
 (8المحاضرة )
 الثقافةشوقي روافد 

إلى التعمم في سنة الرابعة، كان يضيق بالكتاب الذي اضطر إليو ولكنو بشوقي حين دفع 
ما لبث أن انتقل إلى مدارس المدينة. لينتيي منيا في سن مبكرة ويمتحق بالحقوق فيتخرج في 

و كان في الفترة وعمى الرغم من دخولو مدرسة الحقوق، إال إن 9881فييا عام قسم الترجمة 
الوسيمة وصاحب كتاب  -أستاذ البارودي -نفسيا يدرس االدب عمى الشيخ حسين المرصفي

األدبية فدرس عميو كتاب )الكشكول( لبياء الدين العاممي كما قرأ شعر البياء زىير واتصل 
 ناصف وتتممذ عمى يديو مدة سنتين.بالشيخ حفني 

قامت عميو ثقافة البارودي وحافظ، وفي ىذا  ومن ىذا يبدو أن ثقافة شوقي ابتدأت بما
يتحدد خطو الثقافي منذ بداية حياتو، ويتضح ذلك من اعجابو وتأثره بمجموعة من الشعراء 

يين في مقدمتيم البحتري والمتنبي، فأخذ عن البحتري جمال الموسيقى ودقة التصوير العباس
الحكمة، وقوة وليد المعاني، وشيوع وصفاء الخيال، وأخذ عن المتنبي وأبي تمام احتفاليما بت

التركيب، واعجب بخمريات أبي نواس وغزلياتو، وىكذا يقيم شوقي ثقافتو عمى قاعدة متينة من 
 تراث أمتو الشعري، وراح يشحذ ىمتو ليجري عمى ما جرى عميو ىؤالء الشعراء وغيرىم.

ا نصنفيا إلى األصول االطراف المنوعة االتجاىات، تجعمنوالواقع أن ثقافة شوقي البعيدة 
بالشعراء الذين ذكرناىم يدل عمى ثقافتو االدبية والشعرية الواسعة التي تنتمي إليبيا، فتأثره 

 العميقة.
ومما يمتمكو من معجم شعري ثري، يظير في سيطرتو عمى بناء البيت وتنسيقو وتيذيبو، 

 نو في المغة وسيطرتو عمييا.وبناء العبارات، يشير إلى تمكوقدرتو الفذة عمى اختيار االلفاظ. 
أما ثقافتو التاريخية، فتبدو من خالل موضوعاتو المسرحية التي استنبط مادتيا من 
التاريخ المصري القديم، الذي يبدو في مسرحيتي كميوباترا وقمبيز. وثقافتو في التاريخ العربي 

ليمى والمجنون  تدل عمى امتالكو لمحس التاريخي. ويبدو ىذا من خالل مسرحيةواإلسالمي 
ومسرحية عنترة ومسرحية أميرة االندلس، وممحمة )دول العرب وعظماء االسالم( كما يتضح في 

 مدائحو النبوية المعروفة.
اعتمدت عمى تاريخ الفراعنة، فتدل عمى سعة اطالعو عمى  تاريخ أما قصائده التي 
 مصر القديم وتمكنو منو.

وخاصة عنو إلى الكالم عمى ثقافتو األوربية لنا ىذا كمو في الثقافة العربية، فإذا تحو 
الفرنسية منيا، تأكد لنا عمقيا في أدبو، فقد قرأ االفونتين وموسيو وآلمرتينو كورنيو، وتأثر العديد 

الشعر عمى لسان الحيوان، وأعجب بشعر آلمرتين في الطبيعة، إذ تأثر الفونتين في نظمو منيم، 
زعيم  -رة. لكن أشد الشعراء تأثرًا فيو ىو فكتور ىوجووترجم لو قصيدة )البحيرة( الشيي



الذي تأثره في شعره الوطني، ولربما سار عمى نيجو في استميام التاريخ  -الرومانتيكية دون منازع
 المصري القديم.

 أما شكسبير فيبدو أنو تأثره بخاصة في مسرحية كميوباترا.
ية التي شاعت من قبمو وفي زمانو ومما لو صمة بثقافتو ، تاثره ببعض المذاىب االدب

والتي بدأ أنو تأثر ببعضيا تأثرًا مباشرًا وخاصة في مسرحياتو، فقد كان لممذىب الكالسيكي 
 والرومانتيكي عمى الخصوص تأثيرىما في تمك المسرحيات.

وفيما عدا الفرنسية، كان شوقي يعرف التركية، لكن أثرىا لم يتضح في شعره وعمى الرغم 
ثقافتو االجنبية، فمم تتصل ىذه الثقافة لديو إال بما ينسجم مع روحو المحافظة وتياره من اتساع 

الكالسيكي، ولو كان قد اتصل اتصااًل شديدًا بالثقافة الفرنسية بين أدبنا الحديث المتمثل بجيوده 
لى ىو وبين االدب الفرنسي، ولكنيا كانت جسورًا واىية ال تمتمك القوة. ولقد المح طو حسين إ

ىذه الناحية حين قال )وكذلك كان تجديد شوقي متأثرًا بيذا الخط من الثقافة الفرنسية، أي أنو 
 .(9)الفرنسي أكثر مما كان يتأثر بالجديد(كان يتأثر بالقديم 

تمك كانت روافد شوقي مع ثقافتو الواسعة، واتجاىاتيا البعيدة المختمفة، وىي ميما كانت 
ت لصاحبيا مجده االدبي، خصوصًا في تمك الفنون التي لم يألفيا في جانبييا االدبي فقد حقق

 أدبنا من قبل، وكان لشاعرنا فضل ريادتيا.
 ميادين الشعر: 

مرت حياة شوقي بثالث مراحل مختمفة، تباينت معيا ظروف حياتو، فمن أجواء القصر 
 إلى حياة المنفى، وأخيرًا إلى صفوف الشعب.
ره انعكاسًا يميزه مما قبمو، ويفصمو عما بعده وشعر وانعكست ظروف كل مرحمة في شع

المختمفة التي أثرت في موضوعاتو ومعانيو ولفتو وحتى كان رىن ظروفو  -كما اسمفنا -شوقي  
في صدقو الشعوري والفني. فقد وقف شعره في مرحمة القصر عمى انواع من المدائح وعمى 

جديدة ومعان مبتكرة، يج الشاعر بموضوعات الشعر التاريخي والوصف والغزل والخمرة، بينما ل
تميزت بأسمى معاني الصدق الشعوري والفني في موضوعات التعبير عن الغربة والحنين إلى 

 الوطن، وفي استميام التاريخ العربي واإلسالمي في األندلس.
لم يعد بحاجة إلى المدائح والغزل والخمرة، ألنو بات  -وحين رجع الشاعر من المنفي

عن أمل الماليين من المصريين والعرب، يصور احالميم ويجسد أمانييم، ويقف معيم في  يعبر
افراحيم وفي حزنيم وبيذه وبتمك صار شاعر الشعب. أن ىذه المراحل الثالث، قد سيمت عمى 

 الدارسين دراسة شعره، ألن كل مرحمة يختمف عنو في المرحمتين األخريين. 
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قي، لكن الذي يعترضنا ىو ضخامة ىذا الشعر، وتنوع وعمى ىذا نقيم دراستنا لشعر شو 
قصائده من ناحية االجناس الفنية، مما ال يتيح لنا دراستو دراسة مفصمة. ولذلك آثرنا أن نقف في 
كل مرحمة عمى واحدة من ىذه المواضيع الميمة، مممين بمواضيعو األخرى المامة سريعة 

 وحسب.
معينة، يعتمد أغمبيا عمى احتذاء القديم اختصت مرحمة القصر الطويمة بموضوعات 

كالوصف والغزل وشعر الخمرة، ومدخ الخديويين ، كما تضمنت العديد من المدائح النبوية، وما 
يمتقي معيا في فكرة العقيدة، كالشعر اإلسالمي الذي تحدث عن الخالفة االسالمية، وشعر 

 العقيدة الدينية.
ى بالشعر الوطني، الذي يستمد مادتو من تاريخ ويبرز في ىذه المرحمة ما يمكن أن يسم

النزوع إلى  مصر القديم، والذي يدل بو عمى ما كان لو من حضارة عريقة، كما ييدف إلى 
لى استنياض اليمم، واستنفار المشاعر الوطنية، قصدًا إلى بث روح االستقالل.   التحرر، وا 

ىذه المرحمة، يضع صاحبو في والشعر التاريخي الذي أواله شوقي اىتمامًا خاصًا في 
موقع الريادة بالنسبة لمشعر الوطني، كما أنو يجسد الحس التاريخي الذي تميز بو دون غيره من 

 شعراء جيمو.
ذا كانت قصائده في الغزل والخمرة وفي كثير من المدح ضعيفة ينتابيا فتور عاطفي،  وا 

كالشعر الديني قد توافر عمى قدر  وأنيا كانت تجري في طريق شعرنا القديم، فإن موضوعًا آخر
كبير من الصدق الفني والصدق الشعوري، وخيال طميق وبناء محكم وبتصور بارع وموسيقى 
صافية، وكان صاحبيا صادق االحساس عميق الشعور حار العاطفة وقد تغنى في ىذه المدائح 

)نيج في مقدمتيا بأخالقو وعظمتو وجياده وسموكو، و وباىى االمم  بشخصية الرسول االعظم 
البردة( و)اليمزية النبوية( و)ذكرى المولد( والقصيدتان االوليان يعارض فييا البوصيري. وتعد 

 ىذه القصائد من قمم الشعر الديني.
التي وعمى الرغم من أن شعر شوقي االسالمي كان تجسيدًا لفكرة الجامعة االسالمية 

اإلسالمية التيس ان تعبيرًا عن حسو الديني ونزعتو دعا إلييا العثمانيون، إال أنو من جانب آخر ك
 تأصمت بذورىا في نفسو.

نما تقوم عمى قدرتو المتميزة في  وروعة ىذا الشعر، ال تقف عند حد ىذه المدائح، وا 
االطاحة بشؤون الحياة االسالمية العربية؛ إذ لم يترك الشاعر مجااًل من مجاالتيا إال وصوب 

ضوع الخالفة االسالمية، ودعا إلى وحدة المسممين، وناقش معضمة إليو فنو، فقد بحث في مو 
مشكمة الحجاب والسفور، الموت، وبعث اإلنسان ونشور الحياة، ومس قضية األخالق، وعالج 

وبحث مسألة المساواة في حق الحياة وفي حق الشعوب في الحرية، ودعا إلى الجامعة اإلسالمية 
 االحرار. نيين ورثى الوطوتوجو إلى الشباب بخاصة 



مستمدة من وفي الشعر اإلسالمي دخمت الفاظ جديدة، ومعان مبتكرة، وصور ناضجة 
 الفكر اإلسالمي.

لمممحمة الدينية والمعارضة الشعرية، التي جديدة وفتحت القصيدة الدينية لشوقي منافذ 
ت بالمثل اإلنسانية تألق فييا تألقًا ممحوظًا. وممئت القصيدة الدينية باألفكار الجديدة التي نيض

صالح المجتمع، والدعوة إلى  من مثل الحديث عن حرية االنسان والمساواة في الحقوق وا 
 . (1)األخالق والمثل الحميدة 

وقد استعرض  وتقف قصيدة )كبار الحوادث في وادي النيل( في طميعة شعره التاريخي.
ارة المصرية منذ القديم حتى وصل بيا إلى عيد الخديويين. وىي أشبو  فييا تاريخ الحض

 بالممحمة الوطنية، حتى عدىا شوقي ضيف )أم ديوانو األول(.
فيي في نظرنا تعمو قصيدتو أما قصيدتو الثانية )النيل( والتي تمثل درة ديوانو الثاني 

وغير ذلك النابضة بالحركات والخطوط وااللوان، ءىا بالصور األولى، ألن شوقي قد اعتمد بنا
 من عناصر الصور الشعرية الناضجة.

مصر مؤلفة من مائة وثالثة وأربعين بيتًا، يتحدث فييا شوقي عن تاريخ والقصيدة طويمة 
مصر وعظمتيا، عمى إىرام عظيم، ويقف من بناء سامق الطويل منذ عيد الفراعنة، وما شادوا 

المموك والعظماء، انتصارات الفراعنة، وما حققوه في ىزيمة وخمودىا، ويشدو بمواكب وسموىا 
العظيمة، ويستمد من الكتب فيشيد بحضارتيم ويتحدث عن طقوسيم الدينية، وتقديميم لنواميسيا 

 المقدسة صور قصص االنبياء في لوحات تصويرية أخاذة.
ل( التي صارت فداء لنير النيل وقد ركز في قصيدتو ىذه عمى االسطورة )عروس الني

العظيم عمى مدى االجيال، ويرى ان ىذا النير العظيم ميد الحضارات واالديان. ويفتتح القصيدة 
 بقولو مخاطبًا إياه بقولو: 

 مااااااااااا ال رىااااااااااد فااااااااااي القاااااااااار    رقاااااااااار 
 ومااااااااان ال اااااااااما    لااااااااا  ا  ف ااااااااار  مااااااااان

 

 وباااااااااالل اااااااااااا  فاااااااااااي المااااااااااادا ن   اااااااااااد  
 رليااااااااااااااا ال  ااااااااااااااان  ااااااااااااااداو     رقاااااااااااااار 

 
قع إن عظمة ىذه القصيدة، تأتي من اعتماد بنائيا عمى الصور الجزئية التي ينمو والوا

بعضيا من بعض في وحدة موضوعية متكاممة، تكاد تشكل بعض مقاطعيا ، وحدة عضوية إذ 
 يأخذ بعضيا بعناق بعض عبر أفكار مسمسمة يربطيا خيط فكري متين. 
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محاورىا ىو المحور الذي يرسم  والقصيدة تتشكل من محاور منسقة منظمة، لكن اجمل
فيو شوقي صورة الحتفال المصريين بنداء النيل، حيث تتطوع في كل سنة أجمل بنات مصر 

 ليذا النداء، وفي ىذه الصورة الكبيرة يقول الشاعر.
 و  يبااااااااااااااة بااااااااااااااين ال  ولااااااااااااااة وال اااااااااااااابا

 غاياااااااااااة ح ىااااااااااااااااااااااااان ال فاااااااااااا   ليااااااااااا  
  فيااااااااااااااا  اررا اااااااااااااااا  و قااااااااااااااا  م  ماااااااااااااااا  
 فاااااااااااااي اااااااااااااا  راااااااااااااا  درة  لقاااااااااااااي باااااااااااااا
 ان  و ااااااااااااااو  بىااااااااااااااي فىااااااااااااااي رقياااااااااااااادة
  فااااااااااا   لااااااااااا  ملااااااااااا  الملاااااااااااو  بحثىاااااااااااا
 ولربمااااااااااااااا ح ااااااااااااااد  رلياااااااااااااا  ماا ىااااااااااااااا
 بحلاااااااااااوة فاااااااااااي ال لااااااااااا  يحااااااااااادو فلاىاااااااااااا

 الااااااااااااد يا باااااااااااا فااااااااااااي بىر ااااااااااااان  اااااااااااا   
 فررااااااااااااااااون  حاااااااااااااااا  لوا اااااااااااااااا  وب ا اااااااااااااااا 
 ح ااااااااااااا   ها بل ااااااااااااا  مواابىاااااااااااااا الماااااااااااااد 
 وا اااااااااااااا  اااااااااااااما  المىر اااااااااااااان ا الااااااااااااا 
 و ل  اااااااااااا  فااااااااااااي الااااااااااااي  ااااااااااااا   اااااااااااا ي ة
 القاااااااااااااا   لياااااااااااااا  ب   ااااااااااااااىا و  ي ااااااااااااااىا

 يااااااااااااا  حيا  اااااااااااااا وحيا ىااااااااااااااخلعااااااااااااا  رل
ها   اااااااااااااا   الحااااااااااااا  وا  ااااااااااااا  ال ااااااااااااادا   وا 

 

 راااااااااااااهرا   شاااااااااااااربىا العقاااااااااااااو  و علااااااااااااا  
 والحااااااااااااا  ان بلااااااااااااا  ال ىاياااااااااااااة موبااااااااااااا 
 االشااااااااااااااي  ياااااااااااااا ع  بال  اااااااااااااااة و   اااااااااااااا 
 ثمااااااااااااااان  ليااااااااااااااا  وحااااااااااااااارة     اااااااااااااااد 
 ومااااااااااان العقا اااااااااااد ماااااااااااا يلااااااااااا  ويحمااااااااااا 
 دياااااااااااااان وياااااااااااااادفعىا  ااااااااااااااو  و شااااااااااااااو 
  اااااااااااار   م اااااااااااا  بااااااااااااالعرو  و حااااااااااااد 
 بالشاااااااااااااااااااا  ين م غااااااااااااااااااارد وم ااااااااااااااااااا  

 فياااااااااااا  المشاااااااااااار ار افىااااااااااااا واخ ااااااااااااا  
 ي اااااااارل بىاااااااان رلاااااااا  ال اااااااا ين الاااااااا ور 
 و ااااااااااااار  ل اياااااااااااااة القضاااااااااااااا  ا  اااااااااااااب 
  اااااااااي  الم ياااااااااة و اااااااااو ضااااااااال  يبااااااااار 
 وا ثااااااااااااا  بااااااااااااالوادل ال مااااااااااااو  وحاااااااااااادقوا
 وا  اااااااااااااااا  شاااااااااااااااايقة حوا ااااااااااااااااا شااااااااااااااااي 
 اارااااااااااا  مااااااااااان  اااااااااااهين شاااااااااااي  ي  ااااااااااا 
 فااااااااااالرول فااااااااااي بااااااااااا  الضااااااااااحية الياااااااااا  

 
ن خالل أن صاحبيا قد اعتمد البناء موالذي يقرأ القصيدة قراءة كاممة دقيقة يحس 

من صور جزئية نامية صغيرة تعتمد التنظيم  -كما قمنا -مجموعة من الصور الكبيرة التي تتشكل
والتناسق. والصور الكبيرة ال تفقد ىذا الخيط، ألن عماد القصيدة ىو تاريخ مصر القديم الذي 

تيا في يظير في القصيدة كميا والذي يحقق منيا ما ينتظميا من عقائد دينية وأفكار عمى سذاج
منظور ىذا العصر، فيي مقدسة، وتقاليدىا محترمة. والقصيدة تظير معرفة شوقي بتاريخ أمتو 
معرفة دقيقة، وتبدو فيو ثقافتو التاريخية والدينية من خالل تعرضو لتابوت موسى وقصة يوسف 

بالصور التي تتوافر فييا وأخوتو، ومريم وعيسى ونزول اإلسالم. وكل ذلك يوضحو الشاعر 
 درات فنية عالية.ق

وحيث ان القصيدة نظمت أساسًا عمى نير )النيل( فالشاعر يجابو القارئ بالحديث عنو 
 متسائاًل عن مصدر تدفقو الذي أعيا عقول القدماء بما جعميم يؤليونو.



ويالحظ في البيت الثاني محاولة الشاعر أن يوحي إلينا بعظمة النيل وسموه وعمو قدره، 
 سماء وما فييا من جنان.حين ربط تدفقو بال

وقد أضفى عمى صورة تدفق النيل سحرًا فنيًا أخاذًا، في إشارتو إلى الجداول التي 
تترقرق، والتي تنتشر في فسيح الجنان. كما تالحظ االستعارات الجميمة، وكيف وفق الشاعر بين 

 قافية القاف ورقرقة الجداول. في بناء ىندسي محكم.
حتفال بالنيل، نالحظ أن )شوقي( يضفي عمى عروس النيل وحين ننتقل إلى صورة اال

كل ما يحببيا إلينا ويشوقنا إلييا. وربما توحي صورة ىذه الفتاة إلى ما يحرك فينا المشاعر 
ونجابتيا ومواقفيا في التضحية، كما يوحي إلينا والعواطف، حين يقر في نفوسنا جمال ىذه الفتاة 

عذراء لما تتمتع إلى آنئذ بالحياة وحيويتيا، وفي ىذا كمو  بالعطف، غضارة سنيا، وكونيا فتاة
 يعمي شوقي قدرىا ويرفع شأنيا، إذ يجعميا درة ثمينة، وزوجة حرة، تزف دون صداق.

أىمية، وكل ىذا يطبع فينا أقدس صورة، وأعظميا وأجميا عن )فتاة النيل( ىذه، ويزيدىا 
الطقوس الدينية، ومكانيا في نفوس المصريين  أن الشاعر في البيت الثاني يشير إشارة خفية إلى
بنفسيا )غاية حظيا( وكأن ىذه التضحية تمت القدماء، حيث جعل من تضحية )عروس النيل( 

 من الفتاة بمحض ارادتيا.
 حيث يقول: ومما يؤكد ىذه الفكرة، أن الشاعر كررىا في أبيات تالية 

 ح ااااااااااااااا  رليااااااااااااااا  ماا ىااااااااااااااااولربماااااااااااااااا 
 

  اااااااااااار   م اااااااااااا  بااااااااااااالعرو  و حااااااااااااد  
 

فيذه الفتاة إذن ليست ضحية العادات االجتماعية، واألعراف الدينية عند المصريين 
القدماء، بدليل إنيا محسودة من قريناتيا الالئي يتمسحن بيا وىن حاسدات ليا عمى ىذا االختيار 

 الموفق ولماذا... ألنيا: 
  فااااااااااا   لااااااااااا  ملااااااااااا  الملاااااااااااو  بحثىاااااااااااا

 
 دياااااااااااااان وياااااااااااااادفعىا  ااااااااااااااو  و شااااااااااااااو  

 
النيل(، وألن ىذه التضحية مقدسة وىي  -دة ألنيا زفت إلى )ممك المموكفالفتاة محسو 

قد وقع عمييا فيو مما ورقبة كل فتيات مصر الجميالت أما وأن االختيار  –دين في رقبتيا 
 تحسد عميو.

وقد كرر شوقي مرة ثالثة أن الذي دفع الفتاة إلى التضحية ىو حبيا لو وشوقيا إليو فيي 
 ال مجبرة.إذن ليست مدفوعة و 

في ىذه الصورة  يوقفنا الشاعر عمى معتقدىا المصريين القدماء، وعمى موقفيم إزاء 
 طقوسيم الدينية.



وشوقي في ىذه الموحة الفنية، رسام ماىر، يمتمك الدقة، ألنو لم يعتمد التصوير المادي 
نما اعتمد التأثير المعنوي، فيما اذكاه  في قموبنا ومشاعرنا من حرارة وما رسمو من  فحسب، وا 
)اندفاع( و)تشوق( و)حسد( و)تضحية(. وما أثار من مشاعر إنسانية عميقة في نفوسنا عن 

مواًل ، كانت رىن معتقدات خاطئة كان معاة الجميمة النجيبة الغضة، ألن ىذه التضحيةمصير الفت
وىو ابن  –الفراعنة ويالحظ أن )شوقي( بيا لدى الشعوب القديمة، ومنيا شعب مصر عمى عيد 

لم يقف متفرجًا إزاء ىذه المعتقدات إذ يموح موقفو الحضاري في ىذه الصورة حين  -العصر
وفي قولو )القيت أعراسًا والقت مأتمًا(، ألن غرق الفتاة النياية موبق( بمغ  يقول: )والحظ أن

بل اعراس( عند المصريين، لكنو )مأتم( في نظر الشاعر، ألنو وموتيا تحسد عمييا وىو )عرس 
 الموت( إزىاقًا لروح بريثة. -في ىذه )التضحية

 منيا. في الصورة، وكأنو يعمن عن موقفو الحضاريفالشاعر إذن يتدخل 
ثل الحارة، فإذا ىو يبعث معره الرقيقة، وعواطفو يرى في نونية ابن زيدون ما يجسد مشا

 ىذه العواطف إلى مصر في نونيتو المعروفة فيقول: 
 لاااااااااان م ااااااااار وان غضااااااااا  رلااااااااا  مقاااااااااة
 رلااااااااااااااا   وا بىاااااااااااااااا رفااااااااااااااا   ما م اااااااااااااااا

 

 راااااااااين مااااااااان الخلاااااااااد بالااااااااااافور   اااااااااقي ا 
 وحااااااااااااااو  حافا ىااااااااااااااا قاماااااااااااااا  رواقيااااااااااااااا

 
 إلى أن يقول: 

  ااااااااااا  الح ااااااااااين  لاااااااااايا  فااااااااااي خوا ر ااااااااااا
 

 ا  فااااااااااي اما ي اااااااااااراااااااااان الااااااااااد   رلااااااااااي 
 

وبعد أن كانت مصر وتاريخيا بحوزان في شعره قصب السبق، صارت االندلس قطب 
الحافل الدائرة في ىذا الشعر، فإذا ىو يأنس ليا ويعجب لطبيعتيا، وينحني إجالاًل لتاريخيا 

باالمجاد. ويغريو ذلك كمو، إلى أن يكتب مطولتو الشييرة )دول العرب وعظماء اإلسالم( وىي 
 رجوزة يؤرخ فييا لالمة العربية حتى نياية العيد الفاطمي. أ

وتغريو االندلس وتاريخيا العظيم، فيكتب مسرحيتو النثرية الوحيدة )أميرة االندلس( من 
 وحييا. وىذا يعني أن خروج شوقي من مصر كان نعمة عمى األدب وعمى الشعر.

ال إنيا حفمت باالنتاج الثر وعمى الرغم من أن فترة النفي ىذه كانت قصيدة الزمن، إ
وكانت بمثابة فترة انتقالية في موضوع القصيدة، فبعد أن وقف شوقي معظم شعره عمى خدمة 
القصر، تحول بعد عودتو من المنفى إلى التأكيد عمى عواطف جميور الشعب وتجسيد آماليم 

ىذه فمرحمة النفي أذن النفي وآالميم. والتعبير عن مشاعرىم وأحاسيسيم. بعد أن ميدت ليذا فترة 
قد حققت تطورًا ممحوظًا في القصيدة من ناحية الموضوع، ومن ناحية التجربة. كما حققت تمييدًا 

 ليا بعد عودة الشاعر إلى مصر.



تقف معارضات شوقي في المنفي، في مقدمة الموضوعات التي عالجيا، استجابة 
الوطن، الغربة، وحنينو إلى أرض لمعصر النفسي الذي عمق أثره في نفس الشاعر، لشعوره ب

لمعنصر التاريخي الذي فرض نفسو عمى الشاعر في بيئتو الجديدة. وكانت معارضة واستجابتو 
إلييما. وتؤكد سينيتو المشيورة ألمحنا الشاعر لسينيو البحتري، توكيدًا لنوعي االستجابة المذين 
اعر كان يجسد موقفو حين نظميا. الشالتي يعارض فييا سينية البحتري، ىذه االستجابة، ألن 

وىو شبيو بموقف الشاعر العباسي من إيروان كسرى. فقد اثارت االندلس، ومآثرىا الحضارية 
والعمرانية، وحضارتيا االنسانية، وربوعيا العامرة، باالمجاد والعظمة. وما رآه في اشبيمية 

ربية واالسالمية، وحنينو إلى وطنو وغرناطة وقرطبة، آثار ذلك اعجابو باالمجاد الغابرة المتو الع
مصر، وشوقو إلى من فييا من األىل واالحباب كما أثار شجونو وأحزانو عمى مجد العرب 
وعزىم، وما آل إليو مصيرىم في األندلس. وطبع قصر الحمراء في نفسو ما طبع إيران كسرى 

 في نفس البحتري.
إلى مصر التي فارقيا ر حنينو ويبدأ شوقي قصيدتو عمى نحو ما بدأ بو البحتري، فذك

مضطرًا، معماًل ذلك بتقمبات الدىر، ومتسائاًل عن أمجاد العرب في األندلس ، وعن آثارىم التي 
أبالىا الدىر، وحكاميم الذين طواىم الزمن، ويذكر آثار المسممين، ويخص منيا قرطبة التي 

ميو ألف عام أو يزيد وزما صارت قرية مغمورة بفعل تقادم الزمن. ويذكر مجدىا الذي مضى ع
وأسود مرمرية، يزال عمى عيده. ويحدثنا عن قصر الحمراء في غرناطة، ويتأمل ما فيو من قباب 

تنثر الماء من حوليا كالجمان، ويدل عمى  عظمة البناة وأمجادىم وحضارتيم. ويأخذه الحزن 
ن الوصف، وعمى دقتو عمى ما آل إليو القصر الذي يصفو وصفًا دقيقًا يدل عمى ميارتو في ف

في المالحظة، وعمى استنباط األشياء فيما يصف ويختتم القصيدة بالعبرات الصادقة والزفرات 
العميقة، ويصور بخيالو البارع كيف رحل العرب عن بالدىم، تصويرًا يمتزج بالمشاعر الصادقة 

لى أن يتخذوا من ذلك واالحاسيس النبيمة وفي ذلك كمو يرسل أنينو عمى ما فقده العرب فيدعوىم إ
 :عبرًا ودروسًا ويقول 

 اخاااااااااااااا ا  ال ىااااااااااااااار واللياااااااااااااا  ي  ااااااااااااااي
 و اااااااااااا م ااااااااااار  اااااااااااا القلااااااااااا  ر ىاااااااااااا
 احااااااااااااااااارا  رلااااااااااااااااا  بابلااااااااااااااااا  الااااااااااااااااادول
 و  اااااااااااي لاااااااااااو شااااااااااا ل  بالخلاااااااااااد ر ااااااااااا 
 شااااااااااىد اع لاااااااااا  ي ياااااااااا  راااااااااان   ااااااااااو ي

 

 اهاااااااااااارا لاااااااااااي ال ااااااااااابا واياااااااااااا  ا  ااااااااااا  
 او ا ااااااااااا   رحاااااااااااة ال ماااااااااااان الم  اااااااااااي
 حاااااااااااا  لل يااااااااااار مااااااااااان اااااااااااا     اااااااااااي

 فااااااااااي الخلااااااااااد    ااااااااااي  ااااااااااا ر  ي الياااااااااا 
 شخ ااااااااا   اااااااااارة ولااااااااا  يخااااااااا  ح اااااااااي

 
 ومما قالو في وصف قصر الحمراء في ىذه المعارضة المشيورة.

 ااااااااااااااااااال رل باااااااااااااااااين يااااااااااااااااار  ولاااااااااااااااااا   ماااااااااان الحماااااااااارا   للاااااااااا  ب يااااااااااا الااااااااااد ر



  قلاااااااااااااوا ال ااااااااااااار  فاااااااااااااي غضاااااااااااااارة   
 وقبااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااان   ورد و بااااااااااااااااااااااار
 وخ اااااااااااااااااااااااو   ال ااااااااااااااااااااااا  للمعاااااااااااااااااااااااا ي
 و ااااااااااااااار  م لااااااااااااااا  ال ااااااااااااااابا  خاااااااااااااااا 
   )الثرياااااااااااااااااااا( و   اااااااااااااااااااوارل الثرياااااااااااااااااااا

 ياااااااااااااااا مرماااااااااااااااار قاماااااااااااااااا  ا  ااااااااااااااااود رل
   شااااااااار الماااااااااا  فاااااااااي الحياااااااااا   ما اااااااااا

 

 ماااااااااااان  قااااااااااااو  وفااااااااااااي ر ااااااااااااارة در 
 اااااااااااالرب  الشاااااااااا  بااااااااااين  اااااااااا  وشاااااااااام 
 و ل ا ىاااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااال ين لااااااااااااااااااااااااب 
 مق اااااااااار القااااااااااا  ماااااااااان  بااااااااااا  وخاااااااااا  
 ي  اااااااااااااااا لن فياااااااااااااااا  اقمااااااااااااااااار ا  ااااااااااااااااي
 الااااااااااااااا  ال  ااااااااااااااار لب اااااااااااااااا  الم ااااااااااااااا 
 ي  اااااااااااااااا   رلاااااااااااااااا   را اااااااااااااااا  ملاااااااااااااااا 

 
ي، فإن شوقي كما يقول الدكتور وعمى الرغم من وجوه الشبو بين قصيدتي البحتري وشوق

لم يتأثر بقصيدة البحتري إال قمياًل، رغم كل الصالت القوية التي تربط بين ماىر حسن فيمي 
القصيدتين في الموضوع والمعاني. وىذا يعني أن شخصية شوقي في ىذه المعارضة قد وضحت 

ا تفصح عنو بالفعل، األبيات وضوحًا تامًا انتيى بيا إلى األصالة الفنية والشعورية، وىذا م
األولى التي اخترناىا من القصيدة. إذ ظيرت فييا شخصية الشاعر، من خالل حنينو لمصر 

 وأشواقو إلى ساكنييا من األحباب واألصدقاء.
وفي األبيات ال تتضح شخصيتو وحسب، بل يتضح حسو الوطني ووجدانو القومي إذ 

ة في طفولتو وصباه، ويرسل في سبيل وطنو مشاعره يبقى الشاعر مشدودًا إلى ذكرياتو الجميم
وعواطف مكثوا بنار الغربة، تتأسى بالمحن الدافقة، وعواطفو الحارة، وىي أحاسيس مخزونة 

 الحزين وأوتاره الشجية.
أما االبيات التي يصف فييا قصر الحمراء، فإنيا تؤكد قدرتو المتميزة في الوصف 

ان والخطوط، وتمثميا تمثاًل فنيًا يمتزج باإلحساس والشعور. وتعكس دقتو في رصد االشكال وااللو 
ويتضح كل ىذا في وصفو القباب والالزورد المحالة بالذىب كالربى تنازعتيا الشمس والظالل 
واألسود المرمرية التي تنشر الماء حوليا كالجمان المنضد، وفي ذكره لمثريا وجوانبيا، كما يتضح 

منقوشة ذات األلوان المختمفة، مما يعكس براعتو في الرسم في تشابك الصور واألشكال ال
. وكيف ال وىذه الخطوط الكالسيكي الذي يعتمد الحس المنظور في رسم األشكال والصور 

واألشكال تعكس صور أجداده وعقميتيم الفذة وحضارتيم السامية. وىذا يدل عمى حضور التجربة 
نفى؛ ألنو لم يعبر عن تجربتو بوحي من الخارج، كما المالفنية والشعورية لدى شوقي في شعر 

نما عبر بما امتزج من تاريخ أمتو وحضارتيا، وانطبع في  أكدت ذلك مدائحو في القصر، وا 
ضميره مما تمثمو، تجربة صادقة حية، وىي تجربة وقف عمى مادتيا في مخزون األمة وتراثيا 

 الخالد، فصارت لو معينًا ال ينضب.



ط راح شوقي ينظم معارضتو لمبحتري. مستفيدًا من موقف الشاعر وعمى ىذا النم
العباسي، لكنو راح يضرب في اعماق التاريخ العربي واالسالمي الخالد، ويجعل من صوره التي 
عفى عمييا الزمن، تجارب صادقة، يقدميا ألمتو الحاضرة عبرًا ودروسًا . غير ناس مشاعره 

 لتاريخ، وانصيرت لتجسد موقفو فييا.الشخصية التي تشابكت مع صور ذلكم ا
ويقول سوقي ضيف، أن من يقرأ ىذه القصيدة يرى أن احمد شوقي )قد حاز لنفسو ثقافة 
تاريخية عميقة باالندلس وأمجاد العرب وحضارتيم ونيضتيم بقرطبة، ولم بالتعمق في قراءة تاريخ 

 . العرب في االندلس، فقد عني أيضًا بقراءة شعرائيم ودوانييم(
وعمى الرغم من وضوح تأثر شوقي بالبحتري في المعارضة وكما صرح ىو نفسو بذلك، 
فإننا نرى حضوره الشخصي فييا، والذي يبدو واضحًا في مشاعره الرقيقة وأحاسيسو الدافقة التي 

 ازجاىا لمصر من خالل حنين صادق الميجة والشعور، وحس وطني وتاريخ متميز.
فقط، بل ىو ينسحب عمى معظم شعر المنفى، ىذه القصيدة وىذا الحكم ال يصدق عمى 

 وىو ما يدل عمى تطور فكر القصيدة الشوقية في ىذه المرحمة فنًا وشعورًا.
يعود احمد شوقي من منفاه إلى أرض الوطن، ويحدوه األمل في أن  9191في سنة 

ما أراد ، إذ ىو يزور الحياة المصرية والقومية واالسالمية، وقد كان لو يأخذ دوره في مجاالت 
عن القصر. والقصر ال يفتح لو األبواب. وكأنما كان الشاعر والقصر عمى خالف ال 

 يصطمحان.
باالندلس. قد عمقت إحساسو ويبدو لنا ان السنوات االربع التي قضاىا شاعرنا في منفاه 

عمى و بحب الوطن، وبدا ىذا في حنينو إلى مصر الذي استقطب موضوعاتو منذ أن حط قدمي
أرض االندلس، حتى إذا انقضت فترة نفيو وعاد إلى بمده، انشأ يقول في أول قصائد العودة إلى 

 سماىا )بعد المنفى( ويعمن فييا فرحتو:
 ويااااااااااااا و  ااااااااااااي لقي اااااااااااا  بعااااااااااااد يل ااااااااااااي
 وااااااااااااااااا  م ااااااااااااااااافر  ااااااااااااااااي و  يومااااااااااااااااا  

 

 ااااااااااااال ي قااااااااااااد لقياااااااااااا  باااااااااااا  الشاااااااااااابابا 
  ها ر   ال اااااااااااااااااااااااااااااااامة و ياباااااااااااااااااااااااااااااااا

 
جو إلى الشعب، يزجيو عواطفو الحارة ومشاعره الدافقة، وىكذا يعود شوقي إلى وطنو، ليت

ويمتفت الشعب حول شاعره الذي بعث لو حنينو وشوقو عمى مدى اربع سنوات وينعكس اثرىا في 
شعره انعكاسًا جذريًا يتجو بو إلى وضعو الصحيح الذي انحرف عنو عمى مدى ربع قرن من 

ليم أناشيد الحرية، وتفخر ريين، تغني الزمن. وبيذا تتجو قصائد الشاعر إلى مصر والمص
 ماضييم وتؤيد مساعييم إلى النصرب
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