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Abstract
Probably, poetry of every nation is counted
;as an echo of the cry of their daily happenings
whether it would be pleasures or sorrows. Hence
the poetry of Ahmad shoqi is accepted as a
representative of his nation and where ever he
felt or saw anything good or wrong he gave it to
the rhythmical shape.
This article explains the very impression
which was indorsed to his poetry and
particularly describes the wording structure of
his poetical couplets (pairs) in the bravery art,
fiction, political and dramatic poetry.
Adding more, it discusses the reflection of
wars on the above mentioned arts in a scholarly
way.
Key words: Daily happenings, rhythmical shape,
wording structure, bravery art, Shoqi

قبل الكالم
هذا واضح متام الوضوح أن معظم شعر العرب يشتمل على مفاخرهم القبلية أو
املآثر الذاتية الشخصية أو املنافحة الدينية .وهو ليس ابدعاء فحسب بل وتؤيده
احملفوظات من شعرهم أكان جاهلياً أم إسالمياً أم أموايً وعباسياً وسنوضحه فيما بعد.
عز الشرف القبلي ،ولذا
وقدمياً ُعد الشعر عامالً صارفاً عن القبيلة والذات ،ومنافحاً عن ّ
عندما ُولد لدى قبيلة من قبائلهم شاعر فجعلوا حيتفلون به لكونه ممن يدافع عنهم لسانياً
ألن احلرب واجلدل عند النفوس البشرية تكون ابللسان كما  ا تزال ابلسي والرمح.1
ولذا امتكنت القصائد اجلاهلية من منزل رفيع يف اجلدال واملنازعة واملدافعة ،ومعظم تلك
2
القصائد ترتكز على تلك املقاصد من بني املقاصد الشعرية املوضوعية األخرى.
 iاألستاذ املساعد ،قسم الدراسات اإلسالمیة ،جامعة عبد الويل خان ،مردان
 iiالباحث مبرحلة ماجستري الفسلفة ،جامعة بشاور ،بشاور
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إضافة مبا قلنا لقد عاش شوقي يف عصر كان ممتأل ابحلروب بني املسلمني
واحملتلني عليهم وبني املشاجرات يف ما بني املسلمني أنفسهم .وشاكياً عن اخلالف بينهم
قد اضط ّر شوقي أن يصنع الشعر وينصح هلم ،وعناية هبؤ اء األغراض لقد قرع شوقي
أمساع العامل أبمتع كالمه .وخال احلروب املتشابكة يف عصر قد قام بتناول ما علِم به من
التاريخ الدامية القدمية أكان يف مصر أم خارجها حىت الوقعات اليت صدرت يف حياته بني
يهتم مبا انلت احلروب لشعره بكون األثر يف عديد من
أفراد جمتمعات حوله .وحبثنا هذا ّ
فنون الشعر؛ الرواية واملسرحية والقصة وفن احلماسة بني الفنون األخرى .فنحن نذكر
الفنون حسب ما دبّت إليه شم األثر ترقيماً ابسم الفن مث د الة مناّ بكيفية األثر الذي
تدرج إليه.
أوالً :ملعات اْلرب يف رواايت شوقي

يعّب عنها
صّيته ّ
لقد ارتكم معلومات جمتمعات العامل لدى شوقي يف ذهنه حىت ّ
وينقلها إىل ورقات الكتب .وكما قلنا إنه اجتمعت التواريخ القدمية واحلديثة لدى أمّي
البيان؛ شوقي ،ونضجت مثرها دفعاً إىل ترتيب ٍ
كتابة مناسب حبيث يصلح للقراءة واألخذ
للفكرة السليمة والتنسيق ملعناها املطلوب .إثبااتً ملا سبق ،قد شرع شوقي يكتب ويصن ّ
تدل على عبقريته الف ّذة .وأحاسيس األمّي نفسها أتثرت بسرد
رواايت شعرية ،وهي ّ
احلروب ّإما مباشراً أو غّي مباش ٍر.
رواية عنرتة

تدور أحداث الرواية حول بطلني ،ومها :عنرتة وإمام الشعراء احملدثني أمحد
شوقي نفسه .ومن املعجب أهنا حتفة من حت األدب العريب اليت متتزج من الشعر الغنائي
والشعر الروائي .وقد قام شوقي جبمع بني األصالة واملعاصرة فق ّدم العربية اجلاهلية القدمية
على الروائية اجلديدة اليت تقنيات املسرج األورويب ،وهذه الرواية حتمل يف جوفها بني
مكوانت تتزين هبا إنتاج رواية ّما.
املأساة و ّ
احلب والغناء والتاريخ .وهذه ّ
مث األمّي شوقي يؤرط بنفسه يف منافسة مع عنرتة الشخصية التارخيية املعروفة
بني الشعراء اجلاهليني الذين عاشوا قبل اإلسالم .وكانت له صيت وصدى مسموعٌ يف
الفروسية وصناعة الشعر الرصني .وكل تلك األمور ،زادهتا حسناً وهباءً اهتمام األمّي
3
بكون نطقها ابللهجة الفصحى اخلالصة.
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رواية الست ُهدى

تدور احلدث الكبّي يف هذه الرواية امللهاوية حول بطلة تدعى السيدة هدى
اليت قد أنعم هللا عليها بوفرة املال وغزارة الثراء؛ كانت متلك ثالثني فداانً من األرض ما
شوقت الناس يف الرتاكم لديها لينالوا منها زواجاً حصو اً على بعض املال .وكانت تتزوج
ّ
بواحد الراغبني فيها إذا ما ميكث عندها إ ا ويلقى ربّه وهي بقيد احلياة .مث قدر هللا
فظن أنه سيصيب الثراء املطبقة فلم يلبث أن
ألحد أن تزوج منها وماتت هي دونه ّ
الّب وبعض صديقاهتا فاغتم الزوج بعمله.
اكتش له أهنا أوصت جبميع املال جلهات ّ
قد اجتهد األمّي بتقدمي هذه الرواية امللهاوية إبراز العيب اخللقي القبيح
4
وا احنراف ا اجتماعي املتفشي يف اجملتمع املصري ننذا..
رواية قمبیز

أحداث هذه الرواية التارخيية دارت حول قمبيز بن قورش الذي كان يسوس
توىل احلكم ِ
عقب أن وافت املنية والده يف إحدى احلمالت
الفرس ويعرف بنفس ا اسمّ .
وقد أراد استقامة سلطته على الفرس فنادى بنفسه فرعوانً ما تدل على عقيدهتم آبمون
الذي كانوا يظنون ألوهيته .وأنبأه كهان أمون ابهنزامه يف املستقبل فغضب له فأرسل محلة
يقودها بنفسه إىل واحة سيوة هلدم معبد نمون حيث هبت عليها عواص الصحراء وهي
5
يف طريقها فدفنتها ابلرمل ومل ينج منهم أحد.
وكان هّيودوت املؤرخ يق ّدر عدد جنود اجليش الذي قام هبذه احلملة مبائتني
ومخسني أل جندي ،وقد نقد العقاد 6يف هذه الرواية من أوجه كثّية منها :أن الشعر
تعبّي تلقائي  ا يفتعل ،أو كما كانوا يقولون قدميًا مطبوع  ا مصنوع ،وقد ارأتى العقاد
أن نصيب شوقي ضئيل ابلقياس على هذه اجلوانب.

7

رواية كلیو ابترا

هتتم املسرحية بتاريخ مصر القدمي مبا قبل املسيح وتدور أحداثها حول كليو ابترا
ّ
بصّيورهتا بطلة املسرحية .وقد كانت هلا عالقات بكل من ماركس أنطونيوس ويوليوس
قيصر .مث سرد الرواية حيدث يف زمن عاشت فيها كليو ابترا يعين حوايل عام  30ق.م
الذي شهد موقعة أكتيوم .وهي تلك املوقعة اليت اشتبك فيها أنطونيوس و أوكتافيوس
قرب مدينة اإلسكندرية ،ووقفت كليوابترا جبانب أنطونيوس .ملا اندلعت انر احلرب،
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انسحبت يف إابن القتال وضع جانبه ،وانتصر عليه أوكتافيوس ،فأرسلت إىل أنطونيوس
من يُعلمه مبوهتا فأغمد سيفه يف قلبه ،مث عن قليل علم أهنا خّب كذب فأمر أن ينقل إليها
ليموت أمامها حلبّه هلا ،فخشيت كليوابترا على أسر أوكتافيوس فانتحرت ،وتركت من
أنطونيوس بنتني ،و ولداً من يوليوس قيصر .إنه يظهر أن شوقي لعله أراد هبذه املسرحية
انتصار كليوابترا ،ومثّلها يف صورة امللكة الوطنية احلريصة على مصلحة شعبها ما مل يرتكها
املؤرخون الغربيون حيث اهتموها ابلغباوة وقالوا عنها أهنا كانت  اهية غانية وكانت  ا
تعين مبصلحة بلدها ومن والتهم .وأما موق شاعران فيختل عنهم كل ا اختالف.8
قد رأينا شوقياً واضع األسس حني يكتب ويذكر احملارابت الدولية القدمية واحلديثةً
كليهما .ويتجدد يف تناوله حبيث ألقتها يف قواعد الرواية احلديثة املطروحة على تقنيات
مأخوذة أكثرها عن الغرب.
اثنیاً :ملعات اْلرب يف شعر اْلماسة

من أبلغ املقاصد اليت أنشد فيها الشعر قدمياً كانت ثالثة؛ أوهلا املرأة واخلمر
وملذت العيش .واثنيها الفخر بكثره املال والسخاء به .وأما القسم الثالث فكان محاسةً.
سل األسنة أو وقع
اثلثها :احلماسة .فاحلماسة صدى ملا تضج من ضروب السيوف أو ّ
السهام ،ولذا يع ّد من أسىن األغراض الشعرية العربية إذ هي حتافظ على مفاخر العرب
ووقائعهم احلربية أو مآثرهم املناضلية السامية .وهو األمر دفع اجلاهليني إىل العناية البالغة
هبا حىت مبرور عصران احلاضر حىت املعلقات السبع املعدودة من أمتع الشعر العريب.
وعصر شوقي نراه مملوءً أبشعة التشاجرات الداخلية املصرية واخلارجية العاملية
خص هلا
اإلسالمية .ونفس األشعة أوقدت النّيان يف داخل النفس الشوقية مبا جعلته ّ
قطيعةً ابرزة لفن احلماسة بعديد أنواعه؛ إما بشكل التأبني مبوت مصطفى كامل 9وإما
إبعدام عمر املختار اجملاهد النبيل .10وعندما ينشد شوقي هبذه فال يغفل عن تشابك
املشاجرة اجلارية ننذا .بني األترا .واألوربيني فكان  ا بد أن تصّي أايمه أايم بروق
السنان املنشئة أصواات لصرائر شعره.
حتزب أمّي القوايف ألمة اإلسالم يف املناضالت بني
هذا كان يف مخ القصيدة ،بعدها ّ
املسلمني وأقوام نخرين حىت كش عن مكائدهم اخلبيثة اجملتثة ،وق ّدمها يف صورة رائعة
مرسومة أبلوان من الفنون املأتية ختليداً لوقائع احلزب اإلسالمي وحتيةً  انتصار قومه على
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العدو على سادات حزبه .ويف التايل أذكر بعض ما قاله من فن
نخرين ومواساةً بعدوان ّ
احلماسة ،مثالً هو يكش املغطيات عن وجوه أهل الغرب القائلة بقانون األمن
والسالمة فهو يتناول عن عقوابهتم الىت أجروه على عمر املختار:
ركزوا رفاتـك يف الرمـال لواء
اي وحيهم ،نصبـوا منـاراً من ٍ
دم

يستنهض الوادي َ
صباح مساءَ
توحي إىل جيل الغد البغضـاء

الوّد والنور
هو يتعجب من فعلهم الشنيع حبيث يقول :كي جعلوا موضع ُ
وإزعاج ،وهم  ا يعقلون
مناراً للدم السائلة ،وكي جعلوا مكان ا استئناس موضع تنفّي
ٍ
مبال سيخلفه هذا اإلعدام فيما بعد .وهذا سيكون يدعو إىل احلرية والتحرير الرقيب يف
املسلمني كما قال يف بيت الشعر القادم:
جر ٌح يصيح على املدى ،وضحيةٌ

تتل ّـمس احلري ـةَ احلمـراءَ

متوت من الظـما
إن البطولة أن َ

ب املاء
ليس البطولــة أن ُتع ّ

إفريقيـأ مهد األسود وحلـدها

ضجت عليك أراجـال ونساء
ّ

وقبـور موتى من شبـاب أُميّ ٍة

وكهوهلم مل يبـرحوا أحيـاء

يف البيت إشارة إىل أن احلرية مكتسية ابلدم ،ومكتسبة هبا و ا حتصل عليها إ ا
وأن تنتحر ثغر .بسفك الدم .وحسبك ابلعمل ما ّأداه عمر املختار يف سبيل هللا من
املقاتلة أعداء هللا والسجن يف سبيله واإلعدام له .وكي  ا ذا .ألن األبطال يولدون ملثل
تلك األايم الكريهة .وهو ينشد:
ومن العجيب فوق األعجب أن البطولة اليت مثّلها هو  ا يُنسى وقليل ِمن أصحاب
ترحبه أهل إفريقيا حيّاً
اإلمارة من ّ
يتأهل هلا .وواحد منهم عمر يف حياته وبعد مماته ،إذا ّ
وعاجله الرجال والنساء مبعاملة حسنة ميّتاً .وهو يقول:
يعزي أهله ويسلّيهم مبا أعزهم هللا أن الشهداء حييون يف قبورهم  ،ا نشعر
مث ّ
حياهتم فيها وهم يُرزقون من عند هللا ،فيقول:
مث أتى مبا حنن فيه من قول بديع يف عمل احلرب أبجسام أانم بني ٍ
جبان و
شجعان ،بعد القول هذا يطيل القول يف عمل احلرب أهنا أتكل أرواح ِ
ٍ
الشجاع
اجلبان و ُ
معاً ،ويقول:
مل تُبق منه رحى الوقائع أعظمـاً
تبلى ،ومل يُبق الرمـ ُ
ـاح دماءَ
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رغم معرفة كل تلك احلقائق هو  ا يتخلّ عن قضاء وظيفته و ا يُريعه متاعب
املوت شهيداً .ويف الفضائل تلك هو ينشد عنه:
لبـّى قضاء األرض أمس مبهـجة

وهو القائل عن اعتناقه املوت وحبه إايه:

مل ختـش إ ا للسماء قضــاءَ

وافـاه مرفـوع اجلبـني كأنه
جر إىل القضاة رداءَ
سق ـراط ّ
شيخ متـالك سـنّه مل ينفجـر كالطفل من خوف العقاب بكاء
11
األسد تزأر يف احلـديد ولن ترى يف السجن ضرغاماًبكى ا استخذاء

يف األبيات الثالثة يُ ّّبر شوقي محاسة عمر املختار وينفي منه ما  ا يليق به
كبكاء الطفل من خوف التعذيب .ويشبّهه ابلليث الزائر يف السالسل ويُعلّله أن الضرغام
 ا يبايل ابلسجون وصعوابهتا كما أعاد القول مراراً.
ومن األمانة أن نلقي الضوء مبقاله قاله يف غّي عمر املذكور ننفاً ليتوضح لنا هل كان
السوية أم
شوقي أشاد مبن سعى دفاعاً عن اإلسالم واملسلمني كلهم بقوله العذب على ّ
ابب سياسيته ومن سخطوا عليه أم  ا ؟ فهو القائل يف محاسة
ّفرق بني من أحبه أر ُ
مصطفى كامل ابشا بعد ما وافته املنية نعيتاً له حبال الكالم املختفئ الضئيل كقوله:
املشرقـان عليك ينتحبــان
هل قام قبـلك يف املدائن فاتح

قاصيهما يف مأمت وال ـداين
غا ٍز بغّي مهنـ ٍـد وسـنان ؟

اجليوب عقـائل
ش ّقت ملنظر.
َ
واخللق حولك خاشعون كعهدهم
يتسائلون :أبي قـلب تـُرتقى

وبكْتك ابلدمع ِ
اهلتون غـواين
إذ ينصتون خلـطبة وبي ـان
بعد املناب ُـر ،أم أبي لسـان ؟
ُ

أحس من أتبني الناس على املصطفى
بعد هذا اإلقبال الرفيع على مآثره أييت مبا ّ
كامل ،فيقول:

ملّا قارّان خصال كامل ابشا خبصال املختار من خالل راثئهما فوجدان راثءَ
مصطفى كامل أقل تعبّياً لدى أصحاب الصناعة وأخفى ضجيجاً يف قلوب الشعب
املصري عن راثء عمر املختار.
لوعهم به،
مث بعد ذلك يذكر الشاعر مكانته الرفيعة عند الناس ،وحبهم له ،و َ
فقال:
دفنـو .بني جوانح األوطان
محلو .يف األمسـاع واألجفان

لو أن أوطـاانً تُصـور هـيكالً
أو كان حيمـل يف اجلوارح ميّت
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غر الفضـائل والعال
أو ِص َ
يغ من ّ

كفن لبست أحاسن األكفان
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قد أتى يف األبيات تلك بصورة كامل الصحيحة صورة ُختيل إليه عند الشعب
املصري جراءً ملا عاجله من املتاعب يف سبيل احلرية الشعبية .وكي  ا هي إذ األبطال
مثله  ا ينسون و ا يكفنون يف الرتاب إ ا ويعيشون يف أفئدهتم بعد مرور زمن طويل.
صدى للحروب اجلارية لنيل التحرر الفكري واجلسدي
حقاً أن القصيدتني مها
ً
يف مصر وجواره .وهي القصائد اليت مل ختل منها شعره احلماسي البحت وأتثرت به إىل
ح ٍّد أبعد .فضالً عن ذلك ،لو نظران نظراً غائراً يف القصيدتني لوجدان أثر حرب مصطفى
كامل قليالً هاتفاً عن حرب عمر املختار مع جزالة مفردات القصيدة ،صدق األحزان،
قوية الرنني ،بعيدة السبك والنظم .وهلا راننة تقرع القلوب وجتذب األمساع وتنشط
األذهان .وأما ناثر احلروب يف الراثء املنشودة يف مصطفى فال هي حتمل تلك الصفات
و ا هي تدعو إىل زعامته ولو كان هو فائزاً على أوىل الفضائل احلسان .ولذا توجه إليه
الدكتور الفاضل شوقي ضي أبقوال تنال من شأن أمحد شوقي فهو ينتقده بقول أن:
"القصيدة رائعة من حيث الصور والصياغة ،وما يتخللها من عظات وحك ٍم يُط ّل فيها شوقي
من برجه العاجي أو الذهيب على الدنيا من حوله ،وكأن شوقي  ا يبكي مصطفى كامل روح
الوطن وشعلته امللتهبة ،وإمنا يبكي مصطفى كامل الشخص وخلقه ،ودعوته إىل العلم
الشري ".13

مضيفاً إىل ما قلنا  ا يغفل عن أمهية السي والسنان يف غلبة قوم ألن الرغب
تدل على خّبهتم يف أشغاهلم احلربية وهي  ا ختلو عن صالحيتهم يف
يف السالح كانت ّ
التمكن عن أانس مغلوبني مقهورين .ونفس الكيفية جندها عند شوقي عندما خيوض يف
الكالم عن السالح املصلحة جملتمع الناس .وعندما اشتبكت أصحاب اخلالفة العثمانية
مع اليوانن فقال واصفاً السي مبقاله اآليت:
وما السي إ ا نية امللك يف الورى
فأدب به القوم الطـغاة ،فــإنه
ّ
ِ
كل دائــها
وداو به الدو ات ْ
من ّ

و ا األمــر إ ا للذي يتغلـب
املؤدب
املريب للطغـاة ّ
لنعــم ِّ
ب
فنعـم احلسام الط ُّ
ب واملـتطب ُ

لقد أحسن القول يف وص السي وحماسنه املشهورة يف من يعقل ابلكلمات
املتقدمة كما أنه كش عن خفااي السي  ،مث مجع بوص السي وما حيتمله من أداة
دول
اإلصالح ،وكما أهنا تُ ّ
شجع الو اة أن يتصفوا مبحاسن احلسام املسلول للدفاع عن َ
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املسلمني كلهم ،وكما أعلن يف البيت الثاين أن الطغاة  ا تُداوى إ ا ابلسي  ،وحبذا
املريب هو السي  .مث قال:
تنام خطوب ِ
امللك إن ابت ساهراً
ُ

وإن هو انم استيقظت تتألب

14

يف هذا البيت أيضاً حسن من حماسن السي ؛ أن السي حيفظ امللو .واألمم،
آتمروا ضد النيام .ونفس
إن يبِ ْ
ت ساهراً فتن ِم اخلطوب دوهنا ،وإن انم احلسام فاألعداء ّ
املعىن جند يف قول القائل:
تـروم الع ّـز مث تنام لـيـالً

يغوص البحر من طلب الآليل

15

يف ضوء ما تقدم ،نستحق القول بكون شعره متأثراً ابحلروب ابلتاريخ املكتوب
ابألحجار ،ونستطيع احلكم على محاسته ابخلالف يف ما بني األبيات ،ختتل يف موضع
دون اآلخر حسب املقتضيات وحسب األحوال الالحقة به .ففي مكان ترتفع احلماسة
لعل شوقياً قيّد نفسه يف
ومعىن ،ويف نخر تعلو صياغةً دون تعبّي صادق .و ّ
منه لفظاً ً
القصر ،وابتغى مرضاة أهل البالط وخشي سخطهم ،ويف الوقت نفسه يريد أن يرضي
اجلمهور ويرضي الشعب الذي حياوره ويداوره ،و ا يتم ّكن له ذا .معاً.
اثلثاً :ملعات اْلرب يف لغة الشعر وصیاغته

الشعر تعبّي بكلمات منسقة عن انفعا ات شاعر وأحاسيسه ابلكون
ومظاهرها داخل احلياة .فإن كان حتشد لد الشاعر كلمات رائعة يقتضيها فكره ،وهو
يستطيع تعبّياً عن تلك األحاسيس بتلك الكلمات وينجح يف ما يريد ،وإن مل يستطع
التعبّي الالئق فال ينجح .وقد يتأثر األديب أو الشاعر بثقافة غّي ثقافته وجمتمع غّي
جمتمعه فتجري على لسانه كلمات لتلك الثقافات واللغات ،فيزداد يف أدبه ولغته مادةً
حل يف أهلها ،مثل :الفرنسيني
وغزارةً كما هو حال عند شاعران شوقي ،فتث ّق بثقافة ّ
واإلجنليز كما يرتاءى يف شعره املسرحي والقصصي.
ووسعة تلقتها اللغة العربية يف داخل شعر شوقي ،إمنا كان ألجل حتليقه يف
نواحي العامل بعيده وقريبه ،وما زال هذا اجلو ان عنصراً هاماً يف جتديد شعره .فشوقي ما
يفتأ يصنع شعره من ألفاظ ٍ
سهلة منسقة حني ما يتناول الغزل أو التزهد يف الدنيا ،و
يتجول يف ميدان احلماسة أو الفخر على اترخيه
ينتخب صعبةً ّ
ضاجةً عندما ُخيال له أنه ّ
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أو على أجداده .فتطبيقاً ملا قلناه أنيت يف ما يلي بشواهد من خالل شعره .هو يقول يف
مديح النيب صلى هللا عليه وسلم:
ولد اهلدى فالكائنـات ضـياء
الـروح واملـأل املالئك حوله

تبسـم وثنـاء
وفـم الزمان ّ
للـدين والدنيــا به بشراء

الظل واملـا
أيرى ُ
العجم من بين ّ
وتثّي اخلــيام نسـاد هيجـا
ما أانفت على السواعد

ء عجيباً أن تنـجب البيـداء ؟
ء تراهـا نسـادهـا اهليجـاء
16
أرض طّرا يف أسرها والفضاء
حىت ال ـ ُ

بطل البـداوة مل يـكن يـغزو على

"تنك" ،ومل يك يركب األجـواء

عفيـ اجلـهر واهلمـس
ومل يعــرض لذي حـ ٍّـق

قــضى الواجب ابألمـس

اجتهد شوقي أقصى جهده أن أييت حبروف احللق ،ألن حروف احللق سهلة
يسّية يف األداء .وهو من مقتضى املدح ألنه يقتضي عذوبة وسذاجة .وهذا األمر  ا يتم
إ ا ابختيار حروف احللق.
ويف موضع يُنشد عن كبار احلوادث يف النيل ،فيقول:

ومن يتف ّكر يف البيان يف ما تق ّدم فيبدو له كون األبيات موضع الفخر
وهم أصحاب اخلشونة .ويف األبيات أوتيت حبروف
والتعجب بفضائل البيداء وأهلهاُ .
الشدة مثل الدال ،واجليم والضاد.
ويف صناعة الشعر يوجد لديه شيء نخر هو استعمال الكلمات العجمية
ومواضعها ،وهذا يدل على استقصائه يف اللغات األخرى وامتزاجه يف النسب ابألقوام
املختلفة يف اخللفية .فمثالً هو ينشد فيستخدم كلمة إجنليزية ،مثال هو يقول يف أثناء
املديح لعمر املختار:
فـ" تنك" يقال للداببة .ومعىن الشعر :أن القائد عمر املختار مل يستمدد من الداببة ومل
يركب الطيارات مثل اإلجنليز ،ألنه كان بطال يسكن يف البيداء ومثله  ا يعتقدون بتلك
الوسائل.
والشاعر متكن من الفرنسية كتم ّكنه من اإلجنليزية ،وترجم من اللغة األوىل يف
الرجل السعيد أشعاراً رائعةً تزيد على أربعة عشر بيتاً .فهو يقول:
وعند ال ــناس جمهــول

بنـقصــان و ا خبــس
ويف ألســنتهم مــنسي
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وكذا هو أييت أبمساء األعالم عندما يكون على وشك اإلشادة والصناعة،
احملتل على مصر:
كقوله يف مقابح انبليون ّ
قاهر الـعصر واملمالك ،انبلــيو ُن ولّـت قـواده الكّباء
جاء طيشا ،وراح طيشاً ،ومن قب ُـل أطاشت أانسـها العلـياء
عّيها األه ـرام ،لكن سكـوهتا ا استهزاء
ْ
سكتت عنـه يوم ّ
19
18
فهي تـوحي إليه :أن تلك "واتر لو" فأين اجليوش وأين اللواء ؟

هذا ما يفعه شوقي بشكيل كالمه املنسوج .ومن انحية أخرى وافق بعضاً من
سجعوا هبا أبيات قصيدهم .فهذا حبرتي يق
الشعراء القدماء وعارضهم ابلقوايف اليت ّ
على إيوان كسرى ويتذكر أايمها الذهبية اليت اندثرت فهو يبكي على تلك الدول ،فهو
يقول ابكياً:
وترفعـت عن َجدا كل ِجبس

صنت نفس عـما يُدنّس نفسي

20

لكن ما بقي إيوان كسرى وختلّدت قصيدته السينية الشهّية يف عا َمل األدب.
ومن هنا قام شوقي مبعارضة تلك السينية ،وقال بدأً ابلبيت التايل:
اختالف النهار واللـيل يُنسي

فبكى بكاءً فاجعاً حىت قال:

وعظ البحرتي إيوا ُن كسرى

ِ
الصبا ،وأايم أُنسـي
اذكرا يل ّ

وشفتين القصور من عبد مشس

21

ابختالف احلال واملقتضى،

هذا هو صناعة الشعر عند شوقي قد اختل
مستهدف التكميل يف املديح واحلماسة.
وتق ّدم إىل األمام
َ
وليس حاله املذكور مجع ما فعله بشعره يف هذا الصدد بل أقنع أصحاب
الصناعة يف عديد من فنون الشعر وج ّدد فيها فأصاب .هو يعمل نفس العمل يف فن
الراثء حني يرثي حممد تيمور :22
وثوْوا إىل يــوم احلـسـاب
ضربوا القباب عـلى اليبـاب َ
هـمـدوا ،وكل حمَ ـ ّـر .يـوماً يسكـن يف الت ـراب
23
يف العـامل الفـاين مـص ــّي العاملـني إىل الذهــاب

وحنس بوجد شديد جيعلنا نسكب الدموع
بعد أن نتفكر فيما قاله  ا نلبث إ ا ّ
ُحزانً على املرثي ،ألن الشاعر قد اختار الكلمات اليت  ا تذر الرجل ضاحكاً.
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وموجز القول أن أشعر الشعراء املعاصرين قد اقتىن الكلمات اليت تناسب
األحوال واملقتضى لف ٍن من فنون الشعر خيوض فيه ،وهو األمر يذهب ابملرء إىل سلّم
املعايل ،كما فُعل بشوقي يف العصر احلديث وأشياعه يف العصور الغابرة.
رابعاً :ملعات اْلرب يف شعره السیاسي

 ا بد لشاعر مثل أمحد شوقي من تعرض لألمراء الذين يسوسون مناطق العاملَ.
وكلّما كان لشاعران عالقات قوية ابلبالط منذ أن نشأ وترعرع يف داخل البالط اخلديوي،
ِ
فتمكن من التعرف
وتعلم على منَ ٍح احلكومة ،وزار العامل على نفقات احلكومة اخلديويةّ ،
وتعرف خالل دراساته على أحوال البالد من صعود وهبوط وارتفاع
بسلو .احلكامّ ،
واخنفاض ،وهي األحوال اليت صارت إىل لسان قلمه الشعري.
ومسلك الشعر لدى شوقي ينقسم إىل قسمني؛ داخل القصر إىل سنة 1914م
وبعد املنفى يف األندلس وبعد العودة إىل مصر حىت الوفاة 1932م .ويف كال النوعني
يشيد بسياسة امللو .لو يتلون نظام حياهتم كما يهجو ملن يُسيئه مداراهتم بسكان امللو..
تعرض لنواحى العامل العديدة من بني القدمية واملعاصرة .مث أفرد
ويف املدح واهلجاء كليهما ّ
مستقل ،وهو "دول العرب وعظماء اإلسالم"؛ فصل بذكر ٍ
نظام
يف شعره للقدمي بكتاب
ّ
ٍّ
ن ّفذ يف اإلسالم على عهد النيب – صلى هللا عليه وسلم – مث على عهد الصحابة
األخيار األربعة ،وهم اخللفاء الراشدون – رضى هللا عنهم  -مث األمويني فالعباسيني
خصص للنوع سهماً كبّياً من اجمللد لرابع لشوقياته.
فالفاطميني ابلغرب ،مث ّ
ويف التايل تذكر مناذج من شعره السياسي حبيث كي صنعها وأين جعلها ويف من قاهلا ؟
هذا ملك أملانيا خيطب سنة 1906هـ فينقص من شأن املصريني فدعت إىل وقعة عظيمة
وكادت أن تقع هنا .أزمة تنتهي إىل حرب جارفة .فقام شاعران ينتقده بقوله:
حكمك ،ماذا تـرى
رب ،ما
َ
اي ّ
غليوم خطيبـاً ،فمــا
قد قام ُ
شيـّد يف جـنبك ملـكاً لـه

يف ذلك احلُلم العريض الطويل؟
أعـطا .من ملكك إ ا القليل
ملـكك إن قيس إلـيه الضئيل

ورث العـامل حياّ ،فما
قــد ّ

غـادر من فـج و ا من سبيل

مث يذ ّكره مفاسده اليت أدت إىل إفساد وانتشار يف العامل ودعت إىل إرهاب يف
األقطار ،فهو يقول:
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والنص للـرومان فيما يقول

مفر منها أن احلرب العاملية الكّبى قد
وهذه حقيقة اثبتة بغّي أي مناص وبدون أي ّ
تسبّبت لتقسيم أقطار املناطق اإلسالمية ولو كانت بني األوروبيني .فيا أسفى على غباوة
قواد املسلمني الذين رأوا يف منافعهم الشخصية دون ا اجتماعية يف تلك األحايني.
تنبيهاً مبا قلنا أن األبيات قد قيلت وملا تنشب احلرب .بعد املرور قليالً مبا قاهلا
ّ
يعود على األس على خطبة غليوم فيغضب وينتصر للمسلني فيتحزب حتزابً شديداً
وينشد:
 ا حنــن جرمان لنـا حصة

مث يشكو ُحزنه إىل هللا بنادر قوله:
تنس رعـايـا .يف
اي ّ
رب  ،ا َ

و ا بروما َن فنعـطى فتيـل
يٍ
ـوم رعااي .الفـريق الذليل

24

أقوالنا السالفة تنّي ما حنن على وشك بيانه من أثر احلروب وضجيجه يف شعره
ت عليه
حبيث مل يصّب حىت انفعل بتلك املشاجرات الداخلية واخلارجية مشيجاً مبا دلّ ْ
أشعاره من مؤامرات أهل الكفر ضد اإلسالم ونبّه على مكائيدهم خالف ذوي
اإلصالح.
إضافة مبا قلنا واعرتافاً مبا انتقص من تقدم املسلمني يف خمتل امليادين العصرية والقدمية
ما تغ ّفل أمحد شوقي عن ضبط التوعدات املصيطرة يف شعره فجعل أذنيه واعيتني ملا
حّي غليوم الثاين لصالح
حدث يف ما حوله .ونستشهد ملا ّاد ْعناه بوقعة حدثت هي أنه ّ
الدين يف قّبه فلم يلبث شوقي أن أجابه هكذا:
عظيــم الناس من يبكي العظاما

بعد أن مضى بيتان يقول:

ـيوم عين
فهـل من مبـل ٍغ غل َ
رعـا .هللا من م ٍ
ـلك ُمهـام

ويندهبــم ولو كانوا عظاما

مقا اً م ِ
رضياً ذا .املقــامـا ؟
ُ
تعهـد يف الثرى ملكاً ُمهـاما
ّ

غليوم سائال عنه عن مكانة صالح الدين ،فقال:
مث خياطب َ

أتـدري أي سـلـط ٍ
ان حتيّي
فلما قلت ما قـد قلت عنـه
ِ
تساءلت الـّبيـةُ وهي كلمى

فلو كان الـدوام نصيب م ٍ
لك
ُ
َ

وأي مملك ُهتـدي السـالمـا ؟
وأمسعـت املمـالك واألنـاما
أحـباًكان ذا .أم انتقـامـا ؟
25
لنـال حبـ ّد صارمه الـدواما

98

دإسالَِم حی َکا:اجمللد،3العدد1
اَ حْلَ حم ح

دراسة ملعات اْلرب يف شعرشوقي

ينائر-يونیو2016ء

اتمة يف أمور السياسة القدمية
قد ذهب بنا كالمه هذا إىل أن له براعةً ّ
واملعاصرة ،وكان يُولع هبا مع مجعه  استعداده الكامل  انتقاد من خرمش على أعراض
حتزب جامع لتاريخ اجملد وا افتخار مبا ملكتهم أيدي
زعماء املسلمني وقوادهم ،ومع ّ
الزعماء ومبا  ا حيتمله من املوا اة مع أعداء الدين احلني وحرفاء سادة األمة.

خامساً :ملعات اْلرب يف تشكیل شعره

املتفشية بل
إذا ما يقوم شاعران على صناعة كالمه الشعري فال يشعره بتناحيه ّ
يعنون بعض أشعاره ابسم مث  ا يبايل من أين هو يلتقط وإىل أين هو يسّي .يف التايل
نذكر قصيدة له واحدة ما صنع هبا وكي صنع هبا ؟

الوقعة هي أن اخلالفة العثمانية قد انتهت سنة 1924م بيد مصطفى كمال
صّيت اجلروح يف قلوب من كان
أاتتر .وأعلن ابهتائها هو نفسه .فكانت هذه الوقعة قد ّ
له عالقة ابخلالفة .وشوقي شاعران كان من هؤ اء الناس .قام شوقي يلوم املسلمني مبا
فيتغىن منشداً:
فُعل هبم وخبالفتهم ويعيبهم على أعماهلم اخلسيسة ّ
إ ام اخلل ُ بينـكم ؟ إ امـا؟
َ
وفيم يكـيد بعضكم لبع ٍ
ـض
مصر استقـرت
وأين الفوز  ا ُ
وأيـن ذهبت ُـم ابحلـق ملـّا

وهذي الضجةُّ الكّبى عالما ؟
وتبدون العداوة واخلصـامـا
على حـال ،و ا السودان داما؟
ركبــتم يف قضيـته الظالما؟

ترامــيتم فقال الناس :قوم

إىل اخلـذ ان أمـرهم تـرامى

مث أتى على تشاحن بني العرب ننذا .ويقول:
يفرع على بيته السابق ويقول:
مث ّ
مصر ّاو َل من أصـبتم
وكانت ُ

حتص اجلـِراح و ا ِ
فلم ِ
الكالما

بعد البيت هذا يقول إن مصر مثل السرطان اليت  ا تداوى وهي ألجل اخلالفات اجلارية
بني أنفسهم ،وعندما ختتل أمة أو قوم يف ما بينهم فتكفيهم اخلالف نفسها إهالكاً
وتدمّياً ،كما هو القائل:
كأنكم خاليـا
تباغ ــيتم
ُ
ملكنا مــارن الـدنيا ٍ
بوقت
طلعنا – وهي مقبلةٌ  -أسوداً

الضماما ؟
من السـرطان  ا جتد َ
فلم حنسن على الدنيا القيامـا
ورحنا – وهي مـدبرةٌ -نعاما
ْ
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ويف القصيدة نفسها يشكو من ضع ملو .العرب الذين تصيّدوا لالستعمار ومكاييدهم
توىل بعضهم لتحمل أعبائهم وشعروا ابملسرة
حىت اضمحلت سيطرهتم على األقطاع حىت ّ
مبساعدهتم إايهم لكن مع األس ما انلوا شيئاً .وهو القائل يف ذا:.
ولّينا األمر حزابً بعـد ح ٍ
ـزب
ُ
إذا التصريح كان براح كـفـرٍ
وكي يكـون يف ٍ
أيد حـال اً
وما أدري غـداة ُسقـيتمـوه

فلم نك مصـلحني و ا كراما
الرجال به غـراما ؟
فلِ ْم ُجـ ّن
ُ
ويف أخرى من األيدي حـراما ؟
26
أترايقـاً سقيتم ،أم ِمسامـا ؟

هؤ اء املقاطع واألبيات تسّي بنا إىل بيان اخلالف بني الشعب العريب مث يتسلّل بنا منه
إىل املكافحات املقرتحة يف دفاع األقوام املستعمرين.

خالصة املقال

حنن نقفو بعد دراسة السابقة أ ّن شوقيا قد تناول كل ما التفت إليه نظره،
وانفعل به انفعا اً شديداً مث ضبطه يف الذهن فجعل يُنشد فيه ّإما تنبيهاً بوقوع قومه يف
أسافل اخلذ ان وإما منعاً هلم عما اقرتفوه من املساوي .وكذا حيثما وقع وقعة واطلع عليه
شوقي أو اندلع انر احلرب أكان بني املسلمني أنفسهم أم بينهم وبني غّيهم فكان لشوقي
ينحل عقودها ملن يقرؤها ويتفكك عراها ملن يسمع إليها .إضافةً إىل
يف اقتصاصه براعة ّ
تصور شعره شاشة جتري عليها مسلسالت لتلك
ما خلّصناه يف ما مضى ،قد ّ
التشاجرات وا اشباكات الداخلية واخلارجية.
اْلواشي واهلوامش
 1مث اجلدال هلا أنواع خمتلفة يعرفّها أصحاب الفنون حبسب ما يفي مبقاصدهم؛ مثل قول اجلرجاين:
اجلدل :هو القياس املؤل من املشهورات واملسلمات ،والغرض منه إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر
عن إدرا .مقدمات الّبهان( .وكذا) اجلدل :دفع املرء خصمه عن إفساد قوله :حبجة ،أو شبهة ،أو
يقصد به تصحيح كالمه ،وهو اخلصومة يف احلقيقة[ .انظر :التعريفات ،للجرجاين ،دار الكتب العلمية،
بّيوت ،لبنان ،ط1983 ،1م ،ص]74
 2املعلقات السبع وخاصة يف قصيدة عمرو بن كلثوم عندما هو على وشك البيان لقصة وقعت بينه
وبني عمرو بن هند[ .أنظر :شرح املعلقات السبع ،الزوزين ،دار إحياء الرتات العريب ،بّيوت ،ط،1
2002م ،ص  227وما بعدها].
 3انظر :روايته عنرتة من ا ابتداء إىل هنايتها.
 4شوقي ،شاعر العصر احلديث ،شوقي ضي  ،داراملعارف ،مصر ،ط1957 ،3م ص.285-275
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 5املوسوعة الشوقية ،مجع وترتيب ،إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بّيوت ،لبنان ،ط،1
1995م ،ج ،4ص ،504 – 425ملخصاً.
 6عباس بن حممود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد (1383-1306هـ) :إمام يف األدب ،مصري ،من
املكثرين كتابة وتصنيفا مع اإلبداع .أصله من دمياط ،انتقل أسالفه إىل احمللة الكّبى ،وكان أحدهم
يعمل يف عقادة احلرير .فعرف ابلع ّقاد .من أعضاء اجملامع العربية الثالثة (دمشق والقاهرة وبغداد).شعره
جيد .وملا برزت حركة التحلل من قواعد اللغة وأساليب الفصحى عمل على سحقها .وكان أجش
الصوت ،يف قامته طول ،نعت من أجله ابلعمالق .تويف ابلقاهرة ودفن أبسوان[ .األعالم ،الزركلي،
ج ،3ص]267-266
 7املصدر السابق ،ج ،4ص ،504 – 425ملخصاً.
 8أنظر للتفصيل :املصدر نفسه ،ج ،8ص.268 – 203
 9مصطفى كامل ابشا ابن على حممد (1326 - 1291هـ) :انبغة مصر يف عصره ،وأحد مؤسسي
هنضتها الوطنية .مولده ووفاته يف القاهرة .تويف ش ّااب[ .األعالم ،ج ،7ص]238

 10عمر بن خمتار بن عمر املنفي (1350 - 1275هـ) :أشهر جماهدي طرابلس الغرب يف حرهبم مع
املستعمرين اإليطاليني .نسبته إىل قبيلة "املنفة" من قبائل ابدية برقة .ولد يف البطنان بّبقة وتعلم يف
الزاوية السنوسية ابجلغبوب .قتل شنقا يف مركز "سلوق" ببنغازي .وممن راثه الشاعران شوقي ومطران.
[األعالم ،ج ،5ص]66 ،65
 11الشوقيات ،ج ،3ص.598 ،597
 12املصدر نفسه ،ج ،3ص.760 ،759
 13شوقي؛ شاعرالعصر احلديث ،ص.23
 14الشوقيات ،ج ،1ص.49
 15ديوان اإلمام الشافعي ،حممد بن إدريس الشافعي ،مكتبة األدب ،حملة جنكي ،بشاور ،ط،1
1999م ،ص.90
 16املصدر السابق ،ج ،1ص.34
 17املصدر نفسه ،ج ،4ص.841
" 18واترلو" موقعة دارت رحاها بني انبليون وولنجتون القائد اإلنكليزي يف  18يونيو سنة 1815م،
فانتصر األخّي مبساعدة بلوخر القائد الروسي ،وكان من نتائج هزمية انبليون يف هذه املوقعة أسره ونفيه
إىل جزيرة "سنت هيالنة" حيث قضى البقية من حياته[ .الشوقيات ،ج ،1ص]40
 19املصدر نفسه ،ج ،1ص.35
 20ديوانه ،دار األدب العريب ،رايض ،املمكة العربية السعودية ،ط1987 ،1م ،ص.72
 21املصدر السابق ،ج ،2ص.430 ،429
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 22حممد بن أمحد بن إمساعيل ابشا تيمور (1339 - 1310هـ) :كاتب قصصي مصري .مولده
ووفاته ابلقاهرة .وهو ابن األديب العامل أمحد تيمور ابشا .سافر إىل برلني لتعلم الطب ،مث تركه وانتقل إىل
ابريس ،وأقبل على قراءة كتب األدب الفرنسي .وعاد بعد ثالث سنوات إىل مصر .عاجلته الوفاة يف
الثالثني من عمره[ .األعالم ،ج ،6ص]22
 23الشوقيات ،ج ،3ص.608
 24املصدر نفسه ،ج ،4ص.819
 25املصدر نفسه ،ج ،4ص.823
 26املصدر نفسه ،ج.304 ،303 ،1
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