
 المحاضرة الرابعة
 جماعة اإلحياء

 أواًل: الشعراء المحافظون:
بقي الشاعر العربي عمى عيد الحكم التركي متخمفًا، شأنو شأن اي نشاط فكري أو عممي 

 أو اجتماعي.
ذا كانت مصر قد تمكنت من أن تفمت من ِعقال الحكم المباشر لألتراك، منذ عيد  وا 

و الضيقة، إذ انصبت جيود ىذا الوالي عمى ما يحقق محمد عمي، فإن األدب ظل يدور في دروب
لو أطماعو في السيطرة عمى مصر. )ومن ثم بقي الشعر والفن عمى صورتو السالفة في العصور 
العثمانية ينبع من التكمف، ويسير في أخاديد الصنعة، ويعيش في سراديب الضعف والتيالك. 

، التي سمكيا اسالفيم ومعاصروىم في البالد وظل الشعراء يسمكون نفس الدروب الممتوية الضيقة
العربية من أمثال الشيخ اسماعيل الخشاب والشيخ حسن العطار والشيخ شياب الدين محمد بن 

وغدا جسمًا يخمو من  -اسماعيل والسيد عمي الدرويش. ينشدون شعرًا فقد روحو العربي الخاص
طرابًا والتواء، أشبو باألحاجي واأللغاز، الحياة. فقد أحالتو الصنعة والتكمف ضئياًل بديعتو اض

واصبح المثال األعمى لمشاعر قدرتو عمى تكبيل شعره بأكبر عدد من أغالل الصنعة التي تكتم 
 .أنفاس الخصائص الفنية وتذىب بروح الشعر ومعناه(

وىذه الصورة التي سمكيا الشاعر في مصر كانت عمى ضعفيا وتخمفيا افضل من 
من الشعراء تنيض يا شعراء االقطار العربية األخرى، فقد وجدنا مجموعة الصور التي ترك

بالشعر )ولكن في بطء شديد عمى نحٍو ما يصور ذلك عمي ابو النصر، وعبد اهلل فكري وعمي 
ومحمد البجاري وعبد اليادي االبياري وصالح الميثي وعبد اهلل النديم ومحمود صفوت الساعاتي 

 مجدي وغيرىم.
لرغم من ان ىؤالء ىم من جيل البارودي، إال أنيم لم يفيموا الشعر إال عمى أنو وعمى ا

)لم يزد عمى أنو نديم في المحافل يمقى سامعيو ويعاشرىم ويضحكيم بالممح واألحاديث... ذلك 
ألن ذوق العصر الذي عاش في الظممة الفكرية والسياسية قيم الشاعرية عمى أنيا المياقة، وذرابة 

 .وىي قبل كل شيء صناعة كالم وتنميق ألفاظ، وبراعة المساجمة واإلقحام(المسان، 
ومعنى ىذا ان الشعر ظل يجري في دروب الضحالة، حتى إذا ظير البارودي انتشمو 
من واقعو المتخمف ونيض بو إلى ما يسمو بشأنو، ووصمو بتمك الجذور البعيدة التي حققت لو ما 

 ن عظمة ويتوق إلى األبداع في الفن الشعري.كان يصبو إليو من عز ويتمنى م
 )محمود سامي البارودي( 

 م8091 -8181
 الحياة والسيرة:



ولد محمود سامي البارودي من أسرة شركسية. سبق ليا أن حكمت  8181في سنة 
مصر لقرن ونصف القرن، وليذا النسب أثره في تطمع البارودي نحو المجد، المجد السياسي 

نو ومنذ أن شب، شب معو شعور بالسعي نحو السؤدد والسيادة، كثيرًا ما تردد والمجد األدبي، أل
 عمى لسانو فخرًا بآبائو وأجداده في مثل قولو:
 مننننننننننن اللذنننننننننننر ال ننننننننننر الننننننننننن ين سنننننننننننيوف م
 إ ا اسنننننننننيد منننننننننل م سنننننننننيد  نننننننننر  سنننننننننيذ 

 

 ل ننننننننا فنننننننني حواشنننننننني  نننننننند داجيننننننننة ف ننننننننر 
 يذزعنننننننننننننت االفننننننننننننن   واليذنننننننننننننت الننننننننننننند ر

 
شاعر، لتجعل منو رجاًل يناضل الحياة بيمة وقوة وكانت أمو تثير في نفسو ىذه الم

خصوصًا بعد ان تعرض لميتم وىو السابعة من العمر، فكانت تحدثو عن عظمة أبيو وبطولة 
جده وشيرة خالو )ابراىيم( في ميدان نظم الشعر، مما حدا بو إلى يفخر بو شاعرًا حين فخر 

 بشاعريتو ىو فقال:
 ألنننننننننننننننننننا فننننننننننننننننننني الشنننننننننننننننننننعر عريننننننننننننننننننن  

  ننننننننننننننننننننننننننننالي ننننننننننننننننننننننننننننان إبننننننننننننننننننننننننننننرا يم 
 

 لننننننننننننننننننننم أر نننننننننننننننننننن  عننننننننننننننننننننن   لننننننننننننننننننننة 
 فيننننننننننننننننننننننننن  مشننننننننننننننننننننننننن ور الم النننننننننننننننننننننننننة

 
وكان لنسبو الشركسي الذي يعتد بو أثرىما في تأكيده عمى عنصر البطولة والشجاعة في 

بعد أن انتيى من دراستو األولية ليكون مع رفاقو من شعره وربما شجعو لالنضمام إلى الجيش، 
ترصده، فقد وقف الخديوي سعيد بحماقة ضد أبناء الشراكسة الذين سبقوه إليو. ولكن القدر كان ي

معاىد التعميم والجيش، وحين أغمق معظميا، حيل بين الفتى وبين طموحو في أن يكون ضابطًا 
الطموح وجد أسبابًا أخرى تحقق لو ما كان يسعى لو ميابتو في صفوف المقاتمين. ولكن الشاب 

حتوي نفائس المخطوطات والمطبوعات غميو، فقد وجد ذلك في مكتبة خالو إبراىيم التي كانت ت
من دواوين الشعر وكتب التاريخ. كما وجد ذلك في مكتبات االستانة، حين وصميا بعد مغادرتو 

 مصر التي ضاقت بنفسو وبطموحاتو.
وفي عاصمة األتراك، يكتسب الشاعر خبرة في الحياة، ومعرفة بشؤون الناس وسعة في 

 الثقافة.
إسماعيل الذي وثق بو، وعينو قائدًا لكتيبتين من فرسان ويعود إلى مصر مع الخديوي 

 .8188حرسو عام 
ولقد حققت عودتو إلى صفوف الجيش ما كان يتمناه من مجد وسؤدد، وخصوصًا حين 

فكان فييا قائدًا منتصرًا  -شارك في الحروب التي خاضيا االتراك ضد خصوميم األوربيين
 وجنديًا شجاعًا ال يعرف اليزيمة.



ت، بما يؤكد قوة شخصيتو واالعتداد سد العديد من قصائده تمك االنتصاراولقد ج
بشجاعتو. وربما عكست تمك القصائد أيضًا، قدرتو الفنية في نظم الشعر، كما عكست طموحاتو 
السياسية. ولقد كان اعتداد البارودي بنفسو، وفخره بنسبو أشد ما يميزه من غيره من الشعراء، 

 أليس ىو القائل:
 لنننننننني حمنننننننند الضننننننننيم لذننننننننس أبيننننننننةأبننننننننت 

 ولنننننني مننننننن بننننننديه الشننننننعر مننننننا لننننننو ي وينننننن 
 

 وق نننننننننننٌ  إ ا سنننننننننننيم ا    شننننننننننن  وقننننننننننند  
 ع ننننننن  جبننننننند ال ل ننننننناد فننننننني الننننننندو ريننننننند 

 
)ياور( الخديوي.  كانت ضروب البسالة التي أمدىا البارودي سببًا في ترقيتو إلى مرتبة
عمى اتصال مستمر وقد ىيأ لو ىذا الموقع أن يحيا في بحبوحة من رغد العيش، وأن يكون 

بالخدييو وعمى مقربة من الحياة المينة التي تتمثل بالقصور الثالثين التي كان اسماعيل قد ابتناىا 
لو في القاىرة واالسكندرية واالقاليم، والتي )مألىا بألوف الجواري الحسناوات والوصفيات 

وفي أجواء ىذه  ات(الجميالت. وأتى ليا بفرق من المغنيات والراقصات والممثالت والعازف
القصور، قضى شاعرنا ثماني سنوات، وتييأت لو كل أسباب النعيم بما شاء في مجالس الطرب، 
وتدغدغ صور الحياة الالىية أوتار حسو وتغوص إلى أعماق مشاعره، وتتحول في نفسو تجارب 

بو من اقبال حقيقية بعيدة عن الزيف، وتصير بعد ذلك قصائد تطفح بالحيوية وتجسد ما في شبا
عمى الحياة واندفاع إلى الممذات ولم ال تكون كذلك والشاعر يفصح عنيا بصراحة المعروفة إذ 

 يقول:
   عننننننت فنننننني حنننننن   ننننننزالن الحمنننننن  وسننننننلي
 واعجبيلنننننننننننني ع نننننننننننن   م العنننننننننننن ود ل ننننننننننننا
 ف يب ننننننننننن  العننننننننننن د ملننننننننننني منننننننننننا أراد ف ننننننننننند

 

 وبعننننننت السنننننن د فنننننني لينننننند ال ننننننو  وسننننننلي 
 صننننننننننبابة ل  ننننننننننت سننننننننننري إلنننننننننن  الع ننننننننننن

 وحنننننني والضننننننل  بنننننندليأسنننننن مت ل شننننننو  ر 
 

 غير أن الشاعر يعمن أن حبو ىذا لم يكن حبًا خميعًا فيقول:
 والعشنننننننننننن  م رمننننننننننننة إ ا عنننننننننننن  الذينننننننننننن 

 
 عّمنننننننننننا ي نننننننننننيم بننننننننننن  ال نننننننننننوي ا صنننننننننننور 

 
قصر اسماعيل يراقب الحياة المصرية ويتكشف ابعادىا مكث البارودي ثماني سنوات في 

السياسية واالجتماعية والخمقية، ولم يقف في كل ذلك متفرجًا بل راح يمعن فييا ليكون في نفسو 
صورة كاممة لدقائقيا. وقد اكتشف أن الذين يحكمون مصر وقتئذ، يقيدون شعبيا بالسالسل، 

وأبى أن يغض الطرف عنو، ولم تمنعو مسؤولياتو ويتآمرون عمى شعبيا وقد حز ذلك في نفسو، 
الكبيرة ووظائفو العالية التي شغميا من ان يقف الموقف الوطني المطموب وىو موقف حال بينو 

 وبين أن يكون شاعرًا لمبالط، وىذا ما يؤكده شعره في تمك الفترة.



ختو المدوية، وتسوء حال البالد، وتثور بسببيا الشاعر األبية، فيطمق عمى أثر ذلك صر 
 ليفضح بيا فساد الحكام، ويكشف ظمميم ويؤلب الناس عمييم فيقول:

 قامنننننننت بننننننن  منننننننن رجننننننناد السنننننننوء  ا ذنننننننة
 مننننننننن  نننننننند و ننننننننٍد ي نننننننناد الدسننننننننت يدفعنننننننن 
  لّننننننت ب ننننننم مصننننننر بعنننننند العننننننز واضنننننن ربت

 

 أو ننن  ع ننن  النننلذس منننن بننن س ع ننن  شننن د 
 ب ضنننننننننًا وي ذظننننننننن  النننننننننديوان منننننننننن م ننننننننند
 قواعنننننننند الم نننننننن  حينننننننن  ظنننننننند فنننننننني   نننننننند

 
تو الالمية ىذه، من عيون قصائده النقدية الثائرة التي تجسد ما في طبيعتو وتعد قصيد

من إباء وشمم، وتصور ما كان يجري في مصر عمى عيد اسماعيل. وتضطرب امور البالد 
اضطرابًا شديدًا ينتيي بمجيء الخديوي توفيق بداًل من أبيو اسماعيل. وتسقط وزارة لتحل محميا 

مب البارودي بين وزارتي االوقاف والحربية. ثم يقور الجيش في آخر أخرى، وينتيي المطاف بتق
 األمر بقيادة أحمد عرابي ومشاركة البارودي ومجموعة من الضباط الوطنين.

غير أّن األمور تنتيي في آخر األمر بفشل الثورة ويموم الثوار بعضيم البعض اآلخر 
محاكمة صورية إلى خارج البالد،  وينتخي بيم المطاف إلى االستسالم، وينفى معظميم بعد

 وتكون جزيرة سرنديب النائية مقرًا لنفي الشاعر ليقضي فييا سبعة عشر عامًا أو يزيد.
ُمقمة البارودي وبعض صحبو إلى جزيرة  -، تبحر إحدى بواخر االنكميز8111في نياية 

اخرة تغادر سرنديب. ويطل الشاعر عمى ساحل مصر ليمقي عميو نظرة الوداع. وما تكاد الب
أرض النيل حتى ترتفع عواطف الشاعر الدافقة لمتحول إلى مشيد حزين ينتيي إلى تجربة 

 صادقة، تجسدىا قصيدتو النونية التي يبدأىا بقولو:
 ولّمنننننننننننننننا وقذلنننننننننننننننا ل نننننننننننننننودا  وأسنننننننننننننننب ت
 أ ّبنننننننننننننت بصنننننننننننننيري أن يعنننننننننننننود فعزلننننننننننننني

 

 منننننننننننندامعلا فنننننننننننننو  اليرا ننننننننننننن   نننننننننننننالمزن 
 ولاديننننننننت ح منننننننني أن ي ننننننننو  ف ننننننننم ي ننننننننن

 
ن ىذا الموقف قد حقق لشاعرنا تجربة تسمو عمى كل تجاربو السابقة ألن وال شك إ

أبعادىا ال تقف عند حدود نفس الشاعر فحسب، بل تمتد إلى أطراف أخرى، ىي األرض والوطن 
واألىل واألوالد ورفاق الجياد، فيؤالء كميم يشكمون حدودًا لتجربة الفراق والغربة، عمى الرغم من 

و أن جربيا حين فارق الوطن جنديًا مقاتاًل ضد اليونانيين والروس وغيرىم. أن الشاعر قد سبق ل
ولكن شتان ما بين الحالين. وفي بيئة الغربة الجديدة ىذه، ال تستقر نفس البارودي عمى حال بل 
ىي تضطرب اضطرابًا شديدًا حتى في عالقات الشاعر مع رفاق السالح الذي دّب الخالف 

مى الخصوص. وكان ذلك من أشد ما عاناه من عذاب نفسي أنتيى في بينيم وبين البارودي ع
آخر األمر إلى أصابتو بالعديد من األمراض، وعمى الخصوص في إحدى عينيو التي بدأت تفقد 



وظيفتيا البصرية، واعتل بعض اعضاء جسده. وينتيي ذلك كمو باعتزالو معظم الرفاق مكتفيًا 
 ثرًا العزلة عن الناس.بخادمو األسود الذي اصطحبو معو، مؤ 

وتمضي أيام الشاعر رتيبة، وتتبعيا سنون أكثر رتابة. ويمعن الشعور بالضياع في نفسو 
 حتى يصير شبحًا مخفيًا.

ويضاف إلى ىذا ما كان يصمو من أخبار سيئة عن أىمو وأصحابو. فقد تخطف الموت 
ة، وتدركو ربة الشعر بالقاىرة. وينزل الخبر عمى الشاعر )نزول الصاعق 8111زوجتو عام 

 بقيثارتيا، تنشد لو نشيد الرثاء حتى ال يبخع نفسو عمى أثرىا بنصف نفسو فيقول:
 أيننننننننننننننند الملنننننننننننننننون قننننننننننننننندحت أي زلننننننننننننننناد
 أو لنننننننننت عزمننننننننني و نننننننننو حم نننننننننة في يننننننننن 

 

 وأ نننننننننننننننرت أينننننننننننننننة شنننننننننننننننع ة بذننننننننننننننن ادي 
 وح منننننننننت عنننننننننودي و نننننننننو رمننننننننن   نننننننننراد

 
)ومطولة البارودي وقد طفحت مرثيتو لزوجتو بعواطف الموعة حتى قال عنيا أحد النقاد 

التي يبكي فييا زوجتو الحبيبة ويندبيا عمى البعد، من نادر الشعر العربي، فقمياًل ما رثى الشعراء 
والحزن في القصيدة حزٌن العرب زوجاتيم، ذلك ألن رثاء النساء لم يكن مألوفًا في البيئة العربية، 

وتتوالى األحداث  الزوج والزوجة(عميق جدير بأن يعد نموذجًا في الشعر العربي لمعاطفة بين 
الجسام عمى الشاعر، فيصدمو القدر وفاة الزوجة بوفاة أحدى بناتو، ويعزف ليا نشيد الموت مرة 

 أخرى فيقول:
 فزعنننننننننننت إلننننننننننن  الننننننننننندمو  ف نننننننننننم يحبلننننننننننني
 ومننننننننننننا قصننننننننننننرت مننننننننننننن دمننننننننننننه ول ننننننننننننن

 

 وف ننننننننننننند النننننننننننننندمه علننننننننننننند الحننننننننننننننزن داء 
 إ ا   ننننننننننننن  ا سننننننننننننن    ننننننننننننن  الب ننننننننننننناء

 
الشاعر يتوالى نعي موت اصدقاء العمر ورفاق الجياد، ليحمل  وفي ىذه الفترة من حياة

معو أخبار من عصف بيم الموت. وكان من بينيم الشدياق وعبد اهلل فكري. فبكاىما بكاٌء حارًا 
يشتد بالشاعر المرض، ويحال إلى لجنة من األطباء التي  8111وبكى معيما الوطن وفي سنة 

د قدماه تحط ارض امصر، حتى ينشد قصيدتو المشيورة تقرر ضرورة عودتو إلى مصر. وما تكا
التي شيدت لو بالحب والوفاء لمصر وألىميا، كما شيدت بقمة نضجو الفني وصدقو الشعوري. 

 وفيما يقول:
 أبابننننننننننننند رأي العنننننننننننننين أم  ننننننننننننن   مصنننننننننننننر

 
 فننننننننفلي أر  في ننننننننا عيولننننننننًا  نننننننني السننننننننحر  

 
اعر بداره المطمة عمى النيل، تبقت من عمره والتي قضاىا الش وفي السنوات الخمس التي

بيتًا، غير  3188عمل عمى تنقيح ديوانو الضخم، فراح يقرأ شعره من جديد حتى اكتمل لو في 



بيتًا، وغير المقطوعات التي وردت في كتابو )قيد  441قصيدة وكشف )الغمة( وعدد أبياتيا 
 األوابد(.

نظير، حتى صارت منتدى وتميزت داره وحياتو في تمك السنوات بنشاط أدبي منقطع ال
أدبيًا مشيورًا، يستقبل فيو الشعراء واألدباء، وقمما تخمف عن زيارتو شاعر مشيور أو أديب 
معروف. كما تضمنت تمك الفترة عناية بمختاراتو المشيورة التي جمع فييا شعرًا لثالثين شاعرًا 

بدأىا ببشار وانتيى فييا بالشاعر  وقد رتبيا ترتيبًا زمنيناً وأنتخب منيا ما ينسجم مع ذوقو الرفيع. 
ابن عنين. لم يكد ينتيي من ترتيب ديوانو الضخم ومختاراتو الرفيعة حتى سقط قممو في كانون 

 ، وكأن القدر كان ينتظر منو إكمال رسالة في فن الشعر.8194األول عام 
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