصىً وجِــــمــــار

يـــــنـــــســـــاب في مُـــــخـــــضَّـــــلــــةٍ مـــــبـــــتـــــلَّــــةٍ
مـــــنــــــســـــوجــــــةٍ من سُــــــنـــــدسٍ ونُــــــضَـــــار

المح األوربــيـة اخلــاصـة أكــثـر فـيــلـمـح في زاويـة من الــصـورة «اجلــلـيـد» وتـتــحـدد ا
ـمسـوخ» من فُلك ـتـقلـبة بـ الـصحـو واألمطـار وفي نـقلـة أخـرى يرى الـقطـار «ا والسـماء ا

الطوفان الذي رمى بهم وبرجائهم إلى ساكن «الثريا»:
قــــــام اجلـــــــلــــــيــــــدُ بـــــــهــــــا وســــــالَ كـــــــأنه

دمـعُ الـــــــصـــــــبـــــــابــــــــةِ بلَّ غــــــــصنَ عِـــــــذار
وتــرى الــســمـــاء ضُــحىً وفي جُــنح الــدجى

مــــــــنــــــــشـــــــقَّــــــــةً عـن أنـــــــهــــــــرٍ وبــــــــحـــــــار
فـي كل نــــــــاحـــــــيـــــــةٍ ســـــــلـــــــكْـتَ ومـــــــذهبٍ

جــــــــبـالنِ مـن صــــــــخـــــــــر ومــــــــاءٍ جــــــــاري
ـــــنــــــهــــــمــــــر اجلــــــوانـب والـــــذُّرى مـن كـل مُ

غــــــمــــــرَ احلـــــضــــــيضَ مُــــــجــــــللٍ بــــــوقـــــار
ـــــــا طـــــــوفـــــــان نـــــــوحٍ مـــــــا نـــــــرى وكـــــــأ

والــــفُـــــلك قــــد مُــــسِـــــخت حَــــثـــــيث قــــطــــار
يـــــجـــــري عـــــلـى مـــــثـل الـــــصـــــراط وتـــــارةً

مــــــــا بـــــــــ هــــــــاويــــــــةٍ وجُــــــــرْفٍ هــــــــاري
ــــمــــالـكَ حَــــزْنَــــهــــا وســــهــــولَــــهــــا جــــاب ا

وطــــوى شـــعـــابَ الــــصـــرب والـــبــــلـــغـــار(١)

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٠٣-١٠٤ «مشاهد الطبيعة في الطريق من أوربا إلى اآلستانة».
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هذه األوصاف لطبيعة مجهولة اجلنسية - إذا جاز التعبير - وتكاد تنطبق على معظم
ـطولـة حاول أن يـجعـلهـا شامـلة لـعنـاصر بقـاع أوربا لـكنه يـخص الطـبيـعة فـي سويـسرا 
طبيعيـة كثيرة مثل: القـمر الذي ما زال يتعـلم السير ليالً والـغمام والسفوح والـبيوت «كأنها
ـراكب تطويـها جمـيعاً ـياه حتيط الـبيوت من كل اجتـاه واجلسور وا أوكار طـير» وجداول ا
والشمس في شروقها وغروبها وقد مست اجلبل الشامخ «فاشتعلت بها جنباته وبدت ذراه
نـاظر جـمة» فـإن انـتخـاب منـظر مـنهـا كاف » وألنـها أرض «تـمـوج بهـا ا الـشمُّ حتـمل مجـمراً

فيما نروم ومقطع اجلبال في سويسرا جدير بهذا االنتخاب يقول شوقي:
نـــــاجـــــيتُ مـن أهـــــوى ونـــــاجــــــاني بـــــهـــــا

بـــــ الــــريـــــاض وبــــ مـــــاء ســــويـــــســــرا
حــــيث اجلــــبــــالُ صـــــغــــارُهــــا وكــــبــــارُهــــا

من كـل أبــــيضَ فـي الــــفــــضــــاء وأخــــضــــرا
تَـــخِــــذَ الـــغـــمـــامُ بــــهـــا بـــيـــوتــــاً فـــاجنـــلتْ

مــــشـــــبــــوبـــــةَ األجْــــرامِ شـــــائــــبـــــةَ الــــذُّرى
والـــــصــــخـــــرُ عـــــالٍ قــــام يُـــــشـــــبه قـــــاعــــداً

وأنـــــاف مـــــكـــــشــــــوفَ اجلـــــوانب مُـــــنـــــذرا
بـــــ الـــــكـــــواكـب والـــــســـــحــــــاب تـــــرى له

أُذنــــــاً مـن احلــــــجــــــر األصـم ومِــــــشْــــــفَــــــرا
والــــــســـــــفحُ مـن أي اجلــــــهـــــــات أتــــــيـــــــتَه

ـــــــــوج مُـــــــــدوَّرا ألـــــــــفْـــــــــيـــــــــتَـه دَرَجـــــــــاً 
نـــــثــــرَ الــــفــــضــــاءُ عـــــلــــيه عِـــــقْــــدَ جنــــومه

فـــــبـــــدا زَبَــــــرْجَـــــدُه بــــــهنّ مُــــــجـــــوهـــــرا(١)

ـثـال في وصف ومع إعـجـاب شـوقي «بـشـاعر الـطـبـيـعـة» ابن خـفـاجة(٢) وقـصـيـدته/ ا
اجلبل «وأرعن طماح الذؤابة باذخٍ»(٣) غير أنه لم يبلغ الذروة التي بلغها الشاعر األندلسي.

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٨٥ «جنيف وضواحيها في بهجة مناظرها».
(٢) وصف شـوقي ابن خـفاجـة (٥٣٣هـ) بـأنه «شاعـر الـطـبيـعـة ومجـنـون ليالهـا وواصِف بـدائعـهـا وحُالها»
ـصر ط (٢) ١٩١١ خـلت الـطبـعات الـتـاليـة من هذه مـقدمـة الـشوقـيات جـ١/ص٥ . مـطـبعـة اإلصالح 

قدمة. ا
(٣) انظر: ديوان ابن خفاجة. بيروت ١٩٦١ ص٤٢-٤٤ .
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وكـانـت جـبــال أوربــا مـوحـى شـاعــرين آخــرين هــمــا: عـبــدالــرحـمـن شـكــري وفــخـري
وسـيقي أبوالـسعود(١). ويـلتـقي جبل شـكري مع جـبل ابن خفـاجة فـفضالً عـن احتادهمـا ا
(بحر الـطويل) فإنـهمـا يلتـقيان في الـتصـوير التـشخيـصي للـجبل فهـو شيخ أو راهب «وقورٍ
عـلى ظهر الـفالة..» / وأنتَ وقور لم تُرَعْ من رعـودها» وهو «مفـكر في العـواقب»/ «تفكر في
ناجـاة احلميـمة وخلط الـنفس بذلك اجلـالل الساحر عيش الـقرى والعـمائر» ويـتفقـان في ا
وفي العبرة التي ينـتهيان إليها يترجمها عن اجلـبل «لسان التجارب» «سالم فإنا من مقيم

.« وذاهب»/ «يغيّرُ مَرُّ الدهرِ حيّاً وهامداً

لـكنـهما يـفتـرقان في البـاعث وفي الزمن والـلون فبـاعث ابن خفـاجة الـشعور بـالوحدة
ـنايا..» والـوحشة فـهو جـواب حزين تتـهاداه الـصحارى في ظـرف مخـيف «فأجتـلي وجوه ا
ستلهم فكان اجلبل «خـير صاحب». أما بـاعث شكري فالـتأمل الهاد والـذكرى والطمـوح ا
من «مــرأى جالل» اجلـبـل. والـزمن عــنــد ابن خـفــاجــة هـو لــيل طــويل ال يــنـقــضي «ســحـبت
ـؤكـد أن ال أثـر الـديــاجي فـيه سـود ذوائب» وال يـوجــد زمن مـحـدد عـنـد شـكــري لـكن من ا
ـنـائـر». ثم إن الرداء ـفـتـتح «جاللك أهـدى من ضـياء ا لـظلـمـة الـليل بل يـلـتـمع الـضوء في ا
الـذي يـرتـديه جـبل ابن خـفـاجه هـو «الـغـيم» والـعـمـائم الـسـود مع الـذوائب احلـمـر أما جـبل
شكري األوربي فيـرتدي «اجلليـد» الشديد الـبياض ويزيـنه تاج من «النجـوم الزواهر» يقول

شكري في قصيدته «اجلبل»:
ــــــــــــرءَ عـن كـل زائـلٍ ــــــــــــلـــــــــــهـي ا جـاللُـك يُ

فــيــخـــشع مــســـحــورُ الــنُّـــهى والــضـــمــائــرِ
تــــــوحّــــــدْتَ كـــــالــــــرهــــــبــــــان يــــــارُبَّ راهبٍ

رأى عــــصـــمـــةَ األطـــوار طُـــهـــرَ الـــســـرائـــر
ـــا تــــطـلُّ عــــلى الــــســــهل الــــفــــســــيـح كــــأ

تــــفـــكــــر فـي عـــيـش الــــقـــرى والــــعــــمــــائـــر

قتطف ١/٣/١٩٣٧ . انية نشرت في ا (١) وللشاعر بشر فارس (١٩٠٧-١٩٦٣) قصيدة «في جبال بافارية» األ
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وأنـتَ وقـــــــــور لـم تُـــــــــرَعْ مـن رعـــــــــودهــــــــا
ولـم تـــــــــتـــــــــهـــــــــيّـبْ دورةً لـــــــــلـــــــــدوائـــــــــر

يـــــغـــــيّـــــر مَـــــرُّ الـــــدهـــــر حـــــيَّـــــاً وهـــــامــــداً
ـــــقـــــادر ســـــواك فــــــهل أوقـــــفـتَ خـــــطــــــوَ ا

فــــيـــــا مَــــلِـــــكــــاً بُــــرْدُ اجلـــــلــــيـــــد كــــســــاؤه
ومن فـــــوقـه تـــــاجُ الـــــنــــــجـــــوم الـــــزواهـــــر

ـــــا تـــــشـــــاهـــــدُ جـــــيـالً بـــــعـــــد جـــــيلٍ كـــــأ
تــــــمـــــرُّ بك األجـــــيــــــالُ مـــــرَّ الـــــعـــــســـــاكـــــر

ــــــاتَــــــهــــــا تــــــرى مــــــولــــــدَ الــــــدوالتِ ثـم 
وتـــبـــصـــرُ مـــجـــدَ الـــيـــوم بـــعـــدَ الـــغـــوابــر

خَــلَـــطْتُ بـكَ الــنـــفسَ الـــطـــمــوحَ إلـى الــعال
ومــــــرأى جـاللٍ مـــــــنك مـلءُ اخلـــــــواطــــــر(١)

وكـان للـطبـيعـة في إجنـلتـرا أثر عـظيم في نـفس شكـري وشـعره وشـكلت إقـامته أثـناء
الـبعـثة العـلميـة سنة ١٩٠٩ مـورداً كثـير اجلداول والـعيون من مـوارد ثقـافته األوربيـة يكتب

(١) ديوان عبدالرحمن شكري ص ٦٥٣-٦٥٤ .
كن انتخاب األبيات التالية: - ومن قصيدة ابن خفاجة 

ـــــــــــــــــــــاحِ الــــــــــــــــــــذُؤابــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــاذخٍ وأرعــنَ طــــــــــــــــــــمّ
ـــــــــــطـــــــــــاولُ أعـــــــــــنـــــــــــانَ الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء بـــــــــــغــــــــــاربِ يُ

يــــــــــــــسُــــــــــــــدُّ مــــــــــــــهــبَّ الــــــــــــــريـح عــن كـل وجــــــــــــــهــــــــــــــةٍ
ــــــــــــــنــــــــــــــاكـب ـــــــــــــهــــــــــــــبَــهُ بـــــــــــــا ويــــــــــــــزحـمُ لــــــــــــــيــالً شُ

وقــــــــــــــــورٍ عـــــــــــــــــلـى ظــــــــــــــــهـــــــــــــــــر الــــــــــــــــفــالة كــــــــــــــــأنـه
طــــــــــوال الـــــــــلـــــــــيــــــــــالـي مـــــــــفــــــــــكـــــــــر فـي الـــــــــعــــــــــواقب

أصـــــــــــــــخــتُ إلــــــــــــــــيـه وهــــــــــــــــو أخــــــــــــــــرسُ صــــــــــــــــامـت
فـــــــــحـــــــــدثــــــــنـي لـــــــــيـلُ الـــــــــسُـــــــــرى بــــــــالـــــــــعـــــــــجـــــــــائب

مــــــــــــــــلـــــــــــــــجــــــــــــــــأ قــــــــــــــــاتـلٍ وقــــــــــــــــال أال كــم كـــــــــــــــنــتُ 
ومـــــــــــــــــــــــــــوطــن أوّاهٍ تـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــتــلَ تـــــــــــــــــــــــــــائــب

ــــــــــــــــــــــــــــؤوبٍ ــــــــــــــــــــــــــــدلـــجٍ ومُ وكــم مـــــــــــــــــــــــــــــرَّ بـــي مـــن مُ
وقـــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــلــي مــن مـــــــــــــــــــــــطــيٍ وراكــب

فـــــــــــــمــــــــــــا كــــــــــــان إال أن طــــــــــــوتــــــــــــهـم يــــــــــــدُ الــــــــــــردى
وطـــــــــــــارت بــــــــــــــهـم ريـحُ الــــــــــــــنـــــــــــــوى والــــــــــــــنـــــــــــــوائـب

ديوان ابن خفاجة ص ٤٢-٤٤ .
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فـصالً مهـماً من نـشأتـه األدبيـة عن «الشـعر والـثقـافة» يـقـول فيه: «فـأما الـثقـافة األولى وهي
ثـقافة تـعدد منـاظر الطـبيعة وتـنوعهـا في إنكلـترا فقـد كان لها أثـر عظيم في نـفسي حتى في
أثــنـاء سـفـري إلى مـسـتــقـر إقـامـتي وأنـا أنــظـر من نـافـذة الـقــطـار وال أزال أذكـر مالحـظـتي
ـنـاظر الـتي كـنت أراها من نـافذة نـاظـر التي رأيـتهـا من نـافذة الـقـطار عن ا الخـتالف تـلك ا
سطرة على ورقة ا صنعها مهـندس با القطـار في مصر. ففي مصر نرى األرض سهـالً كأ
وعلى مـستـوى واحد وفي إنـكلـترا تـرى القـطعـة الصـغيـرة من األرض تتـفاوت في االرتـفاع

... ظهر تفاوتاً عجيباً وا

وفي إنـكـلـتـرا رأيت الـوديان الـصـغـيـرة الـتي حتـوطـهـا اجلـبـال ورأيت الـتالل واجلـبال
مـكـسـوة بـاألشجـار ومـغـطـاة باجلـلـيـد أو بـدقـيق الـثلج شـتـاء ورأيت بـقـايـا الـغابـات الـكـبـيرة
ياه ـة ورأيت ا ة ولـهذه الـبقـايا أثـر في النـفس ال يقل عن أثـر الغـابات الـكبـيرة الـقد القـد
يـة الكبيرة لدى ـائية العا ساقط ا نـحدرة من تالل وكان أثرها في الـنفس ال يقل عن أثر ا ا
من كان صاحب خيال وإحـساس ورأيت دقيق الثلج يكسو الشـوارع والبيوت ويجعل النهار
ـقـمر فـزاد مـعـنى قول أبـي تمـام وضـوحـاً في نـفسي وإن كـان أبـو تـمام ـشمـس كالـلـيل ا ا

يشير إلى الزهر ال إلى دقيق الثلج وهو قوله:
تـــــريــــــا نـــــهــــــاراً مــــــشـــــمــــــســـــاً قــــــد زانه

ـــــا هــــــو مـــــقــــــمـــــر نــــــور الـــــربـى فـــــكــــــأ

ناظر تعددة قدرة على الوصف حتى على وصف ا ناظـر ا وقد زادتني مشاهدة تلك ا
غير اإلنكليزية سواء في ذلك الشعر الذي كتبته في إنكلترا أو بعد عودتي»(١).

وأثمرت هـذه الثقافة «ثقافة تعـدد مناظر الطبيعـة» قصائد عديدة في ديوان شكري عن
الـطبيـعة بأشكـالها وتـنوعها وفـيما يـخص الطبيـعة اإلجنلـيزية أثمـرت باإلضافـة إلى قصيدة
«اجلـبل» قصـائـده في «الغـابـة» و»الشالل» و»الـشـتاء»(٢). وعـندمـا يـصف الغـابـة ومظـاهـرها

: د. أحمـد إبـراهيم الـهواري. اجملـلس األعلى ـؤلفـات النـثـرية الـكامـلة - اجملـلد الـثـاني حتريـر وتقـد (١) ا
للثقافة ١٩٩٨ ص٤٨٥-٤٨٦ .

(٢) راجع ديوان عبدالرحمن شكري الصفحات: ٦٦٧-٦٦٨ ٥٥٦-٥٥٨ ٦٦٠-٦٦١ على التوالي.
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وأصواتـهـا اخملتـلـفـة يتـطـرق إلى أثـرها فـي النـفس وتـأثـيرهـا في مـعـمار الـكـنائـس الكـبـيرة
ـط الـبنـاء الـقـوطي (الـكـاتـدرائـيـة) في الـقـرون الـوسـطى فـجـاءت األعـمدة والـسـقـوف عـلى 
ـاً منـذ «شادها ابن آدم» الـقائـمة على االحـتيال ـعروف. ويـقارن ب حـياة الـناس فيـها قد ا
دن احلديثة فال يجد فرقاً فقد ظلت شريعة الغابة هي والقنص والصيد وب حياتهم في ا

سيطرة على النفوس والعقول: ا
لــــــبثَ الـــــــقــــــومُ فــــــيـكِ دهــــــراً فَــــــنَــــــاجــــــا

هُمْ ســــــــرارُ الــــــــفـــــــنــــــــون بـــــــاإليــــــــحـــــــاءِ
عُـــــمُــــــداً شـــــيّــــــدوا وسَـــــقْــــــفـــــاً لــــــبـــــهـــــوٍ

واســـــــتــــــــمـــــــدّوا من غـــــــابـــــــةٍ وســـــــمـــــــاء
ـــــا حــــــ شــــــادوا لـــــلــــــديـن بـــــيــــــعــــــةَ إ

نٍ تـــــــبـــــــدَّتْ كــــــــالـــــــغـــــــابـــــــة الـــــــلـــــــفّـــــــاء
صـــــرتِ مــــلـــــهىً وكـــــنتِ غـــــيْالً مَـــــخُــــوْفــــاً

ومـالذَ الــــــــــلــــــــــصــــــــــوص والــــــــــطُّــــــــــرَداء
وارتـــــــضــــــيـتِ األمـــــــانَ من بـــــــعـــــــد ذُعــــــرٍ

ــــــــديــــــــنـــــــة الــــــــشــــــــمـــــــاء لـم يــــــــزلْ في ا
فـــــــكـــــــأن األقــــــوامَ لـم يـــــــخــــــرجـــــــوا مــــــنْـ

ـــــــــــتـــــــــــنــــــــــائـي ــكِ وال زالَ عـــــــــــهـــــــــــدكِ ا

مر بـنا كيف أثارت أجـواء: الضبـاب والدخان وقـتامة النـهار واألمطـار مشاعـر الغربة
واحلـن إلى الوطن في نفس شكـري فقد كان سيئ احلظ في إقـامته بإجنلتـرا عندما سكن

بلدة شفيلد الصناعية التي تمتلئ سماؤها بالدخان واألمطار:
ـــــــرُّ بـــــــهـــــــا الـــــــدهـــ أنـــــــا فـي بـــــــلـــــــدة 

(١) ـــــر حـــزيــــنـــاً ال يـــســـتـــضــــيءُ بـــشـــمسِ

(١) انظر الفصل األول ص ٨٣ - ٨٤.
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لكن أجواء الطبيـعة اإلنكليزية لم تكن يهذه القـتامة طوال الوقت ففي قصيدته «الشتاء
في إجنلترا»(١) تـتحول الـقتامـة إلى شيء آخر بـفعل الثـلج وفضـله فيغـلب البـياض على كل
ــحى ســواد األرض وغـبــارهـا ويــنـشــر الـنـور والــزهـر األبــيض والــلـيــلـة الــقـمـراء شيء و
واألحالم وتـتـقـدم اآلمـال واحلب فـيـنـتـشـر الـدفء «دفء احلـيـاة ونـارهـا» رغم ثـلج الـشـتـاء
وللقصيدة مقدمة يقول فيها: «يسقط الثلج في إجنلترا شتاء على شكل حبات الدقيق فيعلو
ـا قد كـسيت الـدنيـا كسـاء من القـطن وكأن نـازل واألشجـار فيـخيل لـلـرائي كأ األرض وا
واقد ا بياض الـثلج من أثر بـياض أشعة الـقمر. وتذكى الـنار في ا النهـار ليلـة مقمرة وكـأ
ـواقد في الـبـيـوت فـكـأن ألـوان الـنـار ألـوان األزهـار الـزاهـيـة في جـنـة الـربـيع وتـذكي نـار ا
ـواقـد جـمراً وفي الـوجـوه جـمراً! وتـبـحث في الـقـلوب فـتـرى نار وجنـات الـوجـوه فكـأن في ا

احلياة وشرتها وترى احلب واآلمال لم يغضّ منها برد الشتاء وثلجه!»:
نـــشــرَ الـــضَّـــريبُ عـــلى الــبـــســـيــطـــة حـــلــةً

بـــــيــــضـــــاءَ تــــمـــــحــــو غـــــبــــرة الـــــغــــبــــراءِ
ــــا يــــســـــعى عـــــلى وضَـح الــــنـــــهــــار كـــــأ

يـــــســــــري الـــــفـــــتـى في لـــــيــــــلـــــةٍ قـــــمـــــراء
فــــكـــــأنَّ نــــور الـــــبــــدر مـــــا حــــلَّى الـــــثــــرى

بــــــرواء تـــــــلـك احلــــــلَّـــــــة الـــــــبــــــيـــــــضــــــاء
ـــــســـــاكن كــــــســـــوة مـــــنه كـــــمـــــا وعـــــلـى ا

ــــفــــارقَ شـــيــــبــــةُ الــــشَّــــمــــطـــاء تــــعــــلــــو ا
ـــــــقــــــــمــــــــرٍ فـي لــــــــونه وإذا اســــــــتــــــــراح 

ُ الـــــــــــــــرائـي راءٍ تـــــــــــــــرى األحــالمَ عــــــــــــــ
ــــواقـــدُ في الــــبــــيـــوت تــــضــــاحـــكتْ وإذا ا

مـن شــــــــــــــدةِ اإليــــــــــــــقــــــــــــــاد واإلذكــــــــــــــاء

(١) ديوان شكري  ص٦٦٠-٦٦١ .
- وفي قصيدة «وطن الضباب» ألبي شادي جنده يرد على « من عاب » أجواء الطبيعة بإجنلترا ألن:

احلسن فيك عزيز   متــوج بهضابكْ
األعمال الشعرية الكاملة ص ١١٢ .
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خِـــــلْـتَ الــــربـــــيعَ ســـــعـى إلــــيـكَ بـــــحــــفـــــله
والــــــنــــــارَ زهــــــرَ اجلـــــنــــــة الــــــفــــــيــــــحـــــاء

يـــذكي الــــوجـــوهَ لـــهــــيـــبُــــهـــا فـــتــــراهـــمـــا
جــــمـــــرينِ يـــــشـــــتـــــعالن فـي الــــظـــــلـــــمــــاء

ومع ذلـك كله ال يفضل شـكري فصل الشـتاء وله في ذلك مقطـوعة يخبـر عنوانها عن
مضمونها وهو «ذم الشتاء»(١).

: «شـخـصت إلي عـيون أمـا فـخـري أبو الـسـعـود فـيـخص اجلبـال األوربـيـة بـقـصيـدتـ
زج الـتأمل الـفـكري بـاخليـال الذي يـضـفي على اجلـبال هـاتيك الـربى» و«اجلـبال» وفـيهـمـا 
مالمـح إنسانية وهي بـهذا تقترب من تـصور شكري للظـاهرة الطبيـعية مع مالحظة أن كال
الـشـاعـرين قـضى بـعثـته الـدراسـيـة في دولـة واحـدة (إجنـلتـرا) فـاجلـبـال تـارة تكـشف وجه
ـضموم» وتمتـلك ثوب من النبات األفق إذا كـانت متفرقة وتـارة «تسده سداً عليّ بـشملها ا

طرز بالغيوم وقد جرب صعودها: والثلج ا
لـم أمـضِ فـــــيــــــهــــــا صــــــاعــــــداً إال مــــــضت

صُــــــــعُـــــــداً لــــــــشــــــــأوٍ ثَمَّ غــــــــيــــــــرِ مَـــــــرُومِ
تَـــــعْـــــرَى وَتـــــكْــــــسى بـــــالــــــنـــــبـــــات وآنـــــةً

بـــــــطــــــبــــــاق ثــــــلجٍ فـي طــــــبــــــاقِ غــــــيــــــوم
تـــــــغــــــدو ذُراهـــــــا لــــــلــــــريـــــــاح مـالعــــــبــــــاً

ولــــــــــــــكـل هـــــــــــــــطَّــــــــــــــالٍ أجـشَّ هــــــــــــــز
حـــــــــــتـى إذا وافـتْ ذُكــــــــــاءُ فـــــــــــأوْهَــــــــــنَـتْ

أوصــــــــالَ ثـــــــلـجٍ فــــــــوقـــــــهــــــــا مَــــــــرْكـــــــوم
ســـــــالت جـــــــوانـــــــبُــــــهـــــــا بـــــــســــــيـلٍ دافقٍ

مــــــتـــــوثـبٍ فــــــوق الــــــصـــــخــــــور عــــــمــــــيم

صدر السابق ص ٢٢٩ . (١) ا
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فـارقة ويـبـرز التـشخـيص عنـدما يـحس الشـاعر بـشرقـيته وهـو في حضن وحتضـر ا
طبيعة الغرب فتُرى من ينكر اآلخر?:

شَــــخـــــصَتْ إلـيّ عــــيــــونُ هـــــاتــــيـكَ الــــرُّبى
في حــــــــيــــــــرةٍ مـن أمـــــــرِهــــــــا وســــــــهـــــــوم

ـــــا أنــــــكـــــرنَ ظــــــاهـــــرَ هــــــيـــــئــــــتي وكــــــأ
ــــــــــا قـــــــــــد راعَـــــــــــهُـنّ قـــــــــــدومـي وكـــــــــــأ

وأنــــا أُغـــــمــــغـمُ بــــيـــــنـــــهــــا بـــــقــــصـــــيــــدةٍ
عــــــربـــــــيـــــــةِ األلــــــفـــــــاظ والـــــــتــــــنـــــــغـــــــيم

ـــــا وَطِــــئـتْ شـــــوامخَ هَـــــضْـــــبِـــــهــــا ولـــــر
قِــــــدْمــــــاً فـــــوارسُ حــــــمْــــــيــــــرٍ وتـــــمــــــيم(١)

كانت الـطـبـيعـة مالذاً جلـأ إلـيه فـخري أبـو الـسـعود كـلـمـا اسـتبـد به الـشـعور بـالـغـربة
الـواقعـية (الـبعـد عن الوطن واألهل) والـنفسـية (الـنفـور من الواقع والـصدام مـعه) وقد جرب
» ورفيقاً وعبر الغربت فأحب السفر وتنقل ب إجنلترا وفرنسا واتخذ من الطبيعة «جاراً

: عن حبه لها ودورها في األدب شعراً ونثراً
حــــسنُ الـــطــــبـــيــــعـــة خــــيـــرُ مــــا مُـــتــــعْـــتُهُ

فـي عــــــــــالـمٍ لـم آتـه مـــــــــتــــــــــخــــــــــيـــــــــرا (٢)

وهي عـنـده «إلف الـشـاعــر احلـمـيم وتـوأم روحه ومـرتع فـكـره ومـتـاع بـصـره ومـهـبط
وحـيه ومـعاهـد متـعاته وذكـريـاته إلى ظاللهـا يسـكن وبـ محـاسنـها يـهـيم وعنـدها يـنفض

أوشاب العيش ويستريح فكره الذي أضناه التعب» (٣).

(١) ديوان فخري أبو السعود ص٢١٦-٢١٧ .
(٤) ديوان فخري أبو السعود  ص ١٢٨ قصيدة: منظر ال متاع.

وعن أثر الطبيعة في الشعر يقول: (الديوان ص٢٠٣-٢٠٤ قصيدة: غب سماء)
يلهم الشعر أنفس الشعراء.                   هي شعر الوجود أحر به أن 

: فخري أبو السعود. الرسالة ١٩/١٠/١٩٣٦ . (٣) الطبيعة في األدب
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درسـة الرومانسيـة وهو في هذا امتداد هذا االحتفـاء بالطبيـعة صدى تأثره األكـيد با
ازني) الذين اتـخذوا الطـبيـعة ميـداناً أساسـياً لـلتعـبير لشـعراء الديـوان (العقـاد وشكـري وا
عن أفـكـارهم وعـواطفـهم وهم في هـذا أيـضاً «مـتـأثـرون إلى حد بـعـيد عـن قصـد وعن غـير
هم قصـد بـالشـعراء الـرومـانسـي األوربـيـ في اتخـاذهم من مـشاهـد الـطبـيعـة رمـوزاً لعـا
الـنفسي يـخلـعون عـليـها مـشاعرهـم الذاتيـة وذريعـة للـتنـفيس عـما يجـيش في صدورهم من

عواطف» (١).

وفضالً عن ترجـمة أبي السعـود لقصيدة فـيكتور هـيجو «الطـبيعة واإلنـسان» وقصيدة
وردزورث «حـديث الـطـبـيـعة» (٢) فـإن ديـوانه ضم أكـثـر مـن قصـيـدة عـن الـطـبـيـعـة األوربـية
فـوصف اخلريف فـيها وكـيف يتـسامى حسـناً وطـيباً «في ربـوع يطـول عمر شـتاها» ووصف
«السـحاب» اإلجنـليزي الـذي « تسعـى جنود الـبرد حتت جنـاحه» ورسم لوحـة رائقة لـلغروب
ـسـيـطـرة عـلى عـلى اخلـلـيج(٣). لـكن قـصـيـدته «آيـة اجلـزر» تـأتي خالصـة مـركـزة لألجـواء ا
ـنـاخـيـة الـثلج اجلـزيـرة اإلجنـليـزيـة: الـشـتـاء الطـويل الـريـاح الـبـرد األمطـار الـتـقـلـبات ا
الـشمس الضـباب ويـنتهي إلى الـتأمل والـدرس الذي ينـبغي استـيعـابه والرسالـة التي يود

أن يعيها أبناء الشرق خاصة:
جـــــزيــــرة قـــــد أشــــاحَـــــتْــــهـــــا يَــــدُ الـــــقــــدرِ

عـن الـــــشــــــطــــــوط فـــــقــــــامتْ آيــــــةُ اجلُـــــزُرِ
قــــد اســـــتــــوتْ وسـطَ أمــــواجٍ تـالطــــمُـــــهــــا

ــــطـــر نَـــصْـبَ الـــريــــاح ونـــصبَ الــــبـــرد وا
إذا الــــــشــــــتــــــاءُ أتــــــاهــــــا لـم يَــــــرُمْ حــــــوالً

عــــنـــهــــا وغـــشَّى فــــجـــاجَ األرض بــــالـــكَـــدَر
يـــــــــــأتــــــــــيـكَ فـي كــل يــــــــــومٍ مـن حتــــــــــوُّلِـه

شـــــأن جـــــديـــــد وأمــــر غـــــيـــــرُ مــــنـــــتـــــظــــر
✸✸✸✸✸✸✸✸

عاصر. دار النهضة- بيروت ١٩٨١ ص١٤٣ . (١) د. عبدالقادر القط: االجتاه الوجداني في الشعر العربي ا
(٢) ديوان أبي السعود ص٦٩ ٧٦ .

(٣) راجع قـصائـده: في اخلريف الـسـحاب الـغروب عـلى اخللـيج. في الـصفـحات٨١- ٨٢ ١٠٨-١٠٩ ٢١٤-
٢١٥ من الديوان.
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لـــــــكنّ شــــــاعــــــرَهــــــا ســـــــارت نــــــبــــــاهــــــتُه
فـي اخلـــافـــقـــ وجـــابتْ ســـالفَ الـــعُـــصـــرِ

وقــومُــهـــا في أقــاصـي الــشــرق قـــد رفــعــوا
والــــغــــربِ رايـــــةَ رب الــــسَّــــبـقِ والــــظــــفــــر

ـــــعـــــجــــزةٍ الــــلـهُ يـــــشــــهـــــدُ مـــــا جـــــاءوا 
ـــــــ وال بــــــدْعٍ مـن اخلَـــــــبَــــــر في الـــــــعـــــــا

لــــــــكـــــــنّـه اجلِـــــــدُّ تــــــــنـــــــقـــــــادُ األمــــــــورُ به
لـــلــــطــــالــــبــــ ويـــدنــــو عــــازبُ الــــوطـــر(١)

ـمـتع لـلـطـبـيعـة األوربـيـة في الـظـهـور لـدى شـعراء يـسـتـمـر الـوجـهان مـعـاً: الـقـاسي وا
الـدراسة فـيكتب عـلي اجلارم عن «يـوم عبوس»(٢) شـديد الـبرد ويـتذكر صـبحـاً من أصباح
«نوتـنجـهام» الـبـريطـانيـة التي تـلقـى فيـها عـلومه مع فـقيـد يـرثيه وقـد حجب الـضبـاب ضوء

الشمس وكأن الليل بال آخر:
بـالد كـــــأن الــــشـــــمـسَ مـــــاتت بـــــأفـــــقِـــــهــــا

ُ الـــسُّـــحـب تـــدمعُ فـــظـــلَّـتْ عـــلـــيــــهـــا أعــــ
ـــــصـــــابـــــيحَ اخلـــــوافـقَ حـــــولَـــــنــــا كـــــأن ا

ســـيــــوفُ وغىً في ظـــلــــمـــة الـــنَّـــقْـع تـــلـــمع
كــــأن بـــــيــــاضَ الــــثــــلج يُـــــنْــــثــــرُ فــــوقــــنــــا

صـــحـــيــفـــتُك الـــبـــيــضـــاءُ بل هـي أنــصع(٣)

وهي الـبالد عينها الـتي يحن إلى بعض ذكرياته فـيها بعد عـودته سنة ١٩١٢ ويسائل
الطير عن أيامها وأخبارها وكانت في تصور سابق له:
ــــــــــــــهــــــــــــــا أرض كــــــــــــــأن إلــهَ األرضِ أودعَ

بـــــــدائَعَ احلـــــــسـن من عـــــــونٍ وأبــــــكــــــار(٤)

(١) ديوان فخري أبو السعود  ص٩٧-٩٨ .
(٢) ديوان اجلارم ص٢٣٦ .

. (٣) ديوان اجلارم ص٤٣٦ قصيدة: رثاء أم
(٤) ديوان اجلارم ص ٢١٨ قصيدة: ذكرى الغرب.
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وكـما كـانت الطـبيـعة «أم الـشعـر» في تقـديـر شوقي فـإنهـا في تقـدير عـلي محـمود طه
«أستاذ الشاعر»  وال أوضح في عظم إحساس الشاعر بالطبيعة من قوله:

ـــــــروجُ وأســـــــتـــــــا مــــــعـــــــهــــــــدي هـــــــذه ا
ذي ربــــيعُ الــــطـــبــــيـــعــــــةِ الـــفَــــيْــــنـــانــهْ (١)

فـتون باجلمـال وقد أوقدت كثـرة األسفار هذا االفـتنان وأسهمت وال ريب إنه الـشاعر ا
ثيـر اجلذاب فكانت رحلة الصيف في اتساع أفق الـتجربة لديه وصبغ شعـره بهذا الصباغ ا
إلى أوربا وتنـقله من بلد إلى بلد طـقسًا يؤدي فروضه في كل عام عائـدًا برصيد شعري أغنى

كن نعته «سندباد الشعر العربي» في العقد اخلامس من القرن العشرين.  ديوانه حتى 

في مـرحلة بـاكرة من حـياته الشـعريـة يكتب قـصيدة «الـقطب» عـلى أثر مشـاهدة رواية
سيـنمـائية تـصور مـشاهـد القـطب الشمـالي محـاوالً تقـريب صورة هـذا الصقـع القصي من
اً رهـيباً يرعى فيه «الزمهرير والثلج» وتلفه غياهب األرض فيزداد األمر غموضاً ويظل عا

الصمت واألسرار:
هــــــــو لـــــــيـل مـن الـــــــغــــــــيـــــــاهـب ضــــــــافي

وأد فـي لُــــــــــجَّـــــــــةِ الــــــــــثــــــــــلـج طــــــــــافي
وبــــــــحـــــــار إن رُدْتــــــــهــــــــا لـم جتــــــــدْ غـــــــيْـ

ــــــــرَ جـــــــلـــــــيـــــــدٍ مـن لُـــــــجـــــــةٍ وضـــــــفــــــاف
وجـــــــــبـــــــــال مـن الـــــــــثـــــــــلــــــــــوج تَـــــــــدَجَّى

رائـــــــــعــــــــاتِ الـــــــــسُّــــــــفـــــــــوح واألعــــــــراف
وطـنُ الـــــزَّمـــــهـــــريـــــر والـــــثــــــلج ال الـــــقـــــيْـ

ــظُ وال كـــــــــدرةُ الــــــــرمـــــــــال الـــــــــسّـــــــــوافي
عـــــــــــالـم كـــــــــــلـه ســــــــــــكـــــــــــون وصـــــــــــمـت

مـــــــــــتـــــــــــرامـي احلـــــــــــدود واألطــــــــــراف(٢)

(١) ديوان علي محمود طه ص ٧٠ قصيدة: الفن اجلميل.
صدر السابق ص ٦٣-٦٤ . تدجى تتدجى: تنتشر وتنبسط. األعراف: جمع العرف وهو أعلى اجلبل. (٢) ا
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وتـعود األسـئلـة أكثـر ازدحاماً عـن كنه هذا الـقطب ويـف الـشاعـر به ألنه «فتـنة األبد
اخلالـي» ومبـعث الظـنون واألراجـيف ويـسعـده أن يظل مـوطنـاً لـسحـر اجملهـول عزيـزاً على
ـكـتــشـفـ حـتى بــعـد مـحـاولــة «أمـنـدصن» اقـتــحـام حـدوده (في عـام ١٩٢٧) لــذا يـخـتـتم ا
الــقـصـيـدة ســاخـراً من تـلـك احملـاولـة ومـؤكــداً أن جـمـال الــقـطب مـســتـمـد من كــونه «غـيـبـاً

مستحباً» وسراً خفياً:
قـــــــيـل حـــــــامـــــــوا عـــــــلـى ذُراك وألـــــــقــــــوا

فــــــــوق واديـكَ نـــــــظــــــــرةَ اســـــــتــــــــشـــــــراف
وأراهُـمْ فـي زعـــــــــمــــــــهـم قـــــــــد أســـــــــفّــــــــوا

ــــــــــمـــــــــا إســــــــــفـــــــــاف بـكَ يــــــــــا قـــــــــطـبُ أيَّ
تــــــشــــــهـــــدُ الــــــكــــــائــــــنـــــاتُ أنـك أمــــــســـــيْـ

ـتَ وتـــــمــــسـي سِــــرَّ الـــــوجــــودِ اخلـــــافي(١)

تـزج في قـصـائد عـلي مـحـمود طه فيـمـا عـدا ذلك فـإن اجلمـالي من طـبـيعـة الـغـرب 
كن االكتفاء باإلنساني وأخص قـصائد الغـزل والتي يتنـاولها الكـتاب في فصل تال لـكن 
ـثال من قـصيـدته عن «بـحيـرة كومـو» وتعـتبـر بحـيـرة كومـو «أجمل الـبحـيرات الـثالث التي
ينفرد بـها اللمبـاردي اإليطالي ومن أجمل مـفاتن أوربا التي جذبـت إليها كثـيراً من الشعراء
فألهمتهم أرق أشعارهم وأعذب أغانيهم وقـد زار الشاعر هذه البحيرة متنقالً ب شواطئها
ـسك الشـاعر بـريشـة الرسـام ينـتخب من سـمى بالـبرونـات...» و ومـدنهـا وأروع جبـالهـا ا
ـشـاهد تـنـشط اخلـيـال وجتذبه إلـى حلم من ظـواهـر الـطبـيـعـة حولـه ما يـصـنع لـوحـة ثريـة ا

أحالم اليقظة «حلم الشيخ بالصغر..»:
الــــبـــحــــيــــراتُ واجلـــبــــال تـــوشَّــــحْنَ بــــالـــشــــجـــرْ
وتَــــنَــــقَّــــبْنَ بــــالــــغــــمـــام وأســــفــــرْنَ يــــالــــلــــقــــمـــر
والــــبــــرونــــاتُ غــــادة لــــبِـــــست حُــــلــــة الــــســــهــــر
نُــــثـــرتْ فــــوقـــهــــا الـــديــــارُ كـــمــــا يُـــنــــثـــرُ الــــزهـــر

(١) ديوان علي محمود طه ص ٦٦ .
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ـن عـــــبـــــرْ وعـــــبــــــرْنـــــا رحــــــابَـــــهـــــا فــــــأشـــــارت 
هــــاكـــهــــا قُــــبــــلـــةً فــــمن رامَ فــــلــــيــــركبِ اخلــــطـــر!
فَـــــســـــمَــــوْنـــــا خلـــــدرهـــــا زمــــراً تـــــلـــــوهـــــا زُمَــــر
ــــــــــحـــــــــلّـقٍ ال دُخــــــــــان وال شـــــــــرر فـي زجــــــــــاجٍ مُ
يــتـخـطَّـى بـنـا الــفـضــاءَ عـلى الــسُّـنْـدس الــنَّـضِـرْ(١)

وفي هـذه القصـيدة أعلن الـشاعـر «شاعر الـنيل» عن نهـجه اجلديـد حياة وفـناً وعزمه
على «التزود» من طبيعة الغرب وفـنه ما استطاع إلى ذلك سبيالً فإن اجلمال ها هنا موحى

كل شاعر.

لم تكن بحيـرة كومو اإليطـالية البحـيرة األوربية الـوحيدة التي رادهـا الشاعر احلديث
وأوحت له شعراً فقد زار الشاعـر حفني ناصف (١٨٥٦-١٩١٩) إحدى بحيرات سويسرا
ـتـزجاً بـحـمال ـرأة الـغـربيـة  ورسم لـها لـوحـة شـعريـة يـصـحو فـيـهـا اإلحسـاس بـجـمال ا
نظر البحيرة ويتجـاوب غناء الطبيعة (الوُرق) مع غناء البـشر لكن يظل اإلحساس بطرافة ا
ـنـطــلـقـة في الـهـواء واألسـهم الـصـادرة من عـيـون ـشــاكـلـة بـ أسـهم األلـعـاب الـنـاريـة ا وا

احلسناوات أبرز ما يود الشاعر أن يقدمه لقرائه:
ــــــــهـــــــــا بــــــــ إڤــــــــيــــــــانٍ ولــــــــوزانِ سـل ا

ـــــغــــرم الـــــعــــاني مــــاذا فـــــعــــلْـنَ بــــقـــــلب ا
إذْ كنَّ فـي الـــــفُــــــلْك كــــــاألقـــــمــــــار في فَــــــلَكٍ

يُـــــشـــــرفـنَ فـــــيه عــــــلى ألــــــعـــــاب نـــــيـــــران
فـــــكمْ مـن األرض ســـــهـم لـــــلـــــســـــمـــــاء وكمْ

ســـــــهم تـــــــســـــــدَّدَ لـي مـن حتت أجـــــــفـــــــان
يـــعـــلـــو الــــبـــحـــيـــرةَ مـن نـــيـــرانـــهـــا شـــرر

كـــزفـــرتي حـــ يـــجـــري مـــدمـــعي الـــقـــاني

صدر السابق ص١٣١ . (١) ا



- ٢٠٤ -

ــــانـــــاً ومــــيــــســــرةً َ بــــالــــفُـــــلْك أ يـــــذهــــ
فـــــيـــــهــــا ويـــــطـــــربنَ مـن تـــــوقــــيـع أحلــــان

َ بــــــاألفـــــواه مـــــطـــــربـــــةً سِــــــرب يـــــغـــــنـــــ
وثـــــــــلـــــــــة بــــــــــربـــــــــابــــــــــاتٍ وعـــــــــيـــــــــدان

والـــوُرْقُ في الــــشـــاطـئ األدنى جتــــاوبُـــهـــا
َ شـــــدوٍ بـــــ أفـــــنـــــان(١) تُـــــبـــــدي أفـــــانـــــ

دينة الغربية ثانياً: ا

ـعادلة انع وا ديـنة - فـيمـا انتـهى إليه جـمال حـمدان - تـتحـدى التعـريف اجلامـع ا ا
ـدينـة أكثر من أن نـقول ما هي(٢) ورأى «جوزيف وجـزة ومن السهل أن نـقول مـا ليست ا ا
ريـكــورت» أنـهـا تـشـبه احلـلم ومن طــبـيـعـة احلـلم جـعل األشـيــاء تـنـبـو عن الـتـعـريف احملـدد

الدقيق(٣).

وقف الـشعري مـنها كان كان وشـؤونه فإن ا ـدينة كـذلك عند الـعا بـا وإذا كانت ا
ـعاصـرة مـداه مع « ت.س. إليوت» وقـف الـرافض للمـدينـة ا واضحـاً إلى حد بعـيـد فبـلغ ا
عاصرة قطع األول مـنها تـغدو احليـاة ا في قصـيدته الشـهيرة «األرض اليـباب» في ختـام ا

دن الكبرى في أوربا عبئاً يثقل كاهل اإلنسان فيكاد يصيح: في ا

«مديـنة الـوهم/ حتت الـضبـاب األسمـر من فجـر شتـائي/ انـساب جـمهـور على جـسر
وت قد طوى مثل هذا اجلمع...»(٤). لندن غفير/ ما كنت أحسب أن ا

(١) على البحيرة: حفنى ناصف. مجلة الزهور يوليو ١٩١٠ .
-  Evianو Lausanne مدينتان على بحيرة جنيف في سويسرا.

- حفـنـي ناصـف: من مـوالـيد الـقـلـيـوبـيـة درس بـاألزهـر ودار الـعـلـوم واشـتـغل بـالـتـدريس والـقـضاء
. صرية تتلمذ عليه: أحمد شوقي ولطفي السيد وطه حس واشترك في حترير الوقائع ا

دينة العربية: د. جمال حمدان. دار الهالل ١٩٩٦ص ٦٤ . (٢) ا
عرفة (١٩٦) ١٩٩٥ص٣٠٠ . عاصر: د. مختار أبو غالي. سلسلة عالم ا دينة في الشعر العربي ا (٣) انظر: ا
ـؤسسة الـعربيـة للدراسـات والنشـر بيروت (٤) األرض اليـباب الشـاعر والقـصيدة: د. عـبدالواحـد لؤلؤة. ا

ط(٣) ١٩٩٥ ص٣٨ .
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وهـو مـوقف تـعـود جــذوره إلى بـودلـيـر الـذي نـعت بـاريس بـأقـسى الـنـعـوت (اجلـحـيم
دينة لم يكن بهذه كن التأكيد على أن موقف الشـاعر جتاه ا اخـور...) ومع ذلك  عتقل ا ا
احلـدة في كل الفترات كـما لم يكن أحادياً أو ثـابتاً لدى الـشاعر الواحد وعـلى ذكر بودلير
دينـة يتـحدث عن كوخ في مـنطقـة ويلز: فإن شعـور األلفة يـتولد لـديه عنـدما يحل الـشتاء بـا
«أليس صحيحاً أن البيت اللطيف يجعل الشتاء أكثر شاعرية وأن الشتاء يضفي مزيداً من
الشعر علـى البيت? كان الكـوخ األبيض مبنيـاً على طرف الوادي الـصغير محـصوراً بجبال
ـبالغ في بسـاطته - في تعـبير غاسـتون باشالر - يـجعلـنا نقبل أحالم عالـية..» هذا النص ا
يقظة الـطمأنينة التي يوحي بـها ويبعث إحساساً بالهـدوء والراحة إلى اجلسد والنفس إننا

دينة(١). عندها نشعر أننا نعيش في القلب الذي يحمينا قلب البيت الذي في ا

كـان جمـاليـاته وهي الـفكـرة التي عـارض بـها «بـاشالر» الفـكرة ومن األلـفة يـستـمـد ا
الوجودية التـي تقول: ح نولـد نلقى في عالم معـاد نولد منـفي فهو يـرى أننا نلقى - في
المح الـبـدايــة - في هـنـاءة بـيت الــطـفـولـة فـالــبـيت والـكـون واألعــشـاش واألركـان وكـذلك ا
تنـاهي في الكبر الداخل واخلارج واالستدارة كل ـتناهي في الصغر وا والصفات مثل: ا
هذه األشيـاء - كما يؤكد - ليست صفـات هندسية بل مالمح ألفة. قـال ريلكه: «العالم كبير

ولكنه في داخلنا عميق كالبحر» (٢).

ـدن الـغـربـيـة الـتي شـغـلت الـشـاعـر الـعـربي بـوضـوح في الـنـصف األول مـن الـقرن وا
دن األندلسية مدن أخرى. دينة اإليطالية ا كن تصنيفها في التالي: باريس ا العشرين 

ـديـنـة ذاتـهـا فـإن مـا يهم ـديـنـة مـتـعـدد اجلـوانب ومتـسع بـاتـسـاع ا وألن مـوضـوع ا
الـبـحث هـنا هـو الـتـركيـز عـلى الـعنـاصـر التي أسـهـمت في تـشـكيل الـبـعـد اجلمـالي لـصورة

الغرب.

ؤسـسة اجلامعية للـدراسات والنشر - بيروت كان ترجـمة غالب هلسا. ا (١) غاستون باشالر: جمـاليات ا
ط(٣) ١٩٨٧ ص٦١ .

صدر السابق  ص ٧ ١٧٠ . (١) راجع ا



- ٢٠٦ -

<  باريــس

ــكن الـقــول: إن بــاريس لم تــكن مــجـرد مــديــنـة ذات صــفـات ط «بــاشالر»  وعــلى 
تـناقـضـات عنـد الرحـالة اً من الـدهـشة واأللـفة وكـذلك مـرتعـاً للـغـرائب وا جغـرافـية بل عـا
واألدبــاء الـعـرب مـنـذ زمن رفـاعــة الـطـهـطـاوي وحــتى مـنـتـصف الـقــرن الـعـشـرين ومن هـذا
كن دح والتـفضيل على العـواصم األوربية األخرى و الـتصور نبتت كل صـور اإلعجاب وا
اإلقرار مبدئـياً بأن حضورها في النـثر كان أوسع مدى وأعلى قيمة(١). قام الشيخ مصطفى
ن أحبوا باريس عبدالرزاق برحـلة دراسية إلى فرنسا (١٩٠٩-١٩١٤) وكان مـثاالً صريحاً 
حبـاً جمـاً يقـول: «في باريـس جمـال يجـمع ب أبـدع ما يـتجـدد من نتـاج الذوق والـفن وب
جالل الـقـدم وقـد نقـل لي أديب عن شـوقي بك أنه قـال: إن بـاريس كـاجلـواد األصـيل يـريد
شاعر النيل: أن حسن باريس ذاهب في غور األجيال يغتذي باحلديث والقد ويرجع إلى

. حب في اجلمال صميم وعليه طابع األصل الكر

لـيست بـاريس صنع شـعب من الشـعوب وال عـمل عصر من الـعصـور ولكـنهـا جماع
ـدنـيـات الـبـائـدة ومـا تـمـخض عـنه ذوق الـبـشـر وعقـلـهم مـا اسـتـصـفـاه الـدهـر من نـفـائس ا

وعملهم من آيات الفن والعلم واجلمال.

بـاريس جنـة فيـها ما تـشتـهي األنفس وتـلذ األعـ فيـها لألرواح غـذاء ولألبدان غذاء
وفيها لكل داء في احلياة دواء. فيهـا كل ما ينزع إليه ابن آدم من جد ولهو ونشوة وصحو
ولـذة وطرب وعلم وأدب وحـرية في دائرة النـظام ال حتدها حـدود وال تقيدهـا قيود. باريس

عاصمة الدنيا ولو أن لآلخرة عاصمة لكانت باريس!»(١).

كن مـراجـعة الـتالي: د. خـلـيل الشـيخ: بـاريس في األدب العـربي احلـديث. د. محـمد (١) وفي هـذا السـبـيل 
ديـنة في الـعصـر احلديث. عـالم الفـكر - مـجلـد ١٩/ عدد٣/ أكـتوبـر - ديسـمبر عـبده بـدوي: الشاعـر وا

. ١٩٨٨
S. .moreh : town and country in modern Arabic poetry .Asian and African studis8
(1984) PP161-185.

ؤسـسة العـربية : أشـرف أبو الـيزيد. دار الـسويدي لـلنـشر والتـوزيع/ ا (٢) مذكـرات مسـافر حتريـر وتقد
للدراسات والنشر ٢٠٠٤/ ص٣٢ .
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طـيـة أشبه هذا الـبـعد اجلـمالـي للـمـدينـة سيـطـر على الـشـعراء وحتـول إلى صـورة 
باألسـطورة أو احللـم كلمـا تعرضـوا لذكرهـا وذكراها. وقـد احتفى شـوقي الشاعـر بباريس
عـلى نحو لم يـتكـرر مع مدينـة أوربية أخـرى فكـتب عن ذكرى «غاب بـولونـيا» ووصف «قسم
األزهار» و «مـيدان الـكونكـورد» ثم كانـت قصيـدة «باريس»(١) ويظـهر فـيهـا جمـيعـاً التـجربة
الشـخصـية والـعالقة اخلاصـة التي نـشأت من إقـامته بـها دارسًا (١٨٩١-١٨٩٣) و «مع أن
ـعـروف عـنه أنه كـان شـاعـراً غـيـريـاً إال أن قراءتـه بتـأن تـظـهـر أنه لم يـنس ذاتـه ومن هـنا ا

آخذ التي أخذها عليه عباس محمود العقاد»(٢). ترتفع عنه كثير من ا

يـة األولى إشفاق احملب على يشفق شوقـي لتعرض بـاريس للخطـر أثناء احلـرب العا
مـحبوبته اجلميـلة ويتلذذ بالـعذاب من أجلها «جهد الـصبابة ما أكابـد فيك» ويصحو احلن
دينة امرأة ذات إليها حتى صاح «أشتهي ماء احلياة بـفيك». ويستمر اخلطاب في تصوير ا
مالمح أنـثوية (بـنان عـيون جفـون..) لكنـها متـمنـعة حتول األحـداث دون الوصول إلـيها ثم
يستفـيق على حقيقة فاجعة وهي تعـرض «جنات النعيم» للغزو فيـقف مدافعاً عنها بأسلحة

البيان ضد مزاعم خصومها:
زعــــــــمــــــــوكِ دارَ خـالعـــــــــةٍ ومــــــــجــــــــانــــــــةٍ

! ودعــــــــــارةٍ يـــــــــــا إفـكَ مــــــــــا زعـــــــــــمــــــــــوكِ
إن كــــــنت لــــــلــــــشَـــــهــــــوات رِيًَّــــــا فـــــالــــــعال

شــــــــــهــــــــــواتُــــــــــهـن مُــــــــــرَوَّيــــــــــات فــــــــــيـك
تـــــــلــــــــديـنَ أعالمَ الــــــــبـــــــيــــــــان كـــــــأنــــــــهمْ

أصـــــــحــــــــابُ تـــــــيـــــــجـــــــانٍ مـــــــلـــــــوكُ أريك

ـطـولـة «عـلى قـبـر (١) انـظـر ديـوان شـوقـي جـ١/ ص٧٤-٧٥ ١١٩ ١٢٠ ١٢٦-١٢٨ . هـذا فـضالً عن وقـفـته ا
نابليون» جـ٢/٥٦٤-٥٧٠ و«ذكرى هيجو» جـ٢/٤٦١-٤٦٢ .

دينة في العصر احلديث ص ٧٩٠ . (٢) د. محمد عبده بدوي: الشاعر وا
ـازني: ــاضي. ص١٤٩-١٨٥  و: الـعـقـاد وا - ويــراجع: الـعـقـاد: شــعـراء مـصـر وبـيـئــاتـهم في اجلـيل ا

صر - أبريل ١٩٢١ جـ١/ ص٣-٨ . الديوان في النقد واألدب. مكتبة السعادة 
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فـــاضتْ عـــلـى األجـــيـــال حــكـــمـــةُ شـــعـــرهمْ
ــــــعْـــــروك وتــــــفــــــجّــــــرت كــــــالــــــكــــــوثــــــر ا

والـــــعـــــلـمُ في شــــــرق الـــــبـالد وغـــــربـــــهـــــا
مــــــــــا حَـجَّ طــــــــــالــــــــــبُـه ســــــــــوى نــــــــــاديـك

الـــــــــعــــــــــصــــــــــرُ أنـت جـــــــــمــــــــــالُـه وجـالله
ـــــــسْـــــــمُــــــوك ـــــــنــــــيـــــــانِـه ا والـــــــركـنُ مـن بُ

أخـــــــذتْ لــــــــواءَ احلـق عـــــــنـكِ شــــــــعــــــــوبُه
ومـــــــشتْ حـــــــضـــــــارتُه بـــــــنـــــــور بَــــــنـــــــيك

وخــــزانــــةُ الـــــتــــاريخ ســــاعـــــةَ عــــرضِــــهــــا
لــــلـــــفــــخــــرِ خـــــيــــرُ كـــــنــــوزِهــــا مـــــاضــــيك

..........................................................
..........................................................

إن لـم يَــــــــــقُـــــــــوكِ بــــــــــكـل نــــــــــفـسٍ حـــــــــرةٍ
فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــلــهُ جــلَّ جــاللُـهُ واقـــــــــــــــــــيـك

إن الـقـيم احلـضـاريـة الـتي يـدافع بـهـا شـوقي عن بـاريس (مـثل الـعـال والـبيـان والـعـلم
واحلق والـتاريخ اجمليـد) يبـرزها باسـتخدام مـصطـلحات ديـنيـة مثل: فاض حج ركن وهي
مصطلحـات ترتبط باحلج والكـعبة «ليؤكـد اتخاذ باريس قبـلة حضارية» وعـجز البيت األخير
طلب عـندما ـوقف جد الرسـول صلى الـله عليه وسـلم عبـدا «فالـله جل جالله واقيك» يـذكر 

أراد األحباش هدم الكعبة فقال: إن للبيت رباً يحميه (١).

دينة وحنينه إلى أيامها: وال تنتهي القصيدة قبل أن يسجل شوقي عالقته اخلاصة با
يـــا مــــكـــتــــبي قـــبـل الـــشـــبــــاب ومـــلْــــعـــبي

وَمـــــــقـــــــيلَ أيـــــــام الــــــشـــــــبــــــاب الـــــــنُّــــــوك

(١) يراجع: تهذيب سيرة ابن هشام ص١٧ . 
و: باريس في األدب العربي احلديث ص٦٨ .
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ــــــــداهــــــــا عــــــــلى ومــــــــراحَ لــــــــذاتي ومَــــــــغْ
أُفـقٍ كــــــجــــــنَّــــــاتِ الــــــنــــــعــــــيم ضــــــحُــــــوك

وســـــمـــــاءَ وحـي الـــــشــــــعـــــرِ من مــــــتـــــدفقٍ
سَــــلِسٍ عــــلـى نَــــوْل الــــســــمــــاءِ مــــحُـــوك(١)

وإذا كـانت الـذات تـخـفت عـنـدمـا زار قـسم األزهـار والـثـمـار في مـعـرض بـاريس فـإن
ديـنة وبـدائعـها تـتـضح من خالل نظـرة السـائح الـعابـر ومن خالل حملة من اخلبـرة بأهـل ا

حملات اإلثنوجرافي العارف بأسلوب احلياة:
رزق الـــــــــــلــه أهـلَ بــــــــــــاريـسَ خــــــــــــيـــــــــــراً

وأرى الــــــــعـــــــــقـلَ خــــــــيـــــــــرَ مــــــــا رُزِقُــــــــوه
ـــــا عــــــنـــــدهـم لــــــلــــــثــــــمــــــار والــــــزهــــــر 

تُــــــنــــــجـبُ األرض مــــــعــــــرض نَــــــسَّــــــقُـــــوه
جـــــــنـــــــة تـــــــخْـــــــلُـبُ الـــــــعـــــــقـــــــولَ وروض

ُ مـــــــنـه مـــــــا فـــــــرَّقـــــــوه جتـــــــمـعُ الـــــــعــــــــ
صــــــــوَّروه كـــــــــمــــــــا يـــــــــشــــــــاءون حـــــــــتى

عـــــجـب الـــــنـــــاسُ كــــــيف لـم يـــــنـــــطـــــقـــــوه
ــــــــتـــــــــقـي يَـــــــــدَ الــــــــلـه فـــــــــيه يــــــــجـــــــــدُ ا

ويــــــقــــــول اجلــــــحـــــودُ قــــــد خــــــلــــــقـــــوه(٢)

دائن وتـصحبه في كل رحـلة يقـول في مقدمة ـعرض) التي تسـتدعي ا إنها (مـدينة ا
قصيـدته عن «رومة»: صدرت عن بـاريس وكأنهـا بابل ذات البـرج واجلسر وهي فـي دولتها
أو طـيـبــة في الـزمن األول إال أنــهـا مـديـنــة الـشـمـس وبـاريس مـديــنـة الـنــور أو رومـة مـقـر
الـقياصر ومزدحم األجـناس والعناصـر وهي في رفعة ملكهـا الفاخر تمـوج باأل كالبحر
سـلـة في باريس - وهي فـي ذروة سعـدها وأوج سـلـة - وا الزاخـر أو اإلسـكنـدريـة ذات ا

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٢٧-١٢٨ . قصيدة: باريس. النوك: جمع أنوك وهو األحمق.
صدر السابق جـ١/ ص١١٩ . (٢) ا
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كـمالـهـا تـغـير الـشـمس في سـريـر مـجدهـا بـجاللـهـا وجمـالـهـا أو بـغداد فـي إبان إقـبـالـها
ـعرض) ـنعم أعـطى (مـدينـة ا ن أمرهـا وأسـعد حـالـها فـسـبحـان ا وسـلطـان أقـيالـهـا وأ

دائن في واحدة» (١). األسماء كلها وجلت قدرته بعث ا

دينـة أوضح ما يكـون في «غاب بولـونيا» الـتي تمثل واجلانب اإلنـساني في عالقته بـا
جتربة عاطفية صادقة وإن كانت عابرة ويتم درسها في موضع الحق من الدراسة.

وتـعلو نغمـة االحتفاء واحلب جتاه بـاريس كلما تعرضت حملـنة طبيعـية أو عسكرية(٢)
ية ان خالل احلرب العا ولم تكن هنـاك محنة أقسى من تلك التـي مرت بها عندما غزاهـا األ
ـنـفـعـلـ من الـشـعـراء بـسـقوط الـثـانـيـة وقـد رأيـنـا كـيف كـان عـلي مـحـمـود طه مـن أسـبق ا
باريس وهو يؤكد الـعالقة احلميمة التي تربـطه بها «لم أنس جنواك» و «ال أنسى ليالي على
روضك...» وكـذلك الـعالقة الـفـكـرية «ثـمـر الـفكـر ومـجنى نـوره» لـذا عـندمـا يـبـكيـهـا في هذا
«الرزء الـشديـد» فإن لـديه أسبـابه اخلـاصة والـعامـة وفي األخيـرة تتـحول بـاريس من مديـنة
ذات جمال مـادي ظاهر (أبـنية وحـدائق ونساء...) إلى معـان مجردة أبـرزها: الفـكر واحلرية

ساواة واإلخاء احلر كما تتوالى الكلمات ذات األبعاد الروحانية: كعبة موكب النور: وا
كــــــــيـف يـــــــــا بــــــــاريـس بــــــــالــــــــلـه هــــــــوى

ذلـك الــــــــنـــــــجـمُ من األفـق الـــــــبــــــــعـــــــيـــــــدِ?
ـــــــغــــــــيــــــــرون فــــــــمـــــــا إن يَــــــــنَـلْ مــــــــنـكِ ا

فـــــــتــــــحـــــــوا غــــــيـــــــرَ تــــــخـــــــومٍ وحــــــدود!
لـــــــــستِ بـــــــــنــــــــيــــــــانــــــــاً وال أرضــــــــاً وال

غــــــــــابَ آســـــــــــادٍ والجــــــــــنَّــــــــــة غــــــــــيــــــــــد
أنـت مـــــــــعـــــــــنـى عـــــــــالـمُ الـــــــــفـــــــــكـــــــــر به

ـــــريــــد يـــــتـــــحــــدّى قـــــبـــــضــــةَ الـــــبـــــاغي ا

صدر السابق جـ١/ ص١٥٤-١٥٥ . (١) ا
ناسبة فيضان نهر الس الذي أضر (٢) كتب الغاياتي قصيدة عنوانها «الس يضطرب والـنيل ينتحب» 

بباريس سنة ١٩١٠ . ديوان وطنيتي ص٩٥
دينـة في احلرب الثانية واعتز بتحـريرها في قصيدة عنوانها «باريس». - وتألم علي اجلارم لسقوط ا

ديوان اجلارم جـ٢/ ص٥٣٥-٥٣٩
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كــــــعـــــــبـــــــةَ األحـــــــرار! هــــــذي مـــــــحـــــــنــــــة
راعــتِ األحــــــــــــرارَ فـي أكــــــــــــرم عــــــــــــيـــــــــــد

صُـــــــــرعَ الـــــــــنـــــــــورُ به وانـــــــــحَـــــــــسَــــــــرتْ
جـــبــهـــةُ الــشــمـس عن الــنـــور الــشـــهــيــد(١)

ويعود الـشاعـر - بعد انـتهـاء احلرب - إلى مديـنة «كـان» بالريـفيـيرا الفـرنسـية صيف
عام ١٩٤٦ وقـد أقيـمت في خلـيجـهـا الفـاتن حفـلة شـائقـة لـلسـباحـ والسـباحـات ذات ليـلة
ـدينة قـمراء ويـعود الشـاعر إلى ديدنه فـي مزج اجلمـال األنثوي بـجمال الـطبـيعة ويـختزل ا
الـغربيـة في بعـد جمـالي مادي يـستـمد عـناصـره من البحـر والشـجر والـقمـر و «السـابحات
ـدينـة لـيست سـوى عـربدة احلـسان» ويـسـيطـر الـتصـويـر احلـسي حتى يـخـيل لـلقـار أن ا
اء حتت الصدور مـستعر) ومع ذلك ال وانـفالت وحانات (والـضوء فوق اخلصـور منهمـر وا
كن أن تـصلح قصيدة «البحر والقمر»(٢) ألكثر من نظفر بأي خصـوصية للمكان الغربي و

شاطئ وأكثر من مدينة غربية.

وظل زكي مبارك «يـطارد اجملد» في باريس مدة خـمس سنوات (١٩٢٧-١٩٣١) ويبدو
ـشقـات فـلم يتـسع اجملال عـنده أنه قـيد نـفسه بـهـذا الهـدف العـلمي وحتـمل من أجـله كله ا
ـا أقـام حــولـهـا هـالــة من الـتـقـديس ـديـنــة طـا لـلــتـحـلـيـل الـعـمـيق والــدرس الـفـكـري الــوافي 
واجلاذبيـة واكتـفى باالنطـباعات والـعمـوميات الـتي كان يـعرف كثـيراً منـها قـبل رحلته رغم
ادعـاءاته الـكـبـرى «لـقـد تـغـلـغـلت في أعـمـاق احلـيـاة الفـرنـسـيـة ولم يـصل أحـد إلى مـثـل ما
وصـلت إليه من األلـفـة الصـافيـة..» وهي ادعاءات مـقـبولـة في حدود كـونهـا لـوناً أدبـياً يـجنح
بالغة والغلو ال كونها فـكراً أو تصوراً حقيقياً وهكذا بقي - في شعره - على شاطئ إلى ا
ا ينـاجي الس ويصارع «فـي سلم اجلمال وحربه» وآمالً نـهر الس يـناجي النيل أكـثر 

في العودة إلى مصر ظافراً وهنالك:
ســـتـــأســـو عـــذارى الـــنـــيل آثـــارَ مـــا جـــنتْ

عــــلــــيـكَ عــــذارى الــــســــ حــــ تــــعــــود(٣)

(١) قصيدة: محنة باريس. الرسالة  العدد (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص٣٦١-٣٦٣ .

(٣) أحلان اخللود ص٣٠٧ . قصيدة: جنوى القلب على شواطئ الس كتبت في باريس ٥/٨/١٩٢٧ .
و: ذكريات باريس. طبعة دار الهالل - أغسطس ٢٠٠٢ ص ٢٧٩ .
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ن طالت إقامته في باريس أخبره بلطف أنه لم يعرف باريس(١) أقول بل إن أحدهم 
هذا ألن الـقصـائـد التي ضـمـها كـتـاب «ذكريـات باريس» فـي طبـعته األولى(٢) لم تـقـدم شيـئاً
ـدة الزمنيـة التي قضاها ديـنة الفرنـسية يعادل االدعـاءات الكبرى أو ا حقيقـياً عن صورة ا
فيـها وجل ما قـدمته هـو زكي مبـارك في باريس وكـيف يعـيش فيـها وتـشتـرك - جمـيعاً -
في إحساس الغـربة واحلن إلـى مصر وقد يـعود ذلك إلى أن قصائـد الذكريات كـتبت بعد
وصـوله إلى باريس بـفـترة وجـيزة (في الـفـترة من ١٢/٦/١٩٢٧ إلى ٢١/٩/١٩٢٧) مـاعدا

«غريب في باريس» (التي نظمت متأخراً في ٢٨/٩/١٩٢٩).

: يحرص الشاعر على أن يقدم باريس في جانب متقابل

جانب الـلهو والـعبث وجانب الـعلم واجلد وبـالعودة إلى الـعنوان الـكامل لكـتاب «ذكريات
ا في مديـنة النـور من صراع بـ الهوى والـعقل والهـدى والضالل» يتـأكد هذا باريس صـور 
ـتزجـًا بالـتصـور الديـني/ القـرآني فهـذه حديـقة لـكسـمبور عـنى ويسـتمـر البـعد اجلـمالي  ا
تـقون ففـيها باحلي الالتيـني تبـدو جنة «ألنـها تـشبه من بـعض الوجوه اجلـنة الـتي وعد بهـا ا
ـسـكـوب وفــيـهـا احلـور الـعـ ـاء ا ــمـدود وا ـنـضـود والـظل ا الـسـدر اخملـضـود والـطــلح ا
. هي تـشـبه بعض والـولـدان اخملـلدون وإن كـانـوا ال يـطوفـون بـأكـواب وأباريـق وكأس من مـعـ

ؤمنون لغواً وال تأثيمًا إال قيالً سالماً سالماً. الشبه اجلنة القرآنية ال يسمع فيها ا

ا رنت فـيه القبل اآلثـمة وتمت فـيه مواعيـد اللهو أما اجلـنة الالتيـنية فـبستان أنـيق طا
واجملون...»(٣).

دينـة «جنة اخلـلد» الظـليلة ويـتكرر الـتشبـيه في مفتـتح قصيـدة «غريب في باريس» فـا
ـقـطع الـثـاني يـظـهـر اجلـانب اآلخـر من بـاريس ـغـتـرب وفي ا لـكن يـشـقى فـيـهـا الـشـاعـر ا

: ويتحدد من خالل شخص الشاعر وآالمه اخلاصة في ذلك احل

(١) ذكريات باريس ص ١٣٨ .
طبعة الرحمانية ١٩٣١ . (٢) صدرت بالقاهرة - ا

وأعـيد نـشـر الـقصـائـد في ديوان «أحلـان اخلـلـود» راجع الصـفـحات: ١٠٧-١١٧ ٣٠٥-٣٠٦ ٣٠٧ ٣٢٠-
. ٣٢١

(٣) ذكريات باريس  ص ٩٧- ٩٨ .
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ـــــــــغــــــــانـي الـــــــــنـــــــــيل كـــــــــيـف أقـــــــــصتْ مَ
رَبـــــــــــــــيــبَ أزهـــــــــــــــارِك اخلـــــــــــــــطـــــــــــــــوبُ

وكــــــــــــــيـف ألـــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــنـهُ بـــــــــــــأرضٍ
ــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــذوب أصــحُّ أحــالمِ

أجــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواد  ُ أد
فـــال شـــــــــــــــــــــــــــــــــروق وال غــــــــــــــــــــــــــــــــروب

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــوات وحـبُّ غـــــــــــــــــاداتِ
فــال ســـــــــــــــــكــــــــــــــــون وال هـــــــــــــــــبــــــــــــــــوب

ـــــــــهـــــــــا بــــــــــشيءٍ ومـن تَـــــــــبـعْ جـــــــــســــــــــمَ
ــــــــقـــــــفـــــــر جَــــــــديب(١) فـــــــقـــــــلــــــــبُـــــــهـــــــا مُ

يت. هذه الصورة باريس: األحالم الكاذبة واألجواء السوداء وبائعات الهوى واحلب ا
«الشـخصـيـة» للـمـدينـة هل نركـن إليـها فـنـقول: هـذه بـاريس في تصـور زكي مـبارك? يـجيب
مـبـارك في رســالـة ألحـد أصــدقـائه بـالــقـاهـرة: «في بــاريس الـيـوم نــحـو خـمــسـة ماليـ من
السكـان أفيعيش هـؤالء الناس جمـيعاً بفـضل الرذيلة? هـذا محال فلم يـبق إال أن نقف عند
ـدينـة - وفـيهـا نـحـو ملـيـون من األجانب - ال ـنطق فـنـتـصور أن مـثل هـذه ا حدود الـعـقل وا
تـخلـو من أمـاكن تسـود فيـها الـرذيلـة ويـغلب الـشيـطان. ولـكن هل خـطر بـبال أحـد من الذين
ـعامل ـتاحف وا ـدارس والكـليـات وا ـعاهـد وا هـاجـموا بـاريس أن يحـدثـونا عـما فـيـها من ا
ستشفـيات? وهل خطر ببال أحد منـهم أن يذكر أن الرجل قد يعيش في باريس الجئ وا وا
بـضع سنـ ثم ال تقع عـيـنه على مـنزل يـبـنى أو منـزل يهـدم حتـى ألتصـور أنا أن الـله خلق

دينة مرة واحدة يوم خلق األرض والسماء? هذه ا

ترو التي تسير حتت وهل فكر أحد من الـذين رأوا باريس أن يالحظ أن سكة حديـد ا
ـنازل والقـصور واحلـدائق ومن فوقـها أيضـاً نهر الـس بـفروعه التي األرض ومن فـوقها ا
ـوج والــسـفـ .. وهـل اجته فـكــر أحـد من الـذيـن يـجـرحــون بـاريس إلى أن رواد تـزخــر بـا

(١) أحلان اخللود ص٣٠٥-٣٠٦ كتبت في باريس ٨/٩/١٩٢٩ .
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ن يـسايـرون احلركة الـعلـمية فـي أرجاء العـالم يزيـدون أضعافـاً مضـاعفة كاتب وحـدها  ا
ــشــارب في حــ أن نـــعــيم احلــواس له عـــنــد أهل بــاريس العـب وا الهي وا عــلـى رواد ا

قيمته...

صديقي! هذا باريس! وال أقول: هذه باريس!.

ـال فـتـعال أعـلـمك كـيف يضع الـرجل درهـمه في سـبيل فـإن كـانت عنـدك ذخـيرة من ا
اجملد والشـرف وكيف يستـطيع أن يستـقي ماء احلياة من مـنبع احلياة فـهنا معـاهد العلوم
ـوالن روج فـإني والـفـنـون واآلداب وإن كـنت تـريـد أن تـضـيع مـالك في الـفـولي بـيـرجـيـر وا

صون.. ال والشباب والعرض ا أوصيك بتقو عزمك وتهذيب نفسك لتبقى لك نعمة ا

أيها الناس! لكم باريس ولي باريس والسالم» (١).

دينـة اإليطـاليـة < ا

قـصــد شـوقي رومــا في مـطــلع الـقــرن الـعــشـرين حــتى يـرد إلـى نـفــسه اطـمــئـنــانـهـا
ــا رأى في بــاريس وتــسـتــمــر الـروح وخــشــوعـهــا ويــداوي فـؤاده مـن «نـشــوة اغــتـراره» 
اإلسالمية مسيطـرة على شوقي وتنطلق مع شاعريته أينمـا اجتهت فيتوسل بشعائرها وهو
ـسـيحـية «فـبـلغـتهـا وإذا أنـا ب أثـر يكـاد يـتكـلم وحجـر كـان لكـرامته في حـاضرة الـغرب ا
يُستلم(٢) فـوقفت أتـأمل ذا اجلدار وذا اجلدار وأنـشد ذلك الـقصر وتـلك الدار إلى أن ثار
الشـعر والشعر ابن أبـوين: التاريخ والطبيـعة» واحلق أن قصيدته «رومـة» جاءت (بنت أبيها
التـاريخ) فـهي - بتـعبـير شـوقي - «إلى الـتاريخ أدنى مـنهـا إلى الـشعـر»  وكان الـهدف من

االتكاء على التاريخ هو أخذ العبرة واالعتبار:
لــــــيـت شــــــعــــــري إالم يـــــــقــــــتــــــتـل الــــــنــــــا

سُ عـــــــلـى ذي الـــــــدنِـــــــيـــــــةِ الـــــــفـــــــتـــــــانَهْ?
بـــــــلــــــد كـــــــان لـــــــلـــــــنــــــصـــــــارى قـــــــتــــــاداً

(١) ذكريات باريس ص١٣٩-١٤١ .
راد هنا اللمس. (٢) يستلم: األصل في االستالم للحجر األسود باليد أو بالقبلة وا
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صــــار مـــلْـكَ الــــقُــــســـوس عــــرشَ الــــديــــانه

تـنـاقضـات الـتاريـخ والواقع حـتى بـلغت الـغـاية ـعاصـرة فـتبـدو خالصـة  أما رومـا ا
والنهاية في العز والذل:

رومـــــةُ الـــــزهــــــو في الـــــشــــــرائع واحلـــــكْـ
ــــــمــــــةُ في احلُــــــكم والــــــهـــــوى واجملــــــانهْ

والــــــتَّـــــنــــــاهي فــــــمــــــا تـــــعــــــدَّى عــــــزيـــــزاً
ــــــهــــــيـــــــنــــــاً مــــــهـــــــانه(١) فـــــــيكِ عـــــــزٌّ وال مَ

وألن الرحـلة الـتي قام بـها حـافظ إبراهـيم إلى إيـطالـيا هي رحـلته الـوحيـدة إلى أوربا
فـقـد حـاول في قـصـيـدته عـنهـا أن يـقـول كل شيء فـحـفـلت بـاالنـطـبـاعـات الـعـامـة والـصور
فـكر الشاعر بدءاً من صور احملسـوسة القريبة التي تـلتقطها ع الـسائح العابر ال ع ا
دينة الغربية البحر والعواصف والسفينة (إسبيريا) التي أقلته وانتهاء بواقع احلياة في ا
وتلـمس أوجه االخـتالف مع احلـيـاة في الـشرق. ويـخص الـفـنـون اإليطـالـيـة بإعـجـاب ظـاهر

وأبرزها فن التماثيل الذي اشتهر به اإليطاليون:
إيـه إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا عَـــــــدَتْـك الـــــــعـــــــوادي

وتــــــنـــــــحَّى عـن ســــــاكــــــنــــــيك الــــــثُّــــــبــــــورُ
فــــــيكِ يـــــــا مــــــهــــــبـطَ اجلــــــمــــــال فــــــنــــــون

لـــــيـس فـــــيـــــهـــــا عن الـــــكـــــمـــــال قُـــــصـــــور
ودُمـىً جــــــــــمَّـعَ احملــــــــــاسـنَ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا

صَـــــــنَـعُ الــــــكـف عـــــــبــــــقـــــــريٌّ شـــــــهـــــــيــــــر
قــــــــد أقــــــــيــــــــمـتْ من اجلـــــــــمــــــــادِ ولــــــــكنْ

مـن مــــعــــانـي احلــــيـــــاة فــــيــــهـــــا ســــطــــور
ـالئـك يـــــــكــــــــسُـــــــو فــــــــهي تــــــــبـــــــدو مـن ا

هـــــــا جــــــمــــــال عـــــــلى حِـــــــفــــــافَــــــيْـه نــــــور

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٥٧-١٥٨ .
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أُمَِــــــرتْ بـــــالــــــســـــكـــــوت مـن جـــــانـب احلق
بـــــــدنـــــــيــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا األحـــــــاديثُ زُور(٢)

لقـد كان إليطـاليـا تداخالتـها الـبارزة في حـياة مصـر احلديـثة فـتؤكـد اإلحصاءات أن
ا تستقبل من أي بلد أوربي وانئ اإليـطالية سفناً أكثـر -  اإلسكنـدرية كانت تستقبل من ا
ا فيهـا فرنسا ومع الهجرة األوربيـة إلى مصر في عصر إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩) آخر 
رتـبة الـعددية الـثانيـة بعد وتـضاعفـها في عـهد االحتالل (١٨٨٢-١٩١٤) احـتل اإليطالـيون ا
الـيونـانـي وظـلت لألسـرة احلاكـمة عالقـة خـاصة بـهم فـتطـلع إسمـاعـيل إلى أرض الفـنون
ـهندسون اإليطالـيون على إقامتهـا على نسق قصور األمراء في عنـدما بنى قصوره وعمل ا
عصـر النهـضة وعنـد افتتـاح األوبرا عام ١٨٦٩ اختـيرت أوبرا عـايدة للـموسيـقار اإليطالي
لك فؤاد ا تـعذر ذلك افـتتـحت بأوبـرا «ريجولـيتـو» وهي إيطـالية أيـضاً واشـتهـر ا فردي و
ــلك فـاروق الـذي كـانت زيـاراته إلحــدى جـزرهـا (كـابـري) من أهم بـزيــاراته إلـيـهـا وكـذلك ا
أسباب سوء سمعته فضالً عن أنه اختار تلك البالد مثل جده (إسماعيل) مقراً إلقامته بعد

اخللع كما لم يغفل األدباء عن تسجيل مشاهداتهم وسياحاتهم فيها.(١)

من هنا أيضاً كانت إيطاليا وطبيعـتها وإنسانها موحى أكثر من قصيدة لعلي محمود
طه فوصف «بحيرة كومو» (٢) ووقّع «أغنيـة اجلندول في كرنفال فـينيسيا»(٣) وصور «راكبة
الـدراجة»(٤) الـتي رآهـا مـرحـة شـائـقـة ذات صـبـاح في الـطـريق الـصـاعـد من هـرمـيـتـاج إلى
فـيـنـيـسـيـا وفي «جـزيـرة الـعـشاق»(٥) سـجل ذكـريـات رحـلتـه عام ١٩٣٨ بـ بـركـان فـيزوف

(١) انظر: د. يونان لبيب رزق: مشاهدات سائح مصري في إيطاليا. جريدة األهرام - بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٠ .
- ومن أمثلـة الرحالت األدبية إلـى إيطاليـا رحلة عبـدالوهاب أبـو العيون في صـيف عام ١٩٢٤ ونشرت
بـاألهـرام حتت عـنـوان «مـشـاهدات سـائح» وقـد ذهب إلـيـهـا مـحـمالً بقـدر من االنـطـبـاعـات والـقراءات
سبقة وأصـدر أحكامه على اإليطـالي في بالدهم حتت تأثـير انطباعاته عـن أبناء جلدتهم واآلراء ا
ـقـيـمـ في مـصـر حتى أنـه يعـرب عن دهـشـته عـنـدمـا يصـادف سـلـوكـاً من هـؤالء يـختـلف عن ذلك ا

صدر السابق). االنطباع الذي حمله معه.(راجع: ا
(٢) ديوان علي محمود طه ص١٣٠-١٣٤ .

(٣) السابق ص١٠٩-١١٢ .

(٤) السابق ص٣٧٢-٣٧٣ .
(٥) ديوان علي محمود طه ص٢٨٦-٢٨٨ .
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فـضلة عند شهـورة بها ونلـمس في كل هذه القصـائد األجواء ا وجزيرة كابـري واجلروتا ا
شـاعـر متـبتل في مـعـبد اجلـمال «بـرناسي» األداء عـنـدما يـتفـ في التـعـبيـر وينـحت صوره
مثلـما ينـحت مثّـال إيطالي قـد تمـاثيله من رخـام فالـفن مستـقل وليس وسـيلة ألنه الـغاية
ومن يستهدف ما سوى اجلمال فليس بفنان «والشيء يوسم باجلمال احلقيقي إال إذا جترد

من الفائدة وكل نافع قبيح» على حد تعبير تيوفيل جوتييه(١).

كونة للصورة تتمـثل في فتنة اجلمال والسحر و«جنيات لذا كانت العناصر الـرئيسة ا
من بـحر الـروم» على شـاطئ من األحالم واألنغـام والزهـر وقد تـنفس جـوه بأريـج البـرتقال

فما كان من الشاعر احملب إال أن تنهد بأنفاس «بركانية اجلمر».

وكان الـشاعر عـبد الرحـمن صدقي (١٨٩٦-١٩٧٣) كـثير األسـفار يـزور في كل قطر
بدائع الـطبيعة وعجـائب اآلثار فطوّف في إيطاليـا وفرنسا وهولنـدا وإجنلترا على أن رحلته
إلى إيطاليـا سنة ١٩٤٦ - بعد وفاة زوجه - قد زحمت خـاطره بشتى اخلواطر التي تواردت
على نفـسه أثناء الرحلة فانتـظمت شعراً في تسع قصائد تـمثل اجلزء الثالث - الرحلة إلى
إيطالـيا - من ديـوانه األول وهي تدوين للـرحلة من أولـها آلخرهـا وهو في القـصيدة األولى
ـسـافـر» يرثي زوجه «قـبل الـسـفـر» والـثانـيـة «الـلـيـلة األولى عـلى الـبـحـر» واألخـيرة «رجـعـة ا
ـديـنة اخلـالـدة فـلـورنـسـا جـنوا ويـبـكـيهـا. أمـا الـقـصـائـد الـست الـباقـيـة: مـيـنـاء نـابـولي ا
البندقـية وداع إيطاليا(٢) فيصف ويتـذكر وإن كانت الذكرى تخـفت كلما أمعن في الوصف

حتى تكاد تختفي في «جنوا».

ـيناء اإليطالي وكـان نائماً ح وقـد صور الشاعـر في «ميناء نابـولي» حلظة وصوله ا

عاصر: د. الطاهر أحمد مكي ص٣٥ . (١) راجع: الشعر العربي ا
   - ولعل الشاعر اللبناني أم نخلة (ت ١٩٧٦) مثال واضح لهذا االجتاه احملتفي باجلمال.

راجع: ديـوان أم نـخلـة: إعداد وتـقد إيـهاب الـنجـدي. مؤسـسة جـائزة عـبد الـعزيـز سعـود البـابط
قدمة ص ٥ . لإلبداع الشعري الكويت ٢٠٠١ ا

ـرأة: عبـدالـرحمن صـدقي. الدار الـقـوميـة للـطـباعـة والنـشـر القـاهرة ١٩٦٥ ط٣ (٢) انـظر ديـوان: من وحي ا
الصفحات (٢٣١ ٢٣٣ ٢٣٨ ٢٤٣ ٢٦٦ ٢٧٥ ٢٨٠ ٢٩٩ ٣٠٤)

- كثرت أسـفار الشـاعر بحـكم عمله بـدار األوبرا مدة عشـرين عاماً سـكرتيـراً ثم وكيالً فمـديراً عاماً إلى
سنة ١٩٥٦ . راجع: شعــر عبد الرحمن صدقي  دراسة فنية: لـلباحث رسالة ماجستير مودعة بكلية

دار العلوم جامعة القاهرة ١٩٩٧ ص١٤٥-١٤٩ .
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سمـع أصواتـاً مـهـللـة تـردد: نابـولي نـابـولي. فـانتـفض من فـراشه وصـعد مـهـروالً إلى ظـهر
ستقبل على الشاطئ البعيد: تطلع إلى ا السفينة مهتاج الشعور يتطلع مع ا

صـحــوتُ عـلى الـتــهـلـيل والـهــاتف الـعـالي:
! هـــنــــا نــــابــــلي فـي األفق تــــخــــتــــالُ كـــاآللِ

ـاء وفيـزوف - ذلك وقـد حـلم بـلـقـاء زوجـته لـكن تـصـافح عـيـنـيه أشـيـاء أخـرى لـون ا
البركان الداخن - والدور واألبراج:

ــــاءُ أزرقَ صـــــافــــيــــاً يـــــصــــافح عـــــيــــنـي ا
وقـــــد شـــــابَه وردُ الـــــصــــبـــــاح بِــــجـــــريــــال

والح بــــأقــــصى األفـق «فــــيــــزوفُ» داخــــنــــاً
كـــظــــيـمَ الــــلـــظـى يــــطـــوي كــــوامـنَ أهـــوال

وقـــامـت بـــقــــيْـــدِ الــــعـــ أهــــضـــابُ جــــنـــةٍ
ـــيـــنـــاء مَـــشْـــرَفُـــهـــا الـــعـــالي مُـــدار عـــلـى ا

وأبــــــراجُ بــــــيـــــــعــــــات ودور مــــــنـــــــيــــــفــــــة
وأســــــــــــوارُ آطـــــــــــامٍ وأمـــــــــــجـــــــــــادُ أطـالل

تُـــــطِلُّ عـــــلــــيــــنـــــا من عـلٍ في صـــــعــــودهــــا
ــــرمـــــر الــــغــــالي قِــــبــــاب وأنــــصـــــاب من ا

ــــــرّدةُ الـــــبــــــنـــــيــــــان زاهٍ صِـــــبــــــاغُـــــهـــــا
تَـــوَهَّجُ حتت الـــشــمـس كــالـــنــار لـــلـــصــالي

َ الــــــروابي بــــــدعــــــةً فــــــوق بــــــدعـــــةٍ ركــــــ
فــــتمَّ بــــهــــا لــــلــــحــــسن أبــــدعُ تــــمــــثــــال(١)

ـديـنـة اخلـالـدة» بـ مـعـابـد رومـا وأسـواقـهـا وأطالل ويـطـوف الـشـاعـر في مـطـولـته «ا
حماماتـها الرومانية وأضرحتها ومـسالتها وأسوارها وكنائسها وعـجائب فنونها بالشعور

رآة ص ٢٣٨-٢٤٠ . (١) من وحي ا
عبد للنصارى. اآلطام: احلصون. اآلل: السراب. اجلريال: النبيذ األحمر اللون. البيعة: ا
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» ومن زاوية النظر اجلـمالية اخلالصة. وهو يبدأ رحلته الشائقة بتحية نفسه «دهشان معجباً
اضي الغابر: ا ا كان وإ دينة معلناً أن طوافه «بجوف زمان» وبغيته ليست ا ا

سالم عــــــلـى رومـــــا عــــــروسِ احلــــــواضـــــرِ
ـــــا ورِثتْ طــــــولَ الـــــقـــــرون الــــــغـــــوابـــــرِ

ــــــا ــــــكـــــــان وإ طَــــــوافـي هــــــنـــــــا ال فـي ا
بــــــجــــــوف زمـــــــانٍ ذاهبِ الـــــــغُــــــور داهِــــــر

هــنـــا حــيـــثـــمــا انـــســـاقَتْ خــطـــاي مـــعــالم
حتـــــــــدث عـن مـــــــــاضٍ من اجملـــــــــد دابـــــــــر

ـكـان يـقف بـارزاً بـجـانب ـضي مع الـقـصـيـدة إلى نـهـايـتـهـا يـطـلـعـنـا عـلى أن ا لـكن ا
اضي يـأتي عـبر الـصـور والرسـوم. فـهذي خـرائب سـوق رومانـية الـتاريخ وأن اسـتـطالع ا
ـة حتـتمي بـاجلالل وبقـايا أعـمدة «لـها روعـة في الـنفس» ومـعبـد «البـانثـيون»(١) ال يزال قد

ا أفاد قوته من كونه «معبد جميع اآللهة»: موفور الكيان قائم األركان وكأ
خـــرائـبُ تَـــسْـــتَـــعْـــدي اجلاللَ عـــلى الـــبـــلى

ــــــطــــــمــــــوس من الــــــفـن داثـــــرِ وتُــــــزْهـى 
ـــــــثـــــــومـــــــهــــــا جـــــــواثـمُ إال أنـــــــهــــــا فـي جُ

تَــنُـصُّ جـــبـــيــنـــاً مُـــثـــخـــنـــاً غـــيـــرَ صـــاغــر
بـــــقـــــايـــــا أســـــاطـــــ فـــــرادى مـــــنـــــيـــــفـــــة

جـالد عــــــــلـى األيـــــــام غــــــــيـــــــر خــــــــوائـــــــر
لــــهـــا روعــــة في الــــنـــفـس تُـــشــــعـــر أنــــهـــا

مـــــحــــــاريـبُ ربٍّ أو قـــــصــــــورُ قــــــيــــــاصـــــر
بـــــــــيــــــــوتُ عــــــــبـــــــــادات ودورُ ســــــــيــــــــادةٍ

بـــــبـــــابـــــهـــــمـــــا ذلَّـت جـــــبـــــاهُ اجلـــــبـــــابــــر
لـــــــقــــــــد دثــــــــرتْ لـم يَـــــــحْـمِ ربٌّ بــــــــنـــــــاءه

فـــــأَهْــــــوى ومـــــا القـى مُـــــقــــــيالً لــــــعـــــاثـــــر

(١) كان بناؤه بأمر اإلمبراطون الروماني (أجريبا) في أواخر العهد الوثني.
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ـــا ســـوى مــــعـــبــــدِ األربـــاب جَــــمْـــعــــاً كـــأ
ـــــتــــضــــافــــر أفــــاد الــــقـــــوى من ســــرّهــــا ا

وبـعـد أن يـقف أمـام أقـواس الـنـصـر الـتي خـلـدت جـنـبـاتـهـا «مـا أمـلى رواة الـبـشـائـر»
ـعابد الوثنيـة يحدثنا عن تاريخ ومالعب رومـا «نزهة اخلواطر» والكـنائس التي قامت مقام ا
ـزدان بـرسوم مـيكـائيل أجنـلو. وألن الفن ومـا جدّ فـيه و«احملـراب السـستـيني» (١) بسـقفه ا

: روما «جماع ذخائر» وكانت لها زعامة احلضارة مرت

في العـهد الرومـاني وفي عصـر النهـضة في القـرن الـرابع عشر واخلـامس عشر -
فإن رحلة واحدة ال تروي ظمأ (رجل الفن):

كــــــذا أنتِ يــــــا رومــــــا جــــــمــــــاعُ ذخــــــائـــــرِ
وتـــــــــاريـخُ أكـــــــــوانٍ وسِــــــــفـــــــــرُ مـــــــــآثــــــــرِ

كـــــذا أنت أمٌّ لـــــلـــــحــــضـــــارات تَـــــنْـــــطــــوي
حــــضــــارةُ مــــاضٍ فـي حــــضــــارة حــــاضــــر

وردتُـكِ مـــــشــــتـــــاقـــــاً إلـى الــــفـن ظـــــامـــــئــــاً
وعـــدتُ عــــلى شــــوقي بــــنَـــغْــــبـــةِ طــــائـــر(٢)

أمـا «البـنـدقيـة» فـهي حلم من األحـالم اإليطـالـية وهي مـثل ربـة احلسن في األسـاطـير
ـتقـاربة ـئـة من اجلزائـر الـصغـار ا «أفروديت» ولـيـدة البـحـر فقـد بنـيت عـلى مـا يزيـد على ا
تفصـلها اخلـلجان الـضيقـة وتصل بيـنها اجلـسور وقد فـعل جمالـها النـادر بنفس الـشاعر
فعل الـسـكـر. ويودع إيـطـاليـا عـلى شـاطئ بـحيـرة كـومو وعـلـيـها تـنـزلت الـسكـيـنـة في نفس
الشـاعر احلزين بعدمـا صاحب «األلوان والطيب واألعـطاف» وهو ح يودعـها يودع فيها

الطبيعة اللطيفة والفنون اجلميلة بأشكالها وألوانها: 
يـــا أرضَ إيـــطــالـــيـــا الــوداع عـــلى الـــهــوى

يكائيل أجنلو. (١) أمر ببنائه البابا سستو الرابع وعلى سقفه تهاويل 
رأة  ص٢٤٣-٢٦٣ . (٢) من وحي ا
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والـــــــود والـــــــتـــــــقــــــــديـــــــرِ واإلنـــــــصـــــــافِ
أرضَ الـــطــــبـــيـــعــــة كـــاجلـــنــــان تـــعـــرّضتْ

فـي احلُــــــلم ألـــــــطــــــافــــــاً عــــــلـى ألــــــطــــــاِف
أرضَ الــــــفـــــنــــــون جتـــــمَّــــــعـت آيـــــاتُــــــهـــــا

(١) كـــــــــــالــــــــــشُّــــــــــهـبِ آالفــــــــــاً عــــــــــلـى آالفِ

وتتـشـابه قصـائـد «الرحـلة اإليـطـاليـة» لـصدقي فـي مزجـها بـ الـواقعي والـشـخصي
والرثاء والـوصف مع مجمـوعة أشعار «أغـاني روما الشـجية» أو «أشجـان رومانيـة» لشاعر
ـانيـا األكـبر جـوته وقـد جمع فـيهـا «بـ الفـكـرة العـاليـة الـتي جتعل الـشـعر عـظـيمـاً وقوة أ

االنتقال الشخصي الذي يجعل الشعر مؤثراً».

قطوعة األولى» منها بترجمة رصينة لصدقي: ثال نورد «ا وعلى سبيل ا

«أيـتها احلجارة حـدثيني! أيتها الـصروح الباذخة أجيـبي! أيتها الطرق انـطقي بكلمة
واحـدة! أال تـستـيـقـظـ أيتـهـا الـعبـقـريـة? بـلى كل شيء حي في أسـوارك الـقدسـيـة يـا روما
اخلالـدة إال في ناظري وعـند خـاطري فمـا برح الصـمت على كل شيء مـخيمـاً. من يا ترى
سـيـهـمس لي هــنـا? من أيـة نـافــذة سـيـطـالـعـنـي ذات يـوم الـوجه احلـلـو الــذي يـؤنـسـني وهـو

يحدثني?

ألـيس لي أن أهتدي إلى الـطريق الـذي سيـدرج فيه وقتي الـغالي الـنفيس ذهـاباً إلـيها
وإياباً من عندها?

لـم أر حتى الـيوم إال بـيـعاً وصـروحاً وأطالالً وعـمـداً كالـسـائح احلازم احلـريص على

رأة ص٢٩٩-٣٠٣ . (١) من وحي ا
(٢) الشرق واإلسالم في أدب جوته ص٥٥-٥٦ .
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الفائدة من رحـلته. ولكني سرعان ما أودع كل هذا فال يـبقى بعد هذه احملاريب إال محراب
شتاق إلى أعتابه. هتدي إلى بابه ا واحد محراب احلب يقبل عليه العارف بأسراره ا
اً وروما ال تكون روما» (٢) أنت يا روما عالم! ولكن العالم بغير احلب ال يكون عا

< األندلس ومـدن أوربيــة أخــرى

حتـضـر األنـدلس ومـدنـهــا (قـرطـبـة إشـبـيـلـيـة غـرنـاطـة) في الـشـعـر احلـديث وتـغـيب
ـاضي بـكل إشـراقـاته وإخـفـاقـاته ويـغـيب احلـاضـر اإلسبـاني إسـبـانيـا ومـدنـهـا يـحـضـر ا
: «يـأتي الـعـربي إلى إسـبـانـيـا رحـالـة أو زائراً أو وإيقـاع احلـيـاة فـيه يـقـول أحـد الـبـاحـثـ
سـائـحـاً أو مـوفـداً رسـمـيـاً أو حـتى مـجــرد عـابـر إلى أرض أخـرى وهـو يـحـمل مـعه نـظـرته
كن إيـجازها بـ (األنـدلس) بكل مـا تعـنيه هذه الـتسـمية من سبـقة واجلـاهزة عنـها والـتي  ا
دالالت (مثاليـة) في الذهنيـة العربيـة سواء أكانت تاريـخية أم سياسـية أم ثقافـية أم فنية أم
فقود) لذا فإنه لن يـتعامل مع إسبانيا دينـية... جتتمع كلهـا في بوتقة اصطالح (الفـردوس ا
انيا وغيـرها. فعندما يطوف كمـا سيتعامل مع فرنسـا أو بريطانيا أو هولنـدا أو السويد أو أ
الحظـة والتـساؤل جنده في سـائر هـذه البـلدان مشـرعاً أبـواب ذهنه لالكـتشـاف والتعـلم وا
تـواصل على محاولته مارسـة التذكر والبـكاء على األطالل وإصراره ا في إسـبانيا يـكتفي 
في فـرض رؤيته الـتي حـمـلهـا مـعه عـلى كل ما يـراه أي أنه (يـرى مـا يريـد) وال يـرى الواقع
على حقيـقته ويعمـد إلى تفسـير كل ما يراه بـأنه من أصل عربي أو بأنه من تأثـيرات العرب
وسيقى وطرق لبس ونوع ا شي وأطباق الطعام وطبـيعة ا ا في ذلك لون العيون وطـريقة ا

(١) د. مـحـسن الـرملي: إسـبـانـيا بـعـيون عـربـيـة. ضمن: الـغـرب بعـيـون عـربيـة كـتاب الـعـربي (٦٠) الـكويت
٢٠٠٥ ص٢٣٠-٢٣١ .

- عرض الباحث في دراسته ألبرز الرحالت العربية إلـى إسبانيا مثل: رحلة إلى األندلس: محمد روحي
اخلالدي (ت ١٩١٣).

ؤتمر: أحمد زكي باشا (ت ١٩٣٤). السفر إلى ا
احللل السندسية في األخبار األندلسية: األمير شكيب أرسالن (ت ١٩٤٦).

نور األندلس: أم الريحاني (ت ١٩٤٠).
رحلة األندلس: د. حس مؤنس (ت ١٩٩٦).
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احلديث...وكل شيء» (١)

وإذا كـان هذا الكالم يركـز على جانب أساسي من نـظرة العربي إلى إسـبانيا ويصح
ـكتـوبـة عن إسـبانـيـا والتي حـمـلت اسم (األنـدلس) فمن على كـثـير من الـرحالت الـعـربيـة ا
الصـحيح أيضـاً أن استـدعاء األندلس بـكل ما تـمثله في الـتاريخ الـعربي واإلسالمي من قيم
الـعـزة واالزدهـار واحلـضـارة بل مـا تـركـته في تـاريخ أوربـا ذاتـها مـن أثر ال يـعـني في كل
فـرّغ من كل مـعنى ارسـة لـلتـذكر والـبـكاء عـلى األطالل» ا أحـواله اجتـراراً للـمـاضي أو «
فاألندلس العربية/ اإلسبانية حتمل خصوصية متميزة حقاً عن البالد األوربية األخرى كما
أن الـتثـاقف التـاريخـي ب الـعرب واإلسـبان أنـتج - فـيمـا أحسب - قـواسم مـشتـركة وهي

حتضر عند الشاعر احلديث ألكثر من معنى ألخذ العبرة والتأسي عند شوقي:
ـــــــــــا وإذا فـــــــــاتـك الـــــــــتـــــــــفــــــــــــات إلـى ا

ضي فــــقــــد غــــاب عــــنـك وجه الــــتــــأسـي(١)

اضي في اجلراح واحملن: وحتضر - عنده أيضاً - ألن احلاضر يتقاطع مع ا
يــــا نــــائـح الــــطـــــلح أشـــــبــــاه عـــــواديــــنــــا

نــــشـــــجـى لــــواديـك أم نـــــأسى لـــــواديـــــنــــا
كـل رمـــــته الـــــنــــوى ريـش الــــفـــــراقُ لـــــنــــا

ســـهـــمـــاً وسُلَّ عـــلـــيك الـــبــ ســـكـــيـــنــا(٢)

عاصرة غير حاضرة في أندلسـيات شوقي وقصيدة «أندلسية» ومع ذلك فإسبانيـا ا
دن األنـدلسية سوى أن التي عارض فيـها نونية ابن زيـدون الشهيرة ال عالقـة لها تقـريباً با
كاتـبها كان مـقيماً بإشـبيليـة وقت كتابتـها. أما سينـية شوقي التي عـارض فيها كـذلك سينية
ها عا البـحترى فتشغل األندلس وآثارهـا نصفها الثاني وصفـاً مسهباً ورسماً بالـكلمات 
ـرآه األرب واكتـحلت الـعـ في ثراه بـآثار الـعرب وإنـها وخطـوطـها حـيث «بلـغت الـنفس 
.. طـليطـلة تـطل على جـسرهـا البالي طـالع في ذلك الفـلك اجلامع واقع متـفرقـة ا لشتـى ا
وإشبـيلية تـشبل على قصـرها اخلالي وقرطـبة منتبـذة ناحيةً بـالبيعـة الغراء وغرنـاطة بعيدة

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٢١٣ قصيدة: روعة اآلثار العربية باألندلس.
(٢) السابق جـ١ ص١٤٧ قصيدة: أندلسية.
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ـبالـغة دن وتـقود ا مـزار احلـمراء» . وتـظهـر قرطـبـة في بدء الـرحلـة مديـنـة ليـست مثل كـل ا
الشاعر فيجعلها بازغة من عالم آخر:

أنْــــظـمُ الــــشـــــرقَ في اجلـــــزيـــــرة بــــالـــــغــــر
ب وأطــــــــوي الــــــــبـالد حَــــــــزْنــــــــاً لــــــــدَهْسِ

فــــي ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ مـــن اخلــــالئـــفِ دَرْسٍ
ومــــــــــنــــــــــارٍ مـن الــــــــــطــــــــــوائـف طَــــــــــمْـس

ورُبىً كــــــاجلـــــنـــــان فـي كـــــنـف الـــــزيـــــتـــــو
ن خـــــــــضــــــــرٍ وفـي ذرا الــــــــكــــــــرم طُـــــــــلْس

لـم يَـــــــرُعْــــــــني ســــــــوى ثَـــــــرىً قُـــــــرطُــــــــبيٍّ
لَــــمَـــــستْ فــــيـه عِــــبــــرةَ الــــدهـــــر خَــــمْــــسي

ـــــــــعـــــــــدُّ فـي األرض كـــــــــانت قـــــــــريـــــــــة ال تُ
تُـــــمـــــسِكُ األرضَ أن تَــــــمـــــيـــــدَ وتُـــــرْسي(١)

و«األندلس الـعربيـة» أو حلم باألنـدلس في أزهى عصـوره هو ما تـغنى به عبـدالرحمن
شـكـري وأراده مع إدراكه أن لـكل حــضـارة جـانـبـاً مـضـيـئـاً وجـانـبـاً مـظـلـمـاً فـقـد أشـرقت
حـضـارة األنـدلـس كـنـجم بـدد ظـلـمــات أوربـا و « أخـذ اإلفـرجن عـنـهم فــكـرهم» وابـتـكـاراتـهم
وعصر النهضة لم يكن ليزدهر لوال استفادتهم من حضارة العرب لكن الدرس الذي ينبغي
اسـتيعـابه هو درس الـسقـوط والنـهاية الـذي لم يكن مـن ضعف أو من تبـذل وعبث أخالقي

بل - في تقديره - من فرقة دبت في طوائفهم كما النار في الهشيم اليابس:
وإذا شـــــــــــــــــــمــلُ أنـــــــــــــــاسٍ لـم يـــــــــــــــكــــن

ـــــفـــــــــتـــــرسِ مــــــعـــــــقالً هــــــانـــــوا عـــــلـى ا

اضي اجمليد ولذة احللم ثلها ذلك ا ويبقى من «جنة األندلس» التي لم يظفر الزمان 
تجدد: واإللهام ا

(١) ديوان - شوقي جـ١/ ص٢٠٨ دهس: مكان سهل. اخلالئف: جمع خليفة.
(٢) ديوان شكري  ص٧١٤ .
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تــــــــأنـسُ الــــــــنــــــــفـسُ إلـى عــــــــهــــــــدكِ يــــــــا
حـــــــــــــــــــلــم األحــالم بـــــــــــــــــــاألنـــــــــــــــــــدلـس!

كــــــــــــنـتِ أوحـى مـن خــــــــــــيـــــــــــالٍ طـــــــــــارقٍ
فـي الــــــكَـــــرى أو قــــــبــــــلــــــة اخملــــــتــــــلس(٢)

ـاضـي األنـدلــسي مــسـيــطــراً وغـاب احلــاضــر اإلسـبــاني عن قــصــائـد وهــكــذا ظل ا
ـشهـد الدخول الـشعـراء استـوى في ذلك شاعـر رحالـة مثل علـي محمـود طه الذي اكـتفى 
الـتاريـخي إلى األندلس (١) وشاعـر مـتأمل مـثل فـخري أبـو الـسعـود الـذي غلب عـلـيه احلزن

.(٢) واحلن

ـعاصر كلـما تصاعدت وأحـسب أن احلضور األندلـسي تصاعد في الـشعر العربي ا
وتيرة األزمات العربية وطغى احلن احلضاري على مخيلة الشاعر.

دن أوربيـة أخرى مثل جـنيف السـويسريـة وفييـنا النـمساوية طوف الـشاعر احلـديث 
ـدن في رؤاه ذات بعد ها الـتاريخـية والطـبيـعية وتـبدو تلك ا وأثينـا اليـونانيـة واستلـهم معـا
ارسة الفن واالستمتاع كن أن تتسع له من ألوان احليـاة هو  جمالي أيضاً وأقـصى ما 

واللهو.

(١) ديوان علي محمود طه ص ٢٥١-٢٥٣ قصيدة: من قارة إلى قارة.
(٢) ديوان فخري أبو السعود ص١١٤-١١٥ قصيدة: حصن طارق.

ثال من ـعاصـرين وا عاصـرة حاضـرة لدى جيـل تالٍ من الشـعراء ا - جتدر اإلشـارة إلى أن إسبـانيـا ا
شاعرين بارزين في اجتاهيهما وهما:

دريـد طـوال عـقـد الثـمـانـينـات تـقـريبـاً وضم ديـوانه «بـسـتان - عـبـدالـوهـاب البـيـاتي (ت١٩٩٩) عـاش 
ا هو إسباني. عائشة» سبع قصائد حتتفي 

راجع: احلضور اإلسباني في شعر البياتي: د. خالد سالم. مجلة العربي - العدد ٤٩١ أكتوبر ١٩٩٩ .
- عبداللـطيف عبداحللـيم (أبو همام) سـافر مبعوثـاً إلى جامعة مدريـد (١٩٧٦-١٩٨٣) واحلاضر اإلسباني

محتفى به في مثل قصائده: كارمن أشبيلية كارمن قرطبة ماريسا عباد مالقة سنيور خوستو.
راجع: أغاني العاشق األندلسي. الطبعة األولى - القاهرة ١٩٩١ .

(٣) ديوان علي اجلارم  ص٢٣٦ .
أعطيتكم عن طيبةٍ حتويال أو كنت صرّافاً بلندن دائناً (٤) يخاطب لورد كرومر قائالً:

ديوان شوقي جـ١/ ٢٧٣ .
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ديـنة لندن واكـتفوا باإلشارات على جانب آخر لم يـحفل الشعـراء في مصر كـثيراً 
الـعـابرة فـشاعـر مـثل علي اجلـارم الـذي عاش فـيـها دارسـاً مـدة أربع سنـوات لم تـظفـر منه
بـغيـر مقـطوعـة «يوم عـبوس»(٣) في خمـسة أبـيات في حـ كتب عن بـاريس مطـولة في سـبعة
وخمس بيتاً. وتذكر عند شوقي في سياق عابر من الذم والهجاء(٤) ومن الالفت أيضاً أن
الشاعـر أحمد رامي الذي تفتحت عيـناه صبياً على مروج الـنرجس وغابات اللوز في جزيرة
«طـاشيـوز» اليونـانيـة وقضى عامـ في السـوربون (١٩٢٣-١٩٢٥) دارسـاً للغـات الشـرقية
كتـبات - لم يضم ديوانه قصيـدة واحدة تتناول الغرب مـكاناً أو بشراً رغم أن رحلته وفن ا

إلى باريس كانت من «أسعد ذكريات شبابه»(١).

صـور ليـنقـل لنـا عبـر الكـلمـات صوراً واقـعيـة «فوتـوغرافـية» يسـتعـير شـوقي عدسـة ا
ؤتمر «جنيف» وكـما رآها - حقاً - ناظرها في بـهجة مناظرها الـطبيعية حتديداً فال لبـلدة ا
ـوحدة ـديـنة احلـديـثـة أو من واقع احليـاة فـيـها غـيـر تـلك الـبيـوت ا جنـد من مـعالم جـنـيف ا
ـدرجة والكهرباء (وكأنهـا اكتشفت من أجل عيون الفراشات ـنتظمة فوق السفوح ا اللون ا

احلائمة!):
نـــــثــــرَ الــــفــــضــــاءُ عـــــلــــيه عـــــقــــدَ جنــــومِه

ــــــجــــــوهــــــرا فــــــبــــــدا زَبَـــــــرْجَــــــدُه بــــــهـنّ مُ
وتَـــــنَــــظَّــــمتْ بـــــيضُ الــــبـــــيــــوت كــــأنــــهــــا

أوكـــــارُ طـــــيــــــرٍ أو خـــــمــــــيس عــــــســـــكـــــرا
والـــــنــــجـمُ يــــبـــــعث لـــــلــــمـــــيــــاه ضـــــيــــاءَه

والــــكـــــهـــــربــــاء تُـــــضيء أثـــــنــــاء الـــــثَّــــرى
هـــــام الــــفــــراشُ بـــــهــــا وحــــام كـــــتــــائــــبــــاً

يـــحـــكـى حـــواَلـــيْــــهـــا الــــغـــمـــامَ مُــــســـيَّـــرا

قدمة سـيرة هذا الشاعر «بقـلم صالح جودت. دار الشروق - القاهرة ٢٠٠٠/ (١) راجع: ديوان أحمد رامي ا
ص١٩-٣٠ .

(٢) ديوان شوقي جـ١/ ٨٥ .
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خُــــــلِـــــــقتْ لـــــــرحــــــمــــــتـه فــــــبـــــــاتتْ نــــــارُه
بـــــرداً ونــــارُ الـــــعـــــاشـــــقــــ تَـــــســـــعُّــــرا(٢)

عـروفة غير دينـة اليونانـية ا وال توجـد عالقة ب قـصيدة عنـوانها «أثـينا» لشـوقي وا
صرية إلى اليونان ستشـرق بأثينا حينما أوفدته احلكومة ا أن الشاعر ألقاها في مؤتمر ا
حلـضوره واإلشارة إلى أثيـنا التاريخـية جندها في قصـائد أخرى مثل قصـيدته عن «البحر

توسط»(١) ومطولته «كبار احلوادث» (٢). األبيض ا

وقد تظـهر أثينـا عند شـاعر مغمـور مثل محـمد أبو شادي (١٨٦٤-١٩٢٥) فـيرى بع
السائح وإحـساسه جبل األكروبول بأثـينا (١٩٠٥) وقد استحال الـضالل نوراً وعلماً وفخراً

ألمة اليونان:
قـــــــد صــــــعــــــدنــــــا إلــــــيـكَ مــــــلــــــتــــــويــــــاتٍ

مـن طـــــــــريـقٍ يــــــــكـــــــــاد ال يـــــــــتَـــــــــنَـــــــــاهَى
فــــــــإذا اجملـــــــدُ فــــــــيـكَ عـــــــالٍ يُــــــــحــــــــيـــــــيـ

ـــــاً وقـــــد يُـــــنـــــاجي اإللـــــهـــــا! ــــــنـــــا كـــــر
إن هــــــــذي مـــــــعــــــــابـــــــدُ الــــــــنـــــــاس طُـــــــرًّا

(١) السابق جـ١/ ٩٠ .
(٢) السابق جـ١/ ١٧٧-١٧٨ .

(٣) محمد أبو شادي دراسـة أدبية تاريخيـة: عبد احلميد الـكيالني وعبد احلفيظ الـروبي. مطبعة حجازي-
القاهرة ١٩٣٣ ص ١٢٥-١٢٦ .

ـجـلس النـواب ورأس حتـرير أكـثر من - عـمل الـشاعـر بـاحملامـاة وانتـخب نـقيـبـاً للـمـحامـ وعـضواً 
جريدة زوج الشاعرة أمينة جنيب ووالد الشاعر أحمد زكي أبو شادي.

راجع: محمد أبو شادي - دراسة أدبية وتاريخية..
قابلـة (ب أثيـنا وب رومـا) وهذا هو عـنوان قصـيدة عبـداللطـيف النشار - وتظـهر أثيـنا في سيـاق ا
وألنـهــا من نـتـاج مــرحـلـة احلــرب فـإنه يـنــتـصـر لــلـمـديــنـة األولى مـجــلـة الـرســالـة - الـعـدد ٣٨٦ -

. ٢٥/١١/١٩٤٠
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ـــــــا احـــــــتـــــــواهــــــا جلـــــــمـــــــال اإلغـــــــريـق 
يـــــــــتــــــــســــــــاوى أمــــــــامَــــــــهــــــــا كـلُّ ذي لبٍّ

ٍ يـــــــفــــــــيـض انـــــــتــــــــبـــــــاهـــــــا وكل امــــــــر
هـي ركـنُ الــــــــتـــــــــوحــــــــيــــــــد لـــــــــلــــــــفـن من

بـــــعـــــد مـــــا ضـلَّ كـــــافـــــراً من بـــــنـــــاهـــــا(٣)

ياه وعندما يذهب حـفني ناصف إلى النمسا نراه مولعـاً بالعيون من كل لون: عيون ا
ـبـاد» وعـيون احلـسـنـاوات لـذا رجع بـسـقم الـغرام مـن حيث أراد احلارة فـي مديـنـة «مـار

صحة البدن وينهي قصيدته «عيون وعيون» بتلك الصورة الطريفة:
جـــــنــــبـــــونـي ذكــــرَ الـــــعـــــيـــــونِ فـــــقــــلـــــبي

فـي ارتــــعـــــاشٍ مـن فــــعـــــلـــــهـــــا وارتـــــعــــادِ
فـــــهي كــــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء تـــــومـي بـــــلـــــحظٍ

فـــــــــتـــــــــدقُّ األجـــــــــراسَ فـي األكـــــــــبـــــــــاد(١)

ديـنة زيوريـخ على شاطئ وقـضى علي مـحمود طه لـيلـة من ليـالي صيف عـام ١٩٣٩ 
ـشاعل رحـة وأنـوار ا واكـب الصـاخـبـة ا بـحـيـرتهـا واحـتـفل بـعيـد سـويـسرا الـوطـني بـ ا
ـديـنـة «حـانة األرواح» واألسـهم الـنـاريـة وأضـواء معـرضـهـا وفي ظل هـذه األجـواء تصـبح ا
دينة إلى امرأة ذات مالمح السطوة فيها لنشوة الفرح و «صبابة القدح» وبالتالي تستحيل ا

جمالية حسية (٢).

وفي ربـوع سويسرا - أيـضاً - ولكن بعـد انتهاء احلـرب تأتي من فييـنا إحدى الفرق
وسـيقـية ويسـتمع الـشاعـر إلى عدة أحلـان: حلن الفـالس الكبـير قـصص من غابـة فيـينا ا
حلن الـدانـوب األزرق زهـرات من الـشـرق. فـيـهـتـز الـفـنـان «الـهـائم في دنـيـا اجلـمـال» حـساً

(١) مجلة الزهور - يولية ١٩١٠ ص٢١١ .
Marienbad .عدنية ياهها ا مدينة مشهورة 

(٢) ديوان علي محمود طه ١٥٦-١٥٨ قصيدة: تاييس اجلديدة.
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اً من سحر األنغام وأساطير الفن ورؤى خيالية يقول: وروحاً وتبزغ صورة فيينا عا
ـــعـــنَّى في اهـــتـــزاز الـــعَـــصَـبِ الــثـــائـــرِ والـــروح ا
طــــالـــعَــــتهُ بــــالــــهـــنــــاء الــــلـــيــــلـــةُ األولـى فـــغــــنَّى
ورأى مِـن حــــــــوله األرضَ سـالمــــــــاً فــــــــتــــــــمــــــــنَّى
لـــــيـس يــــدري أشـــــدا مـن فــــرحٍ أم نـــــاح حـــــزنــــا?
قـــــــلـت: مـن أي بالدٍ? قــــــــيـل: حلن مـن فــــــــيـــــــنّـــــــا!

يـــا فــــيّــــنـــا ســــلــــســـلـي األنـــغــــام ســــحـــرا
ـــــكـــــان في حـــــنـــــايــــــا الـــــنـــــفس ال جـــــو ا

أو حــــــــــــــقـــــــــــــاً أنــتِ ذي أم أنـت ذكـــــــــــــرى
أم رؤى تـــــــمــــــــرحُ في دنـــــــيــــــــا األغـــــــاني?

وبـــــــــنـــــــــان هــــــــزَّتِ األوتـــــــــارَ ســـــــــكــــــــرى
ــــــــسَتْ روحَ الــــــــزمــــــــان?(١) أم شــــــــفــــــــاه 

ديـنة الـغربـية في بـعد جـمالي خـالص تتـشكل خـطوطه من وهكـذا تسـتقـر صـورة ا
خالل مـنظـر لـلـطبـيـعـة خالب أو حلن مـوسيـقي آسـر أو أنـثى جمـيـلـة وتكـاد تـقـترب من
«يوتوبـيا» عارية من الزمن كما غلب عـلى الشاعر منظور الـسائح الشرقي فقطع األميال
وقف العـدائي للـمدينـة األوربية لـيصـور ويرصد دون كـثير نـظر وتـأمل. وبالتـالي انتـفى ا
الـذي راده بـودليـر بالـهجـاء الالذع وبلغ قـمـته مع إليـوت في «األرض اليـباب» و «الـرجال
شكالته وال الـتضاد اجلوف». ومع ذلك لم يُـسقط من الـصورة الكـلية الـبعد الـسيـاسي 
بـ الشـرق والغرب بل ظـلت كل األبعـاد مستـقرة في أمـاكنـها حتى نـهايـة النصف األول

من القرن العشرين.

✸✸✸✸

(١) السابق ٣٦٧ قصيدة: حلن من فينًا.
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الفصل الرابع
البعـــد اإلنســـاني
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البعد اإلنساني

في هذا البـعد يتـفاعل طرفـان: ذات شاعرة وذات من الـغرب مؤثـرة ويتقـاسم الشاعر
والصورة األلوان والـظالل ويضحى كل مـنهما في مـهب الدرس والتـحليل. العـطاء - هنا -
وضـوع ففي الـوقت الذي يحـاول فيه الـشاعر صـور والصـورة أو الشاعـر وا مـتبـادل ب ا
اقتناص خطوط إنسانية دالة في لـوحة الغرب ومن خالل آليات متنوعة في التعامل يتم فيه

أيضاً اإلمساك بنزعة إنسانية تملكت الشعراء واتسعت بها جتاربهم وأدواتهم التعبيرية.

يل إلى صـطـلـحي- ا هذه الـنـزعـة اإلنسـانـية humanitarianism تـعني - في إطـارهـا ا
حب اإلنسانية وجعل اخلير العام لإلنسان الهدف األسمى(١).

وإذا كـان من الالفت لغويـاً تعدد احلاالت الـتي يطلق علـيها لفظ اإلنـسان إذ «يقع على
ــؤنث بــصـيــغـة واحـدة»(٢) فـقــد حـظي اإلنــسـان ذلك «اخملــلـوق ــذكـر وا الـواحــد واجلـمع وا
سـؤول» كـما يـرى األسـتاذ الـعـقاد بـنـصيـب وافٍ في القـرآن الـكر وقـد ذكـر فيه «بـغـاية ا
تعددة وفي اآليـة الواحدة فال يعـني ذلك أنه يحمد ويذم في احلـمد وغاية الذم في اآليـات ا
ا فـطر عليه من استـعداد لكل منـهما فهو ا معـناه أنه أهل للكمـال والنقص  آن واحد وإ
أهل لـلخير كمـا أنه أهل للشر; ألنه أهل لـلتكليف» كـما وضع القرآن الكـر اإلنسان - علماً
وضع الصحيح «ح جعل تقسيمه الصحيح أنه (ابن ذكر وأنثى) وأنه ينتمي وديناً - في ا
بشـعوبه وقبائـله إلى األسرة البـشرية التي ال تـفاضُل ب األخـوة فيها بـغير الـعمل الصالح
وبـغـيـر الـتـقـوى...» «يـأيـهـا الـناس إنـا خـلـقـنـاكم من ذكـر وأنـثى وجـعـلـنـاكم شـعـوبـاً وقبـائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (احلجرات - ١٣).

ـهندس. مـكتبـة لبنـان - بيروت ط (٢) ١٩٨٤ صطـلحات في الـلغة واألدب: مـجدي وهـبة كامل ا (١) معـجم ا
ص٤٠٥ .

(٢) اخملصص: ابن سيده. دار اآلفاق اجلديدة - بيروت د.ت جـ١/ص١٥ .
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ـة - يـعـد من أقـوى وهـذا الـتـعـدد في الـشـعـوب والـقـبـائـل - كـمـا ورد في اآليـة الـكـر
عـارف ب اإلنـسان وأخيـه اإلنسان األسـباب إلحـكام صالت الـتعـارف وتبـادل اخلبـرات وا
ويؤدي كل هـذا إلى ما البـد منه وهـو تعـدد احلضـارات وتنـوع الثـقافـات. وما أعـظم العـقاد
ة» وأغـيالـها - أن «عـصر حـ رأى قبل عـقود - وكـأنه يواجه الـيوم بـكالمه هذا غـالة «العـو
) أصح وأصــلح من اإلنـســان الـذي يــؤمن بـاألسـرة ـيـة ال يــتـطــلب (مـواطــنـاً الـعالقــات الـعــا
اإلنسانـية ويستـنكر أبـاطيل العـصبيـة ومفاخر الـعنصـرية ليـعترف بـفضل واحد مـتفق عليه
في كل أرض وبـ كـل عـشـيـرة آدمـيـة وهـو فـضل اإلحــسـان في الـعـمل واجـتـنـاب اإلسـاءة
ـسؤولـيـة) والنـهوض ولـيس لـهذا الـعـصر حق عـلى بـنيه أصح وأصـلح من حق الـشـعور (بـا
بأمانة التكليف واالحتكام إلى العقل في كل ما يسعه العقل ثم اطمئنان الضمير إلى اخلير
فـيـمـا خـفي عـلـيه مـن شـؤون الـغـيب اجملـهـول والبـد في كل عـصـر حـديث أو قـد من غـيب

مجهول...»(١)

ويـتـمـيـز هـذا الــرأي إذا مـا قـورن - مـثالً - بـرأي أوجــست كـونت; حـ ذهب إلى أن
اإلنـسانـية كـائن واحد يـتصف باخلـلود وال يـكون هـذا إال إذا اندمج األفراد انـدماجـاً عقـلياً
وخـلـقـيــاً وبـالـتـالي فـإن عــلى هـؤالء األفـراد أن يـكــونـوا قـد اسـتـطـاعــوا إخـضـاع الـوظـائف

العضوية للوظائف العليا فيتفوق العقل على الغريزة والغيرية على األنانية(٢).

ـان بـأسرة إنـسـانـيـة واحـدة وانـدمـاج األفراد كل وأحـسب أن الـفـرق واضح بـ اإل
ميزة لأل والشعوب. احي للشخصيات ا هذا االندماج ا

ـواً واضحـاً مع بـداية الـقرن الـعـشرين وذلك ت الـنـزعة اإلنـسـانيـة في األدب  وقد 
ـســافــات و« أصـبح األديـب تـهــزه األحـداث بـفــضل تــقـدم وســائل االتــصـال وســرعــة طي ا
; ومن هنـا جتسد اجلسـام في أماكن بـعيـدة عنه وغـريبة عـليه لـغة وتـاريخـاً ومجتـمعـاً ودينـاً
ـعـنى اإلنـسـانـيـة وتــرجـمه األدبـاء والـشـعـراء فـي إبـداعـهم الـفـني وفي ـفـهـوم احلـقـيـقـي  ا

: العقاد. دار الهالل - القاهرة ١٩٧١ ص ١٢ ٤٩ ١٦٩ . (١) اإلنسان في القرآن الكر
صطلحات العلمية والفنية: يوسف خياط. دار لسان العرب- بيروت د. ت ص٢٤ . (٢) راجع: معجم ا
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ـثالي - تتسرب فـهومها ا دراسـات األدباء حول هذا اإلبـداع الفني. وصارت اإلنـسانية - 
ذاهب األدبية اخملتلفة»(١). إلى ا

ـثـال - شاعت الـنـزعـة اإلنـسانـيـة وشـملت فـفي االجتـاه الرومـانـتـيكـي - على سـبـيل ا
ـتـمـثـلـة بـاخليـر واحملـبـة والـعـدل كـمـا جـمـعت حتت لـوائـهـا توق مـعـاني «جـمـيع الـفـضـائل ا
اإلنــسـان وطـمـوحه إلى أسـمـى وأنـبل الـغـايـات بـعــيـداً عن كل أشـكـال الـتــعـصب والـتـفـرقـة
ـحـتـواها اجلـديـد تـمثل لـهم أكـثـر ما حتـلم األفـكـار في حلـظات الـصـفاء واالختـالف. فهي 
صـلحـة واجلشع ودة والـتطـلع بعـ اإلخالص والصـدق والرضـا بعـيداً عن األنـانيـة وا وا
إنهـا تـتطـلع إلى عـالم يسـوده اإلخـاء اإلنسـاني الـشـامل البـعـيد عن كل احلـواجـز والعـقـبات

واألغراض التي تفرق ب البشر»(٢).

وكانت هذه النزعة اإلنـسانية قرينة من قرائن التجديـد عند العقاد ح فطن إليها في
ـيز به مـذهبـنا أنه مـذهب إنساني وقت مـبكـر يقـول في مقـدمة كتـاب «الديـوان»: «أقرب ما 
مصـري عربي: إنسـاني ألنه من ناحيـة يترجم عن طبـع اإلنسان خالـصاً من تقـليد الـصناعة
ـشـوهـة وألنه من نـاحـيــة أخـرى ثـمـرة لـقـاح الـقـرائح اإلنـســانـيـة عـامـة ومـظـهـر الـوجـدان ا
ـصـرية ـشتـرك بـ الـنـفـوس قـاطبـة. ومـصـري ألن دعـاته مـصـريـون تؤثـر فـيـهم احلـيـاة ا ا

وعربي ألن لغته العربية...»(٣).

ومن هنا أيضاً كان تكامل هذا الـبعد مع أبعاد أخرى من الصورة فيعرض للمواقف
اإلنـسـانـية واألحـداث الـتي يـهـتـز لـهـا وجـدان الـشاعـر احلـديث ويـتـسع لـلـتـقـديـر اإلنـساني
واألدبي لـعـظـمـاء الـغـرب ومـبـدعـيه ويـتـلـمس ذلك االشـتـبـاك اإلنـسـاني بـ رجل من الـشـرق

وامرأة من الغرب.

كـتبـة - أبو ظبي ط (٢) : د. محـمد إبـراهيم حـور. مكـتبـة ا (١) الـنـزعـة اإلنسانـية في الـشعـر العـربي القـد
١٩٨٥ ص ٢٠-٢١ .

عاصر: د. محمد مفيد قميحة. دار اآلفاق اجلديدة - بيروت ١٩٨١ (٢) االجتاه اإلنساني في الشعر العربي ا
ص٤٤

ازني. ص ١- ٢ . (٣) الديوان في النقد واألدب: العقاد وا
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أوالً : صــور إنســانيـة

أقام الشـاعر العـربي في مصـر جسراً حضـارياً ب الـشرق والغـرب على أساس أن
شـترك اجلغـرافي مع أوربـا مكون أسـاسي من مـكونـات مصر الـتاريخ ـتوسطـي ا البـعد ا
صري قضية توسط بعد من أبـعاد التوجيه ا واحلضارة يقول جمـال حمدان: «إن البحر ا
صـرية إذ كـن بداهـة أن تكـون خالفيـة. فالـنيل إذ يـنـحدر شـماالً لـيصب فـيه واحليـاة ا ال 
جتري مع الـنيل نحوه فإن مصـر برمتها تتوجه إلـيه وتتطلع نحو الشـمال والبلد الذي يطل
ثل البـحر أحـد ضلوعه األربـعة أو باألصح عـليه بـجهة بـحرية مـشرفـة مترامـية نوعـاَ وإذ 
صـري باعتـبار الـضلع الـغربي مـيتاً ـعمـور ا الضـلع الوحـيد احلي الـذي يتـصل مباشـرة با
ــلك إال أن يـتــفـاعـل مع الـبــحـر واجلــنــوبي والـشــرقي شــبه ذلك نــقـول: إن الــبـلــد بـهــذا ال 

ويتعايش»(١).

س شوقي توسط في الـشعر احلديث وقد  وهكذا بـدت أيضاً أهمية الـبحر األبيض ا
توسط صراحة: هذه األهمية في غير جانب ففي جانب السياسة خاطب ا

ـــــــمــــــالـكِ? أيُّــــــهــــــــا فـي الــــــدهـــــــر مــــــا رفـــــــعتْ شـــــــراعَكْ? أيُّ ا
يـــــا أبــــــيضَ اآلثــــــار والـــــصـــــفـــــحــــات ضُـــــيـعَ من أضـــــاعك(٢)

ـتـوسط أفـقـاً رحبـاً لالتـصـال والـتـواصل ب وفي جانـب احلضـارة والـثـقـافة شـكل ا
شماله وجنوبه:

ـاضـي نـبــشـاً ونــقـتلُ األمسَ فــكـرا  وغــشــيـنــاكَ سـاعــةً تَـنْــبِشُ ا
ورأيــنــا مــصـراً تــعــلمُ (يــونـانَ) ويــونــان تُــقْـبِسُ الــعــلمَ مــصـرا 
تــلك تــأتــيـكَ بــالــبــيــان نــبــيــاً عــبــقــريــاً وتــلك بــالــفن ســحــرا(٣)

تـوسط طـبيـعـة وأقـطاراً ومـدنـاً كتب أيـضـاً في الـشخـصـيات وكمـا كـتب شوقـي في ا
ـهـمـة التي مـثـلت أدواراً تـاريخـيـة على مـسـرح هـذا البـحـر الكـبـيـر مثل: يـولـيوس الغـربـية ا

عارف - اقرأ (٦٨٨) ٢٠٠٣ ص٧٧ . (١) نحن وأبعادنا األربعة. دار ا
توسط. (٢) ديوان شوقي جـ١ /ص١١٣ قصيدة: البحر األبيض ا

(٣) ديوان شوقي جـ١/ ص٩٠ قصيدة: البحر األبيض.
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قيـصر وأنـطونـيو وأكـتافـيوس ونـابلـيون...(١) ويـذهب الدكـتور عـرفان شـهيـد إلى أن «شوقي
ـتـوسط غـيـر مدافع وهـذا أكـبـر قـطـاع مضـمـوني في دائـرة الـشـعر شـاعـر الـبـحر األبـيض ا
الـعربـي اقتـطـعه شـوقي لـهـذا الـشـعـر بـعد أن حـوم عـلـيه الـشـعـراء ولم يَـرِدُوا. وعـنـدمـا فعل
شوقـي ذلك أقر التوازن في أدب العرب الـبحري فقد كـان احمليط الهندي والبـحار اجلنوبية
مـسرحـاً لرحالت الـسندبـاد البـحري أكبـر عمل أدبي نـثري في الـبحر ولـكن البـحر األبيض
لك العرب نصف حوضه - توسط - وهو البحر األهم في تاريخ العرب واإلسالم والذي  ا

بقي مُهمالً في وعي العرب الشعري حتى جاء شوقي»(٢).

ولـعل علي مـحـمود طه أكـثـر شعـراء اجليـل التـالي تنـاوالً لـلمـتـوسط وحوضه وأنـهاره
وتنـاثـر ذلك في مثل قـصـائده: أغـنـية اجلـنـدول على حـاجز الـسـفيـنـة البـحـر والقـمر حتت

الشراع ب الشرق والغرب(٣).

ومـضى الـشـعـراء إلى أبـعـد من ذلك فـعـبـروا حـواجـز عـديـدة من االخـتالف اجلـنسي
والديني واحلـضاري والتاريخي ليدعـوا إلى وحدة إنسانية تنـبذ االختالف الهدام والعداء

وتؤسس للتسامح واإلخاء يقول شوقي: 
مـــــا كـــــان مُــــــخْـــــتَــــــلفُ األديــــــان داعـــــيـــــةً

إلـى اخــــتـالف الــــبـــــرايــــا أو تـــــعــــاديـــــهــــا
الــــــكُـــــتْـبُ والــــــرسلُ واألديــــــان قـــــاطــــــبـــــةً

خــــزائنُ احلـــكــــمـــة الـــكــــبـــرى لِـــواعــــيـــهـــا
مــــــحــــــبــــــةُ الــــــلـهِ أصل فـي مــــــراشــــــدِهـــــا

وخـــــشـــــيـــــةُ الـــــله أُسٌّ فـي مـــــبـــــانـــــيـــــهــــا
تـــســـامـحُ الـــنـــفس مـــعـــنـىً من مُـــروءَتِـــهـــا

ـــــروءةُ في أســـــمـى مــــعـــــانـــــيـــــهــــا(٤) بل ا

صدر السابق جـ١/ ص١٦٩-١٩١ جـ٢/ ص٥٦٤-٥٧٠ . (١) راجع: ا
(٢) العودة إلى شوقي ص ٤٦٥ .

(٣) راجع: ديوان علي محمود طه الصفحات ١٠٩-١٢٠ ٣٥٥-٣٦٠ ٣٦١-٣٦٣ ٣٦٣-٣٦٧ .
(٤) ديوان شوقي جـ١/ ص٤١٥-٤١٦ قصيدة: الدستور العثماني.
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وتنـطـلق هـذه الـوحـدة اإلنـسـانـيـة من مـنـطـلـقـات ديـنـيـة خـالـصـة عـنـد شاعـر مـثل عـلي
ساواة اجلارم فالدين اإلسالمي الذي «تفجر من نبع النبوة ماؤه» دين احلق والسماحة وا
النـاس كل الـنـاس في شـريـعـته إخـوة في اإلنـسانـيـة و «... ال فـضل لـعـربي عـلى عـجمي إال

بالتقوى»(١).

انية داعـية إلى الوحدة اإلنسانية وعند ذاك حق لإلنسان «إذا لهذا كانت الوحدة اإل
اشتكى..» أن يتداعى له إخوة في الشرق أو في الغرب:
ووحَّــــدَ بـــ الــــنـــاس ال الـــبــــعـــد مُــــبْـــعِـــد

عن الــســاحــة الــكــبــرى وال الــقُــرْب مُــقْــرِبُ
فـــــلـــــيس لــــــدى اإلسالم شـــــرق ومَـــــشْـــــرق

ولـــــــيس لـــــــدى اإلسالم غـــــــرب ومَــــــغْــــــرب
هـمُ الـــنــــاسُ إخـــوان سَــــواء عـــلـى الـــهـــدى

ـــــهــــيَّب ـــــســــاعـي والــــشـــــريفُ ا بـــــطيء ا
فــــــمــــــا حـطَّ من قَــــــدْر الــــــفَــــــزَاريّ فــــــاقــــــة

وال زاد في قــــــــدر ابـن أيــــــــهـم مَــــــــنْــــــــصب
يـــــجــــــمـــــعُـــــهُـم قـــــلـب عـــــلـى احلق واحـــــد

وإن فُــــــرقـتْ أوطــــــانُــــــهم وتَــــــشَــــــعَّــــــبــــــوا
إذا صــــاح في «جَــــيْــــحُـــونَ» يــــومــــاً مُـــؤذن

أجــــاب عــــلى «الــــتــــامـــيــــز» داعٍ مُــــثَـــوب(٢)

نى: « أيـها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال (١) يقول الرسول صلى الله عـليه وسلم من خطبته 
ال فضل لعربي على عجمي وال ألسود على أحمر إال بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم».

انظـر: فتح البـاري بشـرح صحيح الـبخاري لإلمـام العـسقالني ترقـيم وتبويـب محمـد فؤاد عبـدالباقي
مكتبة الصفا - القاهرة ٢٠٠٣ جـ٦/٦٥٣ .

(٢) ديوان اجلارم جـ٢/ص٢٨٢-٢٨٣ قصيدة: محمد رسول الله.
- الفزاري: أعرابي من بني فزارة داس على فضل إزار جبلة بن األيهم وهو من عظماء الروم وكان قد دخل

ؤمن عمر بن اخلطاب فحكم له بأن يقتص منه. اإلسالم فلطم ابنُ األيهم الفزاريَّ فشكاه إلى أمير ا
ؤذن الصالة خير من النوم. - جيحون: نهر ببالد التركستان. التاميز: نهر بإجنلترا. مثوب: قول ا
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أما عبـدالرحمن شـكري فقـد جال - كمـا «الباحث األزلي» وهـذا عنوان قصيدته - مع
فـكرين والـشعراء وتـوقف عند رجـائهم «أن يـعم الشعـور بوحـدة اإلنسانـية على تـصورات ا
طالب والنـزعات النفسية ويأملوا إذا طامع والضرورات وا اختالف األجناس والشـعوب وا
عم هـذا الشعور بوحـدة اإلنسانية أن يـقلل اإلحساس العـام بوحدتها من الـبغضاء والشرور
واحلروب واآلالم واجلشع وأن يؤدي إلى التعاون على احلياة بدالً من التقاتل عليها. وهذا
ستـفيض... هو الذي دعا إلى تخيل إنسان يعيش دهراً بعد دهر في كل البحث اإلنساني ا
أل العطف قلبه ويرى أن نشدان احلق غاية احلياة. وعلى فرض حال وفي كل مكان حتى 
ا يخالط مرارة احلياة بحالوة منه». أن هذا األمل كبير في أن يعم فإن بقاءه كمثل أعلى 

ثل األعـلى ال يكون في وعلى عـادة شكري في الـتأمل وإعادة بـناء األفـكار يفـترض أن ا
قـدسـة التي ـا في مـثل آخر هـو «نـشدان احلق» وهـو «الـشعـلـة ا حتـقـيق وحدة اإلنـسـانـية وإ
ينبغي أن يـرعاها الفـرد وأن ترعاها اإلنسـانية عامـة» وهذه الرؤية التـي بسطها نـثرًا وقدم بها

توقد. نطقه كفة الوجدان ا قصيدته أعاد صياغتها شعرًا فكريًا تَْرُجح فيه كفة العقل 

فـهـو ذلك الشـيخ الذي شف حـتى كأنه «صـنـو الهـواء» ويحـمل وجهـاً رائعـاً كوجه أبي
الـهـول رأى كل مـا مضى وأغـراه طـول الـبقـاء و«األمل احلـلـو» بنـشـدان احلق عـند بـسـطاء
الـناس وعظمـائهم بل راح يفتش في ظواهـر الطبيـعة: اجلبال والصـحراء والرياح واألصداء
والـسمـاء والـطيـور وكـلمـا أصـابـته خيـبـة رده الرجـاء لـذا لم يـدخر جـهـداً فخـالط أصـحاب
طـلق غاية الغايات التي تنسي ة وكأن نشدان احلق ا يثولوجيـا القد احلكمـة والديانات وا

الشيخ/ الشاعر كل اخليبات:
لـم أدَع خــــــــطـــــــــرةً أتــــــــيـــــــــحـتْ وال مــــــــعـ

ـــــــــــــــــــــنــى وال فــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرة مـن اآلراءِ
أو شــــعــــوراً أو هـــــاجــــســــاً أو طــــمــــوحــــاً

ال وال مــــــــــشـــــــــــهــــــــــداً تـــــــــــركـت لــــــــــرائـي
أنـــــشـــــدُ احلـق بـــــالـــــتــــــقـــــلّب فـي الـــــعَـــــيْـ

ــشِ وأبــــــــــغـي ســــــــــريــــــــــرة األشــــــــــيـــــــــاء
أنت أيـــــضـــــاً شــــهـــــدت هـــــذا جــــمـــــيـــــعــــاً

غــــــيـــــــر أن ال تـــــــعــــــدَّ فـي الـــــــفــــــطـــــــنــــــاء
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قــــــــال مــــــــا قـــــــال ثـم غــــــــاب عن الــــــــعَـــــــيْـ
ــنِ كـــمـــا يـــخــــفت الـــصــــدى في الـــهـــواء(١)

كمـا تتـجسـد وحدة اإلنـسانـية في وحـدة الفـنون اجلـميـلة لـدى علي مـحمـود طه وعلى
الفنان أن يكون رائد هذه الوحدة وله - حينئذ - أن يختص باجملد واخللود:

قـفْ عــــــــلى الــــــــفـن بـــــــ شــــــــرق وغـــــــربٍ
وصـفِ الــــــــــعــــــــــالـمَ اخملــــــــــلــــــــــد شــــــــــانـهْ

عــــــــرْشُ غــــــــرنــــــــاطــــــــةَ  إلـهُ أثــــــــيــــــــنــــــــا
تـــــاجُ رومـــــا ســـــمـــــاءُ مـــــجـــــد الـــــكـــــنـــــانه

وتــــــراءى الــــــعــــــذراءُ تُــــــلــــــهـمُ رافــــــائــــــيلَ
روحَ اخلـــــــــــــلـــــــــــــود وحْـيَ الـــــــــــــديــــــــــــانـهْ

ــال وابــنُ حـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــديــسَ فـــي ا
وَلَـــمَــرتِـــيـن يـــفــيـــضـــان صــبـــوةً ومَـــجــانه

نـــــاجَــــيـــــا الــــروضَ والــــبـــــحــــيـــــرةَ حــــتى
س الـــــــفـنُّ فـــــــيـــــــهــــــمـــــــا عُـــــــنْـــــــفـــــــوانه

ـــــــــــــغَـنٍّ ــــــــــــا اجملـــــــــــــدُ فــي الــــــــــــورى  إ
هـــــــزَّ قــــــــلبَ الــــــــورى وقـــــــادَ عِـــــــنــــــــانه(١)

وتـتـبـدى الـنـزعـة اإلنـسـانـيـة أكـثر مـا تـتـبـدى حـ يـشـارك الـشـاعـر بـفـنه هـمـوم اآلخر
وعـذابـاته ويـبـرز في هـذا الـسـبـيل عـلي طـه شاعـراً إنـسـانـيـاً من طـراز خـاص رهـافـة حس

وعذوبة نفس ولعله أدرك علو هذه النغمة في شعره وحاول أن يُدِلَّ بذلك(٣).

(١) ديوان شكري ص ٣٢٨ - ٣٣١ .
ـا جند امـتـداداً لرؤيـة الـشاعـر عن مبـدأ اإلنـسانـية ووحـدتـها في مـثل قـصائـده: شهـداء اإلنـسانـية ور

ص٦١٨-٦٢٠  العصر الذهبي ص٦٢٠-٦٢٣  نحو الفجر ص ٦٢٧-٦٣٠ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص٧٠-٧١ قصيدة: الفن اجلميل.

(٣) يقول في قصيدة «األجنحة احملترقة (الديوان ص٤٣):
في الناس ذاك الشاعر اإلنساني. أصبحت ذا القلب احلديد وإن أكن 



- ٢٤١ -

ـوسيـقـية الـعمـياء»(١) عذاب إنـسان مـحـروم من النـور حسـناء يـصور في قـصـيدته «ا
اتـية(٢) تـعـزف على الـقـيثـار وتـقود فـرقـة موسـيـقيـة وقد أوحـى إليه «جـمـالهـا اجلريح» - د
ـعزوفـة شعـرية خرجـت من وتر األسى والـشعـور اإلنسانـي النبـيل الذي جـعله بتـعبـيره - 

يود لو يحمل عنها أحزانها وآالم مأساتها وأن يخلي لها الفجر وجمال الكون:
وخــــــــــــــــــلــي أدمـعَ الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــجــــــــــــــــــرِ

ـــــــــــقــــــــــــبـلُ مـــــــــــغــــــــــــربَ الـــــــــــشـــــــــــمـسِ تُ
وال تـــــــــــــــــبــــــــــــــــــكــي عـــــــــــــــــلــى يـــــــــــــــــومـ

ــــكِ أو تــــــــــــــــــــــــأسَـــيْ عـــــــــــــــــــــــــلــى األمــس
إلــــــــــــيـكِ الـــــــــــكــــــــــــون فـــــــــــاشــــــــــــتـــــــــــفّـي

جــــــــــمـــــــــالَ الــــــــــكــــــــــون بـــــــــالــــــــــلَّــــــــــمس
خـــــــــــــــذي األزهـــــــــــــــارَ فــي كـــــــــــــــفـــــــــــــــيـك

فــــــــــــــــاألشـــــــــــــــــواكُ فـي نـــــــــــــــــفــــــــــــــــسـي!

عنى - هنا - بـذكر «اللمس» وما توحي به من مادية الوهلة األولى وال جترح رهافة ا
عنى احلسي فاألداء العـام للقصيدة والتجاوب الـنفسي الغالب عليهـا ال يؤدي بنا إلى هذا ا
ـألوف و«ما يشـتف جمال الكـون إال عن طريق اللمس باألوتـار وهذه هي احلركة الـنفسية ا

التي تفرق في الشعر ب أداء وأداء»(٣).

قطوعة التالية: ويستمر اإليثار اإلنساني في ا
إذا مــــــــــــا ذابـتِ األنـــــــــــداءُ فــــــــــــوق الـــــــــــورَق الــــــــــــنَّـــــــــــضْـــــــــــرِ
وصـبَّ الــــــــعــــــــطــــــــرَ في األكــــــــمــــــــام إبــــــــريـق مـن الــــــــتــــــــبـــــــر
ـــــــــهــــــــا الـــــــــســــــــحــــــــري دعــــــــوتُ عـــــــــرائسَ األحـالم مـن عــــــــا
تُــــــذيبُ الــــــلــــــحـنَ في جــــــفــــــنــــــيـكِ واألشــــــجــــــانَ فـي صـــــدري!

صدر السابق ص١٦٥-١٦٨ . (١) ا
(٢) منطقة ساحلية بكرواتيا.

صـرية العـامة للـكتاب- األلف كـتاب الثاني ـعداوي: علي مـحمود طه الـشاعر واإلنسـان. الهيـئة ا (٣) أنور ا
(٢١) ١٩٨٦ ص١٢٤ .
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فارقة اخلصبـة التي يلمسهـا الشاعر تتمـثل في حرمان الفنانـة الكفيفة من عـلى أن ا
شهد النجوم ووميض الـبرق وزهر النرجس واألنداء والصـبح وكل مباهج الطبيعة التمـتع 
وهـبتها الفنية األقدر عـلى اإلحساس باجلمال وإحالته تعة ألنها  وهي أَوْلى الناس بـهذه ا

تع العقول واألفئدة. إلى إبداع 

ولعله في هذا يلتقي مع العقاد في قـصيدته عن «الشاعر األعمى» وفيها يلمس مفارقة
مفـجعة حقاً فاألفـق الذي سلب النور من جفن الـشاعر يجود به «لعـ الذئب» ليفتك بدوره
بالغزالة الوادعة بـينما الشاعر يُحيل «سواد الدياجـر» معنى مشرقاً «يضيء سناه مظلمات

السرائر»(١).

ـية الثـانيـة يبلغ ـيالد» التي كـتبت خالل احلرب الـعا وفي قـصيـدة علي طه «لـيلة عـيد ا
سيح نـبي السالم ينـسى وصاياه ويـوقدها حـرباً تسوق األسى مداه فالـغرب الذي آمن بـا
صابيح «خـنقتهـا قبضة الـشر» حتى لم يعد الدمار واخلراب بل إن الـنواقيس والتـراتيل وا
لـهـا أثـر يــذكـر وكـمـا عـصـفـت احلـرب بـقـيم الـســمـاء عـصـفت كـذلك بــاألبـريـاء من األطـفـال

والشيوخ واألمهات الالتي ينتظرن عودة أبنائهن احملارب وهكذا أقبلت ليلة العيد:
ـــــــــــيـالد والــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا دمـــــــــــوع ودمــــــــــاءُ لــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةَ ا

(١) راجع ديوان من دواوين. ص٢٦٦ .
ـوضوع العمى لـدى شعراء الـدراسة أشير إلى مـثال آخرين: األول ـعاجلة اإلنسـانية  - وفي سياق ا
شاركة الوجدانية واألسى لتلك الفتاة الغربية قصيدة «احلسناء العمياء» لفخري أبو السعـود وتبرز ا

في قوله:
ـــــــــــنـــــــــــا مـن مـــــــــــقـــــــــــلــــــــــتــيَّ وإن يــــــــــكـن لـــــــــــيـت الـــــــــــسَّ

لـم يـــــــــــــــبـق مــــــــــــــنــه الــــــــــــــيــــــــــــــوم غــــــــــــــيــــــــــــــر ذمــــــــــــــاءِ
كــــــــان الـــــــفــــــــدا لـــــــهــــــــمــــــــا فـــــــتــــــــســــــــعَـــــــدَ روحــــــــهـــــــا

مــن بــــــــــــــعــــــــــــــد طـــــــــــــول الــــــــــــــهــم والــــــــــــــبــــــــــــــرحـــــــــــــاء
قـتطف أثناء بـعثته بـإجنلترا) ديوان فخـري أبو السـعود ص٨٣ (نشرت الـقصيـدة في نوفمبـر ١٩٣٣ با
نـشورة بـاجلزء األول ١٩١٦ راجع ديوان وهي تذكـر أيضـاً بقـصيدة األسـتاذ الـعقاد «حـسنـاء عمـياء» ا

من دواوين ص٩٨ .
ثال الثاني: مقطـوعة لعلي اجلارم عنوانهـا «ضحك القدر» كتبت في شتـاء ١٩١٠ بلندن حيث يتكاثف ا
ـبـصر ويـضل ـديـنـة في ظالم دامس وحـيـنـئـذ يـحـار ا الضـبـاب أحـيـانـاً فـيـحـجب األضـواء ويـجـعل ا

الطريق وقد رأى أعمى يقود مبصراً:
ـــــعـــــربـــــد ضـــــاحـــــكــــا             وهـــــنـــــا بـــــدا الـــــقـــــدر ا

ومــــــــــضـى الــــــــــضـــــــــبــــــــــاب وال يــــــــــزال يــــــــــقــــــــــهــــــــــقه !
ديوان علي اجلارم:جـ ١/ ص ٧٧ .
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في ربــــــــــوعٍ كـــــــــان فـــــــــيـــــــــهـــــــــا لـك بـــــــــالـــــــــســـــــــلـم ازدهـــــــــاء
أيـن ولَّـتْ هـــــــــــذه الـــــــــــفـــــــــــرحَــــــــــــةُ? أم أيـن الـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــاء?
ـــــــــــــصـــــــــــــافِـــــــــــــحْـكِ مــن األطـــــــــــــفـــــــــــــال أحـالم وِضَـــــــــــــاء لــم تُ
رقـــــــــدوا غَـــــــــيـــــــــرَ عـــــــــيــــــــونٍ رِيـعَ مـــــــــنـــــــــهـنَّ الـــــــــفـــــــــضــــــــاء
تــــــــــرقـبُ اآلبــــــــــاءَ هـل عــــــــــادوا? وهـل حــــــــــان الــــــــــلــــــــــقـــــــــاء?
ــــــــــفـــــــــاء بــــــــــ أيــــــــــدي أُمــــــــــهــــــــــاتٍ بِــــــــــتْـنَ والــــــــــلــــــــــيـلُ جَ
فـي طــــــوايــــــا الــــــنـــــــفسِ يــــــبــــــكــــــيْـن وقــــــد عــــــزَّ الــــــرجــــــاءُ (١)

إن فـاجـعـة احلرب الـتي ال يـرى الـشـاعـر لهـا مـبـرراً مـقنـعـاً تـصـنع ثـورة من الـسخط
والغضـب على دعاتهـا ومثيريـها فقد أضـحت أوربا مثل فـراشة النار تـرقص فيها لـتحترق
وت. و«مع أن القـصيدة في سياقها وتسـكن حانة للشيـطان لتنتشي من دم القـتلى وتُنَادم ا
ـرثيـة لإلنـسانـيـة احلزيـنـة الرازحـة حتت عبء الـعـذاب واجلوع والـنار إال أن الـعام أشـبه 
نـبـرتهـا تصل أحـيـاناً إلى درجـة االحتـجـاج القـوي علـى الغـرب بلـغة الـقـاضي العـادل الذي
لك زمـام احلق في يـده. وفي أمثـال هـذه األبيـات تتـجـلى شخـصيـة عـلي محـمود طه وهي

جتمع في أعماقها اخلير والصالبة واألصالة»(٢).

ـديــنـة الـعــلم والـفن وقــد رأيـنـا كــيف بـكى الــشـعـراء ســقـوط بـاريس(٣) مـثــاالً ورمـزاً 
واجلـمــال وهـو شــعـر إنـســاني في الــصـمـيـم وإن خـرج في ظـرف ســيـاسي تــاريـخي ومن
جـداوله تلك الـنـفـثات الـتي بـثـها الـشـعراء أمالً فـي انتـهـاء احلرب وإنـقـاذ الـبشـريـة من تلك
هـلكـات التي تـف الـغرب في صنـعهـا فعـندمـا راجت شائعـات في شهـر سبـتمـبر من عام ا
ـتــحـاربـ خـفق لــهـا قـلب عــلي طه وخَـفَّت إلـيـه أحالمه وذكـريـاته ١٩٤٤ عن الـهــدنـة بـ ا
» في مـثل هـذه الـفـتـرة من سـبـتـمـبـر عـام ١٩٣٩ وتـمـثـلت له أيـامه عــنـدمـا كـان نـزيل «بـرلـ
وخلص منـها إلى مصـر ب ويالت احلرب وأهـوالها فـكتب بعـد خمس سنـوات من الصمت
رتـقب أظهـر فـيهـا سعـادته بـتلك الـبشـرى التي ي ا واحلـزن أنشـودة من أجل السالم الـعـا

(١) ديوان علي محمود طه ص٢٧٢ .
الئكة ص١٢٢ . (٢) الصومعة والشرفة احلمراء: نازك ا
(٣) الفصل الثاني (البعد السياسي) ص ١٦٨وما بعدها.
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زُفت حلناً رخـيماً والمست قـلبه قبل أذنه وراح يـهتف: اتركـوا الصراع واحلرب والـتمسوا
فرص احلب:

هـــــــــذه اجلـــــــــنـــــــــةُ يـــــــــا ويـحَ األفـــــــــاعي!
! نَــــــــفَــــــــثَـتْ فـي زهــــــــرهــــــــا سُـمَّ اخلــــــــداعِ

آه دعــــــــــنـى مـن أحــــــــــاديـث الــــــــــصــــــــــراع
ــــضـــاع ضــــاع عــــمــــري! ويحَ لــــلــــعــــمــــر ا

فـــــــالــــــــتــــــــمس نَــــــــهــــــــزَةَ حبٍّ ومــــــــتـــــــاع
حتـت أفـقٍ صــــــادحٍ صـــــــافي الـــــــشــــــعــــــاع

عــــبـــــرتْ بـي اخلـــــمسُ في صـــــمـتٍ وحــــزن
أيُّ خـــــمـسٍ بـــــعــــــدهـــــا تــــــمـــــتـــــدُّ سِــــــني?

آه دعــــــــنـي أبـــــــصــــــــرُ الـــــــعــــــــالمَ دعــــــــني
قـــد ســـئـــمتُ الـــيـــوم في أرضيَ ســـجـــني(١)

ـألـوف هـذا الـنـغم الـشـعـري اجلـهـوري يـطـرب األسـمـاع ويـقـرعـهـا بـإيـقـاع «الـرمل» ا
ويشـغلها أحـياناً عن الـقضية الـتي يطرحـها الشاعـر وكأن كل بيت فـيه بل كل شطر وحدة
موسيقية مكتفية بذاتها معنى ونغماً وكأنه أيضاً ديدن عام في مثل هذا الطراز من الشعر.

اً مع ومن امـتـزاج الـعـام بـاخلاص فـيـمـا سـبق يـتجـاوب الـشـاعـر احلديـث أسى وأ
ـكان والبـشر. ولعل من ألـطف صور التـجاوب ما كـتبه علي ت بـالغرب ا كوارث طـبيعـية أ
الـغاياتي بعنوان «الـس يضطرب والنـيل ينتحب» وهي القـصيدة التي كتبـها عند فيضان
نــهــر الــســ فــنــشــر في ربــوع بــاريس الــدمــار واخلـراب وأحلـق بــهـا احلــزن واألسف

ويستهلها بقوله:

(١) ديوان علي محمود طه ص٣٢١ قصيدة: ب احلب واحلرب.
- وكـان االنـتـصار لـلـحب والسـالم في مواجـهـة الـعداء واحلـرب قـاسمـاً مـشـتركـاً بـ شـعراء كـثـيرين 

وبالعنوان ذاته كتب اجلارم قصيدته «احلب واحلرب» الديوان ص٤٥-٤٨ .
- وكـتب أحـمـد الـزين (١٨٩٧-١٩٤٧) قـصـيـدته «احلب واحلـرب» ديـوان أحـمـد الـزين أشـرف عـلى تـبويـبه

نشاوي - جلنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط (١) ١٩٥٢ ص٢٤-٢٥ .  غني ا وتصحيحه: عبدا
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ِ يـــــــضـــــــطـــــــربُ مـــــــا لــــــــقـــــــلب الــــــــســـــــ
وأخـــــــــــوه الــــــــــنـــــــــــيـلُ يــــــــــنـــــــــــتــــــــــحـبُ?

ــــــــــهـــــــــا بــــــــــلــــــــــغـتْ بـــــــــاريـسُ غــــــــــايـــــــــتَ
فــــــــــتــــــــــولـى نــــــــــهـــــــــرَهَــــــــــا الــــــــــطـــــــــرب

ـــــــــــهــــــــــا ودهـتْ مــــــــــصـــــــــــراً نـــــــــــوائـــــــــــبُ
فــــــــأصــــــــابـتْ نــــــــيــــــــلَــــــــهَــــــــا الــــــــنُّــــــــوب

إن يَـــــــغِـضْ فــــــالـــــــوجـــــــدُ مـــــــســـــــتـــــــعــــــر
أو يَـــــــــفـضْ فـــــــــالـــــــــدمـعُ مـــــــــنـــــــــســـــــــكب

فـــــــــهْـــــــــوَ فـي حـــــــــالـــــــــيـه مـــــــــكـــــــــتـــــــــئب
ـــــــــــاءُ يــــــــــلـــــــــــتــــــــــهـب(١) كـــــــــــاد مــــــــــنـه ا

وألن بـاريس «نعمـة الدنيـا» وبهجـتها عـلى حد تعـبير الـغاياتـي كما أن لـفرنسـا «منناً»
كثيرة في العـلم والفن في تقدير شـوقي فإنه يليق بـالشعراء أن يسـكبوا عليهـا في مصابها

دمعة األسف وهكذا عرض شوقي للمحنة ذاتها في قصيدته «الطيارون الفرنسيون»:
لَـــــــــــــــطَــف الـــــــــــــــلــهُ بـــــــــــــــبـــــــــــــــاريـس وال

لـــــــــقــــــــيـتْ إال نـــــــــعــــــــيـــــــــمــــــــاً وسـالمــــــــا
ــــــــــــطــــــــــــوب روَّعـتْ رَوَّعـتْ قــــــــــــلــــــــــــبـي خُ

ســـــامِــــر األحــــيـــــاء فــــيــــهــــا والـــــنــــيــــامــــا
) طـــــــــغى ٍ أنـــــــــا ال أدعــــــــو عـــــــــلـى (ســـــــــ

إن لــــــــــلـــــــــســـــــــ وإن جــــــــــار زِمـــــــــامـــــــــا
لــــــستُ بــــــالــــــنـــــاسـي عـــــلــــــيـه عـــــيــــــشـــــةً

كـــــانت الـــــشــــهـــــدَ وأحـــــبــــابـــــاً كـــــرامــــا(٢)

(١) ديوان وطنيتي ص٩٥ نشرت في «اللواء» بتاريخ ٣ من فبراير ١٩١٠ .
جلة - سركيس ١/٣/١٩١٠ . (٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٥١٨-٥١٩ نشرت 
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ا أحدثه مـا سمي بزلزال «مِـسينـا» باجلنوب اإليـطالي سنة ة  ورسم حافظ صوراً مـؤ
ـدن اإليـطالـية : زلـزال األرض وفيـضـان البـحر عـلى ا ١٩٠٨ فقـد اجـتمـعت الـكارثـتـان معـاً
وراعه مـا أصــاب الـنـاس من هـول وذهـول الـنـار تـشــوي الـوجـوه واألمـواج تـبـتـلع األبـدان

يومها استمات اآلباء بحثاً عن األبناء لكن من أين النجاة?:
رُبَّ طـــــــــفـلٍ قـــــــــد ســـــــــاخَ فـي بــــــــــاطن األر

ض يــــــــــــنـــــــــــادي: أمـي أبـي! أدرِكـــــــــــانـي!
وفــــتــــاةٍ هـــيــــفــــاءَ تُـــشْــــوَى عــــلى اجلــــمْـــر

ـــــــــعـــــــــانـي مـن حَـــــــــره مـــــــــا تـــــــــعـــــــــاني تُ
ــــــــــــــشـي وأبٍ ذاهـلٍ إلــى الــــــــــــــنـــــــــــــــار 

ـــــســــتـــــمــــيــــتـــــاً تــــمـــــتــــدُّ مــــنـه الــــيــــدان مُ
بـــــــــاحـــــــــثـــــــــاً عن بـــــــــنـــــــــاتـه وبَـــــــــنـــــــــيهِ

مُـــســـرعَ اخلــــطـــو مــــســـتــــطـــيــــر اجلـــنـــان
تـــــــــأكـلُ الـــــــــنـــــــــارُ مـــــــــنـه ال هـــــــــو نـــــــــاجٍ

مـن لــــــظــــــاهــــــا وال الــــــلَّــــــظـى عــــــنـه واني
ـــــا غــــــصَّـت األرضُ أُتْــــــخِـمَ الــــــبــــــحــــــرُ 

طَـــــــــــــــوَيــــــــــــــــاه مـن هــــــــــــــــذه األبـــــــــــــــدان

وبـقدر توفيق حـافظ في تصوير ذلك الصـراع ب قوى الطـبيعة والبـشر والذي انتهى
ـوت في كل مكان فـإنه وُفق أيضاً في تـصوير فـاجعة إيـطاليـا في فنانـيها بـانتشـار رائحة ا
الذين أبـدعوا تـراثـاً إنسـانيـاً خالـداً لذا يـختـتم قـصيـدته بتـحيـة كل من آزر إيـطالـيا مـعنـوياً

ومادياً في مصابها ألن:
ذاك حقُّ اإلنـســان عـنــد بَـني اإلنــسـان لـم أدْعُـكُمْ إلى إحــسـان(١).

(١) ديوان حافظ  ص٢١٥-٢٢٠ قصيدة: زلزال مسينا.
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ثانياً : تقـدير الشخصـيـات

يقرر األستاذ عبدالرحمن شكري أن إجالل العظيم عاطفة من العواطف التي يجب أن
نــعـرف تـأثـيـرهـا فـي احلـيـاة ونـنـتـفـع بـذلك; ألنـهـا تـتـكــفل بـتـهـذيب أنــظـمـة احلـكـومـة واألهل
ـا يتشعب منها ويتـصل بها. وترجع الصلة ب والصداقـة واحلب والعلم والعمل وغيرها 
األمـر احلـسن اجلـلـيل والـقـلب إلى تـلك الـنـغـمـة الـتي يـحـدثـهـا وقـوع القـلب عـلى ذلـك األمر
ا و«ليست تـلك الصلة إال ذلك الـشعور الـذي يدعونه حبـاً أو توقيـراً أو إجالالً أو عبادة وإ
ـعـاني مــراتب من مـراتـبه تـخـتـلـف بـاخـتالف الـعـوامل الـتي تــمـيل بـالـقـلب إلى األمـر هـذه ا

اجلليل».

فـكـرين الـغربـيـ مـثل كـاراليل الذي يـقـول: «إن تـاريخ ما ويـدعم رأيه بـأقـوال بعـض ا
ـسالك ومـا ذللــه من األمور هـو تاريـخ العـظمـاء الـذين عمـلـوا في ذلك ألنهم ـرء من ا مـهده ا
أخـذ قريبه هو حتقيق كانـوا القادة والقدوة الـتي احتذاها الناس... فـإن كل ما نراه سهل ا
عـاني التي سكـنت في صدور الـفحـول الذين بعـثوا في هـذه احلياة» ولـباس لـتلك األفكـار وا
وقـد رأى كـاراليل أن األمـة ال تـسـتـقـيم إال إذا سـاسـهـا الـعـظـمـاء فـكـان أحـسن مـا نـصح به
الناس أن يعرفوا الـعظيم من احلقير ألننا إذا وكلنا إلى الـعظماء أمورنا أمِنَّا منهم أهواءهم
إال قـلـيالً ثم حمـدنـا منـهم القـدوة عـلى تهـذيب الـشؤون وحـفظ احلـقوق ويـسـتدرك شـكري
قــائالً: «هـذا وال أعــني بــإجالل الـعــظــيم ذلك االنــقـيــاد الـذي يــقــتل الـعــزة واإلبــاء في نـفس
ـفـضـول والذي يـنـزع مـنه االعـتـمـاد علـى نفـسه فـيـقـيـد عـقله بـقـيـد ضـيق لـيس فـيه مـجال ا

ألفكاره»(١).

وهـذا االستدراك هو ما يـجعل الدارس يفضـل تعبيراً آخـر أكثر توصيـفاً وموضوعية
ا نـحن بصـدده وهو «تقـدير الـشخـصيـات العظـيمـة» أو التي وصـفت بشـكل أو بآخـر بتلك
الصفـة واحلق أن «تقـدير» تـعبيـر سبق إلـيه األستـاذ العـقاد عنـدما عـنون به بـاباً من أبوب
ديوانه(٢) ومـا بـ يـدي الـدرس من قـصائـد تـنـاولت عـظـمـاء الـغـرب ومـبـدعيـه لون رفـيع من

ؤلفات النثرية الكاملة - اجمللد الثاني ص٦١٦-٦١٨ . (١) عبدالرحمن شكري ا
(٢) ديوان من دواوين ص ٢٠٨ .
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ألوان الـتـقديـر األدبي واإلنـسـاني لشـخـصـيات جـديـرة باالعـتـداد. وهي بـعيـدة عن أن تـكون
رثاء فـليس فـيها تـعزيـة أو بكـاء أو حديث مـطول عن فـلسفـة الفـناء والـبقـاء وال تدخل كذلك

. اضي(١) كما أراد النقد القد دح بصيغة ا في أوهى تصورات الرثاء: ا

واقف الـنبيلة لشخصيات أضحت هي إذن قصائد تقديـر تنبعث من تقدير اإلبداع وا
جزءاً من إرث اإلنـسانـية احلـضـاري يعـترف الـشاعـر بفـضلـها ودورهـا األدبي والتـاريخي

بغض النظر عن جنسياتها وقومياتها ومعتقداتها.

تـنـوعت الشـخـصـيات الـغـربيـة الـتي خـصهـا الـشاعـر احلـديث بـقصـائـده فكـان هـناك
وسيقيون والقادة الـعسكريون. وحظي أديب اإلجنليز العظيم شكسبير األدباء والفالسفة وا
(ت. ١٦١٦) بـاالهـتـمـام األوفــر فـفي عـام ١٩١٦ كـتب شـوقي وحــافظ قـصـيـدتـ في ذكـرى
نـاسبة الـتي احتـفل فيهـا اجملمع الـعلمي بـإجنلـترا باألديـب الكبـير ومرور شكـسبيـر (وهي ا

ثلثمائة عام على وفاته).

يبدأ شوقي قصيـدته باحلديث عن مكانة اإلمبراطورية الـبريطانية وفضل السابق من
أبـنائـها فـي إرساء دعـائم «ملك يـطـاول ملك الـشمس» ويـأتي شـكسـبيـر في أكـثر من سـياق:
ي في آداب األ وقيمته الرفيعة في تاريخ إجنلترا السياق األول يعرض ألثر الشاعر الـعا

تعددة: واإلشارة إلى قدرته الفذة على حتليل النفوس البشرية في حاالتها ا
دســــتــــورُهم عَــــجَبُ الــــدنــــيــــا وشـــاعُــــرهم

يـــــــد عـــــــلـى خـــــــلـــــــقِـه لـــــــله بـــــــيـــــــضـــــــاءُ
مــا أجنـــبت مــثلَ (شــيــكـــســبــيــر) حــاضــرة

ت مـن كـــــــر الـــــــطـــــــيـــــــر غـــــــنَّـــــــاء وال 
نــــــالت بـه وحــــــدَه إنـــــكــــــلــــــتـــــرا شــــــرفـــــاً

مـــا لـم تـــنـل بـــالــــنـــجــــوم الـــكُــــثْـــر جَـــوزاء

ــدح فـرق إال أنه يُـخـلَط بـالـرثـاء شيء يـدل عـلى أن (١) يـقــول ابن رشـيق الـقـيـرواني: ولـيس بـ الـرثـاء وا
قصود به ميت مثل: كان أو عدمـنا به كيت وكيت العمدة في محـاسن الشعر وآدابه حتقيق د. محمد ا

قرقزان. مطبعة الكاتب العربي - دمشق ط(٢) ١٩٩٤ جـ٢ / ص٨٠٥ .
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لم تُـــــكْـــــشَف الـــــنــــفـسُ لـــــواله وال بُــــلـــــيتْ
لــــــهــــــا ســــــرائــــــرُ ال تُــــــحـــــــصى وأهــــــواء

شـــــعــــــر مـن الـــــنَّــــــسَـق األعـــــلـى يُــــــؤيـــــده
مـن جــــــــانب الــــــــلـه إلـــــــهــــــــام وإيـــــــحـــــــاء

مـن كـل بـــــــيـت كـــــــآي الـــــــلـه تَـــــــسْــــــــكـــــــنُه
حــــقـــــيـــــقــــة من خـــــيــــال الـــــشــــعـــــر غــــرّاء

أو قــــصــــةٍ كـــــكــــتـــــاب الــــدهــــر جـــــامــــعــــةٍ
كالهــــــمــــــا فــــــيـه إضــــــحــــــاك وإبــــــكــــــاء(١)

ـوت وهـو سيـاق يـكـاد يـنـسلخ عـن موضـوع الـقـصـيدة ويـأتي شـكـسـبيـر في سـيـاق ا
ـوت من خالل ذكرى رجل وأجـوائهـا الـفنـية االحـتفـائـية فـأين التـوفـيق في التـماس حـكـمة ا
ـؤثـرين ومن هم «بـبطن تـوفي منـذ ثـلـثمـائـة عام وخُــلـد بأعـمـاله? ويـضعه شـوقي مع طـائـفة ا
سهب جلمجـمة الشاعر الفارغة وقد األرض أحياء» ثم مـا الضرورة الفنية لهذا الـتصوير ا
بدعة في أصـبحت «كأصيص...جفـته ريحانة لـلشعر فيحـاء»? وما احلاجة إلى هذه الـيد - ا
األساس - وقـد فعلت بـها «أيـدي البلى» فـعلهـا حتى «أمـست من الدود مثل الـدود» في قبر
وت في موضع . إنه - إذن - التـماس لـعبـرة ا شـديد الـظلـمة ويـختلط فـيه احلصى بـالطـ

االحتفاء بالفن الذي يبصر باحلياة واألحياء.

ويعـود شوقي في الـسياق األخـير إلى شكـسبيـر الفنـان الشاعـر مصوراً مـدى حاجة
ـعـاصـرة إلى أدبه وإلى الـكـلـمـة القـويـة الـنـافـذة الـتي تـقـضي عـلى الـظلـم وتواجه احلـيـاة ا

العدوان. 

وتتحرك قصـيدة حافظ في إطار فكري قريب تمجـد شكسبير وأدبه مع اإلسقاط على
عـاصر الذي ينـوء بوقائع حـرب عظمى فشـكسبـير صاحب قلم صـارم في مواجهة الواقع ا
عروفة وتقف شاعر واألمثلة وفيرة من أعماله ا الشرور بارع في تصوير الطباع ودقائق ا
دليالً على رأيه وهي تزداد توهجاً و «جدة» كلما قدم العهد بها وكأن صاحبها ينظر «بع

الغيب في كل أمة وفي كل عصر» ثم يكتب شعره العبقري:

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٥٠-٣٥٣ .
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ــــــا لـه قـــــــلـم مـــــــاضي الـــــــشَّـــــــبـــــــاةِ كـــــــأ
ُـــــحــــــتَّمُ أقــــــام بـــــشــــــقَّـــــيْـه الــــــقـــــضــــــاءُ ا

ولــــوع بـــتـــصــــويـــر الـــطــــبـــاع فـــلـم يَـــجُـــزْ
بــــــعــــــاطــــــفــــــةٍ إال حــــــســـــبــــــنــــــاه يَــــــرْسُم

أرانـيَ في (مــــاكــــبـــيـثَ) لــــلـــحــــقــــد صـــورةً
تــــــكــــــادُ بــــــهــــــا أحــــــشــــــاؤه تَــــــتَــــــضــــــرَّمُ

ومـــثَّـلَ في (شَـــيْـــلُــــوكَ) لـــلـــبـــخـل ســـحـــنـــةً
عــــلــــيـــهــــا غــــبـــارُ الــــهُـــونِ والــــوجهُ أقْــــتم

) حــســنُــهــا وأَقْــعــدني عن وصف (هَــمْــلِــيتَ
وفـي مـــثــــلـــهــــا تــــعْـــيــــا الـــيــــراعــــةُ والـــفم

ـا  دع الـسـحـرَ في (رُمـيـو) و (جُـولِـيـيتَ) إ
ــــــتــــــيّم ـــــــا فــــــيــــــهــــــا األديـبُ ا يُــــــحِسُّ 

وتلـخيص أعمال شكسبـير األدبية بهذه الصـورة «البرقية» - إذا جاز التـعبير - تشير
فردات ثقافة اآلخر. إلى حرص الشاعر على إظهار ثقافته واإلدالل بها وتطعيم أبياته 

ا يؤكد ذلك استغراقه في (ماكبث) وإعجابه بها فترجم أبرز مواقفها الدرامية عندما ور
لك فكـانت قصيدة «خنجر مكبث»(١) القصيدة الثانية حلافظ هم ماكبث باغتـيال ابن عمه دانكان ا
شاعر داخل النفس أساة حيـة حيث صراع ا في أدب شكسـبير مقدماً صورة حتلـيلية موجزة 
احلقـود الطامـعة. ويـختتم قـصيدتـه االحتفـالية بـخطـاب شعري يـستقـطر إشـادة شائعـة قيلت في

حق شاعر اإلمبراطورية العظمى - وبعبارة أدق - وقت أن كانت كذلك:
فــــقلْ لــــبــــني الــــتــــامـــيــــزِ واجلــــمعُ حــــافِل

ُ ويُـــــنْــــــظَمُ به يُــــــنـــــثَــــــرُ الـــــدُّرُّ الــــــثـــــمــــــ
لـــئن كــــان في ضـــخم األســـاطــــيلِ فَـــخْـــركُمْ

لَــــفَـــخــــرُكُـمُ بـــالــــشــــاعــــر الــــفـــردِ أعــــظم(٢)

(١) ديوان حافظ  ص٢٣٤-٢٣٦ .
صدر السابق ص٧٢-٧٥ قصيدة: ذكرى شكسبير. (٢) ا
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وهي إشـادة تـذكر بـكالم مبـ لألستـاذ العـقاد - صـاحب تراجم الـعظـماء - يـرى فيه
أن «الـورقة التي حتمل لنـا صورة متقنة أو نـوطة موسيقيـة رائعة أو قصيدة شـعرية بليغة أو
قـطعـة من قـطع األدب اخلالـدة - هي ذخـيرة أنـفس من مـعـاهدة تـشـهد لـنا بـاالسـتقالل ألن
الـورقة التي تشهـد لألمة بلطف احلس وسالمة الـذوق وحب اجلمال وتعبـر عن قدرتها على
اإلبـداع وعلى االبتكار وعـلى البالغة في الفهم والـتعبير هي شـهادة حق من تكوين األمة في
عاهدات ويـوم نعرف في مصر صميمهـا وليست بالـشهادة التي تخـلقها أوراق الـوثائق وا
أن الفـنان العـظيم «زعـيم وطني» من الـطراز األول فـنحن حـقاً أحـرار ونحن حـقاً مـستـقلون

جديرون بشرف االستقالل»(١).

وللـعقـاد أيضـا قصـيدة عـنوانـها « شـكسـبيـر ب الـطبـيعـة والناس»(٢) تتـرجم عن هذه
يز حقا يقول في مستهلها: عاني وغيرها وهي من طراز  ا
أبــــا الـــــقـــــوافـي وربَّ الــــطـــــرسِ والـــــقـــــلمِ

? ِ مــــــاذا أفـــــادك صــــــدقُ الــــــعـــــلـم في األ
لم يـــــعــــرفـــــوك ولم جتـــــهلْ لـــــهم خُــــلـــــقًــــا

هــــذا نــــصــــيــــبُك مـن دنــــيــــاك فــــاغــــتــــنمِ !
قـــضَـــيْتَ دهـــرَكَ تُـــلْـــهـــيـــهمْ وتُـــضـــحـــكُـــهمْ

يــــا لـــلـــعــــجـــائبِ مـن أضـــحـــوكــــةِ الـــقِـــسَمِ

ويصل التقـدير قمته عندما يجعـله مفخرة للكون لو أن للـكون أكوانا تناظره وتفاخره
اذج ـبـدع وما أنـشـأ من  ومع ذلك فـإن قـصارى مـا يـظفـره من الـدنيـا هـو اخللـود خـلود ا

إنسانية:
وقـــــد خَــــلُــــدْتَ ولــــكـن مــــثــــلـــــمــــا خــــلُــــدتْ

تـــلك الـــشـــخـــوصُ الــتـي أنــشـــأتَ بـــالـــقــلمِ

(١) مجلة الهالل - سبتمبر ١٩٥٠ . وراجع: دراسات نقدية: د. عبداللطيف عبداحلليم ص١٨١-١٨٢ .
(٢) نشرت بـاجلزء الثالث من ديـوانه. وديوان من دواوين ص٢٠٩-٢١١ كمـا أصدر كتـاباً بعنـوان: التعريف

بشكسبير..
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ويـفتـتح عـبـد الرحـمن شـكري قـصـيـدته «شكـسـبيـر يـا مـعتق األرواح مـا أعـتقـتـها»(١)
بـإجالل الشاعر اإلجنلـيزي وإجماع آداب األ على هـذا اإلجالل. وتتجلى مهـارة شكسبير
ـسـرة واألسى» وذلـك اخلـيال ـلـهـاة «مـفـتـاح ا أسـاة وا في سـيـطـرته عـلى نـوعـي الـدرامـا: ا
اجلـبار الـذي أقام عـوالم زاخرة بـاحلياة تـضارع الـواقع أو «دنيـا احلقائق» بـتعـبيـر شكري
و«إن خـيـاله الـعـاصف أوثق مـا يـكـون صـلـة بـالـواقع فـكل صـورة مـجـازيـة تـرمـز عـنـده إلى
حقيقة حية وكل استعارة خيالية تؤكد وتعزز حالة نفسية وكل معنى شعري أو أخالقي أو
فلـسـفـي يـكـشف الـنـقـاب عن الـدوافع اإلنـسـانـيـة الـعـمـيـقة الـتـي حتـرك شـخصـيـات أبـطـاله.
فـشكـسـبـير ال يـنـسى أنه قـصصـي وأن القـصـة هي احلـياة لـذلك يـخـضع خيـاله الـشـعري
لقانون احلياة أو هو بحكم فطرته وتـكوين عبقريته ال يستطيع أن يحلق في آفاق من الشعر

إال إذا كانت هذه اآلفاق هي نفسها آفاق احلياة»(٢).

عـاني في أدب شـكسـبيـر وكـانت منـطلـقـاً لالستـطراد لـكن شـكري يـقف عنـد دقـائق ا
والتأمل في احلياة وطباع النفوس البشرية:

وســــلــــلْـتَ من قــــبـح احلــــيــــاة جــــمــــالَــــهـــا
ســــحــــرُ الــــقــــريضِ عــــلى احلــــيــــاة وســـامُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا مُـــــعْـــــتِـقَ األرواح مـــــا أعـــــتـــــقْـــــتَـــــهـــــا
مـن طـــــبْــــــعِـــــهــــــا وقـــــضــــــاؤه مِـــــقْــــــحـــــام

والــــنَّـــسـلُ يــــكــــثـــرُ واحلــــيــــاة حــــريــــصـــة
حتــــــــيـى احلــــــــيـــــــاةُ إذا أبــــــــادَ حِــــــــمـــــــام

ـــــا ــــــعـــــاد كـــــأ والـــــنـــــاس كــــــالـــــقـــــول ا
عـــــــــودُ األمـــــــــور فـــــــــريـــــــــضـــــــــة وقِــــــــوام

ــــــأمنٍ واخلــــــلق عَــــــدْوى ال الــــــفــــــهــــــيـمُ 
مـن صَـــــــــــــوْلـــــــــــــهــــــــــــا كــالَّ وال الــــــــــــعـالم

ؤلـفات النثريـة الكاملة - اجملـلد الثاني ص ٥٥٤-٥٥٥ ضمن (١) غير مدرجـة في ديوان الشاعر ونـشرت با
رسائل شكري إلى الدكتور فؤاد صروف ومؤرخة في ٢٥ يناير ١٩٤٣ .

صر - اقرأ (٢٥٦) ١٩٤٦ص٢٤ . عارف  صري: عشرة من اخلالدين. دار ا (٢) إبراهيم ا



- ٢٥٣ -

طــــــــــــبـعُ األوائـل فــي األواخـــــــــــر حــــــــــــاكـم
ــــــتــــــســـــــرَّ وقــــــدوة وإمــــــام مــــــهــــــمـــــــا اسْ

ومن الـشـخـصـيــات األدبـيـة الـتي أثـارت االهـتـمـام الـشـاعـر الـفـرنـسي فـكـتـور هـوجـو
كانته األدبية(١) تقع كل واحدة منهما في (ت١٨٨٥) فنظم حافظ وشـوقي قصيدت تقـديراً 

أربعة وعشرين بيتاً ويالحظ اآلتي:

- كـان هــوجـو شـاعـر شــوقي األثـيـر وقــد عـبـر عن ولـعـه الـشـديـد بــثالثـة من شـعـراء
) عـندما قال: «ولـقد كدت أفني هـذا الثالوث الرومانـسية الـفرنسيـة (هوجو وموسـيه والمرت

ويفنيني»(٢) ورأى أن فرنسا لم ترزق بعد هوجو - في مجال األدب - أعظم منه: 
ــوت هـــوجــو وانـــقــضى مـــات الــقـــريضُ 

مُــــــلـكُ الــــــبــــــيــــــان فــــــأنـــــــتمُ جــــــمــــــهــــــورُ

وكـذلك كان حـافظ مغـرماً بـهوجـو ونقل إلى الـعربـية كـتاب «الـبؤساء»(٣) . أما أفـكاره
ومعانيه فإنها:

بَــــسَــــمـتْ لــــلــــذهن فــــاســــتــــهــــوتْ نُــــهــــى
مـــــــــــغـــــــــــرمِ الــــــــــفـــــــــــضـــل وصَــــب األدبِ

- اهتم شوقي في قصيدته باجلانب الفني عند هوجو وبراعته في التصوير والتعبير:
فــــقـــــدتْ وجـــــوهُ الــــكـــــائـــــنــــات مُـــــصــــوراً

نـــــــزل الــــــكالمُ عــــــلــــــيـه والــــــتــــــصــــــويــــــرُ

(١) انظر ديوان حافظ ص ٣٨-٤٠ قصيدة: فكتور هوجو.
وديوان شوقي جـ٢/ ص٤٦١-٤٦٢ قصيدة:ذكرى هيجو.

- كما رثى شوقي وحـافظ األديب الروسي تولسـتوي (١٩١٠). ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٦٣-٤٦٦ ديوان
حافظ ص ١٦٤-١٦٧ .

(٢) عن أثر هوجو على أدب شوقي يراجع: العودة إلى شوقي ص٤١ ٥٨-٦٠
: «كنت أظـنني أعرف الـعربيـة وأستطيـع أن أقرأ فيهـا كتابـا وال سيمـا من هذه الكتب (٣) يقول د. طـه حس
عاصرة دون أن أحتاج إلى بحث كبير في القاموس فلما قر عليَّ البؤساء عرفت أن من تواضع لله ا

رفعه ». حافظ وشوقي.مكتبة اخلاجني القاهرة ١٩٦٦ ص ١٠٣ .
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ـصرية الـعامـة للـكتاب (١) يراجـع : محمـود أبو الـوفا دواوين شـعره ودراسـات بأقالم معـاصريه. الـهيـئة ا
١٩٧٧ ص١٣١-١٣٢ .

كُـــــــشـف الـــــــغِـــــــطـــــــاءُ له فـــــــكـلُّ عـــــــبــــــارةٍ
فـي طـــــيــــــهــــــا لـــــلــــــقـــــارئــــــ ضـــــمــــــيـــــر

لـم يُــــــــــعْــــــــــيِـه لــــــــــفـظ وال مــــــــــعــــــــــنىً وال
عَـــــــــــرَض وال نـــــــــــظـم وال مـــــــــــنـــــــــــثــــــــــور

مُـــــــسْــــــلـي احلــــــزيـن يُــــــفـــــــكُّـه من حـــــــزنه
ويَــــــــــــــردُّه لــــــــــــــلـه وهْــــــــــــــو قــــــــــــــريـــــــــــــر

بينما اهتم حافظ باجلانب الفكري ودور أدب هوجو في حتطيم أغالل اجلمود والتقليد:
جــــــــــــاء واألحــالمُ فـي أصــــــــــــفــــــــــــادِهـــــــــــا

مـــــا لــــــهـــــا فـي ســـــجــــــنـــــهــــــا من مَــــــذْهبِ
أَمَــــــرَ الـــــــتــــــقــــــلــــــيــــــدُ فــــــيـــــــهــــــا ونَــــــهَى

بـــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــوشٍ مــن ظـالم احلُــــــــــــجُـب
جــــــــاءَهــــــــا (هـــــــــوجــــــــو) بــــــــعـــــــــزمٍ دونَه

ـــــــــــوْكـب عِــــــــــــزةُ الــــــــــــتَّـــــــــــاج وزهْــــــــــــوُ ا
وانْــــــــبَـــــــــرى يــــــــصْــــــــدعُ مـن أغـاللِــــــــهــــــــا

بــــــــالــــــــيــــــــراع احلــــــــر ال بــــــــالــــــــقُــــــــضُب

- أسقط شـوقي بـشكل مـبـاشر أدب هـوجـو على احلـال احلـاضرة الـتي مـازالت تعج
ـعاصـر إال إذا حـسبـنا بـالـبؤس وبـسـيطـرة الـقوي عـلى الـضعـيف وجتـاهل حافظ الـواقع ا

حديثه عن منفى هوجو لوناً من ألوان اإلسقاط السياسي.

- وظف شـوقي رواية «البـؤساء» في أكـثر من بـيت بيـنما لم يـشر إلـيهـا حافظ - وهو
عري ألن كليهما شاعر فيلسوف. ناقلها إلى العربية - لكنه ربط بينه وب أبي العالء ا

أمـا الشـاعـر محـمـود أبو الـوفـا (١٩٠٠-١٩٧٩) الذي سـافـر إلى بـاريس للـعالج سـنة
١٩٣٨ فنظم قصيـدته «يا صاحب البؤساء»(١) لكنـها عن أبي الوفا نفسه وال تـتعلق بهوجو

في شيء غير توظيف لعنوان الرواية الشهيرة لتصوير مدى بؤس الشاعر ومعاناته.
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ـوسـيقـار اإليـطـالي فردي ـوسيـقـيـة فردي وبـيـتـهوفـن وقد مـثّل ا ومن الـشـخصـيـات ا
(ت١٩٠١) وعـمــله الـشـهـيـر أوبـرا عـايــدة أهـمـيـة خـاصـة عـنـد شـوقـي تـتـلـخص في الـتـالي:
ـوسـيـقى والـتـمـثيـل واألدب فـهي مَـثَل عـلى الـتـقـاء الـفنـون عـلى «األوبـرا مـزيج من الـغـنـاء وا
ـسرح ـيل إلـيه شـوقي وكـان له أثـره في جـنـوح شـوقـي نـحـو ا ـسـرح  األمـر الـذي كـان  ا
الغنائي. كـما أن النص األدبي لألوبرا وأيضاً العصـر الفرعوني الذي وقعت حوادث األوبرا
ـكن أن يكون أوحى إلى شوقي (ب إيـحاءات أخرى) رواياته الفرعـونية. وشخصية أثناءه 
رمفـيس (الكـاهن األعـظم في عايـدة) تشـبه أن تـكون أوحت إلى شـوقي شـخصـية «أنـوبيس»
في «مـصـرع كـليـوبـطرا» والبـد أن فـردي زاد في انـتبـاه شـوقي إلى شـكسـبـيـر ألن ثالثاً من

أوبراته تعتمد على نصوص شكسبيرية»(١) ويذكر أثر موسيقاه على النفس فيقول:
وحتـــــــــــــكـمُ فــي الــــــــــــنـــــــــــــفــس أوتــــــــــــارُه

عـــــــلـى الـــــــعُـــــــودِ نـــــــاطـــــــقـــــــةً حـــــــاكـــــــيهْ
وتــــــــــــبــــــــــــلـغُ مــــــــــــوضـعَ أوطــــــــــــارِهــــــــــــا

وتُــــــفْــــــشـي سَـــــريــــــرتَــــــهـــــا اخلــــــافــــــيه(٢)

يـة مـوحى أكثـر من قصـيدة كـما كـان لوديج فـان بـيتـهوفن (ت١٨٢٧) ومـوسـيقـاه العـا
ـانه بـدور الفن ـيـة وإ ـوسيـقى الـعـا لـلـشـاعـر إبـراهيـم زكي تكـشف عن غـرامه الـشـديـد بـا
الراقي وإذا كـان البعض يـعد الـفن مجـرد لهـو للفـنان وتـسلـية له فـإن األمر عـلى عكس ما

يتوهمون فالفن تسلية للغير ولكنه قد يكون للفنان شقوة وألم:
ـــــــــا الـــــــــفـن إلــــــــــهـــــــــام ومـــــــــقـــــــــدرة وإ

ولـــــيـس في الــــــفـن من لــــــهــــــوٍ ومن لــــــعبِ

ـمـلــكـة الـسـمــاويـة حـيث ال يــسـمع غـيــر أحلـان جتـلب لــلـنـفس ويـدخـل الـشـاعـر إلـى ا
عـاني الـعمـيـقة لـتلك ـوسيـقى بـيتـهـوفن لذا يـسـتقـطـر ا ـلـكة نـابـغة ا الـطمـأنيـنـة والسالم 
ادة وسيقى فيقـترب السامع لها من عالم أحالمه البعـيد وتكشفه له وتبعد به عن عالم ا ا

القريب الطاغي كما ترحل النفس إلى اجملهول وتود أال تعود:

(١) عرفان شهيد: العودة إلى شوقي ص٦١-٦٢ .
وسيقي فردي. (٢) ديوان شوقي جـ٢/ ص٥٩٢ قصيدة: الشاعر ا
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هــــذي أغــــانــــيكَ مـن أحـــزانـك انــــســـجــــمتْ
كم مـن أغــــانٍ حــــواهـــــا صــــدرُ مــــنـــــتــــحبِ

ـــــبــــعــــدنــــا هــــذه أغــــانـــــيك تُــــدنـــــيــــنــــا وتُ
مـن كل مــــــبــــــتـــــعــــــدٍ مــــــنـــــا ومــــــقــــــتـــــرب

هـــذه أغـــانــــيك تـــطــــويـــنــــا وتَـــحْـــجُــــبُـــنـــا
عـن الـــــعــــيـــــان وتُـــــبـــــدي كلَّ مـــــحـــــتـــــجب

ـــهــا تـــغـــيبُ بـــالـــنـــفس فـي مـــجـــهـــول عـــا
وكم تـــــــمــــــنَّـــــــيـتُ أنَّ الــــــنـــــــفس لـم تَــــــؤُب
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أبـــــا األغـــــاني أمَـــــا لـــــلـــــمـــــوتِ أغـــــنـــــيـــــة
ـــا لـــلــــمـــوت من رَهَب(١) طــــولى تَـــطُــــوحُ 

ومن الشـخصيـات التاريـخية الـعسكـرية التي كـان لها وجـود بارز في الشـعر احلديث
نـابـلـيون األول (ت. ١٨٢١) الـذي قـاد مـعـارك أوربـيـة عـديدة وتـوج إمـبـراطـوراً عـلى فـرنـسا

ته في معركة واترلو ١٨١٥ ونفيه إلى سنت هيالنة حتى وفاته(٢). وانتهى األمر بهز

وتأتي قصـيدة شوقي «على قبـر نابليون»(٣) و جهاً من وجـوه اهتمامه بـالتاريخ: تاريخ
تـوسط والـنوابغ واألفـذاذ وكان نـابـليـون قـاسمـاً مشـتـركاً في كل مصـر وفرنـسـا والبـحـر ا

(١) ديوان األشعار األولى: إبراهيم زكي. ص٦-٨ قصيدة: لوديج فان بيتهوفن.
سرة» نشرت في: السياسة األسبوعية ١٩٣٣ . - وله قصيدة أخرى بعنوان «اللحن التاسع أو حلن ا

ـحكمة اإلسـكندرية األهـلية. نشر في علـومات القلـيلة عن الشـاعر إبراهيم زكي هي: عـمل قاضياً  - وا
أبولو وبعض الصحف كما أن له مـجموعة قصائد في كتاب: ديوان اإلسـكندرية أخرجه وكتب مقدمته

علي محمد البحراوي ص٣٣-٤٢ .
ـوسـيـقار فـاجـنـر بـسـويـسـرا كـتب قـصـيدته - ومن وحي زيـارة قام بـهـا عـلي مـحـمـود طه إلى مـنــزل ا

«أحلان وأشعار في منزل ريتشارد فاجنر» ديوانه ص ٣٤٧-٣٥٢ .
(٢) يراجع حول تاريخ نابليون: تاريخ أوربا في العصر احلديث ص٤٥-١٠٠ . 

(٣) ديوان شوقي جـ٢/ ص٥٦٤-٥٧٠ .
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وهي نظرة جتعل من ذلك وفي ديـوان شوقي يتجلى احـتفاله « بالبـطولة الفردية في الـتاريخ
مقدرات األ رهنـاً بظهور الـبطل الفرد بـدالً من أن ترى في ظهور الـقائد أو الزعـيم تعبيراً
درسة ن ينتمون إلى ا فهوم فهو  عن ثورة األمة ال سبباً من أسباب قيامها. ووفق هذا ا
ـدرسة الـتي تـرى أن تـطور مـجـتمع مـن اجملتـمـعات رهن بـتـطور ثـالـية في الـتـاريخ وهي ا ا

بادرون»(١). األفكار التي تسود تلك اجملتمعات وإن هؤالء العباقرة هم ا

وفي قـصيـدة نـابلـيون يـرى شـوقي أن التـاريخ هـو األساس فـي احلكم عـلى الـعبـاقرة
والعظماء:

واخـــــــدعِ األحــــــيــــــــــاءَ مـــــــا شــــــئـتَ فـــــــلن
ْ ــــــنــــــخـــــــــدعــــــ جتــــــدَ الــــــتــــــاريـخَ فـي ا

طولة على ضريح القائد وقد أعجب شوقي بنابليون في أكثر من قصيدة(٢) لكن وقفته ا
ـكـانته لـديه وصورته في الـفـرنسي وآثـاره احلربـيـة والسـلمـية فـي باريس كـانت األكثـر تـبيـاناً 
وعـيه الـشـعـري فـهـذا الـقـائـد الـذي لم يـكن عـربيـاً وال مـسـلـمـًا وكـان غـربـيـًا جـديـراً بـاإلشادة

ثلها الزمان. والتمجيد ألنه - في استهالل شوقي «جوهرة من شرف» يندر أن يجود 

ـوت الغـالبة والـقبر ضي شـوقي في احلديث - كعـادته - في احلديث عن حـكمة ا و
ـعارك التي أحـرز النصر قـبور وينتـخب من تاريخ الـقائد لقـطات من التـتويج والزواج وا وا
ـكاره الـتي أرهق بـهـا أمـته ثم يـجمع الـتـاريخ الـقد بـالـتـاريخ احلـديث في اجلزء فيـهـا وا
اخلـاص بـتـصويـر نـابـليـون في مـصـر وعنـدمـا وقف في سـاحة أبي الـهـول واألهـرام خاطب
مـاليك: «أيها اجلنود إن أربع قـرناً تنظر إليكم من هذه عركة التي أطاحت با جنوده قـبل ا

القمة» يقول شوقي:
قـمْ إلـى األهــــــــــــرام واخــــــــــــشــعْ واطَّـــــــــــرِحْ

ْ خِــــيْـــــلَــــةَ الـــــصــــيـــــد وزهــــوَ الـــــفــــاحتــــ

قـدمـة ص١٤ وهـامشـهـا ع (١) د. أحـمـد إبـراهيم الـهـواري: عـذراء الهـنـد ألميـر الـشـعراء أحـمـد شـوقي ا
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية - القاهرة ط(١) ٢٠٠٥ .

(٢) انظر ديوان شوقي جـ١/ ص٤٢-٤٣ ١٨٨-١٨٩ ٤٢٦-٤٢٧ .
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ــــــــــــا تـــــــــــمــــــــــــشـي إلـى وتــــــــــــمــــــــــــهَّـلْ إ
حَـــــــرَم الـــــــدهـــــــر ومــــــحـــــــرابِ الـــــــقــــــرون

هـــــو كـــــالـــــصــــــخـــــرة عـــــنـــــد الــــــقِـــــبْط أو
ـــســــلـــمـــ كـــاحلــــطـــيم الــــطُّـــهْــــر عـــنــــد ا
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وأَعِــــــــــدْهــــــــــا كــــــــــلــــــــــمــــــــــاتٍ أربــــــــــعـــــــــاً
قـــــــد أحــــــاطـتْ بــــــالـــــــقــــــرون األربـــــــعــــــ

ــــــلــــــقــــــاً ألــــــهــــــبـتْ خــــــيـالً وحــــــضَّـت فَــــــيْ
ـــــــــنـــــــــون وأحـــــــــالـتْ عــــــــــسالً صــــــــــابَ ا

قـــــد عَـــــرَضْـتَ الـــــدهـــــرَ واجلـــــيـشَ مـــــعـــــاً
غـــــايــــة قـــــصَّــــرَ عـــــنــــهـــــا الــــفـــــاحتــــون(١)

ويـتراءى نابليـون للشاعر محـمود اخلفيف في صورة جـلسته الشهيـرة بزيه العسكري
ة واتـرلو (سـنة ـهيض»(٢) وهذا عـنـوان قصـيدته - بـعد هـز منـكـسراً حـزينـاً كمـا «النـسر ا
١٨١٥) لـقد هـلك «احلـلم الـقيـصري» بـ يـوم وليـلـة وتهـاوت ألـقاب اجملـد صـرعى وأصبح
إمبـراطـور األمس في مـصـير «مـا مـثـله من مصـيـر» والـنسـر الـذي حـلق جسـوراً غـيـر عابئ
بـاخملاطـر كـأنه يـريد الـوصـول إلى السـمـاء قضـي أمره وأصـبح «مـهيض اجلـنـاح» وها هي

اآلمال اخلادعة تتالشى «في يق الصباح»:
قــــــــــد تَــــــــــزَيَّــــــــــدْتَ فـي غــــــــــروركَ حــــــــــتى

! كـــــدتَ تُــــنْـــــمَى لـــــغـــــيــــر هـــــذا الـــــوجــــودِ
ــــــــــــــــــأتَّــى مـن زُورِه مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــأتَّـى وتَ

فَــــــــتَــــــــغـــــــــابَــــــــيْـتَ فـي مــــــــواطـنَ شـــــــــتَّى

يزاب خيلة: زهو. (١) ديوان شوقي جـ٢/ص٥٦٦-٥٦٩ . احلطيم: بناء خارج الكعبة قبالة ا
(٢) مجلة الرسالة العدد ٣٥٠- ١٨/٣/١٩٤٠ .

ازني إلى هذا العنوان في قصيدة من ثمانية أبيات وإن كانت تمضي في سبيل أخرى.    وسبق ا
ازني راجعه محمود عماد اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب ١٩٦١ ص ٢٣٨.    انظر: ديوان ا



- ٢٥٩ -

لَـــــــــــــــشَـــــــــــــــجَـــــــــــــــانـي بـــــــــــــــرغـمِ ذلــك مَــــــــــــــرْأى
شـــــــبَـحِ الـــــــذُّل في الـــــــعُـــــــقـــــــابِ الـــــــصَّــــــــيُـــــــودِ!

ـصـير الـذي آل إلـيه هـذا النـسـر العـظـيم كان نـبـوءة ساحـر مـصري ويـبـدو أن هذا ا
صـاغـهـا عـبـدالـرحـمن شـكـري شـعـراً في قـصـيـدة قـصـصـيـة عـنـوانـهـا «نـابـلـيـون والـسـاحر
شي وحـوله «جيش من اآلراء والـعزمات» صري»(١) وفيـها نـرى نابلـيون مخـتاالً فـخوراً  ا
لكـن العـاقبـة التي حـذره منـهـا صوت الـساحـر يرفـضـها نـابلـيون ويـستل سـيـفاً لـيقـتله في
تنبئ السحار»: صير فيضرب الهواء وال شيء غيره «حيث اختفى ا محاولة للهروب من ا

لــــــكن ســــــيــــــعـــــقــــــبكَ الــــــزمـــــانُ وصــــــرفُه
زمـــــنـــــاً يـــــكـــــونُ بـه الـــــطـــــلـــــيقُ أســـــيـــــرا

في صــــــخــــــرةٍ صــــــمــــــاء فــــــوق جــــــزيـــــرةٍ
في الـــبــحـــر يـــضــربـــهـــا الــعـــبـــابُ األعــظم

ـرأة الغربيـة ثالثاً: ا

أوربـا فــتـاة نـبـتت من أرض شـرقــيـة كـمـا تـزعم األســطـورة وعـلى هـذا األسـاس ذهب
توفيق احلكيم علـى لسان بطل«عصفور من الشرق» إلى أنهـا فتاة عاقة وناكرة للجميل «إن
هذه الـفتاة تـرى اجملد كـله في شيء واحد: تـضع األصفاد في أرجل الـبشـر وبدأت أول ما
بدأت بأبويهـا: إفريقيا وآسـيا أنكرتهمـا وحبستهـما وانطلقت في احلـياة ال يحدها حد وال
يقوم لها شيء» ويساوي ب أوربا وفـتاته «سوزي ديبون» فتكون أوربا مثلها« شقراء جميلة

رشيقة ذكية لكنها خفيفة أنانية ال يعنيها إال نفسها واستعباد غيرها»(٢).

رأة الغـربية والـغرب نفسه زج بـ ا وإذا كانت طـبيعـة السرد الـروائي تسمح بـهذا ا
ـرأة الغـربـيـة? وإلى أي مـدى بـلغ الـتـفاعل فـمـا مالمح الـغـرب في عالقـة الشـاعـر الـعـربي بـا

اإلنساني ب رجل من الشرق وامرأة من الغرب?

(١) ديوان عبدالرحمن شكري ص٢٣٦-٢٣٧ .
- وأحسب أن حياة نابلـيون في مصر قد أوحت بقـصائد أخرى لشعراء آخـرين ومن أمثلة ذلك قصيدة
«نـابـلـيـون الـكـبـيـر وإحــدى مـعـشـوقـاته» لـلـشـاعـر عـلي الــعـزبي (١٨٨٣-١٩٤٢).مـجـلـة أنـيس اجلـلـيس

٣١/٥/١٩٠٤
(٢) عصفور من الشرق ص ٣٦.
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: األنـثى الــعـابــرة والـزوجـة ــرأة الـغــربـيـة لــدى شـعــراء الـدراســة في صـورتــ بـدت ا
احلبيبة.

فـي الصـورة األولـى يـرسل الـشـاعـر زفـرات من اإلعـجـاب بـاجلـمال األنـثـوي أو بـعض
اذجها فنجدها عند شعراء مثل شوقي وعزيز تقطعة األنفاس لهذا تعددت  نفثات احلب ا

فهمي واجلارم وعلي طه وآخرين.

لــشـوقي غــزلــيـتــان من وحي الــرحــلـة الــدراســيـة إلى فــرنــسـا (١٨٩٠-١٨٩٣) وهــمـا
«خـدعـوها بـقـولهم حـسـناء» و «غـاب بـولونـيا»(١) في األولى يـستـجـمع شوقي قـواه الـشعـرية
ـعاني والـتجديـد في األسلوب وإن لم إلنـتاج أبـيات تتـمتع باجلـاذبيـة اللفـظية والـعذوبة في ا
ـعـروف مـثل: الرقـيب- وإن كـان من عـفـة - كمـا تـخـتفي ـوروث الغـزلي ا تخل مـن مظـاهـر ا

رأة مجهولة الهوية. المح الغربية اخلاصة وتبقى ا ا

أما «غـاب بولونيا» فتبـدو فيها التجـربة الشخصية واضـحة وكذلك التجديد في األداء
الفني بل كان شوقي فـيها شاعراً رومـانتيكيـاً يخالط الطبـيعة وتخالـطه «والدجى عنا يذود»
و «يغبطـنا النجم الوحيد» وهو يسـتعيد تلك التجربة البـاريسية من الذاكرة وبعد أن تقدم به

العمر «هل للشبيبة من يعيد?» لذا كانت مثل احللم البعيد:
يــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــابَ بــــــــــــــــــولــــــــــــــــــونٍ ولـي

ذِ عـــــــــــــــــلــــــــــــــــيــكَ ولــي عــــــــــــــــهــــــــــــــــودْ
زمــن تــــــــــــــقــــــــــــــضَّــى لــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــوى

ولــــــــــنـــــــــــا بــــــــــظـــــــــــلـكَ هـل يـــــــــــعــــــــــود?
حـــــــــــــــــــــــــلْــم أريـــــــــــــــــــــــــدُ رجـــــــــــــــــــــــــوعَــه

ورجـــــــــــــــوعُ أحــالمـي بــــــــــــــــعــــــــــــــــيـــــــــــــــد

وإذا كـانت زيارة الـغـاب قـد جـددت الـشوق إلـى الذكـرى اجلـمـيـلة واهـتـز الـكـيـان كله
كان يستحيل شيئاً قاسياً أقسى ما يكون ألنه بدون من أحب: لرؤيته فإن ا

(١) ديوان شوقي  جـ٢/ ص٩١ جـ١/ ص٧٤-٧٥ .
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وأراك أقـــــــــــــــــسـى مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــهِـــــــــــــــــدْ
ـــــــــمــــــــــيـــــــــد تُ فــــــــــمـــــــــا تــــــــــمـــــــــيـلُ وال تَ

كــم يــــــــــــــا جـــــــــــــــمــــــــــــــادُ قـــــــــــــــســــــــــــــاوةً
كـم هــــــــــــــكـــــــــــــذا أبـــــــــــــداً جـــــــــــــحـــــــــــــود?

اضي ويسـترجع بأسلوب (الفالش باك كان صـار هكذا فإن الشاعـر يلوذ با وألن ا
Flash Back) شيئاً من تفاصيل التجربة:

هـالَّ ذكــــــــــــــــــرتَ زمــــــــــــــــــانَ كــــــــــــــــــنّـــــــــــــــــا
والـــــــــــــزمــــــــــــانُ كـــــــــــــمــــــــــــا نـــــــــــــريــــــــــــدْ?

نــــــــــطــــــــــوي إلـــــــــــيـك دُجَـى الــــــــــلــــــــــيــــــــــا
لــي والـــــــــــــــدجـى عــــــــــــــــنـــــــــــــــا يَـــــــــــــــذود

فـــــــــنـــــــــقـــــــــولُ عـــــــــنـــــــــدك مـــــــــا نـــــــــقـــــــــو
ـــــــــعــــــــــيـــــــــد لُ ولـــــــــيـس غــــــــــيــــــــــرُك مـن يُ

نُــــــــــــطْـــــــــــقـي هــــــــــــوىً وصـــــــــــبـــــــــــابـــــــــــة
ــــــــــــهــــــــــــا وَتَــــــــــــر وعُـــــــــــود وحــــــــــــديــــــــــــثُ

نــــــــــســــــــــري ونَـــــــــسْــــــــــرحُ فـي فــــــــــضـــــــــا
ــــــــــــــــجـــــــــــــــود ئـكَ والــــــــــــــــريــــــــــــــــاحُ بــه هُ

ــــــــدهــــــــا الــــــــكــــــــرى والــــــــطــــــــيــــــــرُ أقـــــــــعَ
والـــــــــــنــــــــــــاسُ نــــــــــــامـت والــــــــــــوجـــــــــــود

فــــــــــنــــــــــبــــــــــيـتُ فـي اإليــــــــــنــــــــــاس يَــــــــــغْـ
ــــــــبــــــطـــــــنـــــــا به الـــــــنـــــــجمُ الـــــــوحـــــــيــــــد

ــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــي كـــل ركــــنٍ وقـــــــــ
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــود(١) وبــــــــــــــــــكـل زاويــــــــــــــــــة قُ

(١) النجم الوحيد: يقصد النجم القطبي ألنه ال يغيب طول الليل.
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: الـشـاعر واحملـبـوبة إن الـتـعبـيـر بضـمـير اجلـمـاعة يـدل عـلى وجـود طرفـ مـتفـاعـل
ويعـطي القـصيـدة قدراً من احلـيويـة والتـجدد ويـزيد من اإلحـساس بـالوجـود الفاعـل - بعد
...). من هنا تالحقـة (نطوي نقول نـسري نسرح نـبيت ـضارع ا كل هـذا الزمن- صيغ ا
يتـضح أن األساس في هـذه القـصيـدة هو الـتجـربة العـاطفـية الـتي مر بـها الـشاعر ولـم تبلغ
ـثل سوى خـلفـية لـتلك الـتجـربة فلم كان (الـغاب) ال  ذروتهـا ويسـتعـيدهـا من الذاكـرة وا
ـكان في هـذا السـياق يعن بـأبـعاده األوربـية اخلـاصة - بـاستـثنـاء «النـجم الوحـيد» - ألن ا

ليس له كبير أهمية فالتجربة عاطفية زمانية ال مكانية.

لهـذا أيـضاً أحـسب أن مـأخذ الـدكـتور مـنـدور على هـذه الـقصـيـدة بعـيد عـن السـياق
احلقـيقي للتـجربة الشـعرية حـيث رأى أن شوقي تكلم عن غـاب «اسميـاً غربي لكنه مـعنوياً

عربي»(١).

وهم «غاب بـولونيـا» حيث يعد بـقصيدة ولعل مـأخذ الناقـد ينبع من عـنوان القصـيدة ا
عن معلم من معالم الطبيعة الباريسية لكن الوعد يخيب.

على خطى شوقي يسير عزيز فهمي مستعيداً حملة من قصة حبه ومن الذاكرة كذلك
ـكان نفـسه «غاب بولـونيا» ويـستعـير بعض أجـوائه: الظل الوارف وقد حـدثت وقائـعها في ا
ـظـلم واختـفـاء الرقـبـاء وشراب الـهوى والـشـوق الذي جـاوز احلـد وإن كان عـزيز والـليل ا

: تبادل ب حبيب أكثر تصريحاً بذلك «الرحيق» ا
ويـــــوم تالقـــــيـــــنـــــا عـــــلـى غـــــيـــــر مـــــوعــــدٍ

بـــــبـــــولـــــون في لـــــيـل تــــهـــــاوى كـــــواكـــــبُه
ومــــــنـــــا نــــــشـــــاوى مـن رحــــــيق مــــــراشف

يـــــنــــــاوبـــــنـي كـــــأســــــاً وكـــــأســـــاً أنــــــاوبه
فــــيـــا أيـــهــــا الـــطـــيـف احلـــبـــيـب أال اتـــئـــد

مـــــــكــــــانـك ال تــــــبــــــرح فـــــــإني مـــــــجــــــاوبه

صري بعد شوقي احللقة األولى نهضة مصر- ١٩٧٨ . ص ٦. (١) الشعر ا
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أعــــــــنــــــــدك أن الـــــــشــــــــوق جــــــــاوز حـــــــده
فــــعـــــاد جـــــحــــيـــــمــــاً ال تـــــطــــاق نـــــوائــــبه

حــــــنــــــانـك ال تـــــبــــــرح مــــــكـــــانـك واتــــــئـــــد
فــــعـــنـــدك قــــلـــبي والــــشـــبـــاب وســــالـــبه(١)

لم تـكن بـاريس وحـدهـا مـسـرح الــلـهـو واحلب فـهـذه لـنـدن تـظـهـر عـلى اسـتـحـيـاء في
قصيدة «حن طائر»(٢) للجارم:

وشـــــهـــــــدْتَ «الـــــتـــــمْـسَ» مُـــــضْـــــطـــــــربــــــاً
(٣) واثــــــــــبـــــــــــــــاً كــــــــــالــــــــــصــــــــــــافِنِ األَرِنِ

لكن احلبيبـة اإلجنليزية - أو اإللف - ال تظهر بـأي مالمح فالقدر الذي جمع ب إلف
ودودين طـاهـرين وفـرق بيـنـهمـا «وشـقيـنـا آخر الـزمن» لم يـبق من تلـك القـصـة غيـر ذكرى ال
عـذبة وكأن الـشاعر ـكن نسـيانهـا وهكـذا يغيب احملـبوب لـيظهـر بوضـوح احملب وروحه ا

أحب معنى مجرداً يستعذب من أجله العذاب ال امرأة من حلم ودم:
صـفْ لـه يــــــــــا طــــــــــيـــــــــرُ مــــــــــالــــــــــقــــــــــيتْ

مــــــــــــهـــــــــــجــــــــــــتـي فـي احلــب مـن غَـــــــــــبَـنِ
صــف لـه روحـــــــــــــــــاً مــــــــــــــــعــــــــــــــــذَّبــــــــــــــــةً

ضــــــــــــــــاقَ عـن آالمــــــــــــــــهـــــــــــــــا بــــــــــــــــدنـي
ـــــــــــقـــــــــــرَّحـــــــــــةً صــف لـه عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً مُ

ــــــــــــــــــــــــــــــصُــن ألبـــي الــــــــــــــــــــــــــــــدمـــع لـــم تَ

وقصـيدة اجلـارم كـتبت بـعـد عودته من إجنـلـترا بـثالث ســنوات (١٩١٥) وقـد « ذكره
الـطـائـر عـهـدا مـاضـيـا حـن إلـيه الـشـاعـر فـلـبس إهـاب الـطـائـر يـرفـرف من خالل أجـنـحـته

. (١) ديوان عزيز  ص٩٢ قصيدة: أيا جارة الس
(٢) ديوان اجلارم ص ٣٣٦-٣٣٩ .

(٣) الـتـمس: نـهر مـشـهور في إجنـلـتـرا. الصـافن: من اخلـيل مـا قام عـلى ثالث قـوائم وطـرف حـافر الـرابـعة.
األرن: النشيط.
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وتخفى الـشاعـر وراء الطـائر الشـادي أو البـاكي في محـالفة طـبيـعية وإذا لم يـبدع الـشاعر
في عـالقته وحديثه عن الـطائر ففي أي شيء يـبدع ?!» كما أن مـضمون القـصيدة « وأداؤها
ـبـكـر الـذي كـانت تـتـجـاوب أصـداؤه ب يـفـسـحـان لـهـا مـجـاال واسـعـا في الـشـعـر الـذاتي ا

. (١)« هجري صري وب ا اجملددين ا

عـلى خالف ذلك تـقدم قـصـيدة «بـاريز»(٢) حلفـني نـاصف مالمح شـخصـيـة وجسـدية
ا عـاطفـية - مـعـلنـة ب رجل من متـميـزة لفـتـاة باريـسيـة من خالل عالقـة اجتـماعـيـة - ور
ط احلياة في ط حياتي مـختلف عن  الـشرق وامرأة من الغرب سـمحت بها حضـارة لها 
رأة الـباريـسيـة على الـشرق «سـكنت في مـنزلـها..» وفي الـقصـيـدة تخـتفي بـاريس وتطـغى ا
غـناطـيس» أكثـر ما أعـجبه فـيهـا: الصـراحة الـصورة فـنلـتقـي مع فتـاة حسـناء جـذابة «كـا
والوضـوح كأنها مـرآة. وهو عنـدما يثـبت لها تـلك الصفـات كأنه - في الوقت نـفسه - ينفي
ـرأة الـشــرقـيـة الــتي تـرفل في إرث عــتـيق من الـتــقـالـيــد. وهـا هـو من وحي وجـودهـا عــنـد ا
ـؤاخاة بـينهـا وب مـدينـة النور صـراحتـها وجرأتـها يـختـتم أبياته بـالتـلذذ بـذكر اسمـها وا

تقارب ب اسمي: لويز وباريز: مستغالً األداء الصوتي ا
ودّعـت بــــــــــاريـــــــــز وقــــــــــلــــــــــبـي بــــــــــهـــــــــا

ُ عــــــنـــــــد فــــــتـــــــاةٍ حــــــســـــــنُــــــهـــــــا يــــــفــــــ
ــــــغــــــنــــــاطـــــيـس أحــــــداقــــــهـــــا تــــــرنــــــو 

ـــــــــــــــجـــــــــــــــذبُ األرواح واألعــــــــــــــ فـــــــــــــــتُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــروقـــــــنـي فـي طـــــــبـــــــعــــــــهـــــــا أنـــــــهـــــــا
صــــــريـــــــحـــــــة تــــــظـــــــهـــــــر مــــــا تـــــــبـــــــطن

مــــــرآة مــــــا فـي قــــــلــــــبــــــهــــــا وجــــــهــــــهــــــا

صرية اللبنانية ط (١)  ٢٠٠٤ ص ٧٩-٨٠ . (١) د. عبد اللطيف عبد احلليم: حديث الشعر. الدار ا
عارف ١٩٧٥ ص١٥٠ . (٢) شعر حفني ناصف جمع مجد الدين ناصف. دار ا

- زار الـشـاعـر اإلحـيـائي حفـني نـاصف بـاريس سـنـة ١٩٠٨ كـمـا زار مدنًـا أوربـيـة أخـرى في سـويـسرا
والنمسا.
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فــــــــــكـل شـيء عــــــــــنــــــــــدهــــــــــا مــــــــــعــــــــــلن
سَـــــــكــــــــنْْتُ فـي مـــــــنــــــــزلـــــــهــــــــا بـــــــرهـــــــة

مـن بــــــــعـــــــدهــــــــا قــــــــلــــــــبـي ال يــــــــســــــــكن
كــم فـي ربــى بـــــــــــــــاريــــــــــــــــز مـن غـــــــــــــــادةٍ

حـــــــــســــــــــنــــــــــاء لـــــــــكـن هــــــــــذه أحــــــــــسن
صـــــــــورتــــــــــهـــــــــا تــــــــــنـــــــــطـق إن الـــــــــذي

صـــــــــورهـــــــــا فـي صـــــــــنـــــــــعـه مـــــــــتــــــــــقن
(لـــــــــــــويــــــــــــز) نـــــــــــــور الـــــــــــــلـه فـي أرضـه

فــــــــــــكـل مـن أبــــــــــــصــــــــــــرهــــــــــــا مـــــــــــؤمـن

الح الـتائه عـلي محـمود طه لعل أوضح جتلٍّ لألنـثى الـغربـية الـعابـرة ما جنـده عنـد ا
فقـد عبـر بالداً أوربيـة عديـدة سعـياً وراء مـتعـة الفـكر والـفن والنـفس واحلس منـدفعـاً نحو
تاح في غـرب النصف األول من الـقرن العـشرين خاصة بحـر اللذات الـفنيـة وغير الـفنيـة ا
ـفاتن ـناظـر والـوجوه وا وقـد عاش زمـنـاً يشـعـر بسـطوة احلـرمـان. ومع ذلك فقـد عـبرت به ا
والـشـهـوات ولم تـسـتـقر اسـتـقـراراً أبـديـاً في دواخـله ويـبحـث - في األصل - عن «روحـية
نـظـور» ألن اجلسـد لم يـكن غايـة بـقدر مـا كـان معـبراً لـلـروح في توقـهـا الدائب إلى الـعـالم ا

اجلمال:
ــــشــــتــــاقِ إال مــــرارةُ احلــــرمـــانِ مــــا أثــــارتْ حــــرارةَ اجلــــســــد ا
إن أجـــــــســـــــادَنـــــــا مـــــــعـــــــابـــــــرُ أرواحٍ إلـى كـل رائعٍ فـــــــتّـــــــان(١)

إذن هن نـسـاء عابـرات في جتـارب عـابرة ال امـتـداد لـها في نـفس الـشـاعر الـرحـالة
ـسـاء وهكـذا لم تـسـمح له بـغيـر الـنـظر إلى الـسـطوح وقف أو بـانـقـضاء ا تـنـتـهي بانـتـهـاء ا
واألشكال والقسمـات الشهية في «موكب الغيد». وقد خـلَّفت هذه التجارب قصائد عديدة(٢)

(١) ديوان علي محمود طه ص٣٥٣ قصيدة: فلسفة وخيال
صدر السابق - القصائد اآلتية: (٢) راجع ا

أغنـية اجلـندول ص١٠٩-١١٢ إلى راقـصة ١٢٦ بـحيـرة كومـو ١٣٠ تايـيس اجلديـدة ١٥٦-١٥٨ خمرة
نهر الرين ١٥٨-١٦٠ سارية الفجر ٢٤١ أندلسية ٣٦٨-٣٧١ راكبة الدراجة ٣٧٢-٣٧٣ .
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ذات طابع خـاص في عالم علي طه الـشعري لـيست قـصائد حب بل قـصائد «عـبث عاطفي»
تـوهـجـة التي الئكـة حـيث تـأتي خـلواً من عـواطف الـقـلب ا كـما تـسـمـيهـا - بـحق - نـازك ا
تـصـدر عن مـحب صادق كـمـا تـنـقـصـهـا اللـمـسـة الـروحـانـية واحلـرارة الـغـرامـيـة ألن مـنبع
ا يهمـه أن ينهبها وقف الالهي الذي ال يـنظر إلى احلياة نـظرة جادة وإ ـشاعر فيهـا هو ا ا
ـشـاعر الـشـخـصـية(١). نـهـبـاً ومع ذلك تـمـلك موقـفـاً يـتـخـذه الشـاعـر وشـاعـريـة فيـاضـة بـا
وإطارها العام عالقة عـابرة مع «صديقة» أوربية يلتقيـها الشاعر في أجواء جمالية ساحرة
في رحـلة أو زيارة أو في مهـرجان صاخب ويحـدث ما البد منه حـوار أو جتاوب. والصورة
رغوبة األديبة احملاورة الغـالبة على هذه الصـديقة هي صورة الغانيـة الشقراء الراغبـة وا

الباحثة عن متعة اللحظة دون حسبان كبير للعواقب.

ومن أبرز األمـثلة فـي هذا السـبيل قـصيدة «أغـنيـة اجلندول»(٢) وفـيها يـصور لـيلة من
ليالي كرنـفال فينسيا إذ يحتفل الفـينيسيون بها أروع احتفال فـينطلقون جماعات كل منها
ـرحـون ويـغـنـون في أزيـائـهم ـلـونـة وضـفـائـر الـورد وهم  ـصـابـيح ا في جـنـدول مـزدان بـا
الـتـنــكـريـة الــبـهـجــة وتـرافق الــشـاعـر في هــذا اجلـو الــفـاتن مع فـتــاة شـقــراء من جـمـيالت
ـصادفـة وقـد أخذته «فـارسوفـيا» كـمـا يذكـر في الـقصـيـدة وها هـو يـرصد مـشـهد الـلـقاء ا

الفتنة و «من أول نظرة» فتنة اجلسد األنثوي:
مـــرَّ بـي مُـــســـتــــضـــحـــكـــاً فـي قُـــرْب ســـاقي

ـــــــــــزجُ الـــــــــــراحَ بــــــــــــأقـــــــــــداحٍ رقـــــــــــاق
قــــــد قـــــصــــــدْنـــــاه عــــــلى غــــــيـــــر اتــــــفـــــاق

فــــنـــــظــــرنـــــا وابــــتـــــســــمـــــنـــــا لــــلـــــتَّالقي
ـــــــفْــــــرِق زهــــــرَهْ ــــــتــــــهـــــــدِي عــــــلى ا وَهْــــــو يًـــــــسْ
ويُـــــــســـــــوي بــــــــيـــــــد الـــــــفـــــــتــــــــنـــــــةِ شَـــــــعْـــــــرهْ 
حـــــــــــ مــــــــــسَّـتْ شـــــــــــفـــــــــــتـي أولُ قـــــــــــطــــــــــرَهْ 

(١) الصومعة والشرفة احلمراء ص٨٢-٨٣ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص ١٠٩-١١٢ .
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خِـــــــــــــلْــــــــــــــتُـهُ ذوَّبَ فـي كــــــــــــــأسـيَ عـــــــــــــطـــــــــــــرهْ
أيـن مـن عــــــــيــــــــنـيَّ هــــــــاتـــــــــيكَ اجملـــــــــالي

يــــا عــــروسَ الــــبـــحــــر يــــا حــــلمَ اخلــــيـــال
ذهــــــبيُّ الـــــشــــــعـــــر شـــــرقـيُّ الـــــســـــمـــــاتِ

يـــــا حــــــبـــــيبَ الـــــروح يــــــا أُنسَ احلـــــيـــــاة
كـــــــلـــــــمـــــــا قـــــــلت لـه: خـــــــذْ قـــــــال: هــــــاتِ

(١) مَـــــرِحُ األعــــطـــــاف حــــلـــــوُ الــــلَّـــــفــــتــــاتِ

ا تـتـبدى فـيه: اخلمـر واألقداح ـشـهد/ الـلقـاء و ـظاهـر احلسـيـة تغـلف أجواء ا إن ا
ــزج» حـتى الـنـظــرة تُـسـلم إلى حــدث حـسي «لـلـتالقـي» واألفـعـال تـؤدي دورهـا والـفـعل «
ــعـلــوم «يـســتــهـدي يــسـوّي مــست ذوب» أمــا «يـد الــفـتــنـة» والــشــعـر والــشـفــة والـعــطـر ا

واألعطاف... فليست بحاجة إلى بيان حسيتها.

بل إن «شـرقي الـسـمـات» نـكـاد نـشـتم فـيــهـا ذلك االسـتـخـدام الـغـربي االسـتـشـراقي
خـاصة في لوحات فنـاني القرن التاسع عـشر حيث البضـاضة والنظرات الـساجية والكأس

تساقط من فوق الصدور. واحلرير ا

وال تنـتهي القصيدة دون أن يـعلن الشاعر إعجـابه بلقطة ال مجـال فيها إال للحس اخلالص
تبذل و«قد أسلم صدره حملب لف بالساعد خصره». تدلل ا حيث نرى فيها «األغيد» ا

وتتوالى الـصور احلسية للمـرأة األوربية مع كل رحلة صيفـية فيمأل راحتيه من تفاح
راقصة حسناء عرفها في أوربا في قصيدة «إلى راقصة»(٢) ويقطف الثمر مع أديبة أمريكية
صـحـبته في زيـارة «بحـيرة كـومو»(٣) ويـقضي مـع صديـقة سـويسـرية لـيـلة من لـيالي الـشرق

(١)  هذا البيت أخذه الشاعر من قول العقاد :
ذهبي الشــــعر ســـاجي الطــــرف حلو اللفتـــــات

انظر: ديوان العقاد  ص ١٤٥ قصيدة « كأس على ذكرى».
(٢) ديوان علي محمود طه ص ١٢٦-١٢٨ .

صدر السابق ص١٣٠-١٣٤ . (٣) ا
(٤) السابق ص ١٥٨-١٦٠ .
(٥) السابق ص٣٧٢-٣٧٣ .
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فوق ضـفاف «نـهر الرين»(٤) ويـشرب مـن خمـره وتشـده «راكبـة الدراجة»(٥) األوربيـة عنـدما
رآهـا «مرحـة شائـقة ذات صـباح في الـطريق الـصـاعد من هـرميـتاج إلى فـينـسنـا» وتتـشابه
واكب الصاخبة وأنوار رح» من ب ا األجواء في «تاييس اجلديدة»(١) حيث يظهر «األغيـد ا
ـشاعل واألسـهم الـنـاريـة على شـاطئ بـحـيرة مـديـنـة زيوريـخ ب يـدي الـشـاعر الـذي فـقد ا

تالطم في بحر اللذات: وج ا الشعور بالغربة بفعل ا
أأنــــــــا الــــــــغــــــــريـبُ هــــــــنــــــــا ومـلءُ يـــــــدي

ـــــــــرحِ? أعـــــــــطــــــــــافُ هـــــــــذا األغـــــــــيـــــــــدِ ا
خـــــــفَــــــقـتْ عـــــــلى وجـــــــهـي غــــــدائِـــــــرُهــــــا

فـــــــجــــــذبْـــــــتُـــــــهـــــــا بــــــذراع مُـــــــجْـــــــتَــــــرح
لــم أدرِ وهـي تـــــــــــــــديـــــــــــــــرُ لـي قـــــــــــــــدحـي

مـن أين مـــــغــــــتَـــــبــــــقي ومُــــــصـــــطَــــــبـــــحي
ـــــغـــــنـي فـــــاحـــــتـــــشـــــدتُ لـــــهـــــا وشـــــدا ا

كـم لــــــــــلــــــــــغــــــــــنــــــــــاء لــــــــــديَّ مـن مِــــــــــنَح
عَـــــــرَضَـتْ بــــــــفــــــــاكـــــــهــــــــةٍ مــــــــحــــــــرَّمـــــــةٍ

وعـــــــــــــــــــرضْــتُ لــم أنـــــــــــــــــــطــقْ ولــم أبـح!

لـكن األمر لم يـكن بهذه احلـسيـة الشهـوانية عـلى الدوام ولم يـكن الشـاعر «مجـترحاً»
طـوال الوقـت جتاه الـفـاكـهـة احملـرمـة فـفي غـمـرة هذا الـلـون من الـقـصـائـد «قـصـائـد الـعبث

سة الطهر ونراه في موقف الندم: العاطفي» جند الشاعر باحثاً عن الروح و
بــــــــكى الــــــــفـنُّ فـــــــيـك عــــــــلى شـــــــــــــاعـــــــرٍ

ـــــــســــــــــائـــــــلـه الـــــــروحُ عـن ثـــــــأرِهـــــــا!(٢) تُ

شـتهاة إلى عطف ونزعـة إنسانية وفي حلـظة من اللحـظات تتحول احلـسية واألنثى ا

(١) السابق ص١٥٦-١٥٨ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص١٣٠ قصيدة: هي.

صدر السابق ص ٢٤١-٢٤٢ . (٣) ا
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مع توافر كل األجواء الشبيهة كما في قصيدة «سارية الفجر»(٣):
عَـــــــــبَـــــــــرتْ بـي فـي صـــــــــبـــــــــاحٍ بـــــــــاكــــــــرِ

فـــــــتـــــــنــــــةَ الـــــــعــــــ وشُـــــــغلَ اخلـــــــاطــــــرِ
وبــــــــعـــــــــيــــــــنــــــــيــــــــهــــــــا رُؤىً حــــــــائــــــــرة

بـــــــــــ أســـــــــــرار مـــــــــــســـــــــــاءٍ غـــــــــــابــــــــــر
صـــــــوَّرَت من حــــــــاضـــــــر الـــــــعـــــــيـش ومن

أمـــــــــسِــــــــهـــــــــا قـــــــــصــــــــةَ حـبٍّ عـــــــــاثــــــــر
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنتِ يــــــا ســـــاريــــــةَ الـــــفــــــجـــــر اســـــمــــــعي
دعـــــــوةَ الــــــروح الـــــــبـــــــريءِ الـــــــطـــــــاهــــــر

مــــــــرَّ بـي مـــــــثــــــــلُـكِ لم يُــــــــشْــــــــعـــــــرِنــــــــني
غــــــيــــــرَ إشـــــــفــــــاق احلــــــفـي الــــــنــــــاصــــــر

وأنـــــــا الــــــــشـــــــاعـــــــرُ قـــــــلـــــــبـي رحـــــــمـــــــة
لـــــــفــــــريْــــــســــــات الـــــــقــــــضــــــاءِ اجلــــــائــــــر

إن نــــــــــــــأتْ دارُكِ يــــــــــــــا أخـتُ فــــــــــــــمـــــــــــــا
بــــــــعُــــــــدتْ دارُ الــــــــغــــــــريبِ الــــــــعــــــــابــــــــر

وذج األنـثوي الـذي يـعتـرض طـريق الشـاعر ويـعـبر بـأنفـاسه ال يـثيـر نزواته هـذا األ
ا يـثـيـر نـوازع الـود اإلنـسـاني والـشـفـقة واألخـوة «هـنـا الـرجل الـذي ال يـسـتـجـيب لـنداء وإ
اجلـنس ألن اللـحـظة الـتي يـعـيش فيـهـا مخـصـصة لـنـداء الـضمـيـر وكم أصاخ لـصـوته وهو
يـنطـلق من أغور األغـوار ألن في القـافلـة اإلنسـانيـة من هن طرائـد قدر وفـرائس قضاء... أال
وقف الـذي يخـاطب فيه امرأة فـتون بـاجلسد األنـثوي وهـو في هذا ا يروعك عـلي طه ذلك ا
عـصية? إنـها كـذلك بال جدال ولكـنهـا بدت لعـينـيه وهي «إنسـانة» مضـيعة تغـري بارتكـاب ا
أوى وتنتظر الدعوة من روح بريء وعندئذ نام في تتلفت باحثة عن نصير شريدة تتلمس ا

عداوي: علي محمود طه الشاعر واإلنسان ص٦٦ . (١) أنور ا
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أعماقه «الرجل» واستيقظ «اإلنسان»!!(١). 

في الـصورة الـثانـية (صـورة الـزوجة احلـبيـبـة) يتـصاعـد الـتواصل اإلنـساني إلى أفق
روحـاني ويـتـولـد احلب واإلعـجـاب من طـرفـ فاعـلـ ولـيس من طـرف واحـد كـمـا بدا ذلك
وذج فخـري أبو الـسعود وذجـان:  كـثيراً في الـصورة األولى. ويـتجـلى ب يدي الـدرس 

وذج عبدالرحمن صدقي. و

رأة ويـحمـل على الـشعراء يرفض فـخري أبـو السـعود نـظرة الـشعراء احلـسيـة إلى ا
الـعـرب الـقـدمـاء الذيـن أفرطـوا في عـرض مـفـاتن اجلـسـد ويـدعـو إلى أن تـكـون الـنـظرة إلى
جمـال الطبيعة واجلـمال اإلنساني نظرة افتـنان ال اشتهاء «اجلمـال هو مادة الفن والتأثر به
هو وحي األديب والتـعبير عنه هو رسالـة األدب سيان جمال الطبـيعة أو اجلمال اإلنساني

.(١)«... وأصدق معيار لرقي األدب وحيويته هو حسن تعبيره عن الفتنة بهذين الضرب

تزوج أبو السعود أثناء بعثته في كلية «اكستر» من سيدة إنكليزية يقول الدكتور زكي
: جنيب محمود عن ائتالف هذين الزوج

: تشاركه الـلعب والسـباحة والـقراءة فقد «وكانت زوجـته اإلجنليـزية خيـر زميل ومعـ
يل إلـيه وبلغا من هذا كانا زوج ائتـلفا في نغم جـميل يعجبـها ما يعجـبه وتميل إلى ما 
االتـساق الـعجـيب حـداً بعـيداً حـتى حرمـا على نـفسـيهـما مـعاً مـنذ أعـوام أكل اللـحم بكـافة

صنوفه واالكتفاء بأكل اخلضر ألن فقيدنا وزوجه ال يستسيغان إراقة الدماء»(٢).

ـية الـثانـية أثـمر زواجـهمـا طـفالً شديـد التـعلق بـأبـيه ولم تلـبث أن قامت احلـرب الـعا
حتى نـعت مـجلة «الـرسالـة» الشـاعر إلـى قرائهـا بعـدما بـرم باحلـياة في سـاعة مـن ساعات
الضيق الكاربـة فأطلق على رأسه رصاصة وقد كان يـعيش وحده ألن احلرب فصلت بينه

: فــخـري أبـو الــسـعـود. الــرسـالــة الـعـدد (١٨٥) ١٨/١/١٩٣٧ . وراجع: فــخـري أبـو (١) الـنـســيب في األدبـ
السعود حياته وشعره: عبد العليم القباني ص٦٣ .

(٢) أديب مات. مجلة الثقافة ١٩٤٠/١٠/٢٩.
(٣) الرسالة ٢٨/١٠/١٩٤٠ .
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وبـ زوجته اإلجنليـزية وولده الوحيـد وقد شاء القدر أن يـغرق ولده مع السفـينة التي كانت
حتمل األطفال اإلجنليز إلى كندا وأن تنقطع عنه أخبار زوجته(٣).

ولم يكن حلادثـة الزواج أثر كبـير في شعـره ولم يعرف - بشـكل مؤكد - من ثـمراتها
الـشعريـة غير قـصيدة بـعنوان «الـبعاد»(١) وفـيهـا يدعو زوجـته إلى جتديد احلب بـطريقـة غير
ـستمـرة قد تكـون سبباً في مـألوفة يـدعوها إلى الـبعاد لبـعض الوقت ألن اإلقامـة اللصـيقة ا
ـلل ثم يـأخذ في بـيـان حسـنات الـبـعاد وأثـره في إذكاء احلب احلـياة الـرتـيبـة وباعـثـاً على ا

وإحياء الوالء واستثارة األشواق واحلن والذكريات العذبة:
مــــــــا أَلـــــــــذَّ الـــــــــهـــــــــوى لـــــــــقـىً ووداعــــــــاً

وكـــــتــــــابـــــاً أدَّى الــــــتـــــحــــــايـــــا أمــــــيـــــنـــــا
إن هــــــــذا الــــــــبـــــــعــــــــادَ يُــــــــذكـي بـي احلبَّ

ـــــــــــكــــــــــنــــــــــونــــــــــا ويُــــــــــحْــــــــــيـي والئـي ا
إن هـــــــذا الـــــــبـــــــعــــــاد يـــــــبـــــــعـثُ بي األشْـ

ـــــواق حــــرَّى ويـــســــتــــجـــيـش احلـــنــــيــــنـــا
ـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــعِـــــــذَاب مـن ذكـــــــريـــــــاتي ويُ

ـــــــاً مـن عـــــــهـــــــدنـــــــا ودفـــــــيـــــــنــــــا وقـــــــد

إنه يبتعد قليالً ليقترب كثيراً عند ذاك يرجو العودة واثقاً من حبه:
 حـبــنـا من صـفــاته أنــه بَـرٌّ وثــيــق الـذمــــام يـعــــلـو الـظــنـــونــــا

: كما يبدو واثقاً من أن البعاد سوف يزيد زوجته احلبيبة جماالً وعطفاً وسمواً
أنت كـــنــز من احملـــاسن أخـــفــيه نـــفــيـــســاً عـن نــاظـــريَّ ثــمـــيــنــا
كي أراه إن عُــدتُ أبـغـيه قــد زادَ جـمـاالً يـســبي الـنـهى والــعـيـونـا

أما عبد الرحـمن صدقي فيصعد إلى الروح على درج مـن لغة الفن والثقافة ويرى أن

(١) ديوان فخري أبو السعود ص ١٩٦-١٩٧ .
(٢) اعترافات شاعر (٢): صدقي. الهالل- أكتوبر ١٩٧٠ .
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الفتـنة روح قبل كل شيء «فهي أقل مـثوالً في جمـال الطلعـة واعتدال القـوام منها فـيما يشع
ثقف وسبحات اخليال هذب وذكاء الذهن ا في العين وفي القوام كله من لطف الشعور ا

احلر الطليق...»(٢).

ـاني شـوبـنهـور «الـنـساء ـقـولـة الفـيـلـسوف األ ـانـاً قويـاً  ومع هـذا فـقـد آمن زمنـاً إ
ـرأة من النبـوغ في الفنون جنس غيـر فني» ودلل بشواهـد الواقع والتـاريخ على أن نصيب ا
واآلداب - فيما عدا فنون التمـثيل - ضئيل خافت قليل الذيوع وغير صادر عن طبع(١) كما
ـتزوجـ من رجـال الـفكـر قـضاء وقـدراً ال يـغـير من احلـقـيقـة كـمن وقع عـليه اعتـبـر زواج ا

حائط أو وقع على كنز(٢). 

تزوج صدقي من الـغادة اإليطالية «مـاري كانيال» التي فتنـته باطالعها في - اللغات -
ـام بالـعـربيـة - وبـثقـافـتهـا الـعمـيـقة وذوقـها الفـرنـسيـة واإلجنـليـزيـة واإليطـالـية مع بـعض اإل
ثاليـة وكانت حياته معـها - كذلك مثاليـة - فلم تفتر وقدة احلب اجلـمالي الرفيع ونزعـتها ا
بـيـنـهـما بـعـد الـزواج ولم يـكـدر صـفوهـا شيء من مـالل تعـرف مـتى تـتـكـلم ومـتى تـصمت
تبادله األفكـار وال تقطع علـيه أبداً قراءاته شغـوفة بالقـراءة واالطالع حريصة عـلى العناية
بـكل شـؤونه وألن للـحيـاة وجـهاً آخـر فلـم تشـأ األقدار لـهـذه احليـاة الزوجـيـة أن تدوم غـير
سنوات قليلة (١٩٤٠-١٩٤٥) فتوفيت الزوجة الشابة وأحدثت هذه الفاجعة انفجاراً شعرياً
هـائالً أثـمـر ديـوانـاً ضـخـمـاً هـو أضـخم ديـوان في رثـاء الـزوجـة في الـشـعـر العـربي حـتى
رأة» وقد ظـلت هذه التـجربة النصـف األول من القرن الـعشرين سـماه صاحـبه «من وحي ا

حية في نفس الشاعر وظل صداها يتردد في ديوانه الثاني «حواء والشاعر»(٣).

كـانت جذوة احلـزن الـتي اتـقدت في نـفس صـدقي عـاصـفة عـاتـية سـمت به إلى أرفع
ـريـرة وجاء الـتـعـبيـر عـنـهـا شعـراً صـادقـاً يـترجم فـارقـة ا معـاني األلم اإلنـسـاني وقـمـة ا

(١) النساء جنس غير فني: صدقي. الهالل - نوفمبر ١٩٣٥ .
(٢) مجلة «اإلثن والدنيا» ٧/٣/١٩٣٤ .

رأة» في طبعته األولى عام ١٩٤٥ .  (٣) صدر «من وحي ا
وصدر «حواء والشاعر» في طبعته الوحيدة عام ١٩٦٢ .

يراجع: شعر عبدالرحمن صدقي دراسة فنية ص٢٢-٢٣ .
صدر السابق  ص١٠٣ . (٤) ا
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كن الوقوف على هذه احلياة فرداتها وشياتها جميعاً و حلياتهما الزوجية ترجمة أمينة 
شاهد وتالحمها من البداية للنهاية وكأننا نطـالعها من خالل شريط «سينما» حيث تتابع ا
ـؤثـرات أو االرتـداد قـلـيالً إلى الـوراء أو االنـفالت نــحـو زاويـة من الـزوايـا أو اإلحـسـاس 

الصوت واحلركة والضوء(٤).

صور - فـهو صورة الـزوجة األوربية كن التمـاسه - من هذا الشـريط ا أما أبرز مـا 
ـثـقفـة وهي أكـثر الـصـور إحلاحـاً علـى الشـاعر فـي ديوانه األول فـقـد تعـارفا عن الـقـارئة ا
الـطـريق الـكـتب وكـانت الـكـتب «الـظل الـثـالث» في قـصـتـهـمـا وأدت دوراً خطـيـراً في وصل

هذين احلبيب وفي حياتهما الزوجية القصيرة.

فقـد جاور الـشاعـر أسرة إيـطالـية مـكونـة من أرملـة وفتـات ووضح له بـعد الـتعارف
ثقف كـما آنس في نفسه اهتمامـاً بأن يقر الصغرى ما أنهـا أسرة تهتم بالثقـافة وتقدر ا
يقرأ ووجد منها مثل هذا فتبـادلوا الكتب واتفقا في عادة التأشير حتت األفكار التي تروق
لهـما وعند هذه اإلشـارة التقى فكره بفـكرها وعند ذلك التـعقيب جتاذبت روحه مع روحها

فكان التكاشف والتآلف وبدء العالقة العاطفية:
وأنكِ قـــــد طـــــالـــــعـتِ أســـــفـــــار مـــــكـــــتـــــبي

إذا لـكِ فــــــيــــــهـــــــا حــــــيـث وقــــــفـتُ مــــــوقفُ
نـــــظــــــرتِ إشـــــاراتـي هـــــنــــــا وهـــــا هــــــنـــــا

حتــــــدّثُ عن أغــــــوار نـــــفــــــسي وتــــــكـــــشف
لـــــــــدى كـل تــــــــــعـــــــــقــــــــــيـبٍ وكـل إشـــــــــارةٍ

تـــــصــــافـح روحــــانـــــا فـــــكــــان الـــــتـــــعــــرّف

ا أحبت فيه اإلنسان لقد شـغفها حبـاً ولم يكن في غنى قارون وال جمال يـوسف وإ
ثقف: الفنان والشاعر ا

فــــخـــــور عـــــلى الـــــدنـــــيــــا بـــــأنكِ زوجـــــتي
ومــــــــا أنـــــــــا قــــــــارون وال أنـــــــــا يـــــــــوسفُ

فقود. رأة ص١٨١-١٨٢ وقصيدة: الفردوس ا (١) من وحي ا
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تـــصــــبّــــاكِ مــــني مــــا يُــــخــــيب ذا الــــهـــوى
وَيــــزْوي قــــلــــوبَ الــــغـــانــــيــــات ويُــــصـــدف

تـــــــــــصــــــــــــبّـــــــــــاك أنـي ذو حـــــــــــديـثٍ وأنـه
عــــــــلــــــــوم وفن ال مــــــــجــــــــون وزخــــــــرف(١)

ـا صرفت هـمها ـازت عن لداتهـا فلم يـخدعهـا زخرف زائف أو قـشور حـائلة وإ وا
نحو اجلـوهر واللباب لذا لم تكن مجـرد أنثى جميلة أو فتـاة مثقفة بل مزاج فريد من جالل

وجمال:
رأيتُ الـــــغـــــواني وهـي لــــهـــــو ومـــــظـــــهــــر

وأنـتِ مــــــــــزاج مـن جـــــــــــمــــــــــيـلٍ وكــــــــــامـلِ
ورقــــــــةِ إحــــــــســـــــاسٍ وعــــــــفَّـــــــةِ نــــــــظـــــــرةٍ

ولــــفـظٍ وتـــــفـــــكـــــيـــــرٍ وحَـــــفْلِ فـــــضـــــائل(١)

«حفل الـفضـائل» هذا جـعل الـشاعـر العـزوف عن الزواج يـولي ظهـره للـعزوبـة ويفـكر
في الــزواج وكـان الـعـزاء عن فـقـد الـوحـدة احملـبـبـة إلى نـفـسه أنه وفق إلى اخـتـيـار رفـيـقـة
احليـاة الـتي ال يضـطر أن يـحط من مسـتواه الـفكـري كي يـلتـقي معـها في صـعيـد واحد بل

يحدوه مجلسها إلى حفز قواه الفكرية وإطالق ملكاته الفنية.

ودة وتـتجاوب في جنباته وعـاشا معاً حيـاة سعيدة موفقـة في بيت تظلله الـسكينة وا
ـوسـيقـى وتنـعم أجـواؤه بـاللـمـسة احلـانـيـة والبـسـمة أصـوات: الرضـا والـعـطف والدرس وا
شتركة وتتراءى الصور احلياتية واقف ا الوادعة وهذا ما تكشف عنه قصائده فتزدحم با
التي يلتـقطها الشاعر في براعة وصـدق حتى يصل إلى اللحظة الفـارقة حلظة النهاية لهذه
احلـيـاة الـقـصـيـرة فـنـجـد أنـفـسـنـا أكثـر حـزنـاً وحـيـرة مـن الـشاعـر أمـام فـعـل الـقـدر وهول
الفاجعة «فـهذه أشعار يحـسها اإلنسـان ويتذوقها ويـشارك صاحبه في شعـوره إنها ليست
ـاض زند أوراه مس كالمـاً مـنظـومـاً بل إحـساسـاً مـرسالً فـاض عن نفـس صاحـبه كـأنه إ

صدر السابق ص٢٧-٢٨ قصيدة بعد أيام. (١) ا
رأة ص١٣٤ (مقالة الدكتور حس مؤنس). (٢) من وحي ا
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.(٢)« عنيف طار

شهد اإلنساني للزوجة الرقيـقة العطوف وهي تطعم األطيار الصداحة ويستعيد هـذا ا
من فتات اخلبز وقد ألفت منها هـذه العادة فأقبلت في موعدها اليومي فلم جتد في احلمى

وحشة: أو البيت سوى الزوج الثاكل رهن الوحدة ا
وأســـــمـعُ لألطـــــيــــــار تَــــــزْقـــــو كــــــمـــــا زَقَتْ

ولـــلـــوُرْق تُــزجـي سَــجْـــعـــةً بـــعــد ســـجْـــعــةِ
فـــــأين فُــــتــــاتُ اخلـــــبــــز تُــــلــــقــــيـــــنه لــــهــــا

فَـــــيــــنْــــقُـــــرْن مــــنــــهـــــا حــــبَّــــةً إثـــــر حــــبَّــــة
عَــــــرَفْـنَ أوانَ األكـل فــــــهـي كـــــــعــــــهـــــــدهــــــا

تَــــراءَى صُـــــفـــــوفـــــاً فــــوق سُـــــورٍ وأَيْـــــكــــة
تَـــــأَلَّـــــفْـــــتِـــــهـــــا يــــــا إلْفَ قـــــلـــــبـي وأنْـــــسَه

فــمـــاليَ فـي هــذا احلـــمى نـــهْبَ وحـــشــة!(١)

وهمـا حبيـبان اتخـذا ب الكـتب عش غرامهـما واستـغرقا في هـذا العيش فـتضاعف
إحساسهما باحلياة إذ كانا يقرآن الفن بالعقل والعلم بالقلب:
نـــضـــاعفُ بـــالـــكـــتـب احلـــيـــاة فـــحـــظُّـــنـــا

مـن احلس والـــــتــــفـــــكــــيـــــر حظٌّ مـــــضــــعَّفُ
ونـــعـــرِض لـــلـــعـــقل الــــفـــنـــونَ فـــتـــنـــجـــلي

ونــــدرس بــــالــــقــــلب الــــعــــلــــومَ فــــتــــلْــــطِفِ
ــارسُ هـــذا الــعـــيشَ بـــالـــقــلـب واحلِــجى

ــزْج قَـــرْقَف مــعـــاً مـــثـــلـــمــا طـــابـت عــلـى ا
حـــبــــيــــبـــان بــــ الــــكــــتب عشُّ غــــرامــــنـــا

ــان في حـــضن الــهـــوى نــتـــفــلْــسَف(٢) نــد

صدر السابق ص ٥٥-٥٦ زقا الطائر: صاح يزجي: يرسل. (١) ا
فقود» . القرقف: من أسماء اخلمر صدر السابق ص ١٨٢-١٨٣ «الفرودوس ا (٢) ا
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وفي قـصـيدة «دنـيـا ودنـيا» يـعـقـد الشـاعـر مـقارنـة بـ دنيـا الـغـواني الفـاتـنـة وزوجته
وينتـصر لـلثانـية «فـكل الذي فـيكن فيـها» وفـوق ذلك «فيـها أصالـة» و «سبـحات روح» و«عقل
رزان واخلـيـال وثـوب» واألروع أن هـذا جـمـيـعه تـكـنـفه بـاحلب والـعـطف و«أصـبح مـنه زوجـة

وت فتون هذا العالم: وحبيب» فبأي منجل قاس حصد ا
ومـــــا كـــــان غــــيـــــرَ احلـب والــــكُـــــتْبِ عـــــالم

ـــــغـــــريــــــات خـــــصـــــيبُ لـــــنـــــا حـــــافـل بـــــا
ي ــــــوت أودى بـــــعــــــا فـــــيــــــا ويحَ هــــــذا ا

فــــــكـلُّ عـــــــطــــــاءٍ بـــــــعـــــــد ذاك ســــــلـــــــيب(١)

كانت السـنوات األربع التي قضاها الشـاعر زوجًا أخصب فترات حيـاته تأليفًا وإخراجًا
لـلكـتب وكان من عـاداته «كلـما نـشر كـتابـًا أن يهـدي إلى زوجته الـشابـة األديبـة نسـخة مـجلدة
ـضي فـيـما جـرت به عـلـيـهـا كـلـمـة إهـداء خـاصـة منـه لهـا وإنه ال يـزال بـعـد مـوتـهـا عـلى نـيـة ا
» لـتشـابه األسمـاء وهـنا يـبكي عادته»(٢). ويـذكرهـا عنـد سـماعه حلن شـوبـير «الـسالم يا مـر
دينة وسـيقـاها الشـجية وهي تـدوي في أذنيه وتتـعالى في حالوتهـا رائعة غـالبة(٣). و الشـاعر 
«فلورنـسا» اإليـطالـية إعجـاب خاص وانـطبـاع آخر عنـد زيارة صـدقي لهـا فهي مـوطن الزوجة
األصـلي وفيها عـاش أجدادها وهي التي كـانت سبباً فـي حتقيق احللم - ولـو برهة - لذا كان

قصد مع كل ما يستدعيه الفعل «أحج» من شعائر وطقوس وأجواء: إليها احلج وا
وقـــالـــوا «فــلـــورنـــســا!» فـــأذكـــرت زوجــتي 

وثــــــــــبـت إلـى حـــــــــالـي وســــــــــر طــــــــــروقي
أحُـجُّ ألرضٍ حــــــقَّــــــقتْ حــــــلمَ مــــــهــــــجــــــتي

وأنْـسَ حـــــــيـــــــاتي بُـــــــرهـــــــةً ورفـــــــيـــــــقي
مــــنــــابتُ أهــــلِــــيــــهــــا فال بــــدْعَ ضُــــوعِــــفَتْ

عـــلـى طـــيـــبـــهـــا طـــيـــبـــاً بـــقـــلبِ صـــديق(٤)

وضوع ذاته لقد تـميزت جتربـة صدقي في رثاء الـزوجة عن غيـرها من التـجارب في ا

رأة  ص١٠٥-١٠٦ . (١) من وحي ا
صدر السابق  ص١١٢-١١٣ «الكتاب األخير». (٢) ا
.« صدر السابق ص١٢١-١٢٣ «السالم يا مر (٣) ا

(٤) السابق ص٢٦٨ «فلورنسا».
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كن تسميته: رثاء الزوجة الصديقة ا  - ليس فقط بضخامتها وامتدادهـا الزمني - ولكن 
أو الزوجـة احلبـيـبة الـتي تخـتـلف عن رثاء الـزوجة أم األوالد فـمـعظم الـذين رثوا الـزوجة -
اً ومرورًا بخـليل السكاكيني وعـزيز أباظة وعبدالـرحمن اخلميس وانتهاء بدءاً من جـرير قد
بطاهر أبي فاشا ورابح لطفي جمعة حديثاً - كانوا أصحاب أوالد وأخذ األوالد نصيباً من

رثاء أمهاتهم.

أما صدقي فإنه يقول(١):
وارتـــــضــــــيــــــنــــــا من لِــــــقــــــانـــــــا عِـــــوضَـــــــاً عـــــمــــــا حُـــــرمـــــــته

وإذا ارتـقيـنا درجـة تـبيـنت لنـا مالمح جتـرية عـاطفـية عـاشـها الـشاعـر بصـدق وظلت
مـختـزنـة طيـلة الـسـنوات األربع إلى أن فـاجـأه الفـقد فـجاء الـشـعر طـبيـعـياً تـلقـائـياً يـحمل

مرارة التجربة «وطزاجتها» كما يحمل مالمحها احلقيقية مالمح جتربة احلب(٢).

ـا سـيـعـرض له الـكـتـاب تـؤكد وجـود رؤيـة حـضـاريـة لـآلخر هـذه الـنـمـاذج وغـيـرها 
عرفة والتـفاعل اإلنساني وتنتج بـال ريب صورة متناسقة : ا الغـربي مؤسسة على دعامـت
ـستبـد وتكشف هذه األبعاد تـنأى عن صورة «رد الـفعل» جتاه الـغرب السـياسي احملتل ا
تـناسقـة عن البـون العمـيق بينـها وب الـتمثـيل الغربي لـلشرق الـبائس اخلرافي الـصورة ا
بفعل مؤسسة االستشراق الغربية وفق شروط تاريخية واقتصادية وثقافية وفكرية صنعته

وجعلت «ثمة حتمية تاريخية حتكمه»(٣).

وهــذا أيـضـاً بــعض مـا يــجـعل الـدارس ال يــؤيـد ذلك الــتـعـمــيم الـذي ذهب إلــيه بـعض
الباحـث في أن الشعر العربي عجـز عن «إنتاج معرفة حضاريـة نقدية باآلخر وبقي حبيس
ـارس وجوده «كرد فعل» الحق على ثـنائية الـقبول والرفض مـرهوناً به اتباعـياً أو ضدياً 

فعل غيري سابق»(٤).

(١) السابق ص١٧ «الصرخة األولى».
(٢) يراجع: شعر عبدالرحمن صدقي - دراسة فنية ص١٢٨ .

ترجم ص٥ . (٣) االستشراق مقدمة ا
صرية العامة للكتاب ١٩٩٧ ص٢٣٥ . وذجاً. الهيئة ا دينة في الشعر العربي - اجلزائر  (٤) د. إبراهيم رماني: ا
فقودة. مؤسسة األبحاث العربية بيروت ط (١) ١٩٨٢ ص٥٠ . ويراجع كذلك إلياس خوري: الذاكرة ا
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الفصل اخلامس
البعـــد الفنــــي
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البعد الفني

فاحتــــة

ـصري عن سـعت الفـصـول الـسـابـقة لإلجـابـة عن سـؤال مـحـدد: ماذا قـال الـشـاعـر ا
الغرب في النصف األول من القرن العشرين ?

تقـدم سؤال الرؤية الذي أجـاب عنه الشاعر بوضـوح وقال كلمته في الـعالقة الشائكة
ـضمـوني رسم أبـعاد الـصورة الـسيـاسـية واجلـمالـية بـ الـشرق والـغرب وأتـاح التـحـليل ا
ـاماً - عن واإلنسـانيـة في ظل الـظرف الـتاريـخي والفـكري لـفـترة الـدراسة بل أبـان - ولو 

القائل نفسه.

وبقي السؤال الـتالي: كيف قال الـشاعر كلـمته? وبتعـبير آخر: كـيف صورت الصورة?
الـوســائل الـتي أنـتـجـتـهـا واألدوات الـتي اتـكــأ عـلـيـهـا والـسـمـات الـتي بـرزت دون غـيـرهـا
وباإلجمـال: بقي التوقف عنـد أبرز جمالـيات التشـكيل الفني لـصورة الغرب وبـهذه الثالثية:

الشاعر والنص وأداة الفن تكتمل - في ظني - دائرة الدرس األدبي.

ضموني قد شكل ركناً أساسياً في تكوين الصورة فإن مرد ذلك وإذا كان التحليل ا
عاني- هـنا - مطروحـة في الطريق كما أراد عنى والـفكر في هذه الـسبيل فلـيست ا لدور ا
ـطروحة في الطريق حقاً? وما قيمـتها? وما طبيعتها? عاني ا اجلاحظ (ت ٢٥٥ هـ)(١) . فما ا

عاني مطـروحة في الطريق : «وا ـعنى بيتـ (١) قال اجلاحظ تـعقيبـاً على استحـسان أبي عمرو الـشيباني 
ـا الشـأن في إقـامة الـوزن وتـخيـر الـلفظ ـدني وإ يـعـرفهـا الـعجـمي والـعربي والـبَـدَويّ والـقَرَوِيّ وا
ا الشعر صناعة وضرب من النسج اء وفي صحة الطبع وجـودة السبك فإ وسهولة اخملرج وكثرة ا

وجنس من التصوير» .
احلـيـوان حتقـيق وشـرح عـبدالـسالم مـحمـد هـارون. الهـيـئـة العـامـة لقـصـور الثـقـافة - الـقـاهرة ٢٠٠٢

جـ٣/١٣١-١٣٢ .
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ـتفق عـليـهـا? فيـعرفـها الـعـجمي والـعربي والـبدوي عـاني الـقريـبة والـقيم الـكـبرى ا هل هي ا
راد بـالفعل فـإن «تخيـر اللفظ وجـودة السبك» هـنا ال تكـون شيئًا والقـروي? وإذا كان ذلك ا
ضـروريـاً فحـسب بل تـكـون هي الـعـمل األدبي نـفـسه وتـكـون «الصـنـعـة» هي مـنـاط الـبحث
والدرس ويتقلص دور األدب فيصبح زخرفاً محضاً من زخارف القول. إن اإلعالء من قيمة
عنى» ال يؤدي إلى فن يحـمل قيمة إنسانية أو فكرية أو تاريخية ذات «اللفظ» على حساب «ا
ـعاني ويتـآلف الفكر مع اعتبـار لذا كان من احملمـود في كل األحوال أن تتـزاوج األلفاظ وا

الفن إلنتاج ثمار أدبية ناضجة.

ـعنى البد له من وسـائل تؤدي إليـه - كما يـرى أرشيبـالد مكـليش- ولكن وإن طريق ا
بأيـة طريـقة يـصنع الـشاعـر ذلك? يحـدثنا عـنهـا الشـاعر الـصيـني القـد لوتشي (ت ٣٠٣م)
ـكليش فالـشاعر هـو الذي «يأسـر السمـاء واألرض داخل قفص الشـكل» إنه بكلـمات أخرى 
«ليس ذلك اخملتـرع لألشكال احلـرة كما نـحب أن نعتـقد - وال هو ذلك الـينبـوع الفياض بل
عـلى العكس إنه صياد آسر يـستخدم الشكل كـشبكة يستعـملها لغايـة جادة جريئة غاية ال
تخلو من مـخاطرة هي أن يتصيد ويأسر الـتجربة جميعها التـجربة ككل ال يتجزأ - السماء
عنى? واألرض. ولكن كـيف يأسـرها? حسـناً ما هـو الشـكل في الفن? أليـس هو القـالب ذا ا
القالب الذي تدرك األحـاسيس أنه ذو معنى مهما استطـاع العقل أن يقول عنه? القالب الذي

تتجاوب معه العواطف»?(١).

ـعـنى أو الـفـكـر أهـمـيـتـهـا من كـون وتـسـتـمـد األدوات الـفـنـيـة الـتـي اتـكـأ عـلـيـهـا هـذا ا
النصوص التي يعرض لها الدرس ليست فكراً صرفاً بل فناً بعد كل شيء.

ـفيد في فاحتة هذا الـفصل االحتراز بأن التشـخيص الفني - عندما ا كان من ا ور
ضـمونـي حجـر الزاويـة في استـخالص أبعـاد الصـورة - ال يسـعى وليس يكـون التـحلـيل ا
في طاقته أن يسعى - إلى رصد كل الظواهر الفنية كبيرها وصغيرها لدى شعراء الدراسة
وجتاربـهم موضع الدرس لكن الغايـة التي يتغياها هـي الظواهر الفنيـة التي لها آصرة قوية

(١) الـشعـر والتـجربة تـرجمـة: سلـمى اخلضـراء اجليـوسي. الهـيئـة العامـة لقـصور الـثقـافة آفـاق التـرجمة
(١١) ١٩٩٦ ص١٢ .
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فـيد كذلك ا يكـون من ا رصـودة ور ـرصودة وغيـر ا بـالصورة صـورة الغـرب بأبعـادها ا
كن أن تضيف خيوطاً جديدة إلى نسيج الصورة ومزجها في االلتفات إلى التجارب التي 

حلمتها وسداها ولم تستطع أطر األبعاد السابقة أن تضمها ب ظاللها وزواياها.

ويبقى من كل هذا الدور اخلطير للصورة التي صنعتها بصائر الشعراء ألن ما يدوم
اني هلدرن(١) والتصـور الفني - كمـا يقول كروتشه: ا يؤسـسه الشعراء» في تأكـيد األ «إ
عـيـار الـذي يلـجـأ إليه «يشـمل في نـفـسه الوجـود ويـعـكس بذاته الـعـالم حـتى أن ذلك هـو ا
نحل تماسك عن الـفن الرخو ا عادة لتمـييز الفن العـميق عن الفن السـطحي الفن القـوي ا

الفن الكامل عن الفن الناقص من بعض الوجوه»(٢) . 

عـجـم الشـعــري أوالً: ا

ـتـواتـرة ومن تـضـفـيـر الـكـلـمـة ـغـايـرة من الـلـغـة الـعـاديـة ا يــسـتـقـطـر الـشـاعـر لـغـته ا
بـاإلحـســاس يـؤثـر الـشـعـر في الــنـفس ويـصـنع مـا ال يـحــد من دوائـر الـدهـشـة واإلعـجـاب
ـا لأللفاظ من والـشاعر احلق - كـما يرى تـشارلـ «هو من تمـيز عن سـائر النـاس بإدراكه 
ا في ثناياها من مـعانٍ جتمعت فيهـا خالل العصور فالكلـمة عند الشاعر قوة أي بـإدراكه 
ال تفـسر بـالعـقل وحده لـكنـها تفـسَّر كـذلك بالـقلب واخلـيال فـإذا ما تـرددت لفظـة في ذهنه
كان لها أصداء مدويـة في دخيلة نفسه ألنها تسكب مكـنونها كله فيسري في كيانه ويشف
شاعر التي كانت هذه األلفاظ قد اضي وذكرياته فيستعيد ا خلياله في سريانه هذا مناط ا
أثـارتـهـا في أنـفس الـنـاس في شـتى جتـارب احليـاة فـالـلـفـظـة الواحـدة عـلى هـذا الـنـحـو قد

أل قصيدة كاملة»(٣) . تالحقة ما  تسكب في نفس الشاعر من الصور ا

. الدار الـقوميـة للطبـاعة والنشـر - القاهرة (١) في الفلـسفة والـشعر: مارتن هـيدجر تـرجمة: د. عثـمان أم
١٩٦٣ ص٩١ .

(٢) اجململ في فلسفة الفن ترجمة سامي الدروبي. دار الفكر العربي ط (١) ١٩٤٧ ص١٦١ .
: فـنون األدب تعريب: د. زكـي جنيب محمـود. جلنة التـأليف والترجـمة والنشر - ط (٢)/ (٣) هـ.ب. تشارل

١٩٥٩ ص ١٩-٢٠ .
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ـقــصــد ذاته يــقـول ابـن فـارس (ت٣٩٥هـ) في ومن طــرف آخــر وإن كـان يــتــعــلق بــا
قـصـور ويقـدمون ـدون ا ـمدود وال  «الـصاحـبي» : «والشـعـراء أمراء الـكالم يـقصـرون ا
ويؤخـرون ويـومئـون ويـشيـرون ويخـتـلسـون ويـعيـرون ويـستـعـيرون فـأمـا حلن في إعراب أو
إزالـة كلـمـةٍ عـن نهـج صـوابٍ فـليـس لـهم ذلك... ومـا جـعل الـله الـشـعـراء مـعـصـومـ يُـوقَّوْن

اخلطأَ والغلط فما صحَّ من شعرهم فمقبول وما أبته العربية وأصولُها فمردود»(١) .

عجم الـشعري والـعناصر ومن هذه الـتصورات احلـاكمة لـلغة الـشعر تتـضح أهميـة ا
كـونة لـه وهي باألسـاس الكـلـمات الـتي يـعمل الـشـاعر عـلى التـوفـيق ب أشـتـاتهـا وإعادة ا
صيـاغتها وترتيـبها ويأتي الدرس جلالء هذه الـعناصر من حيث إيثـار بعضها على بعض
عجمية المح ا طاف عن رموز ودالالت. وقد سعت الـدراسة إلى رصد ا لتفصح في نـهاية ا

البارزة في قصيدة الغرب ولعل من أهمها:

< معـجـم تراثـي

 حفـلت قصيدة الغرب بألفـاظ تراثية اعتاد القدمـاء استخدامها وبعد الـعهد بها حتى تطلب
ـعاجم الستـبيان مـعناهـا ومن ناشري الـدواوين تذييل ـعاصر مـراجعة ا األمر من الـقار ا

القصائد بتفسير لبعض األلفاظ.

ويكشف ذلك عن ثراء مـعجم القصـيدة احلديثـة وحرص الشاعـر على إحيـاء الكلمات
ـة - خاصة في أوقـات الوعي القومي واإلحـساس بضـرورة مواجهة الـطغيـان الثقافي القد
لآلخر - ألن حياة الكـلمات في كل لغة مرهونة باالستـخدام والتداول ال بالتكديس والتخزين

في القواميس.

اء وفي سياق الفن ال ينـبغي حشو البيت بكلمـات قاموسية عارية من اإليحاء أو اإل
فلـيـست الـغايـة نـقل جـثث األلفـاظ من مـكـان عتـيق إلى آخـر جـديد ألدنى مـالبسه فـاإلحـياء
احلـقـيـقي لـهـذه األلـفـاظ ال يـتـأتي إال من خالل بث الـروح فـيـهـا ومـزجـهـا بـدالالت وجـدانـيـة

وجمالية تثري لغة الشعر خاصة ولغة األمة عامة.

(١) الـصاحـبي في فقـه اللـغة الـعربـية شـرح وحتقـيق السـيد أحـمد صـقر. الـهيـئة الـعامـة لقـصور الـثقـافة 
٢٠٠٣ ص٤٦٨-٤٦٩ .
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ـثال - ترد هذه األلفاظ: خوَّاض في قصيدة «مـصرع لورد كتشنر»(١)  - على سبيل ا
الـغُمَـر اإليوان احلِـبَر غِيَـر الصلّ لُـجة جنـاد السـيف ساجـيات فَلّ احلـور الغيل طَمّ
عَـلَز الوِرْد والصَّدر جلج الـدأماء الهَذَر األَغَر الـبِدَر النَّخِر سـابغ ربض إثمد الزرقاء

السَّدر الشرى خادر الظُّبى وَقاح وخَفِر جُؤْجُؤ نَزَت انبجَسَت.

قبور وإذا أردا الشاعـر أن يقف «على قبـر نابليون»(٢)  التـماساً لعظـة القبر وعظـمة ا
عجم التراثي: فإنه يستع با

وكــــــــــــــــــــــأيٍ مــن عـــــــــــــــــــــدو كـــــــــــــــــــــاشــحٍ
لـك بـــــــــاألمـس هــــــــــو الـــــــــيـــــــــوم خَــــــــــدين

ـــــــــقـــــــــيـك الـــــــــهـــــــــوى ووَلـيٍ كـــــــــان يَـــــــــسْ
عــــــسالً قـــــــد بــــــات يــــــســــــقــــــيـك الــــــوزِين

فـقـد آثـر شـوقي اسـتـخـدام كـلـمـة «كـاشح» ولم يـكن مـضـطـراً إلـيـهـا ألنـهـا جـاءت في
طحون) وإذا وجد عروض البـيت ال ضربه بخالف كلمـة «الوزين» (ومعناها حب احلـنظل ا
عـنى ـعـنى والـوزن وهـو كـلـمـة «كـاره» فـإنـهـا ال تـؤدى ا وازي لـلـكـلـمـة األولى في ا البـديـل ا
نفـسه حيث يـختص الـكاشح بإضـمار الـعداوة (وكـأنه يطـويهـا في كشـحه). «لسـان العرب

مادة كشح». 

وترد مـثل هذه األلفـاظ في قصيـدة «ذكرى الغرب»(٣) : مُسْـتراض لبانـات الب رماح
اخلط مَناجيد الصَّريخ سَرَاة خِدرها يَفْتِله زخّار خمصانة الكشح أغيد طَرَّ شاربه

عون وأبكار....

»(٤)  جند: هيض أنفاسـًا دراكًا هزبر أمواه الداء كالبه وفي قصيدة «أيا جارة الس
تفل قواضب مضارب راش اجلوع كاربه غباغبه الطوى ترائب ادكرت مراشف...

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٤١-٤٤٦ .
صدر السابق جـ٢/ ص٥٦٤-٥٧٠ . (٢) ا

(٣) ديوان اجلارم ص ٢١٧-٢١٩ .
(٤) ديوان عزيز فهمي ص ٩٠-٩٣ .
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وفي قصيدة «استقبال السير غورست»(١)  جند: رسوم دارٍ رُود شبا يراع عوارفه
.. . اعلولى نَغَرْن نغراً نعاجزكم العوارف الكنود األَبيد مَطاه ق شِنْشنة

ويالحظ إيثار الشاعر للكلمة التراثية ح يعمد إليها عمداً في مثل قوله(٢):
فـــتــلـــحــظُــنـي والــعــ شَـــكْــرَى بــدمـــعــهــا

وتــهـــمسُ في الـــنــزعِ األخـــيـــر «أَجلْ جــدَّا» 

فـإن دائـرة االسـتـخـدام لــكـلـمـة «شـكـرى» دائـرة تـراثـيـة - حـيث يـقـال: شـكِـرت الـنـاقـة
والسـحابـة امـتألت «لسـان العـرب مادة شـكر» - وكـان في استـطاعـة الشـاعر أن يـستـخدم
بدالً منها كلـمة مألى وال ينكسر البيت موسيقـياً كما يتالءم هذا االقتراح مع سالسة البيت
ا ا حتمـله من موسـيقـية واضـحة و ودرامـيته الفـائقـة لكن الـشاعـر آثر اللـفظـة التـراثيـة 
تـوحـيه من امـتالء الـعـ بالـدمـوع حـتى شـكرت وفـاضت وال أحـسب أن الـقـار احلـصيف
ـوفق وأخيراً فإن يـشعر بغـرابة هذه الـكلمـة بعدما ضـمها الـشاعر إلى سـياقها الـشعري ا

قام. كلمة االقتراح «مألى» قد قتلت استهالكاً في هذا ا

أمـا عندما تستـخدم الكلمة اسـتخداماً معجـمياً محضاً دون ظالل نـفسية أو إيحاءات
شـعريـة فإنه تفـقد مبـرر وجودهـا وتمكث في مـكانهـا جثـة هامدة ومـثال ذلك كلـمة «سَدِك»

(ومعناها لزم) في استهالل شكرى:
سَــــدِكَت بـــنــــابـــلـــيــــون ســــــالـــبــــة الـــكـــرى

(٣) والــــــنـــــومُ ال يـــــعــــــــنــــــو لـــــكل عــــــظـــــيمِ

ومثال ذلك أيضاً  قول أبي السعود في اإلجنليز:
وســــــــخّــــــــروا الـــــــــيـمَّ واعْـــــــــرَوْروا أواذيه

(٤) بـــقـــاهـــر حــــيث جـــاب الـــيـمَّ مـــنـــتـــصــــرِ

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٣١-٣٧ .
رأة : صدقي ص ١٢٠ . (٢) من وحي ا

(٣) ديوان شكري ص ٢٣٦-٢٣٧ .
(٤) ديوان فخري أبو السعود ص٩٨ .
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عاصر ال يستسيغ «اعروروا أواذيه» (أي ركبوا شديد موجه) ألنها وأظن أن القار ا
هجورة. فردات القريبة غير ا تقف عقبة أمام فهمه وتذوقه وقد اعتاد ا

ولم يسلم من ذلك معـجم الشاعر عـلي محمود طه وقـد عرف معجـمه باللغـة العصرية
الواضحة البعيدة عن التصنع والغرابة ومع هذا جنده يقول عن القطب الشمالي:

وصـــحــــارى ال يــــنــــتــــهي الــــركبُ فــــيــــهــــا
(١) عـــــنـــــد صـــــخـــــــرٍ أو واحـــــةٍ مِـــــئْـــــنـــــافِ

< معـجـم غـربـي

ـعـجم الـشــعـري كـمـا تـتـولـد ــعـنى صـراحـة أو رمـزاً من درس األلــفـاظ في ا يـتـولـد ا
خـصـائص أسلـوبـيـة عديـدة «لـذلك يـؤدي فحص الـثـروة الـلفـظـية  vocabulary richness كـما
فردات إال مـيزة لألسلـوب فمـا ا المح ا تـظهر في الـنصـوص إلى استبـانة واحـد من أهم ا
نشئ في تخليقها وتنشيط تفاعالتها على نحو يتحقق به للنص اخلاليا احلية التي يتحكم ا

. (٢)« نشئ تميزة في سياق النصوص وللمنشئ تفرده ب ا كينونته ا

وكان طبـيعـياً أن تـتراءى في قصـيدة مـوضوعهـا الغـرب مسـميات أوربـية وأن يـتجلى
ه فضالً عن أسـماء األعالم واأللقاب الـغرب بأسـماء مدنه وأنهـاره وحدائقه وحوادثـه ومعا
ـا تـثـيره في نـفس الـقـار من دالالت ورمـوز أو جملرد ويسـتـحـضـر الشـاعـر هـذه األلفـاظ 

االستعراض الثقافي وتكديس النص الشعري بأسماء متنافرة مع سياقها.

ويالحظ بدءاً أن لـفـظة «الـغرب» تـتسـلل إلى عـدد من عنـاوين الـقصـائد فـنجـد «ذكرى
آثرهم الغرب»(٣)  تلح على اجلـارم و «ملوك الغرب»(٤)  ينـالون إعجاب فـخري أبو السـعود 
ا حتـمل الكـلمـة من ظالل القـدرة والتـنظيم  « في حكم شـعوبـهم. بيـنمـا يبـدو الغـرب «عتيـداً

صري أو «قاهر الغرب العتيد»(٥) . والسيطرة في معرض إشادة شوقي بالبطل ا

ئناف: التي يكثر فيها الكأل. (١) ديوان علي محمود طه  ص ٦٤ . الواحة ا
(٢) د. سعد عبدالعزيز مصلوح: في النص األدبي. عالم الكتب ط (٣) ٢٠٠٢ص٨٩ .

(٣) ديوان اجلارم ص ٢١٧ .
(٤) ديوان فخري أبو السعود ص١٣٩

(٥) ديوان شوقي جـ١/ص٥٠٢ .
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صري قـارنة سـبيـلهـا إلى العـنوان فـنجـد «نحـن والغرب»(١)  لـعبـد احللـيم ا وتـتخـذ ا
و«الـغرب والـشرق»(٢)  لـعبـد الـعزيـز عـتيق و» بـ الـشرق والـغرب»(٣)  لفـؤاد بـلـيبل. وتـكـبر
الـدائرة فـيأخـذ الديـوان األخـير لـعلي طه عـنوان «شـرق وغرب»(٤)  والقـسم األول منـه عنوان
«أصـداء مـن الـغـرب» وكـأنه يـنــهض مـوازيـاً لـديـوان شــاعـر الـغـرب الـعــظـيم جـوته «الـديـوان

الشرقي للمؤلف الغربي». 

وتتكرر الكلمة في البيت الواحد وكأنها أمر مريب على الشاعر أن يحذر قومه منه:
ُ الـــــــــــــــغــــــــــــــرب ومـــــــــــــــا أدراك مــــــــــــــا أ

أ الـــــــــــــغـــــــــــــرب ومــــــــــــا رهْــط الــــــــــــعـال
ذَلَّ من يــــــــطــــــــلُـب نَــــــــصْـــــــفــــــــاً فــــــــيــــــــهمُ

ــــــــا يُـــــــــطْــــــــلَـبُ في ســـــــــاح الــــــــوغى(٥) إ

وتـسـتوطن أسـمـاء البـالد الغـربـية ومـدنـهـا معـجم الـقـصيـدة احلـديـثة ولـعل أبـرز هذه
ها مثل قصر فرساي وساحة الباستيل البالد: فرنسا ومدنها: سِدَّان وباريس (باريز) ومعا
واألنفـليـد (قبـر نابـليـون) وغابـة بولـونيـا وميـدان الكـونكـورد (الكـنكـرد) ونهـر السـ وتظـهر
أعالمها: هيجو نابليون ومواقعها احلربية أسترليز واترلو وطياروها: شاتهام جيرون..

ب وفالسـفتهـا: سقراط ومن تـلك البالد أيضـاً اليـونان ومديـنتهـا أثينـا وجبـالها: األ
ة: بـاخوس أفـروديت. وتبـرز كذلك إيـطالـيا ومـدنها أرسطـو (أرسطـطالـيس) وآلهـتهـا القـد
روما ونابـلولي وفلورنـسا جنوا والبـندقية (فـينيسـيا) وما تضم من معـابد: البانـثيون وجبال
التيرول وبـحيرة كومو وبركان فيـزوف وموسيقارها فردي وأشهر قـادتها: يوليوس قيصر

ونيرون...

صري ص ٢٨٦ . (١) ديوان عبداحلليم ا
(٢) أحالم النخيل ص١٣ .

(٣) مجلة الرسالة العدد(٣٨٣) ٤/١١/١٩٤٠
(٤) صدر سنة ١٩٤٧ .

(٥) ديوان فخري أبو السعود ص ١٤٩ .
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ـدن اإليـطالـيـة التـي تعـرضت لـلزلـزال في بـيت واحـد تكـديـساً يكـدس حـافظ أسمـاء ا
حرفيًا  بال معنى:

(١) إن يومـــاً كـيوم (رِدْجُـو) و(مِـسـينـا) و(كـالَبْـرِيـا) لـيـــوم عـســـيرُ

دن بـرسمهـا وبالـترتيب وهو أمر يـستـغرق فيه حـافظ حتى اسـتبد بـقصـائده فهـذه ا
نفسه سبق ذكرها في نهاية قصيدته «زلزال مِسيا» :

فاكـتبــوا في سـمــاء (ردجو) و(مـسينا) و(كـالبريـا) بكل لســـان(٢)

وشـاهد آخر من قـصيـدته عن «حرب طرابـلس» وفيـها جنده مـغرمـاً ببركـان «فيزوف»
عنى أقرب مغرماً بلفظه فيتكرر ذكره أربع مرات منها ثالث متتاليات: و

) إلى ــــــــلـــــــتــــــــوا من نــــــــار (فـــــــيــــــــزُوفَ  أَفْ
نــــــــار حــــــــربْ لم تــــــــكـنْ أدنَـى ضِــــــــرامـــــــا

ـــــــمـــــــمـــــــاً لم يــــــــكن (فـــــــيـــــــزوفُ) أدْهَـى حُ
ـــــــوتَ الـــــــزُّؤامــــــا مـن كُـــــــراتٍ تـــــــنْـــــــفُـثُ ا

إيـهِ يــــــا (فــــــيــــــزوفُ) نَـمْ عــــــنــــــهـمْ فــــــقــــــد
َــــنـــامـــا(٣) نَـــفَــــضتْ إفـــريــــقـــيــــا عـــنــــهـــا ا

. وإذا هـذا فـضالً عن ذكر (الـطـلـيان) ثالث مـرات ومـلكـهم (فـكـتور عـمـانوئـيل) مـرت
ا صح قبول تكرار (الطليان) ألنها تـأتي في سياق إيحائي وهو اإليحاء بالعجز والسخرية 
أصـابهم في هذه احلرب فإن اإلحلـاح على «فيزوف» بـهذه الصورة ينـقص من ظالل اللفظة

الغربية حتى يدخلها في العادية.

كمـا ترد األسمـاء الغـربيـة جملرد االسـتعراض الـثقـافي وال نعـدم الشـاهد من قـصائد
حـافظ أيضـاً يقـول في حتيـة واصف غالي بك عـندمـا نشـر كتـابه «حديـقة األزهار» ١٩١٤

وترجم فيه بعض الشعر العربي القد إلى اللغة الفرنسية:

(١) ديوان حافظ إبراهيم جـ١/ ص٢٢٩ قصيدة: رحلة حافظ إلى إيطاليا.
صدر السابق جـ١/ ص٢٢١ . (٢) ا

(٣) السابق جـ ٢/ ص٦٨ .
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جَـــلَــوْتَ لـــلـــغــرب حـــسنَ الـــشــرق فـي حُــللٍ
ال يُـــســــتـــهـــانُ بــــهـــا نــــسَّـــاجَ (هِــــرْنـــاني)

َ) هـل جــــريــــا سـل (ألْــــفــــرِيـــــدَ) و(المــــرتــــ
ـــــيــــدان مـع (الـــــولــــيـــــد) أو (الـــــطـــــائي) 

والـعالقة تـكـاد تكـون مـنفـكـة ب «حـديـقة األزهـار» وهـو كتـاب قـصائـد مـترجـمـة وب
ـتـرجم  فهـو «كـالسـيمـا» هـكذا بـلـفظـها «هـرناني» وهي روايـة لـفكـتـور هوجـو أما الـكـتاب ا

األجنبي/ الشعبي: 
أمـــسى كـــتــابُك «كـــالـــســيـــمــا» يُـــعــيـــدُ لــهمْ

(١) مـــــرأى احلـــــوادثِ مـــــرتْ مـــــنـــــذ أزمـــــانِ

ه شوقي الذي سافر ورما تعود العلة في ذلك إلى أن حـافظ كان دائم النظر إلى غر
إلى فرنسـا مبعوثـاً فأتقن لـغتها واطـلع على آدابهـا وكانت له سفرات عـديدة إلى أوربا أما
حافظ فجاهد للحصول على سـفرته إلى أوربا ولم تتجاوز األشهر الثالثة و«حاول أن يتعلم
الـفرنـسيـة ولم يتـقـنهـا ولم يسـتطع أن يـترجـم «البـؤساء» تـرجمـة دقيـقة»(٢)  وهـكذا تـكدست

األسماء لسد فجوة من تلك الفجوات التي يشعر بها إزاء شاعر القصر.

ا من هنا - أيضـاً - كان اعتدال شوقي في استخدام األلفـاظ األجنبية وتطويعها ور
في شعره يقول ساخراً من تقرير لورد كرومر:

ـــــــدارس أنــــــهـــــــــا هـل مـن نــــــداكَ عـــــــلى ا
تَــــذرُ الــــعــــــلــــومَ وتــــأخــــذُ (الـــفُــــوتــــبـــوال)

فالكلمة اإلجنليزية (الفوتبول football) وما ترمز إليه من داللة تفضيل كرة القدم على
ـضي في طريق االسـتهـجان واالستـهزاء ووسـيلته في عـلوم الـعقل مـقبولـة في سيـاقها و

ذلك اللفظة األجنبية:
أو كـــــــنتُ صــــــرَّافـــــــاً بــــــلــــــنــــــدنَ دائــــــنــــــاً

أعــــــطــــــيـــــــتــــــكم عـن طــــــيــــــبـــــــةٍ حتــــــويال

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٦٣-٦٤ . وانظر: جـ١/ ص٧٣-٧٤ .
عاصر في مصر ص ١٠٣ . (٢) د. شوقي ضيف: األدب العربي ا
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أو كـــنت (تــــيـــمــــســـكـم) مألتُ صـــحــــائـــفي
مـــــدحــــــاً يـــــردَّدُ في الــــــورى مـــــوصـــــوال(١)

سكوكة < التعابير ا

ـسكـوكة وهي تـعابـير اكـتسـبت دالالتها بانت في قـصيـدة الغـرب كثـير من الـتعـابير ا
كن تـصورهـا بأنـها «تـراكيب ـعنـوية عـبـر عراقـة االستـخدام في نـثر الـعربـية وشـعرهـا و ا
واطن التـي صنعت لها لفظـية امتازت بـصحة معنـاها وصدق أدائهـا وحسن مواقعـها في ا
وأزجيت إليها فحمدها الناس وأعـجبوا بها وجعلوا يديرونها في كالمهم مع احلفاظ على

قررة»(٢) . صطلحات ا أصلها في شيء من التغيير كأنها األمثال السائرة أو ا

وإذا كان أدب القـدماء - شعراً ونثراً - لم يـخل من ترديد مثل هذه التـعابير واهتموا
بـجـمعـها وتـدويـنهـا كمـا فعـل الراغب األصـفهـاني في كـتابـيه «محـاضـرات األدباء» و«مـجمع
ـفرغ من كل مـعـنى وتكـبـيل اإلبداع ـبتـذل ا الـبالغـة» فإن ذلك ال يـعـني بحـال االسـتخـدام ا
ة تـنتشر - كاجلـراد - على مساحة النص بها حـتى تغدو مجرد (كـليشهات cliches) قد
لذا الحظ الدكتور زكي مبـارك أن بعض هذه التعابير قد أصبح مـبتذالً إما لكثرة االستعمال
ــزار»  وإمـا لـتـغـيـر الـعــصـور كـوصف الـعـاشق لـفــتـاته بـأنـهـا واضـحـة مـثل قـولـهم «شط ا

ناسبات األولى إلطالقها كقولهم «رفع عقيرته»(٣) . األنياب وإما لعدم الوقوف على ا

ولعل أفضل استخـدام لهذه التعابير هو ما يـأتي بعد حتوير وتعديل بحيث تتالءم مع
سياقها الشعري اجلديد واستيحاء عراقة معانيها.

(١) ديوان شوقي جـ١/ ٣٧٢-٣٧٣ .
وانظر أيضاً: جـ١ / ص٥١٨-٥١٩ جـ٢/ ص٣٥٠-٣٥١ .

وديوان عزيز فهمي ص ١١٥-١١٧ .
و» محنة باريس» لعلي طه الرسالة (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠ .

وديوان علي طه ص ٣٦٧-٣٦٨ ١٣٠-١٣١ .
و ديوان علي اجلارم جـ٢/ص ٥٣٥-٥٣٩ .

(٢) علي النجدي ناصف: من قضايا اللغة والنحو. مكتبة نهضة مصر د. ت/ ص٥٢ .
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ـسكـوكات: وفي قـصيـدتي «الطـيـارون الفـرنسـيون» و«ذكـرى كارنـافون»(١)  تـرد هذه ا
ـوت الزؤام روعته اخلـطوب أرض الـهوى لـيث الشرى بـطي الكـتاب سيف ملك الـزمام ا

الهند محراب التاريخ مشيب الزمان أخي الدنيا الراحة الكبرى.

ـسـفـوك داهـيـة اخلـطـوب لـهـفي عـلـيـك دامـية وفي قـصـيـدة «بـاريس»(٢)  تـرد: الـدم ا
ـوت الزؤام ليالي األنس اقـتحموا الـردى نوب الزمان طالئع الـقنا عسف الـعدو وكيده ا

جندة كعبة الدنيا.

وفي قـصـيدة «إيـكاروس»(٣)  جنـد: سـيفـاً مـرهفـاً مورد الـردى جـندله بـالـسيف دفع
الشر بالشر عبدالنفس سيم الهوان.

»(٤) : هـيض جانـبه لـيت شعـري بـات مجـنــدالً ال تفل وفي قـصـيدة «أيـا جارة الـس
قواضبه راش جناحه شفه اجلوع مادت جوانبه جاوز حده وارف ظله.

ـهـيض اجلـنـاح تـنال ـهيض»(٥)  تـرد: ضـاق الفـضـاء قـضي األمـر ا وفي «الـنـسـر ا
السماء العقاب الصيود النجيع الصبيب.

ة أم سكوكات في قصائـد حافظ وتتعدد مصادرها األدبية سواء أكانت قد وتكثر ا
زج كل هذا في شـعره وكأنه يؤدي حديثـة بل يستمـد كثيراً من لـغة النـاس اليوميـة. وهو 
رسالة احلـفاظ على اللغة وما تـزخر به من تراكيب لغوية ذات دالالت مـوحية واالرتفاع بلغة

العامة وخبراتهم الغنية في احلياة.

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٥١٦-٥٢٠ جـ٢/ ص٣٧٧-٣٨٢ .
(٢) ديوان اجلارم جـ٢/ ص٥٣٥-٥٣٩ .

(٣) ديوان شكري ص ٤٦٤-٤٦٦ .
(٤) ديوان عزيز فهمي ص ٩٠-٩٣ .

الرسالة (٣٥٠) ١٨/٣/١٩٤٠ . (٥) محمود اخلفيف
رأة لصدقي ص ٤٢ ٢٣٥ ٣٠٩ . وانظر أيضاً: من وحي ا
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ومثل في هذا السبيل يغني عن أمثلة يقول في مطلع قصيدة الرحلة إلى إيطاليا(١):
عــــــاصــــف يــــــرتـــــمـي وبــــــحـــــر يــــــغــــــيـــــرُ

أنــــا بـــــالــــلـه مــــنــــهـــــمـــــــا مُــــسْـــــتــــجــــيــــرُ

فـالـشـطـر األول - من الــبـيت الـسـابق - يـوحـي بـنـمط من اجلالل (الـتــهـويل بـاالبـتـداء
ـزاوجـة بـ اجلـمـلـت ـضـارع في اخلـبر الـفـعـلي ا بـالـنـكرة عـلى عـادة فـصـحـاء الـعـرب ا
) أما الـشطر الثاني بـتركيبه العريق في الـعامية (من جهة االسـتعمال ال من جهة الـقصيرت
األصل) فـيـحـمل إيــحـاء قـويـاً وهـو اخلـوف من الـبالء والــرجـاء في الـله ومع ذلك فـإن هـذا
التـعبيـر الكثيـر الدوران على ألـسنة النـاس (أنا مسـتجير بـالله منك يـا شيخ!) قد أصابه من

التقد والتأخير ما قرب الهوة بينه وب الشطر األول.

ط من األسلوب: والقصيدة بـقسميها (وصف الرحلة - وصف إيـطاليا) جتمع ب 
ط ســهل (شـعــبي) في حلــظـات مــتـتــابـعــة من مـواالة الــنـسـق وكـسـر ط فـخم (تــراثي) و

النسق(٢) يبدأ القسم الثاني من القصيدة بقوله:
إيهِ إيـــــــطــــــالــــــيــــــا! عَــــــدَتْـكِ الــــــعَـــــــــوادي

وَتـــــنــــــحَّـى عن ســــــاكـــــنــــــيـــكِ الــــــثُّـــــبـــــورُ

سـكـوكات في هـذا الـبـيت من النـمط الـفـخم حيث عـبـارات الـدعاء الـتـراثيـة لـكنه ال وا
يلبث أن ينتقل نقلة أخرى عندما يقول:

أرضُـــــــــــهـمْ جــــــــــنـــــــــــة وحـــــــــــور وولــــــــــدا
ن كــــــمــــــا تــــــشــــــتــــــهـي ومــــــلك كــــــبــــــيــــــرُ

حتـــــتـــــهـــــا - والـــــعـــــيـــــاذُ بـــــالـــــله - نـــــار
وعــــــــــذاب ومــــــــــنـــــــــكــــــــــر ونــــــــــكــــــــــيـــــــــر

ط سـهل «والعـيـاذ بالـله» مسـتـمد من مـسكـوكة وهكـذا ينـكسـر الـنمط الـفخم لـيـقوم 

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٢٧-٢٣٣ .
وانظر أيضاً: جـ١/ ص٧٢-٧٥ جـ٢/ص١٤-١٦ ص٦٦-٦٩ .

(٢) يراجع: د. شكري عياد: قراءة أسلوبية لشعر حافظ فصول - م٣ العدد (٢) يناير فبراير مارس ١٩٨٣.
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عريقة في الشعبية.

< تعابير قرآنية

ـعجم تـضمـ الشـعر بـعض ألفـاظ القـرآن الـكر وتـعابـيره مـكون آخـر من مكـونات ا
الشعري لقصيدة الغرب وهو تضم أو اقتباس - وهما من مصطلحات النقد العربي - ال
فهوم «التناص» في النقد احلديث(١)- مع سورة أحسبه يتسع حتى يصبح لوناً «تـناصياً» 
ا يقتـصر نظر الشاعر على الـلفظة أو العبارة القرآنـية لغاية جمالية أو آية قـرآنية كاملة وإ
ـثـال» اللـغوي الـذي يـتطـلع إليه ـعجـزة البـيانـيـة الكـبرى و«ا في األساس بـاعـتبـار القـرآن ا

األدباء في كل العصور.

ويـبدو ذلك اتساقـًا مع أقوال البالغيـ العرب وآرائهم ومنـهم الباقالني (ت٤٠٣هـ) الذي
يرى أن الكلمة القرآنية إذا استخدمت في شعر أو نثر تميزت وكانت كالدرة وسط العقد(٢).

كمـا أن توظيف الـنصوص الـدينيـة في الشعـر - كما يـرى الدكتور صـالح فضل «يعد
من أجنح الـوسـائل وذلك خلـاصـيـة جـوهـرية في هـذه الـنـصـوص تـلـتقي مـع طبـيـعـة الـشـعر
ـا ينزع الذهن الـبشري حلفظه ومـداومة تذكره فال تـكاد ذاكرة اإلنسان نـفسه وهي أنها 
في كل العـصـور حترص عـلى اإلمسـاك بـنص إال إذا كان ديـنـياً أو شـعريـاً وهي تـمسك به
ا عـلى طريقـة القول وشـكل الكالم أيضـاً ومن هنا ليس حـرصاً على مـا يقوله فـحسب وإ
يـصـبح تـوظيـف التـراث الـديـني في الـشـعـر تـعـزيـزاً قويـاً لـشـاعـريـته ودعـمـاً السـتـمراره في

حافظة اإلنسان»(٣) .

وقـد اسـتـلـهم الـشـاعر احلـديث كـثـيـراً من اآليـات الـقـرآنـيـة وأضـحت جـزءاً من نـسيج
ثلها الدهر: أبياته. يقول شوقي عن نابليون أو تلك اجلوهرة التي يضن 

ـية ـصـرية الـعا صـطـلحـات األدبيـة احلـديثـة. الشـركة ا (١) راجع مـفـهوم الـتنـاص في : د. محـمـد عنـاني: ا
للنشر - لوجنمان ط(٢) ١٩٩٧ص٤٦-٤٧. وهو العالقـة ب نص أو أكثر أو النص الذي تقع فيه آثار

نصوص أخرى.
عارف ١٩٥٤ ص٦٤ . (٢) إعجاز القرآن حتقيق السيد أحمد صقر. دار ا
(٣) إنتاج الداللة األدبية. الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٣ ص ٤١-٤٢ .
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غُــــــربـتْ حـــــــتـى إذا مـــــــا اســـــــتـــــــيـــــــأسَتْ
(٤) دَنَــتْ الـــــــــــــــدارُ ولــــــــــــــــكـن التَ حـــــــــــــــ

َ وفي الـبيت اسـتـيـحـاء لقـوله تـعـالى: «كم أهـلكْـنَـا من قـبـلهم من قَـرْنٍ فـنـادَوا والتَ ح
منَاص» (سورة ص- ٣).

ويخاطب القائد الفرنسي عندما وقف خطيباً عند سفح الهرم:
وادْعُ أجـــــــيـــــــاالً تـــــــولَّـتْ يـــــــســـــــمـــــــعــــــوا

لـك وابـــــــــعـثْ فـي األُوالـي حـــــــــاشـــــــــرين(١)

ــدائنِ حــاشــرين» ويــســتـــوحي هــنــا قــولـه تــعــالى: «قــالـــوا أَرجِهْ وأخــاهُ وابــعثْ فـي ا
(الشعراء-٣٦).

ويقول عن «جنيف وضواحيها» :
والـــــفُــــــلك فـي ظل الــــــبـــــيــــــوت مَـــــواخـــــراً

تــــطـــوي اجلـــداولَ نــــحـــوهــــا واألنـــهُـــرا(٢)

وهـنـا اسـتـيـحـاء لـقـوله تـعـالى: «وتـرى الـفُــلكَ فـيه مـواخـرَ لـتـبـتـغـوا من فـضـله ولـعـلـكم
تشكرون» (فاطر-١٢).

ويقول اجلارم مخاطباً «أرض» احلرب األولى وقد فقدت كل أمان:
لــــيت الــــبـــحــــارَ طـــغـتْ عـــلــــيكِ وسُــــجـــرتْ

(٣) أو أن من يَــــــطْـــــوي الـــــســــــمـــــاءَ طَـــــوَاكِ

ويستلهم في هذا البيت قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» (األنبياء - ١٠٤).

(١) السابق جـ٢/ ص٥٦٩ .
(٢) السابق جـ١/ ص٨٦ .

(٣) ديوان اجلارم جـ١/ص٤٧ وانظر: جـ١/ ص٢٧٣ .
(٤) ديوان حافظ جـ٢/ ٦٩ وانظر: جـ١/ ص١١١ .
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ويقول حافظ عن الطليان في «حرب طرابلس» :
فـــــــــاعــــــــجـــــــــبــــــــوا مـن فـــــــــاحتٍ ذي مِــــــــرَّةٍ

يـــحــسبُ الـــنُّـــزهــةَ في الـــبـــحــر صـــدامــا(٤)

وهنا يستعير الوصف القرآني في قوله تعالى «ذو مرةٍ فاستوى» (النجم-٦).

» يستع عزيز فهمي بألفاظ قرآنية ذات إيحاءات خاصة: وفي «فتح برل
- واخلــــيل صــــافــــنــــة شــــلـت حــــوافــــرهـــا

عــــــــــــــلــى أد مـن األشـالء ســــــــــــــائــــــــــــــره
- طـــاروا شـــعـــاعــاً وزالـــوا عن كـــتـــائـــبــهم

كــــمـــــا تـــــطـــــايــــر عـن عـــــهن غـــــفـــــائــــره(١)

: ت فالكلمتان: صافنة وعهن تستدعيان اآليت الكر

«إذ عُرضَ عليه بالعشيّ الصَّافناتُ اجلياد» (ص-٣١).

نفوش» (القارعة - ٥). «وتكونُ اجلبالُ كالعهنِ ا

ويخاطب زكي مبارك الغرب قائالً:
ــــــا مـــــــلــــــكـــــــتمْ ــــــفـــــــتــــــنـــــــون  أأنــــــتـمُ تُ

من الــــــــعُـــــــدَد الـــــــنـــــــذيـــــــرةِ بـــــــاخلـــــــرابِ
وال نُـــــــــــــــزهــى بـــــــــــــــآراءٍ صـــــــــــــــحَــــــــــــــاحٍ

ــــــنـــــشـــــود من فــــــصل اخلـــــطـــــاب(٢) هي ا

وهنـا اقتـباس من قوله تـعالى: «وشَـدَدْنا مُلـكَه وآتينـاه احلكـمة وفَصْلَ اخلـطاب» سورة
(ص-٢٠) ويـقول عـبـدالرحـمن صـدقي في قـصيـدة عـنوانـهـا «الواقـعـة» وهي اسم سورة من

سور القرآن:
فـــخــــلَّـــفْـتِ في بــــيـــتـي ســـرابــــاً بــــقـــيــــعـــةٍ

(١) ديوان عزيز ص١١٦-١١٧ .
(٢) أحلان اخللود طبعة ١٩٤٧ ص٨٧ .

رأة ص٢١ . (٣) من وحي ا
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(٣) صـــــوانَـكِ بـــــاألبـــــرادِ واحلـــــلْـي يَـــــبْـــــرُقُ

وهذه الصورة مـستوحاة من قولـه تعالى: «والذين كفـروا أعماُلهم كـسراٍب بقيـعٍة يحسبه
الظمآن ماًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه» (النور -٣٩).

: ويقول أيضاً
لـــــــــــقــــــــــد حـــــــــــطـت احلــــــــــربُ أوزارَهــــــــــا

 (١) وعــــــاد بـــــــنـــــــو رومـــــــة لــــــلـــــــفـــــــنــــــونْ

وهنا يقتبس من قوله تعالى: «حتى تضع احلربُ أوزارها» (محمد -٤).

وفي قصيدة «مصرع الربان» يقول علي طه:
يَــــدِبُّ في مَـــسْــــبح احلِـــيــــتـــان مـــنــــســـربـــاً

والـــــغـــــورُ داجٍ وصــــــدرُ الـــــبــــــحـــــر مـــــوّارُ
ــــــعــــــجــــــزاتِ بــــــهـــــا ولــــــو يُــــــردُّ زمــــــانُ ا

(٢) النـــــشقَّ بـــــحـــــر لـــــهـــــا  وارتـــــدَّ تـــــيّــــارُ

: «فـلـما بَـلَغـا مجـمعَ بـينـهمـا نَسَـيـا حوْتَـهُمـا فاتـخذ ـت وفيـهمـا يسـتلـهم اآليـت الـكر
سبيلَه في البحر سربا» (الكهف-٦١).

«فأوحينا إلى مـوسى أن اضرب بعصاك البحرَ فانفـلقَ فكان كلُّ فِرْقٍ كالطود العظيم»
(الشعراء - ٦٣).

دينة الباسلة» ستالينجراد: ويقول عن «ا
(٣) ما زلتِ صـامـــدةً لـهم حتى إذا سَهَـتِ الـعقـولُ وزاغت األبصارُ

ويــقــتـبـس هـنــا من قــوله تــعـالى: «إذ جــاؤكُم من فــوقــكم ومن أســفلَ مــنـكم وإذ زاغت
األبصارُ وبلغت القلوبُ احلناجرَ وتظنون بالله الظنونا» (األحزاب-١٠).

(١) السابق ص٢١١ وانظر: ص١٤ ٢٩٥ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص١٢٢-١٢٣ .

(٣) ديوان علي محمود طه ص٢٦٤
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: من أسـاليب اخلطـاب الشعـري ثانياً

يـتوجه اخلـطاب الـذي ينتـجه بالـضرورة مـخاطب (مـبدع) إلى مخـاَطب (متـلق) ويسـتلزم
اخلطاب الشعري ذاته أساليب فنية تمكنه من «القوامة» على النثر ولغة االستعمال اليومي.

هذه «القوامة الفنية» - إذا جاز التعبير - ال تستدعي عبارة «جورج بوفون» : «الرجل
هـو األسـلـوب»(١) فـهي ال تــعـطي تـصــوراً مـرضـيـاً فـي كل األحـوال عن األسـلــوب بـقـدر مـا
تستدعي بعضاً من أوجه اختالف لغة األدب عامة ولغة الشعر خاصة عن اللغة اليومية إذ
إن لغة الشـعر مختارة ومـعدلة يكون مـنها شاعر بـناء أسلوبيـاً ذا تشكيل جديـد والتشكيل

األسلوبي في جوهره اختيار شكل تعبيري من عدة أبدال متاحة(٢).

من جانب آخر فإنها تستدعي تفسيراً أو تعريفاً لألسلوب - الذي تتنوع زوايا النظر
إلـيه - يـتـقـاطع فيه الـدرسـان: األسـلـوبي واألدبي وهو الـتـعـريف الـذي «يحـد األسـلـوب بأنه
نـشئ لسمـات لغوية مـعينـة بغرض التـعبير عن اختيار  choice أو انتقاء selection يقوم به ا
ـنشئ وتفضـيله لهذه الـسمات على . ويدل هذا االختـيار أو االنتقـاء على إيثار ا موقف معـ
نـشئ مع هـي التي تشـكل أسلوبه سـمات أخرى بـديلـة. ومجمـوعة االختـيارات اخلـاصة 

. (٣)« نشئ تاز به من غيره من ا الذي 

ـبـدع جـمـلــة من االحـتـمـاالت لـقـول إضـافـة إلى ذلك فــإن أعـراف الـلـغـة تـضـع أمـام ا
الـشيء نفـسه بـطريـقة صـحيـحة وعـليه أن يـنتـقي من هـذه االحتـماالت أوفـرها دقـة وأكثـرها

مواءمة للسياق ولبنية العمل ككل(٤).

وقد سعت الدراسة إلى رصـد أبرز اخلصائص األسلوبية لـقصيدة الغرب وكانت لها
ضمون فأنتجت دالالت أدبية لها قيمتها الفنية. صلة با

عارف ط٣/ ١٩٩٣ ص٢٥٣ . (١) نقالً عن جون كوين: بناء لغة الشعر ترجمة د. أحمد درويش. دار ا
(٢) د. سعد مصلوح: من اجلغرافية اللغوية إلى اجلغرافية األسلوبية. مجلة عالم الفكر اجمللد ٢٢ العدد ٣

٤ يناير- يونيو ١٩٩٤ ص٢٠
(٣) د. سعد مصلوح: األسلوب دراسة لغوية إحصائية عالم الكتب - القاهرة ط٣/ ١٩٩٢ ص٣٧-٣٨ .

سدي: األسلوبية واألسلوب. الدار العربية للكتاب- تونس ١٩٧٧ ص ٤٩ . (٤) د. عبد السالم ا
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< التضـاد...أداة كشـف

يـرى بـعض الـنقـاد احملـدثـ أن الـشعـراء ال يـكـتفـون بـقـول مـا يقـصـدون بل يـحـاولون
فارقات حتى ترهفها النار وتنفي عنها إثبات ما يقصدونه وذلك بأن يخضعوا رؤاهم لنار ا
اخلـبث. و«يـنصـون عـلى أهـمـيـة القـراءة الـلـبـقـة لنص الـقـصـيـدة لـكي ينـكـشف مـا فـيـها من

مفارقات ومن تناقضات مُوحىً بها»(١) .

وإذا كـانت الـبالغـة الـعـربـية - خـاصـة مـنـذ الـسـكـاكي (ت٦٢٦هـ) نـظـرت إلى الـطـباق
ـتـعددة عـلى أسـاس أنه - ومعه عـلم الـبديع - مـجرد مـحـسن بديـعي فـقد بـينت بـضروبه ا
بعض الـدراسات عـلى صعيـد النـظر والتـطبـيق أنه أهم من ذلك بكـثير(٢)  والتـعمق في قراءة
عاني الـقصيدة «يكـشف عن كم هائل في لغة التـضاد التي بنى الشاعـر عليها تـصويره فا
اخـتالف وائتالف والوحدات تتـجانس وتتقاطع واألدوات الـتعبيريـة ب األخذ والعطاء وكل
ـسـتـويـاتــهـا اخملـتـلـفـة ضـرورة داخـلـة في الـنـسـيج ذلك يـحـتـم أن تـكـون لـغـة الـتـنـاقـضـات 

الشعري»(٣) .

ـقـابـلـة الـتي تـكـون بـ عـدد من والـتـضـاد يـشـمل الـطـبـاق الـذي يـكـون بـ شـيـئـ وا
ـتد ليـشمل الـقصـيدة كـلها حـتى تتـحول إلى مـفارقـة حادة ب األشـياء وما يـقابـلهـا وقد 

. وضع متناقض

ـقابـلة مـنـطلـقة في أفق هـذا البـحث مـنذ الـبدايـة منـذ كان ـكن القـول هـنا: إن ا وهل 

(١) ديفـد ديتشس: مـناهج الـنقد األدبي بـ النظـرية والتـطبـيق ترجمـة د. محمـد يوسف جنم. دار صادر -
بيروت ١٩٦٧ ص٢٤٦ وراجع ص٢٤٧-٢٥٠ .

عارف - اإلسكندرية ثال: فلسفة البالغة ب التقنية والتطور: د. رجاء عيد. منشأة ا (٢) راجع على سبيل ا
ط٢ ص٤٤٢-٤٧٣

والبالغـة العـربية في ثـوبها اجلـديد عـلم البديـع: د. بكري شـيخ. دار العلـم للماليـ بيروت ط١/١٩٨٧
ص٥٤-٦٤ .

و: الشـعر ولغـة التـضاد: د. مخـتار أبـو غالي. حولـيات كـلية اآلداب (١٠٣) الـكويت ١٩٩٤-١٩٩٥ . وكان
التطبيق هدفاً رئيساً في هذه الدراسة.

(٣) الشعر ولغة التضاد ص٣٢
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تصوراً حـتى أضحى كلمات يتسع لهـا بياض الصفحات يدخل مـباشرة في سياق التضاد
بـاعــتـبـار أن الــدرس وشـعــراءه والـدارس نــفـسه يــضـمــهم إهـاب شــرقي في مـقــابل اآلخـر
ه الـتي يضـمهـا جميـعاً الـغرب ويـنتـجهـا إن لم يكن بـالفعل وصورته وأحـداثه ورجاله ومـعا

فإنه ينتجها بالقوة.

ـ ووضـعـ وطبـيـعـت ـوضـوع بـطبـيـعـته كـاشف عن مـقابـلـة ظـاهـرة ب عـا إذن فـا
وحـضـارتـ وال أردد مع «كـبـلـنج» : «الـشـرق شـرق والـغـرب غـرب وهـيـهـات يـلـتـقـيان» لـكن
الـشـاعـر احلـديـث نـظـر إلى الـغـرب بـعـ وعـيـنه األخـرى عــلى شـرقه فـنـبت شـعـر الـتـضـاد

فارقة شاغل حيزاً بارزاً من قصائد الدراسة. وا

:(١) يقول شوقي في ختام قصيدته عن الطيارين الفرنسي
أيــــــهـــــا الــــــشـــــرق انــــــتــــــبهْ مـن غَـــــفْــــــلـــــةٍ

مـــــات من فـي طُـــــرقـــــات الـــــسَّــــــيل نـــــامـــــا
ال تــــــــــــــقــــــــــــــولـنَّ عــــــــــــــظـــــــــــــامــيٌّ أنـــــــــــــا

ــــــصــــــامـــــا فـي زمــــــان كــــــان لـــــلــــــنــــــاس عِ
شــــــاقـت الــــــعـــــــلــــــيـــــــاءُ فــــــيـه خَــــــلَـــــــفــــــاً

لـــــيـس يـــــألـــــوهـــــا طِالبـــــاً واغـــــتـــــنـــــامـــــا
ٍ مــــــــــنــــــــــهـمُ نــــــــــابــــــــــغـــــــــة كـلَّ حــــــــــ

يــــــفْــــــضُـلُ الــــــبــــــدرَ بــــــهــــــاءً وتــــــمــــــامــــــا

قـابلـة ب وضـع متـبايـن لـكنـهما ولغـة التـضاد - هـنا - تقـوم في األساس عـلى ا
متحدان في الزمان فالشرق مازال متـأخراً وضعيفاً في عصر النهضة والقوة وعائشاً في
ـاضي وكل عدته الـفخر بـآبائه (عـظامي). في مقـابل الغـرب الذي يسـابق العـصر معـتمداً ا
على نفسه (عصامي) ومسيطـراً على حاضره بنبوغ أبنائه مع مالحظة أن الغرب هو وارث

حضارات الشرق القد فهو «خلف» جد غير مدخر جلهد أو فرصة.

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٥١٦-٥٢٠ .
عظامي: من يفتخر بآبائه عكس العصامي.
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ـضمرة قابـلة على عـدد من الثنـائيات الـظاهرة وا كـما اعتـمد الشـاعر في إبراز هـذه ا
توزعت األبيات:

١- انتبه/ غفلة
٢- عظامي/ عصاما

٣- الشرق/ الغرب (مضمرة)
٤- خلف/ سلف (مضمرة)

٥- طِالباً (يطلب حقاً له)/ اغتناماً (يعد الشيء غنيمة) (مضمرة).

ويـسـتـمـر في االعـتـمـاد عـلى األداة نـفـسـهـا: الـثـنـائـيـات الـضـديـة في تـصـويـر بـراعـة
: الطيارين الفرنسي

اســـــــــتَــــــــوَوْا فــــــــوق مـــــــــنــــــــاطــــــــيـــــــــدهم
ــــــمــــــامـــــا ــــــبــــــالــــــونَ حــــــيــــــاةً أم حِ مــــــا يُ

وقــــــــبــــــــوراً فـي الــــــــســــــــمــــــــوات الـــــــــعال
نــــــــــزلــــــــــوا أم حُــــــــــفَــــــــــراتٍ ورَغــــــــــامـــــــــا

مـــــطـــــمـــــئـــــنـــــ نــــــفـــــوســـــاً كـــــلـــــمـــــا
عَــــــبَــــــستْ كــــــارثــــــة زادوا ابـــــتــــــســــــامـــــا

ولعل الـبيـت الذي يلـخص حـالتي الـشرق والـغرب تـلخـيصـاً صريحـاً وفي لـغة تـتخذ
زاوجة ب جملت والتقابل: البساطة أساساً هو بيت شوقي الذي يقوم جمالياً على ا

وانــــظــــر الــــشــــرقَ كــــيف أصــــبـح يَــــهْـــوي
(١) وانـــظـــر الـــغــربَ كـــيف أصـــبح يَـــصْـــعــدْ

ـســافـرين إلى بالد اإلجنـلـيـز لـلـتـعـلم اتـخـذ وعـنـدمـا أراد حـافظ أن يـودع صـديـقـيه ا
قابلة وسيلة لسرد نصائحه: ا

سِـــــــيــــــرَا إلى مَــــــهْــــــد الـــــــعــــــلــــــوم الــــــتي
كـــــــانت لـــــــنـــــــا ثـم ازْدَهـــــــاهـــــــا الـــــــبِـــــــلَى

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٠٥ .
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ــــــلــــــيـــــــهــــــا وأبــــــنـــــــائِــــــهــــــا شِــــــعـــــــارُ أهْ
ــــــــــــرءُ وأن يـــــــــــعـــــــــــمـال أن يــــــــــــعـــــــــــلـمَ ا

واســــتَـــبِــــقـــا الــــعــــلـــيــــاءَ واســـتــــمـــســــكـــا
بِــــــــعُــــــــرْوة الــــــــصــــــــبــــــــر وال تـــــــــعــــــــجال

وخـــــــــــبـــــــــــرا الـــــــــــغـــــــــــرب وأبـــــــــــنــــــــــاءَه
بـــــــــأنـــــــــنـــــــــا نـــــــــحـن الـــــــــرجـــــــــالُ األُولى

لــــــئن غَــــــدَا الــــــدهــــــر بــــــنــــــا مُــــــدْبـــــراً
البـــــــــدَّ لـــــــــلـــــــــمُــــــــدْبـــــــــر أن يُـــــــــقْـــــــــبال(١) 

إن اإلقـرار بـأن بالد الـغـرب قـد أضـحت مــقـصـداً لـطالب الـعـلم لم تـنس الـشـاعـر أن
جـد الشرق في مصـر فصاحب الرحـلة لم يأت من فـراغ بل يرحل وخلفه يذكر صديـقيه 

تاريخ حافل بالسبق في شتى ميادين العلوم واحلضارة.

ـاضي للـشرق «كـانت لنا.. ـقابلـة: احلاضـر للـغرب (عـلمـاً وعمالً) وا وهكـذا تتـحدد ا
عادلة «البد للمدبر أن يقبال».  نحن الرجال األلى..» ولكي تستقيم ا

ـقابالت بـ األخالق الغـربية واألخالق الـشرقـية - في مطـلع النـهضة وحـافظ مولع با
ـاذجها(٢)  وهـا هو يـستـقبل عـيد االسـتقالل (١٩٢٣) احلـاضرة - وقـد سبق عـرض بعض 

: نام» فيخاطب «ابن مصر» قائالً والوطن في بصيرة مشاعره «ب اليقظة وا
وانـــــظــــرْ إلـى الـــــغـــــربي كـــــيـف ســـــمتْ به

بـــــ الـــــشـــــعــــوب طـــــبـــــيـــــعـــــةُ الـــــكَــــدَّاحِ
ركـــبــــوا الــــبــــحــــارَ وقـــد جتــــمَّــــد مــــاؤُهـــا

واجلــــــــــــــوَّ بـــــــــــــ تـــــــــــــنـــــــــــــاوُحِ األَرْواح
يــــــلـــــقـى فَـــــتِــــــيُّــــــهُمُ الــــــزمــــــانَ بـــــهــــــمَّـــــةٍ

عَـــــــــجَـبٍ ووجـهٍ فـي اخلــــــــطـــــــــوب وَقــــــــاح

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٠٠ .
(٢) راجع الفصل األول من الدراسة.
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ويــــــشُقُّ أجــــــوازَ الــــــقِــــــفــــــارِ مــــــغــــــامـــــراً
وعْــــرُ الــــطــــريق لــــديـه كــــالــــصَّــــحْــــصــــاح

وابـنُ الــــكـــــنـــــانـــــة في الـــــكــــنـــــانـــــة راكــــد
ٍ غـــــــيــــــر ذات طِـــــــمــــــاح يـــــــرنــــــو بـــــــعــــــ

ال يـــــســــتـــــغلُّ - كـــــمـــــا عـــــلــــمـتَ - ذكــــاءَه
ـــــــــمـــــــــاح وذكـــــــــاؤه كـــــــــاخلـــــــــاطـف الـــــــــلَّ

أمـــــسـى كـــــمـــــاء الـــــنـــــهــــــر ضـــــاع فُـــــراتُه
ُـــــنْـــــداح(١) فـي الـــــبـــــحـــــر بـــــ أُجــــــاجِه ا

رارة واألسى قـارنة - بـ ابن الغـرب وابن الكـنانـة - والتي تـكتـسي بكـساء ا هـذه ا
ما كـان باعـثهـا إال البنـاء واحلرص عـلى النـهوض والـتقـدم والقـضاء عـلى البـؤس و«شكوى
الـزمان» وكانت سـبيـله في ذلك وضع النـقيض بإزاء الـنقـيض واخللق الصـحيح في مـواجهة
ريض وحتـى ال يسيطـر اليأس والقـنوط فإنه يبـعث برسائل األمل والـيق في مثل اخللق ا
ـاء قـوله «وذكـاؤه كــاخلـاطف الــلـمـاح»  «فــانـهض ودع شــكـوى الـزمــان..»  «واشـرب من ا

 .«... القراح منعماً

وتزخـر مطـالع القصـائد الـتي تنـاولت الغرب إنـسانـياً وسـياسيـاً بالـثنائـيات الـضدية.
يفتتح حافظ قصيدة «فكتور هوجو» بقوله:

أعــــــــجـــــــمـيٌّ كـــــــاد يــــــــعــــــــــــلـــــــو جنــــــــمُهُ
فـي ســــمـــــــاء الــــشـــــعــــرِ جنـمَ الــــعـــــربي(٢)

وقصيدة «شكوى مصر من االحتالل» :
لـــقــد كـــان فــيـــنـــا الــظـــلمُ فـــوضى فـــهُــذبتْ

. (١) ديوان حافظ جـ٢/ ص١٠٣-١٠٤ تناوح األرواح: اختالف مهاب الرياح. وقاح: مجتر
صدر السابق جـ١/ ص٣٨ . (٢) ا

(٣) ديوان حافظ جـ٢/ ص٢٥ .
صدر السابق جـ٢/ ص٢٦ . (٤) ا
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حَــواشِـــيه حـــتى بــات ظـــلـــمــاً مُـــنــظَّـــمــا(٣)

وقصيدة «وداع اللورد كرومر» :
فـتى الـشــعـر! هـذا مـوطنُ الــصـدق والـهُـدى

فـال تـــكـــذِب الـــتـــاريخَ إن كـــنت مُـــنـــشـــدا(٤)

وقصيدة «حرب طرابلس» :
 طــــمـــع ألــــقـى عن الـــــغــــرب الـــــلــــثـــــامــــــا

فـــاســـتـــفقْ يـــا شــرقُ واحـــذَرْ أن تـــنـــامــا(١)

فـالــبـيت األخـيـر - مـثــاالً - يـضم ثالث ثـنـائــيـات ضـديـة مـكـونــة من ست كـلـمـات من
مجموع الكلمات العشرة التي يتكون منها البيت وهي:

اللثاما .... ألقى 
شرق الغرب. ...

تناما .... استفق

لقد أراد الشاعر جذب االنتباه بأكثر األدوات الفنية إثارة للفكر والشعور فكانت لغة
:الغرب : الكشف واإلخـفاء وب جهتـ أو أمت الـتضاد أداته اخلصـبة فقارن ب وضـع

: اليقظة والنوم. والشرق وب دعوت

وقـد نــلـمس الـتــضـاد في الــرؤيـة عـنــد شـاعـرين آخــرين سـافــرا إلى الـغـرب لــهـدفـ
: الـبعـثة الـتعـليمـية والـزيارة الـسيـاحية. صـاحب الهـدف األول هو مـحمـود اخلفيف مـختـلف
ـسبق) ويـعـلن صـراحة «كـفـره» بالـغـرب ويؤكـد هذا - ـا ا الـذي يـتخـذ مـوقف الرفض (ور
لـديه - الـتـزويـر الـواضح من قـبل الغـرب و«احلـاضـر الـكـاشر» واالسـتـثـنـاء الذي أورده «إال
جنـوماً فيه رجـافة» يـضعف من قدره عـندمـا أردف: «يكاد يـخفى حملُـها احلائـر»  إن الغرب

في صريح رؤيته:
ـــــــــــــــأكـــــــــــــــول واآلكـلِ دنـــــــــــــــيـــــــــــــــا مـن ا

صدر السابق جـ٢/ ص٦٦ . (١) ا
(٢) قصيدة: يا شرق. الرسالة العدد (٧٥٧) ٥/١/١٩٤٨ .
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ال شــــيء مــــن حــــق وال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــلِ
الــــــــغـــــــــابـــــــــة الــــــــلـــــــــفــــــــاء دنـــــــــيـــــــــاهم

فــــــــالــــــــعــــــــيش لــــــــلــــــــفــــــــاتـك واخلــــــــاتل
يـــــــا ويــــــــحـــــــهم هـــــــذا الـــــــذي بـــــــشـــــــروا

الــــــعـــــــصـــــــر بـه مـن بـــــــشـــــــر كـــــــامــل!(٢) 

أمـا صـاحب الـهـدف الـثـاني فـهـو إبراهـيم نـاجي الـذي أدهـشه «الـلـيل في فـيـنـيـسـيا»
ـادية (ليل/ صباح أو الظالم/ األضواء) قـارنة الشكلية ا واجلمال في الـغرب فانطلق من ا
ـعنـويـة احلضـارية (ضـماد/ اجلـراح أو األمن/ االسـتبـداد) يقـول في واحدة قـارنة ا إلى ا

من ست صور شعرية:
يــــــــــا رب مـــــــــا أعـــــــــجـب هـــــــــذي الـــــــــبالدْ

ال لَـــــــيـلَ فـــــــيـــــــهــــــــا! كل لـــــــيـلٍ صـــــــبـــــــاحْ
ـــــــــمـــــــــاد وكـل وجـه فـي حـــــــــمــــــــــاهـــــــــا ضِ

ومــــــــصـــــــــر ال تــــــــنـــــــــبـت إال اجلــــــــراح(١) 

قـارنـة بـ حضـارتـ ظل في تـصاعـد طـوال فـترة قـابـلـة ب حـالـتـ وا إن هاجـس ا
الـدراسـة (١٩٠٠-١٩٥٠) وهـكـذا يـبـدأ الـتـضـاد عـنــد شـاعـر مـثل فـخـري أبـو الـسـعـود من
العنوان وهو تـضاد مضمر وظاهر فعـنوان قصيدته «ملوك الغرب»(٢)  يضمر ثنائية: ملوك
قـارنة بـيـنهـما وهـو يبـدي إعـجابه بـالنـظام الـغرب/ مـلوك الـشرق فـالـقصـيدة قـائـمة عـلى ا
السـياسي لـلغـرب وحكـامه ألسباب عـديدة مـنهـا أنهم أول احلـارس لـلدسـتور واحلـافظون
لوك الـطغاة الذين «ساقـوا الرعية سوق لـلشرائع وحلقـوق الشعب يقابل ذلك سـخطه على ا
الحـظة أن الـقصـيـدة تكـاد تـنقـسم مـوضوعـيـاً إلى قسـم الشـاء» واألنـعام ويـعـضد تـلك ا

متساوي يحظى ملوك الغرب بالقسم األول وملوك الشرق بالقسم األخير.

(١) ديوان إبراهيم ناجي ص١٥٧ .
(٢) ديوان فخري أبو السعود ص ١٣٩ .

(٣) السابق ص٩٩ .
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أما قصـيدته «أعداء ال أضياف»(٣) فـالتضـاد ظاهر في هـذا العنوان ويـحمل النـتيجة
صادرات الذائعة في ميدان السياسة التي انتهت إليها القصيدة وكأنها مصادرة من تلك ا
قدمات ولـو جاء العنوان بـأسلوب االستفـهام - مثالً- لكان أي البدء بالنـتيجة قـبل عرض ا
أكثـر إيـحـاء بالـرفض واالسـتنـكـار ودافـعاً لـتـفاعـل القـار مع الـنص ومـبدعه; لـكن يـبدو أن
الغضب واحلنق على اإلجنـليز احملتلـ بلغا بالـشاعر مبلـغاً جعل العنـوان يصدر عنه وكأنه
: إنهم أعـداء ال ضيـوف لذا يـستـهل القـصيدة ـهادنـ نـاوئ وا هتـفة أو صرخـة في وجه ا

قابالت: بهذه ا
ُ الــــــقـــــــومَ الــــــسَّـالمــــــا أمـــــــانـــــــاً نُــــــقـــــــرِ

ويــــــبــــــغــــــون الــــــعــــــداوةَ واخلــــــصــــــامـــــا
ونـــــــــكـــــــــرمـــــــــهم مـــــــــجـــــــــامـــــــــلــــــــة وودّاً

ولم نــــــر فـــــــيــــــهمُ الــــــشـــــــيم الــــــكــــــرامــــــا
ـــــــوطـــــــنــــــنـــــــا حُـــــــلــــــوالً ونـــــــرعــــــاهـم 

ـــــــوطـــــــنـــــــنـــــــا ذمـــــــامـــــــا ولم يـــــــرعـــــــوا 

ـقابلة ب روحانية الشرق ومادية الغرب ويتخذ ويتوقف علي محمود طه مطوالً عند ا
يـة الـثانـية الـتي أوقدهـا الغـرب ميـداناً ـيالد» مدخالً لـها ومن احلـرب العـا من «لـيلـة عيـد ا
ـفـارقـة الــصـارخـة بل يـرى أن «شـرقه» - الـذي اخـتـص بـالـروحـانـيـات والـديـانـات إلقـامـة ا

نطق القوة والدمار والبطش والدماء: واحلكمة - جدير بأن يحذر «أوربا» من اخلضوع 
أيــــــهــــــا الـــــــشــــــرق الــــــذي خــــــصَّــــــتْـهُ بــــــالــــــرُّوح الــــــســــــمــــــاءُ
ــــــيـــــــهـــــــا الـــــــبـــــــنــــــاء هـــــــذه الـــــــروح الــــــتـي شِـــــــيْـــــــدَ بـــــــكـــــــفَّ
والـــــــــتـي من نـــــــــورهــــــــا الـــــــــعـــــــــالم يُـــــــــجْـــــــــلى ويُـــــــــضــــــــاء 
نــــــــادِ أوربــــــــا فــــــــقــــــــد يــــــــنــــــــفــــــــعــــــــهــــــــا مــــــــنـكَ الــــــــنـــــــداء:
دنـتِ بـــــــــالـــــــــقـــــــــوة حـــــــــتـى صــــــــرَعَـــــــــتـكِ الـــــــــكـــــــــبـــــــــريــــــــاء
ارقـــــــــصـي في الـــــــــنــــــــار أنـتِ الــــــــيـــــــــوم لــــــــلـــــــــنــــــــار غــــــــذاء

(١) ديوان علي محمود طه ص٢٧٣ .
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واشـــــــربي فـي حــــــانـــــــة الــــــشـــــــيــــــطــــــان مـــــــا فــــــاضَ اإلنــــــاء 
حـــــانـــــة لـــــلـــــمـــــوت فـــــيـــــهــــا مـن دَمِ الـــــقـــــتــــلـى انـــــتـــــشــــاء(١)

ـقـابـلـة بـ عـالـم الـشـرق وعـالم الـغـرب من خالل حـديـثه إلى أديـبـة أمـريـكـيـة ويـلـتـمس ا
صحبته في زيارته إلى بحيرة كومو اإليطالية وقد أهداها القصيدة وخصها بهذا اخلطاب:

ـــــــاً غَـــــــبَـــــــرْ يـــــــابـــــــنــــــــةَ الـــــــعـــــــالـمِ اجلـــــــديـــــــد صِــــــــلي عــــــــا
فـي دمـي مـن تـــــــــراثِـه نـــــــــفـــــــــحــــــــــةُ الـــــــــبـــــــــدوِ واحلـــــــــضـــــــــر
? أفـــــــصـــــــحي! إن فـي عـــــــيـــــــنـــــــيـك اخلـــــــبــــــر مـــــــا تُـــــــسِـــــــريـنَ
نــــــــحـن روحـــــــانِ عـــــــاصــــــــفـــــــان وجـــــــســــــــمـــــــانِ مـن سَـــــــقَـــــــر
(١) فـــــــاعــــــذري الـــــــروحَ إنْ طَـــــــغَـى واعــــــذري اجلـــــــسـمَ إنْ ثــــــأَرْ

قابلة مجموعة من الثنائيات: وقد تآزرت مع تلك ا
١- اجلديد/ غبر

٢- تسرين/ أفصحي
٣- روحان/ جسمان
٤- البدو/ احلضر

٥- الروح/ اجلسم.

ـكن الـكـشـف عن ثـنـائـيـة أخـرى مـضـمـرة في: (عـاصـفـان/ سـقـر) عـلى أسـاس أن و
بعض النقاد ال يشترطون التضاد الـلغوي أساساً للطباق ومن هنا يرون حتققه ب الشمس
طـر ألن األولى ظـاهـرة كونـيـة واألخرى ظـاهـرة جـوية مـوقـوتة(٢) وإذا كـانت (سـقر) الـعلم وا
ستـقر عـلى جهـنم وتسـتدعي النـار وتوقـدها بـشكل أو بآخـر فإن (عـاصفـان) الزمة الريح ا

وهي أيضاً ظاهرة جوية موقوتة.

وتـزدهـر لـغـة الــتـضـاد في قـصـائـد الـتــقـديـر والـرثـاء يـقـول عــبـدالـرحـمن شـكـري عن

صدر السابق ص ١٣٣ . (١) ا
(2) Roger Fowler: The Language of Literature, London, 1971, P225

ــــعـــجم الـــشـــعــــري عـــنـــد حـــافظ إبــــراهـــيم: د. أحـــمـــد طــــاهـــر حـــســـنـــ فـــصـــول-م٣ (٢) وراجع: ا
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شكسبير وأدبه:
ـــــســــــرة واألسى وحــــــبـــــيـت مــــــفـــــتــــــاح ا

والـــــهـــــول يــــــعـــــجــــــز وصـــــفـه اإلفـــــحـــــام
ــــــا ـــــــبــــــ كــــــأ دنــــــيــــــا مـن الــــــقــــــول ا

دنـــــــيــــــا احلــــــقــــــائـق بــــــعــــــدهــــــا أوهــــــام
وســــلــــلـت من قــــبـح احلــــيــــاة جــــمــــالــــهـــا

ســــحــــر الــــقــــريض عــــلى احلــــيــــاة وســـام
فـــــجـــــمـــــعت بـــــ جـــــمــــيـــــلـه وجــــلـــــيـــــله

وتــــــقـــــاربـت فـي بـــــعــــــدهــــــا األنــــــغـــــام(١) 

إن الـعـالم األدبي واإلنـسـانـي لـشـكـسـبـيـر فـسـيح - في نـظـر شـكـري - وقـدرة األديب
كـن اختزالـها في وصف اإلجنـليـزي على ضم األشـتات وانـتزاع الـنقيـض من النـقيض ال 

من أوصاف التقدير والتعظيم.

وهنا تتـآزر الثنائـيات لتفرض نـفسها فرضـاً على األبيات ولـتبرز جمال الـتناقضات
أساة) والتأمل يكشف عن ثنائية أخرى لهاة/ ا سرة/ األسى أو(ا ففي البيت األول جند: ا
مضمرة بعض الشيء فالعجز عن التعبير وإفحام اآلخرين وإسكاتهم كل هذا يتناقض مع
ـبـ عن األشيـاء وفي الـبيت الـثـاني ثنـائـية ضـدية هـي: احلقـائق/ أوهام. وفي (الوصف) ا

البيت الثالث والرابع جند: قبح/ جمالها تقاربت/ بعدها.

ـوذجاً ـوسـيقى» لـعـبدالـرحـمن صـدقي في رثاء زوجـته اإليـطـاليـة  وتمـثل قـصيـدة «ا
قابـلة ب وضع متناقض وفـيها يصور الشاعر ما كانت آخر للمـفارقة التي تقوم على ا
اضي) ومـا أصبـحت علـيه هذه احلـال بعد وسـيقى قـبل الفـجيعـة (أي في ا عـليه حـاله مع ا

الفجيعة (أي في احلاضر) وهو يقرر التناقض ب احلال منذ البدء:
يــــا قـــــلبُ شـــــأنُكَ والـــــسَّــــمـــــاعَ عــــجـــــيبُ

جـــــانــــــبـتَ مــــــجـــــلــــــسَـه وكـــــان يــــــطــــــيبُ

ثم يقول:

ؤلفات النثرية - اجمللد الثاني ص ٥٥٤ لم ترد القصيدة في ديوان الشاعر. (١) عبدالرحمن شكري ا
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كـم شــــــــاقكَ الــــــــنـــــــغـمُ الــــــــبـــــــديـع كــــــــأنه
رَجْـع ألفـالك الـــــــــفــــــــــضـــــــــاء مــــــــــجــــــــــيبُ

يـــــعـــــلــــو بـــــهـــــمكَ ســـــاعـــــةً فــــوق الـــــدُّنــــا
تــــــــرتـــــــــادُ جــــــــنَّـــــــــاتِ الــــــــعـال وجتــــــــوب

فـــــالـــــيــــوم مـــــالـكَ لـــــيس يـــــعـــــزف عــــازف
- يـــــــا قـــــــلـبُ - إال هـــــــاج مـــــــنـكَ وجـــــــيب

ال تــــــســـــتـــــخـــــفُّـكَ نـــــغـــــمــــــة مـــــحـــــبـــــورة
نـــــشـــــوى بـــــأفـــــراح احلـــــيـــــاة صَـــــخـــــوب

إال ذكــــــرتَ شـــــــريكَ أُنـــــــسـكَ في الـــــــثــــــرى
فــــغَــــصــــصْتَ يــــعــــصِــــرُك األسى وتــــذوب

وزفــــرْتَ زَفْـــــراً كـــــالـــــشـــــواظ من الـــــلـــــظى
وشَــــرِقْتَ بــــالــــعــــبــــرات وهي صــــبــــيب(١) 

وسيقى أثيرة ومحبـبة إلى نفسه وكأنها صوت الـطبيعة احلي الذي «يعلو لقد كـانت ا
بـهـمك فـوق الـدنــا» لـكـنـهـا «الـيـوم» اسـتـحـالت إلى شـيء آخـر مـثـيـر لألحـزان وبـاعث عـلى
الذكرى األليمة بل عند «السماع» يعصره األسى ويذوب ويشرق «بالعبرات وهي صبيب». 

: وسـيقـية الـواحدة إلى تـرجمتـ متـقابـلت إن الـشاعر يـترجم - بـالشـعر - الـقطعـة ا
األولى إيقاعها البهجة والهناء والثانية إيقاعها الشجى والبكاء. والترجمة األولى استغرقت
بـيتـ والثـانيـة استـغرقت أربعـة أبيـات وكأنـها مـقابـلة أخرى بـ الزمـان السـعيـد القـصير

والزمان احلزين الطويل.

< التعبـير باالستفـهـام

رأة  ص٢٠٨ . (١) من وحي ا
(٢) علي بن مـحمـد اجلرجانـي: التعـريفـات وضع حواشيه مـحمـد بابل عيـون السـود. دار الكتب الـعلـمية -

بيروت ط (١) ٢٠٠٠م ص٢٢ .
ـعاني صـححه الـشيـخان مـحمـد عبـده ومحـمد مـحمود (٣) عـبدالـقاهـر اجلرجـاني: دالئل اإلعجـاز في علم ا

عرفة - بيروت ١٩٩٤ ص١٠٣ . الشنقيطي. دار ا



- ٣١٠ -

نظور لدى الشاعر احلديث نظور وغير ا أثارت صورة الغرب وتقلب وجوههـا في األفق ا
أسئلة ال تنتهي ال تتغيا اإلجابة بقدر ما تتغيا توجيه اخلطاب نحو دالالت معنوية وشعورية.

وقـد تـوسل بـأدوات عديـدة لالسـتـفـهام مـثل: الـهـمـزة وهل ومن ومـا ومتـى وكيف وأين
وكم.. توسل بـها ليس من أجل اسـتعالم ما في ضـمير اخملاطب(٢) وال من أجل االستـخبار
نـحها االسـتفهام ـا سعيـاً وراء معان مـركبة  الذي هو طـلب من اخملاطب أن يخبرك(٣) وإ
اإلنـشـائي ويـدل عـلـيهـا سـيـاق الـكالم مـثل: الـتـعـجب والـتـقريـر والـنـفي واإلنـكـار والـتـعـظيم

والتهويل والتحقير واالستبعاد..

ـانـيا غـلـيـوم الـثـاني الـذي أثـار احلـرب الـعـظمى يحـاصـر حـافظ إبـراهـيم إمـبـراطـور أ
(١٩١٤) وارتكب فيها الفظائع بحزمة من األسئلة وحزمة من أدوات االستفهام:

مــــــــاذا رأيتَ مـن الـــــــنــــــــبـــــــالـــــــة والــــــــعُال
!? فـي عُــــــــدْمِـــــــــهِنَّ وكـــــــــلُّـــــــــهنَّ عـــــــــيــــــــونُ

َ) عـــــنـــــدَكَ مــــثْـــــلـــــهَــــا لـــــو أن في (بـــــرلــــ
لـــــعــــرفـتَ كـــــيف تُـــــجِـــــلُّـــــهـــــا وتـــــصــــون?

) غــــيـــرَ مـــعــــســـكـــرٍ َ هـل شـــدتَ في (بــــرلـــ
قــــــامتْ عــــــلــــــيـه مــــــعــــــاقل وحــــــصــــــون?!

فـــــــعـالمَ أرهـــــــقـت الـــــــورى وأثــــــــرْتَـــــــهـــــــا
شــــــعــــــواءَ فـــــيــــــهــــــا لــــــلـــــهـالكِ فــــــنـــــون?

أكــــــــــثــــــــــرتَ مـن ذكــــــــــر اإللـه تــــــــــورُّعــــــــــاً
وزعـــــــــــــــــمــتَ أنـك مـــــــــــــــــرســل وأمــــــــــــــــ

عـــــــجــــــــبـــــــاً! أتــــــــذكـــــــرُه وتــــــــمألُ كــــــــوْنَه
ـــــغْـــــبُـــــون?(١) ويـالً لـــــيـــــنـــــعـمَ شـــــعـــــبُـكَ ا

مزوج بالدهشة واإلنكار على ما فعلته إن االستفهام في البيت األول يعبر عن الـنفي ا

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٨٤-٨٥ .
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اني من تخريب لآلثار احلضارية في فرنسا وغيرها فليس هناك أي جيوش اإلمبراطور األ
ظفر أو اعتداد أو نبل في تدمير تلك اآلثار النادرة وهي ملك لإلنسانية.

ويتـحول إلى قـدر من التحـقيـر في البيت الـثاني من ذلك اإلمـبراطور الـذي يجهل قـيمة
األشـيـاء كمـا يـلـجـأ إلى الـتـقـريـر في الـبـيت الـثـالث إلثـبـات أن نـصـيب هـذا اإلمـبراطـور من
عسـكرات احلربيـة لالنطالق نحو اخلراب العمران واجملـد ضئيل ويكـاد ينحصر في بـناء ا

والدمار.

لك إال أن يـعود في البيت الـرابع واخلامس إلى اإلنكار والتعجب من ذلك وهكذا ال 
) موفورة الرزق ومع ذلك حملهم اإلمبراطور الذي رأى شعـبه ساكناً مطمئناً ومديـنته (برل
ما ال يـطيـقون وأثارهـا حربـاً ال تبـقي وال تذر ويـشتـد العجب عـندمـا يرتـدي عبـاءة التدين -
. لـقد كثرت األسـئلة وتتابـعت أدواتها (ماذا كيف عبثاً- وهو الـذي مأل الدنيا ظـلماً وعذاباً

عاني والدالالت. هل عالم الهمزة) وازدحمت معها ا

وفي ظل تتابع الوقائع السياسية يكثر االستفهام قصداً إلى السخرية والتهوين مثل
لك اإليطالي إثر حرب طرابلس: قول حافظ مخاطباً ا

لــــــــــــــــســتُ أدري! بــتَّ تــــــــــــــــرعـى أمــــــــــــــــةً
مـن بـــني (الـــتَّــــلـــيْـــان) أم تــــرعى سَـــوامـــا?

مـــــا لـــــهم - والـــــنـــــصـــــرُ من عـــــاداتـــــهمْ -
لــزَمُـــوا الــســـاحلَ خـــوفــاً واعـــتــصـــامــا?(١)

سـلمـ في مصـر عنـدما قـاصد الـبالغيـة التـعـجب والدهـشة في دفـاعه عن ا ومن ا
اتهموا بالتعصب الديني في حادثة دنشواي:

 أو كـــــــلــــــمـــــــــا بــــــاح احلـــــــــزينُ بـــــــأنَّـــــــةٍ
(٢)!? أمــسَتْ إلـى مــعــنى الــتــعــصب تُــنْــسبُ

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٦٨ .
صدر السابق جـ٢/ص٢٣ . (٢) ا

(٣) السابق جـ٢/ ص١٣٧ .
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وكذلك التعظيم في مثل رثائه للملكة فكتوريا (سنة ١٩٠١):
ُــــــلْكِ أم شــــــمـسُ الــــــنــــــهـــــــــارِ أشــــــمـسُ ا

هـــــوتْ أم تـــــلك مـــــالِـــــكـــــةُ الـــــبـــــحـــــــارِ?(٣)

ويستهل اجلارم قـصيدة «احلرب» بالسؤال عن مثـيري احلرب ومهددي السالم وسالبي
سئول عن قيام احلرب بقدر ما يقصد األمان وهو يعلم تمامًا اجلواب فهو ال يقـصد تعي ا

ا أصاب اإلنسانية في سبيل أطماع الغرب: رارة واألسى  التقرير الطافح با
َ أن تَــــــــهْـــــــــجــــــــعَــــــــا مـن سَــــــــلَـب األعـــــــــ

وبـــــــزَّ ذات الــــــطـــــــوق أن تَـــــــسْــــــجـــــــعَــــــا?
ومَـنْ رمى بــــــالــــــشـــــوكِ فـي مَــــــضْـــــجــــــعي

فــــــبتُّ مــــــكـــــلــــــومَ احلـــــشــــــا مُـــــوجــــــعـــــا?

وإذا كـانت «من» يـطـلب بــهـا تـعـيـ الـعـقالء فـإن أهـوال احلـرب الـعـظـمى وعـبـثـيـتـهـا
سئولون عنها من العقالء واخلائضون غمارها من بني جتعالن الشاعر يستبعد أن يكون ا

اإلنسان وهكذا نراه في ختام القصيدة. وكأنه يؤكد بدءها:
لم يُـــــشْـــــبــــــهـــــوا اإلنـــــســـــــــانَ في خَـــــلَّـــــةٍ

وأشــــبــــهـــــــــوا احلــــيَّــــاِت واألَسْــــبُــــعَــــا(١) 

: هزوم ان ا وبعد انتهاء احلرب الثانية تتالحق األسئلة الساخرة من األ
أيـن األســــود الــــضـــــواري? أين غــــيـــــلــــهم?

هــــذا الــــعــــريـن.. فــــهل زالـت قــــســـاوره?(٢) 

ـلك إدورد السابع ناسـبة تـأجيل حـفلة تـتويج ا وتـزدحم األسئـلة في قصـيدة شـوقي 
إلصابته بدمل (سنة ١٩٠٢) ويلف كثيراً مـنها غاللة من الوعظ والعبرة واالعتبار والتسليم

(١) ديوان اجلارم  ص ٢٤٦ ٢٥٠ .
(٢) ديوان عزيز فهمي  ص١١٦ .
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لك للعلي القدير: لك كل ا بأن ا
ــــــــلـكُ الــــــــذي عــــــــزَّ جـــــــــانــــــــبهْ? نْ ذلـك ا

لـــــقـــــد وعـظَ األمالكَ والـــــنـــــاسَ صـــــاحـــــبُه
ــــــــلِـكُ الــــــــذي ? وا أمــــــــلــــــــكُـك يـــــــــا إدواردُ

يـــــــغــــــارُ عـــــــلـــــــيـه والــــــذي هـــــــو واهـــــــبُه
رمى واســـــتــــردَّ الـــــســــهـمَ واخلــــلـقُ غــــافل

فــــــهـل يــــــتــــــقــــــيه خَــــــلْــــــقُـه أو يُــــــراقــــــبه?
أال هـــــــــكــــــــذا الـــــــــدنــــــــيـــــــــا وذلـك ودُّهــــــــا

فـــــهـال تــــــأنَّى فـي األمــــــانيّ خــــــاطــــــبُه?(١) 

وتـأتي هـذه الـقـصـيـدة مـثـاالً واضحـاً عـلى مـدى قـدرة أدوات االسـتـفـهـام ومـقـاصـدها
الـبالغـية عـلى إقـامـة القـصـيـدة احلديـثـة وقـصيـدة الـغـرب منـهـا في مـوقع صدارة. فـيـتوزع

. ثمانية عشر سؤاالً على مساحة أبياتها البالغة ثمانية وثالث بيتاً

وجند مثل هذه األسـئلة في قصـائد شوقي عن نابـليون وشكـسبير وتـولستوي(٢) ولعل
استـخدام االسـتفـهام في األخـيرة لـنفـي التـهمـة عن مؤلف «احلـرب والسالم» كـان من أقرب

راد: الوسائل الفنية إلبالغ ا
أيـــــكـــــفُـــــــر بــــاإلجنـــــيـــل من تـــــلك كُـــــتْـــــبه

أنــــاجـــــيــلُ مــــنـــــهــــــا مُـــــنــــذِر وبـــــشــــيــــرُ?

ويصـحـو سـؤال االستـنـكـار وخيـبـة األمل في الـغـرب أو فرنـسـا عـندمـا نـكـبت دمشق

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٣٠٢-٣٠٣ .
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ ص٥٦٤-٥٧٠ ص٣٥٠-٣٥٣ ص٤٦٣-٤٦٦ .

وتتنـوع معانيه حسب السياق يراجع صدر السابق جـ١/ ص٣٥٠ واالستفهـام كثير في شعر شوقي (٣) ا
في ذلك: خـصـائص األسلـوب في الـشوقـيـات: د. محـمـد الهـادي الـطرابـلـسي. اجمللس األعـلى لـلـثقـافة -

القاهرة ١٩٩٦ ص٣٥٠-٣٥٨ .
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بالقوات الفرنسية (سنة ١٩٢٥):
وحُـــــرّرت الـــــشـــــعـــــــــوبُ عـــــلـى قَـــــنَـــــاهــــا

فــــكــــيـف عــــلى قــــنـــــاهــــــــا تُــــسْــــتَــــرقُّ?(٣) 

واسـتـدعت حـضـارة الـغـرب احلـديـثـة ومـنـتـجـاتـهـا أسـئـلـة عـديـدة مـنـهـا ما يـدعـو إلى
الـدهـشـة والعـجب ومـنـهـا مـا يدعـو إلى احلـسـرة واأللم واالسـتـبعـاد يـقـول أحـمـد زكي أبو
شـادي (١٨٩٢-١٩٥٥) عـن «روبـوت» أو اإلنــســان اآللي - ويالحظ هــنــا مــواكـبــة الــشــاعـر

دنية منذ وقت مبكر: احلديث للمستحدثات ا
هـــــــــو اجلــــــــــمــــــــــاد وال روح تــــــــــشـــــع به

فـــكــيـف جــاوب تـــبـــيـــاني بـــتـــبـــيـــــانِ?!(١) 

صري: وفي سياق آخر يقول عبداحلليم ا
أتُـــــرى غـــــايـــــة احلـــــضـــــــارة حـــــصـــــدُ الــ

ـــــهــام حــصــدَ الـــنــبــات في الــوديـــــان?(٢) 

وقد يـتوج العنوان بـاالستفهام في مثـل قصيدة «أهـذه األرض?» لفـخـري أبو السعود
قـصده إال بـالرجـوع إلى القـصيـدة التي يـعلن فـيهـا إعجابـه بحسن والسـؤال هنـا ال يبـوح 
الـطـبـيــعـة سـواء أكـانـت في «أرض الـثـلج» أم في «وادي الــنـخل والـبــان»  ويـود أن يـتـاح له
الـعيش فـي «اجلزيـرة» الـبريـطـانيـة زمـناً طـويالً ومن هـنا يـبـزغ السـؤال من مـنطـقـة التـقـدير

واإلعجاب باجلمال في هذه األرض:
من غــــازَلَ الــــروض حـــتـى افـــتــــرَّ جــــذالنـــا

وكـــان مـــنـــقــــبـــضـــاً بـــاألمـس غـــضـــبـــانـــا?
أهـــــذه األرضُ مــــا زالت كــــمــــا عُــــهِــــدتْ

اجمللد ٣ العدد ١٧ يناير ١٩٢٩ . (١) مجلة العصور
صري ص٣٤٣ قصيدة: الدنيا اجلديدة. (٢) ديوان عبداحلليم ا

(٣) ديوان فخري أبو السعود ص١١٢ .
(٤) ديوان علي محمود طه ص١٠٩ .
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أم بـــدَّلـــتْـــهـــا جـــنـــود مـن ســـلـــيـــمـــانـــا?(٣) 

وفي السيـاق ذاته - سياق اإلعـجاب والشـغف بفتـنة اجلمـال - تتوالى أسـئلة علي طه
من البدء إلى اخلتام:

أين يـــــا فـــــيـــــنــــيـــــســـــيـــــا تـــــلك اجملـــــالي?
أيـن عـــــــشَّـــــــاقُـك سُـــــــمَّـــــــار الـــــــلــــــــيـــــــالي?

أين مـن عــــــيـــــنـيَّ يــــــا مـــــهــــــدَ اجلــــــمـــــال?
مــــوكبُ الــــغــــيـــدِ وعــــيــــدُ الـــكــــرنــــفـــال?(٤) 

ـآل احلزين يـفـرض نـفـسه وقت إعالن احلـرب وما لـكن سؤال الـسـخط والـغـضب وا
أعلنها غير الغرب:

وعــــجـــيب! فــــيمَ لــــلـــمــــوت يُـــســــاقُ الـــتُّــــعـــســـاءُ?
فـي ســبـــيل اخلــبـــزِ? واخلــبـــزُ اكــتـــســاب ورضــاء!
فـي ســــبـــــيل اجملـــــد? واجملــــدُ مـن الــــبَـــــغْي بــــراء!
أو في اجملـــــزرة الــــكــــبـــــرى تــــنـــــال اجملــــدَ شــــاء?

وهكذا يسأل الشرق «أخته» أوربا: 
حـــــانتِ الــســــاعـةُ يــا أخــتـــــاهُ أم حقَّ اجلـزاءُ?(١) 

يـسـأل الشـاعـر متـخـليـاً عن ذكـر أداة االستـفـهام لـكن تـركيب الـبـيت واستـخدام «أم»
قدرة هـنا هي الـهمـزة وهو أسلـوب حسن عـندما يـدالن على السـؤال واألداة احملذوفـة أو ا

عنى وتدل عليه قرينة الكالم(٢). يفهم ا

تميزة لدى الشاعر كما يكشف من ناحية قدرة اللغوية ا ويكشف هذا األسلوب عن ا

صدر السابق ص ٢٧٢-٢٧٣ . (١) ا
عاني حتقيق د. أحمد محمد اخلراط. دار القلم - دمشق باني في شرح حروف ا القي: رصف ا (٢) أحمد ا

ط(٢) ١٩٨٥ ص١٣٥ . ومثال آخر من الشاعر عبداللطيف النشار يقول:
تغوص بالفكر أم تطير? ب «أثينا» وب «روما» 

راجع: الرسالة - العدد ٣٨٦ ٢٥/١١/١٩٤٠ قصيدة: ب أثينا وب روما.
(٣) ديوان شوقي جـ١/ ص٤١٥ .
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معنويـة عن أن حالة احلرب الـعبثية تـطرح أسئلة كـثيرة تتـوالى متالحقة وكأنـها كرات النار
تخرج من بركان وكذا األسئلة ليست بحاجة إلى أداة تتوسل بها للظهور والتجلي.

< احلــوار... أداة اتصــال

سـعى الـشـاعـر احلـديث إلى احلـوار مع الـغـرب عـلى صـعـيـد الـرؤيـة الـفـكـريـة عـابـراً
حـواجز عـديـدة من االختالف اجلـنـسي والـديني واحلـضـاري والتـاريـخي ليـدعـو إلى وحدة

إنسانية  تنبذ االختالف الهدام والعداء وتؤسس للتسامح واإلخاء:
 مــــا كـــــان مــــخــــتــــــلفُ األديــــــان داعــــيــــــةً

إلـى اخـــتالف الـــبـــرايـــا أو تـــعـــاديـــهــــــا(٣)

كـما تتجسـد وحدة اإلنسانيـة في وحدة الفنون اجلـملية لدى عـلي طه وعلى الفنان أن
يكون رائد هذه الوحدة وله - حينئذٍ- أن يختص باجملد واخللود:

قـفْ عــــــــلى الــــــــفـن بـــــــ شــــــــرق وغـــــــربٍ
وصـف الــــــــــعــــــــــالـمَ اخملــــــــــلــــــــــد شــــــــــانـهْ

عــــــــرشُ غــــــــرنـــــــــاطــــــــةَ إلـهُ أثـــــــــيــــــــنــــــــا
تـــــاجُ رومـــــا ســـــمــــاءُ مـــــجـــــد الـــــكــــنـــــانه

ــال وابـــنُ حـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــديــسَ فـــي ا
ولــــمـــرْتِــ يـــفـــيـــضــان صـــبـــوةً ومَــجـــانه

نـــــاجــــيـــــا الــــروضَ والــــبـــــحــــيـــــرةَ حــــتى
ـــــــنـــــــفـــــــوانه س الـــــــفـنُّ فـــــــيـــــــهــــــمـــــــا عُ

ـــــــــــــغـنٍّ ــــــــــــا اجملـــــــــــــدُ فــي الــــــــــــورى  إ
هـــــــزَّ قـــــــلبَ الــــــــورى وقـــــــاد عِـــــــنـــــــانه(١) 

وتـتبـدى الـنـزعة اإلنـسـانيـة حـ يـشارك الـشـاعر هـمـوم اآلخـر وعذابـاته ويـتـسع ديوانه

(١) ديوان علي محمود طه ص٧٠-٧١ قصيدة: الفن اجلميل.
(٢) راجع الفصل الرابع من هذه الدراسة.

(٣) د. علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية احلديثة. مكتبة دار العروبة بالكويت ١٩٨١ ص٢٠٩ .



- ٣١٧ -

للتـقدير األدبي لعـظماء الغـرب ومبدعيـه ويتلمس ذلك االشـتباك اإلنسـاني ب رجل من الشرق
وامرأة من الغرب واألمثلة على كل ذلك وفيرة لكن لها درساً آخر غير هذا الدرس(٢) .

وقد تسرب قدر ال بـأس به من هذا التوجه الفكري إلى وسائل الشـاعر الفنية فاستخدم
سـرح ومن الطبـيعي أن يـتبادل كل من احلـوار الفنـي وهو تكـنيك أسـاسي من تكنـيكـات فن ا
. ـسرح األخذ والـعطـاء فقـد ترافـقا زمنـًا طويًال خـاصة في الـتراث الـيونـاني القد الشـعر وا
ويرتبط احلـوار ارتبـاطًا وثيـقًا بـتعدد الـشخـصيات في الـقصـيدة «حيـث يفتـرض احلوار وجود
أكثـر من صوت أو أكثر من شـخصيـة في القصـيدة ومن ثم فهو فـي الغالب يسـتخدم كـتكنيك
إضـافي مع تـعـدد األصـوات أو الشـخـصـيات ولـكـنه في بـعض الـقـصائـد يـسـتـخدم بـاعـتـباره

تكنيكًا أساسيًا ويتضاءل دور تعدد الشخصيات إلى جواره»(٣) .

وبدت في قـصيدة الغرب الـصور احلوارية اآلتيـة: احلوار من طرف واحد احلوار ب
طرف احلوار ب عدة أطراف.

ـوت مـثـل شـكـسـبـيـر وتـولـسـتـوي يـتـوجه شـوقي بـاخلـطـاب إلـى شـخـصـيـات طـواهـا ا
تحدة(١) عند ستر روزفلت رئيس الواليات ا ونابليون وشخصيات أخرى معاصرة له مثل ا
قدمة نثرية تاريخية زيارته مصر (سنة ١٩١٠) وقدم لقصيدته في قصر أنس الوجود(٢) 
عـتب فيـها عـلى الرئـيس األمريـكي إلطرائه احلكـم البريـطاني في مـصر: «قـمت أيهـا الضيف
الـعظـيم في الـسودان خـطيـبـاً فأنـصت الـعصـر والـتفـتت مـصر وأقـبل أهـلهـا بعـضـهم على
مـاليك أمـثاله بـعض يتـساءلـون كيف خـالف الرئـيس سنـة األحرار مـن قادة األ وساسـة ا
فطـارد الشـعـور وهو يـهب والـوجدان وهـو يشـب واحليـاة وهي تدب فـي هذا الـشعب ومن

حرمة العواطف السامية أال تطارد كأنها وحوش ضارية..».

ط رفيع في أدب احلوار يتم بهذا اخلتام الشعري: وهي 
يــــا إمـــــامَ الـــــشــــعـــــوب بـــــاألمس والـــــيــــو

(١) جد الرئيس األمريكي فرانكل روزفلت (١٩٣٣-١٩٤٥).
(٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٢٢٦ - ٢٣١.
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م ســـــتُـــــعـــــطَـى من الــــــثـــــنـــــاء فَــــــتَـــــرضى
مــــــصـــــرُ بـــــالـــــنــــــازلـــــ من ســــــاح مَـــــعْنٍ

وحِــــــمـى اجلـــــود حــــــا اجلــــــود أفْــــــضَى
كُـن ظَــــــهــــــيـــــراً ألهــــــلــــــهــــــا ونــــــصــــــيـــــراً

وابــــذل الــــنــــصـحَ بــــعــــد ذلك مَــــحْــــصــــنــــا
قل لـــــــقــــــــومٍ عـــــــلى الـــــــواليـــــــات أيـــــــقـــــــا

ظٍ إذا ذاقـت الـــــــــبـــــــــريّـــــــــةُ غُـــــــــمْـــــــــضــــــــا
شـــــيــــــمـــــةُ الــــــنـــــيـل أن يَـــــفـي وعـــــجــــــيب

أَحْــــرجـــــوه فـــــضَــــيع الـــــعــــهـــــد نَــــقْـــــضــــا

ا صرح الطرف الـذي يتحدث ويـثني ويناقش هـنا هو الشـاعر ويطرح ضـمناً شيـئاً 
سـتر روزفـلت أثنـاء زيارته وادي الـنيل كـما يـناشـد الضـيف الغـربي أن ينـاصر قـضية به ا
مـصـر ويـؤيـدها بـالـرأي اخملـلص في ظل ظـرف احـتاللي قـاس كل هـذا والـطـرف اآلخر ال

يب له صوت.

دن الـغربيـة مثل باريس وال يـتوقف اخلطـاب عند الـشخـصيات فـنجده مـتوجهـاً إلى ا
ية األولى: إبان محنتها في احلرب العا

ولـــــــقــــــد أقـــــــول وأدْمُـــــــعـي مــــــنـــــــهـــــــلــــــة
بــــــــاريـــــــــز لـم يــــــــعــــــــرفْـكِ مـن يَــــــــغْــــــــزوكِ

مــــا خــــلتُ جـــــنــــاتِ الــــنــــعــــيـم وال الــــدُّمى
ـــــشـــــهـــــود الـــــنـــــهـــــار سَـــــفُـــــوك تُـــــرْمى 

ــــــــجــــــــانــــــــةٍ زعــــــــمــــــــوكِ دارَ خـالعـــــــــةٍ ومَ
ودعــــــــــارةٍ يـــــــــــا إفـكَ مــــــــــا زعـــــــــــمــــــــــوك!

إن كــــــنتِ لــــــلــــــشـــــهــــــوات رِيّــــــاً فـــــالــــــعال
شـــــــــهـــــــــواتُــــــــهـن مُـــــــــرَوَّيــــــــات فـــــــــيك(١) 

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٢٧ .
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ورغم وجود ألـفـاظ مثل: أقـول وزعـموك فـإن الشـاعـر يتـخـذ موقف احملـاور األحادي
ـتولدة من ـزاعم عنـها باحلـجة الـشعـرية ا الذي يـأسى لغـزو «جنات الـنعـيم» ويدفع الـتهم وا

شعور الوفاء أليام الطلب األول.

Monologe (ـسرحي ـنفـرد (ا وتـقـوم قصـيـدة «خنـجـر مـكبث» حلـافظ عـلي احلـديث ا
ـشهـور) حديثـاً منـفرداً إلى خـنجر تـخيـله حيـنما هم وفـيهـا يتحـدث مكـبث (بطل شـكسبـير ا
لك ليخلفه في ملكه وتنتـابه احليرة والتردد لكنه ينتهي إلى عزم باغتيال ابن عمه دانـكان ا
أكــيـد بـتـنـفـيـذ مــا أراد حـيث «هـوى الـنـفس ذل»  وفـيــهـا أيـضـاً يـتـجـلى الــتـحـلـيل الـنـفـسي
ة سـيطـر عـليه قـبل تـنفـيذ اجلـر لـشخـصيـة احلقـود الـطمـاع مكـبث والـصراع الـداخـلي ا
وعندما تظهر األسئلة ال يظهر معها أي جواب لتظل حيرة النفس مستبدة والشر طاغيا:

أراني فـي لــــــــــيـلٍ مـن الـــــــــشـك مــــــــــظــــــــــلمٍ
فــــيــــا لـــــيت شـــــعــــري هل يَـــــلــــيـه نــــهــــارُ?

ســـــأقــــتلُ ضــــيــــفـي وابن عــــمـي ومــــالــــكي
ولـــــو أن عُـــــقْـــــبى الـــــقـــــاتـــــلـــــ خَـــــســــار

وأُرضي هــــوى نــــفــــسي وإن صَـحَّ قـــولــــهْم
هــــوى الـــــنــــفس ذلٌّ واخلـــــيــــانــــةُ عــــار(١) 

دفع» يجـري الشاعر مـحمد عبدالـغني حسن حواراً ثـنائياً ب «أم «عـلى وقع قصف ا
ـدفع إيذانـاً ببدء حتن عـلى يتـامى رضع» وابنـها حـول احلرب حيث تـنطـلق أول قذيـفة من ا
دفع تـخر الـصـرعى وتتـساقط القـتال وتـنـطلق آخـر قذيـفـة إيذانـاً بانـتـهائه وعـلى صـوت ا

وت رجاء ويحيا رجاء..» : اجلثث وتتناثر األشالء وعلى صوته أيضاً «
قـم يــــا بـــــنيَّ إلـى الــــكـــــتـــــيــــبـــــة والــــعَـــــلَمْ

قم لـــــلـــــوغى لـــــلـــــحـــــرب قم لـــــلـــــمـــــزدَحَمْ
فــــــــاجملــــــــد مــــــــســــــــطــــــــور بــــــــأشالءٍ ودَمْ

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٣٤-٢٣٥ .
(٢) من وراء األفق  ص١١٥ .
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قـم يــــــــــــا بــــــــــــنـي فـــــــــــإن أمــك لـم تـــــــــــنـم
ـــــــــــــــدفــع قـــم يـــــــــــــــا بــــــــــــــــنــي عـــــــــــــــلــى دويّ ا

أمــــــــاه! هـل جـــــــــاءوا لــــــــبـث خـــــــــصــــــــامِ?
أمّـــــــــاه! هـل جــــــــاءوا لـــــــــنـــــــــشـــــــــر سالمِ?

لـــــــــشـــــــــفـــــــــاء قـــــــــلـبٍ أم لـــــــــقـــــــــلـب دامي
حملـــــــــــــــــــــلّــلٍ يــــــــــــــــــــــا أمُّ أم حلـــــــــــــــــــــرامِ?

ـــــــــــــــــــدفــع(١) أمـــــــــــــــــــاه ويـــل مــن هـــــــــــــــــــزيـــم ا

وجنــد لــفــظـــتي احلــوار: قــلت وقــال والــســـؤال واجلــواب في حــوار بــ أبي شــادي
و«روبوت» أو اإلنسان اآللي:

رأيـــــتـه واقـــــفـــــاً بـــــالـــــبـــــاب مـــــنـــــتـــــظــــراً
في صــــورةٍ شـــابــــهتْ تــــصــــويـــرَ إنــــســـانِ

فـــــقــــلـتُ: من أنـتَ? قـــــال: الــــعـــــلم عـــــدَّ أبي
ولـي (الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة) أمٌّ ثـم حـــــيَّـــــاني(١)

ويـزدهـر احلـوار الـثـنائي(٢) في قـصائـد الـتـواصل الـعاطـفي بـ امـرأة غربـيـة وشـاعر
ثال من عند علي محمود طه وعبد الرحمن صدقي. شرقي وا

يـتصـاعد احلـوار في ظل إيـقاع مـوسـيقى بـحر الـرمل في «أغـنيـة اجلـندول» ويـتجـسد
شهد الكرنفالي الوافر احلسية بالسؤال واجلواب همساً وجهراً يقول: ا

 كــــــلــــــمــــــا قــــــلـتُ له: خــــــــذْ قــــــال: هــــــاتِ
يـــــا حــــبــــيــبَ الــــروح يــــا أُنـس احلــــيـــــــاةِ

ويقول:
أيـن مـن عــــــــيــــــــنـيَّ هــــــــاتـــــــــيك اجملـــــــــالي

(١) «العصور» العدد (١٧) يناير ١٩٢٩ ص٧٦٦ .
(٢) كما يزدهر في قصائد الـتاريخ السياسي انظر مثالً قصـيدة: نابليون الكبيـر وإحدى معشوقاته للشاعر

علي العزبي مجلة «أنيس اجلليس» ٣١/٥/١٩٠٤ .
(٣) ديوان علي طه ص١١٠-١١١ وراجع أيضاً قصيدته: فلسفة وخيال ص ٣٥٢-٣٥٣ .
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يــــا عــــروسَ الــــبـــحــــر يــــا حــــلمَ اخلــــيـــالِ
قـــــــــــــــال: مــن أيـن? وأصـــــــــــــــغــى ورَنــــــــــــــا

لم تـــــكـنْ فـــــيـــــنـــــيـــــســـــيـــــا لي مـــــوطـــــنـــــا
قــــــــال: إن كـــــــــنـتَ غــــــــريـــــــــبــــــــاً فـــــــــأنــــــــا

: من مـــــــصـــــــر غـــــــريب هـــــــهـــــــنــــــا قـــــــلـتُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أين مـن فــــــارســـــــوفــــــيــــــا تـــــــلك اجملـــــــالي
يــــا عــــروسَ الــــبـــحــــر يــــا حــــلمَ اخلــــيـــالِ

قــــلـتُ والـــنــــشــــوةُ تــــســـري فـي لـــســــاني:
هــــاجَـتِ الــــذكــــرى فـــــأين الـــــهــــرمــــان?(٣) 

ثلى للتعبير الئم ويكون هو الوسيلة ا وترحب قيمة احلوار عندما يأتي في موضعه ا
ـودة واإلنسانيـة واألسى الشفيف مع ـوقف النابض با والتصويـر يستحـضر صدقي هذا ا

زوجته اإليطالية:
تَـــــمـــــثَّـلُ لي فــــــوق الـــــفـــــراش طـــــريـــــحـــــةً

جتـــــودُ بــــــنــــــفسٍ مــــــا أبــــــرَّ ومــــــا أهـــــدى
أُخـــــادعـــــهـــــا عـــــمـــــا تُـــــحـسُّ فـــــأنـــــثـــــني

إلـــــيــــهـــــا أنـــــاجــــيـــــهـــــا احملــــبـــــةَ والــــودَّا
ــــــحــــــبــــــيــــــني? جتــــــاهُـلَ عـــــارفٍ : تُ أقــــــولُ

أُضــــاحـــكــــهــــا واحلـــزنُ قــــد جــــاوز احلـــدَّا
ُ شَـــكْــرَى بـــدمــعـــهــا فـــتــلـــحَــظُـــني والـــعــ

وتــهــمسُ في الــنـزع األخــيــر «أجلْ جـدَّا»(١) 

فقـد اسـتـخـدم احلـوار الـقـصـيـر السـتـحـضـار «الـصـورة األخـيـرة» للـزوجـة وهي عـلى

رأة ص١٢٠ قصيدة: الصورة األخيرة. (١) من وحي ا
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ألوفة سؤاالً شجياً «حتبيني?» وهو ال ينتظر رداً وت مستقطراً من اللغة اليـومية ا فراش ا
: حلظ الع أساوية»  لكن الـرد يأتي مؤكداً تأكيداً إنسانياً في صورت في هذه اللحظة «ا
وقف من العادية فال يبقى متلئة دمعاً وفي لفظيه احلميم «أجل جداً» وهكذا يتصفى ا ا

منه إال ما هو إنساني نبيل وكان العنصر الفاعل فيه تقنية احلوار.

ـاذجه قصـيـدة حافظ عن «تـصـريح ٢٨ فبـراير» تـعـدد األصوات فـمن  أما احلـوار ا
صري وتباين آرائهم فقد وقف الشاعر حائراً إزاء نتائج هـذا التصريح كما رصد حيرة ا
ـعبـرة عن ذلك مـجـهـولة في تـصريـحـات اإلجنـلـيز احملـتـلـ وقراراتـهم وجـاءت األصـوات ا

عارية من التعريف لتشمل أشخاصاً كثيرة وليس شخصًا بعينه:
قــــــــــد حـــــــــارتِ األفــــــــــهـــــــــامُ فـي أمــــــــــرِهمْ

إن لَــــمَّــــحـــــوا بــــالــــقَـــــصْــــدِ أو صَــــرَّحُــــوا!
فـــــــــقـــــــــائل: ال تـــــــــعـــــــــجــــــــلـــــــــوا إنـــــــــكمْ

مـــــــكـــــــانـــــــكُـمْ بـــــــاألمـس لم تَـــــــبْـــــــرَحـــــــوا
ـــــــــــطـــــــــــوةً وقـــــــــــائـل: أوسِـعْ بـــــــــــهـــــــــــا خُ

َــــــــــطْــــــــــمَـحُ وراءَهــــــــــا الــــــــــغــــــــــايــــــــــةُ وا
وقــــــــــــــــــائــل: أَسْــــــــــــــــــرفَ فــي قـــــــــــــــــــولـه:

هـــــذا هـــــو اســـــتـــــقاللـــــكُـمْ فـــــافْـــــرَحــــوا(١)

دينـة بيروت انـتقامـًا من األتراك في عهـد نشوب احلرب وعقب ضرب األسـطول اإليطـالي 
الطرابلسية سنة ١٩١٢ كتب حافظ «منظومة تمثيلية»(٢)  تقوم على احلوار ب عدة أشخاص:

جريـح من أهل بيـروت وزوج له (لـيـلى) وطبـيب ورجل عـربي. وعـندمـا يـصرح الـطـبيب
وت أمسـى رهينا» يثـور الرجل العربي عـلى الغرب وأهله بـيأسه من شفاء اجلـريح ورآه «با

وخاصة السياسي منهم:

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٩٥ .
(٢) ديوان حافظ جـ٢/ ص٦٩-٧٥ .
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الطبيب:
وعــن قــــــــــــــــريــبٍ ســــــــــــــــيَــــــــــــــــقْـــــــــــــــــضـي

غَـضَّ الــــــــــــشـــــــــــبــــــــــــاب حـــــــــــزيــــــــــــنـــــــــــا

 العربي:
أُفٍّ لــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــومٍ جــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاع

ــــــــمـــــــيــــــــنـــــــا قــــــــد أزعـــــــجــــــــوا الــــــــعـــــــالَ
عــــــــــــــاثـــــــــــــــوا فــــــــــــــســـــــــــــــاداً وفــــــــــــــرُّوا

ــــــفـــــــيــــــنــــــا يــــــســــــتـــــــعــــــجــــــلـــــــون الــــــسَّ
وألـــــــــبـــــــــســــــــــوا الـــــــــغــــــــــربَ خِـــــــــزْيـــــــــاً

ـــــــــعــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــنــــــــــــا فـي قــــــــــــرنِـه الــــ
ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كـــلَّ داعٍ وأجلــــــــــــــــــ

ـــــــــلــــــــحـــــــــيــــــــنــــــــا ُــــــــصْ وأحــــــــرجـــــــــوا ا
ـــــــــــــــــــــةُ) مــــــــــــــــــــهــالً فــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا (أُربَّ

أيــن الـــــــــــــــذي تــــــــــــــــدَّعـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــا?
مــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــريــــــــــــــــديـن مــــــــــــــــنــــــــــــــــا

فــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــا? والــــــــــــــداءُ أمــــــــــــــسـى دَ
أيــن احلـــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــارةُ? إنــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــيــــــــنــــــــا بــــــــعـــــــــيــــــــشــــــــنـــــــــا قــــــــد رَضِ
لــم نُـــــــــــــــؤذِ فـي الــــــــــــــــدهـــــــــــــــر جـــــــــــــــاراً

ـــــــــــــــخـــــــــــــــاتِـلْ خَـــــــــــــــدِيـــــــــــــــنـــــــــــــــا ولــم نُ

< التوسـل بالتكرار

عنى نـفسه في بيت واحد يتحـقق أسلوب التـكرار بإعادة ذكـر لفظـة ما أو عبارة مـا با
أو في عـدة أبـيات من الـقـصيـدة الـواحدة ويـزدهر فـنـياً عـندمـا يـوحي بدالالت مـعـنويـة ذكر

(١) راجع: العمدة جـ٢/ ص٦٨٣-٦٩٤ .
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العـديد منها ابن رشـيق القيرواني (ت٤٥٦هـ) وأفرد لـها باباً خاصاً في كـتاب «العمدة» هو
«بـاب الـتـكرار»(١)  فـالـشاعـر يـكـرر االسم عـلى جـهـة الـتـشـويق واالسـتـعـذاب أو عـلى سـبيل
الـتـنـويـه واإلشـادة أو لـلـتـقـريــر والـتـوبـيخ أو لــلـتـعـظـيم أو عــلى سـبـيل الـوعــيـد والـتـهـديـد أو

قامات. لالستغاثة أو للتهكم. ..وغيرها من الدالالت التي تتعدد بتعدد األغراض وا

ـنـحه الـتذوق والـتـحـليل كن أن  لكـن هذه الـدالالت بـهـذا التـصـور الـذي يخـتـزل مـا 
األدبي تـبـدو قاصـرة - بدرجـة مـا - على أن تـستـوعب الـطاقـة اإليـحائـية ألسـلـوب التـكرار
ـا يــعـود ذلك إلى أن ابن رشـيـق قـصـر حـديــثه عـلى تـكــرار االسم دون غـيـره من صـور ور
الـتكـرار وهو بـتنوع صـوره ال يأتي جملـرد احلشـو أو التـكرار الفـارغ من أي قيـمة فـنية بل
الئم يصـبح مثل ضوء كـثيف يـسلط على شـعور أو مـعنى يسـتبد عـندما يـأتي في موضـعه ا

بالشاعر ولو لم يكشف عنه هذا األسلوب لكان عرضة لالنزواء واخلمود.

يقول الغاياتي في قصيدة «الس يضطرب والنيل ينتحب»(١) :
بــــــــــلــــــــــغـت بـــــــــاريـس غــــــــــايـــــــــتــــــــــهـــــــــا

فــــــــــتــــــــــولـى نــــــــــهـــــــــرهــــــــــا الــــــــــطـــــــــربُ
أصــــــــــبــــــــــحـت بـــــــــــاريـس بــــــــــاكــــــــــيــــــــــة

فــــــــــبـــــــــــكـى األعــــــــــجـــــــــــام والــــــــــعــــــــــربُ
إن بــــــــاريـــــــــســـــــــاً وبـــــــــهــــــــجـــــــــتـــــــــهــــــــا

نـــــــــعـــــــــمـــــــــة الــــــــــدنـــــــــيـــــــــا وال عــــــــــجبُ

إن تكـرار اسم باريس (ثالث مرات) ومـا يتـعلق بهـا الس (مـرتان) ينـبعث من منـطقة

(١) وطنيتي ص ٩٥ .
(٢) انظر مثالً: ديوان اجلارم جـ٢/ ص٢٤٦-٢٥٠ .

(٣) انـظر: قـصيـدة «مـحنـة باريس» لـعـلي محـمود طه الـرسـالة الـعدد (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠ . وديـوان اجلارم
جـ٢/ ص٥٣٥-٥٣٩ . 



- ٣٢٥ -

اإلعـجاب الـعميـقة في نـفس الشاعـر وال عجب فـقد بلـغت الغـاية تقـدماً وحـضارة وأضحت
ا ـيـة الـتي يتـشـوق إلـيـهـا وال أقل من تـرديـد اسمـهـا اسـتـعـذابـاً ور عـاصـمـة الـثقـافـة الـعـا

سافات. تعويضاً عندما يعز اللقاء وتبعد ا

ا أصاب وعلى الرغم من أن السـياق العام للقصيـدة هو سياق احلزن واألسف العام 
ديـنة الفرنـسية جـراء فيضان نـهر السـ (١٩١٠) فإن الشاعـر نسي هذا كـله أو تناساه ا
واستغرق في التضاد اللغوي الذي ال يـتالمس مع الشعور تالمساً حقيقياً بقدر ما يتالمس
مع الــطـرافـة في صـنــعـة الـتـقـســيم وهـو مـا انـتــهى إلـيه فـرأى بــاريس «أشـرقت في الـغـرب

ساطعة وضياء الشرق مغترب». 

واسـتـمـر تـرديـد اسم بـاريس مـصـحوبـاً بـإيـحـاءات االسـتـعذاب واإلشـادة واألسى في
ية الثانية(٣) . تعاقبة في احلرب العظمى(٢) وفي احلرب العا محنها ا

ـا أدى االنفـعال بـها واألسى عـليـها إلى تـكرار تـصويـرها بـ «جـنات النـعيم» في ور
الـقـصـيـدة الـواحـدة مــرتـ كـمـا فـعل شـوقـي في الـبـيـتـ اخلـامـس والـعـشـرين والـسـادس

والثالث من قصيدة «باريس»(١) :
٢٥ - مــاخِـــلْتُ جــنـــاتِ الــنــعـــيم وال الــدُّمى

ـــــشـــــهـــــودِ الـــــنـــــهـــــار سَـــــفُـــــوكِ تُـــــرْمى 
٣٦ - ومـــــراحَ لـــــذاتي ومَــــــغْـــــداهـــــا عـــــلى

أُفُـقٍ كــــــجــــــنّــــــات الــــــنــــــعــــــيم ضَــــــحُــــــوك

وجنـد صوراً أخـرى من الـتـكـرار عـلى مـسـتـوى البـيت الـواحـد أو عـلى مـسـتـوى عدة
أبيـات متـوالـية. يـكرر فـخري أبـو السـعود عـبارة «أذاقـونا» مـرت في بـيت واحد في سـياق

رارة من أفعال احملتل في مصر: االستهجان واإلحساس با

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٢٦-١٢٨ . سفوك: سفاك للدماء.
(٢) ديوان فخري أبو السعود ص١٠١
(٣) ديوان علي محمود طه ص ٣٥٠ .

(٤) ديوان حافظ جـ١/ ص٣٨ .
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ــــــــذَلََّـــــــــة فـي حــــــــمــــــــانــــــــا أذاقـــــــــونــــــــا ا
وإن نـــــصـــــمـت أذاقـــــونـــــا احلِـــــمـــــامـــــا(٢) 

 ويطرب علي محمود طه للحن من أحلان «فاجنر» فيهتف:
لـــهُ مــــــــــــــــــــــــــذاق لــه لــــــــــــــــــــــــــون لــه أرج

 (٣) خــــمـــــر أبـــــاريــــقُـــــهــــا شـــــتَّى وأثـــــمــــارُ

لقـد كـرر كـلـمـة «له» وأضـاف إلـيـهـا في كل مـرة كـلمـة جـديـدة مـنـبـهـاً بـذلك إلى تـنوع
وسيقى السيمفونية ولو لم يكن هذا التكرار لبهت اللون واختفى األريج.  اإلحساس بتلك ا

ويلح حافظ على جنومية فكتور هوجو األدبية:
ــــــــجـــــــــمـيٌّ كــــــــاد يــــــــعـــــــــلــــــــو جنـــــــــمُهُ أعْ

فـي ســـــمـــــاء الـــــشـــــعـــــرِ جنمَ الـــــعـــــربي(٤)

ب للنوع: طلق ا فعول ا وينتقل إلى التوكيد عن طريق استخدام ا
قــــــــلـتَ عن نــــــــفــــــــسِـكَ قــــــــوالً صــــــــادقــــــــاً

(١) لـم تَـــــــشُـــــــبْـهُ شـــــــائِــــــــبـــــــاتُ الـــــــكـــــــذبِ

أو عن طريق إيـراد مشـتق مثل اسم الـفاعل من الـفعل في البـيت نفـسه كمـا في بيتي
اجلارم عن نار احلرب التي «طاحت بأهل الغرب»:

طـــــــاف عــــــــلـــــــيـــــــهْـم بـــــــالــــــــردى طـــــــائف
ـــــــــا سَــــــــــعَى ـــــــــتــــــــــرَمَ األنْـــــــــفُـسَ  فـــــــــاخْ

وصـــــــاح فـــــــيـــــــهـمْ لِـــــــلـــــــتَّــــــــوَى صـــــــائح
فــــــصَـــــمَّتِ األســــــمـــــاعُ مُـــــذْ أسْــــــمـــــعـــــا(٢)

ويـتـكرر االسم في صـدر عـدة أبـيـات متـوالـيـة عنـدمـا يـخاطب حـافظ مـديـنة «مـسـيـنا»

صدر السابق جـ١/ ص٤٠ . (١) ا
وت. (٢) ديوان اجلارم ص ٢٤٦ . التوى: الهالك وا

(٣) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٢٠ .
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اإليطالية التي نكبت بالزلزال:
! وسـالم عـــلــــيكِ يــــوم تـــعُــــودين كـــمــــا كـــنـتِ جـــنَّــــةَ الـــطُّــــلْـــيـــانِ
وسـالم من كـل حيٍّ عـــــلى األرض عـــــلـى كل هـــــالكٍ فـــــيك فـــــاني!
وسالم عــــلـى األلى أكَـلَ الــــذئبُ ونــــاشَـتْ جــــوارحُ الــــعِــــقْــــبــــان!
ٍ جـــادَ بـــالـــدمعِ وثَـــنَّى بـــاألصــفـــر الـــرَّنَّــان(٣)  وسـالم عــلـى امــر

يتـكئ الـشـاعر - هـنـا - علـى تكـرار كـلمـة «سالم» لـلـتوجه مـنـها إلـى أكثـر من مـعنى:
ضرورة الـنهوض من جديد واحلـزن من أجل الضحايا والـدعوة إلى التبرع لـلناج منهم

وهي تنبثق من احلس اإلنساني للشاعر ويقتضيها احلدث اجللل.

كـررة فيـتكـرر االستـفـهام بـاألداة «كيف» الـتي تسـتدعـيهـا احلرب وتـتنـوع الـتعـابيـر ا
ومآسيها كما في قصيدة «وداع» حملمود اخلفيف:

ومـــــا عـــــلـــــمـت كـــــيف خـــــاض احلُـــــتـــــوف
سِــــــــجــــــــاالً وكــــــــيف تــــــــصــــــــدَّى لــــــــهــــــــا

وكــــــــيف أحــــــــاطَ الــــــــرَّدى بــــــــالــــــــرجـــــــالِ
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا وزلـــــــــــــــزلَــتِ األرضُ زِلْـــــــــــــــزَالَ

وكــــــيـف تــــــصـبُّ الــــــســـــــمــــــاءُ الــــــدخــــــانَ
تَــــــــزيـــــــــدُ عـــــــــلـى األرض أهـــــــــوالـــــــــهــــــــا

وكــــــــــيـف يُـالقـي الـــــــــكــــــــــمـي الـــــــــكــــــــــميَّ
وتــــــمــــــتــــــحـن احلــــــربُ أبــــــطــــــالَــــــهـــــا(١) 

سـكوك (اجلـاهـز) «لهف نـفـسي» عنـد إعالن انـتهـاء احلرب ويـتـكرر أيـضـاً التـعبـيـر ا
ويلوح «يوم السالم»  يقول اجلارم:

لَـــــــهْف نـــــــفـــــــسـي عـــــــلـى دمـــــــاءٍ زكـــــــيّــــــا
تٍ كـــــقْــــطـــــرِ الـــــغـــــمــــام طُـــــهْـــــراً وجــــودا!

(١) الرسالة العدد (٣٢٧) ٩/١٠/١٩٣٩ .
- وراجع أيضاً االستفهام بـ «أين» في قصيدة «إلى اإلمبراذورة أوجيني» ديوان حافظ جـ٢/ ص١٤-١٦ .

(٢) ديوان اجلارم  ص٢٩ .
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لـــــهـف نـــــفــــــسي عــــــلـى شـــــبــــــابٍ حتـــــدَّى
عَــــــذَبـــــــات الـــــــفِـــــــرْدوسِ زهْـــــــراً وعُــــــودا!

لـــهف نــــفـــسي والـــنـــارُ تــــعـــصِفُ بـــاجلـــيـ
ـش فـــــتــــلـــــقـــــاه في الـــــريــــاح بَـــــديــــدا!(٢) 

كـما يـتكـرر التـعبـير بـالكـينـونة في سـياق من الـسخـرية واالستـهجـان ثمـاني مرات في
قصيدة شوقي «وداع لورد كرومر» ومنها:

لـــو كــــنتُ من حُــــمْـــر الــــثـــيــــاب عـــبــــدتُـــكم
من دون عـــــيـــــسى مُـــــحْــــســـــنـــــاً ومُــــنـــــيال

أو كــــنـتُ بــــعضَ اإلجنـــــلــــيــــز قَــــبِـــــلــــتــــكم
مَــــــــلِــــــــكــــــــاً أقــــــــطـعُ كــــــــفَّـه تــــــــقــــــــبــــــــيال

أو كــــــنت عــــــضـــــواً في الــــــكـــــلـــــوب مـألتُه
ــــــرقــــــتــــــكم بــــــكــــــاً وعــــــويال أســــــفــــــاً لــــــفُ

أو كـــــنت قِـــــســــيـــــســــاً يَـــــهــــيـمُ مــــبـــــشــــراً
رتــــــــلـتُ آيــــــــةَ مــــــــدحــــــــكـم تــــــــرتـــــــــيال(١) 

ـصـري تتـصـاعد نـبـرة السـخط لـدى الشـاعـر علـى كرومـر بـعد إسـاءته إلى مـصر وا
أقواالً وأفـعاالً فـارتكـز على الـتعـبـير «كـنت» التي سـبقت في الـبيت األول بـأداة الشـرط «لو»
كن أن تؤدي إلى تعظيم هذا «اللورد» أو تقديره وقد أمضى في ليستبعد تماماً كل طريق 
كـرر فهو أشبه مصـر ربع قرن (١٨٨٣-١٩٠٧) معـتمداً مـستبـداً. أما ما جـاء بعد الـتعبـير ا

سكتة» التي تضع اخلصم في موضع الصمت واخلذالن. نطقية أو األقوال «ا باحلجج ا

وتـتـكـرر اجلـمـلة الـفـعـلـيـة «سـلوا» ست مـرات في سـيـاق احلـمـلـة عـلى احملتـل الذي لم

(١) ديـوان شوقي جـ١/ ص٣٧٣ .حـمـر الثـياب: اإلجنـلـيز. الـكـلوب: نـاد بالـقـاهرة. مـبشـراً: إشـارة إلى تأيـيد
كرومر للتبشير في مصر.

(٢) ديوان عزيز ص ١٢٣ .
(٣) ديوان فخري أبو السعود ص ٢٢٥ .
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يحفظ العهد أو الفضل يقول عزيز فهمي في اثنت منها: 
ســـــلـــــوا من ســـــامـــــهـــــا هـــــذا الـــــعـــــذابـــــا

ومـن شــــــــــرع األســـــــــنَّــــــــــةَ واحلــــــــــرابـــــــــا
ســـــــــــلـــــــــــوا جـالدهـــــــــــا تـــــــــــبـتْ يـــــــــــداه 

بـــــأي شـــــريـــــعـــــة فـــــرض الـــــعـــــقـــــابــــا(٢) 

ـعقودة على إنشاء «عصبة ويتكرر الـتعبير بالتمني (يـاليتهم) وتتكرر معه كل اآلمال ا
»  لكن األمنيات قد تخيب يقول أبو السعود:  األ

قــــيل: «الــــسالمُ» وشــــادوا الــــدار عــــالــــيــــة
يـــا لــيـــتــهـم إذ دَعــوا بـــالـــســلـم مــا مـــانــوا

يـــــا لـــــيـــــتـــــهـم نـــــزعـــــوا مـــــا في أكـــــفّـــــهُم
ــــــــــنــــــــــيّــــــــــات وعــــــــــدوانُ فــــــــــفـي األكـف مَ

يــــا لـــيــــتـــهـم نـــزعــــوا مـــافـي جـــوانــــحـــهم
فـــــــفي اجلـــــــوانح ثـــــــارات وأضــــــغــــــان(٣) 

ـاط التكـرار تكرار «الالزمة» وتـكون عبارة عن شـطر بيت أو بيت كـامل ترد بشكل ومن أ
اذج هذا النمط طلب صادح باحلسية من علي طه: منتظم في جميع مقاطع القصيدة. ومن 

واســـــــقــــــنـــــــيـــــــهـــــــا أنـت يـــــــا أنــــــدلـــــــســـــــيـهْ(١) 

فالذكـرى احلميمـة - ذكرى بحيـرة لوجانو الـسويسريـة - والتلذذ الـنشوان كانا وراء
هـذا اإلحلـاح أو الـتـكـرار في خـتـام كل مـقـطع من مـقـاطع قـصـيـدة «أنـدلـسـيـة» الـتـسع وإن

قاطع. تغيرت في ثالث منها فقد ظل النداء الشجي «يا أندلسية» دون تغيير في جميع ا

ويتكرر مثل هذا البيت/ الالزمة:

(١) ديوان علي محمود طه ص٣٦٨-٣٧١ .
(٢) الرسالة العدد (٧٤٠) ٨/٩/١٩٤٧ .

(٣) ديوان علي محمود طه ص١٠٩ .
عاصر. دار العلم للمالي - بيروت ١٩٧٨ ص٢٨٧ . الئكة: قضايا الشعر ا (٤) نازك ا
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! هــــؤالء اإلجنــــلـــيــــزْ                    غـــصَّـــةُ الــــشَّـــعبِ الــــعـــزيـــزْ

في قصيدة «نحن واإلجنليز»(٢)  للشاعر أحمد العجمي (ولد ١٩١٦) مع ختام مقاطعها األربعة.

وكـما يـتكرر الـبيت/الالزمـة في خواتيم مـقاطع الـقصيـدة يتكـرر أيضـاً في مطالـعها
طلع البارز لعلي طه: ومثال ذلك هذا ا

أين مـن عــــــــيــــــــنـيَّ هــــــــاتــــــــيـكَ اجملــــــــالي
 (٣) يـــا عـــروسَ الــبـــحـــر يــا حـــلمَ اخلـــيــالِ

فـقـد استـهل بـهـذا الـبيت كل مـقـطع من مـقـاطع الـقصـيـدة الـسبـعـة وال يـخـفى ما في
البـيت من موسيقية عالـية استبدت بالشاعـر ودعته إلى البدء بهذه التـرنيمة واالنطالق منها

إلى التحليق في األجواء الفاتنة «في كرنفال فينيسيا». 

كررة إلى «رفع وهكذا يجيء التـكرار في سياق شعوري كثيف وتؤدي الـعبارة أو الكلمة ا
مستوى الشـعور في القصيـدة إلى درجة غير عاديـة واستناد الشـاعر إلى هذا التكـرار يستغنى

باشر وإخبار القار باأللفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية»(١) . عن عناء اإلفصاح ا

ثالثاً: البنــاء التصـويـري

الصــورة واحلقيقــة

ـبـاشــرة بـاخلـيـال واخلــيـال يـنـتج يـتــصـفى الـشــعـر من كـدورة الـســرد والـتـقــريـر وا
ـوسيـقى والـصـورة وإذا كان الصـورة وهي الـبـعد الـثـالث من أبـعاد فـن الشـعـر: الـلغـة وا
وسقة الـبعدان األول والـثاني يجـنحان نـحو حاسـة السمع ويـتحدان إلنـتاج لغـة شاعريـة 
فإن الصورة جتنح - غالبا - نحو حاسة البصر الستدعاء احملسوسات واجملردات جميعاً
فيشخص األولى ويجسـد الثانية وقد تستمر في جنـوحها لصياغة واقع جديد يتراوح ب
األلـفـة والـغـرابـة وتـزداد األلـفـة فـيه كـلـمـا زاد نـصـيب الـصـورة من الـعـنـاصـر الـواقـعـيـة أو

(١) احليوان جـ٣/ ص١٣٢ .
ـصريـة العـامة لـلتـاليف والـترجـمة والـنشر ؤسـسة ا (٢) مـباد الـنقـد األدبي ترجـمة د. مصـطفى بـدوي. ا

١٩٦٣ ص٣١٠ .
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توقعة وتسـتقر الغرابة - وأكاد أقول: اجلدة - كلـما بعدت عناصر الصورة عن العالقات ا
ي البصر والبصيرة. الطبيعية ب األشياء في عا

كـرور وحتيـلهـما معـاً إلى غرابـة ودهشة والـصورة اجلـيدة تـعمد إلى كـسر األلـفة وا
تطلب في الشعر أكثر من سواه.

ا لـلـصـورة إذن دور مـهم في بـناء الـقـصـيـدة والـوعي بهـا قـد في هـذا اإلطـار: «فـإ
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»(١) .

ويـعـتـبرهـا «رتـشـاردز» «الوسـيـلـة العـظـمى الـتي يـجمـع الذهن بـواسـطـتهـا في الـشـعر
أشـيـاء مـخـتـلـفـة لم تــوجـد بـيـنـهـا عالقـة من قـبل»(٢)  ورأى «كـولـردج» الـشـعـراء في عـصـره
يـسـعـون نـحـو هـدف رئـيس هـو «صـور جـديدة أخـاذة» واسـتـمـر تـصـاعـد دور الـصـورة بـعد
عـصــره لـذا يـعـقـب عـلـيه «سـيــسل دي لـويس»  فـيــقـول «اإلبـداع واجلــرأة واخلـصـوبـة في
عاصـرة ومثل أية الـصورة كلـها تـعد «نقـطة قويـة» أما الروح الـتي تسيـطر على الـقصيـدة ا
روح أخـرى فـهي مـعـرضـة لإلفالت من الـيد. إن كـلـمـة (الـصـورة) قد  اسـتـخـدامـها خالل
اضيـة أو نحو ذلك كقـوة غامضة وهذا مـا فعله (ييـتس) بها ومع ذلك فإن اخلمس سـنة ا
الـصورة ثـابـتـة فـي كل الـقـصـائـد وكل قـصـيـدة هي بـحـد ذاتـهـا صـورة فاالجتـاهـات تـأتي
كن أن يتـغير ـوضوع اجلوهـري  ط الوزن حتى ا وتذهب واألسـلوب يـتغيـر كما يـتغيـر 
بــدون إدراك ولــكن اجملــاز بـاقٍ كــمــبــدأ لــلـحــيــاة في الــقــصــيـدة وكــمــقــيــاس رئــيس جملـد

الشاعر».(١)

ــضي في هـذا الــسـبـيل إلى مــدى أبـعــد فـنـجــد الـنـقــاد في مـواجـهــة الـصـورة قـد 
قنع بـقدر ما حتقق ناسب لـها وهي مواجهـة ال حتقق النـجاح ا محاولـ صنع التعـريف ا
طـلوبـة ومع هذا فإن الـتعدد واالخـتالف في تعـريف الصورة - في حـسباني - ال قـاربة ا ا

(١) الـصـورة الـشـعريـة تـرجـمـة د. أحـمد نـصـيف اجلـنـابي وآخـرون.وزارة الثـقـافـة واإلعالم بـالـعراق - دار
الرشيد ١٩٨٢ ص٢٠

عارف ١٩٨١ ص١٦٦ . (٢) د. محمد حسن عبدالله: الصورة والبناء الشعري.دار ا
(٣) الصـورة في التـراث النـقدي والـبالغي عنـد العرب دار الـتنـوير لـلطبـاعة والـنشـر - بيروت ١٩٨٣ ط (٢)

ص٣٢٣ .
(٤) الصورة الشعرية ص٢٣ .



- ٣٣٢ -

يفـضيان فـي النهـاية إلى اضـطراب أو تـناقض ب الـتصـورات فالـصورة الشـعريـة بثـرائها
وتداخلـها وجتددهـا الدائم حتتـمل هذا التـعدد وتسـتوعب ذاك االختالف والـتعريف اجلامع
ـيل ـوضـوع فـهي تـخـضع لـلـذوق الـشـخـصي وا ـانع هـو الـصـعـوبـة احلـقـيـقـيـة في هـذا ا ا
الـفكـري قبل خـضوعهـا للـدرس والتـحلـيل وكأنـنا نـحاول بـهذا مـصادرة مـا ال يصـادر لقد
«تـمردت الـصورة عـلى كل تـعبـير فـهي الـتشـبيه واالسـتعـارة والـكنـاية وهي صـورة رسمت
بـكــلـمــات وهي الــوصف بـكــلــمـات شــحـنت عــاطــفـة وانــفـعــاالً وهي الــتـعــبـيــر ذو الـدالالت
احلـسـيـة...»(٢)  لـكـنـهـا - في تـصـور الـدكـتـور جـابـر عـصـفـور - «طـريـقـة خـاصـة مـن طرق
ـعاني من الـتعـبـير أو وجه من أوجه الـداللة تـنـحصـر أهمـيتـهـا فيـما حتـدثه في مـعنى من ا
خصـوصية وتـأثير ولـكن أياً كانت هـذه اخلصوصـية أو ذاك التـأثير فـإن الصورة لـن تغير

ه»(٣) . عنى في ذاته إنها ال تغير إال من طريقة عرضه وكيفية تقد من طبيعة ا

والـصورة - وأعني الـصورة األصـيلة - تـزيد الـشعـر عراقة في شـاعريـته وهي تأخذ
ـبـالغـة أن يقـال: الرسم شـعر بيـد الـشعـر إلى لقـاء صنـوه العـريق فن الـرسم ولم يكن من ا
صامت والشعر تصوير ناطق وأن يعود الدرس إلى «لويس» اللتماس التعريف الذي يقترب
ـشـحـونـة كـثـيـراً من عـطـاء الـصــورة في الـقـصـيـدة احلـديـثـة: «إنـهـا رسـم قـوامه الـكـلـمـات ا

باإلحساس والعاطفة»(٤) .

لـهـذا كـانت الـصـورة احلسـيـة الـتي تـقف عـنـد مـجرد الـتـشـابه احلـسي الـظـاهـري ب
ـشـاعر الـكـامنـة خـلف الـعالقات الـتي يـبتـدعـها األشـياء وال تـكـشف عن اجلوهـر والـلـباب وا
الـشاعر ابتداعـاً هذه الصور احلسيـة الشكلية لـيس لها كبيـر أثر في النقد األدبي احلديث
وقد الـتفت عبـدالرحمن شـكري - في فترة مـبكرة - إلى وظـيفة الـتشبيه احلـقيقـية فقال في
مـقدمة ديوانه «اخلـطرات» الصادر عام ١٩١٦: «ومَـثَل الشاعر الـذي يرمي بالتشـبيهات على
صـحـيـفـتـه من غـيـر حـسـاب مـثل الـرسـام تـغـره مـظـاهـر األلـوان فـيـمأل بـهـا رسـمه من غـيـر
حـسـاب... وقـيـمـة الـتـشـبـيـهـات في إثـارة الـذكرى واألمـل أو أي عـاطفـة أخـرى من عـواطف
النـفس أو إظهار حقـيقة وال يراد الـتشبـيه لنفسه كـما أن الوصف الـذي استُخدم الـتشبيه

ؤلفات النثرية الكاملة - اجمللد الثاني ص ٨٠٩ . (١) ا
اذج في مذاهب الشعر ونقده. نهضة مصر د.ت ص٦٥ . (٢) راجع د. محمد غنيمي هالل:دراسات و
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ــوصـوف بـالــنـفس الـبــشـريـة وعـقل ــا يـطـلب لــعالقـة الـشيء ا من أجـله ال يــطـلب لـذاته وإ
اإلنسان»(١) .

وبهذا التصـور األخير الذي يتقاطع مع آراء بعض الـكالسيكي في مثل قول «بوالو»:
ا في اخليال من «ال شيء أجمل من احلقيقة وهي وحدها أهل ألن حتب.. حيث ال يقصد 
بـراعــة إال جالء احلـقــيـقـة أمــام الـعـيـون»(٢)  ولــيس من الـرزانــة أن يـبــالغ في دور الـصـورة
راد من اإلثـارة والتأثير ـتولدة من اخليـال وحده ألن هناك نصـوصاً عديدة جـيدة بلغت ا ا
والـشاعرية وجاء التـعبير فيها بـاحلقيقة القويـة والعاطفة الهادرة ولم تـتضمن صوراً كثيرة

. أو خياالً مفرطاً

ـثـال عــلى ذلك من عـنـد عـلي مــحـمـود طه عـنـدمـا يـخــاطب ربـان حـامـلـة الـطـائـرات وا
«كارجيس» التي أغرقت خالل احلرب الثانية:

يـــا ابنَ الــبـــحـــارِ ولــيـــداً في مـــســـابِــحـــهــا
ويـــــافـــــعـــــاً يــــــؤثـــــرُ اجلُـــــلَّـى ويـــــخـــــتـــــارُ

ـــــاء? يـــــا رُبَّــــان صِـــــفهُ لَـــــنــــا مــــا عـــــالمُ ا
فــــــمــــــا حتـــــــيطُ بـه فـي الــــــوهـم أفــــــكــــــار!

ومــــا حـــــيــــاةُ الــــفـــــتى فـــــيه? أَتَــــسْـــــلــــيــــة
وراحـــــــة? أم فُــــــــجـــــــاءات وأخـــــــطـــــــار?(١) 

نحنا صوراً مجازية كثيرة أو خياالً مجنحاً - كما هو متوقع إن الشاعر - هنا - ال 
ـنحـنا إثـارة فـكريـة خـصبـة ونافـذة لـلتـأمل في أسرار من شاعـر رومـانتـيكـي مثـله - لكـنه 

ه الغامضة وهي بحد ذاتها مدعاة إلثارة الشعور واخليال. البحر وعوا

» وقـد تــدلـنـا الئـكــة أن الـشـاعــر «ال يـسـتــعـمل الـصــور إال نـادراً وقـد الحـظت نــازك ا
الصـفحات التالية أنه يـستخدم الصورة بدرجـة أقل من مجايليه من الشعـراء الرومانتيكي

(١) ديوان علي محمود طه ص ٢٣ .
(٢) الصومعة والشرفة احلمراء ص ١٦٠

رأة  ص ١٧ . (٣) من وحي ا
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لـكنـها لـيست نادرة في شـعره ومع ذلك فـقد بـقي هذا الـشعر «عـلي قسط كـبيـر من اجلمال
والروعـة وسـبب هذا أن الـشاعـر بارع بـراعة خـاصة في خـلق اجلـو العـام للـقصـيدة بـحيث

يصبح مليئاً باإلشعاع واإليحاء والفتنة وبذلك يغطي نقص الصور»(٢) .

ويقول عبد الرحمن صدقي في «الصرخة األولى» في رثاء زوجه اإليطالية:
كــــــــان لي فـي أُخْــــــــريـــــــات الــــــــعُــــــــمْـــــــر بــــــــيـت فـــــــعَــــــــدِمْــــــــتُهْ
ــــــــــلـــــــــمـــــــــاً حــــــــــلَـــــــــمْــــــــــتُهْ ســـــــــنــــــــــوات أربـع? أم كـــــــــان ذا حُ
ــــــــــهــــــــــا هَــــــــــمـي فـال تــــــــــعْــــــــــزِمُ إال مــــــــــا عــــــــــزَمْــــــــــتُـه هـــــــــــمُّ
بُــــــــرهـــــــةً وانــــــــتــــــــبه الــــــــدهــــــــرُ فـــــــعــــــــفَّـى مـــــــا رَسَــــــــمــــــــتُه
أتــــــــــرَى الــــــــــرضــــــــــوانَ ذنــــــــــبــــــــــاً أثِــــــــــمَــــــــــتْـهُ وأَثِــــــــــمْــــــــــتُه?
ــــــــــبـــــــــال مـــــــــا زَعـــــــــمــــــــــته? أحــــــــــرام أن ســـــــــعـــــــــدنـــــــــا? أم خَ
كــلُّ مــــــــــــا أعــــــــــــرفُ أنـي كــــــــــــان لـي بــــــــــــيـت عَــــــــــــدِمْــــــــــــتـه(٣) 

عالم القصة الفاجعة - يخفت اجملاز ركزة  في هذه األبيات - أو في هذه اخلالصة ا
حـتى ال يكاد يب لـكنها حتفل بـألوان من اإليحاء والتأثـير فإن «الثوب الـتعبيري مالئم جد
الئمة للمضمون فال ترى ضـعفاً وال ركاكة وهي أمور تب في هذا الشكل اجملزوء حيث ا
ال نـدحة للـشاعـر إال أن يحـكم القول وإال كـان فضـفاضـاً ويتضح ذلـك في أن جانب الواقع
ـا ال يكـون نـصـيب اخلـيال فـيـهـا كـثيـراً لـكـنه عـوّض ذلك كلـه بالـفـطـانة مـعبـر عـنه بـدقـة ر
الشديدة بوضع الكلمة في مكانها ال تر عنه وعبثاً يحاول الناقد أن يعثر على كلمة ليست
في مـحلـهـا أو كلـمـة زائدة بل يـجـد البـسـاطة الـشـديدة والـعـمق الشـديـد أيضـاً والـواقعـية

أساة في البيت األخير...»(١) . فرطة وهي قمة ا ا

وهـكذا كـان شعر عـبدالـرحمن شـكري فلم تـكن اللـبنـة اجلزئيـة فيه الـصورة ولم يكن

صرية ١٩٨٩ جـ ٢/ص٢٥٧ . (١) د. عبد اللطيف عبد احلليم: شعراء ما بعد الديوان. مكتبة النهضة ا
صرية العامة للكتاب ١٩٨٦ ص٧٠ . (٢) د. أنس داود:  عبد الرحمن شكري نظرات في شعره. الهيئة ا

- ومن أمـثـلة ذلـك في شعـر شـكـري قصـيـدة «أبـناء الـشـمـال» وقصـيـدة «اجلـبل» راجع ديوانه ص ٣٤١ 
ص٦٥٣ .

اذج في مذاهب الشعر ونقده ص ٨٣ .  (٣) نقال عن دراسات و
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ـتـآزرة عـلى بـنـاء يـعطي بـكـامـله صـورة كـلـية الـعـمل الـشـعري عـنـده مـجـمـوعـة من الصـور ا
للتـجربـة الشعـرية ومع ذلك جنـد أنفسـنا «أمام أعـمال فـنية ال نـستـطيع إخراجـها من دائرة

الشعر بل الشعر اجليد الذي نحبه ونؤثره وننفعل به..»(٢) .

ا وسيـلة يتـوسل بها الـشاعر فإن وإذا كانت الصـورة ليست غـاية في حد ذاتـها وإ
مطلب األصالة فيها يظل ضرورياً حـيث يتطلب من الشاعر أن يصور ما يتراءى له وال يعبأ
ا يـراه يقـول بودليـر: «الفنـان احلق والشـاعر احلق هو الـذي ال يصـور إال على حسب إال 
وت مـا يرى وما يـشعر فـعليه أن يـكون وفـياً حقـاً لطبـيعته هـو ويجب أن يحـذر حذره من ا
أن يسـتعيـر عيون كـاتب آخر أو مشـاعره مهـما عظـمت مكانـته وإال كان نتاجـه الذي يقدمه

إلينا بالنسبة له ترهات ال حقائق»(٣) .

ـضمـوني يكـشف عن األبعـاد الفـكريـة للـصورة بـشكل يـدعو إلى وإذا كان الـتحـليل ا
الـقـنـاعــة في بـعض األحـيـان فـإن ذلـك ال يـعـني أن أدوات الـفن ومـنـهــا الـصـورة الـشـعـريـة
ـعـاني فـلـيس من احلـكـمة أبـداً إراقـة دمـاء الـفن عـلى مذبح أضـحت مـجـرد قنـطـرة لـعـبور ا
الـفـكـر ألن الـدرس األدبي يـتـغـيـا في األسـاس تـكـامل الـطـرفـ - تـكـامل األلـفـة والـعـطاء -

للوصول إلى القناعة الواجبة.

وهـكـذا بدت لـلصـورة في قصـيدة الـغـرب وسائـلهـا التي اعـتـمدت عـليـها والـصفـحات
التالية تتكفل بجالء األبرز منها.

< التشـخيـص

يـتحـقق التـشخيص personification عندمـا تسـتحـيل اجملردات واحملسـوسات كـائنات
حـيـة حتس وتتـحـرك وتنـبض وتـتخـذ طـريقـها إلـى أعمـاق الشـاعـر فتـصـبح جزءاً من ذاته
اء وتـتـقاسـم معه هـواجـسه وانـفعـاالته جـمـيـعاً فـإذا اسـتـوت كلـمـات خـرجت وهي مبـلـلـة 

ـنـار  القـاهرة  ط (٢) (١) أسـرار الـبالغة تـصحـيح الـشيخ مـحـمد عـبـده والسـيـد محـمد رشـيـد رضا. دار ا
ص٣٣ .



- ٣٣٦ -

احلياة.

وكان عبد القـاهر اجلرجاني (ت ٤٧١هـ) قديراً حقاً ح أدرك هـذه الوسيلة الفنية -
فيـدة في كتابه «أسرار الـبالغة» يقول: «فإنك دون أن يـسميهـا - في حديثه عن االستـعارة ا
عانـي اخلفية لـترى بهـا اجلماد حـياً ناطـقاً واألعجم فـصيحـاً واألجسام اخلـرس مبيـنة وا
ـعاني اللـطيفة الـتي هي من خبـايا العـقل كأنهـا قد جسمت . .. وإن شئت أرتك ا بادية جـلية
حـتى رأتها العيـون وإن شئت لطفت األوصـاف اجلسمانيـة حتى تعود روحانـية ال تنالها إال

الظنون...»(١) .

ؤامـرة» في عالقـة الـغرب بـالـشرق يـجدد الـشـاعـر محـمـود اخلفـيف تـأكـيد «نـظـريـة ا
ويعود بها إلى عهد احلروب الصليبية:

قــــــــائـــــــمــــــــة مـن عــــــــهــــــــدهــــــــا األســــــــبق
ـــــشـــــرق حـــــربُ الـــــصـــــلــــــيـــــبـــــيـــــ في ا

لـم يـــــــفـــــــتــــــــر الـــــــغـــــــربُ ولـم يـــــــألـــــــنـــــــا
ـــــــــــــرهـق مــن حـــــــــــــربـه أو كـــــــــــــيـــــــــــــده ا

ال تــــــــــلـم الــــــــــغــــــــــرب عــــــــــلـى بــــــــــغــــــــــيه
ـــــــوثق الــــــلـــــــوم لــــــلـــــــمــــــســـــــتــــــســـــــلم ا

مـنذ ذلك العـهد الـبعيـد ورغم العالقـات اإلنسانـية التي نـشأت خالله واآلثـار الثقـافية
والـعـلـمـيـة الـتي أسـهم بـهـا الـشـرق في الـنـهـضـة األوربـيـة رغم ذلك فـإن الـغـرب - في رؤى
الشـاعر - لم تفـتر همته أو هـمة ساسـته عن التفكـير في البـغي والكيـد واحلرب معلـنة وغير

معلنة للسيطرة على مقدرات الشرق وخيراته.

ستك سئولـية واللوم احلقـيقي يقعان عـلى الطرف الضعـيف أو ا ومع ذلـك فإن ا
للضعف (الشرق) الذي:

ــــــــــــال عـــــــــــــلـى وفــــــــــــرة يــــــــــــضــنُّ بــــــــــــا

(١) ياشرق:محمود اخلفيف الرسالة  العدد (٧٥٧) ٥/١/١٩٤٨
(٢) الرسالة  العدد (٣٨٣) ٤/١١/١٩٤٠ .
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ويـــــــــــــرتـــــــــــــضـي األغــالل فـي ضـــــــــــــنـه(١)

إن اسـتحـضار الـغرب وجتـسيـده ثم خطـابه خطـاب الكـائن احلي يبـدو أكثـر وضوحاً
وتشخيصاً في قصيدة «ب الشرق والغرب»(٢)  للشاعر فؤاد بليبل  وفيها يقول:

أيُّـــــــهــــــذا الـــــــشـــــــرقُ يــــــكـــــــفـــــــيكَ عَـــــــمًـى
فـــــــــــــاتَّـق الــــــــــــغـــــــــــــربَ وكـنْ فـي حَـــــــــــــذَرِ

ـــــــــســـــــــمـــــــــــا ال يـــــــــغُــــــــــرنَّـكَ إمـــــــــا ابْـــــــــتَ
ـــــــطــــــرِ بـــــــســـــــمــــــةَ الــــــبــــــرقِ قُــــــبــــــــيلَ ا

فــــــهْــــــوَ لـم يــــــعــــــشــــــــقكَ إال مــــــثــــــلــــــمــــــا
يـــــــعـــــــشــقُ اجلـــــــزَّارُ ســــــــربَ الـــــــبَـــــــقَـــــــر

ســـــــائـلِ الـــــــســـــــكـــــــيـنَ عن هـــــــذا الـــــــوالءِ
َــــــــــــــسْــــــــــــــلَــخَ عـن ذاك الـــــــــــــودادِ وسَــلِ ا

ـــــعـــــســـــول الـــــســـــبـــــاءِ واحْـــــذرِ الـــــسُّـمَّ 
واجـــــــتــــــنـبْ فـي وَردِه شــــــوكَ الـــــــقــــــتــــــادِ

فـقد جـعـله الشـاعـر كائـنـاً متـربـصاًَ يـبـتسم ابـتـسام اخملـادع وعـاشقـاً كـاذباً  بل إنه
يـسـتـرسل فـيــجـعـله كـمـا «اجلــزار» الـذي يـقـتل كل والء  ويـتــنـصل من كل وداد لـذا كـانت

داراة واخملاتلة. صيحة التحذير واجبة في مواجهة ألوان ا

ويـسقط القنـاع عن الغرب في «حرب طـرابلس» ويكشف عـما يضمـر للشرق من طمع
في اقتسام بلدانه يقول حافظ: 

طــــــمع ألــــــقى عـن الــــــغـــــربِ الــــــلـــــثــــــامـــــا
فـــاســــتـــفقْ يــــا شـــرقُ واحــــذرْ أن تـــنــــامـــا

ويتوالى سقوط األقنعة  فتتولد أسـئلة الدهشة والنفي واالستغراب كما تنكشف «نية
الغرب» الدموية  أو هكذا قرأها حافظ:

ـــــــــطــــــــرانُ فـي أعـــــــــمــــــــالـــــــــهِمْ  بـــــــــارك ا

(١) ديوان حافظ جـ٢/ص ٦٦ـ٦٧ قصيدة : حرب طرابلس.
ـ يشير إلى مؤتمر الهاي الذي عقد سنة ١٨٩٩ للقضاء على أسباب احلرب.
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فـــــــســــــــــلُـــــــوه بـــــــاركَ الـــــــقــــــــومَ عَالمـــــــا?
أبـــــــــهـــــــــــذا جــــــــــاءَهُــم إجنـــــــــيـــــــــــلُــــــــــهُمْ

آمــــــــراً يُـــــــلــــــــقـي عـــــــلـى األرض سـالمـــــــا?
كــــــشــــــفــــــوا عـن نــــــيّــــــة الــــــغــــــرب لــــــنـــــا

وجَــــــلَـــــــوْا عن أفـقِ الــــــشــــــرق الـــــــظالمــــــا
ـــــــــاهــــــــــا ســـــــــــطــــــــــوراً من دمٍ فـــــــــقــــــــــرأْنَ

أقــــســـــمَـتْ تَـــلْــــتــــهمُ الــــشـــرقَ الــــتـــهِــــامـــا

ـعتـدي في تلك ـصريـ جتاه أطـماع ا لقـد صور حـافظ في هذه الـقصـيدة عـواطف ا
اللحظة الـتاريخية ورصـد الثورة التي تأجـجت في النفوس عنـدما أغار «الطلـيان» بغياً على

طرابلس فقتلوا ومثّلوا بالقتلى بل وذبحوا الشيوخ وأصحاب العاهات واألطفال  ثم:
أحـــــرقُـــــوا الـــــدُّورَ اســـــتــــحـــــلُّـــــوا كـل مــــا

حـــرَّمتْ (الهـــايُ) في الـــعــهـــد احـــتـــرامــا(١)

ـعالم الـدالة عـليه يـجسـدها ويـشخـصها ويتـكرر الـتحـذير من «أمـة احملتل» ومن كل ا
: من أجل تلك الغاية ويخاطب سعد زغلول قائالً

» واحـــــذرْ وِرْدَه  ال تـــــقـــــرب «الــــــتـــــامــــــيـــــزَ
مــــــــهــــــــمــــــــا بــــــــدا لك أنـه مَــــــــعْــــــــســــــــولُ

ـــــــزوج بــــــأصـــــــفــــــر مــــــائه الــــــكـــــــيــــــدُ 
واخلَـــــــتـلُ فــــــيـه مـــــــذَوَّب مـــــــصْـــــــقُــــــول(١)

ـعـلَم الـدال على بـالد اإلجنلـيـز يسـتـحـيل كائـنـاً يـكيـد لـآلخرين  إن نـهـر «التـامـيز» ا
كر حتى صارا من صفاته التي ال تنفصل عنه. ويدأب في اخلداع وا

لكن عطـاء التشـخيص يـتجلى أكـثر عـندما تـصافح ع الـشاعـر مشاهـد الطبـيعة في

(١) ديوان حافظ جـ١/ص ١١١ .

(٢) ديوان شوقي جـ١/ص١٠٣ .
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ـنـأى عن تـداخل الـبعـد الـسـياسي. يـقـول شـوقي في بعض صـافـحة  أوربا وتـكـون هـذه ا
مشاهد الطبيعة األوربية:

كـم في اخلــــمــــائـلِ وهي بــــعـض إمــــائــــهــــا
مـن ذات خَـــــــــــلْـــــــــــخَـــــــــــالٍ وذات سِــــــــــــوارِ

وحَــــســـــيــــرةٍ عـــنــــهــــا الـــثــــيــــاب وبــــضَّـــةٍ
في الــــــــنـــــــاعـــــــمـــــــات جتُــــــــرُّ فـــــــضلَ إِزار

وضــــحـــــوكِ سـنّ تــــمـأل الـــــدنـــــيـــــا ســــــنىً
ِـــــــدْرار وغــــــــريـــــــقــــــــة فـي دمـــــــعـــــــــهـــــــا ا

ووحــــيــــدةٍ بـــالــــنَّــــجْـــدِ تــــشـــــكـــو وحــــشـــةً
وكـــــــــثــــــــــيـــــــــرةِ األتـــــــــراب بـــــــــاألغْــــــــــوار

ولــــــقــــد تَـــــمُــــرُّ عـــــلى الـــــغــــديـــــر تَـــــخــــالُه
والــــــــــنّــــــــــبـتَ مــــــــــرآةً زهــتْ بــــــــــإطــــــــــــار

حُـــــلــــوُ الــــتـــــســـــلـــــسُل مــــوجُـهُ وخــــريــــرُه
كـــــــــــأنــــــــــامــلٍ مــــــــــــرَّتْ عــــــــــــلـى أوتـــــــــــار

مُــــــــدَّتْ ســــــــــواعــــــــد مــــــــائـه وتــــــــألـــــــــقت
فــــيـــهـــا اجلــــواهـــرُ من حــــصىً وجِـــمـــار(٢)

إن الـساكن اجلـامد من الـطبـيعة حتـول في الصـورة إلى حي متـحرك فـاخلمـائل تبدو
مـجـمــوعـة من احلـســنـاوات الـلـواتـي يـتـحـلــ بـاخلالخـيـل واألسـاور ومـنـهـن من تـمـيل إلى
التعري أو إلى الـتستر والـتبختر بـطول الثياب  وهـناك السعـيدة التي تضحك فـتمأل الدنيا
بهجـة واحلزيـنة الـتي تغرق فـي دموعهـا وهنـاك من تبـدو وحيدة في مـقابل من تـبدو كـثيرة
ـرآة  فـهـو حلـو عـذب يـهمس مـوجه وخـريـره همس األصحـاب. أمـا الـغديـر الـصـافي كـما ا
األنـامل الـرقيـقـة على أوتـار مـوسيـقـية وله سـواعـد كمـا اإلنـسان تـأخـذ مجـراها في األرض

(١) ديوان شوقي جـ١/ص٨٥ .
(٢) ديوان علي محمود طه  ص١٥٧ . سجرت : ملئت.
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ليتدفق اخلير.

وقد جند مثل هذا التشخيص احلسي  في وصف جبال سويسرا وصخورها:
والــــصــــــخــــرُ عـــــالٍ قــــام يُـــــشــــبه قـــــاعــــداًَ

وأَنـــــافَ مـــــكـــــشــــــوفَ اجلـــــوانبِ مُـــــنْـــــذرا
بـــــ الـــــكـــــواكـب والـــــســـــحــــــاب تـــــرى له

أُذنـــــاً من احلـــــجــــــر األصم ومِـــــشْـــــفَـــــرا(١)

فـالصـورة ـ هـنا ـ تـعتـمد عـلى الـتشـابه الشـكلي بـ أطـرافهـا دون التـماس ألي صـلة
شـبه به) وكـأن غايـة الشـاعر هي الـبحث شـبه وا نفـسـية أو شـعوريـة ب طـرفي الصـورة (ا
ظهر اخلارجي اثل ما يـتراءى له من مناظـر الطبيعـة  حيث التركيـز على الهيئـة أو ا عما 
وكـأنه أيـضـاً يـقـرب صـورة الـصخـر (الـعـجـيـبـة) إلى أبـصـار أنـاس لم تـر صـخراً مـن قبل !

وبإيجاز تقف الصورة عند احلواس وال تتجاوزها إلى مواطن الفكر والشعور.

ولم يـكن شـوقي وحـده في هـذا الـسبـيل  فـهـذا عـلي طه يـتـعـثـر في مـثل هـذه الـصور
احلسية  يقول:

ولمَ الـــــبـــــحـــــيـــــرةُ مـــــثـــــلـــــمـــــا سُـــــجِـــــرتْ
(٢) أو فـــــــــجـــــــــرتْ مـن عـــــــــرق مـــــــــنــــــــــذَبحِ

قصودة هي بـحيرة مـدينة زيوريخ الـسويسريـة وأن السياق وإذا عرفنـا أن البحيـرة ا
هو وصف االحـتفـال بـالعـيد الـوطني بـ مواكب مـرحـة وأسهم نـارية  عـرفنـا إلى أي مدى
كـانت الصورة حسـية  وإلى أي مدى تتـنافر أطرافـها من جانب الشـعور والذوق  فال تقوم
علـى شئ سوى التشابه ب لـون دون جامع نفسي حـقيقي فالبحـيرة التي تتألأل بأضواء
شـاعل واحملتفـل تـستـحيل دماء تـفجـرت من عرق ذبيح رح وتـزدحم بألـوان ا الـبهـجة وا
فال تـنتج الـصورة إال اإلحـساس بـالـفزع والـرعب والتـنافـر ب أطـرافـها أتى الـشاعـر بكل

هذا جملرد التشابه اللوني  بعدما لعبت برأسه ـ كما يقرر ـ «نشوة الفرح» !

(١) الديوان في النقد واألدب جـ١/ص١٦ـ١٧ .
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ومثل هـذه الصور تستدعي بـقوة الكالم العظيم لـألستاذ العقاد عن التـشبيه ووظيفته
الـتعـبيريـة  وهو مـا زال دستـوراً نقـدياً صـاحلاً لـلصـورة بأنـواعهـا  وفيه يـقول: «اعـلم أيها
الشـاعر الـعـظيم أن الـشاعـر من يـشعـر بـجوهـر األشيـاء ال من يـعددهـا ويحـصي أشـكالـها
ا مزيـته أن يقول وألوانـها وأن ليـست مزية الـشاعر أن يـقول لك عن الـشئ ماذا يشـبه وإ
ما هو ويكشف لك عن لـبابه وصلة احلياة به. وليس هم الناس مـن القصيد أن يتسابقوا في
ا همهـم أن يتعاطفوا ويودع أحـسهم وأطبعهم في نفس إخوانه أشواط البـصر والسمع وإ
زبـدة مـا رآه وسـمعه وخالصـة مـا اسـتـطابه أو كـرهه. وإذا كـان كـدك من الـتشـبـيه أن تـذكر
شيـئاً أحـمر ثم تـذكر شـيئـ أو أشياء مـثلـه في اإلحمـرار فمـا زدت على أن ذكـرت أربعة أو
خـمسـة أشـياء حـمراء بـدل شيء واحـد ولكن الـتـشبـيه أن تـطبع في وجـدان سـامعك وفـكره
ا انطـبع في ذات نفسك وما ابتـدع التشبيه لـرسم األشكال واأللوان فإن صـورة واضحة 
ا ابتدع لنقل الشعور الناس جميعاً يرون األشكال واأللوان محسوسة بذاتها كما تراها وإ
بـهـذه األشـكـال واأللـوان من نـفس إلى نـفس وبـقوة الـشـعـور وتـيـقـظه وعـمـقه واتـسـاع مداه

تاز الشاعر على سواه..»(١) . ونفاذه إلى صميم األشياء 

ومع هـذا فإن هـناك صوراً ـ اتـخذت من الـتشخـيص وسيـلتـها األساسـية ـ تـقوم على
الصلة الـوجدانية مع الطبيعة  وأضفى الـشاعر عليها مشاعره احلـقيقة وبادل فيها األشياء

أشواقه وأشجانه فجاءت أكثر صدقاًَ وحياة.

ثال من شوقي أيضاً يقول في «غاب بولونيا»: وا
فــــــــــنــــــــــبــــــــــيـتُ فـي اإليــــــــــنــــــــــاس يَـــــــــغْــ

ـــــــطــــــنـــــــا بـه الـــــــنــــــجـم الــــــوحـــــــيــــــدْ ـــــــبِ
ــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــي كــــل ركــــن وقــــــ

ـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــود وبــــــــــــــــــكــل زاويـــــــــــــــــــة قُ
نََــــــــــسْـــــــــقِـي ونُـــــــــسْـــــــــــقَـى والــــــــــهـــــــــوى

مـــــــــا بـــــــــ أعــــــــيـــــــــنــــــــــنــــــــا ولــــــــــيـــــــــد

(١) ديوان شوقي جـ ١/ ص٧٥ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص١٣١ .
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فــــــــــــمــن الـــــــــــقـــــــــــلــــــــــــوب تـــــــــــمــــــــــــائـم 
ـــــــــــــــهـــــــــــــــود ومـن اجلُـــــــــــــــنُـــــــــــــــوب لــه مُ

 والــــــغــــــصنُ يــــــســــــجــــــد فـي الــــــفــــــضـــــا
ء وحـــــــــــبــــــــــذا مــــــــــنـه الــــــــــســـــــــــجــــــــــود

ٍ والـــــــنـــــــجــمُ يَــــــلْـــــــحـــــــظُـــــــنــــــــا بـــــــعـــــــ
 (١) ـــــــــــحـــــــــــيــــــــــدْ ـــــــــــحـــــــــــولُ وال تَ مــــــــــا تَ

إن الطـبـيـعة ومـفـرداتـها - هـنـا - مـحـببـة إلى نـفس الـشـاعر وتـبـدو مـألوفـة مـأنـوسة
ـوقف فــالـنـجم «يـغـبط» وال تـسـتــعـيـر من أحـوال اإلنـســان كل رقـيق وعـذب ومـا يــتـفق مع ا
يحـسد و«الـغـصن يسـجد» وال يـجـمد. أمـا الـهوى في مـشهـد الـذكريـات اجلمـيـلة فـهو ذلك
الـولـيد الـسـعيـد الـذي تعـطف عـليه عـيـون احلبـيـب بـأطـيب ما يـكـون العـطف فـيـعدان مـهده

الوثير ويصنعان من القلوب التمائم التي حتفظه.

وهكذا بدا جبل «البرونات» اإليطالي في نظر الشاعر احملتفي باجلمال احلسي علي طه:
والـــــــــبــــــــرونــــــــاتُ غــــــــادة لــــــــبـــــــــستْ حُـــــــــلَّــــــــةَ الــــــــسَّــــــــهــــــــرْ
ـــــــنـــــــثــــــرُ الـــــــزهــــــرْ نُـــــــثِــــــرتْ فـــــــوقــــــهـــــــا الـــــــديــــــارُ كـــــــمــــــا يُ
ـن عَــــــــــبَـــــــــرْ ــــــــــبــــــــــرْنــــــــــا رحـــــــــابــــــــــهــــــــــا فــــــــــأشــــــــــارتْ  وعَ
! هـــــــاكَـــــــهـــــــا قُـــــــبْـــــــلَــــــــةً فـــــــمنْ رامَ فـــــــلــــــــيـــــــركبِ اخلـــــــطـــــــرْ
فـــــــسَــــــــمَـــــــوْنـــــــا لِــــــــخـــــــدْرهــــــــا زُمـــــــراً تـــــــلــــــــوهـــــــا زُمَـــــــرْ(٢) 

فـقد جعل اجلبل امرأة حـسناء تلبس أجـمل ما لديها تشـير للعابـرين تعدهم بالقبل
ـغـامـرة فـصـعـد مع الـصـاعـدين إلى خـدرهـا لـيـظـفـر بـالـوعـد وعد ولم يـتـردد الـشـاعـر في ا

اجلمال الذي «توشحت» به أروع اجلبال.

سة من تلك اللـمسات الشعوريـة التي تترجم في صدق عن وهو بـهذه الصورة يقـدم «
عـروض على البـصر بـكل خلجـة من خلجـات الوجدان. نـظر ا لـغة النـفس ح تنـدمج في ا
ومن أبلغ طرق الداللـة على هذا االنـدماج أن يتخـطى الشاعر مـرحلة الهـيام من جانب واحد

عداوي: علي محمود طه الشاعر واإلنسان  ص ١٩٢ . (١) أنور ا
(٢) راجع: ديوان عبدالرحمن شكري ص ٥٥٦ ٦٥٣ ٦٦٧ على التوالي.
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ـتـبـادل بـ الـطـبـيـعـة وبـ أولـئك الـسـارين في ـتـبـادل بـ جـانـبـ ا إلى مـرحـلـة الـعـشق ا
مباهـجها يدفـعهم الشوق ويـلهبهم احلنـ الشاعر عـاشق والطبيـعة عاشقـة.. وهو هنا يقف
لـهمـة لتـثيـره وتغريه عـلى السـفح وهي هنـاك تنـتظـره فوق القـمم تلـوح له بقـبلـة من القـبل ا
بغيـة أن يصعد إلى شرفتهـا األنيقة في أعالي اجلبل شأن كل حـبيبة تدعو احملب إلى ركوب

األخطار وأي محب صادق ال يسته بالصعاب وال يهزأ باألهوال?»(١).

ـتـد الـتـشـخــيص إلى الـشالل واجلـبل والـغـابـة(٢) في بالد اإلجنـلـيـز وهي مـظـاهـر و
الطبيعة التي استوحاها عبدالرحمن شكري أثناء بعثته يقول عن الشالل:

ــــــــا أنت نــــــــاقم يــــــــنـــــــصـفُ الـــــــسَّـــــــهْـ إ
ــلَ بـــــــفـــــــضـلِ الــــــشَّـــــــواهـقِ الـــــــشَّـــــــمــــــاءِ

جتــــــــعـل الــــــــســــــــهـلَ واحلــــــــزونَ ســــــــواءً
لـــــــــــيـس جنـــــــــــد ووهـــــــــــدة بـــــــــــســـــــــــواء

مَـــــــرِح أنـت أم كـــــــمـــــــا يُـــــــســـــــرع الـــــــفــــــا
رسُ فـي جنــــــــــدةٍ إلـى الــــــــــهـــــــــيــــــــــجـــــــــاء

وهو تـشـخـيص يـتولـد من الـتـأمل الذي يـجـمع بـ أضداد الـشـعـور اإلنسـاني فـنـجد
تلك إرادة الفعل والتغيير. رح وفي كل أحواله  الشالل تارة ينقم وتارة أخرى 

ـتد الـتشـخـيص إلى اجلمـاد في قـصيـدة أبي شادي عن «روبـوت» رآه مـنتـظراً كمـا 
شي ويضحك ويتكلم كما يتكلم اإلنسان: بالباب وهو 
وراح يــــصــــحــــبـــنـي في مــــشــــيـــةٍ صــــدقتْ

فــــمــــا تــــعــــثَّــــر بـل قــــد جــــاز حــــسْــــبــــاني

(١) روبوت أو اإلنسان اآللي. العصور  العدد (١٧) يناير ١٩٢٩ ص٧٦٦ .
(٢) ديوان فخري أبو السعود ص ٢٢١ .

(٣) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٧٧ .
كن اإلشارة إلى خطاب باريس لدى اجلارم (ديوانه جـ٢/ ص ٥٣٥). (٤) و

وزكي مبارك (أحلان اخللود ص٣٠٥) وعزيز فهمي (ديوانه ص ٩٠).
رأة ص ٢٦٣). وخطاب روما عند صدقي (من وحي ا

وأثينا عند عبداللطيف النشار (الرسالة - العدد ٣٨٦ - ٢٥/١١/١٩٤٠).
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فـــــرنَّ فـي ضـــــحـكٍ من حــــــيـــــرتـي ومـــــضى
في سُــــــخـــــرِه جــــــدَّ مـــــغــــــرورٍ وفـــــرحـــــان!

وقـــــال: اعــــــلـم صـــــديــــــقـي إنـــــنـي بــــــشـــــر
لـــلــــكــــهـــربــــاء ومن جَــــدْواكَ بـــنــــيـــاني!(١) 

أما اجملردات فتحيا كما حتيا الـطبيعة ومظاهرها ويراها الشاعر من خالل مشاعره
ويقابل بينها وب هواجسه.

فـاحلـرب امـرأة قاسـيـة تـلد الـكـوارث مـنذ الـقـد بل تـبـدو كائـنـاً خـرافيـاً يـلـد اخلوف
والبشاعة يقول فخري أبو السعود:

فـــــــقـــــــوتـــــــلـتِ من أم ولـــــــود جـــــــلـــــــيـــــــدة
وإن شــــــابَ مـــــــنــــــهـــــــا مــــــفـــــــرق وقُــــــرون

إذا حـــــمــــلـت جــــاءت بـــــأعــــجـب صِــــبـــــيــــة
تَـــــــبــــــــايـنَ مـــــــنــــــــهـم أوجُه وعــــــــيـــــــون(٢)

ـوت فيـصـوره أسداً يـصـارعه اإلنـسان ويـسـتهـل شوقي «ذكـرى كـارنـارفون» بـذكـر ا
ويحاول دفعه ولكن أنّى له ذلك?(٣) .

غلوبة عـلى أمرها يتحقق الكة إلرادتهـا أو ا دن خطاب األشـخاص العاقلـة ا وخـطاب ا
اذجها في غير ما موضع من الدراسة.(٤) دن الغربية وقد مرت بنا  في العديد من قصائد ا

< التجســيد

ويتحقق الـتجسيد reification في الـصورة الشعـرية باقتـران كلمة تـشير دالالتها إلى
.(١)abstract بأخرى تشير داللتها إلى مجرد concrete جماد

والـفكـرة اجملردة بـطبـيعـتهـا عـصيـة على الـتحـديد الـصارم والـتصـور الكـامل بخالف
الشيء احملسوس الـذي يكون قريـباً من األذهان وبـعيداً عن التـأويل لذا كانت هذه الـوسيلة

(١) د. سعد عبد العزيز مصلوح: في النص األدبي  ص ١٩٥ .
(٢) يا شرق: محمود اخلفيف. الرسالة العدد (٧٥٧) ٥/١/١٩٤٨ .



- ٣٤٥ -

الفـنية من وسـائل التصـوير الشـائعة في الـشعر احلـديث على تعـدد اجتاهاته بـحكم طروقه
ـعنـويات إلى األفـهام آفـاقاً واسـعة من األفـكـار والتـأمالت وهي محـاولـة الشـاعر لـتقـريب ا
ونقلها من مجال التجريد إلى مجال التجسيد حيث تخاطب حواس السمع والبصر والذوق

والشم مباشرة ودون حجاب.

يحذر اخلفيف الشرق من وعود الغرب  فيقول:
يــــــا شــــــرق كـم غــــــرتك بــــــيـض الــــــوعـــــود

ــــــتــــــهــــــا حـــــــتى ألــــــفـت الــــــقــــــيــــــود أَلــــــفْ
تـــــــخـــــــطـــــــر فـي الـــــــقـــــــيـــــــد عـــــــلى ذلـــــــةٍ

تــــــــلــــــــوكُ فـي األغالل مــــــــجــــــــد اجلــــــــدود
ـــــــــاضــــــــــيـك وفـــــــــاخــــــــــر به اهــــــــــنـــــــــأ 

ولُـــــكـهُ يـــــا مــــســـــكـــــ حـــــتـى يـــــعــــود!(٢) 

اضي - فـالوعود تتراءى له بـيضاء اللون واالسـتكانة إليـها قيد واستـعباد واجملد وا
وهما معنيان مجردان - يتجسدان في صورة حسية مذوقة «تلوكها» من ألف القيود.

وكـان حـافـظ في مـفـتـتح الـقـرن الــعـشـرين يـطـالب «رجـال الــدنـيـا اجلـديـدة» (أمـريـكـا)
خترعات «تسحق» أمراض الشرق االجتماعية:

كـــــاشـفُ الـــــكــــــهـــــربـــــاء لــــــيـــــتكَ تُــــــعْـــــنَى
بــــاخـــــتــــراعٍ يَـــــرُوض مــــنـــــا الــــطـــــبــــاعــــا

آلـــــــةٍ تــــــســــــحـقُ الــــــتـــــــواكلَ فـي الــــــشــــــر
ق وُتـــــلـــــقِي عـن الـــــريـــــاء الـــــقِـــــنـــــاعــــا(١) 

لقد جسد سخط الشاعر - وأمله في الوقت ذاته - التواكل والرياء في صورة حسية
تتطلبان السحق بآلة مادية ولو كانت من مخترعات الغرب «األمريكي». 

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٦٠ .
(٢) أحلان اخللود ص ٨٦-٨٧ .

(٣) ديوان فخري أبو السعود ص ٩٩ ١٠٠ .
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وعلى جانب مواز جند زكي مبارك يخاطب الغرب باعتزاز:
بـــنــــا اســـتــــهـــدت بــــصـــائــــرُ لم نَــــرُضـــهـــا

ـــــــواعـــــــيــــــــد الـــــــكـــــــذابِ خــــــــداعـــــــاً بــــــــا
كـــــــــدَأْبِــــــــــكُـم وقـــــــــد مَـــــــــرنـتْ نـــــــــهــــــــــاكمْ

عـــــــلـى ســـــــتــــــر اخلـــــــيـــــــانـــــــةِ بـــــــاخلِالب
لـــــــنــــــــا اخلـــــــلــــــــدُ الــــــــذي لن تــــــــرزقـــــــوهُ

ولـــــــو أوتِــــــيـــــــتُـم مُـــــــلْك الـــــــســـــــحــــــاب(٢)

عاني احلسية عاني التجريديـة - يتحوالن إلى دائرة ا فاخليانة واخلـلد - وهما من ا
نح بالنهب واالستالب. اخليانة شيء يُستر بأساليب اخلداع واخللد رزق ال 

وت في أشكال مادية مذوقة: وجند فخري أبو السعود يجسد كيد احملتل الدخيل والذل وا
فـــــــمـــــــهـالً مـــــــعـــــــشـــــــر الـــــــدُّخـالء مـــــــهالً

إالم نــــــــــــســــــــــــيـغ كــــــــــــيــــــــــــدكُـم إالمــــــــــــا!
َــــــــذلـــــــــة فـي حــــــــمــــــــانــــــــا أذاقـــــــــونــــــــا ا

وإن نـــــصـــــمـت أذاقـــــونـــــا احلِـــــمـــــامـــــا(٣) 

وعنـد انـتهـاء احلـرب ال يكـاد اجلـارم يـصدق أن الـسالم عـاد إلى الدنـيـا وأنه أصبح
ـصــابـيح الِــبـشــر واألمل أن تـزداد إشــراقـاً وأن تـســتـمــد وقـودهـا ـدوداً فــيـهــتف  ظالً 

عنوي) إلى السالم: ادي) من الشوق (ا (ا
ـ أصــــــحــــــيح عــــــاد الــــــسـالمُ إلى الــــــكــــــو

ــــــــــــــــــــدودا? ن وأضــــــــــــــــــــحــى ظِــالًّ بــه 
ـــــصــــابـــــيحُ زُهْــــراً ـ واســـــطــــعي أيـــــهــــا ا

واجــــــعـــــلـي شــــــوقَــــــنـــــا إلــــــيـك وَقـــــودا(١)

أمـا علي طه فيتمـثل له اجملد رواقاً له جدران عـليها صـور اخلالدين من األبطال من

(١) ديوان اجلارم جـ١/ ص٣١-٣٢ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص ١٢٤ .

(٣) ديوان شوقي جـ١/ ص٥١٧ .
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أمثال ربان حامـلة الطائرات «كارجيس» الذي دخل بـاب اجملد واجتاز ساحته وسار فيه ثم
رأى في «أقداسه» تمثال اخللود وقد نحته التاريخ من رخام الدهر:

رِواقُ مـــــــجــــــــدٍ عــــــــلى جــــــــدرانِـهِ رُفــــــــعتْ
لــــــــلـــــــــخـــــــــالـــــــــدينَ أمـــــــــاثـــــــــيـل وآثــــــــارُ

دخـــــلْـتَ من بــــــابه واجـــــتــــــزتَ ســـــاحـــــتَه
وســـــــرتَ فـــــــيـه عـــــــلـى آثـــــــار من ســـــــاروا

يــــــتـــــــيهُ بــــــاسْـــــــمكَ فـي أقــــــداسـهِ نُــــــصُب
رخــــامُـه الـــــدهـــــرُ والــــتـــــاريـخ حـــــفَّــــار(٢) 

كمـا اسـتـخدمت هـذه الـوسـيـلة الـفـنـية في جتـسـيـد مـعان مـجـردة مـثل: العـز والـشـعر
والـشر والـذكرى في سـياقـات أخرى تـتعـلق بتـجلـيات الـغرب في الـقصـيدة احلـديثـة. فالـعز

يعتلي صهوته «الطيارون الفرنسيون» وتخالهم مالئكة فوق اخليول في قول شوقي:
صــــهـــــوةَ الــــعِــــز اعـــــتَــــلَـــــوْا حتــــسَـــــبُــــهمْ

جــــــمـع أمالكٍ عــــــلى اخلــــــيـل تـــــســــــامى(٣)

وشعـر شكسبير يـتجسد - في نظر حـافظ - زهراً مبتالً بالنـدى ويزداد نضارة كلما
مـر الزمـان وألن نسيـجه الفـني يتـسم بالـقوة واجلـدة فهـو مثل الـنقـوش الفـرعونـية الـزاهية

األلوان:
نَــــــــدِيّ عـــــــلـى األيــــــــام يـــــــزدادُ نَــــــــضْـــــــرةً

ويــــــزدادُ فــــــيــــــهــــــا جِــــــدَّةً وهــــــو يَــــــقْـــــدُمُ
يُــــــــــــؤَتــي إلـى قــــــــــــرائـه أن نَــــــــــــسْــــــــــــجَـه

لــــــيــــــومٍ وأن احلــــــائِـك الــــــيــــــوم فـــــــيــــــهمُ

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٧٤ .
(٢) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٣٨ .

(٣) مرثية لشكسبير: محمد أبو الفتح البشبيشي أبولو مايو ١٩٣٣ .
- درس الشاعر في دار العلوم وتوفي قبل التخرج عن ١٩ عاماً.

رأة  ص ٧٩ . (٤) من وحي ا
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ـــعــــبـــدٍ كــــتـــلـك الـــنــــقـــوش الــــزاهـــيــــاتِ 
لــــفـــرعــــونَ الزالت عـــلـى الـــدهـــر تَــــسْـــلَم(١)

ة فـأضحت مثل «الكمائم» التي تخنق الـتجديد عند الشعراء أما تقالـيد الشعر القد
وتكبل انطالقهم:

فـــــــارفــــــعــــــوا هــــــذه الــــــكــــــمـــــــائمَ عــــــنَّــــــا
(٢) ودعـــــــونــــــــا نَــــــــشـمُّ ريحَ الــــــــشــــــــمـــــــالِ

ر شرابـاً في «مرثية لـشكسبـير» للشــاعر محمــد أبو الفتح والشر يـستحيل خـبزاً وا
البشبيشي (١٩١٥-١٩٣٤):

اآلن ال تـــــــرهـبُ بــــــرقـــــــاً لَــــــمَـــــــعــــــا
وال وشــــاةً خــــبـــــزوا الــــشــــرَّ مــــعــــا
ــرَّ دهــراً مــوجِــعَــا(٣)  لــقــد شـــربتَ ا

ويجسد صدقي الذكرى فيقول:
أنــــا الـــيــــوم من ذكــــراكِ في جـــوف هــــيـــكلٍ

رهــــــــــــيـب وهـــــــــــذا احلــــــــــــزنُ فـــــــــــيـه إلـهْ
أنــــــا راهـب الـــــــذكــــــرى وقُـــــــرْبـــــــانُ راهبٍ

 (٤) ـــــــعـــــــبــــــدهـــــــا إخــــــبـــــــاتُه وبـــــــكــــــاهْ

عـاني التـجريـدية - تـتحـول إلى معـبد يـعبد فـيه احلزن/ اإلله فـالذكـرى - وهي من ا
عبد الرهيب بل والقربان أيضاً هو الشاعر اخلاشع الباكي. والراهب الوحيد في هذا ا

ولـعـل في هـذه الــنــمـاذج وغــيـرهــا - خــاصـة عــنـد شــعــراء الـتــجــديـد - أثــر من آثـار
الرومـانتـيكـيـة والرمـزية الـغربـية عـلى شـعرنـا احلديث يـقول الـشـاعر الـفرنـسي بودلـير في

(١) الشاعر الرجيم بودلير: عبد الرحمن صدقي  ص ١٠٧-١٠٨ .
(٢) أسرار البالغة ص ٣٣ .

عاصر: د. الطاهر أحمد مكيص ٨٥ . (٣) راجع: الشعر العربي ا
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قصيدة «تراسل» :
ـديدة في اآلفـاق الـبـعـيدة وكـما تـخـتـلط األصـداء ا
فـي وحـــــــــدة غــــــــــامــــــــــضــــــــــة عـــــــــمــــــــــيــــــــــقـــــــــة
لـــــهــــــا رحـــــابــــــة الـــــنـــــهــــــار وشـــــمــــــول الـــــظالم
كـــــــــذلـك فـي مـــــــــعـــــــــبـــــــــد الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعــــــــة
تــــتـــــجــــاوب الـــــعــــطــــور واأللـــــوان واألنــــغــــام(١) 

< التجـريـد

إذا كـان التجـسيد يـتجه نحـو التـقريب والتـحديد فـإن الشاعـر قد يلـجأ إلى اجملردات
ستويات ـدركة من األفهام على اختالف ا تفق على تصورها وا ليصور بها احملـسوسات ا
الـثـقـافـيـة يـحـول احملــسـوس إلى مـجـرد لـيـخـرج بـه من أسـر احلـواس إلى أفق أرحب غـيـر
محدود يلتمس فيه الروحانية ويالمس الغموض والضبابية وإن شئت - بتعبير عبدالقاهر

مرة أخرى - «لطفت األوصاف اجلسمانية حتى تعود روحانية ال تنالها إال الظنون»(٢) .

وليست الغاية - هنا - تناول ما يثيره التجريد من نقاش وعدم اعتراف أحياناً بدوره
ـا ما تنتـجه هذه الوسيـلة الفنـية من صور خـيالية وهو على صعيـد اإلبداع الشعري(٣)  وإ
مـا ال يكـاد يخـلو مـنه ديوان حديـث ومن جانب آخـر فإن التـجريـد اخلالص ال يـكاد يـتحقق

فمن امتزاج االثن معًا: احلسي واجملرد تولد الصور وهو ما بان في قصيدة الغرب.

يظهر شيء من هذا في مفتتح قصيدة شوقي عن «نابليون» :
ْ قفْ عـــــــــلى كَــــــــنْــــــــزٍ بـــــــــبــــــــاريسَ دفــــــــ

ْ ــــــــعــــــــالـي وثَــــــــمــــــــ مـن فــــــــريــــــــدٍ فـي ا
وافــــــــــتـــــــــقـــــــــدْ جـــــــــوهـــــــــرةً مـن شـــــــــرفٍ

صَـــــدَفُ الـــــدهـــــر بِــــتِـــــرْبَـــــيْــــهـــــا ضـــــنــــ
قــــــــد تــــــــوارتْ فـي الـــــــــثــــــــرى حـــــــــتى إذا

قـــــدُمَ الــــــعـــــهــــــدُ تـــــوارت فـي الـــــســــــنـــــ

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٥٦٤ . تربيها: مثنى ترب وهو النظير.
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غُــــــربـتْ حـــــــتـى إذا مـــــــا اســـــــتـــــــيـــــــأسَتْ
دَنَــت الــــــــــــــــــدارُ ولـــــــــــــــــكــن التَ حـــــــــــــــــ

لـم تُــــــذِبْ نـــــــارُ الـــــــوغـى يــــــا قـــــــوتَـــــــهــــــا
 (١) وأذابــــــــــتْـه تــــــــــبــــــــــاريـحُ احلــــــــــنــــــــــ

فالصورة التي سكها شوقي من أجل القـائد الفرنسي الشهير تقع في منطقة وسطى
عالي ب الـتجريـدي واحلسي فـالكـنز الـدف ليس بـالتـأكيـد كنزاً مـادياً بل هـو من فريـد ا
اديـة مـهـما غال ثـمـنـها والـصـفـات ولم يكـتف بـأن يـكون نـابـلـيون «جـوهـرة» من اجلـواهـر ا
فـمازج احلسـي باجملرد «جـوهرة من شـرف»  فمـا أندرهـا من جوهـرة! تتـوارى في اخللود
تـتغـرب لـتقـتـرب وتتـعـرض لنـار احلـروب واحملن لتـتـوهج وتتـصـفى أكثـر لـتظل مـنـها مـعان

تتعلق بالبطولة والصالبة والصفاء.

كما يتجرد «الشالل» عند شكري:
يـــــــــا أخــــــــــا الـــــــــصــــــــــمـت فـي اجلـاللـــــــــة

والـــروع وصـــنـــو الـــنــــكـــبـــاءِ والـــهـــوجـــاءِ
إن فـي الــــــقــــــلـب لــــــوعــــــةً مــــــا تـــــــقــــــضَّى

أنـت حـــــــــاكـــــــــيـتَ هـــــــــمَّـــــــــتـي ورجـــــــــائي
أحـــــسـبُ اخلـــــلـــــد مــــــثل مــــــائك يــــــنـــــهـــــا

رُ ونـــــــفـــــــسـي في مــــــــائه كـــــــالـــــــهـــــــبـــــــاء
أنـت فــــــــــــــجَّــــــــــــــرت فـي ضــــــــــــــلــــــــــــــوعـي

يــنــبـوعــاً من الــشــجــو مُــســرعـاً فـي دمـائي

إنه يـسـتـوحي من مـنـظر الـشالل الـصـاخب أفـكـاراً تأمـلـيـة ومـشـاعر شـجـيـة فـصوت
الـشالل في روعـته ومهـابـته مثل الـصـمت التـام في روعـته فـلكل مـنـهمـا روعة وهـو يـحاكي
الهمة والـرجاء عند الشـاعر وإذا كان اخللـد يتجسـد «مثل مائك» فإنه سـرعان ما يعود إلى

(١) ديوان شكري ص ٥٥٦-٥٥٨ . احلباء : العطية.
صدر السابق ص ١٠٠ . (٢) ا

ص ١٦٥ . (٣) ديوان فخري أبو السعود



- ٣٥١ -

عاني التجريد فالنفس كالهباء. واليـنبوع الذي تفجر في ضلوعه هو ينبوع «من الشجو» وا
وهكذا يوغل في التجريد:

أنـتَ أصـــــــــــــفــى مـن الـــــــــــــوداد وأنـــــــــــــقـى
من حــــــــبـــــــور الــــــــنـــــــعــــــــيـم والـــــــسَّـــــــراءِ

أنـت كــــــــالــــــــدهـــــــــر تــــــــأخــــــــذ الــــــــتّــــــــرب
والـــعــســـجـــد حــتـى تــعـــيـــده بــاحلـــبــاء(١) 

كن أن جنده أيضاً في حديثه عن «الشاعر بيرون» : وهذا ما 
قـــــد اجــــــتـــــبـــــيـتَ من اآلراءِ أشــــــرفـــــهــــــــا

(٢) حــتى كــأنـك مــعــنى الـــصــدق في اخلــبــرِ

ويزور فخري أبو السعود كنيسـة «وستمنستر أبى» وهي من أفخم الكنائس بإجنلترا
وفيها يدفن كبار الرجال في تلك البالد وفي ظل األجواء الروحانية يزدهر التجريد:

ـ هـــــنــــــا حَـــــرَمُ اخلــــــلـــــد الــــــذي عمَّ ذكـــــرُهُ
فـــــمَـــــلْــــحُـــــودُهُ فـي عــــالـم الــــذكـــــر يُـــــولــــدُ

ـ سِــجل ألحـــقـــاب الــعـــصـــور الــتـي مــضتْ
ــــــتــــــبــــــدد جتــــــمَّعَ فـــــــيه شــــــمـــــــلُــــــهــــــا ا

ـ إذا انـــطــلـــقتْ فـــيه الــنـــواقــيـس خــلـــتــهــا
صــــدى الــــعُــــصُــــرِ اخلــــالـي به يــــتــــردد(٣) 

ادة وحـدها عاجزة إن الشـاعر الشـرقي تغلب عـليه النـزعة الروحـانية الـتي ترى «أن ا
عن أن تـشـرح كل مـا يحـدث في الـعـالم بل ال يـفـسرهـا إال الـقـول بوجـود شيء غـيـر مادي

ادي»(١) . شيء روحاني وراء هذا الشيء ا

: ب الغرب والشرق. الثقافة  العدد (٢) ١٠/١/١٩٣٩ . (١) أحمد أم
(٢) ديوان شوقي جـ١/ ص١٥٧ .

(٣) ديوان علي محمود طه ص ١٥٩ .
(٤) السابق ص ٣٦١ .
(٥) السابق ص ٣٢٠ .
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لهذا لم يتوقف كثيراً أمام فخامة البناء أو براعة التصاوير واهتم بتجريد احملسوس
وت كـما يحـسب ما قبل عـنى الذي يتـوافق مع نظـر شرقي يحـسب ما بعـد ا واستـخالص ا
ـقـبور «عـالم الـذكر»  ـوت هـكذا يـصـبح الـبنـاء «حـرم اخللـد» و«سـجل» للـزمـان ويدخل ا ا

وصوت النواقيس هو «صدى» التاريخ.

وفي حلظة ما تتراءى تماثيل روما لشوقي واضحة وضوح احلقائق:
ــدى وإبـانَــهْ(٢)  وتـمــاثــيــل كـاحلــقـــائـق تـزدادُ وضــوحـــاً عــلى ا

اديـة فالعـشاق على ـغرق في ا ضي عـلي طه إلى مدى أبعـد فيجـرد احملسوس ا و
ضفاف «نهر الرين» :

أقــــبـــــــلــــوا كـــــالــــضـــــــوء أطــــيـــــــافــــاً وأحـالمــــــاً لِــــطــــافــــــا(٣) 

والبحر والفتيات في «الريفيرا» الفرنسية تستحيل رؤى صافية:
الــــــبـــــــحــــــرُ واحلــــــورُ فـــــــيه ســـــــابــــــحــــــة

 (٤) رؤىً بــــــهــــــا بـــــات يــــــحــــــلمُ الــــــقــــــمـــــرُ

ويـشــبه سـواد الــلـيل بــالـســخط في قـصــيـدة «بـ احلـب واحلـرب» وقـد عــانى بـعض
ويالتها:

ودجـىً كـــــــــــالـــــــــــسُّـــــــــــخـط مـن بـــــــــــعـــــــــــد
ـــــغـــــمـــــضـــــا(٥)  قـــــد دعـــــونـــــا جنـــــمـه أن يُ

عقول تشبيه شعر شكسبير باإلجنيل في قول حافظ: عقول با ومن أمثلة تشبيه ا

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٧٤ .
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٥١ .

ناسبـة مرور ثلثمائـة عام على وفاة شكـسبير وال مجال - قصيدتا حـافظ وشوقي نشرتا سـنة ١٩١٦ 
- هنا - لتـحقيق األسبق مـنهما في النـشر. لكن أشيـر إلى أن شوقي قد شبه أدب هـيجو باإلجنيل في

نشورة عام ١٩٠٢ . ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٦١ . قصيدته «ذكرى هيجو» ا
(٣) اللحن التاسع: إبراهيم زكي. السياسة األسبوعية ١٩٣٣ .
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أتـــــــاهُمْ بـــــــشـــــــعـــــــرٍ عـــــــبـــــــقـــــــريٍّ كـــــــأنه
 (١) ســــطــــور من اإلجنــــيل تُــــتْــــلـى وتُــــكْـــرَمُ

وجند الصورة نفسها عند شوقي في حديثه عن قصص شكسبير:
ــــثّــــلـــةً مـــهــــمــــا تُــــمـــثَّـلْ تـــرى الــــدنــــيـــا 

 (٢) أو تُـــــــتْـلَ فـــــــهي مـن اإلجنـــــــيـل أجــــــزاءُ

سرة» للموسيقار بيتهوفن يقول الشاعر إبراهيم زكي: ومن وحي «اللحن التاسع أو حلن ا
ـ والـــلــحن أشـــجى لـــغــات احلـــزن قــاطـــبــة

نــــعـم وأشــــجـى لــــغـــــات الــــفـــــرح من قــــدمِ
ـــــســـــرة يــــــا حلن اجلـــــمـــــال ويـــــا ـ حلن ا

حلـن الـــــــنــــــــعـــــــيـم الــــــــذي ولى ولـم يـــــــدم
ـــا ســـمــــعـــتـك خـــلت الــــنـــفس قــــد دخـــلت

نــــــقــــــيـــــة الــــــذيل فـي قــــــدســـــيــــــة احلـــــرم
أو أنــــهـــا فـي جــــنــــان اخلـــلــــد قــــد رتــــعت

تـــلــهـــو وتــمـــرح في بـــحــبـــوحــة الـــنــعم(٣) 

ــوسـيـقى الـرحــبـة مع الـرغــبـة في الـتــخـلص من أدران الـواقع فــالـتـحـلــيق في آفـاق ا
وجهامـته اليومية أدى إلى سيطرة الكـلمات اجملردة على معجم الشـاعر أما الكلمات الدالة

. على احملسوس فال تكاد تب

ومقـدمـة الشـاعـر الـنثـريـة للـقـصيـدة تـدل على شـيء من تلك اآلفـاق الـتي أشار إلـيـها
الشاعر احلديث معانقاً ومستلهماً وفيها يقول:

ـمـلكـة الـسـمـاويـة حـيث ال تـسـمع غـيـر أحلـان مالئـكـيـة جتـلب لـنفـسك «دخـلت الـيـوم ا

(١) د. علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية احلديثة ص ٢٢٠ .
(٢) د. عبـدالفتـاح عثمـان: الصورة الـفنيـة في شعر شـوقي الغنـائي. فصول م٣ الـعدد ١ أكتـوبر - ديسـمبر

١٩٨٢ . ص ١٥١ .
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مـلـكة الـواسـعة وهـذا اخلـلد الـكـبيـر وددت لـو أني صرفت فـيـها الـطمـأنـينـة والـسالم. هـذه ا
ساعـات العـمر جمـيعـاً وويح للـساعـات الضنـينـة التي تـمر ثقـاالً في العـمل اليـومي وال أظفر
مـنهـا بسـاعـة إال بشق الـنفس وبـعد اجلـهـد اجلهـيد. تـلك السـاعـة هي ساعـة أن أصغي إلى

أحلان ذلك العبقري الفذ والفنان الكبير (بيتهوفن)...» 

< القـص الشـعـري

في هـذا الــلــون من الـتــصـويــر يـنــتـقل الــشــاعـر - ولــو جـزئــيـاً - من الــشـعــر الـذاتي
ــوضــوعي objective مـن حــديث الــنــفس والــكــشف عن الــنــوازع subjective إلـى الــشــعـر ا

والعواطف إلى رؤية موقف كلي وحدث يتطلب تصويراً بتقنيات مستعارة من فن القصة.

ة جـداً ترجع إلى مـا قبل اسـتقـرار الرواية وعالقـة القـصيـدة بالـقصـة أو الرواية قـد
جنساً أدبياً مستقالً بقرون طويلة حيث كانت الرواية مجرد حكايات ساذجة ليس لها أسس
ـبـكرة - عـنـصر ـرحـلة ا فـنـية مـسـتقـرة فـقد اسـتـعارت الـقـصيـدة من الـرواية - مـنـذ هذه ا

. (١) «القص» أو «احلكاية» الذي كان جوهر الرواية أو القصة في ذلك احل

وقد اتسـعت قصـيدة الـغرب لـلنـسيج احلكـائي أو القـصصي وتـضمـنت مشـاهد على
واقف قـدر من الـدراميـة حيث «حتـفل بـاحلركـة والتـوتـر والنـمـو فتـتدافع األحـداث وتـنمـو ا
ـشـاهـد في وحـدة نـامـيـة مـتـآزرة ويـتـركـز االهـتـمـام في هـذه الـصـورة عـلى الـفـعل وتـتـابع ا
شـهد حـيوية وتـدفقـاً وتستـخدم الـعناصـر اللـغوية واحلركـة والصراع الـذي يضـفي على ا
من مفردات وتراكيب في تـعضيد الصورة الدرامية وإبرازهـا بحيث تتشكل في النهاية من

وسيقي»(٢). احلدث واللغة واإليقاع ا

يضـمن حافظ قـصيـدته «زلزال مِـسيـنا»(١)  مشـهداً تـصويـرياً تـكاد تـتكـامل عـناصره
روع: احلسية من حركة وصوت ولون فضالً عن زمن احلدث ا

خُـــــــــــسِـــــــــــفـتْ ثـم أُغْـــــــــــرِقَـتْ ثـم بــــــــــادتْ
قُــــــــــــضــيَ األمــــــــــــرُ كــــــــــــلُّـه فـي ثــــــــــــوانـي

وأتـى أمـــــــــرُهـــــــــا فــــــــأضْـــــــــحَـتْ كـــــــــأنْ لم

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٢١٥-٢٢٠ .
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ـــــــــلـــــــــدان تـكُ بـــــــــاألمـس زيــــــــــنـــــــــةَ الــــــــــبُ
بَــــــغـتِ األرضُ واجلِـــــــبَـــــــالُ عــــــلـــــــيـــــــهــــــا

وطــــــغى الــــــبــــــحــــــرُ أيَّــــــمــــــا طــــــغــــــيــــــان
تـــلـك تـــغـــلي حــــقـــداً عـــلـــيـــهــــا فـــتـــنْـــشَـــقْـ

ـــــغــــلـــــيــــان ــقُ انــــشـــــقــــاقـــــاً من كـــــثــــرةِ الَ
فـــــتُــــــجـــــيبُ اجلــــــبـــــالُ رَجْـــــمــــــاً وقـــــذفـــــاً

بــــــــــــــشُــــــــــــــواظٍ مـن مــــــــــــــارجٍ ودخــــــــــــــان
وتــــــســــــوقُ الــــــبــــــحــــــارُ ردًّا عــــــلــــــيــــــهـــــا

جـــــيـشَ مـــــوجٍ نــــائـي اجلـــــنـــــاحَـــــيْنِ داني
ــــــوتُ أســـــودُ الــــــلـــــون جَـــــوْن فـــــهــــــنـــــا ا

ـــــوتُ أحــــــمـــــرُ الـــــلــــــونِ قـــــاني وهــــــنـــــا ا
ودعــــــا الــــــسُّــــــحْـبَ عــــــاتــــــيــــــاً فــــــأمــــــدَّتْهُ

بــــــــــجـــــــــيـشٍ مـن الـــــــــصـــــــــواعـق ثــــــــــاني
فـــاســـتـــحـــال الـــنَّـــجــاءُ واســـتـــحـــكَـمَ الـــيــأ

س وخــــــــارتْ عـــــــزائـمُ الــــــــشــــــــجــــــــعـــــــان

ـدينة اإليطـالية «مسـينا» كارثـتان: زلزال األرض وفيـضان البحر لقد اجـتمعت على ا
ـاضـيـة متـوالـيـة (خـسفت أغـرقت بـادت) لـتـصور احلـدث بـتـمـامه ووجد وجـاءت األفعـال ا
الشاعـر نفسه - إزاء ذلك - يردد تعبيـرًا نثرياً جاهزاً «قضي األمـر كله في ثواني» مستمداً
إياه من أجـواء التسليم القدري عـند عموم الشعب والتـعابير النثريـة من طبيعة الصور التي

جتنح نحو القص بشكل عام. 

ثم يسـتمـر في رصد مـشهـد الطـبيـعة الـغاضـبة: األرض تـنشق واجلـبال تـقذف كرات
شهد كله وت بألوانه وأشكاله على ا النيران وموج البحر يشتد تالطمه ويتسع ويسيطر ا

ية للنشر - لوجنمان ١٩٩٥ ص٢٥ . صرية العا (١) د. يوسف حسن نوفل: أصوات النص الشعري. الشركة ا
(٢) ديوان اجلارم ص ٢٤٨ . الطلى: األعناق طفلة: ناعمة غرب الدمع: مسيله لج به: الزمه الليت: صفحة

العنق األخدع: عرق الوريد
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وتتراجع إرادة احلياة.

ـوقف» في اختـياره واءمـة بـ الكـلمـة وا ا يالحظ أيـضـاً حرص الـشاعـر عـلى «ا و
للصور القريبة والتعابير البـسيطة بل لعل من أبرز وسائل التعبير عند حافظ ما يتمثل «في

وقف في شكل تصويري»(١)  جتسيد ا

وهو ما يتواءم من جانب آخر مع بساطة حياة حافظ وكونه شاعر الشعب.

قـريب من األجواء ذاتهـا  أجواء الدمار والـويالت ما يقص اجلـارم شعراً عن احلرب
العظمى (١٩١٤):

ــــــــــــــــرحُ فــي ســــــــــــــــرجِـهِ كــم فــــــــــــــــارسٍ 
يَـــــهــــــتــــــزُّ كـــــالــــــغـــــصـن وقــــــد أَيْـــــنــــــعـــــا

تــــــــــمـــــــــشـي بــــــــــنـــــــــاتُ احلـي فـي إثـــــــــرِهِ
يَــــــــرْشُــــــــقْـــــــــنَـهُ بــــــــالـــــــــزهــــــــر إذ وُدعــــــــا

مـن كل بــــــيـــــــضــــــاءِ الــــــطُّــــــلَـى طَــــــفْــــــلَــــــةٍ
ــــــلــــــعــــــا أســــــطَـعَ من بـــــــدر الــــــدجـى مَــــــطْ

تــــــــــكُـفُّ غَــــــــــرْبَ الــــــــــدمـع أن يُــــــــــرْتَـــــــــأى
ـــــــمـــــــعــــــا وحتــــــبِـسُ الـــــــزفـــــــراتِ أن تُــــــسْ

ــــــــــــــــــــــــــــوتُ فــــــــــــــــــــــــــــأودى بــه لَـــجَّ بـــه ا
ـــــــــدعــــــــا وحـــــــــزَّ مـــــــــنـه الـــــــــلـــــــــيـتَ واألَخْ

مــــــــــــــــات فــال قــــــــــــــــبــــــــــــــــر لــه مــــــــــــــــاثـل
وال بـــــــكى الـــــــبــــــــاكي وال شَـــــــيَّـــــــعـــــــا!(٢) 

يقدم القص الشعري - هنا - صورة فارس غربي قتل وهو مازال في زهرة الشباب
الي الـضحايا التي سـقطت صرعى تلك احلـرب ولهذا يأتي مجـهول الهوية ال وهـو مثال 
يـقصـد به شـخص محـدد ومالمحـه الشـخصـية تـنـحصـر في كونه شـابـاً قويـاً يجـذب إليه

(١) الرسالة العدد (٣٢٧) ٩/١٠/١٩٣٩ .
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عيون «البنات».

ضارعة بدور فاعـل في استحضار الصورة وفي حـركتها حيث تغني وتقوم األفـعال ا
رح يـهـتـز تـمشي يـرشـقـنه تـكف حتبس. عن اتسـاع اجملـاز واخلـيـال وهكـذا تـتـوالى: 
ـفجـعة لـيرسم نـهايـة «تراجـيديـة» مؤسـفة وت والـنهـاية ا ويـوغل الشـاعـر في حشـد ألفـاظ ا
(أودى حـز مات قـبر) وكـما بدأ بـالفـارس مجـهوالً ينـتهي به في غـيابـة الالمكـان «فال قبر

له..» وال عزاء لإلنسانية - عندئذٍ - في سعيها احملموم نحو الهالك والدمار.

شـهد حتى يصـبح قصة شعريـة في احلرب الثانـية عند مـحمود اخلفيف في ويتسع ا
مطولته «وداع..»(١)  وفيها يـقص حكايـة زوجة وفية في حـياتهـا الناعمـة تتنفس احلب وفي
«عـشـهــا الـهـانئ احلـالم» تـشــارك زوجـاً شـابـاً لـكـنــهـا تـفـيق عـلى صــيـحـة احلـرب ونـذرهـا
ــشـئـومــة تـفـيـق «عـلى الـهــول مـلـهــوفـة» ومـا كــانت تـخـشــاه وحتـذره يـحــدث في حلـظـات ا
فيُستـدعى الزوج احلبيب إلى سـاحة القتـال وهنا تتـوالى صور الوداع الضـارعة التي تقوم

على الفعل وزمنه وتنحسر التشبيهات واالستعارات:
تـالصق قــــــــلـــــــبــــــــاهـــــــمــــــــا فـي عـــــــنـــــــاق

يــــــزيــــــد األسى فــــــيــــــهــــــمــــــا والــــــضــــــنى
ـــــــــســــــــتـــــــــحـــــــــيل تــــــــلـح وتـــــــــســــــــألـه ا

ــــــكــــــنـــــا فــــــيـــــا لــــــيــــــتـــــهــــــا طــــــلــــــبت 

ويـتـدخل الـشـاعـر - كـمـا الـراوي - في الـصـورة ليـعـلن مـشـاركـته الـوجـدانـيـة «..وكـنُت فدى
شاركة - بال داعٍ- «إذا لم ترف قلوب له فهن من الصخر..». الراحل الباسل» ويحاول تبرير هذه ا

وقف ويستـمر في سرد الـقصة من اخلـارج فيُعـجب بتجـلد الزوج احملـارب في هذا ا
رغم «مـعاني الفجيعـة» التي تمأل ناظريه فـهو يريد أن يظل جـديراً بزوجته احملبة إنه احلب
وت لذا «سيمضي إلى الروع ثبت اجلـنان» ويكتئب البيت وتطوف بأرجائه الوحشة حتى ا
ويزداد بـكـاء األطـفـال وعـنـدما تـطـول الـغـيـبـة وال خـبر عن زوجـهـا الـغـائب يـصـحـو سؤال

(١) األستاذ محمود شاكر: ويلك آمن! الرسالة العدد (٣٦٥) ١/٧/١٩٤٠ .
(٢) راجع: ديوان علي محمود طه ص١٠٩-١١٢ ص ٣٦٨-٣٧١ ص٣٥٢-٣٥٥ .
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احلـرب وأهــوالـهـا ويــتـراءى «عـلـى األفق لـون الـدم» تــعـود روح الــزوج إلى زوجـته لــتـمـسح
«أجفانها الهامية».

ـدنيـة األوربيـة احلـديثـة في سـعـيهـا خليـر اإلنـسانـيـة? وأثبـتت بـهذه تُرى هل أخـفـقت ا
احلرب و«بكل دليل أنها مهما تكن أحسنت إلى اإلنسانية فلم حتسن مرة واحدة أن تضبط
نـوازع الـنـفس وتــردهـا إلى الـطـريق الـواحــد الـذي يـنـبـغي أن تـصــدر عـنه حـتى تـكـون كل
أعمالـها نقية طاهرة متشـابهة ذلك الطريق هو طريق الروح الـذي ال يتم لعمل تمام وال يظفر

بخلود أو بقاء إال أن يكون فيه مس الروح وطهارة الروح وقدس الروح..»(١) .

ويتـولد الـقص الشـعري عـندمـا تقـوى جسـور اإلنسـانيـة ب الـشرق والـغرب ويـتبادل
رأة الغربية العبور إلى عالم اآلخر. الطرفان: الشاعر الشرقي وا

هذا مـا يظهر في قصـائد مثل «أغنية اجلـندول» و«أندلسية» و«فـلسفة وخيال»(٢)  لعلي
وقف وينطق محمـود طه ويبرز فيها جميـعاً عنصر قصصي آخر هو احلـوار وبه يتجسد ا
باحليـاة كمـا يتـآزر معه إيقـاع موسـيقي عـال وتنـويع في القافـية فـيؤدي الـوزن (اخلفيف)
ـا يـتـنـاسب مع حـاجـة في الـقـصـيـدة األخــيـرة - دورًا يـتـمـثل في تـدفق نـغـمــاته وحتـدرهـا 
احلوار الـقـصصـي وجتري عـلى نـسق «الربـاعـيات» فـتـتغـيـر القـافـيـة من مقـطع إلى مـقطع

شاعر أو خفوتها. جتاوباً مع تسلسل األفكار وتصاعد ا

ساء دينة في ا وهكذا قـضيا يومهما في الـغابة «مرح فرح وقبـل أن يعودا إلى ا
كـتنف طريـقهمـا ونقـشا اسمـيهـما على بـعض األشجار..» كانا قـد أكال من شجـر التفـاح ا

ا تترجم عنه هذه القصيدة: وهذا جانب 
هــــهــــنـــــا يــــا ابـــــنــــةَ الــــبـــــحــــيــــرات واألو

ديـــــــةِ اخلُـــــــضْــــــــرِ والـــــــرُّبـى واجلـــــــبـــــــالِ
صــــــدَحَ احلبُّ بــــــالـــــنــــــشــــــيـــــد فــــــلــــــبَّـــــيـ

ــــــنــــا نـــــداءَ الـــــهـــــوى وصـــــوتَ اخلـــــيــــال

رأة ص ٢٣٨-٢٤٢ . (١) من وحي ا
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وَتـــبِـــعْــــنـــا عـــلى خُـــطى الـــفـــجـــر مـــوســـيـ
ــــــقـى مـن الـــــعُــــــشب والــــــنـــــدى والــــــظالل

ـــــمـــــعـــــنـــــا حـــــفـــــيـفَ أجـــــنـــــحـــــةٍ تــــهْـ وسَ
ـــــفـــو بـــهــــا الـــريحُ مـن كـــهـــوف الــــلـــيـــالي

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــلـتِ لي واحلـــــــيـــــــاءُ يــــــــصـــــــبُغُ خـــــــدَّيـ
ـكِ: أنــــــــار تــــــــمــــــــشي بــــــــهــــــــا أم دمـــــــاءُ?

مـلءُ عـــــيـــــنـــــيك يـــــا فـــــتـى الـــــشـــــرق أحال
م ســـــــكـــــــارى وصَـــــــبْـــــــوة واشـــــــتـــــــهــــــاء

ــــــشــــــوق ابــــــتــــــســـــام وعــــــلـى ثــــــغــــــركَ ا
ضَـــــــــــــرَّجــــــــــــتـه األشــــــــــــواقُ واألهــــــــــــواء

أوَ حَــــــــقــــــــاً دنــــــــيــــــــاك زهــــــــر وخــــــــمــــــــر
وغــــــــــــــــوانٍ فـــــــــــــــــواتــن وغــــــــــــــــنــــــــــــــــاء?

ويحـاول الشاعـر الرد عـلى تلك الـصورة الـنمـطيـة للـشرقي والـراسخة في ذهـن فتاته
الغربية ملخصاً دفاعه في هذا البيت:

ــــــنْـ أنـــــــا أهـــــــوى روحــــــيَّـــــــةَ الـــــــعــــــالـم ا
ـــــــظـــــورِ لـــــكـنْ بــــاجلـــــســـم والـــــوجــــــدانِ

ومن النماذج اجلـيدة التي تمـتاح من الواقع صورة قـصصية بـالغة الرهـافة والصدق
: يرسم في الـقسم األول لوحة قـصيدة «مـينـاء نابولي»(١)  لـصدقي وهي تنـقسم إلى قسـم
شوب بـ «ورد الصباح» وبركان «فيزوف» واألبراج والروابي اء ا وافية التفاصيل للميـناء وا

والقباب وهو يبدؤه بهذا احلدث القصصي:
صـحــوتُ عـلى الـتــهـلـيلِ والـهــاتف الـعـالي:

هــــنــــا نــــابــــلـي في األفق تــــخــــتــــالُ كــــاآللِ

فاتنها بقدر وال يهمنا هذا القـسم الذي يبدو فيه الشاعر عاشقاً للطـبيعة مسحوراً 
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مايهمـنا القسم الثـاني حيث احلركة والـتوتر والنمـو وفيه تلقي السـفينة مراسـيها «ضحوة»
ويجـوس الـشـاعر ديـار الـفن مـعجـبـاً «إلى أن ونت شـمس الـنهـار» أو غـربت وهـكذا يـتـحدد

شهد الثاني من القصة األسيانة: الزمان ليبدأ ا
فــــــــــــمِـــــــــــلْــتُ إلـى خـــــــــــانٍ أُواكــلُ أهـــــــــــلَـه

وأنـــــقَعُ مـن مـــــشـــــروبـــــهم حـــــرَّ أوصـــــالي
وقـــــام مُـــــغــــــنـــــيـــــهـم يـــــغـــــنـي شـــــرابَـــــهم

عـــلى مِـــعْـــزَفٍ مُـــسْـــتــــكـــمل الـــنـــطق قـــوّال
يــــــغـــــني أغـــــانـــــيــــــهم حِـــــراراً شـــــجـــــيّـــــةً

بـــنَـــغْـمٍ شـــديــــد الـــوَقْع فـي الـــقـــلـبِ فـــعّـــال
يــــــلـــــــذُّ ألســـــــمــــــاع اخلـــــــلـــــــيــــــ وقْـــــــعُه

ولـــــكــــــنه عـــــنــــــد الـــــشَّـــــجـي جـــــدُّ قـــــتّـــــال
ـــهــجـــتي تـــوالى عـــلى ســـمـــعي وأفـــضى 

وفَـضَّ مـــــغــــــالــــــيــــــقي وحــــــطَّم أقــــــفــــــالي
فـــهــــبَّتْ مـن األعـــمــــاق هُــــوجــــاً عـــنــــيــــفـــةً

ُ أشــــــجـــــانـي فـــــزَلْـــــزَلْـن زَلْـــــزالي بـــــراكـــــ
وثـــارتْ إلى عــــيـــنـي الـــدمــــوعُ ســـخــــيـــنـــةً

وهـــزَّ كــــيــــاني الــــنَّـــشْجُ واشــــتــــدَّ إعْـــوالي
إذا بـي وأهـل اخلـــــــانِ حـــــــولـي رحـــــــمـــــــةً

َّــــا يــــســــألـــوا كُــــنْه أحــــوالي وعــــطــــفـــاً و
وقـــد راعـــهم كـــأسـي وخـــبــزي ومَـــطْـــعـــمي

مـــــــبــــــلَّــــــلـــــــةً من واكـفِ الــــــدمـع هــــــطَّــــــال
وجـــــاءَوا مُــــغـــــنـــــيــــهـم فـــــأجــــمَـلَ شــــدوَه

وقــــد أدركـــوا مــــأســـاة عــــمـــري بــــإجـــمـــال

(١) د. حسن فتح الباب: مأسـاة احلب في شعر عبدالرحـمن صدقي. مجلة الثقـافة - اجلزائر فبراير ١٩٨٥/
العدد (٨٥). وشعر عبدالرحمن صدقي دارسة فنية ص ٢١٥-٢١٦ .
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لــــقـــد أدركــــوا - يــــا حلنَ عــــمـــريَ - أنــــني
طــــروب إلـى حلـــــني فال حلـنَ يَـــــهْــــنـــــا لي

أسـلوب الـقص الـذي اعـتـمده الـشـاعـر في هـذه األبيـات جـعل مـنـها وحـدة واحـدة يـصعب
ـكان (أو اخلـان) يـحفل بـحـركة االجـتـزاء ببـعـضهـا وهي تـصور مـشـهداً قـصـصـياً مـتـكامًال فـا
الـشـخـوص واحلدث يـتـنـامى ويتـصـاعـد حتى يـبـلغ الـذورة وجنـد الغـنـاء الـشجي «يـلـذ ألسـماع
لتـاع «جد قتـال»  فال غرو أن تهب من األعـماق براكـ األشجان » ولكـنه عند احلـزين ا اخللـي
سـتور) و«أدركوا مـأساة عـمري» وراحـوا يجـملون ويهـتز الـكيـان بالدمـع والبكـاء (لقـد انكـشف ا

الغناء ولكن «ال حلن يهنا لي» بعد «حلن عمري» وال سبيل إلى السلوى أو العزاء.

وفي ظل هــذا الـنـسج الــقـصـصي احملـكم ال يــتـخـلى الــشـاعـر عن احـتــشـاده الـلـغـوي
ـثـال عـنـدما يـجـمع في الـبـيت الـسـابع بـ الـنَّشْج وألـفـاظه الدقـيـقـة اإليـحـاء فـعلى سـبـيل ا
ـعنى (فـالـنشْج: بـكاء من واإلعوال فـإنه يـرمي من ذلك إلى إظهـار مـا بيـنهـمـا من فرق في ا
ـشهـد بكل دقة غـير انـتحاب بـعكس اإلعـوال: رفع الصوت بـالبـكاء والصـراخ) ليـستدعي ا
وذلك نـوع من االستقصاء والـشمول لعـله صدىً من أصداء اإلعجـاب بابن الرومي الفارس

اجمللّى في هذه احللبة.

شهـد أشبه بـلحن سـيمفـوني تتـصاعـد حركاتـه حتى النـهايـة أو كأنه نـغم متصل إن ا
تـزج فيه اإليـقاع الـداخلي لـلعـازف باإليـقاع اخلـارجي وهو صـورة لنـفس أرهفـها األسى
وأومَضـها احلزن «لـقد كـانت صحـوة الذكـريات من الـعنف والـشدة بـحيث جـاءت القـصيدة
بـكائيـة ترثي تـعاسة الـبشر ال مـجرد تعـبير عن حـزن الشـاعر في موقف بـعينه مـحصور في
سرات الضائعة والزمن صيـر وهموم ا . ومن ذا الذي ال تشغله رحلة ا مكان وزمان معيـن

ولّي بعد أن يقرأ اجلزء الثاني من هذه القصيدة ?»(١) . ا

 رابعًًا : استدعاء الشخصيات التراثية

(١) د. شوق ضيف: شوقي شاعر العصر احلديث ص٤٦ .
عاصر. الشركة العامة للنشر والتوزيع - طرابلس ط (٢) استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي ا
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شـكـلت الـشـخـصيـات الـتـراثـيـة رافـداً مهـمـاً من روافـد الـصـورة في شـعـرنـا احلديث
و«لــيس من حق نـاقــد أن يـطـلـب من شـاعـر االنــفـصــال في صـوره عن أسالفه ألنـه يـصـبح
ـاضي ـنــبت ال أرضــاً قـطع وال ظــهــراً أبـقى والــفن ال يــعــرف الـثــورة الـنــهــائـيــة عــلى ا كــا
ــطـلق عـلى واالنـفـصــال احلـاد يـعــرف االبـتـكـار والــتـجـديــد ولـكن ذلك ال يــعـني اخلـروج ا
الـرسـوم بل ال يــزال يـتـصل بــهـذه الـرسـوم فــدائـمـاً هــنـاك اتـصـال»(١)  ولـيس االســتـعـانـة

بالشخصية التراثية إلثراء الصورة واتساع مداها إال دخوالً في هذا االتصال. 

وقـد تـطورت عالقـة الـشـاعر احلـديث بـعـد الـبارودي بـعـنـاصر الـتـراث عـبر مـرحـلـت
أساسـيتـ - في تقـدير الـدكتـور علي عـشري زايـد - أوالهمـا مرحـلة «الـتعـبير عـن التراث»
والـثانية مرحـلة «التعبـير بالتراث»  وتـمتد األولى حتى النصـف األول من القرن العشرين -
وهي فـترة الدراسة - ثم يقول: «ولـيس هذا تهوينـاً من قيمة الدور الـعظيم الذي قام به هؤالء
ـا هي مـحاولـة لـلتـفـرقة بـ طـبـيعـة مـرحلـتـ من مـراحل عالقة الـشـاعر الـرواد الـكبـار وإ
وروثه اقتـصر دور الشاعر في األولى منهمـا على مجرد نقل العناصـر التي يتعامل معها
ـستمر من عنـاصر التـراث كما هي في الـتراث دون محاولـة الستغالل الـعنصـر الشامل وا
في داللة هـذه العنـاصر التـراثية في الـتعبـير عن مواقف وجتـارب معاصـرة تتفق فـي داللتها
رحلة الـثانية التي سميناها الشاملـة مع هذه العناصر التراثيـة وهذا هو ما قام به شعراء ا
رحـلـة لـم يـقتـصـر الـشـعـراء عـلى نـظم ـوروث» أو تـوظـيـفه فـفـي هـذه ا مـرحـلـة «الـتـعـبـير بـا
ا جتاوزوا ... وإ الـعناصـر التراثيـة التي يتـعاملـون معهـا وسرد مضمـونها سـرداً تقريـرياً
ذلك إلـى اسـتـخـدام هـذه الـعنـاصـر اسـتـخـدامـاً فـنـيـاً فـي التـعـبـيـر عـن أشـد هـمـوم اإلنـسان
ـعـاصـر وقـضـايـاه مــعـاصـرة وخـصـوصـيـة بـعـد تـأويـل هـذه الـعـنـاصـر تـأويالً مـعـاصـراً ا
ـسـتـمرة بـعـد جتـريـدهـا من مالبـسـاتهـا ودالالتـهـا الـوقـتـية واسـتـخالص داللـتـهـا الشـامـلـة ا

العابرة..»(٢) .

فهـوم متـنوعة ووفـيرة فمن احلق رحلـة األولى بهـذا ا ـاذج ا وإذا كان من احلق أن 
أيضـاً أنها لم تخلُ تـماماً من الـنماذج اجلزئـية - وعلى مـستوى تكـوين الصورة الـشعرية -
الـتي استـدعى فيـها الـشاعـر احلديث الـشخـصية الـتراثـية لـيس للـحديث عـنهـا وحسب بل

(١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٥٠-٣٥٣ .
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ـعـاصـرة عـلـيـهـا كـمـا أن اســتـدعـاءهـا في ظـرف تـاريـخي مـعـ إلضـفـاء بـعـض الـدالالت ا
ـسـتـمرة في تـلك الـشـخـصـية عـبـر الـعـصور ـعـاني الـباقـيـة وا ومـوقف شـبيه يـوحي بـتـلك ا

وتتطلبها مرحلة الشاعر ومواقفه.

ـئـويـة ولـكي يــتـضح ذلك نـعــود إلى قـصـيــدة شـوقي عن «شـكــسـبـيـر»(١) فـي ذكـراه ا
الثالـثة وفي ظل حرب عـظمى طالت أرزاؤهـا العالم كـله وقد تنـاول شخصـيته في إطارين:
إطـار «التعبير عـن الشخصية» وإطـار «التعبير بـالشخصية» أو عـلى األقل انطالقاً منها. في
ـسـرحه وشـعـره اإلطـار األول تـنــاول مـكـانـة إجنـلـتـرا وأديــبـهـا الـعـظـيم من حــيث اإلشـادة 

وت. واإلعجاب بقدراته على حتليل النفوس وشكسبير في سياق ا

أمـا اإلطار الثاني فقـد تناول الشخـصية ليعـبر بها عن احلـال احلاضرة ومدى حاجة
ـناصرة احلق ومـواجهة جحـافل الظلم العـصر - عصـر اآللة واألسلـحة الفتـاكة - إلى أدبه 

والدمار:
يـــا واصفَ الـــدم يَـــجْـــري هـــا هـــنـــا وهـــنــا

قم انـــــظــــــر الـــــدمَ فـــــهـــــو الـــــيـــــومَ دَأْمـــــاءُ
المُــــــوك فـي جــــــعــــــلـك اإلنــــــســــــانَ ذئبَ دمٍ

والـــــيــــــومَ تـــــبـــــدو لـــــهـم من ذاك أشـــــيـــــاء
وقــــــيـل أكــــــثــــــر ذِكْـــــــرَ الــــــقــــــتـل ثم أَتَــــــوْا

مـــــــا لـم تَـــــــسَـــــــعْـه خـــــــيـــــــاالت وأنـــــــبــــــاء
كــــــانـــــوا الـــــذئــــــابَ وكـــــان اجلـــــهـلُ داءهُم

والـــــيـــــومَ عــــلـــــمـــــهـمُ الــــراقـي هـــــو الــــداء
قمْ أيـــــــد احلـقَّ في الـــــــدنــــــيـــــــا ألــــــيـس له

كـــــتــــيـــــبـــــة مــــنـك حتت األرض خَـــــرْســــاء?
وأيـن مـــــاضــــيـــــة فـي الـــــظــــلـم قـــــاضـــــيــــة

وأيـن نــــــــافــــــــذة فـي الــــــــبــــــــغـي نَــــــــجْالء?
أيــــتــــركُ األرضَ جــــانــــوهــــا ولــــيس بــــهــــا

(١) ديوان حافظ جـ١/ ص٧٢ .
(٢) محمود أبو الوفا دواوين شعره ص ١٣١-١٣٢ سافر الشاعر إلى باريس للعالج سنة ١٩٣٨ . 
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صــــحــــيــــفــــة مـــنـك في اجلــــانــــ ســـوداء?
تــــأوِي إلــــيــــهـــــا األيــــامَى فــــهـي تــــعــــزيــــة

ويـــــســــتــــريـحُ الــــيــــتـــــامى فــــهـي تَــــأْســــاء

وإذا كـان هذا الـتـناول قـد اسـتغـرق اجلـزء األخيـر من الـقصـيـدة (من البـيت الـسادس
) فإننا جنـد مثل هذا يتـكرر في قصيـدتيه عن شاعر والثالث إلى البـيت اخلامس واألربعـ
فرنـسا «فـكتـور هيجـو»  وعن الروائي «تـولسـتوي»  فـقد اخـتص اجلزء األخـير من كـليـهما

ستقرة للشخصية األدبية التراثية. المح ا باحلديث عن احلال احلاضرة انطالقاً من ا

كـمـا جند الـشيء نـفـسه في قصـيـدة حـافظ في «ذكرى شـكـسبـيـر» فـيطل عـلى طـبائع
ـعـاصر ـا وصفـهـا الـشاعـر اإلجنـلـيزي - ويـرى أن الـنـفوس في واقـعه ا الـبشـر - الـتي طـا

مازالت تضج بالطمع والشرور وتصطلي بوقائع احلروب :
أفِـقْ ســــاعــــةً وانـــظــــرْ إلـى اخلـــلـق نــــظـــرةً

جتـــــــــــدْهُـمْ - وإن راق الـــــــــــطـالءُ - هُـمُ هُـمُ
عــــلـى ظــــهــــرهــــا مـن شــــر أطــــمــــاعــــهِمْ دم

وفـــوق عُـــبــــاب الـــبـــحـــر مـن صُـــنـــعـــهم دم
تــــــفـــــانَـــــوْا عـــــلى دنــــــيـــــا تَـــــغُـــــرُّ وبـــــاطلٍ

يـــــــزولُ إلـى أن ضـــــــجَّـت األرضُ مـــــــنــــــــهم
فـــلـــيـــتكَ حتـــيــــا يـــا أبـــا الـــشـــعـــر ســـاعـــةً

لــــتــــنــــظــــرَ مــــا يُــــصْــــمـي ويُــــدْمِي ويُــــؤْلم
وقـــــــائِـعَ حـــــــربٍ أجَّجَ الـــــــعـــــــلـمُ نـــــــارَهــــــا

فـــكــــاد بـــهـــا عــــهـــدُ احلـــضــــارةِ يُـــخْـــتم(١) 

ويوظف محمـود أبو الوفا إيحاءات رواية «البؤسـاء» لهيجو للتعبـير عن حالته النفسية
وظـروف حـيـاته ويـغـيب احلـديث عـن الـشـاعـر الـفـرنـسي تـمـامــاً في قـصـيـدة عـنـوانـهـا «يـا

صاحب البؤساء»(٢) .

(١) خصائص األسلوب في الشوقيات ص٣٨٩ .
(٢) الشـعر غـاياته ووسـائطه دراسـة وحتلـيل د. مدحت اجلـيار. دار الصـحوة لـلنـشر - الـقاهرة ط٢/ ١٩٨٦

ص١١٢ .
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وقــد مـر - فـي الـبـعــد اإلنـســاني لـقــصـيــدة الـغــرب - مـدى تــقـديــر الـشـاعــر احلـديث
لشخصيـات أضحت جزءاً من اإلرث احلضاري لإلنسان وجعلـها موضوعاً لقصائده. وهو
ما يـتم جتاوزه - هنا - إلى اسـتدعاء الـشخصـية التراثـية من أجل استـخدامهـا في تشكيل
ا الصورة الشـعرية عن طريق التـشبيه أو االستـعارة أو الكنايـة «ولم يقتضـها عامل ما وإ
سوقة فهذه األعالم تخيرها الشاعر من رصيده الثقافي وارتضاها فنّه مثالً للموصوفات ا
ليـست داللـتهـا في ذاتهـا ولكن فـيم وراءها من أبـعـاد وهي في اجلمـلة تـعكس ثـقافـة وتبـلور
نظـرة وجتلي صـوراً وخياالت»(١)  وقد شـمل ذلك شخـصيـات من الشـرق والغـرب وتنوعت

منابعها الدينية واألدبية واألسطورية والتاريخية.

< من الـتراث الديـني

المح الـنـفسـية واخلـلقـية لـلشـخـصيـة الديـنيـة عبـر الـزمن وتخـصب معـانيـها ترحب ا
ـازني بصيراً ة فـقد كان ا الشـعر فيزداد الـفن فيه توهـجاً وألن عالقة الـشعر بالـدين قد
س جوانب من الـتقـاء الشـعر بـالدين في الـغايـات واألهداف يـقول: «ألن غـاية الدين عـندمـا 
وغايـة الشـعر كـانـتا وال تـزاالن واحدة وغـاية الـدين فيـمـا نعـلم ليـست الـعقـيدة الـنظـرية بل
الـنتيجة العـملية أي السمو بـالناس إلى منزلة ال تبـلّغهم إياها غرائـزهم الساذجة وعواطفهم
الطـليـقة. وتلـك لعمـري غايـة الشعـر أيضـاً ولكن من طـريق اجلمـال فالفـرق بيـنهـما ليس في
الـغـايـة ولـكن في الـوسـيـلـة ألن الشـعـر يـطـهـر الـروح من طـريق الـعـواطف واإلحـسـاسات ال
بـالصـوم والصالة وغـيرهـمـا من مراسم الـعبـادة وقد يـستـعـ الدين بـالعـواطف ولكـنه أبداً

(١) ديوان شوقي جـ٢م ص٤٦٣ .
صدر السابق جـ٢/ ص٣٥١ . (٢) ا

رأة : صدقي  ص ٢٨٩ . الدأماء: البحر. (٣) من وحي ا
سيح في جـملـة ما جاء من عـروف ببـحيرة طـبريـة وعلى مائـها مـشى ا - واإلشارة إلى بـحر اجلـليل ا

خوارقه ومعجزاته.
- وفي «الـعهـد اجلديـد» إجنيل مـتى - اإلصحـاح ١٤ ف ٢٥: «وفي الهـزيع الـرابع من اللـيل مضى إلـيهم

يسوع ماشياً على البحر» .
صر ط(٢) ٢٠٠٢ ص٢١ . قدس  قدس. دار الكتاب ا انظر: الكتاب ا

وراجع: قصص األنبياء: عبدالوهاب النجار. دار التراث - القاهرة ١٩٨٥ ص٤٩٥ .
(٤) ديوان علي محمود طه ص ٢٧١ .
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ا يخاطب العواطف»(٢). يستع بالعقل ويخاطبه أكثر 

صـور بهـا كثـيراً - في قـصيـدة الغـرب - شخصـية الـنبي من الـشخـصيـات الديـنيـة ا
عــيــسى بن مــر عــلـيـه الـسـالم ومن ذلك تــصـويــر الــروائي «تــولـســتــوي» في عــطـفـه عـلى

الضعفاء:
تـــطـــوفُ كــعـــيـــسى بـــاحلـــنــان وبـــالـــرضــا

 (١) عــــــلـــــيــــــهم وتَــــــغْــــــشى دُورَهـم وتـــــزورُ

عاني التي يحفل بها شعر شكسبير: وتصوير ا
وكـل مــــعــــنى كــــعــــيــــسـى في مــــحــــاســــنـه

 (٢) جــــاءتْ به من بــــنــــات الـــشــــعــــر عَـــذْراءُ

ومن هـذا الـتـوظـيف اجلـزئي لـلـشـخـصـيـة أيـضـاً تـصـويـر كـنـائس مـديـنـة «الـبـنـدقـيـة»
اء يحيط بها من كل جانب: اإليطالية وا

ـــــــكـــــــرتــــــنـي مـــــــنكِ الـــــــكـــــــنــــــائـسُ في أَسْ
 (٣) ـــشـي عـــلـى الـــدَّأْمــاءِ ـــاء كـــعـــيـــسى  ا

سـيح فيـخلع الـشاعـر إحسـاسه على الـصورة ويـتسع الـتوظـيف الفـني لشـخصـيـة ا
ـيــة الـثـانـيـة ــعـاصـر وهـو هـنــا احلـرب الـعـا ـوقف ا ـا يالئم ا ـعـنـويــة  وتـتـسع داللـتــهـا ا
ـسيح في ـكن أن يـقول الـشـاعر احلـديث للـسـيد ا ومسـئولـيـة الغـرب عن إشعـالـها فـماذا 

يالد» : «ليلة عيد ا
ـــبـــعـــوث ال ضـــنَّتْ بـــرُجـــعـــاكَ الـــســـمــاءُ أيــهـــا ا
... فــــــهل فـي األرض حـبٌّ وإخـــــاء انــــــظــــــر األرضَ
نـــــسيَ الـــــقـــــومُ وصــــايـــــاكَ وضــــلُّـــــوا وأســــاءوا!
وكــــمـــا بــــاعــــوكَ يــــا مـــنــــقــــذُ بــــيعَ األبــــريـــاء !(٤)

(١) ديوان االسمر  ص ٨٧ - ٨٨ .
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وتتأكد مسئولية الغرب الـسياسي عن مآسي احلروب الكبرى لدى شاعر آخر (محمد
ـا دعـا ومـنذ فـتـرة مـبـكـرة - إلى األسـمـر..) ورغم ذلـك لم تـخـطـر بـبـاله فـكـرة الـصـراع وإ
ـشـهـد ـا بـشـاعـريـة خـالـصـة - دعـوات تـمأل ا ـؤاخـاة بـ الـغـرب والـشـرق وجتـاوز - ر ا
عاصر (بدايات القرن احلادي والعشرين) مثل «حوار احلضارات» و«حتالف احلضارات» ا

وهو يستدعي نبي السالم عيسى عليه السالم:
لــــيـت شــــعـــــري مـــــا لــــلـــــوصــــايـــــا أراهــــا

وهـيَ عـشــر صــارتْ لــدى (الــغــرب) صــفـرا?
مــــعـــــشـــــر قَـــــسَّـــــمــــوا األنـــــامَ كـــــمـــــا شــــا

ـــســــيحَ) ســـرّاً وجَــــهْـــرا ! ءُوا وخــــانــــوا (ا
يــــــأكــــــلــــــون الــــــضــــــعــــــافَ حــــــتـى ولـــــو 

كـــانـــوا ذويـــهـمْ واألرضُ تـــنـــظـــرُ حَـــيْــرى !
أين (عـــــــيــــــسـى) يَـــــــرَوْنه لـــــــيــــــثُـــــــوبــــــوا

كــــان (عـــــيــــسـى) روحــــاً مـن الــــلـه طُــــهْــــرا
لـم يُــــــفـــــــرقْ مــــــا بـــــــ بــــــيـضٍ وسُــــــمْــــــرٍ

لـم يُــــجــــردْ لــــلـــــبــــغي بـــــيــــضــــاً وسُــــمْــــرا
مـــا عـــلى (الـــغـــرب) لـــو تـــآخى مـع (الـــشَّــرْ

قِ) امــــــتـــــزاجَ الــــــشــــــراب مـــــاءً وخــــــمـــــرا
كـم مَـــــــدَدْنـــــــا يَـــــــدَ الـــــــتـــــــصـــــــافـي إلـــــــيهِ

وهــــــــو يــــــــأبى إالَّ الــــــــتــــــــواءً وغَــــــــدْرا(١) 

ويلح الشاعر على الدعوة ذاتها في قصيدته «الشرق والغرب»(٢) فيقول في ختامها:
مـــا عـــلى (الـــغـــرب) لـــو تـــآخى مـع (الـــشَّــرْ

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٤٨-١٤٩ .
صدر السابق جـ١/ ص١٠٢ (٢) ا

ـنـاسـبـة قـدوم الـطيـارين الـفـرنـسـيـ إلى مـصر - ويـتـكرر الـتـصـويـر بـبـلقـيس فـيـشـبه فـرنـسـا بـها 
بـطـيـارتـهـمـا سـنة ١٩١٤ . جـ١/ ص٤١ قـصـيـدة: آيـة الـعـصـر في سـماء مـصـر  وورد ذكـر مـلـكـة سـبأ

بسورة النمل ٢٠-٤٤ .
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!? ) فــــــــصـــــــارا كـــــــالـــــــروض مــــــــاءً وظالّ قِ

وفي منفـاه اإلسباني يذكر شوقي مصر ورحـمتها به وعطفهـا عليه فيستدعي صورة
(أم موسى عليه السالم) حينما ألقته في النيل مضطرة وسألت الله تعالى أن يكفله:

بِـــــنَّــــــا فـــــلـم نَــــــخْلُ مـن رَوْح يُـــــراوِحــــــنـــــا
من بـــــر مـــــصــــرَ وريـــــحـــــانٍ يُـــــغـــــادِيـــــنــــا

كـــأم مــــوسى عــــلى اسم الــــله تــــكـــفُــــلـــنـــا
وبـــاســــمِه ذهــــبتْ في الــــيَم تُــــلـــقــــيـــنـــا(١) 

ـلكة سبـأ (في بالد اليمن) «بـلقيس»  وابن داود (سـليمان ويشبه الـطبيـعة في أوربا 
عليه السالم):

كُـــشف الـــغـــطـــاءُ عـــلى الـــطَّـــرول وأشـــرقت
مــــنـه الـــــطــــبـــــيـــــعـــــةُ غــــيـــــرَ ذاتِ ســـــتــــارِ

شــــبـــهــــتُـــهــــا بـــلــــقـــيسَ فــــوق ســـريــــرهـــا
فـي نَـــــــــــضْـــــــــــرةٍ ومـــــــــــواكـب وجـــــــــــواري

ـــــــــــــــلــــــــــــــــكـه أو بــــــــــــــــابـن داودٍ وواســعِ مُ
ومـــــــعـــــــالـم لـــــــلـــــــعـــــــز فــــــــيه كِـــــــبـــــــار(٢) 

ـتدة عـندمـا برز ويسـتدعي سـليـمان عـليه الـسالم و«بسـاط الريح» في إطـار صورة 
«الطـيـارون الفـرنسـيون» (١٩١٠) وسـيطـروا على اجلـو بـالطـيران و«أسـرجوا الـريح» كأنـها
اخليل وهي صـورة ال تخلـو من داللة يرسـلها الـشاعر من خالل تـأكيد أهـمية العـلم والعمل

عجزات أو ما بدا هكذا في العصور اخلوالي: واإلرادة في حتقيق ا
قُم ســـــلـــــيــــمـــــانُ بِـــــســـــاطُ الــــريـح قـــــامــــا

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٥١٦ .
(٢) ديوان حافظ جـ٢/ ص١٤٥ .
(٣) ديوان اجلارم جـ١/ ص٢٩ .

(٤) ديوان عزيز  ص١١٥ .
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مَـــــــلكَ الـــــــقـــــــومُ مـن اجلــــــوّ الـــــــزمـــــــامــــــا
حــــــ ضــــــاق الـــــبــــــرُّ والــــــبــــــحــــــرُ بــــــهم

أســـرجـــوا الـــريح وســـامـــوهـــا الـــلـــجـــامـــا
صـــــــــار مــــــــا كــــــــان لـــــــــكـم مــــــــعــــــــجــــــــزةً

آيــــــــةً لــــــــلـــــــعــــــــلـم آتــــــــاهــــــــا األنــــــــامـــــــا
قــــــــــدرة كـــــــــنـتَ بـــــــــهــــــــــا مـــــــــنــــــــــفـــــــــرداً

أصـــبــــحتْ حِــــصّـــةَ من جَــــدَّ اعـــتــــزامـــا(١) 

أما «روح القدس» جـبريل فيُستدعى في سيـاق دفاع اإلمام محمد عبده عن اإلسالم
ضد مطاعن الفرنسي (هانوتو - رينان)  يقول حافظ:
وقــــفتَ (لــــهـــــانــــوتــــو) و(ريــــنــــان) وقــــفـــةً

 (٢) أمــــدَّكَ فــــيـــهــــا الــــرُّوحُ بــــالـــنــــفــــحـــــاتِ

ـوت» وهـابـيل ومن الـشـخـصـيـات الــديـنـيـة ذات اإليـحـاءات اخلـاصـة عــزرائـيل «مـلك ا
وت أجـنـحته في كل وأخـوه قابـيل وتـستـدعى حـ يشـتـد أوار اخلالف واحلـرب وينـشـر ا

مكان يقول اجلارم في احلرب الثانية:
طـــــــــائــــــــــرات تــــــــــرمـي الــــــــــصــــــــــواعقَ ال

تـــــخْـــــشى إلـــــهـــــاً وال تـــــخـــــافُ عـــــبـــــيــــدا
أجـــــهـــــدتْ في الـــــسُّـــــرى خـــــوافقَ عِـــــزْريلَ

فــــــــرفّـتْ مـن خَــــــــلْـــــــــفــــــــهِـنَّ وئــــــــيــــــــدا(٣) 

» بتعبير عزيز فهمي:  انية أو «فتح برل دينة األ وح تسقط ا
أصــــــــابــــــــهــــــــــا وابـل عـــــــــزريـل صــــــــوّبـه

فــــــهـل رواهــــــا جنــــــيــع جف بــــــاكــــــره?(٤) 

(١) محنة باريس: علي محمود طه. الرسالة العدد (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠ .
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٦٤ .
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هـذه الويالت الـغربـية - كـما رآهـا شعـراء الدراسـة - تتـطلب الـرجاء في يـوم السالم
وهكذا نراهم يعودون إلى استدعاء رسل السالم والرحمة (محمد - عيسى) أمالً في حماية
ـسـاواة واإلخاء والـعـدل - أو ما تـبـقى مـنهـا - بـاإلضـافة إلى الـدعـوة إلى حـفظ تراث قـيم ا

اإلنسانية اخلالد:
ســـــــــــــار بــــــــــــاإلسـالم نـــــــــــــوراً وهَــــــــــــدَى

بــــســـنــــا عـــيــــسى خُــــطَى احلـق الـــطــــريـــدِ
الـــــــــــنــــــــــبــــــــــيُّـــــــــــون هــــــــــمــــــــــو ثُــــــــــوَّارهُ

حـــامـــلــــوا الـــشُّـــعـــلــــةِ أعـــداءُ الـــقـــيـــود(١)

< من الـتراث األدبـي

عـاني اخلـاصة وأكـاد أقول االسـتثـنائـية لـكون تـكتـنـز الشـخصـية األدبـية جـملـة من ا
تلك قدرة اسـتثنائـية على الشعـور والتعبـير ولهذا كـان الشعراء هم األقرب إلى صاحبهـا 
ـسـتـسرة خـلف اسم الـعَـلَم األدبي تـتـكئ على ـعاني ا . وهـذه ا إدراكهـا من الـقـراء العـاديـ
جـانـبــ من جـوانب الـشـخـصــيـة: احلـيـاة والـصـفــات اخلـلـقـيـة األبـرز فــيـهـا ثم الـفن الـذي

اشتهرت به دون غيره من الفنون.

صور بهـا في قصيدة الغرب ما كان عـربياً ومنها ما كان ومن الشخـصيات األدبية ا
عروفة على غربياً وقـد يجمع بينهما الشـاعر احلديث في سياق واحد يأتي بها لـصفاتها ا

صعيد احلياة أو على صعيد األدب. 

عري عـرة أبو الـعالء ا في قـصيدتي شـوقي وحافظ عن «تـولسـتوي» يـستدعى شـيخ ا
وازنة ب حيات وشاعرين وفيلسوف يقول شوقي: (ت٤٤٩هـ) للتشبيه وا

) فـي الـــــثــــرى ـــــعـــــريَّ إذا أنتَ جـــــاورتَ (ا
وجــــاور (رَضْــــوى) في الــــتــــراب (ثَــــبــــيـــرُ)

فـــقلْ يـــا حـــكـــيم الـــدهــر حَـــدثْ عـن الــبِـــلَى

عري. ستير/ مستور (مدفون). : هو ا (١) ديوان حافظ جـ٢/ ص١٦٥ رهن احملبس
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ ٤٦٣ .

صري ص٥-١٤ . - راجع عن «ليون تولستوي» عشرة من اخلالدين: إبراهيم ا
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فــــــأنت عــــــلــــــيـم بــــــاألمــــــور خــــــبــــــيـــــر(٢) 

ثم يأتي خطاب حافظ لألديب الروسي:
إذا زرتَ رَهْـنَ احملْــــــبَـــــــسَــــــ بـــــــحُــــــفــــــرةٍ

بـــــهــــا الـــــزهــــدُ ثـــــاوٍ والــــذكـــــاءُ سَــــتـــــيــــرُ
فــــقفْ ثـم سَـــلـمْ واحــــتَــــشمْ إن شــــيــــخــــنـــا

مَــــــهـــــــيب عـــــــلـى رغم الـــــــفــــــنـــــــاء وقــــــور
وســــــائـــــــلْه عـــــــمـــــــا غــــــاب عـــــــنكَ فـــــــإنه

عــــــلـــــيـم بـــــأســــــرار احلـــــيــــــاة بـــــصــــــيـــــر
يُــــخَــــبــــرك األعـــــمى وإن كــــنـت مُــــبْــــصــــراً

ـــــــا لـم تُــــــخَـــــــبـــــــرْ أحــــــرف وســـــــطــــــور
كـــــأني بـــــســـــمع الـــــغـــــيب أســـــمعُ كـلَّ مــــا

يـــــــجــــــيـبُ بـه أســــــتـــــــاذنـــــــا ويُــــــحِـــــــيــــــر
: أهـالً بـــالــــذي عــــاش عَـــيْــــشَــــنـــا يــــنــــاديكَ

ومـــــــــــات ولـم يَــــــــــدْرُجْ إلــــــــــيـه غُــــــــــرور(١) 

وألن صـاحب «احلـرب والسالم» كـان نصـيراً لـلضـعفـاء والـفقـراء حتى أنه تـخلى عن
ـتلـكـاته لـهم في آخـر حيـاته (١٩١٠) فـقـد بكـاه كل هـؤالء وبـكته كـثـيـرات كمـا بـكت لـيلى

لوح (ت نحو ٦٨هـ): العامرية شاعرها قيس بن ا
وَيـــــبـــــكــــيـكَ ألف فـــــوق لـــــيـــــلى نَـــــدامـــــــةً

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص١٥٠ .
نابغي: يريد الليل الطويل الثقيل إشارة إلى قول النابغة الذبياني:

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب
عارف - القاهرة ١٩٧٧ ص٤٠ . - ديوان النابغة الذبياني حتقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار ا

(٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٢٠٨
(٣) ديوان فخري أبو السعود ص ٢٢٤ . 

شتق «الزائروها». وصولة على ا - ويالحظ هنا دخول «أل» ا
رأة - ص٢٥١ . (٤) من وحي ا

(٥) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٨٢ .
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 (٢) غـــــداةَ مــــشـى بــــالـــــعــــامــــــــريّ ســــريــــرُ

ولـكن «اجلـامع النـفسـي» ب الـشخـصـيتـ الغـربيـة والـعربـية - هـنـا - ضعـيف فكل
منهما مات طاوياً قضية مختلفة عن اآلخر.

ومن الشعـراء القدامى أيـضاً الشـاعر اجلاهلي الـنابغـة الذبيـاني (ت٦٠٥م) والشاعر
العباسي البحتري (ت٢٨٤هـ) يذكرهمـا الشاعر في سياق احلن واالعتبار بآثار العرب في

األراضي اإلسبانية:
ونـــــــــابِـــــــــغـيٍّ كـــــــــأن احلـــــــــشـــــــــرَ آخــــــــره

تُـــمــــيـــتُـــنـــا فـــيـه ذكـــراكم وتُــــحـــيـــيـــنـــا(١) 
وعـظ الــــــبـــــــحــــــتـــــــريَّ إيــــــوانُ كـــــــســــــرى

 (٢) وشَـــفَــتـــني الـــقـــصــورُ من عـــبـــد شــمسِ

ومن أعالم األمثال الـعربيـة سحبان وائل (ت٦٧٤م) مـثال الفـصاحة واخلـطابة وحا
» يـتـجـلى كـما الـطـائي (ت٥٧٧م) مـثـال الـكـرم. فـاخلـطـيب الـسيـاسي في مـقـر «عـصـبـة األ

سحبان في نظر فخري أبو السعود:
مــا شــاهـــدَ الــزائـــروهــا مــجـــمــعـــاً جلِــبـــــاً

 (٣) يــــصـــول فـــيه من الـــســـوّاس ســـحـــبـــانُ

ويقول صدقي مشـبهاً اإلمبراطور الروماني «تراجان» الـذي أقيمت تماثيله على أعمدة
تذكارية بـ «سحبان» في اخلطابة:

وأعـــــمـــــدة قـــــد كــــان تـــــمـــــثـــــالُ ربـــــهـــــــــا
ـــنـــابِــر(٤)  عـــلى رأســـهـــا ســـحـــبـــانَ تـــلك ا

ويتذكره شوقي في «ذكرى كارنافون» :
فــــرفــــعتَ رُكــــنــــاً لــــلــــقــــضــــيـــــــــة لم يــــكن

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٦٧-٨٦ ذا كالل: ال يقطع. يفري: يشق
قارن ص ٢٣ . (٢) نقالً عن د. محمد غنيمي هالل: األدب ا
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ســـحـــبـــانُ يَــــرفـــعه بـــســـــحْــــرِ خِـــطـــابه(٥) 

ـمــدوح فــإن «حـافظ» وإذا كـان حــا الــطـائي يــرد عــادة في مــقـام اإلشــادة بــكــرم ا
لك اإليطالي الذي تخلى عن جيشه لألتراك في «حرب طرابلس» وهذه يستدعيه للتهكم من ا

بعض عطايا «حا الطليان!»:
ــــــلــــــيــــــانِ! قـــــد قَــــــلَّــــــدْتــــــنـــــا َ الـــــطُّْ حــــــا

مِــــــنّــــــةً نــــــذكُـــــــرُهــــــا عــــــامــــــاً فــــــعــــــامــــــا
أنـتَ أهــــــــــــديــتَ إلــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا عُــــــــــــدّةً

ولــــــــبـــــــاســــــــاً وشـــــــرابـــــــاً وطــــــــعـــــــامـــــــا
وسـالحــــــــــــــاً كــــــــــــــان فـي أيــــــــــــــديــــــــــــــكُـمُ

ــــــظــــــامــــــا ذا كـاللٍ فــــــغــــــدَا يَــــــفْــــــري الــــــعِ
وأقــــــــيــــــــمـــــــــوا كـلَّ عــــــــامٍ مَـــــــــوْســــــــمــــــــاً

يُــــــشْــــــبِع األيــــــتــــــامَ مــــــنَّــــــا واأليــــــامَى(١) 

وقـد ال يـكتـفي الـشـاعـر بـاسـتـدعاء أسـمـاء الـشـخـصـيات األدبـيـة فـيـسـتـدعي كالمـها

(١) ديوان اجلارم ص ١٢٥ .
شهور: - الشطر للشاعر سُحَيم الرياحي (ت٦٠هـ) من بيته ا

متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابنُ جال وطالع الثنايا
لك بن قـريب األصـمعي: األصـمعـيـات حتقـيق أحمـد مـحمـد شاكـر عـبدالـسالم هارون. دار انـظر: عـبـدا

عارف ط(٥) ١٩٧٩ ص١٧ . ا
(٢) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٣٢-٢٣٣ .

- طـارقي: نسـبـة إلى طارق بن زيـاد. شُـلَيـر (بلـفظ الـتصـغيـر) جـبل باألنـدلس ال يفـارقه الـثلج شـتاءً وال
د). صيفاً. وفي البيت الثاني سناد حذو (اختالف حركة احلرف الذي قبل ا

- من أبيات ابن سارة األندلسي (ت٥١٧هـ) وهي التي استوحاها شاعرنا:
يحل لنا ترك الصالة بأرضكم وشرب احلميا وهو شيء محرم
فراراً إلى نار اجلحيـم فإنـــها  أخف علينا من شلير وأرحـــــم

راجع: هامش ديوان حافظ جـ١/ ص٢٣٢ .
صطلح هو العالقة ب نص أو (٣) يقول الدكتور محـمد عناني عن التناص (intertextuality): «معنى ا
تـناص (intertext) أي الذي تـقع فـيه آثار نـصوص أكـثر وهي الـتي تـؤثر في طـريـقة قـراءة الـنص ا

صطلحات األدبية احلديثة ص٤٦-٤٧ . أخرى أو أصداؤها..» . ا
- وفي عبارة موجزة يطلق عليه جيرار جنيت «جامع النص» .

انظر: مدخل جلامع النص ت. عبدالرحمن أيوب. دار تو بقال للنشر- الدار البيضاء ط(٢) ١٩٨٦ ص٩٠ .
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لـيضـمنـه قصـيدته وبـقدر تـفاعل الـشاعـر مع النـصوص األدبـية الـتراثـية تـخصب الـقصـيدة
وتتعدد مصادر ثرائها وبهذا تظهر في جسد القصيدة احلديثة ظواهر التضم واالقتباس
ا لـهذا أيضاً يـتبنى الدرس واالستيـحاء - وهي من مصطـلحات النـقد العـربي القد - ور
األدبي احلصـافة الفـكريـة والتعـبيـرية الـتي تتـسم بها مـقولـة «بول فـاليري» : «ال شيء أدعى
إلى إبراز أصالة الكـاتب وشخصيته من أن يتغذى بـآراء اآلخرين فما الليث إال عدة خراف

مهضومة»(٢) .

ناسبـة ارتدائه «قبـعة بعد عـمامة» أثناء من ذلك تضم اجلـارم شطرًا من بيت تـراثي 
بعثته بإجنلترا وهو تضم له داللة رمزية اجتماعية ثقافية وإن تغلف بغالف الطرافة:

ــــــــبـــــــعــــــــةً بــــــــعــــــــيـــــــداً لـــــــبــــــــسـتُ اآلن قُ
عـن األوطــــــان مــــــعـــــــتــــــادَ الـــــــشــــــجــــــون

فــــــــإن هـي غــــــــيَّــــــــرت شــــــــكـــــــــلي فـــــــــإني
«مـــتـى أضَعِ الــــعــــمــــامــــةَ تـــعــــرفــــوني»(١) 

وفي جـبـال «الـتـيـرُول» (تـقع فـي الـشـمـال الـشـرقي من إيـطـالـيـا) يـتـذكـر حـافظ أبـيـاتـاً
لشاعر قد ويستوحي معانيها في قصيدته عن رحلته اإليطالية:

فـي جـــبــــال (الـــتـــيــــرول) إن أقـــبـلَ الـــصـــيْـ
ــفُ نـــــــعــــــــيـم وإن مــــــــضى زَمْــــــــهَــــــــرِيـــــــرُ

أذْكَــــــــــــرَتــــــــــــنـي مــــــــــــا قــــــــــــالـه عــــــــــــربـيٌّ
:( طــــــارقيٌّ أمْــــــسَـى احـــــتــــــواهُ (شُـــــلَــــــيْـــــرُ

حـلَّ تــــــــــــــركُ الـــــــــــــصــالةِ فـي هـــــــــــــذه األر
ضِ وحـــــلتْ لـــــنـــــا عـــــلـــــيـــــهـــــا اخلـــــمــــور

إن صــــدرَ الــــسَّـــــعــــيــــرِ أحـــــنى عــــلـــــيــــنــــا

(١) ديوان فخري أبو السعود  ص١٦٦
(٢) ديوان شوقي جـ٢/ ص٦١٢ .

(٣) العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ناصيف اليازجي  دار صادر بيروت ١٩٩٨ جـ (٢) ص ٣٧٣ .
(٤) ديوان علي محمود طه ص ٢٦٢ .
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) وأيـن مــــنــــا الــــسَّــــعــــيـــر(٢)  من (شُــــلَــــيْــــرٍ

فهوم التـناص في النقد احلديث(٣) في قول فخـري أبوالسعود وقد نلـمح تناصًا جزئـيًا - 
عند زيارته «كنيسة وستمنستر أبى» بإجنلترا ذاكراً كبار رجال الدولة الذين يدفنون فيها:

هـــــــنــــــا ذكــــــريـــــــات مــــــنـــــــهمُ وبـــــــقــــــيــــــة
ولــــــكــــــنه ال شـيءَ لـــــلــــــمــــــوت يـــــصــــــمـــــدُ

ومـــــا الـــــذكــــــر لإلنـــــســـــان بــــــعـــــد وفـــــاته
حـــــــيـــــــاة ولــــــكـنْ مـــــــأ مـــــــتـــــــجــــــدد(١) 

فالـشـاعـر - هـنا - يـسـتـدعي بـيت شـوقي الـتـالي قارئـاً إيـاه قـراءة تـفـاعلـيـة مـغـايراً
ستقرة فيه استقرار احلكمة العريقة: للفكرة ا

فـــارفـع لـــنــــفــــســـكَ بــــعــــد مــــوتك ذكــــرَهـــا
فـــــالــــذكـــــرُ لإلنـــــســــــــان عـــــمـــــر ثـــــاني(٢) 

تنبي التالي: وبيت شوقي بدوره يستدعي بيت ا
ذكـــر الـــفـــتـى عـــمـــره الـــثــــاني وحـــاجـــتـــه

مــــا قـــاته وفــــضـــول الـــعــــيش أشـــــغـــال(٣)

أمـا الشخصيات األدبيـة الغربية التي يسـتدعيها الشاعـر العربي للتصـوير بها فمنها
الشاعر اليوناني القد «هوميرس» (القرن ٩ ق.م.) وإلياذته اخلالدة. يصف علي طه مدينة

«ستالينجراد» ومقاومة حماتها للحصار الذي تعرضت له (١٩٤٢-١٩٤٣) فيقول:
ــــــومــــــيــــــر وســــــحـــــرُ غــــــنــــــائِه أو عــــــادَ هُ

ـــــــــثـــــــــارُ ورأى مَـالحــــــــــمـــــــــهـم وكــــــــــيـف تُ
وهــــمــــو حـــــمــــاةُ مـــــديــــنــــةٍ مـــــحــــصــــورةٍ

(١) ديوان اجلارم جـ٢/ ص٥٣٨ .
(٢) نقالً عن: الشرق واإلسالم في أدب جوته ص٧ .

(٣) ديوان اإلسكندرية ص١٢٦ .
(٤) ديوان حافظ جـ١/ ص٦٤-٦٥ .
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ــــــــــهـــــــــا األســـــــــوار دُكَّـتْ عــــــــــلـى حُـــــــــرَّاسِ
نِــــــــــسيَ الـــــــــذي غــــــــــنَّـــــــــاه في طُـــــــــرْوادةٍ

َ الـــــــقــــــيـــــــثــــــار(٤)  وشـــــــدا بــــــهـم وتــــــر

ويُذكر «هوجو» عندما تذكر باريس وماضيها األدبي في خطاب اجلارم: 
يــــــا أمَّ «هـــــــوجــــــو» كـلُّ شــــــعـــــــرٍ يــــــرجتي

 (١) لــــــو كـــــــان يَــــــلْـــــــقَـى وَحْــــــيَـه من فـــــــيكِ

ــعــارضــة يـرد اسـم الــشـاعــر اإلجنــلــيــزي «رديــارد كــبـلــنج» وفـي إطــار الـتــنــديــد وا
ــشـهـور «الـشـرق شـرق والــغـرب غـرب وهـيـهــات يـلـتـقـيـان»(٢)  فـيـقـول (ت١٩٣٦م) وبـيـته ا

عبداللطيف النشار: 
تــرى الـشـرق يـا «كــبـلـنج» والـغــرب هـا هـنـا

ـــنــــكـــر احلـق مـــغــــتـــر(٣)  لــــقـــاؤهــــمــــا وا

سـتمـدة من الـدور العـظيم لـآلداب والفـنون وفي أفق التـسـامح والوحـدة اإلنسـانيـة ا
في مد اجلسور وتالقي األهـداف واألفكار يجمع الشاعـر احلديث في سياق فني واحد ب

أعالم من الشرق والغرب.

يقول حافظ في حتية كتاب «حديقة األزهار» لصاحبه واصف غالي بك:
غَــــرَسـتَ من زهـــــرات الـــــشـــــرق طـــــائـــــفــــةً

في أرض (هـيــجـو) فــجــاءَتْ طُـرْفــةَ اجلـاني
وزدْتَــــهُـمْ من كالم (الــــبُــــحــــتـــري) قِــــطــــعًـــا

مـــثلَ الـــريـــاض كَـــسَـــتْـــهـــا كفُّ (نـــيـــســان)

(١) ديوان علي محمود طه ص٧١ .
(٢) انظر: بلفنش: عصر األساطير ترجمة رشدي السيسي. دار النهضة العربية القاهرة ١٩٦٦ األلف كتاب

(٥٦٤) ص١١ .
(٣) د. مـحـمـد رجب الـنـجـار: الـتـراث الـقـصصـي في األدب الـعـربي. ذات الـسالسل - الـكـويت ١٩٩٥/ اجملـلد

األول ص ٧٢ .
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) هـل جَــــرَيــــا سـلْ (ألــــفــــرِيـــــدَ) و(المــــرتــــ
ــــيـــدان(٤)  مع (الــــولـــيــــدِ) أو (الـــطــــائي) 

وهـكـذا يـلـتـقي أعالم الـشـعــراء من الـعـصـر الـذهـبي لـلــحـضـارة الـعـربـيـة اإلسالمـيـة:
الــبـحــتـري وأبــو تـمــام (ت٢٣١هـ)  أعالم األدب الـغــربي: «هـيــجـو» و«ألــفـريـد دي مــوسـيه»

» (ت١٨٦٩م). (ت١٨٥٧م) و«المرت

كــمــا يـلــتــقي عــلى صــفـحــة «الــفن اجلــمــيل» ابن حــمـديـس األنـدلــسي (ت٥٢٧هـ) مع
ـتلك القدرة الفـذة على «هز قلب الورى» » وال غرو في ذلك فإن اجملد لـلفنان الذي  «المـرت

وقيادة عروش اجلمال في هذا العالم في رؤية علي طه الشعرية:
ال ولــــــــمـــــــرْتـــــــيـ وابنُ حـــــــمـــــــديـسَ فـي ا

ــــــفــــــيــــــضــــــانِ صَـــــــبــــــوةً ومَــــــجــــــانَهْ ــنَ يَ
نـــــاجَــــيـــــا الــــروضَ والــــبـــــحــــيـــــرةَ حــــتى

ـسَ الــــــفـنُّ فــــــيــــــهــــــمــــــا عُــــــنْــــــفــــــوانه(١)

< من الـتراث األسـطــوري

كن اخـتـزال األسطـورة في ثالثـيـة: التـاريخ والـفن واخلرافـة? أم أن الـسؤال عن هـل 
مـاهـيـة األسـطـورة يـعـد ضـربـاً من األسـاطـيـر? الـتي تـتـقاطـع مع كل مـا هـو غـامض وسـاحر
وضـبــابي وبـالــفـعل جنـد من يــذكـر لـنــا أن «األسـطـورة هـي الـتـاريخ الــذي ال نـصـدقه وأن

التاريخ هو األسطورة التي نصدقها»(٢) .

ـكن اعتـبـارها «حـكـاية وفي سـبـيل االطمـئـنـان إلى إطار مـعـرفي عن كنـه األسطـورة 

صدر السابق ص ٧٣ . (١) راجع ا
وضع. : اسم  (٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٥٤٧ . شعب: الطريق. الصر

(٣) أحلان اخللود ص ٨٩
- «أفروديت» بالـيونانـية و «فينـوس» بالالتيـنية وليـدة البحر  راجع قـصتهـا في: ألوان من احلب عبد

الرحمن صدقي. كتاب الهالل (٢٣١) ١٩٧٠ ص٨-١٤ .
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ط واقعـية مـقدسـة يلـعب دور البـطولة فـيهـا اآللهـة وأنصـاف اآللهـة فهي من هـذه النـاحية 
قـصصي يـعنى بـحكـايـات اآللهـة وأنصـاف اآللهـة كمـا يقـول معـجم فونك بـوصفـها أحـداثاً
ـنـطق وقــعت في زمن مـقـدس مـوغـل في الـقـدم وتـفـســر (عـلى األقل في مـراحــلـهـا األولى) 
ـوت والـطـبـيـعـة والكـون والـنـظـام االجـتـماعي اإلنـسان الـبـدائي أو بـخـيـاله ظـواهـر احليـاة وا
ـعـرفـة ويـقـتـرح اجلـواب ـعـرفــة وذلك في عـالم مـوحش يـثـيـر الـسـؤال من أجل ا وأولـيـات ا

لتصور هذا الواقع وإن كان تصوراً خارقاً»(٣) .

وتتـداخل األسـطورة مع الـشعـر كـما تـتـداخل مع فنـون أخرى وكـان عـلى الشـعر أن
ينـتظر فتـرة طويلة قـبل أن ينفـصل عن األسطورة (معـظم أساطيـر العالم صيـغت شعراً على
نحـو أو آخر). وإلى جـانب الشعـر واألدب أسهـمت األسطـورة في خلق وتطـوير فـنون أخرى
وسـيـقى والـفن الـتـشكـيـلي وغـيـرهـا. ولـهذا ال غـرو أن تـعـد األسـطورة ـسـرح والـغـنـاء وا كا
ادة أم الـفنون ـستـوعب للـكلمـة واحلركـة واإلشارة واإليـقاع وتـشكـيل ا تـكامل ا بقـوامهـا ا
ـبـدعـة ولـلـصور مـثـلـمـا هي أيـضـاً مـيـراث الـفـنـون ومن ثم فـهي مـعـ ال يـنـضب لألفـكـار ا

متعة ولالستعارات والكنايات...(١) . بهجة وللمواضيع ا ا

سـتدعاة فـي قصيـدة الغرب مـحدودة وتـتفاوت من وكـانت الشـخصيـات األسطوريـة ا
شاعـر آلخر فـاإلشارة الـوحيدة فـي قصائـد شوقـي الغربـية إلى عـالم األسـاطير جنـدها في

ة أو األوليمب: حتية لـ «أرسطو وترجمانه» فيذكر مقر آلهة اليونان القد
أَرَجُ الـــــــــــــــريــــــــــــــاضِ نـــــــــــــــقــــــــــــــلـــــــــــــــتَـه

ونــــــــســـــــــخــــــــتَـهُ نَـــــــــسْـخَ الــــــــنـــــــــســـــــــيمِ
وسَــــــــــــــــريْــتَ مــن شِــــــــــــــــعْــبِ األُلَــــــــــــــــمْـبِ

 (٢) ــــــــــــــــــــــــــر بـــه إلــى وادي الـــــــــــــــــــــــــــصَّ

وفي قصيدة «دار الوجد واجملد» لزكي مبارك جند الشاعر يفاخر روما وأثينا فيرى

(١) ديوان اجلارم ص ٢١٧-٢١٨ . عن أسطورة «كيوبيد» راجع: عصر األساطير  ص١٢٣- ١٣٦ .
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رأة  ص٢٦٧ . (١) من وحي ا
- كـان لبـاخوس إله اخلـمر عـند الـوثنـيـ أعيـاد حتيـيهـا كواهـنه الصـبايـا فيـنطـلقن مـرسالت الشـعور

هائمات  يتصايحن صاخبات...
- راجع: عصر األساطير ص ٢٣٣-٢٣٩ .

ؤلفات النثرية الكاملة اجمللد الثاني ص٤٩٤ . (٢) انظر: ا
(٣) ديوان عبدالرحمن شكري ص٢٠٧-٢٠٨ .

صدر السابق ص ٤٦٤-٤٦٦ . (٤) ا
(٥) السابق ص٤٧٠ .

- عن أسـطـورة «نركـيـسوس» راجـع: مالحق اجمللـد األول من: الـتـراث القـصـصي في األدب الـعربي ص
. ٧١٩-٧٢٥

(٦) ديوان شكري ص ١٤٣-١٤٤ .

أن «راقـود» أو اإلسكندرية ولـدت من البحر «بكـر العباب» مثـلما ولدت «فيـنوس» ربة اجلمال
من زبد البحر:

وهـل «فــــيــــنـــــوسُ» عــــنــــــد مُــــربــــبــــيــــهـــــا
ســــــــوى «راقـــــــودَ» فـي أحـالم «حــــــــابي»(٣) 

وبعد عودة اجلارم من الـغرب  يستحضر ذكرياته وأشجـانه التي خلفها الرحيل عنه
ويستحـضر تعلق أهل الـغرب بإله احلب اإلغـريقي «كيوبـيد» االبن اجملنح لفـينوس وصورته
الـشـهيـرة «فـتى أعـمى عـريـان» يـرمي سـهام احلـب فتـصـيب قـلب الـفـتى والـفتـاة في قص

شعري ولغة تراثية نأى بها عن ذكر اللفظة األجنبية لهذا الرمز األسطوري:
قــــــد آمــــــنــــــوا بــــــإلهِ احلـب وارْتَــــــقَــــــبـــــوا

آيــــــــــــــاتِــه بــــــــــــــ إجــاللٍ وإكــــــــــــــبــــــــــــــارِ
وصــــــــوَّروهُ فـــــــــتـىً أعـــــــــمـى إذا رَشـــــــــقتْ

يـــــــداهُ بــــــالـــــــنَّــــــبـل أصْــــــمَـى كـلَّ جــــــبــــــار
عُــــريـــــانَ إن مــــسَّه بــــردُ الــــشــــتــــاء فــــمــــا 

لـه ســــــــوى زفــــــــراتِ الــــــــوجْــــــــدِ من نــــــــار
يَـــــغــــــشَى الــــــفـــــتـــــاةَ ولـم تـــــرقُـبْ زيـــــارتَه

وخِـــــــــدْرُهــــــــــا بــــــــــ أغْالقٍ وأســــــــــتـــــــــار
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فــــــطــــــرفُــــــهــــــا خــــــاشع مـن بــــــعــــــد زورتِه
وقـــــــلـــــــبُــــــهـــــــا نــــــهْـبُ أوهــــــامٍ وأفـــــــكــــــار

تــــشــــكـــــو إلى أمّــــهــــا ضــــيـــــفــــاَ ألمَّ بــــهــــا
واألمُّ إن تَــــــسْــــــتــــــطـعْ بــــــاحتْ بــــــأســــــرار

ــــغــــوارَ إن لــــعــــبتْ ويــــصــــرعُ الـــفــــارسَ ا
كــــــفّــــــاهُ بــــــالــــــســــــيف أرْدى كـلَّ مِــــــغْـــــوار

فال تـــــــراهُ ســــــوى شــــــاكٍ لـــــــســــــاجــــــعــــــةٍ
أو نـــــــــــــــادبٍ إثــــــــــــــــرَ أطـاللٍ وآثـــــــــــــــار(١) 

وتـتراءى لـصـدقي أشجـار مـدينـة «فـلورنـسـا» اإليطـالـية والـريح «تـلوي قـوامـها» كـأنـها
صبايا إله اخلمر «باخوس» الراقصة:

صـــبــــايـــا إلهِ اخلــــمـــرِ تــــرقصُ رَقْــــصــــهـــا
 (١) وقــــد أُسْــــكـــــرِتْ في عـــــيــــده بـــــرحــــيــقِ

ـيثـولـوجـيـا عمـومـاً - عـند يقل الـتـصـويـر بالـشـخـصـية األسـطـوريـة - واإلشـارة إلى ا
عبـدالـرحـمن شـكـري مع إقراره بـأن تـاريخ اإلغـريق والـرومـان وآدابهم وفـنـونـهم وحـيـاتهم

كانت مصدراً من مصادر ثقافته اجلديدة(٢) .

لكن األثـر احلقيقي لهذه الـثقافة يتجلي في نـظمه قصائد كاملـة تدور حول شخصيات
أسـطوريـة ويتـداخل فـيهـا الـتاريخ مع اخلـرافـة مثل قـصيـدة «أم إسـبرطـية»(٣)  قـتلـت ابنـها
جلبنه عن الدفاع عن وطنه إسبرطـة. وقصيدة «إيكاروس العبد الروماني»(٤)  عن أثر معاملة
الـرومــان لـلــعـبــيـد فـي الـنــفـوس. وقــصـيــدة «نـرجس»(٥)  وتـشــبه في مــوضـوعــهـا أســطـورة
اء ونبـتت مكانه زهرة «نـركيسـوس» ذلك الغالم اإلغريقي اجلـميل الذي عـشق صورته في ا

(١) مثل: أرواح وأشباح ديوان علي محمود طه ص ١٩٥-٢٢٨ .
وجنـد ذلك أيـضـا عـنـد أحمـد زكي أبي شـادي في مـثل قـصـائـده: زيـوس ويـوروبـا أفروديـت وأدونيس

إيليا وصموئيل. األعمال الشعرية الكاملة ص ١٩٧-٢٠٠ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص ١٥ .
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جمـيلة مـن أزهار النـرجس. أما قـصيـدته «اجلمـال والعـبادة عـند قـدماء الـيونان»(٦)  فيصف
فـيها عـبادة اإلغريق الـقدماء لـلجمـال في مظاهـره اخملتلـفة واآلثار الـتي خلفـتها هـذه العبادة
من معابـد وتماثيل وفيها أيـضاً خالصة تصوره لألساطيـر وحياة األقدم حيث «يرون في

كل شيء حولهم نفساً حياً» وروحاً خصبة ومنها قوله:
كـم أمــــةٍ أحـــــكــــمـت بــــاحلـــــسن دولـــــتَــــهــــا

فــــخـــــلــــفـــــته وأودى مـــــجــــدهـــــا الـــــفــــاني
حبُّ اجلـــــمــــــال حـــــيــــــاة ال نـــــفــــــادَ لـــــهـــــا

ال نـــــــــهـبَ دهــــــــــرٍ وال أسـالب حــــــــــدثـــــــــان
ــــعــــابــــدُ أم تــــلـك الــــتــــمــــاثــــيلُ أم هــــذي ا

تــــلـك الــــفـــــنــــون عـــــلــــيـه خــــيـــــرُ عــــنــــوان
يـــــا رُبَّ مـــــرأى لــــنـــــا مــــنـــــهــــا ورُبَّ مُـــــنى

فـــيـــهـــا وحــــسن قـــد الـــعــــهـــد يـــونـــاني!
ولــــــــلـــــــجــــــــمـــــــال إلـه غـــــــيـــــــر ذي بــــــــخلٍ

مـــــــكـــــــلل بـــــــوريـق الــــــعـــــــودِ فـــــــيـــــــنــــــان

وحتـضـر األسـطـورة عـنـد عـلـي طه في شـكـلـيـهـا: احلـديث عن األسـطـورة في قـصـائـد
مـطـولة(١) والـتعـبـيـر بـاألسطـورة عن طـريق الـتـشـبـيه أو اإلشارات األسـطـوريـة والـذي يـعني
الـدرس هو الشكل األخيـر. وفيه جند الشاعـر تستهويه األجـواء األسطورية خاصـة اليونانية
ـا حتفـل به من آلـهـة مـزعـومـة وأنـصـاف آلـهـة تصـنـع اخلـوارق التـي ال يـصـدقهـا الـعـقل
وخالل ذلك تـفــ الـشــاعـر كـلــمـة «األســاطـيــر» فـيـشــبه بـهــا «مـروج» نــهـر الــرين وقـصـوره

التاريخية:
أمــــروج عُـــلـــقـتْ بـــ ســـحــــابٍ  وجـــبـــالِ?

ضـحـكتْ بـ قـصـورٍ كـأسـاطـيـر الـلـيـالي(٢) 

صدر السابق ص ٢٨٦-٢٨٧ . (١) ا
(٢) يراجع: عصر األساطير ص ٣٤٠ .
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ويقول في قصيدته عن جزيرة «كابري» أو جزيرة العشاق:
لــــــــــيـــــــــالـي الـــــــــصــــــــــيـف فـي كـــــــــبـــــــــرِي

أمِ الــــــــــفــــــــــتــــــــــنـــــــــــةُ فـي الــــــــــبــــــــــحــــــــــرِ
ــــــــــــيـــــــــــــاتُ بــــــــــــحـــــــــــــر الــــــــــــرو وجـــــــــــــنّ

مِ أم دنـــــــــــــيــــــــــــــا مـن الــــــــــــــســــــــــــــحـــــــــــــر
أم اآللـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشــــــــــــــــا

ـــــــــــــوج والـــــــــــــصـــــــــــــخـــــــــــــر قُ بـــــــــــــ ا
ــــــــــــــــــوا حتــت أشــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــةٍ أهَــــــــــــــــــلُّ

تُــــــــــــــقِــلُّ عــــــــــــــرائــسَ الــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــر
ــــــــــــشـــــــــــــاوى احلــــــــــــسـن والــــــــــــنــــــــــــورِ نَ

وبـــــــــعـضُ الـــــــــنــــــــــور كـــــــــاخلـــــــــمـــــــــر(١) 

في هـذه القـصـيـدة يرسم الـشـاعـر جواً أسـطـوريـاً يسـتـدعي فـيه «اجلـنيـات» و«اآللـهة
الـعشـاق» و«عرائس الـشعـر» وكـلهـا إشارات أسـطوريـة قد تـكـون خفـية بـعض اخلفـاء لكن
بقـليل من الـتعـمق في الـتحـليل تـتداعى إلى األذهـان صور: أفـروديت وكيـوبيـد وسافـو (ربة
غنيات الالئي كان في استطاعتهن أن يف الشعر). وقد تتداعى أسطورة حوريات البحر ا
بأغـانـيهن كل من يـسـمعـهن حتـى أن البـحارة الـتـعسـاء كانـوا يـندفـعون في قـضـاء محـتوم
فيـلـقون بـأنـفـسهم في الـبـحر وهـكـذا نصـحت «كـيـركا» «أودسـيـوس» أن يسـد آذان بـحارته
بالشمع كي ال يسـمعوا األنغام وأن يربطوه في الصـاري وأال يحلوا وثاقه حتى يبعدوا عن

غنيات...(٢) جزيرة حوريات البحر ا

اذجه أمـا االستـخدام الصـريح للـشخصـية األسطـورية في الـتعبـير بـها فلـعل أبرز 

(١) ديوان علي محمود طه ص ١٥٨ . البرح: جمع البرحاء وهي الشدة.
ـشـهورة - راجع عـن «تايـيس» وقـصـتـهـا واستـلـهـام األديب الـفـرنـسي أنـاتول فـرانس لـهـا في روايـته ا

قدمة النثرية لقصيدة «أرواح واشباح» . ص ١٩١-١٩٢ . «تاييس» : ا
(٢) انـظر: حـسن توفـيق: شـعر بـدر شاكـر السـياب دراسـة فنـيـة وفكـرية . دار أسـامة لـلنـشر - األردن ١٩٩٧

ص٣١٣ .
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ـرح» أو اجلـارة الـفـاتـنـة الـتي الـتـقـاهـا عـلى شـاطئ مـديـنـة زيـوريخ. قـصـيـدته عن «األغـيـد ا
والشخـصية حاضـرة منذ البـدء فجاء عنوان الـقصيدة «تـاييس اجلديدة» مـشبهاً بـها فاتنته
الـسـويسـريـة وكـأن وصـفـهـا بـاجلـديـدة إيـحاء بـأن الـشـخـصـيـة الـتي يـخـتـلط فـيـهـا التـاريخ

باألسطورة وجتمع الفجور والطهر واخلير والشر مازالت متجددة في كل أنثى.

ـة للـحديث ومن جـانب آخر يـوحي هـذا الوصف بـأنه لن يـجتـر أحـداث القـصـة القـد
عـنـهـا بل تـأتي الـشـخـصـيـة في سـيـاق الـتـعـلـيق عـلـيـهـا وتـفـسـيـرها وفـق رؤيـته الـشـاعـرية
اخلاصة والتي قد يضحي فيها بـالقيم الروحية واخللقية في سبيل إعالء اجلمال احلسي
ا سيـطرت عليه في مـرحلة جتواله في وإبراز فتنـة اجلسد وهي رؤية «أبـيقورية» ضـيقة ر

عالم الغرب وهكذا جاء تبريره لصنائع «تاييس» اللعوب وأهواء راهبها:
تـــــــايـــــــيـسُ لم تـــــــعـــــــبثْ بـــــــراهـــــــبِـــــــهــــــا

لــــــــــكــــــــــنـه أَشْــــــــــفَـى عــــــــــلـى الــــــــــبُــــــــــرَحِ
ــــــــــقــــــــــةٍ ــــــــــغــــــــــلّ مــــــــــا بــــــــــ أســــــــــرارٍ مُ

وطـــــــــروقِ بــــــــابٍ غــــــــيـــــــــر مُــــــــنْــــــــفـــــــــتح
عَــــــــــرَضَ اجلـــــــــمــــــــــالُ لـه فـــــــــأكــــــــــبَـــــــــره

ورآك فــــــــــــــــيــه فــــــــــــــــجُــنَّ مـن فــــــــــــــــرح(١) 

وهكـذا أيضـاً تظـل أسمـاء مثل: تـاييس وسـافو وبـاخـوس غريـبة وغـامضـة على ذهن
القـار العربي وال تـعطي دالالتهـا احلية بـسهولـة وقد كان من احملـمود في قصـيدة الغرب
ـثل هذه األسـمـاء - أال يـفـرط الشـاعـر الـعربـي في استـخـدامـها - وهي األرض الـصـاحلـة 
ـدروسة كـلهـا فلم تتـسع دائرة اسـتخدام ـا كان ذلك مـحمـوداً أيضاً في شـعر الـفترة ا ور
األسـطورة إال مع ظـهور أجـيال تالـية من الـشعـراء سعـوا نحوهـا رغبـة في إضفـاء مزيد من
واجهـة مادية داراة الـوقائع الـسيـاسية أحـيانـاً أو  الغمـوض والضـبابيـة على إبـداعهم أو 
العصـر أحياناً أخـرى كما رأى ذلك واحـد من أكثر الشـعراء استـخداماً لألساطـير هو بدر

شاكر السياب (وله ديوان بعنوان: أساطير).(٢)

(١) د. أحمد إبراهيم الهواري: مقدمة «عذراء الهند» ص١٨ .
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< من التـاريخ

إذا كـان هناك من يعد األسـطورة «أم الفنون»  فـإن اجملال يتسع العتـبار التاريخ «أبا
ـعـروف أن كــتـاب الــيـونـاني الـفــنـون» والــتـاريخ فن بل من أوائـل الـفـنــون الـكـتــابـيــة ومن ا
ـا يـؤيده . وهـذا الـتصـور الـعام ر «هيـرودوت» (ت٤٢٦ ق.م.) مـزيج من التـاريخ واألدب مـعاً
تخصيص شوقي في مقولته الشهـيرة: «الشعر ابن أبوين: الطبيعة والتاريخ» ويبدو لي ذلك
لــيس من أجل حتـديـد عالقـات الــنـسب والـقـرابـة وتــقـسـيم اإلرث األدبي لـلـبــشـريـة الـقـسـمـة
الواجـبة ولكن من أجل الـتأكيـد على أن حلـقات االتصـال ب الفـنون واآلداب لم تكن مـنفكة
ـاضي ــعـاصــرة بــ ا في وقـت من األوقـات. وأن «الــتــراسل الـفــني» قــائم بــ الـتــراث وا
واحلاضر أما حشد كلمات: «القطيعة» و«التفكيك» و«التكفير» في سياق التجديد واحلداثة
فأحـسبه حـشـداً مصـطنـعاً ألفـكـار مصـطنـعـة وأولى بهـذه الكـلـمات أن حتـشد في سـاحات
التخـلص والتطـهر من الذنـوب واآلثام وما كـان التراث - والـتاريخ منه في الـصدارة - إثماً

أو ذنباً يستوجب «التكفير» عنه أو القطيعة معه.

وأحسب أن من يقلب الطرف في أفق الشعر ال يرى شعراً بال تاريخ بال ماضٍ يحن
وقف الـذي انـتهى والـذكـرى التي إلـيه أو يـأسى عـليه. الـشـعر ولـيـد اللـحـظة الـتي مـرت وا
جتددت. الشـعر استيـعاب للـزمن واستعادة له في خـلق جديد مـفارق للمـألوف ومتآلف مع

فارقة. ا

ـستـبـد أو«ملـجأ» لـلـهروب من » التـقاء عـسف ا والتـاريخ في الـشعـر قـد يكـون «قـناعـاً
واجهة الـغالب احلضاري أو صورة » للعـبرة وتأييد احلجـة أو «درعاً»  احلـاضر أو «رمزاً

للتشبيه واالستعارة وقد يكون غير ذلك كله.

(١) استدعاء الشخصيات التراثية ص ١٥١ .
(٢) ديوان حافظ جـ١/ ص٢٠ .

صدر السابق جـ١/ ص٣٥ . (٣) ا
(٤) ديوان شوقي جـ٢/ ص٣٥١ .
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كـمـا أن التـاريخ الـصـحيح عـنـد الشـاعـر هو «تـصـوير مـا وراء الـوقائع واألخـبـار وما
يـنطـوي حتت األسـماء والـسيـر واآلثـار من عواطف الـبـشريـة لـيس التـاريخ الـصحـيح سوى
ـاضي حـيـاً نـابـضاً كـمـا كـان في حـيـاته األولى حـياً نـابـضـاً. فـما يـعـني اإلنـسـانـية نـشور ا
ا تعرفه احلاضـرة الشاعرة بوجودها  إال أن تـستمد احلكمة والـعلم والعبرة والطمـأنينة 
اضية وجتاربها ومشاعرها وما تستلهمه من مباهجها ومآسيها»(١) . عن حياة اإلنسانية ا

وح يـستخـدم الشاعر احلـديث الشخـصية التـاريخيـة للتصـوير بهـا فإنه يهدف إلى
ا تـشتـمل علـيه من قابـليـة لـلتـأويل والتـحلـيل ولكي يـكسب استـغالل الداللـة الكـليـة فـيهـا 
جتـربته نـوعاً من الـكلـية والـشمـول ويضـفي علـيهـا «ذلك البـعد الـتاريـخي احلضـاري الذي

نحها لوناً من جالل العراقة»(١) .

ستـمدة من التاريخ وقد بانت في قـصيدة الغـرب العديد من الـشخصيـات التاريخـية ا
الـعـربي اإلسالمي ومن الـتـاريخ الـغـربـي وحـمـلت دالالت إيـجـابـيـة أو سـلـبـيـة فـفي سـيـاق
نـاسبـة تتـويجه ـداراة السـياسـية يـتقـدم حافظ بـتهـنئـة إلى إدوارد السـابع ملك إجنـلتـرا  ا

لك وحلمه: (١٩٠١) ومستحضراً اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب لإلشادة بعدل ا
هـمْ يــــــــذكــــــــرونَـكَ إن عَــــــــدُّوا عُــــــــدُولَــــــــهمُ

ونـــحـن نـــذكــــرُ إن عَـــدُّوا لــــنـــا (عُــــمـــرا)(٢) 

ـعــتـمـد الــبـريـطـانـي (١٩٠٧) يـعـبـر عن آالم لـكـنـه في اسـتـقــبـال: «الـسـيــر غـورست» ا
صـريـ وآمالـهم ويـجـتاحه األسى بـعـد حقـبـة «كرومـر» الـتي أثـقلت مـصـر بكل «مـجـلود ا
ـستـشارين «رزايا» وجـاء «بكل جـبار عـنيد». وهـنا يـتذكر ومـقتـول شهـيد» ورمى الوزارات 
ـعتمـد اجلديـد أن يبدل الـسيـاسة الـتي انتهـجهـا سابقه الشـاعر «أيـام الرشيـد» طالـباً من ا

راد البحر. (١) ديوان شوقي جـ٢/ ص٤٤٥ . السدر: دوار البحر وا
(٢) ديوان اجلارم ص ٢٣٦ .

- عن زرقـاء الـيمـامـة وحرب الـبـسوس (٤٩٤-٥٣٤م) الـتي قـامت في العـصـر اجلاهـلي بـ بكـر وتـغلب.
راجع: منـذر اجلبوري: أيـام العـرب وأثرها في الـشعر اجلـاهلي. دار الـشؤون الثـقافيـة - بغداد ١٩٨٦

ص١١٠ وما بعدها.
تزج فيها التاريخ باخلرافة أو ما يطلق عيه الدكتور أحمد كمال زكي (التاريخسطورة) - وهي شخصيات 

انظر: األساطير دراسة حضارية مقارنة. مؤسسة كليوبترة ط(٢) القاهرة ١٩٨٢ ص٥١ .
(٣) ديوان اجلارم  ص٣٢

(٤) ديوان شوقي جـ١/ ص٥٤٦
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وأن يستع بـأولي العلم والفضل أمثال الـوزيرين: الفضل بن سهل (ت٢٠٢هـ) ومحمد بن
احلس بن العميد (ت٣٦٠هـ):

إذا اســـــتـــــوزَرْتَ فـــــاســــتَـــــوْزِرْ عـــــلـــــيـــــنــــا
فــــتًى (كــــالــــفـــضـل) أو (كـــابـن الـــعــــمــــيـــدِ)

ـــــــســـــــتـــــــشــــــارٍ وال تُـــــــثـــــــقـلْ مـــــــطـــــــاهُ 
يــــحـــــيــــدُ به عـن الــــقــــصـــــد احلــــمــــيــــد(٣) 

ـنش» أو اإلجنلـيز فـإنه لم يجـد أفضل أمـا شوقي فـعنـدما أراد أن يـشيـد بجـيران «ا
ستغيث!: من تشبيههم بالعرب اخللص في جندة ا

يُــسْـــتَــصْــرخــون ويُـــرجَى فــضلُ نَـــجــدتِــهم
 (٤) كــــــأنـــــهـم عَـــــرب فـي الـــــدهــــــر عَـــــرْبـــــاءُ

ـوت يـسـتـحـضـر وفـي «مـصـرع لـورد كـتـشـنــر» ووصف «الـطـرادة» الـتي قـادته إلـى ا
الـتـاريــخ الـعـربي «الــعـصــا» (اسم الـفــرس الـوارد في مـصــرع الـزبَّــاء) و«زرقـاء الـيــمـامـة»

شهورة بقوة البصر في تكديس غامض للصورة: ا
أرهــــفَـتْ ســــمعَ (الـــــعَــــصــــا) واكــــتَـــــحَــــلتْ

 (١) إثْــــمِــــدَ (الــــزَّرقــــاء) فـي عَــــرْض الــــسَّـــدرْ

عــلى الـدرب نـفــسه يـســيـر اجلـارم فــيـسـتــحـضــر من الـتـاريـخ الـعـربي الــقـد حـرب
البسوس لـتصوير «يوم عـبوس» من أيام البـرد بإجنلترا ويـتوقف عند الـتشابه احلسي ب
حرصـهم على الدفء وحرص «اجملوس» على تـقديس النار دون «جامع نـفسي» حقيقي ب

: الصورت

(١) ديوان شوقي جـ١/ ص٢١١
- كما يذكر «فتية» الفتح في قصيدة «أندلسية» جـ١/ص١٤٨ . 

وله موشح أندلسي مطول عن «صقر قريش» جـ١/ ص٢١٤ -٢٢٤ .
عـاصر. مـؤسسة جـائزة عبـدالعـزيز البـابط : األندلس في الشـعر الـعربي ا (٢) انظـر: د. عبـدالرزاق حسـ

لإلبداع الشعري - الكويت ٢٠٠٤ ص٢٣٥ .
: عبيد. (٣) ديوان فخري أبو السعود ص ١١٥ . قط

شهد عند علي طه في قصيدة «من قارة إلى قارة» . ديوانه ص٢٥١-٢٥٣ - ويتكرر ا
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فــيه جتــاوَبـتِ الــريــاحُ فـال تــقُلْ حــربَ الـــبــســوسْ
يــوم أحَـــطْــنــا بـــالــلــظى فـــيه ونــكَّـــسْــنــا الــرؤوس
َــجــوس(٢) فــكــأنــنـــا قــمــنــا نُـــؤيــدُ فــيه مُــعـــتــقَــدَ ا

لـكنـهمـا - شوقـياً واجلـارم - في سيـاق السالم وتالقح الـثقـافات يـتذكـران من تاريخ
ـــوصــلي (ت٢٣٥هـ) وابـن رشــد (ت٥٩٥هـ) وابن ســـيــنــا الـــفن والــفـــكــر: غــنـــاء إســحــاق ا

(ت٤٢٨هـ) ولطفي السيد (ت١٩٦٣م) يقول اجلارم عن «يوم السالم» :
رَددي رددي تـرانـيمَ إسـحــــاقَ وهُـزي احلـسـانَ عِـطْـفـاً وجِـيـدا(٣) 

ويقول شوقي عن «أرسطو» (٣٢٢ ق.م):
َ احلــــكـــيــم(٤)  شــــيـــخ ابـن رشــــدٍ وابـن ســـيــــنــــــا وابـنِ بَـــرْقـــــ

وحـ حتضـر إسبـانيـا حتـضر األنـدلس التـاريخـية ومـعـها الـفاحتـون األمويـون ففي
رحلة شوقي إلى األندلس يتوقف عند روعة اآلثار العربية  ويذكر صقر قريش عبدالرحمن

لقب بالداخل (ت١٧٣هـ): بن معاوية ا
ــبــارك في الـغــرب وآلٍ له مــيــامـيـــنَ شُـمْسِ(١)  صَــنــعْـةُ الــداخلِ ا

ويستدعي مشهد الدخول للقائد طارق بن زياد (ت١٠٢هـ) واحلادثة الشهيرة التي تروي
نـسـوبة له (الـعدو من أمـامكم والـبحـر من ورائكم ـقولـة ا حرقـه للـسفن عـند فـتح األندلس وا
ـؤرخون ـة في اجلـنود واسـتـبـعـاد فرار بـعـضـهم هـذه احلـادثـة ناقـشـهـا ا وذلك إلثـارة الـعـز
وكـثيـر منـهم لم يـقطع بـها بل شـكك فيـها وفي صـحـتهـا وذهب بعـضهم إلى إنـكارهـا كلـيًا(٢)
وعـلى الرغم مـن ذلك فقد ظـلت احلادثـة على حـالهـا حاضـرة في ذواكر الـشعـراء فهـذا فخري

: ه ألحفاد القادة الفاحت أبو السعود يستدعيها ويوظفها للحديث عن الواقع ا
تــــــعـــــــالت بـــــــهـــــــا الــــــلـه أكــــــبـــــــر مــــــرة

فــــــمـــــــادت ســــــهـــــــول دونــــــهـــــــا وحــــــزون
وســـالـتْ شِــــعـــاب بــــالــــصــــوارم والــــقــــنـــا

(١) ديوان علي محمود طه ص ٣٦٩ .
(٢) ديوان شوقي جـ١/ ص٢١٢ . ضرس: اشتداد حس: قتل حفاظ: ذب عن احملرم.
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وأُحــــــرق خــــــلـف الــــــفــــــاحتــــــ ســــــفــــــ
وقـــــــامت بـــــــأطـــــــراف اجلـــــــزيـــــــرة دولــــــة

ـــــــــــــرفـــــــــــــان وأشـــــــــــــرق ديـن وأَزهـــــــــــــرَ عِ
جَـالَ أمس عــــــنــــــهــــــا آلُــــــهــــــا وبــــــنــــــوهُمُ

عــــلى الــــضـــفــــةِ األخــــرى الـــغَــــدَاةَ قــــطـــ
ن يُـــــنـــــبي اجلـــــدودَ بـــــأنـــــنــــا فـــــمنْ لـي 

وقـــــد عـــــزَّ عـــــبـــــدانُ اجلـــــدود نـــــهــــون?(٣) 

وعـلى شاطئ «لـوجانو» الـسويسـرية يلـتقي علي طه بـفتاة إسـبانيـة فتسـتحيل الـغربة
اضي: المح األوربية إلى «سمات عربية» واحلاضر يعود إلى ا إلى ألفة وا

ال تـــــــــــقـــــــــــولـي أيُّ صـــــــــــوتٍ مُـــــــــــلْـــــــــــهـمِ
قـــادَ روحَــــيْـــنــــا فـــجـــئــــنـــا والــــتـــقَــــيْـــنـــا

ــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــوبُ فــــــــــــيـه مـن دمـي دمُـكِ ا
رُوحُ مــــاضٍ بــــالــــهــــوى يَــــهْــــفــــو إلــــيــــنــــا

أتــــــــــــــمـالَّهــــــــــــــــا ســــــــــــــمـــــــــــــاتٍ عــــــــــــــربـــــــــــــيـهْ
وأنــــــــــــادي أنـتِ يــــــــــــا أنـــــــــــدلــــــــــــســــــــــــــيـــــــــــةْ(١)

ومـشهد اخلروج من األنـدلس يستدعـيه شوقي أيضاً ويـشير فيه إلـى آخر ملوك بني
األحمر أبي عبدالله الذي قام بتسليم غرناطة إلى فرناندو ملك قشتالة (سنة ١٤٩٢م):

آخــــــر الـــــــعــــــهــــــد بـــــــاجلــــــزيــــــرة كـــــــانت
بـــــــعــــــــد عَـــــــرْكٍ مـن الــــــــزمـــــــان وضَـــــــرْسِ

(١) ديوان حافظ جـ٢/ ص٢١ .
(٢) ديوان علي محمود طه ص ١٥٧ .

(٣) أبناء نيرون. مجلة الرسالة العدد (٣٩١) ٣٠/١٢/١٩٤٠ .
ـا آل إلـيه حال - وللـشـاعـر عـبـداحلـكـيم عـبدالـله اجلـهـني قـصـيـدة بـعـنوان «إلى نـيـرون» يـأسى فـيـهـا 

اإلنسانية. راجع: ديوان اإلسكندرية ص ٨٨-٨٩ .
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فــــــــتــــــــراهــــــــا تــــــــقــــــــول: رايــــــــةُ جــــــــيشٍ
بــــــــــــادَ بـــــــــــاألمـس بــــــــــــ أسْـــــــــــر وحَـس

ومــــــفــــــاتـــــيــــــحُـــــهــــــا مــــــقـــــالــــــيـــــدُ مــــــلكٍ
ُــــــضِـــــيعُ بــــــبَـــــخْس بــــــاعـــــهـــــا الـــــوارثُ ا

خــــــــــرج الـــــــــقــــــــــوم فـي كــــــــــتــــــــــائـب صمٍ
عـن حــــــفـــــــاظ كــــــمــــــوكـب الــــــدفـن خُــــــرسِ

ركـــــبـــــوا بــــالـــــبـــــحــــار نـــــعـــــشــــاً وكـــــانت
حتـت آبـــــــائـــــــهـم هـي الـــــــعــــــــرش أمس(٢) 

عـلى اجلـانب اآلخر تـتـوارد شـخصـيـات من التـاريخ الـغـربي لتـشـكل رافداً لـلـصورة
الفـنية فـي قصيـدة الغرب ومن ذلك شـخصيـة نيرون (ت ٦٨م) مـثال الوحـشية واالسـتبداد
يسـتدعيه حافظ في «حادثـة دنشواي» ويستدعي مـعه «محاكم التفـتيش» األوربية التي وقفت

وراء اضطهاد العرب في آخر عهدهم بإسبانيا:
لــيت شــعــري أتــلـك (مـحــكــمــةُ الــتــفــتــيشِ)

عــــــادتْ أم عــــــهـــــدُ (نــــــيــــــرونَ) عـــــادا ?!(١) 

وتـتراءى «زيـوريخ» السـويسـريـة في صخب احـتفـاالتهـا كأنـهـا «روما» تـتلـظى بنـيران
«نيرون»  يقول علي طه:

لـــــــــوال ابـــــــــتــــــــســـــــــامــــــــةُ جـــــــــارتـي وفم
يــــــــدنـــــــــو إليَّ بـــــــــصــــــــدرٍ مــــــــنــــــــشَــــــــرحِ

(١) ديوان فخري ابو السعود ص ٨٠ .
ـلك شارل الـسـابع في رد اإلجنلـيـز عن حصـار أدرلـيان ١٤٢٩م - «جـان دارك» بطـلـة فرنـسـيـة ساعـدت ا

قبض عليها وأحرقت.
شرق - بيروت ١٩٩٢ ص١٩٦ . نجد في األعالم ط١٩ . دار ا انظر: ا

(٢) ديوان حافظ جـ١/ ص٢١٩ .
- قيل إن رفائيل رسم عنقوداً من الـعنب على حائط فخدع به بعض الطـيور فمال إليه ينقر حبه. راجع

هامش ص ٢١٩ من الديوان.
(٣) ديوان شوقي جـ١/ ص١٨٩ . وراجع: مجلة الزهور أغسطس ١٩١٠ .
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حلــــــســــــبْــــــتُــــــهــــــا رومـــــا تَــــــمــــــورُ لــــــظىً
في قَـــــهْـــــقــــــهـــــات الـــــســـــاخـــــر الـــــوقح(٢) 

وتـتـرسخ الـصـورة - صـورة نـيــرون - وتـمـتـد في أثـنـاء احلـرب الـثـانـيـة فـيـكـتب عـبـد
الـلـطـيف الـنـشـار قـصـيـدته «أبـنـاء نـيـرون» وفـيـهـا يـهـاجم رومـا وأبـنـاءهـا وال يـجـد عـذراً في

دخولهم احلرب ولكنه يجد أكثر من مبرر لوصفهم بأبناء نيرون:
أبــــــــــنــــــــــاء نـــــــــــيــــــــــرون بــــــــــكـم مــــــــــا بـه

ـــــــــــوقـف الـــــــــــفـــــــــــاجـعِ مـن جـــــــــــزعٍ فـي ا
أحـــــــــــرقَ رومـــــــــــا طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــاً لــــــــــذةً

لــــــــــــــذتـه فــي مــــــــــــــوقـف الــــــــــــــضــــــــــــــارع
مــــــنــــــتــــــحــــــراً يــــــبــــــكـي عــــــلـى نــــــفــــــسه

بــــــ ومـــــــيـض الــــــلـــــــهـب الــــــســـــــاطع(٣) 

ومن ذلـك أيضاً اسـتدعـاء فخـري أبو الـسعـود حملررة فـرنسـا من نيـر اإلجنلـيز «جان
دارك» (ت١٤٣١م) في قصيدته «يوم التل» يقول:

ومـن أحــــرق الــــعــــذراء يــــومــــاً تــــشــــفــــيــــاً
ــــســــتــــثـنٍ مــــســــنــــاً وأمـــردا(١)  فــــلــــيس 

ومن تاريخ الـفن الغربي يستـدعي حافظ الرسام اإليطـالي رفائيل (ت١٥٢٠م) ولوحته
البديعة اإلتقان:

ـــــــولــــــعـــــــاتٍ بـــــــصـــــــيْـــــــد كـل جـــــــمـــــــيلٍ مُ
نــــــــــاصــــــــــبــــــــــاتٍ حــــــــــبــــــــــائـلَ األلـــــــــوانِ

حـــــافــــراتٍ فـي الــــصـــــخــــر أو نـــــاقــــشــــاتٍ

صدر السابق جـ١/ ص٤٢ . (١) ا
وراجع ايضاً: جـ١/ ص٢٠٧ جـ٢/ ٥٦٤-٥٧٠ .

حيث يالحظ استغراق شوقي في الصورة ذاتها وفي إعجابه بنابليون.
(٢) محنة باريس. مجلة الرسالة العدد (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠
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شــــــــائـــــــــداتٍ روائـعَ الـــــــــبـــــــــنـــــــــيــــــــان(٢) 

أما نـابلـيون فـهـو الشـخصـية الـعسـكـرية األثـيرة عـند شـوقي يـستـدعيه في أكـثر من
قصيدة فضالً عن قصيدته النونية تلك اللوحة الشعرية العريضة عن القائد الفرنسي. ففي
اجلزء الغربي من مطـولته «كبار احلوادث»  يستدعي صورة نـابليون عندما وقف في ساحة

ماليك (١٧٩٨م): أبي الهول واألهرام يخاطب منها جنوده قبل معركة انتصاره على ا
جــــاء طــــيــــشًــــا وراح طــــيــــشًــــا ومن قــــبـ

ــلُ أطــــــاشـت أنــــــاسَـــــــهــــــا الــــــعـــــــلــــــيــــــاءُ
ســــــكـــــــتـتْ عــــــنـه يـــــــوم عــــــيَّـــــــرهــــــا األهْـ

ـــــرام لـــــكنْ ســــكـــــوتُــــهـــــا اســــتـــــهــــزاء(٣) 

وتتكـرر الصورة عنـد قدوم الطياريـن الفرنسيـ (فدرين وبونيـه) بطائرتهـما إلى مصر
:(١٩١٤)

أين نَــــــــســـــــر قـــــــد تـــــــلـــــــقّـى قـــــــبــــــــلـــــــكم
عـــــــظـــــــةَ األجــــــيـــــــال من أعـــــــلى بـــــــنــــــاءْ?

لــــــــو شـــــــهـــــــدتُـمْ عـــــــصْــــــــرَه أضْـــــــحَـى له
عـــــــــالـمُ األفـالكِ مــــــــعـــــــــقــــــــودَ الـــــــــلــــــــواء

جــــــــــــرَحَ األهــــــــــــرامَ فـي عــــــــــــزّتــــــــــــهــــــــــــا
فـــــمــــشـى لــــلـــــقـــــبــــر مـــــجـــــروحَ اإلبــــاء(١) 

وقريـب منـه اسـتدعـاء عـلي طه لـشـخـصـيـة نـابـلـيـون في «مـحـنـة بـاريس» أثـنـاء احلرب

(١) د. عرفان شهيد: العودة إلى شوقي ص ٤٨٥ .
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اخلاتمة
تـعـة في آن استـخدمت فـيهـا وسائل عـديدة لـلبـحث والدرس كانت الـرحلـة شاقـة و
لمـة» خيوط صورة الـغرب في الشـعر العـربي احلديث في مصـر وليس في طاقة من أجل «
هذه الـسـطور أن تـخـتزل الـرحـلـة أو تخـتـصر الـبـحث بكل تـفـصيـالته في مسـاحـة أقل لكن

ستقطرة والنتائج البارزة : حسبها أن تقدم اخلالصة ا

١ - سعت الـدراسـة إلى حتقـيق جـملـة من األهـداف منـهـا: الكـشف عن رؤيـة الشـاعر
ـتعـددة واستـجالء الروح صـري في النـصف األول من الـقرن الـعشـرين للـغـرب بأبـعاده ا ا
اإلنسـانيـة التي تـمتع بـها الـشاعر وصـلة ذلك بـالقـيم الفـكريـة واحلضـارية واألخالقـية التي
اعـتـمـد علـيـهـا ورصد دعـوة الـشعـراء إلى وحـدة إنـسـانيـة تـنبـذ الـعـداء وتؤسس لـلـتـسامح

واإلخاء .

ضمونـي والتحليـل الفني وفي كلـيهما كان ٢ - اتخذت الـدراسة سبيـل : التحلـيل ا
التركيز على شعراء الرحلة إلى الـغرب الذين مثلوا االجتاهات األدبية لتلك الفترة : االجتاه
احملـافظ الــبـيـانـي واالجتـاه الـديــواني واالجتـاه الــوجـداني . بـاإلضــافـة إلى بــعض األسـمـاء

غمورة التي أسهمت في تكوين الصورة . الشعرية ا

٣ - عالج الـبـحث مفـهوم «الـغرب» عـلى صعـيد الـلغـة واألسطـورة واجلغـرافيـا والفـكر
السـياسي وانتـهى إلى أن مقصـده هو الغـرب األوربي في جغرافـيته السـياسيـة و الطبـيعية
والـبشـريـة والـطـابع احلـضـاري جملـمـوعـة الـدول الـتي تـكـونه وانـعـكـاس ذلك كـله عـلـى مرآة

الشعر احلديث في مصر .

٤ - تالقح الشـرق مع الغرب عـبر لقـاءات تاريخيـة كثيـرة واتسمت بـأنها لـقاءات فكر
ونضال وتأثير متبادل وكانت أهمها : لقاء األندلس ولقاء احلروب الصليبية.
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٥ - كان الـغرب مـوجوداً بـصورة عابـرة في الـشعر الـعربـي القد لـكنـه ظهر بـشكل
ـنهك بـاشر بـ شرقـنا ا أوسع في الـقرن الـتـاسع عشـر نتـيجـة تعـدد أسبـاب االحـتكـاك ا

تحفز . والغرب األوربي ا

٦ - نـبتت الثنائـية الشعرية الـكبرى : ثنائيـة الشرق والغرب على أرض فـكرية عريضة
وذلـك من خالل ثالثة مـحـاور : حدود الـشرق والـغـرب االغتـراب واحلنـ الـغرب احلـاضر

والشرق الغائب.

٧ - لم يظهـر خالف واضح حول مفـهوم الغـرب وحدوده فهـو - في عيون الـشعراء -
قابل كان الشرق يتسع ويضيق حسبما يقتضيه موضوع القصيدة . أوربا الغربية وفي ا

٨ - ارحتل الشـعراء إلى الغرب ولم يغادر الـوطن عقولهم وال أفئدتـهم فاستحضروا
. قسماته واشتدت عليهم وطأة الغربة فامتألت قصائدهم بزفرات احلن

ـقـارنـات ب ـقابالت وا ٩ - أنـتجت صـدمـة الـلـقاء بـاحلـضـارة الغـربـيـة العـديـد من ا
المح الـفـارقة إلى احلـيـاة في الـغرب واحلـيـاة في الـشـرق ومـضى الـشـعـراء في تـصـويـر ا
مدى بـعيد وكان النقـد الالذع ألوضاع الشرق من قبيـل نقد الذات والبصر بـحقيقة الواقع
وفي محـاولة لـلخروج من حـالة التـراجع والوهن وهـو في كل األحوال عالمـة صحوة ويـقظة
ـقابالت مـوضوعـاً جديـداً هو «رثـاء الشرق» كـما تـولدت من الـثنـائية وعافـية وأنـتجت هذه ا
ـاديـة ـرأة الـغـربـيـة الـقـد واجلـديـد ا ـرأة الـشـرقـيــة وا الـكـبـرى ثــنـائـيـات أخـرى مـنـهـا: ا

والروحية...

واقف الفكرية للشعراء  ١٠ - كان طابع التوفيق ب حضارت الطابع الغالب على ا

١١ - بَـعُـد الشـاعـر الـعـربـي عن تـشـكـيل صـورة ثـابـتـة وحـيـدة للـغـرب وهـذا بـخالف
. الصورة النمطية للشرق في أدب الرحلة عند األوربي

١٢ - استـمد البعد السـياسي للغرب تفـاصيله من كون الغرب احملـتل األكبر خلريطة
كون األساسي خلطوطه وظالله. العالم في العصر احلديث وكانت آلته احلربية الرهيبة ا
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١٣ - واكب الـشــاعـر في مـصـر األحـداث واتـخــذ مـوقـفـاً سـيـاسـيــاً مـرّ عـلى مـنـطـقـة
االنـفـعـال لديه واتـكـأ في ذلك عـلى مـحوريـن همـا: االحـتالل واالسـتبـداد الـغـرب واحلرب .
هلكات» التي قدرات الناس وعلى «ا ستبد  وفي كليهما ظهر سخط الشاعر على احملتل ا

تف في صنعها كما ظهر احتفاؤه بدعوات التحرر والسالم.

شـاهدة ١٤ - تشـكل الـبعـد اجلمـالي من صورة الـغرب عـبر الـتجـربة الـشخـصيـة وا
ديـنـة الغـربـية من والـعيـان فـوقف الشـاعـر علـى مشـاهـد من الطـبـيعـة األوربـية ونـظـر إلى ا
ـدن بـروزاً هي : مـنـظـور الـسـائح الـشــرقي فـبـدت في بـعـد جـمـالـي خـالص وكـانت أكـثـر ا

دن األندلسية. دينة اإليطالية ا باريس ا

١٥ - بـانت الـنـزعـة اإلنـسـانـيـة بـوضـوح لـدى الـشـاعـر احلديـث واتـسعـت بـها جتـاربه
ـيـة الـتي اهـتـز لـهـا ـواقف اإلنـسـانـيــة واألحـداث الـعـا وأدواته الـتـعـبـيــريـة وذلك من خالل ا
وجـدانه ومن خالل تـقـديـر عـظــمـاء الـغـرب ومـبـدعـيه واالعــتـراف بـفـضـلـهم ودورهم األدبي

والتاريخي بغض النظر عن جنسياتهم وقومياتهم ومعتقداتهم.

١٦ - جتـسد التـفاعل اإلنسـاني ب رجل من الشرق وامـرأة من الغرب لـدى الشعراء
في صورت : األنثى العابرة والزوجة احلبيبة.

١٧ - بـرزت في قـصـيـدة الـغـرب مـجـمـوعـة من الـظـواهـر الـفـنـيـة الـتي لـهـا صـلـة قـوية
بصورة الغرب بأبعادها اخملتلفة.

١٨ - اتخذ التشخيص الفني لقصيدة الغرب أربعة مسارات :

ـسكـوكة - عـجم الشـعـري (األلفـاظ الـتراثـية - األلـفـاظ الغـربيـة - الـتعـابيـر ا األول: ا
التعابير القرآنية).

الـثاني: أسـالـيب اخلطـاب الشـعري (الـتـضاد..أداة لـلكـشف - التـعـبيـر باالسـتفـهام -
احلوار أداة لالتصال - التوسل بالتكرار)
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الثـالث: البناء التصويـري (التصوير باحلقيـقة - التشخيص - التـجسيد - التجريد -
الـقص الشعري) الـرابع: استدعاء الشـخصيات الـتراثية (التـراث الديني - التراث األدبي -

التراث األسطوري - التاريخ).

كـتبـة األدبيـة من دراسات تـتنـاول صورة اآلخـر وخاصـة الغـرب كما ١٩ - لـعل فقـر ا
هم وضوع ا زيد من الدراسـات حول هذا ا تنـعكس في مرآة الشعـر العربي يكون دافـعًا 
ومـا له من تـأثـيـر عـمـيق في تـكـون صـورة أمـة لـدى أمـة أخـرى وامـتـداد ذلك إلى الـعـالقات

الدولية وتهيئة األجواء الثقافية الالزمة للحوار والتفاهم والتعاون اخلالق ب الشعوب.

✸✸✸✸
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راجع صادر وا ا

ادة الشعرية : مصادر ا أوالً
أ - دواوين ومجموعات شعرية:

طبعة اليوسفية - طنطا ١٩٥٤ . ١ - إبراهيم بديوي: البديويات  ج - ٢ . ا
٢ - إبراهيم زكي : األشعار األولى. القاهرة ١٩٢٧ .

ازني  راجـعه وضـبطه وفـسره مـحمـود عمـاد. اجمللس ازني: ديـوان ا ٣ - إبراهـيم عبـدالقـادر ا
األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ١٩٦١ .

٤ - إبراهيم ناجي : ديوان إبراهيم ناجي. دار العودة - بيروت ١٩٨٠ .
٥ - أحمد رامي: ديوان أحمد رامي . دار الشروق - القاهرة٢٠٠٠ .

٦ - أحمد زكي أبو شادي: األعمال الشعرية الكاملة. دار العودة - بيروت ٢٠٠٥ .
نـشاوي. ـغنـي ا ٧ - أحمـد الزين: ديـوان أحمـد الـزين  أشرف عـلى تـبويـبه وتـصحـيـحه : عبـدا

جلنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط(١) ١٩٥٢
٨ - أحمد شوقي: ديـوان شوقي  تـوثيق وتـبويب وشرح وتـعقـيب د.أحمـد محمـد احلوفي.نـهضة

مصر - القاهرة١٩٨٠ .
صر  ١٣٢٩هـ١٩١١/م. ٩ - الشوقيات اجلزء األول. مطبعة اإلصالح 

١٠ - أحمـد فارس الـشدياق: الـساق عـلى الساق فـي ما هو الـفاريـاق قدم له وعـلق علـيه الشيخ
نسيب وهيبه اخلازن . دار مكتبة احلياة - بيروت د.ت.
١١ - أحمد فتحي: قال الشاعر . القاهرة  ط (١)١٩٤٩ .

١٢ - أحمد محمد جمال: وداعاً أيها الشاعر . منشورات نادي مكة الثقافي  ط (٢) ١٣٩٧هـ.
صر ١٩٠٨ . ١٣ - أحمد نسيم: ديوان نسيم ج - ١ . مطبعة اإلصالح 

١٤ - أسعد خليل داغر: تاريخ احلرب شعراً . مطبعة الهالل - مصر١٩١٩ .
١٥ - إسـمـاعـيل صـبـري: ديـوان إســمـاعـيل صـبـري بـاشـا ضـبــطه وشـرحه أحـمـد الـزين. جلـنـة

التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٣٨ .
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ـلك بن قريب): األصـمعـيـات حتـقيـق أحمـد مـحـمد شـاكـر عـبـدالسالم ١٦ - األصـمعي (عـبـدا
عارف ط (٥)١٩٧٩  . هارون. دار ا

: إيـهاب الـنجدي. مـؤسسة ١٧ - أم نخلة: ديـوان أم نـخلة اجملـموعـة الكامـلة إعـداد وتقد
جائزة عبدالعزيز البابط لإلبداع الشعري - الكويت ٢٠٠١

ـعارف ط (٣) ١٨ - الـبـحـتري: ديـوان البـحـتـري  حتـقـيق وشرح حـسن كـامل الـصـيـرفي. دار ا
. ١٩٧٧

طبعة األدبية في بيروت ١٨٩٨ . ١٩ - بطرس كرامة: سجع احلمامة. ا
٢٠ - حافظ إبـراهيم : ديـوان حافظ إبراهـيم  ضبـطه وشرحه ورتـبه أحمـد أم  أحـمد الزين

إبراهيم اإلبياري . دار اجليل - بيروت د.ت.
ؤلفات الكاملة حلافظ إبراهيم  الديوان . مكتبة لبنان بيروت ط (١) ١٩٩١ . ٢١ - ا

عارف ١٩٥٧. ٢٢ - حفني ناصف: شعر حفني ناصف  جمع مجد الدين ناصف . دار ا
٢٣ - ابن خفاجة: ديوان ابن خفاجة. بيروت ١٩٦١ .

صرية ٢٤ - رفاعة الـطهطاوي: ديوان رفاعـة الطهطاوي جـمع ودراسة : د. طه وادي . الهيـئة ا
العامة للكتاب  ط (٣) ١٩٩٣ .

٢٥ - ابن الـرومي: ديـوان ابن الـرومي حتـقــيق د.حـسـ نـصــار . مـطـبـعـة دار الــكـتب والـوثـائق
القومية - القاهرة ٢٠٠٣ . 

صر ١٩٤٧ . ٢٦ - زكي مبارك (دكتور): أحلان اخللود . دار الكتاب العربي 
٢٧ - ابن زيدون: ديـوان ابن زيدون ورسائـله  شرح وحتـقيق علـي عبدالـعظيـم. دار نهضـة مصر

للطبع والنشر  د.ت.
. دار الوفاء للطباعة ٢٨ - سيد قطب: ديوان سيد قطب  جمعه وقدم له: عبدالباقي محمد حس

نصورة ط (٢)١٩٩٢ . والنشر - ا
طـبعـة األميـرية - ٢٩ - صالح مـجدي: ديوان الـسيـد صالح مـجدي بك جـمعه مـحمـد مجـدي. ا

القاهرة ١٣١١هـ/ ١٨٩١م .
نتخب من أحمد ضـيف ا ٣٠ - طه حس أحمـد اإلسكنـدري أحمد أم عـبدالعـزيز البشـري 

صرية ١٩٣٢ . أدب العرب ج - ١ . مطبعة دار الكتب ا
٣١ - عباس محمود العقاد: ديوان من دواوين. نهضة مصر ٢٠٠١ .
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قطم ١٩٢٨ .  قتطف وا ٣٢ - ديوان العقاد: «أربعة أجزاء في مجلد واحد» - مطبعة ا

صـري شاعـر الوطـنيـة والشـباب. الـهيـئة الـعامة صري: ديوان عـبداحللـيم ا ٣٣ - عبـداحللـيم ا

لقصور الثقافة - القاهرة ١٩٩٣ .

٣٤ - عـبداحلـمـيـد الـديب: ديــوان عـبـداحلـمـيـد الـديب شـاعــر الـبـؤس  حتـقـيق ودراسـة مـحـمـد

رضوان - اجمللس األعلى للثقافة - القاهرة ط (١)٢٠٠٠ .

٣٥ - عبدالرحـمن اخلميسي: ديوان عـبدالرحمن اخلـميسي . دار الـكتاب العـربي -  القاهرة

ط (١) د.ت.

٣٦ - عبـدالرحـمن شكري:  ديـوان عبـدالرحـمن شكـري جمع وحتـقيق : نـقوال يـوسف . اجمللس

األعلى للثقافة - القاهرة ٢٠٠٠ .

رأة. الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٦٥ . ٣٧ - عبدالرحمن صدقي: من وحي ا

٣٨ - عبدالعزيز عتيق: أحالم النخيل .مكتبة مصر بالفجالة ١٩٦٠ .

٣٩ - عبداللطيف عبداحلليم (أبو همام): أغاني العاشق األندلسي . ط (١) القاهرة١٩٩١ .

صر  د.ت. عارف  ٤٠ - عزيز فهمي: ديوان عزيز . دار ا

٤١ - علي اجلارم: ديوان على اجلارم . دار الشروق - القاهرة ط (٢)١٩٩٠ .

صر ط (٢) ١٣٦٥هـ/ ١٩٣٨ ٤٢ - علي الغاياتي: وطنيتي . مطبعة عطايا 

٤٣ - عـلي مـحـمود طه: ديـوان عـلي مـحـمـود طه شـرح وحتـقـيق : د. مـحـمـد نـبيـل طريـفي. دار

الفكر العربي - بيروت ٢٠٠١ .

٤٤ - فخري أبو السعود: ديوان فخري أبو السعود  جمع وتقد وحتقيق د.علي شلش . الهيئة

صرية العامة للكتاب ١٩٨٥ . ا

٤٥ - أبو فـراس احلمداني: شـرح ديوان أبي فـراس احلمدانـي البن خالـويه إعداد د. مـحمد بن

شريفة - مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابط لإلبداع الشعري - الكويت٢٠٠٠ .

٤٦ - كمال عبداحلليم: إصرار . مطبوعات الغد - القاهرة١٩٨٣ .

٤٧ - كمال النجمي: األنداء احملترقة. اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب - القاهرة ١٩٦٥ .
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٤٨ - كمـال نشـأت (دكتور): أبـو شادي وحركـة التجـديد في الـشعر الـعربي احلـديث. دار الكاتب
العربي القاهرة ١٩٧٦.

): العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ناصيف اليازجي. تنبي (أحمد بن احلس ٤٩ - ا
دار صادر - بيروت ١٩٩٨ .

٥٠ - مجموعة من الشعراء: ديوان اإلسكندرية  أخرجه وقدم له: علي محمد البحراوي .مطبعة
ستقبل باإلسكندرية ١٩٣٥ . ا

٥١ - محمد األسمر: ديوان األسمر. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١٩٥١.
عارف  ط (١) ١٩٤٧ . ٥٢ - محمد عبدالغني حسن: من وراء األفق . دار ا

ـطلـب  شرح وتـصـحيـح إبراهـيم اإلبـيـاري وعبـداحلـفيظ ـطلب: ديـوان عبـدا ٥٣ - مـحـمد عـبـدا
شلبي - مطبعة االعتماد - القاهرة ط (١) د.ت.

صر ١٩٣٤ . احي: مطبعة اإلخاء  احي: ديوان ا ٥٤ - محمد مصطفى ا
صرية العامة للكتاب ٥٥ - محمود أبو الوفا: دواوين شعره ودراسات بأقالم معاصريه. الهيئة ا

. ١٩٧٧
٥٦ - مــحـمـود اخلــفـيف: ديـوان اخلـفــيف  جـمع وتــوثـيق : مـحــمـد الـعــبـاسي مـتــولي . رسـالـة

ماجستير كلية اللغة العربية جامعة األزهر ١٩٨٨ .
٥٧ - مجموعة من الشعراء: في خيمة الفاروق شعراء وأدباء. مطبعة لوتس  القاهرة ١٩٤٧.

٥٨ - محمود غنيم: األعمال الكاملة  اجمللد األول. دار الغد العربي  القاهرة ١٩٩٣ .
٥٩ - مصطفى صادق الرافعي: حديث القمر . مطبعة االستقامة  ط (٢)١٩٤٧ .

٦٠ - الـنــابـغـة الـذبـيـاني: ديـوان الـنـابـغـة الـذبــيـاني  حتـقـيق مـحـمــد أبـو الـفـضل إبـراهـيم .دار
عارف القاهرة١٩٧٧ . ا

٦١ - نبوية موسى: ديوان السيدة نبوية موسى. مطبعة مجلة الفتاة  ط (١) مايو ١٩٣٨ .
ب - قصائد نشرت في دوريات:

سرة . السياسة - ١٩٣٣ . ١ - إبراهيم زكي: اللحن التاسع أو حلن ا
٢ - أحـمـد زكي أبـو شادي: روبـوت أو اإلنـسان اآللي. الـعـصـور  اجملـلـد (٣) الـعـدد (١٧) يـنـاير
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. ١٩٢٩
٣ - أحمد فتحي مرسي: نهاية زعيم. الرسالة  العدد (٣٩٧)١٠/٢/١٩٤٢ .

٤ - أحمد محرم: ب شاعرين في مصر . اجلامعة  ج - (١) السنة (٤) فبراير ١٩٠٣ .
قتطف  ١/٣/١٩٣٧ . ٥ - بشر فارس: في جبال بافارية. ا

٦ - حسن كامل الصيرفي: عصبة األ . العصور  اجمللد (١) العدد (٦) فبراير ١٩١٨ .
٧ - إلى طغاة العالم. العصور  اجمللد (١) العدد(٦) فبراير١٩١٨ .

٨ - حفني ناصف: على البحيرة . الزهور  يولية ١٩١٠ .
٩ - عيون وعيون . الزهور يولية ١٩١٠ .

١٠ - سيد قطب: هتاف روح. الرسالة (٨٧٧) ١/٤/١٩٥٠ .
١١ - دعاء الغريب . الكتاب  يونيو ١٩٥٠ .

١٢ - عادل الغضبان: أيها اجلندي . الكتاب  اجمللد (١) نوفمبر ١٩٤٥ .
صري: الشرق والغرب . الزهور  ديسمبر ١٩١١ . ١٣ - عبداحلليم ا
١٤ - عبدالعليم القباني: نكبة اإلسكندرية . الثقافة (١٣١)١/٧/١٩٤١

١٥ - عبداللطيف النشار : ب أثينا وب روما . الرسالة (٣٨٦) ٢٥/١١/١٩٤٠ .
١٦ - أبناء نيرون. الرسالة (٣٩١) ٣٠/١٢/١٩٤١ .

١٧ - بعد الفاجعة . الرسالة (٤١٦) ٢٣/٦/١٩٤١ .
١٨ - غارة . الرسالة (٤١٧) ٣٠/٦/١٩٤١ .

١٩ - مدينة بال نساء . الرسالة(٤٢٠) ٢١/٧/١٩٤١ .
٢٠ - علي اجلارم: الشرق . الكتاب  نوفمبر ١٩٤٥ .

٢١ - علي العزبي : نابليون الكبير وإحدى معشوقاته. مجلة أنيس اجلليس ٣١/٥/١٩٠٤ .
٢٢ - علي محمود طه: محنة باريس . الرسالة (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠ .

٢٣ - فؤاد بليبل: العلم واحلرب . الثقافة (٩٠) ١٧/٩/١٩٤٠ .
٢٤ - ب الشرق والغرب. الرسالة (٣٨٣) ٤/١١/١٩٤٠ .

٢٥ - محمد أبو الفتح البشبيشي : مرثية لشكسبير . أبولو  مايو١٩٣٣ .
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٢٦ - محمد توفيق علي : مجد العرب . الزهور  يوليو ١٩١١ .
٢٧ - محمد عبدالغني حسن: قبل السفر . أبولو سبتمبر ١٩٣٢ .

رضى. الرسالة (٣٩١) ٣٠/١٢/١٩٤٠ . ٢٨ - القلوب ا
نعم الغرباوي: إلى عام ١٩٤٥ . الثقافة (٣١٥) ٩/١/١٩٤٥ . ٢٩ - محمد عبدا

٣٠ - محمود حسن إسماعيل: من جراح احلرب . الرسالة (٤٢٥) ٢٥/٨/١٩٤١ .
٣١ - هاتف من احلرب . الرسالة (٣٣٥) ٤/٩/١٩٣٩ .

٣٢ - محمود اخلفيف: احلرب . الرسالة (٢٨٩) ١٦/١/١٩٣٩ .
٣٣ - وداع . الرسالة (٣٢٧) ٩/١٠/١٩٣٩ .

هيض . الرسالة (٣٥٠) ١٨/٣/١٩٤٠ . ٣٤ - النسر ا
٣٥ - ياشرق . الرسالة (٧٥٧) ٥/١/١٩٤٨ .

٣٦ - محمود غنيم: شبح احلرب . الثقافة  ٢٣/٥/١٩٣٩ .
٣٧ - مصطفى صادق الرافعي: التفجع جملد الشرق . اجلامعة  ج - (٩) النسة (٣) ١٩٠٢ .

٣٨ - ب شاعرين . اجلامعة  ج - (١) السنة (٤) فبراير١٩٠٣ .
١٠) السنة (٤) ١٩٠٤ رأة الشرقية والغربية. اجلامعة ج - (٩ ٣٩ - ا

ترجمة راجع العربية وا ثانياً: ا
صرية العامة وذجاً . الهيئة ا دينة في الشعر العربي  اجلزائر  ١ - إبراهيم رماني (دكتور): ا

للكتاب ١٩٩٧ .
ازني: الـشعر غـاياته ووسـائطه دراسة وحتـليل د. مـدحت اجليار . دار ٢ - إبـراهيم عـبدالقـادر ا

الصحوة للنشر - القاهرة ط (٢) ١٩٨٦ .
صر - اقرأ (٢٥٦) ١٩٤٦ . عارف  صري: عشرة من اخلالدين . دار ا ٣ - إبراهيم ا

٤ - إحسان عباس (دكتور): العرب في صقلية . دار الثقافة - بيروت ١٩٧٥ .
٥ - أحـمـد إبراهـيم الـهواري (دكـتـور): مقـدمـة «عذراء الـهـند ألمـيـر الشـعـراء أحمـد شـوقي». ع

للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية - القاهرة ط (١) ٢٠٠٥ .
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عارف  ط (١)١٩٩٠ . ٦ - إسماعيل أدهم ناقداً . دار ا
ـؤتـمـر اإلقلـيـمي : تـقـاليـد االخـتالف في الـثـقـافة الـعـربـية  ـتـخـيل . ضـمن أبحـاث ا ٧ - الـغرب ا

جامعة الكويت٢٠٠٢ .
٨ - أحمد زكي عبداحلليم: أحمد شوقي شاعر الوطنية . كتاب الهالل (٣٢٢) ١٩٧٧ .

٩ - أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن ج - (١). مطبعة مصر  ط (١)١٩٣٤ .
عارف - القاهرة د.ت. ١٠ - أحمد الصاوي محمد: مأساة فرنسا. دار ا

ركز القومي لآلداب - ١١ - أحمد عتمان (دكتور) وآخرون: توفيق احلـكيم - الكتاب التذكاري. ا
القاهرة١٩٨٨ .

١٢ - أحمد كـمال زكي (دكتور): األساطيـر  دراسة حضارية مـقارنة مؤسسـة كليوبترة ط (٢).
القاهرة ١٩٨٢ .

صرية العامة للكتاب  ط(٤)١٩٧٨ . ١٣ - أحمد محمد احلوفي (دكتور): وطنية شوقي. الهيئة ا
عارف ط (٧)١٩٧٩ . ١٤ - أحمد هيكل (دكتور): األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط اخلالفة .دار ا

عارف ط (٥) ١٩٨٧ . ١٥ - تطور األدب احلديث في مصر . دار ا
١٦ - إدوارد سـعيـد: االستشـراق  نقلـة إلى العربـية كـمال أبو ديب .مـؤسسة األبـحاث العـربية -

بيروت  ط (٦) ٢٠٠٣  .
١٧ - أرشـيبـالـد مكـليش: الـشعـر والـتجـربة  تـرجمـة سـلمى اخلـضراء اجلـيوسـي. الهـيئـة العـامة

لقصور الثقافة آفاق الترجمة (١١) ١٩٩٦ .
١٨ - أسامة بن منقذ: االعتبار .دار الهالل - القاهرة ٢٠٠٢ .

ـؤلـفات الـكـاملـة اجلـزء الثـالث حتـرير وتـقـد د.أحمـد إبـراهيم ١٩ - إسـماعـيل أدهم (دكـتور): ا
عارف ١٩٨٦ . الهواري. دار ا

كشوف ط (٢) ١٩٤٥ . ٢٠ - إلياس أبو شبكة: روابط الفكر والروح ب العرب والفرجنة . منشورات دار ا
فقودة . مؤسسة األبحاث العربية - بيروت ط (١) ١٩٨٢ . ٢١ - إلياس خوري: الذاكرة ا

ـسيـحـية  تـرجمـة د.خـلف محـمـد اجلراد. سـلـسلـة عالم ٢٢ - ألـيكـسي جـورافسـكي: اإلسالم وا
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عرفة (٢١٥) الكويت ١٩٩٦ . ا
ـصـرية الـعـامة ٢٣ - أميـرة حـلمي مـطـر (دكـتور): فـلـسفـة اجلـمال أعالمـهـا ومـذاهبـهـا. الهـيـئة ا

للكتاب ٢٠٠٣ .
ـصرية العامة للكتاب ٢٤ - أنس داود (دكتور): عبدالرحمن شـكري  نظرات في شعره . الهيئة ا

. ١٩٨٦
صـرية العـامة للـكتاب - األلف عداوي: عـلي محـمود طه الشـاعر واإلنسـان . الهيـئة ا ٢٥- أنـور ا

كتاب الثاني (٢١) ١٩٨٦ .
٢٦ - إيهاب النجدي: شعر عبدالرحمن صدقي  دراسـة فنية . رسالة ماجستير مودعة بكلية دار

العلوم  جامعة القاهرة ١٩٩٧ .
٢٧ - الـبـاقالني: (أبو بـكـر محـمـد بن الـطيب) إعـجـاز القـرآن  حتـقـيق السـيـد أحمـد صـقر . دار

عارف ١٩٥٤ . ا
٢٨ - ابن بسام الشـنتريني: الذخيـرة في محاسن أهل اجلزيرة ج - ١ حتـقيق د.إحسان عباس.

الدار العربية للكتاب ليبيا - تونس ط (١) ١٩٨١ .
٢٩ - بـكري شيخ (دكتـور): البالغة الـعربيـة في ثوبها اجلـديد  علم الـبديع .دار العـلم للمالي -

بيروت ط(١) ١٩٨٧ .
٣٠ - بلـفنش : عـصر األسـاطيـر  ترجـمة رشـدي السـيسي . دار الـنهـضة الـعربـية  األلف كـتاب

(٥٦٤) القاهرة ١٩٦٦ .
٣١ - توفيق احلكيم: عصفور من الشرق . مكتبة اآلداب - القاهرة ١٩٨٤ .

ـصرية ٣٢ - توماس بـاترسـون: احلضارة الـغربـية الفـكرة والـتاريخ  ت. شـوقي جالل . الهيـئة ا
العامة للكتاب ٢٠٠٤ .

٣٣ - جـابـر عـصـفـور (دكتـور) الـصـورة في الـتـراث النـقـدي والـبالغي عـنـد العـرب . دار الـتـنـوير
للطباعة والنشر  بيروت ط (٢) ١٩٨٣ .

٣٤ - الرحلة إلى اآلخر في القرن الـتاسع عشر . ضمن أبحاث ندوة مجـلة العربي «الغرب بعيون
عربية» - الكويت ٢٧ - ٢٩/١٢/٢٠٠٣ .

٣٥- اجلـاحظ (أبو عـثـمان عـمـرو بن بحـر): رسـائل اجلـاحظ  حتقـيق عـبدالـسالم هـارون. مكـتـبة
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اخلاجني ١٩٦٤ . 
٣٦ - احليـوان  حتـقـيق وشـرح عبـدالـسالم هـارون . الـهـيئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقافـة - الـقـاهرة

. ٢٠٠٢
٣٧ - اجلبرتي (عبدالرحمن): عجائب اآلثار في التراجم واألخبار . طبعة بوالق - د.ت.

٣٨ - اجلـبرتي والـشيخ حسن الـعطار: مـظهر الـتقـديس بذهاب دولـة الفرنـسيس . مكـتبة اآلداب 
القاهرة ١٩٩٨ .

٣٩ - اجلـرجاني (عـلي بن مـحـمد): الـتـعريـفـات  وضع حواشـيه مـحمـد بـابل عيـون الـسود . دار
الكتب العلمية - بيروت  ط (١)٢٠٠٠ .

٤٠ - جمال حمدان (دكتور): إستراتيجية االستعمار والتحرير . دار الهالل  د.ت
دينة العربية . دار الهالل  ١٩٩٦ . ٤١ - ا

عارف - اقرأ (٦٨٨) ٢٠٠٣ . ٤٢ - نحن وأبعادنا األربعة . دار ا
٤٣ - جالل آل أحمد: االبـتالء بالتغرب. تـرجمة إبراهيم الـدسوقي شتا. اجمللس األعـلى للثقافة -

القاهرة ١٩٩٩ .
٤٤ - جـمعة شـيحة (دكـتور): القـيم واخلصال في شـجرة االستـشراق اإلسبـاني .مؤسسـة جائزة

عبدالعزيز البابط لإلبداع الشعري - الكويت ٢٠٠٤ .
عارف  القاهرة١٩٨٠ . ٤٥ - جودت الركابي (دكتور): في األدب األندلسي .دار ا

ـصرية ٤٦ - جورج سانـتيـانا: اإلحسـاس باجلمـال  ترجـمة د. محـمد مـصطفى بـدوي . الهـيئة ا
العامة للكتاب ٢٠٠١ .

٤٧ - جورج طرابيشي: شرق وغرب  رجولة وأنوثة . دار الطليعة  بيروت ط (٤) ١٩٩٧ .
عارف  ط (٣) ١٩٩٣ . ٤٨ - جون كوين: بناء لغة الشعر  ترجمة د.أحمد درويش . دار ا

٤٩ - جيـرار جنيت: مـدخل جلامع النص  ترجـمة عبدالـرحمن أيوب . دار تـوبقال للـنشر - الدار
البيضاء  ط (٢) ١٩٨٦ .

ـواجـهـة أم الــتالقي ?. دار الـشـروق - ٥٠ - حـازم الـبـبـالوي (دكـتـور): نـحـن والـغـرب  عـصــر ا
القاهرة ط (١) ١٩٩٩ .

٥١ - حسن توفيق : شعر بدر شـاكر السياب  دراسة فنية وفـكرية . دار أسامة للنشر - األردن
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. ١٩٩٧
ـانـيـا وسـويـسـرا ١٨٨٩ دراسـة ٥٢ - حـسن تـوفـيق الــعـدل : رسـائل الـبـشـري في الـسـيــاحـة بـأ

وحتقيق د. محمد حسن عبدالعزيز. كتاب رابطة األدباء بالكويت  د.ت .

ؤسسة اجلامعيـة للدراسات والنشر - ٥٣ - حسن حنفي (دكتـور): مقدمة في علم االستغـراب. ا

مجد - بيروت ط(٢)٢٠٠٠ .

٥٤ - حس مؤنس (دكتور):  رحلة األندلس . الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرة١٩٦٣ .

عرفة (١٣٨) الكويت - يونيو ١٩٨٩ . ٥٥ - حس محمد فهيم (دكتور): أدب الرحالت . عالم ا

ـؤسـسـة العـربـيـة لـلـدراسات ٥٦ - خـلـيل الـشـيخ (دكـتور): بـاريس في األدب الـعـربي احلـديث . ا

والنشر - بيروت ١٩٩٨ .

٥٧ - خير الدين الزركلي :  األعالم . دار العلم للمالي - بيروت ط (١٤)١٩٩٩ .

شروع اجلغرافي العربي «ارتياد اآلفاق». دار السويدي أبوظبي. ٥٨ - دار السويدي :  قائمة ا

٥٩ - ديفد ديتشس: مناهج النقد األدبي ب النظرية والتطبيق ترجمة د. محمد يوسف جنم. دار

صادر - بيروت ١٩٦٧ .

ـصـريـة الـعـامـة ـؤسـسـة ا ٦٠ - رتـشـاردز: مـبـاد الـنـقـد األدبي  تـرجـمـة د.مـصـطـفى بـدوي . ا

للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٣ .

عارف - اإلسكندرية ط (٢). ٦١ - رجاء عيد (دكتور): فلسفة البالغة ب التقنية والتطور . منشأة ا

٦٢ - ابن رشيق القيرواني: العـمدة في محاسن الشعر وآدابه  حتقيق د. مـحمد قرقزان. مطبعة

الكاتب العربي - دمشق ط (٢) ١٩٩٤ .

صرية العامة للكتاب ١٩٩٣ . ٦٣ - رفاعة رافع الطهطاوي : تلخيص اإلبريز في تلخيص باريز. الهيئة ا

صرية في مباهج اآلداب العصرية. اجمللس األعلى للثقافة - القاهرة ٢٠٠٢ . ٦٤ - مناهج األلباب ا

٦٥ - روجيه جارودي: حفارو القبور  ترجمة عزة صبحي . دار الشروق - القاهرة ط (٣) ٢٠٠٢

طبـعة الرحـمانيـة - القاهـرة ١٩٣١  و: طبعة دار ٦٦ - زكي مـبارك (دكتـور): ذكريات بـاريس . ا

الهالل  كتاب الهالل (٦٢٠) أغسطس٢٠٠٢
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٦٧ - النثر الفني في القرن الرابع الهجري . دار اجليل  بيروت ١٩٧٥ .
كتـبة الثـقافية صـرية العامـة للكـتاب ا ة زكي مـبارك . الهيـئة ا ٦٨ - حـافظ إبراهيم  إعـداد كر

. (٣٥٠)١٩٧٨
صرية العامة للكتاب ١٩٩٣ . ٦٩ - زكي جنيب محمود (دكتور): الشرق الفنان. الهيئة ا

ـعوش (دكـتـور): صـورة الغـرب في الـروايـة العـربـيـة . مؤسـسـة الـرحاب احلـديـثة - ٧٠ - سـالم ا
بيروت  ط ١٩٨١ .

٧١ - سـعـد عـبدالـعـزيـز مـصـلـوح (دكـتـور): األسـلوب  دراسـة لـغـويـة إحـصـائـيـة . عـالم الـكتب 
القاهرة ط(٣) ١٩٩٣ .

٧٢ - في النص األدبي. عالم الكتب  القاهرة ط(٣) ٢٠٠٢  .
٧٣ - سليمان العسكري (دكتور) وآخرون: اإلسالم والغرب . كتاب العربي (٤٩)الكويت ٢٠٠٢ .
٧٤ - ابن سيده (أبو احلسن علي بن إسماعيل): اخملصص . دار اآلفاق اجلديدة - بيروت  د.ت
٧٥ - احملكم واحمليط األعظم  حتقيق عبداحلميد هنداوي .دار الكتب العلمية - بيروت٢٠٠٠ .

٧٦ - سيـسل دي لويس: الـصورة الـشعـرية  تـرجمـة د. أحمـد نصـيف اجلنـابي وآخرون . وزارة
الثقافة واإلعالم بالعراق - دار الرشيد ١٩٨٢ .

عرفة (٢٦٧) الكويت ٢٠٠١ . ٧٧ - شاكر عبداحلميد (دكتور): التفضيل اجلمالي . عالم ا
نار - القاهرة ط(١) ٢٠٠٠  . ٧٨ - ابن شداد: سيرة صالح الدين األيوبي «النوادر السلطانية» دار ا
ـيالد الـدكتـور زكي مبـارك». الهـيئـة العـامة ئـوية  ٧٩ - شـكري عـياد (دكـتور): مـقدمـة «الذكـرى ا

لقصور الثقافة ١٩٩١ .
عارف  ط (١٢) ١٩٩٩  . عاصر في مصر . دار ا ٨٠ - شوقي ضيف: (دكتور) األدب العربي ا

عارف ط (١٣) ١٩٩٨ . ٨١ - شوقي شاعر العصر احلديث . دار ا
عارف  اقرأ (٣٥٥)١٩٨٤  . ٨٢ - صالح جودت: بالبل من الشرق . دار ا

ـسرح. الـهـيـئة ٨٣ - صالح فـضل (دكـتور): إنـتـاج الـداللـة األدبيـة  قـراءة في الـشعـر والـقص وا
العامة لقصور الثقافة ١٩٩٣ .

عارف  ط (٢) ١٩٨٣ . ٨٤ - الطاهر أحمد مكي (دكتور): دراسات أندلسية . دار ا
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عارف ط (٤) ١٩٩٠ . عاصر  روائعه ومدخل لقراءته . دار ا ٨٥ - الشعر العربي ا
عارف  ط (٣) ١٩٩٧ . قارن. دار ا ٨٦ - في األدب ا

٨٧ - الطاهـر لبيب وآخرون: صورة اآلخـر  العربي ناظـراً ومنظوراً إليه . مـركز دراسات الوحدة
العربية - بيروت ١٩٩٩ .

٨٨ - الطاهر لبيب: اآلخر في ثقافة مقهورة . باحثات  الكتاب اخلامس  بيروت ١٩٩٨ - ١٩٩٩ .
٨٩ - طه حس (دكتور): حافظ وشوقي. مكتبة اخلاجني - القاهرة ط (٢) ١٩٦٦ .

اضي . نهضة مصر - القاهرة  د.ت. ٩٠ - عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في اجليل ا
٩١ - اإلنسان في القرآن الكر . دار الهالل - القاهرة ١٩٧١ .

عارف - القاهرة ١٩٨١ . ٩٢ - تذكار جيتي . دار ا
عارف ط (٤) ١٩٨٥ . ٩٣ - ب الكتب والناس . دار ا

عارف ط (٤) ١٩٨٧ . ٩٤ - مطالعات في الكتب واحلياة . دار ا
ازني : الـديـوان في النـقد واألدب ج١ .مـكتـبة ٩٥ - عبـاس مـحمـود العـقاد وإبـراهيـم عبـدالقـادر ا

صر  ط (١) أبريل ١٩٢١ . السعادة 
٩٦ - عباس محمود العقاد وآخرون: مهرجان أحمد شوقي ١٩٥٨ . القاهرة ١٩٦٠ .

نصورة  ط (٢) ١٩٩٣ . : سيد قطب حياته وأدبه . دار الوفاء للطباعة والنشر - ا ٩٧ - عبدالباقي محمد حس
٩٨ - عبـداحلميد الكـيالني وعبداحلفـيظ الروبي: محمـد أبو شادي دراسة أدبيـة تاريخيـة. مطبعة

حجازي - القاهرة ١٩٩٣ .
٩٩ - عبـدالرحمن الرافـعي: الثورة العـرابية واالحتالل البـريطاني. مركـز النيل لإلعالم  دراسات

قومية (٣) - القاهرة ١٩٧٩ .
صر  ط (٢)١٩٤٨  . ١٠٠ - مصر والسودان في أوائل عهد االحتالل البريطاني . مطبعة الفكر 

١٠١ - مصطفى كامل .مطبعة جلنة التأليف والنشر - القاهرة (٢)١٩٤٥ .
١٠٢ - مصر ب ثورة ١٩١٩ وثورة ١٩٥٢ . مركز النيل لإلعالم  القاهرة د.ت .

١٠٣ - مصر في مواجهة احلملة الفرنسية . مركز النيل لإلعالم  دراسات قومية (٢) د.ت.
ؤلفات النثرية الكاملة  حترير وتقد د.أحمد إبراهيم الهواري. ١٠٤ - عبدالرحمن شكري : ا
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اجمللس األعلى للثقافة - القاهرة ١٩٩٨ .
١٠٥ - عبدالرحمن صدقي: الشرق واإلسالم في أدب جوته. كتاب الهالل (١٩٥)١٩٦٧ .

صر - اقرأ (٧) ط (٢) د.ت. عارف  ١٠٦ - الشاعر الرجيم بودلير . دار ا
١٠٧ - ألوان من احلب . كتاب الهالل (٢٣١) ١٩٧٠ .

ـعـاصـر . مــؤسـسـة جـائـزة ١٠٨ - عـبــدالـرزاق حـسـ (دكــتـور). األنـدلس في الــشـعـر الـعـربـي ا
عبدالعزيز البابط لإلبداع الشعري - الكويت٢٠٠٤  .

١٠٩ - عبدالستـار إبراهيم الهيتي: احلوار ..الـذات واآلخر . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
قطر  كتاب األمة (٩٩).

سدي(دكتور): األسلوبية واألسلوب. الدار العربية للكتاب - تونس ١٩٧٧ . ١١٠ - عبدالسالم ا
١١١ - عبدالسالم هارون: تهذيب سيرة ابن هشام. مكتبة القرآن - القاهرة ١٩٩٦ .

١١٢ - عبـدالعـزيز الـدسوقي (دكـتور): جمـاعة أبـولو وأثـرها في الـشعـر احلديث. اجملـلس األعلى
لرعاية الفنون واآلداب القاهرة ١٩٧١ .

١١٣ - مدرسة الديوان وأثرها في الشعر. الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٦ .
ـصرية ١١٤ - عبـدالعـظيم رمـضان (دكـتور): تـاريخ أوربا والـعالم في الـعصـر احلديث . الـهئـية ا

العامة للكتاب د.ت
صرية العامة للكتاب١٩٧٣ . ١١٥ - عبدالعليم القباني: فخري أبو السعود حياته وشعره . الهيئة ا
صرية العامة ١١٦ - عبدالفتاح الشطـي (دكتور): قراءة في دواوين عبدالرحمن شكري . الـهيئة ا

كتبة الثقافية (٥٠٦) ١٩٩٥ . للكتاب - ا
عاصـر. دار النـهضة - ١١٧ - عـبدالـقادر القط (دكـتور): االجتـاه الوجـداني في الشعـر العـربي ا

بيروت ١٩٨١ .
ـعاني  صـحـحه الشـيـخان مـحـمد عـبده ١١٨ - عـبدالـقـاهر اجلـرجـاني: دالئل اإلعجـاز في عـلم ا

عرفة - بيروت ١٩٩٤ . ومحمد محمود الشنقيطي. دار ا
ـنار ١١٩ - أسـرار الـبالغـة  تـصحـيح الـشـيخ مـحـمد عـبـده والـسيـد مـحـمـد رشيـد رضـا. دار ا

القاهرة ط (٢) د.ت.
صـرية  ١٢٠ - عـبدالـلطـيف عبـداحللـيم (دكتـور): شـعراء مـا بعـد الديـوان ج٢. مكـتبـة النـهضـة ا
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. ١٩٨٩
صرية  ١٩٨٨ . ١٢١ - أدب ونقد. مكتبة النهضة ا

صرية  ط (١) ١٩٨٧. ١٢٢ - شعراء ما بعد الديوان ج - ١. مكتبة النهضة ا
صرية  ١٩٩٤ . ١٢٣ - دراسات نقدية . مكتبة النهضة ا

صرية  ١٩٩٥ . ١٢٤ - القونت لوقانور دراسة وترجمة. مكتبة النهضة ا
صرية اللبنانية - القاهرة ط (١)٢٠٠٤ . ١٢٥ - حديث الشعر. الدار ا

طبعة العربية احلديثة - القاهرة ١٩٩٣ . ١٢٦ - عبدالله شرف : شعراء مصر (١٩٠٠ - ١٩٩٠). ا

عارف  ط (٣) ١٩٧٧ . ١٢٧ - عبداحملسن طه بدر (دكتور): تطور الرواية العربية احلديثة في مصر . دار ا
ـؤسـســة الـعـربـيـة ١٢٨ - عـبـدالـواحــد لـؤلـؤة (دكـتــور): األرض الـيـبـاب الـشــاعـر والـقـصــيـدة . ا

للدراسات والنشر - بيروت ط (٣) ١٩٩٥ .
ـسـيـري (دكـتـور): الـصـهـيـونـيـة واحلـضـارة الـغـربـيـة .كـتـاب الـهالل (٦٣٢) ١٢٩ - عـبـدالـوهـاب ا

أغسطس ٢٠٠٣ .
١٣٠ - عبدالوهاب النجار : قصص األنبياء .دار التراث -  القاهرة ١٩٨٥ .

١٣١ - عرفان شهيـد (دكتور): العودة إلى شوقي  أو بعـد خمس عاماً. األهلـية للنشر والتوزيع
- بيروت ١٩٨٦ .

١٣٢ - عزت عامر: البعثات العلمية في عـصري محمد علي وإسماعيل . ضمن أبحاث ندوة مجلة
العربي «الغرب بعيون عربية» ديسمبر ٢٠٠٣ .

١٣٣ - الـعسـقالني (اإلمـام): فـتح البـاري بـشرح صـحـيح الـبخـاري  تـرقيم وتـبـويب محـمـد فؤاد
عبدالباقي مكتبة الصفا - القاهرة ٢٠٠٣ .

١٣٤ - عــلي شـلش (دكـتـور): اجتـاهــات األدب ومـعـاركه في اجملالت األدبـيـة فـي مـصـر . الـهـيـئـة
صرية العامة للكتاب ١٩٩١ . ا

١٣٥ - عـلي عـشـري زايــد (دكـتـور): عن بـنـاء الـقـصـيـدة الـعـربـيـة احلـديـثـة . مـكـتـبـة دار الـعـروبـة
بالكويت ١٩٨١ .

ـعاصـر  - الـشركـة الـعامـة لـلنـشر ١٣٦ - استـدعـاء الشـخصـيـات التـراثـية فـي الشـعـر العـربي ا
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والتوزيع - طرابلس  ط (١) ١٩٧٨ .
د.ت. ١٣٧ - علي النجدي ناصف: من قضايا اللغة والنحو . مكتبة نهضة مصر 

ـؤسسـة اجلامـعيـة للـدراسات كـان  ترجـمة غـالب هلـسا. ا ١٣٨ - غاسـتون بـاشالر: جمـاليـات ا
والنشر - بيروت ط (٣) ١٩٧٨ .

ـصــريـة الــعـامـة ١٣٩ - غــوسـتــاف لـوبــون: حـضــارة الـعــرب  تـرجــمـة عـادل زعــيـتــر . الـهــيـئــة ا
للكتاب٢٠٠٠ .

١٤٠ - ابن فـارس (أحمد بن فـارس بن زكريا): الـصاحـبي في فقه اللـغة العـربية  شـرح وحتقيق
السيد أحمد صقر. الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٣ .

صر - اقرأ (٣) د.ت عارف ومكتبتها  ريخ . مطبعة ا ١٤١ - فؤاد صروف: مذبح ا
١٤٢ - الفتح بن خاقان: مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس . طبعة مصر  ١٣٢٥هـ .

١٤٣ - فرانسـيس فوكـويامـا: نهـاية التـاريخ والرجل األخـير تـرجمة : حـس أحـمد أمـ . مركز
األهرام للترجمة والنشر ١٩٩٢ .

١٤٤ - فـرنـانـدو دي الجـرانخـا: تـأثـيـرات عـربـيـة في حـكـايـات إسبـانـيـة  تـرجـمـة د. عـبـدالـلـطيف
صرية ١٩٨٦ . عبداحلليم مكتبة النهضة ا

عرفة (١٤٩) الكويت  مايو ١٩٩٠ . ١٤٥ - قاسم عبده قاسم (دكتور): ماهية احلروب الصليبية. عالم ا
١٤٦ - قدامة بن جعفر : نقد الشعر حتقيق كمال مصطفى .مكتبة اخلاجني  ط (٣)١٩٧٩ .

١٤٧ - كروتشه (بندتو): اجململ في فلسفة الفن ترجمة سامي الدروبي . دار الفكر العربي ط (١) ١٩٤٧ .
١٤٨ - لسـان الديـن بن اخلطـيب: اإلحاطـة في أخـبار غـرناطـة  حتقـيق د. مـحمـد عبـدالله عـنان .

مكتبة اخلاجني - القاهرة  ط(١) (ج٣)١٩٧٥  (ج٤) ١٩٧٧ .
. الدار القوميـة للطباعة والنشر ١٤٩ - مارتن هيدجر: في الفـلسفة والشعر ترجمـة د.عثمان أم

- القاهرة ١٩٦٣ .
عاني حتـقيق د.أحـمد محـمد اخلراط. بـاني في شرح حـروف ا ـالقي (أحمـد): رصف ا ١٥٠ - ا

دار القلم - دمشق  ط(٢)١٩٨٥ .
١٥١ - مـاهر حـسن فهمي (دكـتور): احلنـ والغـربة في الشـعر العـربي احلديث . مـعهد الـبحوث

والدراسات العربية - القاهرة ١٩٧٠ .
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باركفوري (محمد بن عبدالرحمن): حتفة األحوذي  شرح جامع الترمذي . بيت األفكار ١٥٢ - ا
الدولية - عمان د.ت.

ـبـرد (أبو الـعـباس) :الـكـامل في الـلغـة واألدب حتـقـيق محـمـد أبو الـفـضل إبـراهيم .دار ١٥٣ - ا
الفكر - القاهرة  ط(٣) ١٩٩٧ .

صـلحات في اللـغة واألدب . مكـتبة لبـنان - بيروت هندس: مـعجم ا ١٥٤ - مـجدي وهبة كـامل ا
.  (٢) ١٩٨٤

١٥٥ - مجموعة كتاب: الغرب بعيون عربية. كتاب العربي (٦٠) الكويت ٢٠٠٥ .
شرق - بيروت  ط (١٩)١٩٩٢ . نجد في األعالم. دار ا ١٥٦ - مجموعة من احملررين: ا

كتبة - ١٥٧ - محمد إبـراهيم حور (دكتور): النزعـة اإلنسانية في الشـعر العربي القد .مكـتبة ا
أبو ظبي ط (٢) ١٩٨٤.

١٥٨ - محمد إبراهيم الفـيومي(دكتور): اللقاءات التـاريخية ب اإلسالم والغرب . اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية قضايا إسالمية (٨) - القاهرة ١٩٩٥ .

عارف - القاهرة  ط(٢)١٩٩٠ . ١٥٩ - محمد حس هيكل (دكتور): الشرق اجلديد. دار ا
صرية ١٩٦٧ .  ١٦٠ - زينب «مناظر وأخالق ريفية» مكتبة النهضة ا

ـتداولة في الفكر العربي. ١٦١ - محمد راتب حالق : نحن واآلخر  دراسـة في بعض الثنائيات ا
احتاد الكتاب العرب - دمشق ١٩٩٧ .

١٦٢ - مـحـمـد رجب الـنجـار (دكـتـور): الـتـراث الـقـصصـي في األدب العـربي . ذات الـسالسل -
الكويت  اجمللد (١) ١٩٩٥  .

عرفة (٣١) - الكويت ١٩٨٠ . وشحات األندلسية . عالم ا ١٦٣ - محمد زكريا عناني (دكتور): ا
اسي  د.ن. ١٦٤ - محمد عبداجلواد : تقو دار العلوم . صورة من العدد ا

١٦٥ - محمد عبدالغني حسن: معرض األدب والتاريخ اإلسالمي . مكتبة اآلداب - القاهرة ١٩٤٧ .
١٦٦ - محمد علي دبور (دكتور): احلروب الصليبية. دار الهاني ت القاهرة ٢٠٠٥ .
عرفة (٢٩) الكويت ١٩٨٠ . ١٦٧ - محمد عمارة (دكتور): العرب والتحدي . عالم ا

يـة للـنشر - صـرية العـا صـطلـحات األدبـية احلديـثة .الـشركـة ا ١٦٨ - محـمد عـناني (دكـتور): ا
لوجنمان ط (٢) ١٩٩٧ .
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١٦٩ - مـحمد عيـسى صاحلية (دكـتور): البالد الـروسية في ع الـشيخ محـمد عياد الـطنطاوي .
ضمن أبحاث ندوة مجلة العربي " الغرب بعيون عربية " - الكويت ٢٧ - ٢٩/١٢/٢٠٠٣ .

قارن . دار نهضة مصر للطبع والنشر  ط (٣) د.ت. ١٧٠ - محمد غنيمي هالل (دكتور): األدب ا
اذج في مذاهب الشعر ونقده .دار نهضة مصر  د.ت. ١٧١ - دراسات و

صر  ١٩٧٧ . عارف  عاصر . دار ا ١٧٢ - محمد فتوح أحمد (دكتور): الرمز والرمزية في الشعر ا
عـاصر . مـكتـبة اآلداب - ١٧٣ - محـمد مـحمـد حسـ (دكتـور): االجتاهـات الوطـنيـة في األدب ا

القاهرة  د.ت
١٧٤ - محـمـد مـحـمود ربـيع  إسـمـاعـيل صبـري مـقـلد (مـحـرران): مـوسـوعة الـعـلـوم السـيـاسـية

.جامعة الكويت١٩٩٣ - ١٩٩٤ .
١٧٥ - محمد محمود رضوان: صفحات مجهولة من حياة زكي مبارك .كتاب الهالل  ١٩٧٤ .

عاصر. دار اآلفاق - ١٧٦ - محمـد مفيد قميـحة (دكتور): االجتاه اإلنـساني في الشعر الـعربي ا
بيروت ١٩٨١ .

ـصـري بـعـد شـوقي  احلـلـقـة األولى . نـهـضـة مـصر  ١٧٧ - مـحـمـد منـدور (دكـتـور): الـشـعـر ا
.١٩٧٨

ـصـرية ـؤسـسـة ا ١٧٨ - مـحمـد نـبـيه حـجـاب (دكـتـور): الـصـراع األدبي بـ الـعـرب والـعـجم . ا
كتبة الثقافية (٩٢) ١٩٦٣ . للتأليف والترجمة والنشر - ا

١٧٩- محـمد الـهادي الـطرابـلسي (دكـتور): خـصائص األسـلوب في الـشوقـيات . اجملـلس األعلى
للثقافة - القاهرة ١٩٩٦ .

١٨٠ - محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا . كتاب الهالل (٤٤٢)١٩٨٧ .
عرفة (١٩٦) ١٩٩٥ . عاصر . عالم ا دينة في الشعر العربي ا ١٨١ - مختار أبو غالي (دكتور): ا

١٨٢ - الشعر ولغة التضاد . حوليات كلية اآلداب (١٠٣) - الكويت١٩٩٤ - ١٩٩٥ .
رزباني: معجم الشعراء  صححه وعلق عليه د. ف كرنكو .دار اجليل . بيروت ط (١) ١٩٩١ . ١٨٣ - ا

: أشرف أبـو اليزيـد. دار السويدي ١٨٤ - مـصطفى عـبدالرزاق: مذكـرات مسافـر  حترير وتـقد
ؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٠٠٤ . للنشر والتوزيع - ا
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. ١٩٨٦ ١٨٥ - منذر اجلبوري : أيام العرب وأثرها في الشعر اجلاهلي . دار الشؤون الثقافية - بغداد 
عارف - القاهرة ١٩٧٩ ١٨٦ - ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب . دار ا

١٨٧ - نـاجي جنـيب (دكـتـور): الـرحـلـة إلى الـغـرب والـرحـلـة إلى الـشـرق . دار الـكـلـمـة لـلـنـشر -
بيروت ١٩٨١.

١٨٨ - توفيق احلكيم وأسطورة احلضارة . دار الهالل - القاهرة ١٩٨٧ .
الئكة : الصومعة والشرفة احلمراء . دار العلم للمالي - بيروت  ط (٢) ١٩٧٩ . ١٨٩ - نازك ا

عاصر .دار العلم للمالي - بيروت ١٩٧٨ . ١٩٠ - قضايا الشعر ا
ـشـروع اجلــغـرافي الـعـربي «ارتــيـاد اآلفـاق» ضـمن أبــحـاث نـدوة مـجـلـة ١٩١ - نـوري اجلـراح: ا

العربي «الغرب بعيون عربية» الكويت ٢٧ - ٢٩/١٢/٢٠٠٣ .
١٩٢ - هـ .أ .ل . فشر : تـاريخ أوربا في العـصر احلديث (١٧٨٩ - ١٩٥٠) تعـريب أحمد جنيب

عارف  ط (٩)١٩٩٣ . هاشم وديع الضبع . دار ا
: فـنـون األدب  تـعريب د.زكـي جنيب مـحـمـود. جلنـة الـتـأليف والـتـرجـمة ١٩٣ - هـ . ب. تـشـارل

والنشر ط (٢) ١٩٥٩ .
. ١٩٩٩ ١٩٤ - هنتنجتون : صدام احلضارات  ترجمة طلعت الشايب .كتاب سطور - القاهرة 

١٩٥ - وليم اخلـازن (دكتور): الـشعـر والوطـنيـة في لبنـان والبالد الـعربـية . دار الـعلم لـلمالي -
بيروت ط (٣) ١٩٩٢ .

ية للنشر - صريـة العا ١٩٦ - يوسف حسن نوفل (دكتور): أصوات الـنص الشعري . الشركة ا
. لوجنمان ١٩٩٥

صطلحات العلمية والفنية . دار لسان العرب - بيروت  د.ت. ١٩٧ - يوسف خياط : معجم ا

ثالثاً: الدوريات
١ - اآلداب : العدد (٤  ٥) ١٩٨٣ .

٢ - اإلثن والدنيا: ٧/٣/١٩٣٤ .
٣ - األهرام : ٢٢/٥/٢٠٠٢ - ١٤/٩/٢٠٠٠ .

٤ - الثقافة : العدد (٢) ١٠/١/١٩٣٩ - (٢٨) ١١/٧/١٩٣٩



- ٤١٥ -

- العدد  (٧٧) ١٨/٦/١٩٤٠ - ٢٩/١٠/١٩٤٠
- العدد (٣٢٣) ٦/٣/١٩٤٥ - (٣٥١) ١٨/٩/١٩٤٥
- العدد (٤٣٨) ٢٠/٥/١٩٤٧ - (٥٣٨) ١٨/٤/١٩٤٩
-  العدد  (٥٨٨) ٣/٤/١٩٥٠ - (٦٠٩) ٢٨/٨/١٩٥٠

٥ - الثقافة (اجلزائر): العدد (٨٥) فبراير ١٩٨٥ .
٦ - اجلامعة: ج - (٩) السنة اخلامسة ١٥/١١/١٩٠٦ .

٧ - اجلامعة العثمانية: العدد(١) ١٥/٣/١٨٩٩ .
٨ - الرسالة: العدد (١) ١٥/١/١٩٣٣ - (٣٦) ١٢/٣/١٩٣٤
(٧٨) ٣١/١٢/١٩٣٤ - ١٩/١٠/١٩٣٦   

(١٨٥) ١٨/١/١٩٣٧ - (٢٢٤) ١٨/١٠/١٩٣٧   
(٢٥٨) ١٣/٦/١٩٣٨ - (٢٧٧) ٢٤/١٠/١٩٣٨   
(٢٨٩) ١٦/١/١٩٣٩ - (٣٢٣) ١١/٩/١٩٣٩   
(٣٢٤) ١٨/٩/١٩٣٩ - (٣٢٧) ٩/١٠/١٩٣٩   
(٣٦٤) ٢٤/٦/١٩٤٠ - (٣٦٥) ١/٧/١٩٤٠   
(٣٦٨) ٢٢/٧/١٩٤٠ - (٣٦٩) ٢٩/٧/١٩٤٠   
(٣٨١) ٢١/١٠/١٩٤٠ - (٣٨٢)٢٨/١٠/١٩٤٠   

. (٣٨٥) ١٨/١١/١٩٤٠   
٩ - الزهور: العدد (١) مارس ١٩١٠ - أغسطس ١٩١٠
ديسمبر ١٩١٠ - مارس ١٩١١

ديسمبر ١٩١١
١٠ - عالم الفكر: العدد (١) أبريل - يونيو ١٩٨١

(١) مجلد (١٧) أبريل - يونيو ١٩٨٦
(٢) مجلد (١٩) أكتوبر - ديسمبر ١٩٨٨

(٣) مجلد (٢٢) يناير - يونيو ١٩٩٤ .



- ٤١٦ -

١١ - العربي (الكويت). العدد (٤٩١) أكتوبر ١٩٩٩ - (٥٣٤) مايو ٢٠٠٣ .
١٢ - فصول: العدد (١) مجلد (٣) أكتوبر - ديسمبر ١٩٨٢

(٢) مجلد (٣) يناير - مارس ١٩٨٣
(١-٢) مجلد (٧) أكتوبر ١٩٨٦ مارس ١٩٨٧ .

١٣ - فتاة الشرق :  ١٥/٥/١٩٠٧
١٤ - الكتاب: نوفمبر ١٩٤٥ .

١٥ - مجلتي : العدد (٢) مجلد (٢٠) ١٤/٧/١٩٤٠ .
قتطف : ١/٨/١٩٢٦ . ١٦ - ا

كشوف (بيروت): العدد (٢٠٥) ١٠ تموز ١٩٣٩ . ١٧ - ا
١٨ - وجهات نظر : العدد (٢٠) سبتمبر ٢٠٠٠ .

١٩ - الهالل: اجلزء (٣) مجلد (٣٣) ١٩٢٤ - (١) مجلد (٢٦) ١٩٢٧
نوفمبر ١٩٣٥ - سبتمبر ١٩٥٠

أغسطس ١٩٦٤ - أكتوبر ١٩٧٠ .
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- ٤١٧ -

احملتوى

٥............................................................................................- تصدير

قدمة ٧............................................................................................- ا

فهوم واجلذور ١٣.........................................................- التمهيد صورة الغرب : ا

١٦..............................................................................- أوالً : مفهوم الغرب

٢١.......................................................................- ثانيًا : لقاء الفكر والنضال

٤٢................................................................................- ثالثًا : لقاء الشعر

الفصل األول: ثنائية الشرق والغرب

٦٧............................................................- أوالً : حدود الغرب وشرق بال حدود.

٧٢.....................................................................- ثانيًا : االغتراب في الغرب.

٩٠..........................................................- ثالثًا : الغرب احلاضر والشرق الغائب.

الفصل الثاني: البعد السياسي

١٢٤......................................................................- أوالً : االحتالل واالستبداد

١٥٢............................................................................- ثانيًا: الغرب واحلرب

الفصل الثالث: البعد اجلمالي

١٨٦...........................................................................- أوالً : الطبيعة الغربية

دينة الغربية ٢٠٤.............................................................................- ثانيًا: ا



- ٤١٨ -

٢٠٦....................................................................................< باريس

دينة اإليطالية ٢١٤..........................................................................< ا

٢٢٢.............................................................< األندلس ومدن أوربية أخرى

الفصل الرابع: البعد اإلنساني

٢٣٦..............................................................................- أوالً : صور إنسانية

٢٤٧........................................................................- ثانيًا: تقدير الشخصيات

رأة الغربية ٢٥٩..............................................................................- ثالثًا: ا

الفصل اخلامس: البعد الفني

٢٨١............................................................................................- فاحتة

عجم الشعري ٢٨٣............................................................................- أوالً : ا

٢٨٤..............................................................................< معجم تراثي

٢٨٧..............................................................................< معجم غربي

سكوكة ٢٩١.........................................................................< التعابير ا

٢٩٤.............................................................................< تعابير قرآنية

٢٩٧.............................................................- ثانيًا: من أساليب اخلطاب الشعري

٢٩٨.....................................................................< التضاد .. أداة كشف

٣٠٩.......................................................................< التعبير باالستفهام

٣١٥....................................................................< احلوار .. أداة اتصال



- ٤١٩ -

٣٢٣.........................................................................< التوسل بالتكرار 

- ثالثًا: البناء التصويري

٣٣٠................................................................................- الصورة واحلقيقة

٣٣٥................................................................................< التشخيص

٣٤٤.................................................................................< التجسيد

٣٤٨..................................................................................< التجريد

٣٥٣...........................................................................< القص الشعري

٣٦١............................................................- رابعًا: استدعاء الشخصيات التراثية

٣٦٤........................................................................< من التراث الديني

٣٦٩........................................................................< من التراث األدبي

٣٧٦....................................................................< من التراث األسطوري

٣٨٢................................................................................< من التاريخ

٣٩٣..........................................................................................- اخلاتمة

راجع صادر وا ٣٩٧.................................................................................- ا

٤١٨..........................................................................................- احملتوى
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