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مقدمة

حسب كما عليه لنا الباعث يكن ولم عكاظ يف تباًعا ونرشناه عام منذ النقد هذا كتبنا
علم وال ذلك من يشء يكون وكيف وبينه، بيننا عداوة أو للرجل نحملها ضغينة بعضهم
الشهرة؛ عىل نزاحمه أو والشعر، الكتابة من نرتزق نحن وال صحبة، وال صداقة وال به لنا
أحد الحظ لسوء ولكني لذلك، مجاًال يدع ال املنزع واختالف املذهب تباين من بيننا ما ألن
األولني احتذاء عن والتنكيب التقليد عن اإلقالع إىل يدعو الذي الجديد املذهب يمثلون من
كان لو ألنه الحظ لسوء أقول: له، نصلح أو لنا يصلح يعد ولم القدم عليه طال فيما
من لربحنا التقليد خطأ عن الرجوع وجوب ويف ذلك رضورة يف رأينا يرون كلهم الناس
مضوا إذا عادة الناسعن جمهور رد ومحاولة مذهبنا إىل الدعوة يف اليوم نخرسه ما الوقت

والكتابة. الشعر وقوام األدب عماد وهما النظر ومزية الصدق فضلية أفقدتهم عليها
العبارة يف الصدق وتوخي القول يف الرصاحة وأِلفوا النقد اعتادوا الناس كان ولو
يرموني ما ودفع نفيس تربئة إىل رضورة أو املقدمة هذه إىل حاجة بي كانت ملا الرأي عن
رسيرتي وبراءة نيتي وبخلوص بي القراء ظن حسن من ثقة عىل النقد أنرش ولكنت به،
القصد حسن نثبت أن مضطرون الحظ لسوء ولكننا الجهل، ويصوره األوهام تصفه مما
سوء ومن واألحقاد، الضغائن وداِفعه إال شيئًا يفعل أن يمكن ال املرء كأن ننقد ما كل يف
صحة عىل يعول أو إنصافهم إىل يركن أن يستطيع ال لقوم يكتب أنه مرص يف الناقد حظ
أني ذلك من النقد: هذا أنرش كنت أيام عجبًا رأيت فقد ذلك يف القراء وليسامحني رأيهم،
وإنما حافظ يخطئ لم بعضهم: قال ذاك أو املعنى هذا يف أخطأ حافًظا إن قلت: إذا كنت
يأتيه أن ينبغي ال العرب قال ما كل كأن ذلك أشباه شعرهم يف ورد وقد العرب اتبع
املرء يغري مما ذلك غري إىل عيب، كل من مربءًا صحيًحا إال يكون أن يجوز وال الباطل

العقول. هذه صالح من القنوط عىل ويحمله باليأس



حافظ شعر

قصدهم نقصد أن يستدعي ذلك أفرتى قالوا ما كل يف أصابوا العرب أن فرضنا وإذا
حق وللوارث لغتهم الوراثني ألسنا حياتهم، نحيا ال ونحن يشء كل يف مثالهم ونحتذي
أو نحوي خطأ يف لك يشفع أسلوبهم عىل وجريك العرب تقليدك هل يرث؟ فيما الترصف
الحق، مع يتفق وال العقول يف يصح ال مما ذلك غري يف لك يشفع فكيف إذًا كال! منطقي؟

الثانية؟ يف نستقضيه وال األوىل يف العقل إىل نتحاكم وكيف
العظماء برباعات للخربة وما والعائدة النفع من القديم األدب لدراسة ما ننكر ال
ذلك أن عنا يخفى ال ولكنه الروح تربية يف الجليل واألثر الفائدة من وحديثهم قديمهم
والغرض األديب، إليها يسعى التي الغاية عن والذهول الشخصية لفناء مدعاة كان ربما
القدماء فضل يكن مهما أنه عىل عام، بوجه الكتابة يف واألصل الشاعر، يعالجه الذي
الحكاية طريق من مبلغهم تبلغ أن تستطيع ال أنك يف للشك مساغ ثَم فليس ومزيتهم
والشعراء الكتَّاب نبذ إىل أقصد ولست املورسين، باالقرتاضمن يغني ال الفقري فإن والتقليد
يدرس أن ينبغي إنه أقول: ولكني سخفوجهل، ذلك فإن بهم االحتفال وعدم األولنيجملة
يغفلها أو عنها يحيد أن لكاتب ينبغي ال التي العامة األدبية األصول كتاباتهم يف املرء
وحده وهذا اإلحساس— أو الرأي عن العبارة واإلخالصيف كالصدق — األحوال من بحال

التقليد. فكرة عىل بالقضاء كفيل
وملكات مواهب إىل يحتاج أنه وعلم األدب، رشعة ورد من يسع ال فإنه وبعد،
فيما بهم واالقتياس قالبهم عىل والرضب السلف حكاية يف واالحتيال الدؤوب الكد غري
كبيوت بيوتًا به يبتني ما منه ليرسق ال األولني شعر يف تبسط ومن مناهجهم، من سلكوه
وأرسارها الطبيعة غوامض استجالء عىل به ويستعني بنوره ليستيضء ولكن العنكبوت،
بنظرة وليتعقب العيش، وحلوكة الحياة ظلمة يف العبقرية بنجوم وليهتدي ومعانيها،
شأنه هذا َمن يسع ال أقول: حالم. به يحلم ولم خاطر يف يتمثل لم ما إىل املتغلغلة شعاعها
واليأس، والخيبة األسف طيها يف نظرة العرصي األدب حال إىل ينظر أن إالَّ حاله وتلك
هي التي ومخاوفه آماله وينسج قلبه ويعرص نفسه أحدنا يذيب أن األقدار شاءت وكأنما
ثم يحرتق، وهو للناس ييضء شهابًا آالمه رفات من ويستوري ومخاوفها اإلنسانية آمال
الغموض حجب وإزاحة نفسه عن الكشف عىل ويعينه يؤازره حنانًا أًخا الناس من يجد ال
مطاوي يف غابت أو حدتها لفرط القارئ عىل التبست ربما التي خياله إحساسات عن

الكالم. مثاني يف واسترست اللفظ
العمر! ضيعة «يا خاطر: اليأس سائح من وبه — رصح هو إن بمعذور أحدنا أليس
لفظه أجود ما فيقولون: الفؤاد ونجوى القلب وجد وأبثهم النفس الناسحديث أقصعىل
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تأملوها لو تريهم للحياة مرآة عيونهم قبل وأنصب قصدت! اللفظ إىل كأني أسخفه أو
أم مفضض هو وهل وإطارها زخرفها إىل إال ينظرون فال صقالها يف بادية نفوسهم
التماسه أحدهم يعيي بما إليهم وأفيض مستهجن! أم الذوق يف مستملح هو وهل ب ُمذَهَّ
يعيبون ال لهم ما ندك! مكان الناس ألعيا كذا بدل كذا قلت لو فيقولون: الحياة حقائق من

العمر!» ضيعة يا صخوره! وكثرة شطئانه اعوجاج البحر
والُحسن املزية من فيه وماذا القديم مذهبنا عىل الجديد مذهبكم فضل ما سيقولون:
واألعراض الرشيفة املعاني من ابتكرتم وما جئتم؟ رائع معنى وبأي إليه؟ تدعوننا حتى
النبيهة واألعراض الرشيفة املعاني هذه من يشء شعرنا يف يكون ال قد فتقول: النبيهة؟
أغالقها وفتح عليها الغوص يف جهًدا أنتم تألون وال عنها فيه وتبحثون تطلبونها التي
يصح ال خيبتنا ولكن القوايف القريضورياضة صوغ يف أحسنا نكون ال وقد لها! والتكلف
نظنه، ال ما وهو تكلفناه فيما خبنا أننا صح إذا وعمقه مذهبنا فساد عىل دليًال تكون أن
الصدق فضل لنا فإن كله فرضذلك وعىل ذلك، من أكثر ال الطبع تخلف عىل دليل هي بل
لنا فخًرا ذلك وحسبنا جميًعا الناس وعىل نفوسكم عىل االفرتاء ودنيئة الكذب عار وعليكم

لكم. وخزيًا
من وأغراضه غاياته تعرفون وال الشعر تفهمون ال أنكم عىل الداللة يف أقطع ليس
وال ذهنه يعنت ال املطبوع الشاعر ألن رشيفة؛ رائعة معاٍن شعره يف ليس فالنًا إن قولكم:
يكون أن يكفيكم ليس أو له، رضورة ال تكلف هذا ألن معنى عىل التنقيب يف خاطره يكد
سواء نفسه ومظاهر وخواطره وإحساساته روحه وفيه وميسمه، ناظمه طابع الشعر عىل
مظاهر كل وهل للحياة؟ صورة إال الشعر وهل وضيعة؟ أم رشيفة دقيقة أم جليلة أكانت
من جليل كل إال شعره يف الشاعر يتوخى ال حتى رفيعة رشيفة جليلة والعيش الحياة
رشف أليس رشيف، غري وآخر رشيف معنى يكون وكيف األغراض، من ورفيع املعاني
وحسنها املعاني مزية إن أال جليل، رشيف صادق معنى فكل صدقه، يف وجاللته املعنى
الصلة صحة يف ولكن مر؛ ما يف أظهرنا كما سخف هذا فإن الرشف من زعمتم ما يف ليسا
وقد جملة، القصيدة يف أو مفرًدا البيت يف عليك يجلوها أن الشاعر أراد التي الحقيقة أو
قصيدة يف إال ذلك له يتأتى ال وقد بيتني أو بيت يف الحقيقة هذه عن اإلعراب له يتاح
فإن العادة هي كما بيتًا بيتًا ال جملة القصيدة يف القارئ ينظر أن يستوجب وهذا طويلة
الغرض عن للكشف ذريعة إال ليس واحًدا واحًدا تدبرتها إذا املعاني من األبيات يف ما

وتبيينًا. له ورشًحا الشاعر قصد إليه الذي
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وأي الحني بعد الحني به تأتوننا الذي الغث السيايس الشعر هذا فضل فما وأنتم
رصتم أن أنفسكم من تحمدون شياطينكم إىل خلوتم إذا وهل به؟ تؤمنون وهل له؟ مزية
وأنتم ذاك؟ وترثون هذا تمدحون أنكم فخركم كل وهل الصحف؟ تكتبه ما تردد أصداء

حياتكم؟! أضيع ما اآلخر؟ موت تأملون وال الواحد بحياة تفرحون ال
أوىل يف النفوس يتجاذب الذي الشك هذا من عندنا األدب حال سوء عىل أدل ليس
وفهمهم علمهم إليه وصل ما قدر عىل الشعر يف العرب نقادة كتب ولقد وأكربها املسائل
كتَّاب أن ننكر ولسنا لحقيقته، إدراكهم عىل دليًال يُتخذ أن يصلح بيشء يجيئوا لم ولكنهم
أذهانهم مطارح وبعد بصائرهم نفاذ عىل دليل تخالفهم ولكن ذلك يف متخالفون الغرب
الفكر، إليها ويرتاح العقل بها يأنس حقيقة إىل الوصول يف رغبتهم وشدة تنقيبهم ودقة
يقلد كانوا وأنهم وتفريطهم تقصريهم عىل دليل وتوافقهم العرب كتَّاب إجماع أن كما
والشك القلق هذا أن غري وأعني، ذلك من أشني هو ما عىل دليًال يكن لم إن بعًضا بعضهم
عنان ويطيال األمل رقعة يفسحا بأن الكفيالن هما هذا لعهدنا النفوس عىل املستحوذين
رياض من نجني غد يف لعلنا يدرينا وما الفطنة آية والشم الحياة دليل القلق ألن الرجاء

والطمأنينة. السكينة أزاهري القلق هذا
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زدنا ولكنا يتغري لم رأينا ألن فيه للتبديل رضورة نَر ولم هو كما النقد ننرش أن أثرنا قد
بعد. فيما لنا خطرت أشياء عليه

١

من القديم عىل الجديد للمذهب ما وبيان عليه، والداللة شكري فضل إظهار يف أبلغ نجد ال
بالصنعة ينظمون ممن وآخر شكري، مثل مطبوع شاعر بني املوازنة من والحسن، املزية
يف وتباينًا املذهب يف تناقًضا أشد هما اثنني يخلق لم هللا فإن إبراهيم، بك حافظ مثل

الضد. حسنه يظهر قيل كما والضد هذين، من املنزع،
شعره يف ترى ذلك أجل ومن واملدفع، السيف بني نشأ ما أول نشأ رجل حافظ
االبتكار عن وعجزه حياله وضعف واجتهاده، حركاته وانتظام الجندي خشونة من شيئًا
يسأل فيما إال الشعر يقول ال حافًظا أن يف أيًضا السبب هو هذا ولعل والتفنن، واالخرتاع
الخيال، يف وتخلف املضطرب، يف ضيق من به ما عىل أنه بيد األغراض، من فيه القول
أخبارها، وتنضيد معانيها، نظم عىل الناس وأقدر الصحف به تنطق لسان أفصح كان
أو كان شاعًرا ألحد فخًرا هذا يف أن أو الشاعر عليه يحمد مما هذا أن لو فقرها وتنسيق

شاعر. غري
إىل يصوبه وال البرشية النفس آمال من أرفع إىل طرفه يصعد ال فشاعر شكري أما
وتدبيجه شعره تحبري يف كحافظ يبالغ ال وهو — ووكده دأبه ذلك — قلبها من أعمق
وأن الفؤاد، جراح من الدماء تدفق صوت يسمعك أن والتطريز الويش من حسبه بل
وافرتار الزهر، خدود عىل الندى عيون يربك وأن والضمائر، القلوب بنجوى إليك يفيض
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نسيم ينشقك وأن الصدور، ظالم يف االبتسامات ووميض القبور، مكفهر عىل القمر ضوء
بك يغوص وأن واألمل، اليأس ودفعة الحنني هزة يشعرك وأن السحر، وأنفاس الرياض،

لك: ليكشف الفكر لجج يف

ال��ب��ي��ان وج��وه ب��ه��ا وح��ل��ى ال��م��رء ص��اغ��ه��ا ل��و ي��ود م��ع��اٍن (ع��ن)
ي��ق��ظ��ان م��وف��ق ب��ف��ؤاد ت��راه��ا ح��ت��ى ب��ال��رأي ت��راه��ا ل��ن
األم��ان ج��م ال��ب��ي��ان ك��ري��م ـ��ت وال��ص��م��ـ ال��ص��م��ت أخ��و ن��ال��ه��ا ط��ال��م��ا

ثم بالنفس واتصاًال بالحياة ارتباًطا وأشدها والعقل الطبيعة معاني أبسط يتناول
املحاسن: جم املاء، كثري املستشف، نقي شعًرا منها لك يصوغ

ال��س��ؤال رج��ع األرواح وي��س��أل ال��ه��وى ب��أم��ر ال��ن��ف��س ي��ح��دث

النفس. ورسالة الطبيعة وحي شعره فإن الجملة وعىل
الشعراء لتمادي طبيعية نتيجة ولكنه العرص، هذا يف ببدعة شكري شعر وليس
من املتقدمني قالب عىل والرضب العتيق، املثال احتذاء يف ولجاجتهم القديم، املنهج يف

اليوم. له نقرأه الذي الشعر هذا غريه من لنبغ شكري يكن لم ولو العرب، شعراء
الشعرية أغراضهما تختلف كما حافظ أسلوب عن الكتابي أسلوبه يختلف وكذلك
التكلف، مفرط التعمل، شديد حافًظا أن وذلك املعاني أغالق استفتاح يف ومناهجهما
وال خاطًرا، فيه يكد وال جفنًا، عليه يسهر ال ا سحٍّ بالشعر يسح وشكري التأنق كثري
وشكري البالية، األسمال املطروقة املعاني يكسو وحافظ تنقيح، أو بتهذيب كالمه يتعهد
حجاز. النفوس وبني بينها يقوم ال صحيحة هذه مادامت معانيه ألبس ثوب أي يبايل ال
العميق البحر جانب إىل اآلجنة لكالربكة شكري إىل قيس إذا حافًظا فإن وبعد
كيف وليعرف البعد من بينهما ما ليعلم ديوانيهما يتأمل أن القارئ وحسب الزاخر،
الرجل عىل التقليد يجني وكيف الفكر، سماء يف بشكري ويسمو بحافظ الخيال يقعد
العرب حذو شعره يف حذا قد حافًظا فإن والتفنن، الترصف أبواب وجهه يف ويغلق
صدع قد وشكري املعنى، فسد وإن اللفظ بصالح عنايتهم وفرط أغراضهم يف وقلدهم
العرب قلدت مهما وإنك املبتكر شأو يبلق ال املقلد أن لعلمه نفسه، عن وفكها القيود هذه
غثاثة يريه ما النظر وصدق الذوق سالمة من له وألن به، جاؤوا مما بخري تأتي فلن
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قريحته، وخصب خياله، سخاء من وجد وألنه وفسادها، الدراسة القديمة األغراض هذه
عىل عفى وال الطراق كثرة يبتذلها لم بكر طريقة افرتاع عىل له معني خري روحه وسعة

القدم. رسمها

٢

وأشياعه، حافظ أنصار بعض أحفظت وجيزة كلمة املايض العدد يف شكري عن كتبنا
وغمطت مدح، أحسن ومدحته شكري، ذكر أجملت وقالوا: بلغنا، ما عىل بها عابونا ولقد
ولكن حافظ، شعر نقدنا أنَّا يلوموا لم أصحابنا فكأن منه. وسخرت به، واستهنت حافًظا
واستصغارنا للرجل استضعافنا أنكروا ولكن رأينا، ينكروا ولم نتفخمه، لم أنَّا الموا
كيف ولعمري املحافل، ذكره بصدى وتجاوبت مسري، كل اسمه سار الذي وهو لشأنه،
ولست شعره أكرب أو بالعظيم، عندي وليس أعظمه وكيف نفيس، يف لشعره قدر وال أجله

اآلتي. الزمن عىل سيبقى أنه من يقني عىل
وهذا والتنقص، بالذم وتناولنا بنا، وندد فينا لسانه بسط حافًظا أن بلغنا ولقد
وعامية الروح، ضيق عىل صادق وشاهد وجنونها األنانية مظاهر من عجيب مظهر
والجمال الخالد بالحق اعرتاًفا فيه ألن ولكن لذاته، املدح يحب ال العظيم ألن النفس،
الحق ملعاني فطنته ألن الحق هذا ملظاهر حبه من أكثر نفسه يحب ال وهو األبدي
الرجل أن من الروح وسعة العظمة، عىل أدل وليس أنانيته، غلواء من تكرس والجمال
باللوم الناس عىل يقبل ال وأنه عنه الشهرة وتواني األيام مطل عىل يصرب أن يستطيع
وأخلق إليه، بالحاجة أحسوا وال بفائدته يشعروا ولم عمًال له يشكروا لم أنهم أجل من
إال منها يظفر ال أن الشهرة يستعجل وبمن الناس ينساه أن لنفسه ذكره طال بمن
له الناس تمداح بقدر إال عمله يستلذ ال الشهرة طالب كان وإذا الزوال، وشيك بنصيب
الرجل يف كبري وغرور ، بنيِّ وجهل والثناء باملدح حقيًقا شيئًا فيه يجدوا ال أن أخلقهم فما

والجمال. الحق من فيه ما قدر عىل ال عمله، أنه أجل من عمله عىل الثناء يتوقع أن
ولكنهم الصدق، حالوة أنساهم قد واملصانعة واملغالطة بامللق الناس عهد طول أرى
الشيمة، كرم عىل وأدل عليهم، أجدى ذلك فإن تذوقه، عىل أنفسهم يروضوا أن خليقون
وإن التفصيل إىل اإلجمال بمجاوزة إرضائهم من بأًسا نرى فال ونحن املنزع، ورشف
عىل يكن لم وإن أعدائنا من ليس الرجل فإن نحب؛ ال ما وهو حافظ إغضاب ذلك كلفنا

أصدقائنا. من ذلك
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سبيل غري سبيله وإن خياًال، وأوسع ذهنًا وأخصب خاطًرا، أسمح شكري إن قلنا
عىل قاًرصا حافظ شعر أليس السداد، مرمى عن بعدنا أنَّا القارئ يرى فهل حافظ،
الطريق عن حافظ خرج وهل الجرائد، مقاالت وصوغ األخبار، منثور ونظم والرثاء املدح
فليبتعه اإلصالح» «مكتبة يف ديوانه هذا العرب: فيه قالت ما غري يف قال أو الدارس القديم
السليقة ووهن التقليد عىل ذلك من أدل وهل نقول، مما شك يف كان عهدان به له من
منه أدل يشء فأي االبتكار عن العجز عىل عنوانًا التقليد يكن لم وإذا الباع؟ وقصور
نقول ونحن بعيب ليس التقليد إن يقولون أنهم عىل والقصور؟ العجز إظهار يف وأبلغ
االبتداع، عىل القدرة وعدم الخيال، ضعف عىل دليل حال كل يف فإنه األمر من يكن مهما
أبوابًا طرق حافًظا إن لك: يقول من واحد ولعلك … غريها يف وفنائها الشخصية، وفقدان
الطرابلسية والحرب «اليابان» وحرب «مسينا» زلزال يف فقال إليها يُسبق لم الشعر من
وغالء و«دنشواي» غمر ميت وحريق الزوجية! قضية مثل الجسيمة الحوادث ويف وغريها
إىل يُسبق لم كأنه والفونغراف البورصة ونعت الجرائد وصف األوصاف يف وزاد األسعار
قصيدة هاتوا ووقائعها؟ وأيامها ألخبارها ديوانًا شعرها تجعل لم العرب كأن أو ذلك
حافظ قاله ما كل يفضل شكري ديوان من واحد ببيت نأتكم االسم بهذا حقيقة لحافظ
التي وإغاراته تُحىص ال التي أبرسقاته شكري؟ حافظ يفضل فبماذا وبعد وأرضابه،
خياله بسقم أم الذهبا، اليهود تنيس مسلولة؟ بصفراء بتشببه أم العدم؟ يخطتها يكاد
لجمعية البذل عىل الناس ليحض الجسور فوق من بالوابور يقذف أن له رين الذي

الجرائد: يصف بقوله أم باملال، ومؤاساتها األطفال رعاية

وت��ض��ل��ي��ل ت��ف��ري��ق ل��غ��ي��ر ب��ه��ا ح��رف ُخ��ط م��ا ج��رائ��د
أب��ري��ل أول ك��أن��ه��ا ألرب��اب��ه��ا ال��ك��ذب ب��ه��ا ي��ح��ل��و

العامي، عىل يخفى ال ما الخيال، وجمود الفكاهة، وبرود الروح، ثقل من وفيها
الفونوغراف: ينعت بقوله أم األديب، عن فضًال

ال��ح��اذق ال��ك��ذوب ي��م��ل��ك��ه وال��س��م��ع ب��ي��ن��ن��ا ال��ت��ق��اط��ع إل��ى ال��س��ب��ي��ل وج��دوا
ال��ن��اط��ق ال��ج��م��اد ال��رس��ل ف��ألص��دق ال��ه��وى ف��ي وس��ل��ك ال��واش��ي��ن ت��ج��ع��ل��ي ال
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قول من البيتان هذان يقع وأين فيها، ما الغرض عن والبُعد السخافة من وفيهما
الفونوغراف: يف شكري

ق��دره م��ن خ��ف��ض ال��ذي ش��أن وك��ره ف��ي ال��غ��ري��د ع��ل��م ه��ل
ق��ب��ره م��ن ال��م��ل��ح��ود ي��س��ت��ح��ض��ر ال��ذي م��اذا ال��م��ط��رب درى وه��ل
ص��دره ف��ي األل��ح��ان ت��أت��ل��ف أب��ك��م ن��اط��ق م��ن ع��ج��بً��ا ي��ا
أم��ره ع��ن ال��ل��ب��س ذاك ت��زي��ل ب��م��س��ن��ون��ة ال��ل��ح��ن ي��س��ت��خ��رج
س��ره ع��ن ت��ب��ح��ث ك��أن��ه��ا أح��رًف��ا إع��ط��اف��ه ف��ي ت��خ��ط
ف��ك��ره ع��ل��ى م��رت ك��أن��ه��ا م��ض��وا أن��اس أح��ادي��ث ي��روي

تخيًال، وألطف فكًرا، وأرق معنى، وأرشق غاية، أبعد أيهما فقل القارئ أيها وأنت
شكري: مع نقول ولكنا

س��ح��ي��ق ب��واٍد ال��روض ي��ح��ف��ه��ا ن��اش��ق ل��ه��ا ل��ي��س وردة ك��م
وال��ع��ق��وق ب��األذى أح��رج��وه ق��د ح��ظ��ه م��ن وال��ف��ض��ل وخ��ام��ل

٣

أنت أقرصت فهال غروره، غراب وزجر الشعر، قول عن حافظ تاب «لقد صديق: يل قال
من فيهم زال وما يتوبوا، لم الناس فإن تاب قد حافظ كان «لنئ فقلت: نقده؟» عن أيًضا
الناس يثوب حتى عنه أكف ولن الرشق، وشاعر النيل شاعر ويسميه الشعراء، يف يعده

الخديوية». املكتبة رجال يف إال يعد ال أنه ويعلموا رشدهم إىل
جزاء أقل لكان املحسن وتكافئ امليسء، من له تنتصف حكومة لألدب كان ولو
ألن بيده يحرقها ثم كتبه من الناس اشرتاه ما يبتاع أن الشعر من ارتُكب ما عىل حافظ
برئ هو ما ومنه آثًما، يكون ما الشعر من أن تعلم فقد وأنت األدب، عىل جناية شعره
وشعر النفوس، ويضلل الكذب، الناس ويعوِّد الذوق، يفسد الذي فذلك اآلثم أما صالح،

النوع. هذا من حافظ
وإنما باألمس، امتدحه ما اليوم يذم فهو شعره، يف صادًقا ليس حافًظا ألن وذلك
شعًرا يقول أن أراد إذا وسبيله ما، يشء يف له أرى ال الذهن ضعيف ألنه ذلك يفعل نراه
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أن ينبغي ما ليعرف الحديث، ويذاكرهم الحصافة أهل مجالس يغىش أن (حادثة) يف
شأنه هذا كان ومن الذكر، وجميل الثناء، طيب من ذلك يتبع فيما رغبة رأيه، يكون
قبل الحميد عبد السلطان مدح أنه كيف ترى أال الشعراء، يف يعد كيف شعري فليت
من أدل وهل عليهم؟ وقًفا وجعله الفتاة تركيا رجال إىل الثناء بعده رصف ثم الدستور
وأميالهم، آرائهم يف ويجاريهم الجمهور يتابع إنما وأنه رأي بصاحب ليس أنه عىل ذلك
وأفسد الصنيع، هذا من أشنع وهل ذهنه، يف وضعف لعجز ولكن طبعه، يف لرياء ال
وصدهم واإلفك، والنفاق امللق عىل الناس رياضة يف منه أسوأ أو للعقول، وأقتل للنفوس،

الحق؟ توخي عن
ولكن ومبالغته حافظ غلو من أفحش رأينا ما إنَّا نقول الحميد عبد ذكر وعىل
يف قوة عن تشف غريه ومبالغة الخيال، يف وعجز النظر، يف قرص عن تشف حافظ مبالغة
الجلوس بعيد الحميد عبد تهنئة يف قصيدته قرأت ما فإني النظر مرمى يف وبُعد الذهن،

قوله: من أسخف يشء وأي منه نفيس عىل خشيت حتى الضحك عيلَّ استغرب إال

ك��وك��ب راح أو ال��ع��رش ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى ك��وك��ب الح ه��ل ال��دوار ال��ف��ل��ك س��ل��وا
تُ��ن��س��ب ال��ح��م��ي��دي ال��ب��ي��ت ذل��ك إل��ى س��اح��ة م��ث��ل ع��ل��ى ش��م��س أش��رق��ت وه��ل
ال��م��ع��ص��ب ذاك ي��ل��دي��ز ف��ي ق��ر ك��م��ا م��ت��وج ال��س��ع��ود ب��رج ف��ي ق��ر وه��ل

ساحة من أبدع عىل الشمس وطلعت العرش هذا من خري عىل الكواكب الحت فقد
بشكري. حافظ يا أنت تقاس ال كما الحميد، عبد بهم يُقاس ال ملوك وقرت البيت، ذلك

عبده: محمد الشيخ األستاذ بها يرثي قصيدة من قوله باهلل تأمل ثم

م��ن��ح��رف��ات األج��رام ل��ه وم��ال��ت ال��ث��رى إل��ى ف��م��ال خ��ت��ًال ب��ه ف��أودى
ال��ف��ل��وات إل��ى ال��ه��اوي ال��ن��ي��ر ع��ن ب��ي��ن��ه��ا ب��ال��ل��م��ح ال��ش��ه��ب ت��ع��ازي وش��اع��ت
ب��ال��ع��ب��رات ال��ك��ون ع��ي��ون وض��اق��ت رج��ة األرض ل��ه ف��ارت��ج��ت ال��ش��رق ب��ك��ى

تعازى أجله من وتشيع األجرام، ملوته تميل حتى غريه أو عبده الشيخ هو من
النبيون مات لقد بالدموع؟ الكون عيون ملرصعه وتضيق األرض، لحينه وترتج الشهب،
به عهدهم عىل زال ما والكون والقلم، السيف رجال وأودى العظماء ومات واملصلحون
أليس شيئًا؟ بذلك يعبأ مبدعه أن أتضن كله الكون يف ولو يُرزقون، أحياء كانوا أيام
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من شأنًا أكرب أنه يتوهم وأن يصيبه ملا يكرتث الكون أن يحسب أن اإلنسان غرور من
حافظ قول مثل يف أن القارئ أيها ترى أال الطبيعية؟ الظواهر وسائر والجماد النبات
وعن الحق، أبصار عن لها وزجًرا بها، وتغريًرا عليها وتدليًسا للنفوس، تضليًال هذا

قدرها. عرفان
بقوله: وكفى عنه فحدث حافظ ذوق فساد أما

وال��ج��وه��ر ال��در م��ن��ه��ا ي��غ��ار ي��اق��وت��ة م��ك��دن وأص��ب��ح��ت

الدر منه يغار ما الدماء منظر يف أرته التي نفسه وخشونة ذوقه سقم عىل دليًال
بالداللة كفيًال وحده البيت هذا لكان األوىل حافظ نشأة أجهل كنت إني ولو والجوهر،

عليها.
أغرى وال والضالة، الخمول عىل أدل قوًال أعرف ال إني أقول البيت هذا ذكر وعىل

حافظ: قول من األمور خطريات عن واإلحجام والتكلئ بالقعود للناس

ي��ذك��ر ال اإلح��ي��اء ذك��ر م��ا إذا ح��ي��ن ال��ش��رق��ي ع��ل��ى أت��ى
ي��خ��ط��ر وال ب��ال��ب��ال ي��م��ر وم��ا زم��ان ب��ال��ش��رق وم��ر
واألس��م��ر األس��ود ف��ان��ت��ص��ف أي��ام��ه ال��ص��ف��ر أع��اد ح��ت��ى

فخر ألن املرصي، أو الصيني أو الهندي به يفخر ما اليابان انتصار يف ليس ألنه
التواكل عىل باعث الفخر هذا ويف عزيمته، ووهن همته عجز عىل دليل بجاره الرجل
اإلنجليزي أو اإلنجليزي عىل األملاني باستظهار يباهي الفرنيس أن أفتظن وأنت والتخلف،
إال يعتني ال القصية الهمة صاحب األحوذي ألن كذلك هذا كان وإنما كال! األملاني، عىل

حشو. فهو األول للبيت مكرر الثاني البيت أن عىل الغايات من هو يدرك بما
ألن شعره بنقد نعنى القارئ أيها ترنا وإنما حافظ عىل أخذناه ما اليوم حسبنا
به نجزيه ثأر بعضهم توهم كما عنده لنا وليس القاتل، جناية من أشنع األديب جناية
كما نحتقره ولسنا عدو، وال بصديق لنا ليس الثانية كلمتنا يف أسلفنا كما الرجل فإن
املحارضة، ظريف الرجل فإن نفسه، مظاهر ونزدري شعره نحتقر ولكنا آخرون توهم
ليس ما ويعالج شعًرا، يقول أن يحاول أنه إال فيه عيب وال املحادثة، عذب النكتة، مليح

املحال. هذا له وزين ورطه الذي هو فإنه اإلمام األستاذ هللا ورحم طبعه، يف
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٤

يكون أن يمكن ال أنه زاعًما حافظ شعر أنقد إني أجل يلحاني أعرفه لست من إيلَّ كتب
يكادون ال ممن وغريه الكاشف بالنقد أوىل كان وأنه حق، بغري الشهرة من نال ما نال قد

قال: الشعر، وزن يقيمون

الخيال، وجمود الطبع، وتخلف القريحة، لنضوب يرضب مثال خري بعد وهؤالء
مأثورة، براعات له فإن حافظ أما قصدت، هذا إىل كنت إن الخاطر، وسقم

ذكرها. وتتحامى عنها، اإلغضاء تؤثر أراك سائرة، وأبيات

كتابه. يف ورد ما آخر إىل
الذي غرضنا وأما فيه، ريب ال ما فهذا الفضل، عىل دليًال ليست الشهرة أن فأما
أن يف يختلفوا لم والناس حافظ أمر يف الناس خطأ تصحيح فهو النقد من إليه قصدنا
اليوم نحب ما فهذا معروفة إجادات لحافظ أن وأما النفري، يف وال العري يف ليس الكاشف

بطالنه. نظهر أن
الرسقة، إىل يلجأ سليقته لزمانة إنه اليوم ونقول القريحة، نكد حافًظا إن قلنا
ال أنه عىل الخاطر، جمود عىل الرسقات كثرة من أدل وليس األوائل، شعر وانتحال
ال روحه كانت إذ فيها يده فيطلق الصغرية املعاني إىل إال يعمد ال ألنه الرسقة يحسن
حافظ ويذكرني رسقاته، يف حتى السمو، قليل اإلسفاف، كثري فهو الجليلة، املعاني تسع
ما إىل يعمد أن دمية يصنع أن أراد إذا عادته من كان «كانوفا» إن قالوا قديمة، بحكاية
له تتم حتى يده ثالث ومن رجله، ثاٍن ومن أنفه، واحد من فيأخذ التماثيل من حوله

حافظ: قال يصنعها، أن يريد التي الصورة

ع��ت��اب��ي ف��دع��ي أب��ي ج��ن��ى ع��ل��ي��ِك وق��ب��ل��ي ن��ف��س��ي ي��ا ع��ل��ي��ِك ج��ن��ي��ت

املعرى: قول من مأخوذ وهو

أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ى ج��ن��اه ه��ذا
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وقال:

ح��ي��ن الت أم ل��ل��ق��ا س��ب��ي��ل م��ن ال��ن��وى ب��ع��د ل��ن��ا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت

بشار: قول من أخذه

أب��دا ن��ل��ت��ق��ي ال أم ال��دار ت��ج��م��ع ه��ل ب��ه��م ال��م��زار ش��طَّ وق��د ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

وقال:

واألج��ي��اد ال��م��الح ب��ق��دود ول��ك��ن ب��ال��ت��راب أدع��وك ل��س��ت
واألك��ب��اد ال��ق��ل��وب ب��ت��ل��ك ال��ن��ج��ل ب��األع��ي��ن ال��ح��س��ان ب��خ��دود

املعري: قول إىل فيه نظر

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

والركاكة. القلق من واألكباد القلوب بتلك قوله يف ما تأمل القارئ يفوت وال
وقال:

ال��ع��دو ك��ي��د رد م��ن أح��ل��ى ك��ان ش��ه��يٍّ��ا ل��ف��ًظ��ا م��ن��ه ال��ل��ه رح��م

الخوارزمي: قول من أخذه

ب��ال��ع��دو ال��ش��م��ات��ة م��ن أل��ذ اخ��ت��الًس��ا م��ن��ه��ا ون��ظ��رة وك��ي��ف

وقال:

ال��ض��واري ب��األس��د ال��ب��ر أس��ل��ت ث��ار ألخ��ذ ع��م��دت إذا وك��ن��ت
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املعتز: ابن قول من أخذه

ك��ال��دن��ان��ي��ر ب��وج��وه أن��ص��اره دع��ا ح��ي��ن ال��ح��ي ش��ع��اب ع��ل��ي��ه س��ال��ت

وقال:

أع��ت��ذر ك��ي��ف ل��ي ف��ق��ل ج��ن��ي��ت ه��ب��ن��ي م��واص��ل��ت��ي ت��ق��ط��ع ف��ال ف��ت��اك إن��ي

جميل: قول من أخذه

أق��ول ك��ي��ف ب��ث��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ف��ع��ل��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن

وقال:

دب��ي��بَ��ا ي��دب م��ن ال��ش��ي��خ إن��م��ا دب��ي��ب��ي ش��ك��ي��ب ي��ا ت��ع��ي��ب��ن ال

الشاعر: قول من أخذه

دب��ي��بَ��ا ي��دب م��ن ال��ش��ي��خ إن��م��ا ب��ش��ي��خ ول��س��ت ش��ي��ًخ��ا زع��م��ت��ن��ي

وقال:

ت��س��ج��ع ل��م ال��ط��وق ذوات ع��ل��ى ق��س��م��ت ل��و ال��ق��ل��ب ف��ي وح��س��رة

رصدر: قول من أخذه

ت��س��ج��ع ل��م ب��ال��ورق��اء م��ر ل��و ح��اض��ب ص��رف��ه م��ن ب��ي م��ر ق��د

وقال:

ال��ظ��ل��ي��م ق��ن��ع ب��ع��ي��ش��ت��ي ق��ن��ع��ت ع��ن��دي ل��ل��م��ج��د س��ورة ول��وال
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القيس: امرئ بقول فيه ألم

ال��م��ال م��ن ق��ل��ي��ال أط��ل��ب ول��م ك��ف��ان��ي م��ع��ي��ش��ة ألدن��ى أس��ع��ى م��ا أن ول��م
أم��ث��ال��ي ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د ي��درك وق��د م��ؤث��ل ل��م��ج��د أس��ع��ى ول��ك��ن��م��ا

وقال:

ال��ج��ح��ي��م إل��ى ال��ه��ج��ي��ر ن��ق��ل إذا ح��ي��ارى ب��ه��ا ال��س��اف��ي��ات وت��م��ش��ى

الوليد: بن مسلم قول من أخذه

ال��ج��الم��ي��د ب��أك��ن��اف ت��ل��وذ ح��ي��رى م��ول��ه��ة ح��س��رى ب��ه��ا ال��ري��اح ت��م��ش��ي

اليابان: حرب يف األرض وصف يف وقال

ت��ط��ه��ر رج��س��ه��ا م��ن ل��ع��ل��ه��ا ط��وف��ان��ه��ا ت��ش��ت��اق وأص��ب��ح��ت

املعري: قول من ومعناه بلفظه أخذه

ت��غ��س��ل درن م��ن ل��ع��ل��ه��ا م��ش��ت��اق��ة ل��ل��ط��وف��ان واألرض

البارودي: بها يمدح قصيدة من وقال

ال��ع��دا ب��ي ي��غ��رى األف��ق ف��ي وح��اس��ده��ا زي��ه غ��ي��ر ف��ي وال��ل��ي��ل ت��ي��م��م��ت��ه��ا

املتنبي: قول من الثاني الشطر معنى أخذ

ب��ي ي��غ��ري ال��ص��ب��ح وب��ي��اض وأن��ث��ن��ي ل��ي ي��ش��ف��ع ال��ل��ي��ل وس��واد أزوره��م
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أيًضا: منها وقال

ش��ب��ي��ب��ت��ي ف��ع��ذري ع��ذر ل��ه ك��الن��ا

املعتز: ابن قول من أخذه

ش��ي��ط��ان��ي ي��ؤم��ن أن ق��ب��ل ع��ذر ال��ص��ب��ا ف��ي أذل��ي وذاك

وقال:

ع��ب��دك��ا غ��دا ق��د ف��الن ق��ال��وا أن��ه��م ل��و ت��خ��ش��اه ال��ذي وم��ا

الديلمي: مهيار قول من أخذه

ع��ب��ًدا أج��ل��ك م��ن األح��رار أح��د ل��ه��م ص��ار إن ق��وم��ك ع��ل��ى م��ا

ولكنا جميًعا، عليها ألتينا متسع الصحيفة يف كان ولو رسقاته من طائفة هذه
أن عىل معنا واتفقوا بقولنا آمنوا قد القراء يكون أن ونرجو اآلتية، لألعداد البقية نرجئ
وتنويهه له اإلمام األستاذ مؤازرة لوال وأنه ومتلصصيهم الشعر أهل ساقة من حافًظا
اإلغفال. من وغفًال النكرات، من نكرة اليوم لكان ديوانه، اقتناء عىل الناس وحث به،

٥

وإال حافظ لشعر نقدي من والدهشة العجب سمات وجهه عىل رأيت إال أحًدا لقيت ما
بشاعر ليس حافًظا إن قويل يف أن أرى فلست وأنا بشاعر، ليس حافًظا إن قويل عىل أخذ
نعد أن اضطررنا وإال عليه زراية وال له تنقًصا غريه عش إىل يأوي الطيور كبعض وأنه
عىل «املشاعة الفضيلة هذه سلبه يف يرى لئال الشعر أرث يف يكن لم وإن شاعًرا امرئ كل
والرفعة؟، الوجاهة أهل من رجًال يكون أن حافظ بحسب أوليس وثلبًا! له ا ذمٍّ أرى» ما
إنك أو القصري أو بالطويل لست إنك القارئ أيها لك: أقول أن يشء يف الذم من وهل
العوام ظن يف كانت وإن — الرسيانية اللغة من حرًفا تحفظ ال إنك أو الغناء تحسن ال
السيدة هذه كراحة بضة غضة ليست القارئ أيها راحتك إن أقول: أن أو — املالئكة لغة
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القارئ أيها تحسب وهل عملك! من تزاول ما خشونة من أثًرا عليها وإن تلك، أو املرتفة
القصور يف يرتع الكلب أن عليه يعز الشمس عني تحت املحراث يجر الذي الثور أن

كلبًا؟ ذلك أجل من يكون أن يكون أو السيدات حجور عىل ويجلس
بهذا حقيًقا يجعله ما له وليس شاعًرا يُعد أن يف حافظ رغبة ا جدٍّ ليضحكني إني
عليه، والغرية اللقب، بهذا االحتفاظ عىل وتشجيعه به التغرير يف الناس ولجاجة االسم،
من ملًكا إن قال: األملاني الشاعر «هايتي» رواها بحكاية ذلك ويذكرني عنه، والذب
وأخذ الريشة أمسك أنه ثم أمره فامتثل يرسمه أن مصور إىل رغب السود إفريقيا ملوك
االستفسار عىل حمله ما واالضطراب القلق دالئل من امللك وجه رأى أنه غري يصوره
تجعلني أن تستطيع ليتك امللك: فقال رغبته، عن اإلعراب يف عليه وألح يقلقه عما منه
من قال حافظ. رسقات إىل ولنعد امللك. بهذا حافظ أشبه فما الوجه، أبيض الصور يف

اإلمام: األستاذ بها يرثي قصيدة

ح��ي��ات��ي ت��ط��ول أن أخ��ش��ى ف��أص��ب��ح��ت ق��ب��ل��ه ال��م��وت ع��ادي أخ��ش��ى ك��ن��ت ل��ق��د

ومعناه: بلفظه الشاعر قول من أخذه

ح��ي��ات��ي أخ��ش��ى أص��ب��ح��ت ي��ح��ي��ى راح ف��ل��م��ا ال��ح��م��ام ص��رف أخ��ش��ى ك��ن��ت

وقال:

ال��ن��ار ف��ي م��ن��ه��م ي��س��خ��ر وال��ل��ه أوت��ي��ت��ه ال��ذي ال��ف��ض��ل م��ن س��خ��روا

َوإِذَا * يَْضَحُكوَن آَمنُوا الَِّذيَن ِمَن َكانُوا أَْجَرُموا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: قوله من أخذه
ُؤَالءِ ٰهَ إِنَّ َقالُوا َرأَْوُهْم َوإِذَا * َفِكِهنَي انَقَلبُوا أَْهِلِهُم إَِىلٰ انَقَلبُوا َوإِذَا * يَتََغاَمُزوَن ِبِهْم َمرُّوا
يَْضَحُكوَن﴾. اِر اْلُكفَّ ِمَن آَمنُوا الَِّذيَن َفاْليَْوَم * َحاِفِظنَي َعَليِْهْم أُْرِسلُوا َوَما * َلَضالُّوَن

وقال:

س��ع��دا األي��ام ل��ح��وادث وأي��ق��ظ��ت ب��م��ص��ر ن��ام��ت
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بشار: قول من أخذه

ن��م ث��م ع��م��ًرا ل��ه��ا ف��ن��ب��ه ر األم��و ص��ع��اب أي��ق��ظ��ت��ك إذا

وقال:

أق��رب ذاك م��ن ال��ش��م��س ن��ور وإط��ف��اء ن��وره إط��ف��اء األرض ف��ي ح��اول��وا وك��م

املعري: قول من أخذه

اض��ط��غ��ان ال��ش��م��س ع��ل��ى ي��ع��دي وال ي��ج��دي ول��ي��س ع��ل��ي��ك وم��ض��ط��غ��ن

البارودي: بنت بها يرثي قصيدة مطلع يف وقال

دف��ن��وك ض��ن��ة ال��س��رائ��ر ب��ي��ن

سهل: بن محمد امرأة يرثي تمام أبي قول من أخذه

وال��ق��ل��ب ال��ج��وان��ح ب��ي��ن م��ن��زل ل��ه��ا

أيًضا: اإلمام األستاذ رثاء يف وقال

م��ن��ق��ط��ع��ات ل��ل��ه أن��ف��س ع��ل��ى ب��ك��اءن��ا وإن ف��رد ع��ل��ى ب��ك��ي��ن��ا

الشاعر: قول من أخذه

ت��ه��دم��ا ق��وم ب��ن��ي��ان ول��ك��ن��ه واح��د ه��ل��ك ه��ل��ك��ه ق��ي��س ك��ان وم��ا

الوليد: بن عمري يرثي تمام أبي قول أو

ق��ب��ي��ل أس��ودان م��ن ب��ه أودى ل��ك��ن��م��ا واح��د م��ن��ه ي��وِد ل��م
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هذه: قصيدته من أيًضا وقال

ال��س��ن��وات أش��أم ع��ل��ي��ن��ا ألن��ت ن��ع��ش��ه ب��أع��واد م��رت س��ن��ة ف��ي��ا

تمام: أبي قول من أخذه

ال��ورود ه��ائ��ل��ة م��ن��ك غ��داة اص��ط��ب��ح��ن��ا ال��ث��الث��اء ي��وم ف��ي��ا

البارودي: يرثي وقال

م��ه��دود غ��ي��ر رك��نً��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ل��ك رف��ع��ت ف��ق��د م��ن��ك��وبً��ا رك��ن��ك ه��د إن

تمام: أبى قول من أخذه

ال��دع��ائ��م ب��واه��ي ف��ي��ه��ا ج��وده ف��م��ا ع��م��ره دع��ائ��م ال��دن��ي��ا ف��ي ي��وه ف��إن
ب��ه��ادم ال��ج��م��ي��ل ال��م��وت ل��ه��ا ف��ل��ي��س ح��ي��ات��ه ع��اله ت��ه��دم ل��م ال��م��رء إذا

اإلمام: منزل يذكر وقال

ال��ع��رص��ات م��ق��ف��ر ال��م��غ��ان��ي ع��ب��وس م��وح��ًش��ا ل��ك م��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك
م��ب��ت��ه��الت اآلم��ال ب��ك ت��ط��وف آه��ًال ال��ج��وان��ب م��ق��ص��ود ك��ن��ت ل��ق��د

السندي: عطاء أبي محمد قول من أخذه

وف��ود ال��وف��ود ب��ع��د ب��ه أق��ام ف��رب��م��ا ال��ف��ن��اء م��ه��ج��ور ي��م��س ف��إن

اإلمام: األستاذ يرثي أيًضا وقال

ب��ف��الة م��وح��ش ف��ي ت��ج��ال��ي��ده ف��أودع��وا اإلم��ام ق��در ج��ه��ل��وا ل��ق��د
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الخارجي: بشري بن محمد قول من أخذه

ال��س��ب��ائ��ب ف��ي أدرج��وا م��اذا ال��ل��ح��د إل��ى ب��ه غ��دوا أن��اس ي��دري وم��ا أق��ول

البارودي: يرثي وقال

أخ��دود ج��وف ال ح��ك��م��ت��ه ك��ن��ز م��ن ل��ؤل��ؤة ج��وف أودع��وه أن��ص��ف��وا ل��و

امرأته: يرثي املزموم مويلك قول إىل فيه نظر

ال��ب��ل��ق��ع ال��م��ك��ان ي��الئ��م��ك ال إذ م��ف��ق��ودة م��ن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ص��ل��ى

٦

ن��ه��دا ب��ال��ش��ر ل��ي ي��ن��ه��د دون��ه��ا س��ع��ًدا أن س��ع��د أم أن��ذرت��ن��ي

بأنَّا عندها ويرمينا املعارف نظارة بنا يحرش حافًظا أن العجائب من إيلَّ ونما
أن عىس املاضية أعداده بعض يف «عكاظ» نرشها التي االختيار» «حسن مقالة كاتبو
الرصيح، بتوقيعنا ذيلناه إال شيئًا نكتب ال أنَّا الناس علم وقد نقد، عن يكفنا ما يصيبنا
رأينا عن يرجعنا ال ذلك أن وليعلم طائش، وسهمه ضائع، تعبه فإن حافظ نفسه فلريح

شاعر: بأنه القول عىل يحملنا وال فيه،

ب��ع��د ال��ظ��ن م��ط��اي��ا م��ن ه��ي وم��ا س��ع��د ال��ظ��ن ب��ج��ه��ل ت��م��ن��اه��ا

أطبع أنك توهمها وأن شئت، إذا نفسك تغش وأن شاعر، بأنك تشعر أن لك إن
قال: حني قلمك يصف كان تمام أبا وأن إليك، منك راجع الشعر وأن الناس،

وال��م��ف��اص��ل ال��ك��ل��ى األم��ر م��ن ت��ص��اب ب��ش��ب��ات��ه ال��ذي األع��ل��ى ال��ق��ل��م ل��ك
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بقوله: شعرك وينعت

ع��ون ال��ق��واف��َي ول��ك��ن ��ت نُ��صَّ إذا أب��ك��ار ف��ه��ي ال��م��ع��ان��ي أم��ا

بقوله: يقصدك كان البحرتي وأن

ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ف��ن ال��ن��اس ع��طَّ��ل ح��ت��ى ال��ك��ت��اب��ة ف��ي ل��ت��ف��ن��ن��ت

قال: حني قلمك يعني كان املتنبي وأن

ت��ت��ف��رع ال��ت��ي ال��ب��راع��ات أص��ول ل��ف��ظ��ة ك��ل ت��ج��د ي��ن��ط��ق م��ت��ى ف��ص��ي��ح

قال: حني بك يتنبأ كان الريض الرشيف وأن

م��واق��ع��ه ت��ه��اب ع��ض��ب وال ي��ح��ول م��ث��ق��ف ال إذ ال��ج��وال ال��ق��ل��م ل��ك

قصيدة: يصف قال حني نفسه يف ال فيك يفكر كان الرفاء الرسي وأن

ت��ن��ظ��م ال��ك��واك��ب أن ل��س��ام��ع��ه م��خ��ي��ل ال��ح��الل ال��س��ح��ر م��ن ن��ظ��ام

قال: حني قلمك إال يصف لم مهياًرا وأن

ب��اب��ل ص��ن��ع��ة ال��س��ح��ر أن خ��ب��رت ك��م��ا ال ال��م��ب��ل��ب��ل ال��س��ح��ر ن��ف��ث��ات��ه

بقوله: دواتك وإال

وس��ي��م ال��ن��ص��ي��ع ال��ع��اج م��ن ووج��ه م��ورس ث��وب ال��ت��ب��ر س��ب��ي��ك م��ن ل��ه��ا

قال: حني دواتك يتصور كان رصدر وأن

ال��م��ن��اق��ي��ر س��ح��م وص��ادرة ف��ي��ه��ا واردة واألق��الم ه��ي ح��ب��ذا ي��ا
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قال: حني بلسانك ينطق كان األبيوردي وأن

ب��واق وه��ي ال��ده��ور ت��ف��ن��ى س��وف األع��ن��اق ق��الئ��د ك��ل��م��ات��ي

خلوت إذا ذلك كل تتصور أن لك القيس، امرؤ ال … الشعراء لواء حامل أنت وأنك
تمسح جماجمهم وأقبلت الشعراء دواوين بك وأحاطت الخديوية املكتبة يف نفسك إىل
أيدي من وصيانته شعرها باستنساخ تأمر أن رجاء والغارب الذروة يف منك وتفتل رأسك
الجماجم هذه اضطرت كما مصانعتك إىل يضطرنا سلطانا علينا لك نرى ال ولكنا البىل،

مكروهها. عىل نفسها تحمل أن
حاولت كلما ولكني الشاعرية من بيشء لحافظ أقر أن أحب القارئ أيها أني عىل

البيت: هذا مثل عيلَّ طلع ذلك

ال��ش��ه��ب ع��ن ت��غ��ن��ي ال ال��م��ص��اب��ي��ح أن ع��ل��م��وا وق��د ك��ت��اب أل��ف ف��ان��ش��أوا

ولكن الشهب، عن تغني املصابيح أن تعلم الكتاتيب هذه أطفال ألن فأخرس؛
ببعض الحكومة لكافأته إذًا يصح، حافظ اخرتاع وليت املصابيح، عن تغني ال الشهب
ربعه؛ أو الغاز صفائح به يبتاعون ما بنصف الناس وكافأة الطرق إنارة عىل تنفقه ما

الشهب. نور إليها يصل ال زوايا البيوت يف ألن
روح كل وانتربت العرب شعراء أرواح بي ْت التَفَّ وقد حارضي كان حافًظا وليت
أفكارها، من وانتحله معانيها، من حافظ سلبه ما عىل محتجة تخطب وأخذت ديوانها
فضلها فيها أبانت طويلة ديباجة بعد تقول الرشيف روح لسمع إذًا شعرها، من ومسخه

ومكانتها: وسبقها

وال��ب��راث��ن أن��ي��اب��ه ف��ي ال��ش��ع��ر دم ع��م��رد ذئ��ب م��ن��ه ي��وم ك��ل ل��ن��ا

بيتي: حافظ أخذ فقد

ال��ط��الء ت��س��اق��ي��ن��ا ق��د ك��أن��ا ف��ان��ث��ن��ي��ن��ا ال��ت��ذك��ر ت��س��اق��يْ��نَ��ا
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فقال:

ال��ك��روم ب��ن��ت ع��ن��ده ن��س��ي��ن��ا ح��دي��ثً��ا م��ن��ادم��ة ف��ي س��ق��ان��ي

وقلت:

وم��س��ت��م��ع رأي ف��ي ي��وم��ك ب��ع��د م��ن أذن��ي وال ع��ن��ي رغ��ب��ت ال أخ��ي

فقلت: آخر موضع يف وكررته

دع��ا وال إل��ي��ه ال��داع��ي أس��م��ع ف��ال ف��راق��ك��م ب��ع��د ال��ع��ي��ش ل��ط��ي��ب ف��ب��ع��ًدا

وقال: املعنى فأخذ

م��ن��ك��ود غ��ي��ر وح��ظٍّ��ا ال��ح��ي��اة م��ن ح��س��نً��ا م��أربً��ا أب��غ��ي ع��ث��م��ان أب��ع��د

قويل: من املعنى هذا أخذ إنه وقالت مهيار روح قاطعتها وهنا

ذاه��ب أث��ر ع��ل��ى أس��ى أو ال��ع��ي��س م��ن ب��راج��ع أح��ظ��ى ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن أب��ع��د

أيًضا: وقلت

م��آرب��ي م��ن أرب��ة ل��ي��س��ت ع��ش��ت وإن أن��ه��ا ب��ع��دك األف��راح ع��ل��ى س��الم

وقال: فرسقة

ال��غ��ي��د س��ل��وة ع��ن��ي ال��غ��ي��د وب��ل��غ��ا أخ��ام��ره��ا ال إن��ي ال��راح ف��أم��س��ك��ا
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رسق إنه فقلت املعنى، تدعي روح كل وصارت شديدة ضجة ذلك أثر عىل فقامت
وقلت: فقالت، الكالم الرشيف روح واستأنفت فسكنتا منكما

وال��درع ال��س��ود ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ه��ا ت��ض��ئ زاه��رة ال��ده��م��اء ل��دى ن��ج��وًم��ا ك��ن��ت��م

وقال: فأخذه

غ��ي��اه��ب ف��ى ك��وك��بً��ا ف��ي��ه��م ك��ن��ت ل��ق��د

وقلت:

وب��ق��ائ��ي ف��ن��اؤه��ا ال��زم��ان أب��د ت��ج��دد ط��ول ي��زدادان رزآن

وقال: فأخذه

م��ن��ش��ود غ��ي��ر وإن��ي ال��م��ن��ون داع��ي ي��ن��ش��ده ج��اء إن ل��ي��ح��زن��ن��ي إن��ي

قلت: فقد أنا مني أخذه إنه بل وقالت مقاطعتها إىل مهيار روح فعادت

ص��اح��ب��ي ق��ب��ل م��ن ال��م��رم��ي ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا واق��ًع��ا ب��د ال ال��م��وت س��ه��م ك��ان إذا

قلت: أيًضا وأنا فقال التميمي قام ثم املرة هذه يف للرشيف حكمت ولكني

ق��ب��ور وال��دي��ار ق��ب��رك ب��ج��وار أوان��س ف��إن��ه��ن ال��ق��ب��ور أم��ا

وقال: املعنى فأخذ

وال��ج��ود وال��ه��ي��ج��اء ال��ش��ع��ر ف��ارس ي��ا وم��وح��ش��ن��ا ال��م��وت��ى م��ؤن��س ي��ا ل��ب��ي��ك
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قويل: من الثاني الشطر أخذ إنه فقال تمام أبو فنهض

وال��ش��ع��ر وال��ج��ود ال��ي��أس ع��ل��ي��ه وي��ب��ك��ي ال��ع��ل��ى ب��ه ت��ع��زى ث��اٍو ع��ن ي��ع��زون

أيًضا: وقلت

ف��ت��ج��ل��ت ف��ج��ره ف��ي��ه��ا ت��ط��ل��ع ث��وب��ه��ا أس��دل ال��رأي ظ��ل��م��ات إذا

وقال: املعنى فأخذ

ال��ل��م��ع��ات ب��اه��ر ن��ور ب��أس��ط��ار ج��ب��ي��ن��ه ف��اض ال��ط��رس خ��د م��س إذا

وقلت:

ي��ت��ق��ول وال أرب��ى وإن ي��ق��ول ف��إن��ه ع��ل��ي��ك ي��ث��ن��ي ام��رؤ ل��ي��ه��ن

وقال: فأخذه

ك��ذب وع��ن ل��غ��و ع��ن ت��وف��ي��ق اب��ن ذك��ر ي��ع��ص��م��ه ب��ات ق��ري��ض ال��ق��ري��ض ع��ذب

قلت: أيًضا وأنا فقال الهمذاني تاله ثم

ال��ل��ي��ال��ي ص��رف ع��ل��ى ف��اع��ت��ب ل��ي ال ل��ألي��ام ال��ذن��ب

وقال: فأخذه

أب��ى وال��ده��ر ال��ع��زم م��ن��ي ص��ح ن��ب��ا ال��س��ي��ف إذا ك��ف��ي ت��ل��م ال

قويل: مني رسق وقد وقال آخر قام ثم

وزف��ي��ر رن��ة دار ك��ل ف��ي واح��د ع��ل��ي��ه م��أت��م��ه��م ف��ال��ن��اس
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فقال:

ال��ح��س��رات دائ��م ب��اٍك م��ص��ر وف��ي ج��ازع ال��ص��ي��ن وف��ي م��ح��زون ال��ه��ن��د ف��ف��ي

فقال: آخر موضع يف وكرره

م��أت��ًم��ا ع��ل��ي��ك أرى ح��ل��ل��ت أن��ى

قلت: إني فقال آخر وتاله

أم��ردا ال��ق��ب��ر ف��ي م��ث��واك راع��ه��م أم��ا ع��ش��ي��ة ال��داف��ن��ي��ك در ف��ل��ل��ه

وقال: فأخذه

ال��م��ت��روك ش��ب��اب��ك ل��غ��ض واًه��ا ل��ل��ب��ل��ى ن��ه��بً��ا ف��ي��ه��ا ش��ب��اب��ك ت��رك��وا

قلت: وأنا فقال، الجرمي وتاله

ت��وه��م��ا إال ال��ي��وم ب��ع��د رف��اع��ة راث��يً��ا ل��س��ت أن��ا ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ

وقال: عيل فأغار

ال��ن��ظ��رات ت��ل��ك��م م��ن ن��ظ��رة ع��ل��ى وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ق��ب��ر ل��ه��ف��ي ف��وا

الجلسة. انفضت ثم

٧

وإني مذهب، كل ذهب قد حافظ أمر يف الناس وبني بيني الخلف أن أحسب كنت
لشعره، نقدي عن بك لحافظ أعتذر أن هممت لقد حتى الحق عىل وغريي الباطل عىل
معاذيري إليه ألقي أن من استحييت ولكني لسليقته، واستضعايف لنظمه، واستسخايف
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تضاحك من ذلك يتبع عساه مما وأشفقت األعظم، السواد هذا كل يطالعها صحيفة يف
يأتي: بما افتتحته «خصوصيٍّا» كتابًا إليه اكتب فقلت مني، وسخرهم بي، الناس

معالم يل وأوضح الرشد وجوه ني وبرصَّ الحق، إىل هداني الذي هلل الحمد
سيد محمد أمته، من واملصطفى بريته، خري عىل والسالم والصالة القصد،
فكفى وبعد أجمعني، األخيار وآله الراشدين، الخلفاء أصحابه وعىل املرسلني،
من وباالعتذار شفيًعا، النية وبخلوص وبالء، محنة وبالغباوة داء، بالجهل

… الذنب فارط

بالخاطر فمرت صالحة، كلمة يف أفكر وجعلت القلم فوضعت السجعة، أعيتني وهنا
واحدة أستملح لم ولكني و«تقريًعا» و«نزوًعا» «رجوًعا» بينها من أذكر كثرية ألفاظ
وأشباهه حافظ يفعل كما العني قافية عند املكثرين الشعراء بعض ديوان ففتحت منها،
فيئست أيًضا، املرة هذه يف اخطأني التوفيق رائد ولكن بطلبتي أظفر لعيل نظموا إذا
هذه لفي وإني الغفران، من وأتوقعه الصفح، من أرجوه كنت ومما االعتذار كتابة من
ال ما وامللل الكسل من وبي األوىل ففتحت جاءتني قد رسائل بعدة وإذا الشديدة الحرية

الديباجة: بعد يقول كاتبها فإذا القارئ عن يخفى
وأمللتنا، ضايقتنا حتى بالطبع) صاحبنا (يعني رسقاته إيراد يف أطلت قد أراك
من رسقاته كثرة له تغفر حتى املكثر بالشاعر ليس ألنه ذلك، من عليه أخذت ما حسبك
واالنتحال الرسقة من يأنف لم إقالله من اعتذاره يف حتى أنه وعىل … حسناته كثرة أجل

قوله: أخذ كيف ترى أال

م��ك��ث��ار غ��ي��ر ل��ك��ن��ه ش��اع��ر ن��ع��م ح��اس��د ق��ال وإن أش��ع��اري وأن��ش��د

طاهر: بن هللا عبيد عىل يرد البحرتي قول من

خ��ط��ب��ه ط��ول��ت ب��ال��ه��ذر ول��ي��س إش��ارت��ه ت��ك��ف��ي ل��م��ح وال��ش��ع��ر
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وهو: بعده الذي البيت وأخذ

م��ق��داري رف��ع ف��ي ع��ي��اس ي��ا ب��ذك��رك أزي��ن��ه ب��ي��ت األش��ع��ار م��ن ف��ح��س��ب��ي

الطائع: يمدح الريض الرشيف قول من

ت��غ��ري��د ف��ي��ك م��ق��ال��ي ك��أن ح��ت��ى ي��زي��ن��ه ش��ع��ري ف��ي م��دح��ك ق��ل��ي��ل

معانيه فساد عن للناس تكشف أن ينبغي وإنما رسقاته من أظهرت ما كفى أقول
الرتاكيب، وانسجام الديباجة، بحسن «يتهمونه» الناس فإن تعابريه وركاكة أسلوبه وقلق

البيت: هذا قائل أنه يصدقون وال الصناعة، يف الذوق وسالمة

وي��س��راه ي��م��ن��اه وال��ب��ذل ب��ال��ع��دل ب��س��ط��ت وق��د خ��دي��وي��ن��ا س��م��و أرى

وأين خديوينا» «سمو قال حني وذوقه وبيانه فصاحته كانت أين شعري وليت
قال: حني وعلمه وذكاؤه وفطنته يقظته كانت

م��ح��ت��س��ب! رب��ع أرون��ي م��خ��ت��رع! ن��ص��ف أرون��ي

يقول لعله يدرينا وما محتسب ربع وال مخرتع نصف العالم يف أن علمنا ما فإنَّا
الذي وما رجل، وُخمس كاتب وُعرش شاعر وسبع وطني وسدس فيلسوف ثلث ذلك بعد

هكذا: البيت يكتب أن منعه

م��ح��ت��س��ب! ١
٤ أرون��ي م��خ��ت��رع! ١

٢ أرون��ي

«صحيًحا»! واحًدا يساوي ال بعد البيت أن وعىل
ويهنئه العايل الجناب بها يمدح قصيدة مطلع يف قوله سمعت إذا تقول عساك وما

الفطر: بعيد

أش��ع��اري) ت��ل��ك (أم ال��ع��ي��د ب��ه��ذا ت��ج��ل��ت أق��م��ار م��ط��ال��ع أم س��ع��د م��ط��ال��ع
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يُطاق، ماال والغرور الذوق وسقم السماجة من أشعاري) تلك (أم قوله يف فإن
هذه من بقوله عليه ويتبجح يفاخره أم العايل الجناب يمدح حافظ أكان شعري وليت

بعينها: القصيدة

ث��رث��ار غ��ي��ر ش��اع��ر ال��ق��واف��ي ي��س��وس وه��ك��ذا ال��م��ل��وك م��دح ف��ل��ي��ك��ن ك��ذا

الرسالة هذه أن القارئ أيها أكتمك ال إني غري الثرثار، الناقد هذا كتب ما آخر إىل
الذي االعتذار كتاب أطوي فقلت واالضطراب القلق عني وأذهبت بنفيس، ثقتي إيلَّ أعادت

الرسالة. هذه وأنرش لحافظ أرسله أن العزم كان
نصه: هذا سؤال فيها فإذا الثانية الرسالة فضضت تم

بقوله: حافظ يعني «ماذا

ي��خ��ت��اُل ال��ع��ص��ر ه��ذا ف��اروق ع��ل��ي��ه ن��اِس��ُج��ه ج��ل ب��س��اًط��ا ف��ي��ه��ا رأي��ت
خ��اُل؟» وال ت��ي��ٌه ال ال��ل��ه ي��ح��ب��ه��ا وتُ��ًق��ى ح��ك��م��ٍة ��ي َص��فَّ ب��ي��َن ب��م��ش��ي��ٍة

شيئًا، يعني حافًظا أظن ال إني هو — البيتني مراجعة بعد — هذا عىل والجواب
بينها، وفق كيف إبليس به وكله الذي البليد شيطانه إال يعلم ال مرصوفة ألفاظ هي وإنما
شارح يزعم كما حرضته ويصف اإلمام األستاذ يمدح أن أراد أنه فهو أنا أعلمه الذي أما
والسخرية به، والتهكم هجائه، إىل قصد أنه إال البيتني من أفهم ال كنت وإن الديوان،
عن عجزي من للسائل (اعتذر ناسجه جل بساًطا األستاذ دار يف رأى إنه يقول ألنه منه،
هذا عىل يتبخرت العرص هذا عمر هو الذي األستاذ رأى وأنه ناسجه!) جل قوله تفسري
كان وأنه يختال) قوله من املفهوم (وهو اختياًال امليش يف ويضعهما يديه ويرفع البساط
وأن الجنود، صفوف بني الضابط يميش كما تقى، وصف حكمة، صف صفني بني يميش
ما هذا يختال) رآه إنه قال أنه (مع خيالء وال تيه ال فيها ليس التي املشية هذه يحب هللا
هذه يعلمني بمن يل ومن املدح، منها الغرض كان إذا ا جدٍّ مضحكة صورة وهي أفهمه

هللا؟! يحبها التي املشية
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٨

بفضول يتنطع وجعل كرسيٍّا بعضهم ارتقى وقد عرس ليلة مرة تشهد ألم القارئ: أيها
آذانهم ويقرع والهراء الهذر من طوفانًا الناس عىل ويرسل املقال، بلغو ويتكثر الكالم،

الشعر: هذا بمثل

أف��ش��اه وال��ع��ي��د أض��م��ره ال��ده��ر ع��ج��ب إل��ى ي��دع��و ع��ج��بً��ا أرى إن��ي
وأم��واه وول��دان وح��ور روض ص��ف��وت��ه ال��رح��م��ن وع��د م��ا ذاك ه��ل
م��رآه ال��ط��رف ي��س��ت��ع��ي��د م��ن��ظ��ر ف��ي ج��ل��ي��ت ق��د ال��وش��ي ذات ال��ح��دي��ق��ة أم
ح��ي��اه وال��وس��م��ي ال��ن��ور ك��أن��ه��ا م��ش��رف��ة وه��ي ف��ي��ه��ا ال��م��ص��اب��ي��ح أرى
م��ح��ي��اه ض��اٍح ب��ه س��ع��ود إل��ى ن��س��ل��وا ق��د ال��ل��ي��ل ت��ح��ت م��ص��ر ب��ن��ي أرى
أن��س��اه ل��س��ت وح��س��نً��ا ال��س��م��اء ح��ل��ي ب��ه ن��س��ي��ت ق��د ح��ل��يً��ا األرض ع��ل��ى أرى

أقوله إني فتقول لحافظ أقول أن أخىش بكرهي؟ أوردته الذي الشعر هذا تظن وملن
يحلف ما وبكل األقسام، من مؤكدة اإليمان، من محرجة بكل لك أقسم ولكني يقل، مالم

له. أنه والفاجر الرب به
يكون أن بمستغرب فليس نشأته أول يف الشعر هذا قال إنه أنصاره بعض سيقول
ما فليكن والعقل، البنية كمال بلغ أن بعد قال ما انظر ولكن الذوق، يف بشًعا تافًها
أن بعد ديوانه من الثاني الجزء من والتسعني الثامنة الصفحة يف حافظ قال تريدون،
واشتقاقه اللفظ بأرسار عليما وصار الحداثة، سن عن وارتفع والعقل، البنية كمال بلغ
املعاني» عىل بالغوص أقالمه «أغرى أن وبعد وغريبه، ومأنوسه وركيكه، بفصيحه عارًفا

حتى:

ال��ش��اب��ي ال��ح��اس��د وض��ج ال��آلل��ي ع��ل��ى ب��ه ال��غ��ائ��ص��ون وض��ج ع��م��ان ش��ك��ى

العايل: الجناب يمدح

ب��م��ي��زان تُ��ش��رى أرض��ه ف��أص��ب��ح��ت ح��ارس��ه أن��ت م��ل��ًك��ا ب��ال��ع��دل أغ��ل��ب��ت
ف��دان) ١

٢) ث��راه��ا ف��ي ل��ي ف��ل��ي��ت ذه��بً��ا أن��ب��ت��ت ح��ت��ى ال��خ��ص��ب ب��ه��ا ج��رى
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أصبحت الذي امليزان هذا لرتيني حرمة، من عندك يل وبما حافظ، يا عليك بحقي
ولتقولن والجبن؟ كاللبن بالرطل تُباع إنها تقول أن إال عليك يبَق لم إنه به. األرضتُرشى
تذهب أن املديح أدب من وهل وتضاحكه، تمازحه أم العايل الجناب تمدح كنت هل يل

البيت: هذا قصيدتك ختام تجعل وأن الجد، موقف يف الهزل، مذهب

أزم��ان��ي ف��ل��ت��ن��ش��ده ال��ش��ع��ر ه��و وذا م��م��ل��ك��ه ف��ل��ي��ه��ن��أ ال��م��ل��ك ه��و ه��ذا

أعلم. ما عىل وبينه وبينك الفخر حبل تجاذبه كأنك

وال��ح��رم ب��ص��ري ب��ي��ن م��م��ا أب��َع��ُد

روفائيل أن أتظن القارئ أيها وأنت الناس، ينساه أن لنفسه ذكره كثر بمن أخلق
وعطيل هملت كتب حني شكسبري أن أو وولدها، العذراء صور حني نفسه يف يفكر كان
فإنه كال، واملتفرجني؟ النَُّظار لجمهور يكرتثان ممثليهما أن أو سواهما يف يفكر كان

نفسه. أمام يتضاءل أن الناس عيون يف يكرب أن يريد ملن ينبغي
قد العرب ولكن أسلوبهم، عىل ويجري العرب سمت يسمت إنه البعض سيقول
لنا ينبغي وليس ومطالبه آدابه له عرص يف اليوم ونحن الخالية العصور سبيل يف ذهبوا
دمية أمام الساجد َمثل يقلدهم من َمثل وإنما ونعظمهم نجلهم كنا وإن نقلدهم، أن
وإال منه، نُحتت الذي الحجر إال منها يبَق ولم محارسها، وُطمست معارفها، ُخفيت
يحمل ال أصبحت حتى السن حطمتها المرأة قلبه يهب من َمثل أو فوقها، املعلق املصباح

بعًضا. بعضها
حافظ: وقال

ب��م��وج��ود ت��ح��ف��ل ول��م ال��م��م��ات ق��ب��ل ب��ه��ا وازدري��ت ع��ن��ه��ا ع��ي��ن��ي��ك أغ��م��ض��ت

الجر حروف إىل حاجة به وليست يتعدى الفعل ألن بها ازدريت قوله يف فأخطأ
فهل املمات» «قبل قوله يف فائدة وأي واملتعدي الالزم بني الفرق حافظ يعرف ال فهل
يجتنبنه أن وأراد اللبس خاف حتى بيشء موته بعد يحفل الناس من أحًدا حافظ رأى
بينه الفرق يعرف وال املوت يفهم ال به لكأني حافظ غرائب أكثر ما املمات؟ قبل بقوله
من ليس أنه وليعلم أمره حقيقة عىل ليقف العمر طول له أحب إني لوال الحياة، وبني
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مخطئًا كان أنه ويعلم يجربه حتى املوت يذيقه أن هللا لدعوت ظفر قالمة وال الشعر
فنقول: فيه كنا ما إىل نعود السخافات! هذه أمثال إىل يعود فال املمات» «قبل قال: حني
لذلك مثًال فيها رأيت إال قصيدة له قرأت ما وإني األضداد بني الخلط كثري حافًظا إن

كقوله:

ك��ت��ب وف��ي ص��ح��ف ف��ي ال��ق��راءة ح��د ب��ل��غ��ا ق��د ال��ح��راث أو األج��ي��ر ه��ب��و

والحراث األجري بني «أو» جعل أنه وذلك الزمان، مستغربات من بلغا قد قوله: فإن
ال بالواو عطف أنه لو بلغا يقول: أن له يجوز كان وقد (بلغ) يقول: أن ينبغي فكان

وأو. الواو بني ما فرق يعرف ال قلنا: كما حافًظا ولكن بأو
برتبة: عليه لإلنعام بك شوقي يهنئ قوله الخلط هذا أمثلة ومن

م��ح��دودا ب��ه��ا ف��غ��دا وس��ع��ادة ن��ب��اه��ة ي��ح��د ال ق��درك ك��ان ق��د

وسعادتك ورشفك ونباهتك قدرك إن لك: فيقول يمدحك أن يريد رجل يف ترى ما
أليس بعينه؟ ا حدٍّ تجاوز ال محدودة أصبحت اآلن ولكنها عنده تقف حد لها يكن لم
حافًظا أن عىل دليًال هذا أليس والطعن؟ الهجاء إىل وأقرب باملدح، منه بالذم أشبه هذا
طبعه مثل له كان لو ويتمنى وعبقريته أدبه عليه وينفس منزلته عىل شوقي يحسد
اللذين املظاهر واحتقار بالنفس الثقة وعظم الروح سعة عىل دليل الحسد وهل وسليقته

النفس. وجالل الروح لعظم نتيجة هما

٩

صديق من جاءتني وقد بالعهد، ووفاءً بالوعد، برٍّا الثالثة الرسالة املقالة هذه يف أنرش
فعلت كما الذوق، وسالمة الفكر، ودقة النظر، صدق من فيها ملا أنرشها أن توقع أظنه

قال: النقد، من فيها ما أذيع أن يل خطر إذا اسمه أعلن ال أن فسألني بغريها

سخافة عىل فإنه عيلَّ صدره أوغر أن أحب ولست حافظ، صديق تعلم كما أنا
يتكلف وال شعره يف يتكلف ولكنه كحديثه، شعره وليت ظريف، لطيف شعره،

الثاني. روح وخفة األول ظل ثقل يف السبب هو هذا ولعل حديثه، يف
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فقال: شعره عىل الكالم إىل ذلك من انتقل ثم

ماذا شعري (ليت بالصنعة ينظم متكلف شعرور أنه أدرك قد بحافظ كأن
يسرتيب ال الذي صديقه أن وعلم شعرور إنه قويل قرأ إذا عني حافظ يقول
مرة أرجوك ولكني أدري ال اللفظ، هذا عليه وأطلق بذلك وصفه من أول به
من ليس أنه عرف قد به كأني أقول رأيي؟) أذعت إذا اسمي تذيع ال أن ثانية
اغتصبه، الذي ملكه عن يظهر شاعر لكل يتنازل الينفك فهو يشء يف الشعر

شكري: ديوان من األول الجزء صدر ملا قال فقد

ب��اع��ت��راف��ي ال��ش��ه��ادة وزك��ي��ت ي��ج��ارى ال ش��ع��رك ب��أن ش��ه��دت
ب��ال��خ��الف ي��ك��اب��ر ه��ذا ف��م��ن ش��ك��ري ال��ن��اس ق��ب��ل ب��اي��ع��ت ل��ق��د

الرافعي: ديوان يقرظ وقال

أم��ي��ن��ا وك��ن ال��ق��ري��ض م��ل��ك ع��ل��ى ح��ري��ًص��ا ف��ك��ن ال��ص��ول��ج��ان وه��ذا

بالسبق لهم ويشهد الشعراء يبايع أن إال له عمل ال املسكني هذا كأن
أن قبل حياته يف عنه «فتنازل أسمى هذا ملكه أن إىل فطن كأنه أو واملزية،

بكرهه». املوت عنه يُنزله
تهبه أن حافظ) صديق أسلفت كما (ألني أرجوك والحياة املوت ذكر وعىل
واحد يوم إىل وهللا حاجته فإن — فولتري فعل كما — خلودك من عام ثلثمائة

البيت: هذا لك يفرس أن عىل لشديدة

األرب ال��ح��اذق ب��ع��ي��ن ال��رم��اد ذر ع��دد ب��ال م��ن��ش��ي��ه��ا ال��ك��ت��ات��ي��ب ذر

يكون أن بد ال األرب الحاذق عني يف املذرور الرماد أن جنابه حسب فهل
الحاذق عني أن أو به تَمثل حتى السخيف األبله عني يف املذرور الرماد من أكثر

أيًضا: البيت وهذا الغبي، عني من أوسع

ك��ث��ب وع��ن ب��ع��د ع��ن ال��م��ن��اط��ق ب��ي��ن ي��رص��ده��ا األف��الك ع��ل��ى ي��ط��ل وم��ن
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بُعد عن إال يرصدونها ال األفالك علماء أن يعلم ال طفل العالم يف ليس
الذي الوقت إن قرب، عن األفالك ورصد طيارة يف صعد أحًدا جنابه رأى فهل

أيًضا: البيت وهذا … بعد يأِت لم الكواكب بني الناس فيه تطري

ال��ذه��ب م��ن ك��ن��ًزا ال ال��ع��ل��م م��ن ك��ن��ًزا خ��زائ��ن��ه ب��ات��ت وق��د ن��راه م��ت��ى

فأفقره، بلدنا يغني أن أراد فقد حافظ من الغفلة هذه ا جدٍّ تضحكني
شعر وليت الذهب، من فارغة العلم من مألى خزائنه يرى أن تمنى ألنه وذلك
منافعه به نستدر مال جانبه إىل لدينا يكن لم إذا العلم يف خري أي حافظ
العربية مفردات من حافظ يعرف ما يف خري ال أنه كما مطلًقا خري ال ومرافقه!

قوله: حافظ غفلة ومن فارغة، معانية خزانة دامت ما

ن��ِغ��ب ول��م ن��ش��ه��د ل��م ف��ي��ك ك��أن��ن��ا ت��ش��ب��ه��ن��ا األح��ي��اء وال م��وت��ى ن��ح��ن ال

تشبهنا األحياء وال فقال األحياء نشبه نحن وال موتى نحن ال يقول أن أراد
القار»، به «مطيل القائل قول أو رأس» عقلهم يف «أما القائل قول يشبه وهذا

اآلخر: قول أو بالقار» «مطليًا يريد

س��م��اؤه أرض��ه ل��ون ك��أن أرج��اؤه م��غ��ب��رة وم��ه��م��ه

الخلود إىل اليوم حاجته فإن خلودك من عام ثلثمائة حافًظا هب أقول
العقاد من واجمع مائة، فأعطه الحرص أدركك فإن غريه، إىل حاجته من أشد
والسالم. الضئيل الرفد بهذا عليه تضن ال أن َمْرُجوِّي ويف مائتني، وشكري

رجًال أصل أن أستطيع ال ولكني بكرمي وثقته بي ظنه لصديقي أشكر
يقول:

ع��ي��ن��اه ال��ن��اس ف��ي «أن��ت» إال ت��َر ف��ل��م ط��رف��ه ي��ق��ل��ب أم��س��ى م��ن ت��ن��َس وال
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إياك) (إال يقول أن الصواب أن يعلمون النحو كتاب من الثالث الجزء طالب فإن
يقول: أن يأنف وال االستثناء) باب (راجع أنت إال ال (إالك) أو

ال��ق��در س��اق��ه��ا إل��ي��ه ال��غ��روب ع��ن��د ش��رك ن��ال��ه��ا ق��د م��ط��وق��ة ف��م��ا
م��ع��ت��ك��ر ال��ل��ي��ل وج��ن��ح ال��ن��ج��اة م��ن آي��س��ة وه��ي ��ا ه��مٍّ ت��ج��اه��د ب��ات��ت
ي��ن��ت��ظ��ر األم ل��رج��وع م��روًع��ا ف��زًع��ا وك��ره��ا ف��ي زغ��ل��ول��ه��ا وب��ات
إل��خ … ال��ص��دي��ق ه��ذا ق��اط��ع��ن��ي ح��ي��ن ح��اًال ب��أس��وأ م��ن��ي

بومة أيامه بعض يف كان فهل له معنى ال الغروب) (عند األول البيت يف قوله فإن
أو العرص، يف منه أصعب الغروب عند الرشك يف الوقوع أن التجربة فعلمته غرابًا أو
والصواب ينتظر األم لرجوع قوله يف أخطأ أنه إىل هذا الليل، منتصف يف أو الظهر، يف

متعٍد. الفعل ألن رجوع من وإسقاطها الالم حذف
الفزع إن ثم واملتعدي الالزم بني الفرق يعرف ال السابق املقال يف قلنا كما ولكنه
املجنون: قول من مرسوقة األبيات أن عىل واحًدا! يوًما أمنحه فكيف واحد بمعنى واملروع

ي��راح أو ال��ع��ام��ري��ة ب��ل��ي��ل��ى ي��غ��دى ق��ي��ل ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��ب ك��أن
ال��ج��ن��اح ع��ل��ق وق��د ت��ع��ال��ج��ه ف��ب��ات��ت ش��رك ع��زه��ا ق��ط��اة
ال��ري��اح ت��ص��ف��ق��ه ف��ع��ش��ه��م��ا ب��وك��ر ع��ل��ق��ا ق��د ف��رخ��ان ل��ه��ا
… … … … … … … …
ب��راح ل��ه��ا ك��ان ب��ال��ص��ب��ح وال ت��رج��ي م��ا ن��ال��ت ب��ال��ل��ي��ل ف��ال

١٠

وإن وأنا منيًعا حصنًا أهاجم كأني أعرف ال وممن أعرف ممن تأتيني الرسائل تزال ال
أني إال الهواء من وآجره الرمل من قاعدته الحصن هذا ألن األمداد هذه عن غنى يف كنت
يأتيني ما وسأنرش بمحالفتي وتربعه بمؤازرتي تفضلهم يكاتبوني ملن أشكر ذلك عىل
بعد الفاضل كاتبها قال الرابعة، الرسالة وإليك بالفضل ألصحابها اعرتاًفا الرسائل من

الديباجة:
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يعنيه ال فيما يتدخل أن الزوجية مسألة يف حافظ يكتب أن التطفل من أليس
مما ليست بعد هي ثم بقلمه، يتناولها أن ألحد يجوز ال شخصية املسألة ألن
أو النبي ببنت املؤيد صاحب جنون يف لحافظ شأن وأي الشعر فيه يقال
ملسو هيلع هللا ىلص؟ النبي بنات يعشقوا أن الناس عىل هللا حرم وهل الناس، من غريه ببنت
وماذا ذلك؟ أجل من ملسو هيلع هللا ىلص» النبي قرب ويضج وحاملوه العرش «يضج وملاذا
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ببيت لصيًقا املؤيد كان إن يعنيه وماذا ذلك، كل من حافظ عىل
عن الرشيف الحديث يف ورد وهل بحراسته موكل هو هل به؟ لصيق غري أو
أدخل القصيدة هذه أليست بيتنا؟» حراسة حافًظا «آتينا قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي

الشعر؟ باب يف منها الرقاعة باب يف

الخامسة: الرسالة هي وهذه

سيدي

حافظ — النيل شاعر نقدك يف واحدة عليك أخذت أنا إذا عذيري كن
الرجل سقاط تعدد أن العدل من وال ال الصحيح النقد رشوط من فليس —
له فإن الشاعرية من الرجل جردنا مهما فإنه … حسناته وتغفل ورسقاته
أنت وأين … رائعة مستحدثة وخواطر عذبًا جيًدا شعًرا ذلك من الرغم عىل
لو والتى فيها إليه ويتودد بها يعاتبه «البابيل» إىل بها بعث التي قصيدته من

فيها: يقول التي همزيته من لخجل الرومي ابن قرأها

وال��ذك��اء وال��ح��ج��ا وال��ظ��رف ـ��ة وال��رق��ـ ال��دم��اث��ة أخ��ا ي��ا أخ��ي ي��ا
األق��ذاء ع��ل��ى أج��ف��ان��ه��ا غ��ض ع��ي��ن��ي ح��ق م��ن ول��ي��س ع��ي��ن��ي أن��ت

مطلعها: يف يقول التي قصيدته أعني

م��ل��ل أم م��ن��ك ت��ن��اٍس أم ك��س��ل أم ذاك أدالل
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ختامها: يف يقول والتى

ب��ط��ل)؟ (ي��ا ال��ش��ك ف��اح��ت��واك ب��ن��ا إل��ي��ك واٍش وش��ى أم
ُل) …) ال��ب��اب��ل��ي اب��ن ي��ا أن��ت م��ؤاخ��ذة ال ص��دي��ق��ي ي��ا

«الفار» عىل النكتة يف الرجل يربز لم أو بطل)؟ (يا بعد قائل عساك فما
األصيل؟ وكامل قشطة والسيد

حذف قد كان وإن (بالخول) لصديقه وصفه وأفظع بطل يا قوله من ا رشٍّ إن أقول
ورش املراد؟ يفهم أن يعيبه ال القارئ ولكن الالم، إال الكلمة من يبِق ولم والواو الخاء
مرعية! غري مرص يف اآلداب ولكن شعره، سائر مع القصيدة هذه ينرش أن ذلك كل من

خول؟ يا قوله من األدب لوجه وأخدش لحياة لسرت أهتك يشء فأي وإال
للناس نظِهر أن نريد وإنما العامية، نكاته عىل حافًظا نحاسب أن نريد ال أنَّا عىل

حافظ: قال هزله، من خريًا ليس َجده أن

ب��ال��ج��وه��ر أو ب��ال��در ي��زدري ك��ت��اب��ك واف��ى

موضع يف الخطأ هذا يف وقع وقد يزدريه والصواب خطأ بالدر يزدري قوله فإن
عليه: ونبهنا آخر

هللا: حفظه وقال

ال��ف��ط��ن ع��ن دق��ت ه��م��ة ل��ه ال��زم��ان ف��ي ه��م��اًم��ا ي��ا

ال الفطن عن تدق التي الهمة ألن وذلك املضحكات من الفطن عن دقت قوله فإن
كما حافًظا ولكن بالعظم، يصفها أن يريد وهو للمتوسم تبني ال ا جدٍّ ضئيلة تكون أن بد
لإلمرباطورة قوله انظر ذم. املدح أراد وإن َمَدح، الذم أراد إذا الغفلة شديد مرة غري قلنا

يوجيني:

ال��ت��ي��ج��ان أش��رف ب��ال��غ��رب ك��ان ت��اج ج��ب��ي��ن��ك ع��ن غ��اب ي��ك��ن إن
م��دان��ي ال��ج��الل ف��ي ي��دان��ي��ه ال ب��ت��اج ال��م��ش��ي��ب زان��ك ف��ل��ق��د
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الرأس فوق ولكن الجبني، عىل يكون ال التاج ألن جبينك عن غاب قوله يف أخطأ فقد
املشيب وإنما التاج من عوًضا املشيب يف أن ظنه يف وأخطأ بون، والجبني الرأس وبني
يفهم أظنه ال ولكني املشيب، من النساء عند أبغض يشء وأي املوت ورسول الفناء يريد

أيًضا: وقال ذلك، من شيئًا

م��رت��ع م��ن ال��ظ��ب��ي ل��ه��ذا أم��ا م��غ��رًم��ا ال��ح��م��ى ظ��ب��ي (ف��ي) ك��ان أو

وقال فيه مغرم يقال وال بكذا مغرم يقال ألنه بالباء (يف) يستبدل أن والصواب
أيًضا:

ال��رج��اء ق��ل��ق واج��د ب��ن��ظ��رة ل��ل��ب��خ��ار ت��ن��ظ��ر ال��ي��م وع��ي��ن

حافًظا يسأل بمن يل فمن وبعد الباء، حذف والصواب واجد بنظرة قوله يف أخطأ
ومن مثًال؟ السماء كعيون عيون للبحر كان ومتى للبحر؟ استعارها التي العني هذه عن
يزال ال حافًظا أن إال الرجاء؟ قلق واجد نظرة البخار إىل اليم ينظر ملاذا يل يقول بمن يل

وقال: السخافات، من إليه يُسبق لم بما يوم كل يف يأتينا

ب��األدب ف��ي��ه اك��ت��ت��ب��ن��ا إن ب��ال��م��ال ف��اك��ت��ت��ب��وا ال��م��ب��رور ال��ع��م��ل ه��و ه��ذا

همزة بني الفرق يعرف ال حافًظا ولكن اكتتبنا قوله من النفس عىل أثقل ليس
اكتتبنا. (أنَّا) يقول أن ذلك من خريًا يكن ألم القطع، وهمزة الوصل

املويلحي: يمدح وقال

وف��اءه أردت ح��ق دم��ي ف��ي ل��ك

املنجم وال أدري لست دمي؟ يف بقوله يعني فماذا وإال ثأر؟ عنده للمويلحي فهل
أيًضا: وقال ذمتي يف يقول أن الصواب كان لقد أظن؟ فيما نفسه حافظ وال يدري؟

ي��ق��ب��ال أن ل��ل��م��دب��ر ب��د ال م��دب��ًرا ب��ن��ا ال��ده��ر غ��دا ل��ئ��ن
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يعود وهل ذهابه، بعد الشباب يقبل هل يقبل؟ أن بد ال املدبر أن حافًظا أعلم من
الطابور. حركات من ذلك أخذ تراه أم وهل؟ وهل امليت يحيا وهل األمس،

١١

من لطردنا تكفي فيه من تخرج كلمة أن ويزعم دنا يتوعَّ إبراهيم بك حافظ أن بلغنا
الوعيد، هذا يفزعنا وال القول، هذا يعنينا ال ونحن القليل، عىل فيها إحراجنا أو النظارة،
املخزيات وإظهار سخافاته إعالن من يمنعنا أو فيه رأينا عن تهديده يميلنا كان وما
ناظر العطوفة صاحب من مكانته نعلم فإنَّا وإال شعره، يف بها جاء التي املنديات
نقد عىل أقدمنا ملا شيئًا نتخىش كنا ولو ا، جدٍّ ا جدٍّ العظيم جاهه نجهل وال املعارف
وزَّان ولكن بشاعر، ليس أنه ذلك ينفي فهل رضًرا بنا يلحق أن استطاع وهبه شعره،
ميت حريق يف قصيدته من قوله يف الخطأ أفحش أخطأ وأنه أبيات، ومقطع تفاعيل،

غمر:

األق��دارا واح��ج��ب ال��ك��رب ف��اك��ش��ف ع��ل��ي��ه��م أن��ح��ى ال��ق��ض��اء إن رب

األقدار، موضع والقضاء «القضاء» موضع «األقدار» يجعل أن ينبغي كان أنه وذلك
األقدار حجب يغِن لم قوم عىل القضاء انحى فإذا القضاء، تقدر التي هي األقدار ألن
بعينها: القصيدة من قوله ويف سبيل، ذلك إىل كان لو القضاء حجب يجدي وإنما شيئًا

ي��س��ارا ي��ج��ري وال��ب��ؤس ورم��ت��ه��م ي��م��ي��نً��ا ي��ج��ري وال��ن��ح��س غ��ش��ي��ت��ه��م

«الطابور» حركات من أخذها أنه الظن وأغلب مضحكة البيت يف املودعة الصورة ألن
يساًرا؟ يجري والبؤس يمينًا يجري النحس قوله من أسخف يشء وأي اليوزباشية وأوامر
أن عىل أعدائها؟ وجه من الهاربة الفارة بالجنود أشبه هذا أليس كذلك؟ هذا كان وملاذا

قوله: ويف وتكرار، حشو إذًا فهو األول معنى يف الثاني الشطر

وال��ك��ب��ارا ص��غ��اره��م ت��غ��ادر ل��م اس��ت��ق��ل��ت ف��ل��م��ا دوره��م أك��ل��ت

نظام يشبه يشء كل أن حافظ حسب هل الرتتيب؟ هذا كان ملاذا أدري لست
الجيوش.
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ذلك بعد تأكل ثم الناس النار تأكل أن ينبغي كان فقد يقول ما صح إذا فإنه
عىل النار، أكلتهم حتى دورهم يف انتظروا قد الناس يكون أن يعقل ال فإنه وإال دورهم،

قوله: ويف وأيًضا، سكانها يحرتق أن البيوت احرتقت إذا الرضوري من ليس أنه

ال��ف��رارا ي��ط��ل��ب��ون ال��م��وت ح��ذر ع��راة ال��دي��ار م��ن أخ��رج��ت��ه��م

النار حرقتها هل أجسامهم، عىل ثياب ال عراة دارهم من أخرجهم ملاذا أفهم ال فإني
آخر خطأ البيت يف أن عىل ثيابهم، احرتاق يستلزم الدور احرتاق أن ظن وهل أيًضا؟
ثم الفرار، يطلبون إنهم ذلك بعد لقوله معنى فال فرار هو الديار من خروجهم أن وذلك
يف وقوله أحياء) إنهم (أي املوت حذر الفرار يطلبون خرجوا إنهم قوله بني يوفق كيف
قوله ويف جميًعا)، ماتوا إنهم (أي والكباًرا صغارهم تغادر لم النار إن قبله الذي البيت

أيًضا:

اف��ت��خ��ارا ل��ل��ذي��ول ي��ج��رون ـ��ي ال��وش��ـ ح��ل��ل ف��ي ال��راف��ل��ون أي��ه��ا

ولكن متعٍد الفعل ألن الالم إسقاط والصواب للذيول، يجرون قوله يف أخطأ فقد
يف أخطأ أنه إىل هذا واملتعدي، الالزم بني ما فرق يعرف ال مرة غري أسلفنا كما حافًظا
شيئًا ليسا واحد كل يعلم كما واالختيال واالفتخار اختياًال، أراد وأحسبه افتخاًرا قوله

قوله: ويف واحًدا،

زده��ا ش��ئ��ت وإن ل��ه��م ب��أل��ف م��ر

شاء وإن ألًفا وهبهم شاء فإن وشأنه، يخله لم وملاذا التحديد، لهذا معنى ال فإنه
البارد. التحكم من اإلنسان إليه وصل ما غاية هو بألف ُمر قوله أن ترى أال زادها؟

قوله: ويف

ن��ض��ارا ي��ج��ري ال��ف��ن��اء ذاك إن ح��س��ب��ن��ا ح��ت��ى ال��ن��ض��ار ف��ي��ه س��ال
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نضاًرا؛ (يسيل) الفناء ذلك أن حسبنا حتى النضار فيه (سال) البيت: معنى ألن
قوله: ويف سال؟ حسبناه حتى سال الذهب إن قوله من أسخف باهلل يشء وأي

ال��وق��ارا ي��خ��ل��ع��ون ال��ك��اس ي��د ف��ي وط��ورا ط��وًرا ال��س��رور ي��ك��ت��س��ون

يل يفرس بمن يل ومن الرسور، خيوط من منسوجة نجوت» «رد البًسا أراه أن يل من
الوقار خلعوا أنهم يعني أم الكاس! يد يف كانوا الناس أن يعني فهل الكاس؟ يد يف قوله
إىل إال ينظر ولم شيئًا يعِن لم حافًظا أن الحقيقة له، معنى ال وكالهما الكاس! يد يف

قوله: ويف وخلع، اكتىس بني املطابقة

وي��س��ارا وع��س��رًة وس��ع��وًدا ن��ح��ًس��ا ض��م ق��د ال��ده��ر ف��ي ل��ي��ل ُربَّ

سعًدا يضم ال ليًال رأى وهل الدهر) (يف قال حتى الدهر غري يف ليًال يٍعرف فهل
الدهر من تعد وهل ُرب؟ معنى يعرف ال تراه أم (ُرب) قال حتى ويًرسا وعًرسا ونحًسا

والنحس! السعد تضم ال ليلة
خطأ من عيب فيها يخلو ال التي القصيدة هذه عليه أمىل غري شيطان فأي وبعد

قال: سواها، إىل ندعها ولكنا مرتقع عىل إال القارئ فيها يقع وال

ال��ع��ت��اب وال ال��رج��اء أج��دى ف��ال أخ��رى وع��ت��ب��ت م��رة رج��وت��ك

وقال: (فال) بدل يقول(فما) أن الصواب

م��ق��ت��رن��ان ال��خ��ل��ق ن��ش��ور وي��وم ج��الئ��ه��م ي��وم أن ظ��ن��ي وأك��ب��ر

الشاعر: قول من أخذه

ال��ح��ش��ر م��وع��دك األي��ام س��ل��وة وي��ا
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الرومي: ابن قول من أو

ال��م��وق��ف ص��ب��اح ع��ن ت��م��خ��ض ث��ب��ت��ت ل��ط��ول��ه��ا ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ت��ن��ا ف��ك��أن

العاري: قول من أو

م��وص��ول ال��ح��ش��ر ب��ي��وم ل��ي��ل��ي ك��أن م��ت��ب��ول ال��ع��ي��ن ف��ن��وم ل��ي��ل��ي س��ه��رت

وقال:

ط��ي��ف��ك��ا ال��ك��رى ف��ي رأي��ن��ا إذا ض��رك��ا م��ا ب��ال��ل��ه ال��ح��م��ى ظ��ب��ي

حافظ يعلم ال وكما الناس يعلم كما طيفه نفور يف له حيلة ال حبيبه ألن فأخطأ
والغفلة السخف عىل إال يدل ال فبيته املنام يف يزوره أن طيفه يمنع ال وهو يظهر ما عىل
حتى لحبيبه ذنب وأي به يأنس وال حافًظا يحب ال طيفه كان إذا حبيبه يصنع وماذا
طيفه؟! يف عذوله حبيبه هل أم ذلك؟! أجل من حبيبه يالم وهل طيفه! جفوة عىل يعاتبه

وقال:

ال��ح��داد ب��ي��ت ع��ل��ي��ك وس��ك��ن��ا خ��ل��د ب��ي��ت ف��ي ال��ق��ص��ور وس��ك��ت

والصغار األطفال يعلم كما القصور أن األول: واحد بيت يف مواضع ثالثة يف فأخطأ
سمعنا أنَّا والثالث: خلد، جنة ولكن خلد بيت يقال ال أنه والثاني: البيوت، يف تكون ال

أبًدا. يَروه لم الناس ألن الحداد! ببيت نسمع لم ولكنا الحداد بثوب

١٢

قريحته، إال نناصب وال مذهبه إال نناكر وال شعره، إال حافظ من نحتقر ال أنَّا هللا علم
املبتذلة وأغراضه الفاسد، وذوقه السقيمة، ومعانيه القلقة وأساليبه الرثة، ألفاظه وإال
وأن ذلك علينا ينكر أن له يحق الذي ذا ومن الشديد، وتكلفه املشوشة، وقوالبه املطروقة،
الطبيعة أن تعلم فقد وأنت املقت، يستحق ملا مقتنا علينا ينعي أو إلينا! يذمه أو به يعيبنا
وأن يبغض ما اإلنسان يجد لم إذا يبطالن والعمل الفكر وأن التعادي، عىل مبنية البرشية
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النهار بياض وأن آسن، آجن ماء — األضداد وتزاحم العواصف، تناطح لوال — الحياة
تحب، ما تجد ال أن حقيق فأنت تكره، ما تجد لم إن وإنك الليل، سواد إال يوضحه ال
من الفحول عبقريات وكذلك القبيح، قبح إىل قياسه مثل يظهره ال الجميل حسن ألن
املقرصين سخافات مثل ونباهتها حسنها عن لك تكشف ال وعقائلهم وبراعاتهم الشعراء
ما إىل الذهن شهوة بها أشحذ «توابل» شعره من اتخذت الذي حافظ أمثال واملتخلفني
دفعني ما هو هذا ومستطرفه: الطعام وكريم األلوان شهي من الفحول علينا يعرضه
أرى ال أني غري العداء، من بيننا وتوهموه إليه الناس ذهب ما ال حافظ شعر تذوق إىل
أن وخفت فلفظتها، الخبيثة البشعة التوابل هذه يِسغ لم حلقي بأن االعرتاف من ا بدٍّ
بهم يحل عساه ما لهم وأوضحت عليها، حربي فأعلنت أصابني، ما منها الناس يصيب
بودي كان ولقد حافظ شعر نقد عىل يل الحامل هو وهذا تطعموها، هم إذا املكروه من
أعياني قد البحث ولكن الذوق، عنه ينبو وال النفس منه تنقبض ال شيئًا لحافظ أجد أن
إليها يعرفها من بها فليبعث الحسنات من يشء لحافظ كان فإن أطلب، مما يئست حتى
يف ذكرنا ما عدا ذلك فمن بإحساناته، الناس يوافيني حتى إساءآته إيراد يف وسأميض
حافظ مسخ الذي الفرنيس الشاعر «هيجو» فيها يصف التي قصيدته السالفة مقاالتنا

مطلعها: يف يقول والتي «البؤساء» كتبه من

ال��ع��رب��ي ن��ج��م ال��ش��ع��ر س��م��اء ف��ي ن��ج��م��ه ي��ع��ل��و ك��اد أع��ج��م��ي

بيشء يُشعر أعجمي قوله ألن وذلك املدح بها يراد قصيدة به تفتتح ما رش البيت هذا
يتوهمون العرب كان الذي الزمن مىض وقد واستضآله املمدوح، بشأن االستصغار من
دأب ذلك ولكن وزن وال لهم قيمة ال وأعاجم همج خالهم ما وأن األمم خري أنهم فيه
تنقصه، إىل قصد من ويطري مدحه، يريد من يذم ما كثريًا — أسلفنا كما — فإنه حافظ
املطابقة إىل باله جعل إنما أنه الظن يف األغلب بل الذم أو املدح أراد أظنه ال أني وعىل

املعنى. من يشء عىل ينطوي ال ذلك عىل فالبيت والعربي، األعجمي بني
كان وإن — أيًضا املعري وبشعر هيجو بشعر حافظ جهل عىل أدل ليس أنه بيد

هذا: بعد الذي البيت يف قوله من — شعره قراءة واملدمنني به املعجبني من

ال��ش��ه��ب ه��ام ف��وق ب��ال��م��ع��ري وال��ت��ق��ى ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��ي��اء ص��اف��ح
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املذهب يف سواء وهيجو املعري أن البيت هذا من يفهم أن خليق القارئ أن وذلك
وصف ما خالف عىل الحال أن عىل الشهب! هام فوق يلتقيان جعلهما فلماذا وإال والرأي؛
من املنزع يف وتباينًا املنهج يف اختالًفا أشد ثم ليس ألنه إليه خيل ما عكس عىل واألمر
فرق يرى حافًظا أظن ال ولكني شعرهما، عىل اطلع من كل يعلم كما الشاعرين هذين

نفسها: القصيدة من وقال ذلك، من بيشء يعبأ أو بينهما ما

وال��ط��رب ال��ه��وى ب��ي��ن ش��ج��وه��ا ه��اج��ك��م م��ا إذا ال��ط��ي��ر س��ائ��ل��وا
ال��ع��رب ع��ه��د ب��ع��د ه��وج��و ش��ع��ر ب��س��وى أرن��ت أو ت��غ��ن��ت ه��ل

أين ومن الخاطر، وجمود الذوق وسقم الخيال، وضعف السخف، غاية هذا أليس
عنه فعدلت هوجو ظهر حتى العرب بشعر وترن تتغنى كانت الطري أن حافظ علم
حمامتني سمعت هل القارئ أيها وأنت بشعره؟ وتتصادح تتغنى ذلك بعد وجعلت
حمامة األوكار بعض يف مرة رأيت وهل املعري؟ أو املتنبي أو ُكثري أو املجنون تتناشدان
فيها ما تنقل ثم فيها وتقرأ الشعراء من واحٍد ديوان صفحات بأظافريها تقلب «عاملة»
أوراق عىل بمنقارها الرتجمة وتكتب حافظ غري البرش من يعرفها ال التي لغتها إىل

حافظ: وقال الشجر!

ال��م��ذن��ب ك��ف ال��ع��ف��و ت��س��دي ك��ي��ف م��ذن��ب ي��ع��ف��و ع��ن��ه أب��رئ

الشغف هذا علة أدري ولست أحدهما، إىل إذًا رضورة فال واحد معناهما الشطران
بعينها: قصيدته من قوله تأمل والتكرار، بالحشو

ال��ك��ذب ش��ائ��ب��ات ت��ش��ب��ه ل��م ص��ادًق��ا ق��وًال ن��ف��س��ك ع��ن ق��ل��ت

ولكني البيت يف صادًقا قوله: بعد إليه رضورة ال الكذب شائبات تشبه لم قوله: فإن
وأنه البيت يتم أن الشاعر أعيا إذا السيما التأكيد يف أبلغ التكرار يحسب حافًظا أظن

هكذا: البيت يخترص أن من املعنى الشاعر يكرر أن الجملة يف خري

ال��م��ذن��ب ك��ف ال��ع��ف��و ت��س��دي ك��ي��ف … … … …
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هكذا: أو

… … … … ص��ادًق��ا ق��وًال ن��ف��س��ك ع��ن ق��ل��ت

قوله: الحشو هذا أمثلة ومن

ال��م��س��ت��ه��ام ون��ام ال��ب��ل��وى أخ��و وأغ��ف��ى وال��ش��اك��ي ال��م��ح��زون غ��ف��ى

املحزون: ونام واملحزون املحزون نام البيت معنى فإن

وع��ظ��ات ب��ه آي ع��ن ض��ق��ت وم��ا وغ��اي��ة ل��ف��ًظ��ا ال��ل��ه ك��ت��اب وس��ع��ت
ال��م��خ��ت��رع��ات أس��م��اء وت��ن��س��ي��ق آل��ة وص��ف ع��ن ال��ي��وم أض��ي��ق ف��ك��ي��ف

وردت لو أو عد املخرتعات بهذه للعرب سبق لو تصح الحجة هذه كانت فقد
األسماء هذه عن اللغة ضاقت أن غرابة فال يكن لم وذلك فأما هللا كتاب يف أسماؤها
وإنما تسعها وال العظات عن تضيق لغة ثم ليس أنه عىل الحديثة، واملخرتعات الجديدة

أهلها. جمد إذا املستحدثات أسماء عن اللغة تضيق

١٣

الشاعر، يريد التي املعاني بحسب إال القصائد من لقصيدة ومزية فضل من ليس
أن ينبغي ولطافته، رقته أو وفخامته، املوضوع روعة قدر وعىل يؤمُّ، الذي والغرض
وتخلف الذوق سقم عىل أدل ليس فإنه وظرفها، رقتها أو وفخامتها، املعاني روعة تكون
ولفظه، املعنى بني ما وتعادي منه العبارة وطريقة الغرض بني ما تباعد من امللكة
الشاعر سبيل وإنما … وحلقانًا أساور يلبس وفتى عمامة رأسها عىل بفتاة ظنك وما
يف والتدبر التخري من رضب إىل يتهدى أن يلزمه الثاني أن فكما املصور سبيل ذلك يف
وترتيبه لها، مزجه كيفية ويف ومقاديرها مواقعها ويف األلوان وتأليف األصباغ انتقاء
املعاني تستوىف حتى الذرع وسعة واألستاذية الحذق من شيئًا النظر يقتيض كذلك إياها،
يشء كل يف سواء واملصور الشاعر إن نقول أنَّا أحد يتوهمن وال زينتها، وتستكمل حظها
الصورة لك يرسم أن املصور يستطيع فقد ندعيه أن نجرأ وال إليه نذهب ال ما ذلك فإن
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غناء يغني أن اللفظ طاقة يف ليس إذ بذلك، له قبل ال الشاعر ولكن عينه، تأخذها كما
اللفظ مقدرة إليه تصل ما غاية وإنما اللفظ، غناء تغني أن الريشة وسع يف وال الريشة،
ذلك وما القلب، يف ووقعه النفس يف اليشء أثر إليك ينقل أن إمكانه يف يقع ما وأقىص
يتخذ أن يحاول من خيبة سبب وهذا وسيلة إليه بلغت أو جيله، به ظفرت لو باليسري

مصوًرا. شعره يف يكون وأن ريشة قلمه من
أن حاول التي قصيدته يف يوفَّق لم «حافًظا» إن لنقول املوجزة الكلمة هذه قدمنا
غري عىل الناس جمهور أن أجهل ولست أهلها، حال وينعت مسيني، زلزال بها يصف
موضع أخص يف ويضعها شعره بني األوىل املنزلة يف يعدها األعظم السواد وأن الرأي هذا
رصنا وإما نرى، ما بصحة إقناعهم فإما يتعجلوا، ال أن خليقون ولكنهم مثيالتها، بني
ويستدرون النساء، يستبكني املآتم يف يجتمعن اللواتي بالنوائح أشبه حافظ يرون. ما إىل
الخدود، حر يلطمن معوالت وحولهن الدفوف، عىل وينقرن باأليدي ويصفقن شئونهن،

عربة. لهن تُراق وال جفن لهن بيض ما وهن
أن يحب املفؤود ولكن فيبكي، يشجي ما فيه ليس النادبات كالم أن تعلم فقد وأنت
ويقاسمه وترحته، وجده يشاركه غريه أن يتوهم وأن وشجوه، حزنه صدى سمعه يسك
حداد الظالم أن وخال أساه، تساهمه الطبيعة فظن ذلك جاوز وربما وفجعته، كمده
تهزُّم صدى الرعد وأن لناره، يومض الربق وأن لبكائه تبكي الغمائم وأن عليه، الكون

الشاعر: قول تؤول فكيف وإال فؤاده، يف الوجد

ال��غ��م��ائ��م ب��ك��اء م��ا وإال وف��ي ال��ح��م��ائ��م ن��واح م��ا وإال ع��ل��ي
ص��ارم ص��ف��ح��ة ال��ب��رق وه��ز ب��ث��أر ط��ال��ب ص��رخ��ة ال��رع��د أث��ار وع��ن��ي

صقالها يف فيجتيل لعينه مرآتها ترفع الشاعر، وحي القدم منذ الطبيعة زالت وما
يدري ال مادام بنجواه واإلفضاء البث يحاول ال اإلنسان قلب أن وذلك نفسه، أعماق أعمق
صامتًا، شعًرا شبيها له يعرف ال الذي األلم هذا مثل يف كان وربما وأمله، شجوه غري
األلم أطلق وال ، تجنُّ عما والكشف تجد عما العبارة إىل ودفعها النفس حرك ما ولكنه
غري بها، والعلم عليها واالطالع غريه آالم املرء مشاركة مثل الصامت اليأس فم وفتح
بالطبيعة عاذ البرش، من غريه هموم إليها تقاس أن من أكرب همومه أن أحس إذا أنه
… قلبه يف ويحسه نفسه، يف يجده ملا جليًال مثاًال الصامت شجوها يف واجًدا وناجاها
إىل الشمس وتعود املحيط، وسواده الشامل ظالمه يف صدره ظالم فيقيء الليل يزحف
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قلبه ويتبعها وأندى وأحىل مىض عهد أحسن من السوالف العذاب أيامه فيذكر الطلوع
ساعات من اختلسه بما فيحلم الفجر تلم الشمس ويرى الدهر» من سقطت حيثما «يف
رسل فيتبعها األصيل إىل الشمس وتجنح الزمان، من وأمان الرقباء من غفلة يف الوصل
حياة يف الرجاء مخايل فيشيم وهيجها الطفل رماد ويعلو رضامها يخبو حتى النظر

بأسبابها. أسبابه ويصل أمانيه حبل بها يعقد ثانية
الصامت، الحزن لغة يفهم من كل إال عليها يطلع ال لهموًما الطبيعة قلب يف إن بىل
قول تأمل ينضب، ال َمعينًا اليوم إىل زالت وما الشعر منبع الهموم هذه كانت ولقد

«وردزورث»:

اضطرم ولكم للشعراء، يشب العمر قصري متوهًجا للهيبًا الفجر مطلع يف إن
النوم. عقال من نفيس أطلقت حني له قلبي

أنه غري ظفر، قالمة وال وردزورث عناهم الذين الشعراء هؤالء من فليس حافظ أما
وابك فينوح، نح له يقولون القوم، ونادبة البلد نائحة يكون أن يفته فلم ذاك فاته إن
وهو الرأي هذا علينا ينكر حافًظا أظن وما فيندبه، الحظ هذا واندب فيبكيه، الراحل هذا

فيه: الناس آراء رسد أن بعد كرومر اللورد وداع قصيدة ختام يف القائل

م��ف��ن��ًدا ه��ذا ص��اح ه��ذا ق��ال إذا أل��س��ن وال��ن��اس ال��ن��اس ح��دي��ث ف��ه��ذا
م��ق��ص��ًدا وب��ل��غ��ت رأيً��ا ل��ي ل��س��ج��ل��ت ب��ي��ن��ه��م ال��س��ي��اس��ة أه��ل م��ن ك��ن��ت ول��و

فؤاد، لسكبها يسرتوح وال قلب يستربد ال الشمس أشعة من أجف دموعه ولكن
يجيش بعاطفة القارئ إىل يفيض ال ألنه كذلك هذا كان وإنما املتساقطة، الربد قطع كأنها
تحريك يف وأوقع التأثري، يف أبلغ أنه يظن بما ولكن جنانه، بها ويضطرب صدره، لها
لها ينتفض املوتى كابتسامة جامدة شعره يف ابتسامته ترى هذا أجل ومن النفوس،
وأنَّاته شبم ذات ليلة كأنفاس باردة وزفرته شجن، لها يتحرك ال فاترة ودمعته البدن،

القدم. عليه طال الباب كرصير
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١٤

وإىل القصيدة، هذه يف إليه ذهبت ماذا سائل: سأله لو يكون حافظ قول عىس ما ترى
تقريرها؟ أردت حقيقة وأي تصويرها، قصدت صورة وأي نزعت، غاية أي

ما أجشمه أن أحب ال فإني جوابه يكن مهما أنه عىل يجيب، كان يشء بأي أدري ال
أولها من القصيدة ألن ذلك يكون ال بما النفس أحدث أو املحال أطلب أن وال يطيق، ال
البحر يصف أن أراد كمن إال فيها «حافًظا» أرى وما مرمى، وال لها غرض ال آخرها إىل
وليست األطفال، فيه يغرق لئال ساحله عىل األرصفة بناء عىل الحكومة يحث فجعل
وتتوسم بيوتها، فحوى من غرضها تتبني أن أردت ثم عنوانها حذفت إذا بحيث هي

لينًا. ومطلبًا هنيٍّا مراًما وألفيته ممكنًا، ذلك وجدت لفظها، معاريض من موضوعها
البيتني: هذين أنشدتك لو أني كيف ترى أال

وال��ج��ي��ران ال��ل��ذات وداع م��ن ح��ق��وًق��ا ل��ت��ق��ض��ي أم��ه��ل��ت ل��ي��ت��ه��ا
ال��ع��اش��ق��ان وي��ل��ت��ق��ي ب��اج��ت��م��اع ف��ي��ه��ا ال��ص��دي��ق��ان ي��س��ع��د ل��م��ح��ة

بلًدا يعني أنه ببالك جرى ملا مسيني، زلزال يف له قصيدة من إنهما لك أقل ولم
وأشدها خلدك، يف وأوقعها ظنك، إىل الخواطر أسبق ولكان العقول، عن بعيد ذلك ألن
قدر بها وأرسع الفراق حمة بها عجلت فتاة بذكر أنه رأيك، يف وأرجحها نفسك، يف تمثًال

النوى.
الشاعر: يحاول بما معرفة غري عىل األبيات هذه أسمعتك ولو

ال��ق��ي��ع��ان س��اك��ن ح��اط وال ال��ش��م ال��ق��م س��اك��ن ال��ل��ه رع��ى ال
ل��إلت��ق��ان ال��ك��ائ��ن��ات ب��ارئ ب��ره��ا أك��ف ع��ل��ى أغ��ارا ق��د
ال��ب��ن��ان ب��ت��ل��ك ي��رف��ق��ا ول��م ال��غ��ر أن��ام��ل��ه��ا ي��رح��م��ا ل��م ك��ي��ف

هذا كان وإنما كال، الزلزال؟ يصف أنه لك يرتاءى أكان والحيتان» النسور «يريد
ويصح لغريه، يكون أن يصلح كما لهذا يكون أن يصلح أبياته من أوردت ما ألن هكذا
القصد، عن حاد أنه عىل داللة هذا ويف الحرب، بمناسبة أو الزلزال، بمناسبة يقال أن
مستكره هو وما منها، أجنبي هو بما وكظها بالحشو القصيدة ومأل الغرض، عن وخرج
وينحي يلعنها حي اقرتفت جريرة وأي والحيتان النسور ذنب فما وإال فيها مواضعه عىل
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أهون واملصاب أسري كان الخطب أن ظن أتراه مربًدا، عليها لسانه ويجعل بالذم عليها
من البحر جوف يف وانطوى األرض وجه عىل انترش ما رحمت الضواري هذه أن لو
هذا وما إيالم». بميت «لجرح وهل ونهًشا» «نقًرا جسومها يف ترسف فلم الهامدة الجثث
النيل شاعر وينىس العقول؟ بدائه يف معلوم هو عما املرء يذهل الذي الغريب السخف
فإن ترسف لم أو والنهش» «النقر يف والحيتان النسور أرسفت سواء أنه جميًعا والرشق

والحيتان. للنسور ذنب وال قوة وال له حول وال كان، كان ما
إليطاليا تابعة مسيني كانت ملا أنه يحسب جعلته التي الشديدة الغفلة هذه وما
يف حذًقا إيطاليا كأهل قطانها يكون أن بد فال اليوم أمالكها بعض ومن سياسيٍّا
البنيان» «روائع تشييد يف ومهارة والتماثيل، الدمى ونحت النقش يف وبراعة التصوير،

األلوان». حبائل «نصب يف ونبوًغا
ينظم، ما يتبرص وال يقول، ما يتدبر ال أنه عىل تدل منه شديدة غفلة هذه أليست

أنبأه: فمن وإال

ال��زن��اد ذا م��ن ال��ش��رار وذاك ـ��ض ال��ب��ي��ـ ه��ذه م��ن ال��غ��رار ذاك إال

املسينيني: بنان إن قال حتى

ال��م��ع��ان��ي دق��ي��ق م��ن ال��ش��ع��ر ي��ل��ه��م ال م��ا ال��ص��ن��ع دق��ة م��ن م��ل��ه��م��ات
ع��ن��ف��وان ف��ي وه��ي ال��ده��ر ي��ه��رم ال��دراري ك��ال��ن��ج��وم ت��م��اث��ي��ل م��ن

علم، يف له يدخل لم فيما والخوض جهل عىل وإتيانها األمور واعتناف لحافظ وما
حتى مقروضة، تقرأ ما وأحىل منظومة، تكون ما أعذب الجغرافيا أن حافًظا علَّم ومن

القصيدة: أول يف البيت بهذا يتوقعون ال حيث من الناس داهم

وال��ب��رك��ان ال��ب��ح��ر ف��ي ث��وران ع��ن��ه ن��ف��س األرض ف��ي غ��ل��ي��ان
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يف «الجغرافيا» أن عنهم أخذ الذين وأستاتذته حافظ مع جدًال سلمنا لو أنه عىل
أحىل: الشعر

ل��ط��اع��م ال��خ��ل��ود ط��ع��م م��ن وأع��ذب

يريد الذي بالشاعر خليًعا لكان تكدير، وال تنغيص وال النفس عىل لها ثقل ال وأنه
فعل كما النظريات معكوسة مقلوبة ال وجوهها عىل صحيحة بها يأتي أن ينظمها أن
وذلك ملتبًسا، أمرها صار حتى شاء فيما خلط فقد الرباكني ثوران نظرية يف «حافظ»
هذا دالئل من دليًال ليس وهو األرض غليان عن التنفيس يف له دخل ال البحر ثوران أن
إال األشياء يرى ال مضطرب حافظ خيال ولكن ساكن والبحر الربكان يثور فقد الثوران،

كذلك.
البيت هذا إىل به حاجة ال أنه إىل لفطن الذوق سالمة من يشء لحافظ كان لو

قبله: قوله بعد الجغرايف

األك��وان ط��ب��ي��ع��ة ول��ك��ن ك ذا وال رب��ي س��ب��ح��ان ه��ذا ل��ي��س

والنحوية اللغوية أغالطه املآخذ من ذكرنا ما إىل أضفت فإذا القارئ، أيها وأنت
كقوله:

غ��ادران ك��اله��م��ا خ��الق ف��ي س��واء وال��ب��ح��ار األرض ف��إذا

وعيل محمد تقول أن يصح ال ألنه وذلك يغتفر، ال خطأ غادران قوله يف أخطأ
الشاعر: كقول غادر، أو مصيب تقول أن الصواب بل غادران، أو مصيبان كالهما

ال��رج��ال س��ؤال ال��م��وت ف��إن��م��ا ال��ب��ل��ى م��وت ال��م��وت ت��ح��س��ب��ن ال
ح��ال ك��ل ع��ل��ى ذاك م��ن أش��د ذا ول��ك��ن م��وت ك��اله��م��ا
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يهجو: الرومي ابن وقول

ن��اص��ب��ا ل��ي أص��ب��ح ك��اله��م��ا وع��ث��ن��ون��ه ح��ف��ص أب��ا إن

وقوله:

ب��ادت ث��م أغ��رق��ت ث��م خ��س��ف

حشو. فهي الفناء معنى تؤدي كلها األلفاظ هذه
وقوله:

اغ��ت��ي��اًال ال��زم��ان ق��ب��ل��ك غ��ال��ه��ا

وقوله: غالها، بعد لها رضورة ال اغتيال لفظة

ال��ب��ن��ان ب��ت��ل��ك ي��رف��ق��ا ول��م ال��غ��ر أن��ام��ل��ه��ا ي��رح��م��ا ل��م ك��ي��ف

وقوله: ألحدهما، رضورة فال األول معنى يف الثاني الشطر

أدرك��ان��ي أب��ي! أم��ي! ي��ن��ادي األرض ب��اط��ن ف��ي س��اخ ق��د ط��ف��ل رب

من شيئًا يستطيع األرض باطن يف السائخ يعقل ال (النداء) عالمات وفرة عىل فإنه
ذلك.

يف الجيد الشعر من ليست القصيدة هذه أن علمت ذاك إىل هذا أضفت إذا أقول:
والتاريخي الجغرايف والخطأ الفاسدة واملعاني والنحوية اللغوية األغالط من فيها ملا يشء

املوضوع: عن والشطط

ال��ث��ق��ي��ال ال��س��م��ج ب��ك��اءه ف��إن م��ص��اب ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ح��س��ن إذا

ذلك فإن وكبرية، صغرية بكل أحطنا أننا ندعي وال حافظ لشعر نقًدا كتبنا ما هذا
مما «أمثلة» للقارئ نقدم أن أردنا وإنما اململ التطويل من فيه عما إليه نقصد لم ما

معانيه. وفساد ورسقاته الصحف مقاالت ونظمه تقليده من به ونعيبه عليه نأخذه
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يف ما له الغتفرنا محسنات له كان ولو والنحوي اللغوي وخطئه مبانيه واضطراب
عىل القارئ فليقس أكثر، حسناته ولكن كثرية رسقات للمتنبي فإن السيئات من شعره

إليه. وصلنا ما إىل يصل أن قمني ذلك بعد وهو نورد لم ما أوردنا ما
الصدق إن حافظ: يا له نقول ولكنا اآلن له نتعرض فال أخريًا نظمه الذي شعره أما
الناس عدو ذلك يف كان ولو الشاعر عىل ينبغي ما أول الرأي أو اإلحساس عن العبارة يف
يكون وأن به غريه يقنع أن أراد إذا بالرأي مقتنًعا املرء يكون أن يجب فإنه جميًعا
من أشد األصوات إىل حاجتنا أن بعد ولتعلم أحد، عنه يأخذ لم وإال نفسه تلميذ األستاذ
ولكن منها لألحياء ليست الشهرة فإن الشهرة تستعجل كنت فإن األصداء إىل حاجتنا
أنفاسه ويستوىف أيامه تنقيض حتى الفتى يؤتاها ال خالدة ذاتها يف وهي وفات مات ملن
أنها يف الزهو عن تختلف الشهرة يف الرغبة أن وتعلم قلوبهم، ويف الناس عقول يف فيحيا
تتطامن أن يطلب ال الشهرة يف الراغب ألن شخيص والزهو التمني يف تصوري خيال
وحب حقها لعبقرياته الناس يعرف أن يرجو وإنما العيون أمامه تخشع أو املفارق لديه
ما الشواغل من لديه ألن الثاني املحل وله أول هي لنفسه حبه قبل الشاعر عند الحق
تسترس ال أن خليق العظيم والرجل بها، واالفتتان حبها عن ويسليه نفسه عن يذهله
حلة إىل يتشوف وال اإلطراء عىل يتهالك ال وهو قدرها، عنه يغيب أو نفسه معرفة عليه
ومهوى خواطره منتجع اإلطراء فإن املنخو، املزهو بخالف صديق أو كاتب عليه يخلعها
ال والشهرة الناس، ينساه أن عليه خيف لنفسه ذكره كثر ومن برصه ومطمح فؤاده
وامتدحوه الناس عليه أثنى إذا إال يكتب ما يلذ ال املدح طالب كان وإذا الساعد بقوة تنال
نفوسهم بأجزاء يمتزج ما إال يستحسنون ال الناس ألن يلذ ما فيه يجدوا ال أن بهم فأخلق

بقلوبهم. ويتصل
عن عبارة الشهرة حب ألن عينه مرأى يف فليتضاءل عظيًما يكون أن أراد فمن
يبىل ال الحق فإن وتؤدتها إبطائها من عليه بأس فال بها حقيًقا كان فمن اإلتقان حب
صجة فأما والفضيلة. العبقرية خال ما يشء كل من املرء يجرد والزمن تخلق ال والطبيعة
أضأل وما بذرته الشعر يف تكن لم إذا شيئًا الخلود من تغني ال فإنها الكاذب الثناء
ومهابته السن وقار فأكسبتها الحقب عليها تراخت بشهرة قيست إذا الكاذبة الشهرة
فإما عندهم، ما الدهر ويخرب الخالية األيام يصبحون فسوف بذلك شعراؤنا ييئس وال
من غفًال فصاروا الغموض بربد حباهم وإما والبحر الرب حاشيتي فنظم بذكرهم أشاد

اإلغفال.
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