
 الخامسةالمحاضرة 
 شعر البارودي وشاعريته 

وضع البارودي في مقدمة ديوانو تعريفًا لمشعر وظيفتو فقال )إن الشعر لمعة خيالية 
ًا يتصل يتألق وميضيا في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتيا إلى صحيفة القمب ، فتفيض باالنيار نور 

باسمة المسان، فينفث بالوان من الحكمة، يتبمج بيا الحالك، وييتدي بدليميا السالك. وخير الكالم 
ما ائتمفت الفاظو واختمفت معانيو، وكان قريب المأخذ بعيد المرمى سميمًا من وصمة التكمف، 

 .بريئًا من عشوة التعسف، غنيًا عن مراجعة الفكرة، فيذه صفة الشعر الجيد(
نما  ويتضح من ىذا التعريف أن الشعر في نظر البارودي ليس وليد التكمف والصنعة، وا 

 ىو وليد الطبع. وقد عبر عن ذلك في شعره حين قال: 
 أقووووووووووووا بطبووووووووووو  لسووووووووووو  احتوووووووووووا  بعووووووووووود 

 
 إلووووووه الممطووووووا المطوووووورو  والموووووومط  الوووووووعر 

 
رأ طردًا وعكسًا وال وىذا يؤكد أن شعر البارودي )لم يعد كمفًا وجياًل بديعية وال أبياتًا تق

نما أصبح شيئًا طبيعيًا ارقامًا حسابية  تجمع تاريخًا معنيًا، لم يعد اضطرابًا في التواء، وال تمفيق وا 
 .في النفس(يتدفق 

بين عمى المواءمة وال يبتعد تعريف البارودي لمشعر عن مفيوم القدماء لو، إذا أكدوا 
ة وبعدىا عن التعقيد، كما نادي كثير منيم بالبعد عن الفاظ الشعر ومعانيو، وعمى  استواء الفكر 
 التكمف وىجر الصنعة التي تسيء إليو.

ومما يتصل بيذا  مواءمتو بين الفاظ الشعر ومعانيو )إذا كان البارودي يتخير االلفاظ 
المناسبة لممعاني التي يريدىا، فيرق ويمطف حين يقضي المقام الرقة  والمطف ، كان يتغزل أو 

أو يصف منظرًا جمياًل أو مجمس انس وسمر، ويجزل شعره ويجمجل لفظو ويشتد أسره يعتب 
حين ينشد في الحماسة والفخر والمديح وحين يصف البحر اليائج والريح الزفوف والحرب 

 .الضروس 
وىذا مما نبو إليو نقادنا القدامى حين أشاروا إلى مطابقة االلفاظ لممعاني، وال يبعد أن 

نا قد اطمع عميو وتأثر بو ولقي استجابة في نفسو حتى بعثو من جديد. كما بعث الفن يكون شاعر 
 نفسو من جديد.

وضوعات القديمة، تحقيقًا لبعث الشعر القديم في الفخر نظم البارودي شعره في معظم الم
 والمدح واليجاء والرثاء والوصف والعتب.

وقد عاش في بعض ىذه الموضوعات في األجواء العربية القديمة، بعيدًا عن حياتو 
 المعاصرة وبيئتيا الجديدة، بل أنو ليضرب في متاىات نجد ورباىا وديانيا ورماليا فيقول: 

 وأيوووووووووووووووووو  مموووووووووووووووووو  ال ووووووووووووووووووداة م وووووووووووووووووود  ميهوسوووووووووووووووووووووووووا  أشوووووووووووووووووووووووووتا  م ووووووووووووووووووووووووودا  



  
 ويتحدث عن لياليو بوادي الفضا فيقول: 

 أيووووووووووووووووو  لياليموووووووووووووووووا بووووووووووووووووووادي ال ضوووووووووووووووووا
 

 ذاك عطووووووووووووووود ليتوووووووووووووووه موووووووووووووووا ام ضوووووووووووووووه 
 

التطابق البين عمى قمتو في  وقد دافع محمد حسين ىيكل عن ىذه التيمة قائاًل )وىذا
نما يفسره أن روح البارودي متصمة باالقدمين  شعر البارودي ، قد اوفد غيره من الفحول بمثمو. وا 
كل االتصال. وما قالو في الحكمة وكثير مما قالو في الفخر. ليس إال ترديدًا لما قالوا، ألنو لم 

كما كان يبعث لغتيم، وأنا ال أسيغ  تكن لو فمسفة خاصة، وألنو كان يبعث معاني األقدمين.
. والواقع تسمية ىذا البعث سرقة، والشعراء والكتاب في كل أمة وعصر يتداولون المعاني بينيم(

واعجب بو واشربت روحو فيو، وال إننا ننسى أن البارودي قد قرأ الشعر القديم وىضمو واستساغو 
 من النفاذ فيو. يمكن في ظل ىذا، أن ينجو شعره 

واغمب الظن أنو كان يعمد إلى ىذا وأمثالو ليؤكد قدرتو عمى االحتذاء ولما يجد في 
 نفسيو من اعجاب فيو وانسياق اليو.

 وقد التفت إلى ىذا شوقي ضيف في معرض حديثو عن القديم في شعر البارودي فقال: 
خصيتو قد فنيت في غيرىا فناًء تامًا بل ىي تتضح تمام عمى إن ىذا ال يعني أن ش

االتضاح كما سنرى، والبد من اإلشارة إلى تأثير منتخباتو التي جمع فييا وفي أربعة مجمدات 
لعشرات من  فحول الشعراء القدامى. فقد استقر في نفسو من معانييا وصورىا ولغتيا ما ال يمكن 

 ضاتو المشيورة لفحول الشعراء تأكيدًا لما نقول.اغفالو، وتجاوز تأثيره، وتشكل معار 
وقد كان تأثير الشعر العباسي في البارودي شديدًا واضحًا. وقد تتبع شوقي ضيف ىذه 
الظاىرة في شعره، فوجد أن ىذا الشاعر قد أشرب روح نابيي الشعراء العباسيين أمثال أبي فراس 

يره وأبي العتاىية في زىدياتو وابن الرومي في خمرياتو والبحتري في نسيبو. وأبي تمام في تصو 
وأبي العالء في نقده من الزمن وحديثو عن االخالق والطباع في ىجائو والمتنبي في شكواه 

لمحكام وأبي فراس والشريف الرضي في فخرىما. ويرى ىذا الناقد ، أن ذلك ال يضير الشاعر، إذ 
 .لعرب، وحتى  يصبح لو نفس الوىج القديم كان يقصد إليو قصدًا، حتى ال يبنوا شعره عن ذوق ا

وثقافتو ونظيف أن شخصية البارودي التي تتشكل من اجناس شتى وطبيعتو الطموحة 
الواسعة كل ذلك قد قربو من ىؤالء الشعراء، وحفزه عمى أن يتابع طوابعيم الفنية، وينحى مناحييم 

نيم شاعر زمانو، وأن يكون فارس كان كل ماالسموبية. ولعمو قصد أن يكون شاعر زمانو كما 
أحالمو كما كان بعضيم فارس احالمو، وأن يكون لو من تراثو الفني ومجده الشعري ما كان 
لكثير منيم. ولقد تحقق لو شيء من ىذا المجد، فما يكاد يذكر شعرنا الحديث حتى يكون 

 البارودي في أول صفوفو ومقدمة ريادتو. 



أثيرًا في شعر البارودي، الرثاء، فقد تابع شاعرنا القدماء من أشد الموضوعات التقميدية ت
في معانييم التي لم تخرج عن التفجع عمى الميت والشكوى من الحياة وذم الزمان وبيان مناقب 

 ويمحق بيذا شيء من الحكمة.المرثى، 
وقد رثى الشاعر العديد من أصدقاء السالح واالدب كالشيخ حسين المرصفي وعبد اهلل 

وىو في المنفى واحمد فارس الشدياق وغيرىم. ورقى أوالده وزوجتو التي بكاىا بكاء حارًا فكري 
فزاد ذلك من عمق احساسو بالفجيعة ومن عمق أساء وضاعف من شعوره بالم الوحدة. وتحول 
الى تجرب صادقة تتسم بالعمق. دفعو إلى العتب عمى الزمان وعمى القدر وتتسع حدود تجربتو 

الوالد الذين تكسرت اجنحتيم بوفاة أميم. ويرسم في مرثيتو لزوجتو صورة لمأساة لتمثل مصير ا
بناتو الالتي تيتمن بموت االم وبعد االب وصرن يعشن في ظل الوحدة . ال تغمض لين جفون 
من كثرة البكاء . ويضوغ من ذلك صورة تنبض بحيوية الفن الكالسيكي فقد القت بناتو دور 

ن عقودًا وراح الشاعر يتحدث عن جزعين . وقد بعث تمك المعاني عقودىن وضعن من دموعي
 مع ريح الصبا ونسيمو انسجامًا مع احتذائو لمراثي القدماء فقال: 

 ال لووووووووووووووعت  تووووووووووووودع ال ووووووووووووو اد وال يووووووووووووودي
 يوووووووووووووووادحر لوووووووووووووووي  ل عتمووووووووووووووو  بح ي وووووووووووووووة
 إ   مووووووووو  لوووووووووو  توووووووووورح  ضووووووووووماي لبعوووووووووودحا
 ألووووووووووووووووورتط  ل ووووووووووووووووو  يووووووووووووووووومم  تو عوووووووووووووووووا  
 أل ووووووووووووي  در ع ووووووووووووودح  وضووووووووووووع  موووووووووووو 

 لوووووووووووووه لووووووووووووورا  ح وووووووووووووةيب وووووووووووووي  مووووووووووووو  و 
 سووووووووور يوووووووووا مسوووووووووي  لب ووووووووو  ال بووووووووور الوووووووووذي

 
 

 ت وووووووووووووب ع ووووووووووووه رد الحبيوووووووووووو  ال ووووووووووووادي 
  امووووووووووووو  خديوووووووووووووة عووووووووووووودم  وعتوووووووووووووادي
 ألمووووووووووووا رحموووووووووووو  موووووووووووو  ا سووووووووووووه أوالدي
 قرحووووووووووووه العيوووووووووووووو  روا وووووووووووو  اال بووووووووووووواد
 در الووووووووووووووووووووودموع قد ووووووووووووووووووووود اال يووووووووووووووووووووواد
  اموووووووووووووووو  لطوووووووووووووووو    يوووووووووووووووورة االسووووووووووووووووعاد
 يحمووووووووووووووووو  االموووووووووووووووووا  تحيتووووووووووووووووو  وودادي

 

تكن عميقة االفكار، ألنو لم يقف فييا عمى  مراثي البارودي لموعمى الرغم من أن أغمب 
اسرار الحياة والموت، كما فعل شعراؤنا القدامى، وكما فعل شوقي من بعده، إال إنيا قد اتسمت 
بصدق التجربة الشعورية، إذ كانت تنبع من قمب مكموم ونفس معذبة اضنتيا الوحدة. وقوام ىذا 

جة واالوالد ورفاق السالح والقمم، ومن ىنا الصدق عالقة حميمة كانت تصمو بمن رثاىم، الزو 
 خمت مراثيو من الزيف والنفاق.

يضاف إلى ىذا المراثيو قد نظمت في المنفى مما زادىا صدقًا وحقق ليا واقعية التجربة. 
إذ امتزجت أحزانو بنفسو المعذبة التي كانت تعاني االم الغربة. ومن ىنا عد عمر الدسوقي ىذه 

. الوفاء والمحبة وعمى فرط حساسية(عيون قصائد الرثاء، وىي تدل عمى  القصيدة بالذات )من
 وقد سبق أن أشرنا إلى رأي عمي الحديدي فييا.



أما فخره فإنو لم يعالجو لداعي التقميد فحسب، بل لدواع تتعمق بشخصيتو الطموحة 
المعالجة نابعة من ه يجعل ىذ ماوطبيعتو القوية، إضافة إلى قراءتو لشعر الحماسة وتأثره بيا. م

المعاناة الصعبة. وىذا ما حدا محمد حسين ىيكل إلى أن يحكم عمى حيث ال يمحقو إال األقمون 
من اكبر الشعراء فحولة واكثرىم تبرزًا، ويرجع تبريزه في ىذه االغراض الى أنو كان يعبر بيا 

شارك بنفسو فيو وىذا سر  تعبيرًا صادقًا عما تنطوي عميو جوانحو ويتردد في اعماق قمبو أو عما
 .قوتو في وصف الحرب ووقائعيا 

ولو عدنا إلى أية قصيدة من قصائد في الفخر، لوجدنا فييا معاني االباء والشمم، 
واالعتزاز بالنسب. والفخر بالقوة والتغني بالشجاعة واالشادة بالمواقف الصعبة لوجدناىا تجد ما 

. وأنيا أيضًا تجسد تجاربو الواقعيو كما حدث فعاًل في نفسو من آمال عريضة وطموحات بعيدة
 وكما خاضيا بنفسو، وأنيا ال تخرج عن طبيعة، وال تتناقض مع صدق تجاربو.

وقصيدتو التي يفخر فييا بنفسو ويحرض بيا بني وطنو عمى الرد عمى الظمم، تستطيع 
 أن تحقق ىذه المعاني التي أشرنا إلييا، وفييا يقول: 

 أ  يسووووووووووووود وضوووووووووووويعه أبووووووووووووه الوووووووووووودحر أال
 لختوووووووووا  مسوووووووووري لووووووووو  ديوووووووووا ير محمتوووووووووه
 إذا الموووور  لوووو  يوووودل  يوووودر ال ووووور أ  سووووط 
 وموووووووو  ذا خووووووووو  المووووووووو   اموووووووو  حياتووووووووه
 واقتووووووووووووووا دا  ر يووووووووووووووة العووووووووووووووي  ظالمووووووووووووووا  
 عوووووود  يعوووووويش الموووووور  لوووووو  الوووووودحر خووووووامد  
 يوووووووووورب الضووووووووووي  ي شووووووووووا  لي تووووووووووذ وقعووووووووووه
 ع ووووووا  ع ووووووه الووووووودما إذا الموووووور  لوووووو  يعوووووووش
 مووووووووو  العوووووووووار أ  يرضوووووووووه ال توووووووووه بمذلوووووووووة

   امووووووووووووور  ال اسوووووووووووووت ي  ليوووووووووووووولةوأمووووووووووووو
 أبوووووووو  لوووووووو  حمووووووووا الضووووووووي  م ووووووووس ابيووووووووة
 تموووووووووووام  الوووووووووووه الع يوووووووووووا  لووووووووووورع ت   ووووووووووو 
 وحسوووووووو  ال تووووووووه م وووووووودا  إذا طالوووووووو  العوووووووود
 أيوووووووووود عوووووووووو  المرمووووووووووه ال ريوووووووووو  ترلعووووووووووا  

 

 ويم وووووووووووووك اعموووووووووووووا  المطالووووووووووووو  و ووووووووووووود  
 يضووووي  بطووووا  عوووو  يووووحبة السووووي   موووود 
 ع يوووووووووه لووووووووود ي سووووووووو  إذا ضووووووووواع م ووووووووود 
 أضوووووووووووور ع يووووووووووووه موووووووووووو  حمووووووووووووا  يوووووووووووو د 

 المحالووووووووا حموووووووود يسوووووووو   وتب ووووووووه لوووووووو  
 أي وووووووووووورب لوووووووووووو  الوووووووووووودميا بيووووووووووووو  يعوووووووووووود 
  وووووووووووذي  ووووووووووور  ي توووووووووووذ بالحوووووووووووك   ووووووووووود 

 الح ي ووووووووووة شوووووووووود بطووووووووووا بطوووووووووود  يحموووووووووو  
 ولووووووو  السوووووووي  موووووووا ي  ووووووو   مووووووور بعووووووود 
 وأ  شوووووووووود سوووووووووواق  دو  مسووووووووووعاي قوووووووووود 
 وق ووووووووووو  إذا سوووووووووووي  ا ذب شووووووووووو  وقووووووووووود 
 أرومتوووووووووه لوووووووووو  الم وووووووووود والتوووووووووور سووووووووووعد 
 بمووووووووووووا  ووووووووووووا  اويووووووووووووا  ابووووووووووووو  و وووووووووووود 
 واط وووووووووو  أموووووووووورا  يع ووووووووووز الطيوووووووووور بعوووووووووود 

 
صيدة طويمة، وكميا تجري في ىذا النمط الذي تتشابك فيو ضروب من المعاني التي والق

تجتمع عند خيط فكري ال يخرج عن طبيعتو األبية التي تأبى الذل واالستسالم، وىي معان تنبض 
 بالقوة والحيوية، وتحقق الكثير من المبادئ التي يؤثرىا الشجعان الصناديد.



ب الحرية. واستيجن الذل والظمم، وتمسك بمبادئ الحق. وقد أكد الشاعر فييا عمى مطم
أجداده. كما يؤكد عمى العريق واالعتزاز بأمجاد وخمص إلى الفخر بابائو واالعتداد بنسبو 

 طموحاتو العالية وآمالو العريقو والشك أنيا ليست مما يبالغ الشاعر فييا. 
ذا عرفنا أن الشاعر قد نظم ىذه القصيدة في منفاه. ات ضح لنا ما كانت تحممو نفسو وا 

من اباء وسمم، فعمى الرغم من االحداث الجسام التي المت بو وطمحت بامالو إال أنيا عمى 
 قسوتيا، لم تفت من عضده لم تضعف معنوياتو. 

وصحيح إننا نعثر لو عمى قصائد قميمة تشير إلى يأسو من الحياة والناس. وحقًا إننا 
، ولكن ىذا قميل إذا ما قيس بحماسو وفخره ولعل ذلك عنده )يرجع نممح شيئًا من ذلك في زىدياتو

الى تمك الحاالت النفسية التي غمبو فييا اليأس عمى أمره وىو وحيد شريد يعاني غصص الفراق 
ال فيذه النفس الطموح التي خاطرت وغامرت وتطمعت إلى الممك، وتمذذت ونعمت  والنفي، وا 

. كما يرجع أيضًا إلى  الحياة ولعميا لم تزىد إال مرغمة(بالحياة كانت بعيدة عن الزىد في 
ولعميا استوت في نفسو بفعل الخطوب واالحداث التي  )عاطفتو الدينية التي أخذت تقوى وتنمو(

ذا ىو يتحدث عن الحياة والموت والبعث والخير والشر، والشك أن  عمقت فيو عنصر التجربة، وا 
و وكثرة التجارب قد عمقت موقفو تجاه ىذه المسائل وانتيت بو الى استواء العناصر الثقافية لدي

 زىدي ممحوظ. من ذلك قولو يتحدث عن االنسان وفنائو.تيار 
 ب يمووووووووووووا وسوووووووووووور بوووووووووووواا الزمووووووووووووا   ديوووووووووووود
 قضووووووه اد  لوووووو  الوووووودحر وحووووووو ابووووووو الووووووورب
 لووووووووود تبوووووووووك ميتوووووووووا  حوووووووووا  يوووووووووو  رحي وووووووووه
 لموووووووووووا حوووووووووووذ  الووووووووووودميا وا    وووووووووووا قووووووووووودرحا

 

 ودخ ووووووووووحووووووووا ال مر ووووووووو  لووووووووو  العوووووووووالمي   
 و وووووووووووا الوووووووووووذي مووووووووووو  يووووووووووو به سووووووووووويبيد
 ل  موووووووووو  موووووووووا يمضووووووووو  ال توووووووووه ويووووووووورود
 سووووووووووووب مط وووووووووووة مووووووووووو ت  لطوووووووووووا ومعوووووووووووود

 
تجارية في وال يفوتنا أن نذكر ما تخمل الزىد من حكم ومواعظ، كان كثير منيا خالصة 

 الحياة وتعاممو مع الناس، وتتويجًا لقراءاتو المكثفة لشعرنا القديم.
لى  عن حقيقتو  خمرياتو المذين اثارا بين الدارسين خالفاً وتأتي االن إلى غزل البارودي وا 

موقفو منيا وصدقو فييا. وكان ىيكل قد استبعد وقوع الحب لمبارودي واستنكر صراحتو فيو، 
وربما أراد بذلك أن ينزه الوزير القائد من عبث الفتيان. وقد نسي ىيكل ما قالو البارودي في 

باء جمح بي و  -مقدمة ديوانو غرام سال عن دوافع قول الشعر عنده ))إنما ىي أغراض حركتني وا 
شوقي ضيف إلى أن يحكم عمى حب البارودي بأنو )غرام حقيقي كابده عمى قمبي(( وىذا ما دفع 

مع بعض الفاتنات في روضة المقياس وفي حموان، وكاد ينفطر لو قمبو اسى وحزنًا وسالت 
 . دموعو فيو مدرارًا، لما كان يتخممو من اليأس الالذع والقنوط الممض(



وأظن بعد ذلك لسنا بحاجة لمتأكيد عمى صدقو الشعوري والفني في موضوع الحب الذي 
 ن مثل قولو:نظم فيو روائع تفيض بالوجد م

   ووووووووووووووووو  الو ووووووووووووووووود ع يوووووووووووووووووه لب وووووووووووووووووه
 وتمموووووووووووووووووه مظووووووووووووووووورة يشووووووووووووووووو   بطووووووووووووووووووا
 يوووووووووووا لطوووووووووووا مووووووووووو  مظووووووووووورة  موووووووووووا قاربووووووووووو 
 مظوووووووووووووووووورة ضوووووووووووووووووو  ع يطووووووووووووووووووا حدبووووووووووووووووووه
  رسووووووووووو  لووووووووووو  ال  ووووووووووو  ممووووووووووو  حبووووووووووووه
 يووووووووووووووووووا  ووووووووووووووووووزاال  ميووووووووووووووووووب  أحدابووووووووووووووووووه
 قووووووووووود م  ووووووووووو  ال  ووووووووووو  لسوووووووووووتوحه بوووووووووووه
 ال تعذبوووووووووووووووووووووووووه ع وووووووووووووووووووووووووه طاعتوووووووووووووووووووووووووه
   وووووووووو  اليوووووووووو س ع ووووووووووه حسوووووووووو  الممووووووووووه
 لوووووووووووو له موووووووووووو  أشووووووووووووت   مووووووووووووا شوووووووووووو م 

 

 وتوووووووووووووووووله اليووووووووووووووووبر عمووووووووووووووووه لشوووووووووووووووو ا 
 الشوووووووووووووووو  ل امووووووووووووووو  مط  ووووووووووووووواع وووووووووووووووة 

 مطوووووووووووووووبط الح موووووووووووووووة حتوووووووووووووووه امطت وووووووووووووووا
  ووووووووووووووووو  أ راحوووووووووووووووووا ل امووووووووووووووووو  شووووووووووووووووور ا
 وسوووووووووووووووو ته ادمعوووووووووووووووو  حتووووووووووووووووه ز ووووووووووووووووا
 بيوووووووووووووووود السووووووووووووووووحر تضووووووووووووووووح  شووووووووووووووووب ا
 امووووووووووووووه حوووووووووووووو  ع ووووووووووووووه موووووووووووووو  م  ووووووووووووووا
 بعوووووووووووووووووودما تيمتووووووووووووووووووه لطووووووووووووووووووو ل ووووووووووووووووووا
 ليووووووووك واسووووووووتوله ع ووووووووه الضووووووووحك الب ووووووووا
 موووووووووووووووو   وووووووووووووووورا  واليووووووووووووووووك المشووووووووووووووووت ه

 
حن ال يخامرنا وكما كان البارودي صريحًا في حبو فقد كان صريحًا في وصفو الخمر ون

شك في أن الشاعر قد اقترف أثم الخمرة كما اقترف اثام الحب والذي يستيويو عشق الجمال 
ويمارسو، يمكن أن يستيويو شرب الخمرة فيمارسو. وىكذا راح شاعرنا بصراحتو المعروفة يتغنى 

خبير مارس  )بالخمرة وآثارىا في العقول واالحاسيس وأوصافيا في ألوانيا وجدتيا وعتقيا، غناء
الشراب حتى عرف أسرار التجربة، كل ذلك في عاطفة تفيض قوة وحيوية، بل تفيض فرحًا 
وبيجة ولذة وكأنما يريد أن يمنحنا محبة الحياة، وديوانو مميء بمجالس الشراب في ليالي األنس 

 .يصف دنانيا وندمانيا وكؤوسيا وسقاتيا وصفًا رائعًا في أكثره(
أو قصائد )ال تقل في رة في ديوان البارودي مقطوعات قصيرة وتحتشد قصائد الخم

 من مثل قولو:  روعتيا عما نظمو شاعر الخمر القديم ابو نواس(
 أدر ال وووووووووووووووو س يووووووووووووووووا موووووووووووووووودي  وحووووووووووووووووا 
 شوووووا  سووووومع  ال ضوووووا  لووووو  رومووووو  ال  ووووور
 لطووووووو  مرعووووووو  الطووووووووب وم موووووووه التيووووووواب 
 ال تطووووووووووووووووا الم وووووووووووووووووس لطوووووووووووووووو  اليطووووووووووووووووا
 تبعوووووووووووووو ال طوووووووووووووو والسووووووووووووورور وتمحوووووووووووووو

  ال واعوووووووووووووو  حسووووووووووووووما   بووووووووووووووي  موووووووووووووودما 
 يشوووووووووووووووووووووواقو  بووووووووووووووووووووووال  وس مووووووووووووووووووووووداما
 لوووووووووووووو  أبوووووووووووووواري   ووووووووووووووالطيور اشوووووووووووووورأب 

 وأسوووووووووووووو يمطا ع ووووووووووووووه  بووووووووووووووي  ال ووووووووووووووداة 
 وسوووووووووووووو   الطيووووووووووووووور لوووووووووووووو  العووووووووووووووذبا 
 وموووووووووووووراب المموووووووووووووه ومسووووووووووووورب الحيووووووووووووواة
 موووووووووو  ألووووووووووي  ا شوووووووووووا  لوووووووووو  حسوووووووووورا 

   م وووووووووووا شووووووووووو اةمووووووووووو  لووووووووووو اد الحوووووووووووزي
 ورعابيووووووووووووووووووووو   الووووووووووووووووووووودمه خ ووووووووووووووووووووورا 
 حوووووووووو   الشوووووووووومس لوووووووووو  قموووووووووويص إيوووووووووواة
 حوووووووووووذر ال توووووووووووك مووووووووووو  يوووووووووووياب المبوووووووووووراة



 حاميوووووووووا  ع وووووووووه ال ووووووووو وس مووووووووو  الرألوووووووووة
 وم ووووووووووووووو  إذا شووووووووووووووو ا خ ووووووووووووووو  أ  ا رض
 ت ووووووووووووووك واس لووووووووووووووذة العوووووووووووووويش ال سووووووووووووووو 

 

 يرضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعمط   ا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 
 ظ ووووووووووووووووووووووووو  تووووووووووووووووووووووووودور بوووووووووووووووووووووووووال  وا 
 االموووووووووووووووام  لووووووووووووووو  عوووووووووووووووال  الخطووووووووووووووورا 

 
وقد ارتبط غزلو وخمريتو بوصف الطبيعة ، وعمى الرغم من كثرة قصائده في الوصف إال 

سواء في مصر أو في جزيرتو سرنديب حيث منفاه،  أن الطبيعة التي تقمب في ظميا البارودي،
قد سيطرت عمى ريشتو الفنية، وكانت واحدة من العناصر التي أثارت شاعريتو. وربما كانت 

 طبيعة مصر قد أثارت في نفس الشاعر من المشاعر ما عكست تجاربو الصادقة.
ذا كانت بعض قصائده في وصف الطبيعة قد استمدت صورىا من الشعر ال قديم وا 

بعينيا ألن أنو أفرد لو قصائد وغدت بسبب ذلك تقميدية، إال أن )الجديد في وصف البارودي 
لى وصف  شاعريتو وحواسو المرىفة وتذوقو الحاد لمجمال كانت تدفعو إلى قول الشعر، وا 

 . مشاىداتو ال كما ىي في الطبيعة، ولكن يخرجيا ممونة بشخصيتو وشعوره وأفكاره(
 ي وصف النجوم: من ذلك قول ف

 أرعوووووووه ال وا ووووووو  لووووووو  السوووووووما   ووووووو   لووووووو 
 وتوووووووووورب ال ريووووووووووا لوووووووووو  السووووووووووما    مطووووووووووا
 بيضووووووووووووووا  مايووووووووووووووعة  بوووووووووووووويض معامووووووووووووووة

 

 عموووووووووووود الم ووووووووووووو  رحيمووووووووووووة لوووووووووووو  توووووووووووودل  
 ح  وووووووووووووا  قووووووووووووورط بال موووووووووووووا  مريووووووووووووو 
 لوووووووووو   ووووووووووو  ادحووووووووووو  بوووووووووو رض ب  ووووووووووو 

 
 والقصيدة طويمة وكميا عمى ىذا النمط من الوصف المادي الحسي.

ودي قد اتفقوا عمى ممكتو الخيالية، خصوصًا في إن الذين تحدثوا عن وصف البار 
وصف الطبيعة التي أثرت في مشاعره وأحاسيسو، كما تحدثوا عن صدقو فييا يقول ىيكل عن 
ىذا الوصف )وكما اختزنت ذاكرتو لمشعر صدر شبابو فقد اختزنت في ىذه السنوات المتعاقبة 

تحدث في شعره عنيا، ويصف بديع ما زاده حبًا ليا وتعمقًا بيا وما جعمو يمن صور مصر، 
 .مناظرىا وصفًا لم يسبقو إليو أحد(

حين انتقل بيا من )عالم واضحًا، لقد حقق شاعرنا في قصائده السياسية والوطنية تطورًا 
العمل من أجل الجميع، ومن محور الحياة الخاصة الفردية الذاتية التي يعيش فييا، إلى محيط 

لنضال الوطني الكبير، ثورة يريدىا أن تمتد من نفسو إلى مواطنيو، الذي يدور فيو إلى مجال ا
 .فتوقفيم ليتأصموا أسباب ذليم وعمة ظمميم(

كما شاع لدى شعرائنا المحدثين أمثال وصحيح ان شعر الحنين قديم في تراثنا االدبي، 
شوقي والكاظمي وغيرىما. غير أنيم لم يبمغوا منو ما بمغو البارودي من دقة في الوصف وصدق 

 في اإلحساس وحرارة في العواطف. 



فقد كان ىذا الشاعر يعاني غصص الغربة أكثر من سبعة عشر عامًا، يبكي حالو 
يب لدواعي حبو لمصر، فيخشع لطبيعتيا ويصف وحشة ويرثي زوجتو وأوالده، وأصدقاءه، ويستج

كل ذلك والشاعر يمتمك الغربة وعذابيا، ويكشف عما آلت إليو نفسو من شوق لمصر ولمن فييا، 
قياد فنو، حتى لكان شعر الحنين كان ينتظر من يكشف عن أصالة بعد طول غياب، ويحيي 

 معانيو بعد أن غابت عن الشعر مئات من السنين. 
ن درسوا شعر البارودي يتفقون عمى أن موضوع الحنين يمثل لديو أروع ما تناولتو والذي

ريشة ىذا الشاعر. صدق إحساس وحرارة عواطف ألنو قد استمد مادة تجارية فيو مما كان يعانيو 
 ويكابده وىو كثير.

 ولنستمع الى إحدى قصائد التي يقول فييا: 
 ردوا ع وووووووه اليوووووووبا مووووووو  عيوووووووري الخوووووووال 

 عوووووويش مووووووا الحوووووو  خما  ووووووهموووووواض موووووو  ال
 يووووووووا  اضووووووووبي  ع يمووووووووا حووووووووا إلووووووووه عوووووووودة  
  بوووووووووووت  لووووووووووو ظ   يووووووووووووم  بعووووووووووود لووووووووووورق  
 لوووووووووووواليو  ال رسووووووووووووم  طوووووووووووووع ال يوووووووووووواد وال
 ابيووووووووووووو  مم وووووووووووووردا  لووووووووووووو  رأس شووووووووووووواع ة
 ولووووووووووو ميراموووووووووو  وبووووووووووردي بالموووووووووودب ل وووووووووو 
  وووووووووواا الووووووووووردب ابويووووووووووه لطووووووووووو مم طوووووووووو 

 

 وحوووووووووووا يعوووووووووووود سوووووووووووواد ال موووووووووووة البوووووووووووال  
 لوووووووو  يوووووووو حة ال  وووووووور إال حووووووووا  ب بووووووووال 

   ليوووووووووه أقبوووووووووال بالويوووووووووا يوووووووووو  أموووووووووا 
 وسوووووووووا  يوووووووووم  ال يوووووووووال  بعووووووووود إ موووووووووال 
 ق بوووووووووووو  إلووووووووووووه زحوووووووووووورة الوووووووووووودميا بموووووووووووواا
 م ووووووووا ال طووووووووام  لووووووووو  المريووووووووا ال ووووووووال 
 لخ تموووووووووو  لوووووووووور  طيوووووووووور بووووووووووي  اد ووووووووووال 
 لووووووووووووووو   وووووووووووووووو  عيموووووووووووووووا  ال راع وال داا

 
والقصيدة طويمة، تحتفل بالوصف  الدقيق والمشاعر الرقيقة والعواطف الدافقة وتختمط 

شاعر العامة االنسانية، كما إنيا تنبئ عن الموقف الصادق لمتجربة فييا المشاعر الفردية بالم
 الذاتية التي تختمط بالتجربة اإلنسانية العامة.

بقي ان نعرف شيئًا عن مفيوم الريادة الشعرية لمبارودي، ىذه الريادة التي حققت لو 
من شعر اه مجده االدبي وأتاحت لو ما لم تتح لغيره من شعراء جيمو، ذلك أن ما استعرضن

مكاناتو الفنية التي استطاع أن يعيد بيا لمشعر العربي  الشاعر وشاعريتو، وممكاتو االدبية، وا 
أصالتو وعمقو ونقاءه، لم تتحقق إال بمجموعة عوامل، بعضيا يتعمق بممكاتو الشخصية وبعضيا 

التي اآلخر يتصل بظروف استنزف قدراتو الخاصة وحركت في نفسو عوامل الطموح والريادة 
 تتحقق لدى غيره من شعراء جيمو.

إن مفيوم الريادة ال يعني، تحقيق التجديد والخمق واالبتكار في المعاني واألساليب والمغة 
نما يعني بعث الشعر العربي إلى ما يصمو بشعرنا القديم، روعة أسموب  والموضوعات وغيرىا، وا 



ينتج عن ىذا كمو من بعد عن االبتذال ورصانة لغة وجزالة لفظ وصحة تركيب ومتانة عبارة. وما 
 في الموضوعات واالسفاف في األفكار والضعف في المعاني، وكمف بالبديع وأثقالو.

نما عر والواقع ان الشاعر ال بي عمى عيد البارودي لم يستطيع أن يحقق شيئًا من ىذا، وا 
لوان البديع ويثقمو بما إلى ما يحيمو الفاظًا مرصوفة وعبارات ركيكة، وراح يحشده باىبط بالشعر 

يتييأ لو من جناس وطباق ومقابمة وحشو حتى إذا جاء البارودي سما بالشعر وبعث القصيدة بعثًا 
بماضييا الزاىر ويحقق ليا نوعًا من الواقعية التي المحنا الى بعض صورىا، كما جديدًا يصميا 

 ر الجديد.حقق ليا من الصدق الفني والشعوري ما ارتفع بيا إلى مستوى الشع
)أكد عمى النماذج القديمة الرائعة واكبر الظن أن الذي ىيأ لمبارودي كل ىذا ىو أنو 

يحفظ ويستظير ويزاول صنع الشعر، وبذلك اعاد لمشعر العربي سيرتو األولى عند شعراء 
الجاىمية واإلسالم من الرواية واالستظيار ثم المزاولة وأيضًا من التعبير الواضح المستقيم عن 

 .مشاعر صاحبو(
 لكن ما الذي حقق لمبارودي ىذه الريادة؟ 

ىناك مجموعة من العناصر التي ىيأت لو ىذا المجد الريادي وفي مقدمتيا عنصر 
الثقافة وىي تتوزع بين العربية التي شغف بيا واستظير الكثير من شعرىا، وىي التي حققت لو 

 القدرة عمى االحتذاء.
العنصر قافة التركية والفارسية التي نظم فييا شعرًا وكتب نثرًا. وأما وربما أفاد شيئًا من الث

الثاني فيو جنسو الشركسي الذي ظير طابعو في شعره، وأظير اعتدادًا بنفسو واعجابًا وفخرًا 
 بنسبو وىو الذي دفعو ألن يسمو إلى الطموح، ومنو الطموح االدبي.

سبيل الفروسية ليحقق بيا  ى ارتيادومما يتصل بيذا طبيعتو الجادة التي اسممتو إل
طموحاتو الشخصية ويعيد بوساطتيا امجاد ابائو واجداده. وقد وضح ىذا في كثير من قصائده 

 في الفخر والحماسة.
مكانات فمما  ومما يتصل بعنصر الطبيعة الشخصية، مواىبو الخاصة من ذكاء وقدرات وا 

أ ويحفظ، وىي التي بوأت لو المناصب ما يقر توفرت لدى غيره، وىي التي ىيأت لو استيعاب 
 العالية في الحكم.

وربما يكون لمبيئة المصرية أثر واضح في ىذه الريادة، وىي العنصر الذي أمده بمادة  
تجاربو وصوره الواقعية الناضجة، فقد مضى بما تييأ لو في سني حياتو األولى من حب وخمر 

ال كما راح يصف مشاىداتو في قصور الخديوي بعيدًا عن االفتعوعالقات يصفيا وصفًا رائعًا 
اسماعيل وعباس ويصور ما فييا من بذخ وليو ومن بديع ما تحتويو القصور، وتييأ لقمبو في 
ىذه األجواء أن يحب ويكشف في صراحة عن حبو، كما تييأ لو أن يصف الخمرة التي كانت 



اسية وصور اجتماعية قصيدة تعج بيا قصر الخديويين. وقد أمدت مصر بما فييا من أحداث سي
 البارودي بالموضوعات الجديدة والمعاني المختمفة.

ىذه وغيرىا من العناصر ىي التي دفعت بالشاعر وشعره ألن يعيد المجد االدبي بما 
 حقق لو مكان الصدارة والريادة االدبية، فكان دون منازع رائدًا لمشعر العربي الحديث.
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