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ِدَمْشِقيَّاُت َشْوقي وَشاِميَّاتُه
ْعر والَفنِّ واجَلمال ظالٌل وارفٌة من التَّاريخ والشِّ

)القسم األول(
أ.د محمد رضوان الداية)1(

)1( أستاذ األندلسيات في جامعة دمشق سابقًا، نائب رئيس جامعة باد الشام.
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ص البحث ملخَّ
دمشــقيّاتُ شــوقي وشــامِيَّاتُه ممّــا أنشــده داخــَل ســورية وخارجهــا، قبــل دخولــه دمشــق وبعــده، وهــو حبــث 
ــُة،  ــُة، واملواقــعُ اجلغرافيّ ــة(، ومِهــادهُ: األحــداثُ التارخييّ ــه األساســي: النُّصــوص األدبيــة )الشــعر خاصّ قوامُ
واألَوابــدُ العمرانيّــةِ، والعاقــاتُ اإلِنســانيُّة احَلمِيميّــةِ، ومظاهِــرهُ: األلــقُ الشّــعري، املضمّــخُ بالعُواطــف 

ــةِ، واإليقــاِع العــذب، واملوســيقى الصَّدَّاحــة. ــداع الفــيّ، واملامــِح اجلماليّ ــة، الامــعُ باإلب النبيل
ويكشــفُ البَحْــثُ عــن القيمــة الفنّيــة العاليــة لشــعر شــوقي يف دمشــق والشــام؛ وإذا كان شــعرُ شــوقي عامــة 
هــو احَلسَــنُ الرائــق املعجــب البديــع؛ فــإن شــعره الدّمشــقيَّ الشــاميَّ يف الطليعــة يف التَميـّـز بتلــك اخَلصائص، 

والصّــدور عنهــا.

تقديم( ))

قال الدكتور مصطفى الشهابي عن قصيدة أمحد شوقي:

مَشَتْ على الرّسِْم أحداثٌ وأْزمَانُُقم ناِج ِجلّقَ وانشُدْ رَسْمَ مَنْ بانُوا
ــاِس  ــاِم النّ ــى أيَّ ــدةُ حّت ــُة اخَلال ــت هــذه املدين ــذ كان ــا من ــا مبثله ــنُّ دمشــقَ وأهلَه ــسُ وال اجِل ــدَحَ اإلن ــا مَ : »مَ

هــذه...«.
ــعراء،  حــن اجتمــع أدبــاء العــرب وشــعراؤهم، وأهــل الفكــر والــرأي، علــى إعــان )أمحــد شــوقي( أمــرًا للشّ

، وشــعور بالعرفــان: ــةٍ وودٍّ قابلهــم بقصيــدةٍ مــن قصائــده الصَّداحــة)2(، وردّ علــى حتيّتهــم بتحيــة حمبّ
تَتْ مصرُ تُولِيـ ـهِ سُؤاَل الكريِم عن ِجرانِهْرُبَّ جاٍر تلفَّ

وطي أو مُهَنًِّئا بلسانِهْبعثتي مُعَزّيًا ِبمَآقي 
قِ، وكان العَزاءَ يف أحزْانِهْكان شعري الغناءَ يف فرح الشر
حُ وأنْ نلتقي على أشجانِهْقد قضى اهلل أن يؤّلفنا اجُلرْ

ملسَ الشَّرُق جنبَهُ يف عُمانِهْ)1(كلما أنَّ بالعراق جريحٌ 
تتنَزّى)2( اللّيوثُ يف ُقضبانِهْ)3(وعلينا كما عليُكمْ حديدٌ
ُكلّنا مُشفِق على أوطانِهْحننُ يف الفكِر بالدياِر سواءٌ

واألُدبــاء والنّقــاد الذيــن دَرسُــوا نِتــاج شــوقي، شــعرًا ونثــرًا، أثنَــوا علــى التفاتاتِــه الكثــرةِ القاصــدةِ إىل أحــوال 
األمّــة وقضاياهــا العارضــة )مثــل نكبــة بــروت، ونكبــة دمشــق(، وقضاياهــا الـــمُزمنة مثــل االحتــال األجنــي 
األوربــي لبلــداٍن عربيّــة شــرًقا وغربـًـا، وهــو احتــاٌل أطبــق علــى بــاد الشــام كلهــا، والعــراق، ومصــر، وليبيــا، 
ــواع  ــفِ واخلســف وأن ــرب بالعَسْ ــم الَغ ــا أُم ــي اجتمعــت عليه ــاد ال ودول الشــمال اإلفريقــي، إىل ســائر الب

الظلــم والقهــر، والســلب والنهــب، والقتــل واحلــرق... والظلــم واســتاب الثــروات وحتطيــم العُمــران... 

)2( هي في الديوان بعنوان »إمارة الشعر« ): 585-590(، ومطلعها:

وبأنواِرِه وطيِب زَمانِْهَمْرحبًا بالّربيع في َرْيعانِْه



151 العدد الثالث - متوز - 2022

وكان فيمَــنْ حَضــر االحتفــاَل يف القاهــرة الــذي 
دام أســبوعًا األُســتاذ الرئيــس حممــد كــرد علــي 
بدمشــق)3(،  العربــي  العلمــي  اجملمــع  رئيــس 
الــذي كان وَجَّــه إىل شــوقي دعــوة باســم اجملمــع 
لزيــارة دمشــق واحللــول ضيًفــا معــزًَّزا مكرّمًــا، 

قبــل حنــو ســنتن مــن هــذا االحتفــال.
وكان نصيبُ دمشــق والشــام من التفات شــوقي 
ومــن نظــم أشــعاره فيهــا كبــرًا: مــن حيــثُ عــددُ 
أحواهلــا يف  مــع  القــويّ  وتعاطفــه  القصائــد، 
ويف  األحــداث،  مُعَاصِــر  ويف  الّتاريــخ،  قديــم 
إشــراكِ نفســه يف قضاياهــا، وكأنــه واحــدٌ مــن 

أهلهــا.
ويف كلمــةٍ ألحــدِ رجــاِل ســوريّة يف تلــك املــدّة، 

وهــو فــارس اخلــوري، قــال عــن شــوقي: 
الُقطــر  هــذا  علــى  العطــف  مــن  لــه  »وكان 
انـِـه، مــا  الشـّـامي العزيــز، واحُلــبِّ ألرجائــه وُقطَّ
ــه مــن نفســه يف  ــا، ويُحِلُّ ــا ثانيً ــدّهُ وطنً جعلــه يَعُ

مســتوى واحــدٍ مــع وطنــه األوّل«)4(.
ومن طريف كلمته إيرادُه قطعًة من الشّعر مناسبة قال فيها: 

غياهبَ السّجن يف أغوار )أرْوَادِ()4(»لوال قصائدهُ ما كنتُ مُنْتِبًذا
يَهْماءَ تَْخرَسُ فيها نأمَُة احلادي«)5(وال طويتُ على الرّمضاءِ باديًة

ــي  ــن مُقاوم ــه م ــه وبزمــاء ل ــي أدّتْ ب ــةِ، ال ــز محاســتِه الوطنيّ ــن حَواف ــت م ــد شــوقي كان ــول: إنّ قصائ يق
االســتعمار الفرنســي إىل النّفــي: إىل جزيــرة )أرواد( أو إىل )احَلســكة( الــي كانــت آنــذاك قريــًة مُهملــة، يف 

ــة. ــرة الفراتي اجلزي
فدمشــقيّاتُ شــوقي وشــامِيّاتُه ممـّـا أنشــده داخــَل ســورية وخارجهــا، قبــل دخولــه دمشــق وبعده، هــي موضوع 

هــذه الرّســالة )البحث(. 
وهــو حبــث قوامُــه األساســي النُّصــوص األدبيــة )الشــعر خاصّــة( ومِهــادهُ األحــداثُ التارخييّــُة، واملواقــعُ 

اجلغرافيّــُة، واألوابــدُ العمرانيّــة، والعاقــاتُ اإلنســانيُّة احَلمِيميّــةِ.
ومظاهِــرهُ: األلــقُ الشـّـعري، املضمـّـخُ بالعُواطــف النبيلــة، الامــعُ باإلبــداع الفــيّ، واملامــِح اجلماليـّـةِ، واإليقــاِع 

العــذب، واملوســيقا الصَّدَّاحة.

)3( ُدعي المجمع العلمّي العربّي منذ الوحدة مع مصر باسم: مجمع اللّغة العربيّة. )توحيًدا للتسمية بين القطرين(. واالسم القديم أدقُّ وأعلى.

- ومحمد كرد علي هو مؤّسس المجمع وأول رئيس له. ومجمع دمشق هو أّول المجامع العربيّة. وسيرُد مزيد كام على األستاذ كرد علي في هذا البحث.
)4( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلّد 13 – ص: 81.

أحمد شوقي
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ويكشــفُ البَحْــثُ عــن القيمــة الفنّيــة العاليــة لشــعر شــوقي يف دمشــق والشــام؛ وإذا كان شــعرُ شــوقي عامــة 
هــو احَلسَــنُ الرائــق املعجــب البديــع؛ فــإن شــعره الدّمشــقيَّ الشــاميَّ يف الطليعــة يف التَميـّـز بتلــك اخَلصائص، 

والصّــدور عنهــا. 
وقــد أُلِّفــت كتــبٌ شــاملٌة عــن حيــاة شــوقي ونتاجــه األدبــي: )شــعرًا ونثــرًا(، وعــن خَصائصــه الفنيـّـة ومكانتــه 

يف العَصــر احلديــث، وأعاهــا كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف)5(.
ومَســرحياته)7(،  اإلســامي)6(،  مثــل شــعره  األدبــي:  إبداعــه  مــن  تناولــت جوانــبَ خاصّــة  كتــبٌ  وأُلّفــت 

إســامياته)10(....  مــن  الــردة  هنــج  وشــرح  ديوانــه)9(،  يف  األطفــال  وشــعر  وأندلســيّاته)8(، 
وُكتبــت حبــوثٌ ودراســاتٌ ومقارنــات عــن نثــرة وشــعره، وتناولتــه رســائُل جامعيــة كثــرة يف بــاد العــرب ويف 

غرهــا أيًضــا.
ــةٍ،  ــا، واختيــارًا ألغــراٍض تربويّ ومــا يــزاُل تــراث شــوقي بــن يــدي الُقــرّاء والباحثــن واملؤّلفــن: قــراءةً وحبًث

ــةٍ؛ وشــرحًا، ومقارنــًة )مــع شــعراء آخريــن( ...  ودَعويّ

وهــذه الرســالة تقــدمُ حبًثــا: يُضــاف إىل تلــك اجَلمْهَــرة، ويتنــاول بالدّراســة والتحليــل أشــعاره الــي أنشــدها 
يف مدينــة دمشــق، وأهلهــا، وأحواهلــا، وظاهلــا التارخييــة واملعاصــرة، ويف بــاد الشــام عامّــة، ومسّيتــهُ:

»دمشقيات شوقي وشاميّاتُه
ظال وارفة من التاريخ والشعر والَفنِّ واجلمال«

واحلمد هلل رب العاملن
ماحظات: 

1- اعتمــدت يف نصــوص شــعر شــوقي ذات الصلــة باملوضــوع: »ديــوان شــوقي« الــذي أصــدره د. أمحــد 
احلــويف.

ــا قاصــدًا، فالبحــث ال  ــعر، أو يف مناســباتِه، تعريًف ــتُ باألعــام األساســين الــوارد ذكرهــم يف الشّ 2- عرَّْف
حيتمــل احلواشــي املطوّلــة.

ــا ملقاصــد  ــق هبــا مــن مُناســبات تارخييــة أو اجتماعيــة أو سياســيّة، إيضاحً ــتُ للقصائــد مبــا يتعلّ 3- قدّمْ
الشــعر، وربًطــا بــن النــص وظروفــه.

4- ضبطتُ النّصوص الشــعرية، ووضعتُ شــروحًا على املواضع الي حتتاج إىل ذلك: من شــرح الـــمُفردات، 
أو بَسْــط مقاصِد الشّــاعر. ومل ألتزم مبا ضبطه حمّقق الديوان وناشــره وال شــروحه. 

5- اعتمدتُ يف شرح الـمُفردات على الـمُعجم الوسيط، وتاج العروس )كلما اقتضى األمر ذلك(. 
ــي،  ــن الزركل ــاب )األعــام( خلــر الدي 6- كان املعتمــد األول يف الّترمجــة لألعــام يف هــذا البحــث هــو كت

)5( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف. 

- وللدكتور ماهر حسن فهمي: )أحمد شوقي( في سلسلة أعام العرب.
)6( شوقي، شعره اإلسامي: ماهر حسن فهمي. 

)7( مسرحيات شوقي: محمود حامد شوكت.

)8( أندلسيّات شوقي: صالح األشتر.

)9( أدب األطفال بين أحمد شوقي وعثمان جال: دار النشر للجامعات المصرية.

)10( نهج البردة ألمير الشعراء: أحمد شوقي وعليه َوْضُح النّهج لشيخ األزهر اإلمام األكبر الشيخ سليم البِشري.
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اقتضــى  كلمــا  أخــرى  كتــب  إىل  ورجعــت 
ــك يف  ــتُ ذل ــة أو اإلفاضــة، وبيّن األمــر اإلضاف
احَلواشــي مثــل كتــاب »روايــة امسهــا ســورية«، 

وكتــاب: شــوقي أو صحبــة أربعــن ســنة...
7- واكتفيــت برتمجــة األعــام ذوي العاقــة 
واختصــار،  إجيــاز  يف  بالبحــث،  املباشــرة 
ورمبــا كتبــت إشــارة ســريعة ملناســبة إحــدى 

لشــخصيات.  ا
8- وضعــت بــن يــدي املقدمــة، ويف مقدمــات 
تارخييــة  إضــاءات  أثنائهــا،  ويف  القصائــد 
البحــث عرًضــا  يتــم عــرض  لكــي  حمــدودة، 
ويعــرّف  بعــض اإلشــارات،  ولتنجلــي  قوميًــا، 
ببعــض األعــام )مــن رجــال وبلــدان.. اخل(، 
ذات  التارخييــة  املصــادر  علــى  واعتمــدت 
ــه. ــه يف مواضع ــك كل ــى ذل ــت عل ــة، ونبّه الصّل

 )2( هذا البحث
)أ(

مَــدارُ هــذا البحــث علــى ما نَظمه أمحد شــوقي 
يف )دمشــق( و)ســورية(، ملناســباتٍ خمتلفةٍ يَِردُ 

ــارة  ــا شــوقي ملناســبة زي ــدةٍ نَظمه ــد قصي ــًة عن ــا هــذه الدّراســة، ويشــمل هــذا البحــث وقف ذكرهــا يف ثناي
اإلمراطــور األملانــي ضريــح صــاح الديــن األيوبــي يف دمشــق، وقصيــدةٍ نظمهــا حــن هاجــمَ أُســطوٌل إيطــايلّ 
ســفينتن تابعتــن للبحريــة العثمانيــة يف مينــاء بــروت، ووصــل اهلجــوم إىل أطــرافٍ مــن مدينــة بــروت، وتـَـرََك 

آثــارًا مُدَمِّــرةً يف البُنيــان، واإلنســان.
- ويف الدِّيــوان ثــاث َقصائــد نظمهــا يف دمشــق وأهلهــا، ويف مقاومتِهــا لاســتعمار الفرنســي ومُحَاربتــه، 
ويف الّتعاطــف مــع مــا أصــاب دمشــق حــن ضرهبــا الفرنســيون باملدافــع، فَخرّبــوا وَقّتلــوا وأحْرَُقــوا، وثالثــٌة 
يف بارقــةِ أمــٍل ظهــرتْ علــى طريــق حُريـّـة ســورية، ذكــر فيهــا يوســفَ العظمــة، واستشــهادَهُ الــذي كان شــرارةَ 

انْطاقــةِ الّثــورة السُّــورية الكــرى.
ب بأبــي الدّســتور السّــوري: عَــرَّج فيهــا علــى دمشــق  - ونظــم شــوقي قصيــدةً يف رثــاء فــوزي الغــزّي، الـــمُلَقَّ

خاصّــة وســورية عامّــة، علــى منهــٍج انتهجــه منــذ زيارتــه األوىل لدمشــق.
)ب(

لعـًـا علــى أحواهلــا بصفــة عامّــة مــن أيــام دراســته يف مصــر ويف  وإذا كان لشــوقي اهتمــامٌ بأحــواِل األمّــة، مُطَّ

ديوان حافظ إبراهيم
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ــهُ يف  ــا الفًتــا: بــن احتفــاءٍ مبــا قــرأه يف الّتاريــخ وعايَنَ فرنســة؛ فــإن اهتمامــه بالشــام، ودمشــق كان اهتمامً
ــة هنــاك، أيــام اجملــد العربــي، وبــن انتبــاهٍ إىل دمشــق والشــام بعــد زيارتــه هلــا  األندلــس مــن آثــار بــي أميّ

ــة ســنة 1925( واســتغراقٍ يف ذلــك االحتفــاء واالنتبــاه.  )بدعــوة خاصّ
وكان شــوقي قــد جــال يف الرُّبــوع األندلســية: وكان قــد اختارهــا مَنًْفــى حــن أخرجــه اإلجنليــز مــن مصــر. 
وذكــر الشــامَ واألندلــسَ معًــا: جيمــعُ بينهمــا مــا قدّمــاه للحضــارة اإلنســانية. ورَجَعـَـتْ بــهِ الذاكــرة، وهــو يــرى 
مســجد قرطبــة وقصــر احلمــراء يف غرناطــة، ويُشــاهد ســائر مــا بقــي مــن اآلثــار األندلســيّة الباقيــة: إىل 

أيــام اجملــد العربــي العــايل يف ذلــك الزّمــان، وذلــك املــكان.
ونظــم هنــاك قصيدتــن، ومُوشَّــحًا أندلســيًّا، وكان ذلــك جمــااًل لتذّكــر بلــده مصــر، واإلشــادة بصانعــي 
ــد الرمحــن الدَّاخــل،  ــرى عب ــد ذك ــارًكا املوشــح لتخلي ــس، ت ــة واألندل ــام، وقرطب احلضــارة يف دمشــق والشّ
ــال(. ــا ق ــد مشــس كم ــة )ســليل عب ــة األموي ــة العربيّ ــا هــذه العبقري ــش(، معّظمً ــر قري ــه )صق ــا بلقب مُنوِّهً

ــا مــن مفاتيــح انتباهــه يف شــعره، ويف وُجدانــه لدمشــق والشــام، وصانعــي  ــدُّ هــذه األندلســيّات مفتاحً وتُعَ
ــن يف املشــرق، ويف األندلــس، وقــد قــال يف إحــدى أندلســياته:  الّتاريــخ مــن األمويّ

وشَفتْنِي الُقصورُ من »عبد مشِس«وَعََظ البُحْتُريَّ إيوانُ كسرى

وعبد مشس: جَدٌّ أعلى من جُدود األمويّن.
)ج(

ويف شــعره الــذي يُعَــدُّ مــن املقدِّمــات علــى دخــول دمشــق قصيــدة نظمهــا نُصْــرَةً لذكــرى صــاح الديــن 
األيّوبــي، مبناســبة وقــوف إمراطــور أملانيــة غليــوم الثانــي عنــد ضرحيــه: ويف القصيــدة كام موجّــهٌ إىل 

اإلمراطــور، وكامٌ عــن صــاح الديــن.
وكان شــوقي معجبـًـا بصــاح الدِّيــن – كمــا هــي حــال العــرب والـــمُسْلمن – ذاكــرًا آلثــاره السياســية احلسَــنةِ 
عامّــًة، وانتصــاِرهِ علــى اإلفرنــج )وهــم يُسَــمّون أنفســهم الصّليبيّــن( يف وقعــة )حطــن( وفتحــه القــدس 

واســرتدادها. 
ــرَد فيــه ســردًا شــعريًّا األحــداث الكبــرة الــي حفــل هبــا تاريــخ مصــر  وذَكــرَهُ يف قصيدتــه الـــمَُطولة الــي سَ

منــذ العصــور القدميــة، وفيهــا)11(:
فمن املدح للرّجاِل عَزاءُواْذُكِر الُغرَّ آَل أيّوبَ وامْدَحْ
ـضُ امللوُك األعِزّةُ الصُّلحاءُ...هم محاةُ اإلساِم والنَّفرُ الِبيْـ
مَنْ هو الـمَسْجدانُ واإلسراءُ... يعرفُ الدِّيْنُ مَنْ صاحٌ ويدري
وحِماهُ الذي به االحتماءُإّنه حصنُه الذي كان حصنًا

)د(
ولــه قصيــدةٌ نظمهــا يف نكبــة بــروت ســنة 1912، وجــاء يف حاشــية الديــوان)12( يف التقديــم للقصيــدة: 

)11( من قصيدة: كبرى الحوادث في وادي النيل – ديوان شوقي – 1: 188-187.

)12( ديوان شوقي )تحقيق د. أحمد الحوفي( – ج1: ص353.
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»قاهلــا شــوقي مواســاة لبــروت. وتعبــرًا عــن 
وسُــخطه  املصــريّ،  الشــعب  وحــزن  حزنــه، 
علــى إيطاليــة حينمــا ضــرب أســطوهلا بــروت، 
بــن  الغــرب  طرابلــس  مشــتعلة يف  واحلــرب 
اإليطاليّــن، وبــن األتــراك والعــرب واملصريّــن 

اجملاهديــن«.
)هـ(

بعنــوان  إحدامهــا  قصيدتــان:  الدّيــوان  ويف 
واألخــرى   ،1925 بســنة  مؤرّخــة  )لبنــان()13( 
 .1927 آب  يف  مؤرخــة  )زحلــة()14(  بعنــوان: 
ومهــا تكشــفان عــن عنايــة شــوقي ببــاد الشــام 
عامــة، وبــروت وزحلــة خاصــة، فــإن لــه فيهمــا 
صــات وذكريــات، ونوعًــا عاليًــا مــن االنتمــاء.

)و(
كانــت دمشــق )ومعهــا ســورية/ الشــام( بــؤرة 
اهتمــام خاصــة من أمحد شــوقي: َذكر تارخيها 
القديــم، وحاضرهــا املعاصــر، وذكــرَ أهلهــا مــن 
أيــام الغساســنة واألُمويّــن، ونوّه بأثرها يف بناء 
احلضــارة، ويف مَــدّ خريطــة الدولــة: فكانــت ما 
ــن وأقصــى األندلــس. وأشــاد بأهــل  بــن الصّ

ــمِهم،  ــهُ يف أحواهلــم، ونطــق باسْ ــسَ نفسَ دمشــق، وقــد زارهــم زيــارةً حافلــًة، وأثنــى عليهــم، ونــوّه هبــم، وَغمَ
وأعطــى دمشــق حّقهــا مــن الوصــف واإلشــادة والّتكريــم؛ وقــال يف قصيدتــه الدّمشــقية األوىل:

وال َزهَتْ ببي العَبّاس بغدانُ!)6(لوال دمشقُ لـمَا كانت طليطلٌة
)ز(

ونظــم شــوقي قصيــدةً يف ِرثــاء فــوزي الغــزّي، وكان شــوقي قــد عرفــه يف زيارتــه إىل دمشــق. والغــزّي: 
ــي يف  ــارع، وأســتاذ جامع ــي ب ــداب الفرنســي، قانون ــام االنت ــة يف ســورية أي ــة الوطني هــو أحــد أركان احلرك

ــي الدُّســتور(. ــوق(، وكان يلقــب بـــ )أب )احلق
وكانــت القصيــدةُ فرصــة ليعــود إىل دمشــق وســورية، ويعــود إىل نصائحــه – الــي كرّرهــا – ليبقــى السُّــوريون 

مُّتفقــن مُّتحديــن، مثابريــن علــى اجلهــاد واملقاومــة.
وكانت نصائحه هذه محيميّة، صادقة، ومنها يف آخر هذه الرثائيّة: 

)13( ديوان شوقي 1: 64.

)14( ديوان شوقي: 1: 121. 

كتاب رحلة اإلمبراطور غليوم للشام
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قواًل يرُّ على الزَّمان ويَصْدُُقمَن مبلٌغ عَنّي شبُولة جلٍّق
بيسوع، بالَغزّي: ال تتفرّقواباهلل جَلَّ جالهُ، مبحمَّدٍ
شاةٌ تَنِدُّ على القطيع وتَمْرُق!)7(قد تُفسِدُ املرعى على أخواهتا

 )3( الشاعر 
)أ(

ــد علــي باشــا)15(، رأس األســرة  ــمِّي الشــاعر: أمحــد شــوقي باســم جــدّه الــذي دخــل مصــر يف عهــد حممّ سُ
الــي حكمــت مصــر حتــى عــام 1952م، وقــد قــال شــوقي يف مقدمــة ديوانــه )الطبعــة األوىل( وهــو يســردُ 

مــن ســرةِ حياتــه: 
»مسعــتُ أبــي – رمحــه اهلل – يَــرُدُّ أصلنــا إىل األكــراد والعــرب، ويقــول: إنّ والــده َقــدِم هــذه الديــار )مصــر( 
يافعـًـا حيمــُل وصــاةً مــن أمحــد باشــا اجلــزّار)16( إىل وايل مصــر حممــد علــي باشــا؛ وكان جــدّي – وأنــا حامــل 
امســه ولقبــه – يُحْسِــنُ كتابــة العربيّــة خطًّــا وإنشــاءً؛ فأدخلــه الــوايل يف مَعِيّتــه. ثــم تداولــت األيّــامُ وتعاقــبَ 
ــب يف املناصــب الســامية، إىل أنْ أقامــه ســعيد باشــا)17(  ــد املراتــب العالِيــَة، ويتقلّ الــوالةُ الفِخــام، وهــو يتقلّ

أمينًــا للجمــارك املِصريــة، فكانــت وفاتــهُ يف هــذا العمــل عــن ثــروة مرضيــة«. 
أمــا جــدّه ألمّــه )أمحــد بــك حليــم( فقــد عمــل عنــد وايل مصــر إبراهيــم باشــا)18(، وكانــت جدّتــه مــن )مـُـوْرَة( 
يونانيّــة األصــل، وتــويفّ هــذا اجلــدّ وهــو وكيــل خاصّــة اخلديــوي إمساعيــل باشــا)19(، ولـــمّا تــويفّ اجَلــدّ نُقِــل 

بــهُ إىل زوجتــه )جــدّة شــوقي(. مُرَتَّ
وهكذا كان شوقي كما قال:

»أنــا – إذن – عربــيّ، تركــيّ، يونانــي، جركســي: أصــول أربعــة يف َفــرٍْع مُجتمعــة«، وأّكــد انتمــاءه إىل مصــر: 
»علــى أهنــا بــادي، وهــي مَنْشــئي ومِهــادي، ومقــرة أجــدادي...«. 

وقــد وصــل د. شــوقي ضيــف بــن انتمــاء شــوقي إىل هــذه األصــول املتعــدّدة وبــن ُقدرتــه الشــعرية)20(: »وقــد 
اجتمعــت هــذه األصــوُل املختلفــة ليخــرج منهــا هــذا الفــرعُ املونــقُ«؛ وقــال: »وكلّنــا نَعْــِرفُ شــهرةَ العــرب 

بالشــعر والشــاعرية..«)21(. واليونــان 

ــي  ــي مصــر، ألبان ــة ف ــة ملكي ــر، مؤســس آخــر دول ــي الكبي ــد عل ــم آغــا )1184-1770/1265-1849( المعــروف بمحم ــن إبراهي ــي باشــا ب ــد عل )15( محم

ــم باشــا )لمرضــه(. ــه إبراهي ــم ســنة 1848 البن ــزل عــن الحك األصــل، مســتعرب. ون
)16( أحمد باشا الجّزار والي عكا.

)17( سعيد باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا.

)18( إبراهيم باشا: قائد، من والة مصر )1204-1790/1264-1848(: كان يجاهر بإحياء القومية العربية، ويعّد نفسه عربيًّا. توفي قبل أبيه بمرٍض طارئ. 

)األعام: الزركلي، 1: 70(.
)19( إســماعيل باشــا بــن إبراهيــم بــن محمــد علــي )1245-1830/1312-1895(، أول َمــْن أُطلــق عليــه لقــب الخديويــة فــي أســرة محمــد علــي باشــا. لــه تاريــخ 

حافــل فــي مصــر، ومشــروعات كثيــرة. ُعــزل مــن اآلســتانة 1296هـــ1879-م. توفــي فــي اآلســتانة، وُدفــن فــي مصر.
)20( هــذه مســألة خافيــة: هــل تنتقــل الخبــرات عــن طريــق الوراثــة؟ قــال ســليمان البســتاني فــي مقدمــة ترجمتــه إلليــاذة هوميــروس، وهــو يتحــدث عــن ابــن 

ــي  ــاد ف ــود العق ــاس محم ــد عب ــي«. وأيّ ــي الشــعر اليونان ــا شــائعًا ف ــان، إذ كان الوصــف فنًّ ــن الوصــف »عــن أســافه اليون ــي ف ــه ف ــه ورث براعت ــي: إن وم الرُّ
كتابــه )ابــن الرومــي مــن شــعره( رأي البســتاني. وعــارض هــذا كلــه د. عمــر فــّروخ، وقــال: »... إن الوراثــة الِعْرقيّــة تتــرك آثــاًرا فــي الجســد ال فــي األمــور 

ــة، وشــايع بهــذا ســاطع الحصــري أحــد رجــال التربيــة المشــهورين«.  االجتماعيّ
- ينظر: غبار الّسنين: عمر فّروخ، ص: 148-146.

)21( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص10.
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)ب(
وُلــد أمحــد شــوقي ســنة 1868م يف القاهــرة 
األجنــاس  املتعــدّدة  املوســرة،  األســرة  هلــذه 
والّثقافــات. وترّقــى جــدّه )أمحــد شــوقي( يف 
ــا للجمــارك  األعمــال اإلداريــة حتــى صــار أمينً
ــة، وقــد تــويف عــن ثــروةٍ كبــرة. وترّقــى  املصريّ
ــوي  ــة اخلدي ــاً خلاصّ ــح وكي ــى أصب ــده حت وال
إمساعيــل. وهكــذا عــاش شــوقي عيشـَـة يَســاٍر، 
أتاحــت لــه – مــع عملــه الــذي تــواّله – أن يتفــرغ 

ــه)22(.  للشــعر ويبــدع في
ــاب الشــيخ صــاحل،  ــدأ شــوقي دراســته يف ُكّت ب
ثم انتقل إىل مدرســة الـــمُبْتَدَيَان، فالتَجهيزيّة. 
ويف هــذه املدرســة أظهــر نبوًغا، َفمُنـِـحَ اجمّلانيّة 
مكافــأةً لــه، وتَخــرَّج فيهــا وهــو ابــن مخــسَ 
عشــرةَ ســنة، ونَظــم يف هــذه الســنّ أُرجــوزة 
علميّــة )يف اجليولوجيــة واجلغرافيــة( كانــت 

ــا. إرهاصــة وافتتاحً
وأدخلــه والــده بعــد )الّثانوية( مدرســة احُلقوق، 
فــدرَس فيهــا ســنتن، ثــم أمّت ســنتن أُخريــن – 
بعــد إحــداث فــرٍع للرتمجــة يف هــذه املدرســة، 

وختــرّج بعدهــا، ليلتفــت إىل العمــل ســنة 1887م. 
ــعر، ويراقــب موهبتــه، ثــم صــار – كشــيخهِ – ينظــمُ  ــجعه علــى نظــم الشّ ــيُوني يشّ ــيخ بَسْ وكان أُســتاذه الشّ

املديــح يف اخلديــوي توفيــق.
وأرســله اخلديــوي )توفيــق( ليتابــع التخصّــص يف احلقــوق يف فرنســة، فــأمّت ذلــك. واســتفاد رحلــًة إىل 

إنكلــرتة، وإىل اجلزائــر، وجــال يف فرنســة وتابــع احلركــة األدبيّــة واملســرحية.
ويف ســنة 1892 رجــع شــوقي إىل مصــر. وكان اخلديــوي )توفيــق( قــد توّفــي، وخلفــه عبــاس، وعُــن شــوقي 

يف القصــر بقلــم الّترمجــة)23(. 
ويف ســنة 1894 أُرســل شــوقي ليمثِّــل مصــر يف مؤمتــر املستشــرقن يف جنيــف. واســتمر شــوقي يف القصــر 

مــع اخلديــوي عبــاس، وقــد نــال ثقتــه، وصــار يُــوكل إليــه املهــامّ الكبــرة. 

)22( انظر مقدمة الشوقيات )الطبعة األولى( فقد ترجم شوقي لنفسه هناك بقلم أحمد شوقي. 

و: شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، 15-9.
و: مقدمة ديوان شوقي: أحمد الحوفي: 1: 13-3. 

- وقال د. ضيف وغيره إن شوقي عاش عيشة أرستقراطيّة )والمراد: عيشة يسار( نقول فان: ُموسر.
)23( »استُْعِمَل القلم لـ: »قسٍم من أقسام الّديوان«: يقال: قلم الـُمستخدمين وقلم التّرجمة، وقلم الـُمْحِضرين... الخ« - المعجم الوسيط )ق ل م(.

أحمد شوقي
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ــمُدّة مــن حيــاة شــوقي فقــال إنــه: »كان يعيــش بعيــدًا عــن الشــغب، فهــو يف  ــق د. ضيــف علــى هــذه الـ وعَلَّ
القصــر أو يف برجــه العاجــي، ال يفّكــر إاّل مبــا يفكــر عبــاس فيــه، وكان شــوقي مــع عبــاس يف صراعــهِ مــع 

ــه هلــم«)24(.  اإلجنليــز ومقاومت
ويف هــذه املــدّة مّثــل مصــر يف مؤمتــر الـــمُستشرقن ســنة 1894، وألقــى مهزيــة مطوّلــة دلــت علــى معرفتــه 

التارخييــة الواســعة)25(. 
)ج(

يف ســنة 1914 أُعلنــت احلــرب العُظمــى )األُوىل(، وكان عبّــاس خــارج مصــر )برتكيــا(، ووضعــت إجنلــرتا مصر 
ــلطان )حســن كامــل(. وخشــيت إجنلــرتا مــن شــعر شــوقي وحتريضــه  حتــت احلمايــة، ونَصّبــت مكانــه السّ
ضــد اإلنكليــز، ومل تَنْــسَ مناصرتــه لـِ)عبــاس(، فأمــرت بنفــي شــوقي. واختــار األندلــس مقامـًـا لــه)26(، فغــادر 
بورســعيد، ونــزل يف برشــلونة، ثــم اســتقر يف ضاحيــة مجيلــة تُدعــى: فلفدريــدا )اختارهــا لرخصهــا، فقــد 
ــل إليــه مــن مالــه حــن  ــه!(، بــل إهنــم قطعــوا عنــه مــا يُرسَ ــغ الــذي حيــوّل إليــه مــن مال ــن اإلجنليــز املبل قنّ

اشــتبهت السّــلطة اإلجنليزيــة بأنــه هــو احملــرّض علــى االســتعمار يف املغــرب )مراكــش(. 
وحــن أُعلنــت اهلدنــة ســنة 1918 سُــمِحَ ملثــل شــوقي بالّتجــول يف الديــار اإلســبانية، فتنقــل يف مُدهنــا الكبــرة، 

وأطــال الوقــوف عنــد القســم الــذي يُدعــى اليــوم )أندلوثيــا(، وفيــه: قرطبــة وإشــبيلية وغرناطة. 
ويف هــذه املــدّة نظــم قصيدتــه الــي حَــنّ فيهــا إىل مصــر، وأطــال الــكام يف تاريــخ العــرب يف األندلــس 
وحضارهتــم، وأجمادهــم، وآثارهــم )وأعماهلــم( اخلالــدة. وبــدأ يكتــب قصـّـة )أمــرة األندلــس(: اعتمــاد زوجــة 
املعتمــد بــن عبــاد صاحــب إشــبيلية. وتعمّــق يف دراســة الّتاريــخ األندلســي، وأُعجــب بابــن زيــدون، وعــارض 

قصيدتــه الــي علــى )النُّــون(، وأوّهلــا)27(: 
نأسى لواديك، أم نَشْجى لوادينايا نائح الّطلح أشباهٌ عَوادينا

ــرتدد  ــوّاص( كان ي ــا )دُرَّة الَغ ــى دارًا يف اإلســكندرية مسّاه ــه. وبَن ــاء احلظــر علي ــد انته وعــاد إىل مصــر بع
ــان)28(.  ــى ســورية ولبن ــرتدّد عل ــي وحســن يدرســان، وي ــداه: عل ــا ول ــا، وفيه ــزور أورب ــا. وكان ي عليه

وكانت شهرة شوقي قد طبّقت اآلفاق، وصار يزوره الُكبَراء من العرب واألجانب الوافدين على مصر. 
)د(

وملــا ُطبــع ديوانــه طبعــًة جديــدةً ســنة 1927 أُقيــم لــه احتفــال كبــر، وََفــد عليــه يف مصــر أُدبــاء وشــعراء وكــراء 
ــأه  ــب أمــرًا للشــعراء، وقــد قــال حافــظ إبراهيــم مــن قصيدتــه الــي هَنّ مــن الــدّول العربيــة وغرهــا، ونُصّ

فيهــا)29(:
)24( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص17. 

)25( ديوان شوقي 1: 169-191 ومطلعها: 

جاُءهّمت الفُلك واحتواها الماُء وَحداها بمن تُِقّل الرَّ

)26( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص31.

)27( ديوان شوقي 1: 147-153، ومطلع قصيدة ابن زيدون: 

وناب عن طيب لقيانا تجافيناأضحى التنائي بديًا من تدانينا

)28( شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، ص40-37.

- وبالمناسبة فإن )دّرة الغواص( أيًضا عنوان أحد كتب التراث اللغوية.
)29( وكانت صداقة متينة تربط بين الشاعرين الكبيرين )وسيرد الكام على ذلك(.

- وانظر: شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص38-37.
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وهذي وفودُ الشّرق قد بايعتْ معي!أمرَ القوايف قد أتيتُ مُبَايعًا
ــهَم يف حَفــات تكريــم شــوقي: حممــد كــرد علــي عــن اجملمــع العلمــي العربــي يف دمشــق)30(،  وكان ممــن أسْ
ــي عــن  ــرج البلجيك ــان، وأمــن احُلســيي عــن فلســطن، وشــكيب أرســان، وفندن وشــبلي مــاّط عــن لبن

ــده...  بل
قــال د. ضيــف واصًفــا حيــاة شــوقي يف ظــل ظروفــه اجلديــدة: إّنــه صــار يتصــل بالشــعب، ويتصــل بالشــعوب 
العربيــة، فقــد »شــارك السُّــورين يف ثوراهتــم الوطنيــة، وســجّل هــذه الثــورات تصويــرًا رائعًــا.. وبذلــك أصْبـَـحَ 

أمــل الشــباب يف مصــر وســورية وغرمهــا، وظــّل يرتبـّـع علــى عــرش الشــعر العربــي بقيــة حياتــه«)31(. 
وأجنــز يف هــذه املرحلــة رغبــًة قدميــًة كان بدأهــا بروايــة )علــي بــك الكبــر(، واسرتســل فكتــب ونظــم عــددًا 
مــن املســرحيّات وهــي ســبع: ســت مــآٍس وملهــاة، فثــاث مــآٍس تســرتضي العاطفــة الوطنيــة يف املصريّــن، 
وهــي: مصــرع كليوباتــرا، وقمبيــز، وعلــي بــك الكبــر، وثــاث تســرتضي العواطــف العربيّــة واإلســامية وهــي: 

جمنــون ليلــى، وعنــرتة، وأمــرة األندلــس، أمــا امللهــاة )السّــتّ هــدى( فتقــوم علــى موضــوع مصــري شــعي.
إذن، كانــت حيــاة شــوقي يف املرحلــة األخــرة مــن حياتــه )منــذ عودتــه مــن املنفــى إىل وفاتــه( حيــاة حافلــًة 

أيًضــا، ولكنهــا خمتلفــٌة:
- ترك الوظيفة، وعاش مما يستثمره من عقار ميلكه.

- والتَفــت إىل النـّـاس )عــاش مــع الشــعب كمــا عبـّـر د. ضيــف وغــره مــن الباحثــن(، ونظــم يف ذلــك قصائــد، 
وأّلف مســرحيات...

ــا لــه مــن قبــل – بأحــوال العــرب واملســلمن؛ وكان لدمشــق والشــام مــن  ــا كان مُهتمً - وانشــغل – بأكثــر ممّ
ذلــك حــظٌّ عظيــم. 

- وسـَـجَّل العــرب – والناطقــون بالضــاد يف أنَحــاء الدنيــا – اســم شــوقي يف اخلالديــن، وثبّتــوا لــه لقــب أمــر 
الشــعراء يف احتفــال دام أُســبوعًا كامــاً، مل يلــق مثلــه شــاعر عربــيّ يف القديــم وال يف احلديــث. 

وقــال شــيخ العروبــة أمحــد زكــي باشــا إن »لقــب أمــر الشــعراء كان خياَطــبُ بــه شــوقي قبــل بيعتــه بزمــاٍن 
طويــل..«)32(، وكان أمحــد زكــي باشــا مــع أمحــد شــوقي يف مدرســة احلقــوق، وهــو صديــق قديــم. 

ــغ  ــه.. »حتــى بل ــى غــزارة نتاجــه الفــي يف الســنوات اخلمــس األخــرة مــن حيات ــه فــارس اخلــوري عل - ونبَّ
مــا جــادَت بــه قرحيتــه يف مخســة أعــوام بعــد البيعــة ]بإمــارة الشــعر[ أضعــاف مــا أنتجــه يف األربعــن عامًــا 

ــا...«)33(. قبله

- ومراسلة شعرية بين حافظ وشوقي في سنة 1917 وشوقي في المنفى )ديوان حافظ إبراهيم 1: 187-186(. 
)30( انظر: شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص174، وما بعدها.

)31( شوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، ص40-37.

- وبالمناسبة فإن )دّرة الغواص( أيًضا عنوان أحد كتب التراث اللغوية.
)32( أحمد زكي باشا بن إبراهيم )1284-1353هـ/1867-1934م( شيخ العروبة، أديب بحاثة مصري من كبار الكتاب، اتصل بعلماء المشرقيات، وقام بفكرة 

إحياء الكتب العربية. له مؤلفات كثيرة. )األعام: 127-126(. 
عن بحث له في كتاب: ذكرى الّشاعرين: شاعر النيل وأمير الشعراء: دراسات وَمراٍث ومقارنات مدبّجة بيراع أئمة البيان وأعام الكام في الباد العربية. 

َجمعها ورتبها أحمد عبيد – المكتبة العربية بدمشق – مطبعة الترقّي – 1351هـ - ج2 ص338.
)33( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13: 78.
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- وقال ثالث الثاثة كبار شعراء ذلك الزمن: خليل مطران يف رثاء شوقي ) من قصيدة مطوّلة()34(: 
ومُعِزَّ دولتهِ بغر قراءِ...مهاً أمر الشّعر غرَ مُداَفٍع
أمّ القرى، ومناحَة الفيحاءجزعُ الكنانة كان ال يعدو أسى

شكوى كشكوى تونس اخلضراء...«وحبضرموت – على تَنائي دارها - 
- ومــن الّطريــف يف قصــة لقــب )أمــر الشــعراء(، الــذي شــاع بــن األدبــاء والنقــاد وســائر اجلماهــر العربيــة 
قبــل ســنة 1927، أن شــوقي أوردَ لقبـًـا لــه يف إحــدى قصائــده، فقــد قــال يف قصيــدة )مشــس الـــمَحاسِن( يف 

ســياق كاٍم له)35(:
فقلت هل يُخِرج األقمارَ رائيها؟قالت لعّل )أديبَ النِّيل( يُخِرجنا
ما كنتُ أعلم أنّ الرّيم يَرْويها!بيي وبينك أشعار هتفتُ هبا

4- عالقات دمشقية شامية يف حياة شوقي
قبــل احَلــدث العظيــم يف تاريــخ دمشــق، ويف حيــاة شــوقي، وهــو زيارتــه دمشــق ونظمــه القصائــد الرّائعــة 
اخلالــدة فيهــا، كان شــوقي علــى صلــةٍ برجــال مــن أهــل الشــام، عرفهــم يف باريــس أو يف بــروت أو يف دمشــق، 

مــن أهــل الفكــر أو السياســة أو الشــعر أو الفنــون، وفيهــم – ممّــا ثبــت يف الّتواريــخ الباقيــة: 
- حممــد علــي العابــد: الــذي صــار فيمــا بعــد رئيسـًـا للجمهوريـّـة، عرفــه حــن كانــا يدرســان معـًـا يف فرنســا: 

احلقــوق، وقــد قــال يف كلمتــه عنــد تأبــن شــوقي بعــد وفاتــه)36(:
»أذكــرُ لشــوقي يف مجلــة املزايــا الــي حتلّــى هبــا غرامَــه بصناعتــه، وتفانيــه بإتقاهنــا. عرفــتُ منــه هــذا يــوم 
ــرْبُ  كنـّـا يف ســنّ الطلــب نتلقــى العلــم يف معهــد واحــد يف باريــس، وكنـّـا علــى اّتصــال وثيــق علــى مــا يكــونُ التِّ

مــع تِربــه، وكان مــن رفاقنــا مَــنْ يعــرتضُ علــى شــوقي لصرفــه األوقــات يف نظــم الشــعر«.
- ويف ديــوان)37( جنيــب احلــدّاد)38( »تــذكار الصّبــا« أرجــوزة جــاء يف مقدّمتهــا: »وقــال مُحَيّيـًـا صديقه الشــاعر 

املشــهور أمحــد بــك شــوقي، علــى أُرجــوزة أرســلها إليــه مــن باريــس« قــال فيهــا)39(:
أْغرَبُ ما مَرَّ هبذا الباِبحكايُة املسكِ مع الّثياِب
وقال: قد جئتُ بنشري العَِبِقإذ أقبل املسكُ إىل الثوب النّقي 
تعّطر األذيال واألرداناأُهديكَ من عَرْيف الّذكي ألوانا

وقــد أرســل احلــداد أرجوزتــه اجَلوابيّــة هــذه إىل شــوقي، وهــو يف باريــس، حــن كان حممــد علــي العابــد مــع 
شــوقي هنــاك يف املعهــد.

)34( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 ص152-151.

)35( ديوان شوقي، 2: 164.

- قلت لعل اللقب الذي جرى على لسان المذكورة في الشعر هو )شاعر النيل(، ولكن هذه العبارة ال تنتظم في وزن الشعر هنا )البحر البسيط(.
)36( مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الثالث عشر: ص66.

- ومحمــد علــي العابــد )هــو ابــن أحمــد عــّزت باشــا العابــد( )1867-1939( ولــي المناصــب فــي الدولــة العثمانيــة، وفــي ســورية بعــد الحــرب األولــى. وكان 
أول رئيــس للجمهوريــة فــي ســورية )ولــي مــن 1932 إلــى 1936(. )األعــام: الزركلــي، 6: 304(.

با – بقلم نجيب بن سليمان الحّداد اللبناني – طبع بمدينة اإلسكندرية بمطبعة جرجي غرزوزي ملتزم طبعه – سنة 1905. )37( ديوان تذكار الّصِ

)38( نجيــب بــن ســليمان الحــداد )بيــروت 1867 – اإلســكندرية 1899( ابــن أخــت الشــيخ إبراهيــم اليازجــي، كاتــب شــاعر مؤلــف مســرحي روائــي. )األعــام: 

الزركلــي، 8: 12(.
)39( تذكار الصبا: نجيب بن سليمان الحّداد اللبناني، ص79-78.

- ولم أجد في شعر شوقي أرجوزته التي بعث بها إلى نجيب الحّداد.
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العــدد  واإلســكندرية  القاهــرة  وضمّــت   -
اســتيطاًنا،  الشــام  بــاد  أهــل  مــن  األكــر 
وزيــارةً، ودراســًة، وجتــارة... وكان فيهــم ثلّــة 
مــن الســوريّن املشــتغلن بالّطباعــة والنشــر 
والعنايــة باملخطوطــات، وكان كبارهــم أربعــة، 
ــًة خالصــًة  عدّهــم د. حممــود الطناحــي مرحل
مــن مراحــل نشــر النّصــوص الرتاثيــة وحتقيقها 

والعنايــة هبــا)40(.
ســوريّ  بشــاعر  شــوقي  املصادفــة  ومجعــت 
اإلســكندرية،  يف  األراضــي  بنــك  يف  يعمــل 
وكان خليــل شــيبوب رئيــس قســم العقــود يف 
املصــرف يصحـّـح جتــارب طبــع ديوانــه )الفجــر 
األول(، وعــرض عليــه شــوقي أن يقــدم لديوانــه 
ــل  ــةٍ مــن شــعره تضــاف إىل مقدّمــة خلي بقطع

النثريــة)41(.  مطــران 
وكان شــوقي يــرتدّد أحياًنــا علــى نــدوة )مــيّ 
زيــادة( يف القاهــرة، وكانــت تضــم خنبــة مــن 

واللبنانيــن..)42( والســورين  املصريــن 
- وكان يف أصدقاء شوقي: معروف األرناؤوط 
)ســورية(، وإســعاف النّشاشــيي )فلســطن(، 

ــه مــع  ــا عــن ذكريات ــاب. وقــد ألــف أرســان كتابً ــاء والكّت ــان(، وهــم مــن أعــام األدب وشــكيب أرســان )لبن
شــوقي)43(. 

.... إىل أعاٍم يف املسرح واملوسيقا والغناء... 
- على أنَّ الصّلة الي كانت شرارة االلتفات إىل دمشق خاصة، وإىل سورية عامة:

1- لقاء الدكتور الشهابي ومن كان معه ألمحد شوقي. 
)40( تاريــخ نشــر التــراث العربــي: محمــود الّطناحــي، ص: 61-62، وهــم محمــد أميــن الخانجــي، ومحــّب الديــن الخطيــب )المكتبــة الســلفية(، ومحمــد منيــر 

الدمشــقي )المطبعــة المنيريــة(، وحســام الديــن القدســي )مكتبــة القدســي(.
)41( خليــل إبراهيــم شــيبوب )1891 الاذقيــة – 1951 اإلســكندرية(: شــاعر كاتــب مؤلّــف، لــه ديــوان: الفجــر األّول. وكتــب أخــرى. )مقدمــة الطبعــة الثانيــة 

للديــوان(. الفجــر األول: تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة.
)42( مقدمة ديوان الفجر األول )ط2(.

)43( معــروف بــن أحمــد األرنــاؤوط )-1893 1948(: كاتــب صحفــي مــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق. وهــو مؤلــف ومترجــم، واشــتهر كتابــه: ســيد 

قريــش 3 أجــزاء. )األعــام: الزركلــي، 7: 268(. 
- محمــد إســعاف النشاشــيبي )-1885 1948( أديــب بّحــاث مــن أعضــاء المجمــع العلمــي العربــي، انفــرد بأســلوب مــن البيــان، ونُِعــت بـــ: أديــب العربيــة، ولد وعاش 
فــي القــدس، كاتــب مؤلـّـف مصنـّـف، كان يكثــر مــن زيــارة القاهــرة، وحبّبهــا إليــه أصدقــاء لــه فيهــا، منهــم شــاعرها األكبــر شــوقي. )األعــام: الزركلــي، 6: 31-30(.

- األميــر شــكيب بــن حمــود بــن حســن أرســان )-1869 1946(، مــن ســالة التنوخيّيــن ملــوك الحيــرة. عالــم بــاألدب والسياســة، مــؤّرخ مــن أكابــر الكتــاب، نُِعــت 
بـــ: أميــر البيــان، مــن أعضــاء مجمــع دمشــق. كان غزيــر النّتــاج األدبــي والتاريخــي، غزيــر التأليــف، مــن كتبــه: )شــوقي أو صداقــة أربعيــن ســنة(، والحلــل السندســية 

فــي الرحلــة األندلســية... )األعــام: الزركلــي، 3: 175-174(.

كتاب ذكرى الشاعرين: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم
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2- ودعوةُ اجملمع العلمي العربي بدمشق شوقي لزيارة دمشق ضيًفا مكرَّمًا.
)أ(

اإلمراطور األملاني غليوم الثاني يف دمشق عند ضريح صاح الدين 
حــن زار غليــوم الثانــي)44( دمشــق )1316هـــ - 1898م( كانــت لــه وقفــٌة تارخييّــة مُسـَـجّلةٍ عنــد ضريــح صــاح 

الدين األيّوبي، وهي وقفٌة كان خمّطًطا هلا من قبل، مهيَّأة الظروف جملريات تلك الزيارة. 
ــا  ــدُ عليه ــي واإلســامي، وتزي ــخ العرب ــه يف الّتاري ــقُ مكانت ــة توافِ ــٌة عالي ــد شــوقي مكان ــن عن ولصــاح الدي

ــا احلاضــر. ــاجل تارخيه ــر، ويع ــخَ األمــة الغاب ــسُ تاري ــة مــن شــاعٍر يتحسّ ــةٍ إضافي بلمحــاتٍ عاطفي
ذَكرَهُ – مثاً – يف مَُطوّلته الّتارخيية: »كبار احلوادث يف وادي النّيل«)45(: 

فمن املدح للرجاِل عَزاءُواذكر الُغرّ من آل أيوبَ وامْدَحْ
مَنْ هو املسجدان واإلسراءُ)8(يعرفُ الدينُ مَنْ )صاحٌ( ويَدِْري

ويف الشعر إشارة الحمة إىل نَصِْر وقعةِ حِّطن، وفتح الُقدس، وإخراج الفرجنة )الصليبين( منها.
- وقال يف قصيدة: البحر األبيض املتوسّط)46(:

( وراءَ مائِك ذِْكرىسيّدَ املاءِ! كم لنا من )صاٍح( و)عليٍّ
و)علي( هنا هو حممد علي باشا مؤسّس األُسرة الي عُِرفت بامسه.

ويف الديــوان قصيــدةٌ مــن ســّتة عشــر بيًتــا عنوانُهــا: »حتيــة غليــوم الثانــي لصــاح الدّيــن يف القــر«)47(، 
ــة العظيــم للعظمــاء، وأتبعهــا بأربعــة أبيــات فيهــا كلمــة منــه إىل  بدأهــا مبقدّمــةٍ مــن ثاثــة أبيــات عــن حتيّ
اإلمراطــور عــن وقفتــه )الصَّاحيّــة(؛ وذّكــر الشــاعرُ اإلمراطــورَ بعظمــة الرّجــل الــذي يقــف أمــام ضرحيــه 
بأربعــة أبيــات، ووقــف وقفــَة تأمــل عمّــا عَمِــَل اإلمراطــور يف ذلــك اليــوم: يــوم زيارتــه، ورجـَـا أن تكــون زيــارة 
ــهِ الــي أثنــى عليهــا مؤرّخــو  ــةِ صــاح الدّيــن، وصفات ــى بطول ــاءً عل ــا، وثن اإلمراطــور لصــاح الديــن تكرميً

ــا. العــرب واألجانــب معً
حظيــت زيــارة غليــوم بصحفــيٍّ لبنانــيّ ســجل وقائعهــا يف يوميــات متتابعــة مــن أوهلــا إىل آخرهــا هــو: خليــل 
ســركيس)48(. وكان هــو الصحفــي الوحيــد الــذي ســجّل وقائعهــا، وقــد قــال يف أوهلــا: »ســجل وقائعهــا ســاعًة 

بســاعة«. وهلــذا جــاءت مفصّلــة، موثقــة. 
)44( غليــوم الثانــي )-1859 1941( بــن فريدريــك الثالــث والملكــة فيكتوريــا. تــّوج إمبراطــوًرا ســنة 1888 وُخلــع ســنة 1918 بعــد هزيمتــه )مــع تركيــا(، 

واعتــزل السياســة، وعــاش فــي هوالنــدة إلــى وفاتــه. )موســوعة المــورد – دار العلــم للماييــن – الطبعــة األولــى – 1983 – الجــزء العاشــر، الصفحــة 153(.
)45( قــال األميــر شــكيب أرســان عنــد هــذا البيــت: »أشــار بقولــه )المســجدان( إلــى مكــة والمدينــة، وبقولــه: )اإلســراء( إلــى القــدس الشــريف«. شــوقي أو صداقــة 

أربعيــن ســنة: األمير شــكيب أرســان، ص192.
)46( ديوان شوقي، 1: 91.

)47( ديوان شوقي ،1: 247.

)48( خليــل بــن خطَّــار ســركيس )-1842 1915( أنشــأ المطبعــة األدبيــة، وأصــدر أكثــر مــن صحيفــة ومجلـّـة..، وكانــت لــه رحلــة إلــى اآلســتانة، وألــف عــدًدا 

مــن الكتــب فــي اللّغــة والتاريــخ والعــادات والتقاليــد، وغيرهــا. )األعــام: الزركلــي، 2: 218-217(. 
ــا ضّمنــه مجريــات الّرحلــة المذكــورة ســّماه: »رحلــة اإلمبراطــور غليــوم الثانــي إمبراطــور ألمانيــة وقرينتــه إلــى فلســطين وســورية«.  - وألــف ســركيس كتابً

طبعــه ســنة 1898م.
وقد رجعُت إلى هذا الكتاب في إصداٍر جديٍد له. فقد اْعتنى بإعادة نشره حسن الّسماحي، وغيّر عنوانه فصار: »الّشام قبل مئة عام«.

- قلت: وكان حريًّا بالنّاشر الجديد أن يُْبقي على ُعنوانه، وأن يكتب – إذا شاء – في تقديم الكتاب ما يخطر له.
- وفي كتاب: »المثالث والمثاني« صورة لخليل أفندي سركيس، وقصيدة عن جريدته )لسان الحال( في يوبيله الذهبي: 2: 287-285.

وس )الجزء الثاني(. - المثالث والمثاني: حليم َدمُّ
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كتــاب  يف  َظهَــرا  هدفــان  هلــا  زيــارة  وهــي 
القــدس،  يف  كنيســة  افتتــاح  مهــا  ســركيس، 
فلســطن  يف  واملواقــع  املــدن  بعــض  وزيــارة 
وســورية؛ وكانــت مجيعًــا حتــت حكــم السّــلطنة 

العثمانيــة)49(.
ــر للرّحلــة ســببٌ ثالــث مل يُذكــر يف كتــاب  وظهَ
ولكنهــا  إليــه،  إشــارة  وردت  وال  )ســركيس(، 
جــاءت يف كتــاب آخر هــو: مذكرات اإلمراطور، 
فقــد قــال يف فقــرةٍ منــه عنواهنــا )ســياحاتي(: 
»وتلّقــى الرنــس )هوهنلــو( رحلي إىل اآلســتانة 
وبيــت املقــدس بارتيــاٍح عظيــم، وسُــرّ كثــرًا مــن 

توثيــق عــرى الصّداقــة مــع تركيــا«)50(. 
واســتمرت زيــارة اإلمراطــور للمنطقــة العربيــة 
مــن 25 تشــرين األول إىل 23 تشــرين الثانــي 
والقــدس،  ويافــا،  فيهــا: حيفــا،  وزار   ،1898

وبــروت، ودمشــق، وبعلبــك)51(.
»وكان  كتابــه)52(:  مقدمــة  يف  ســركيس  قــال 
اســتقبال دمشــق واحتفاهلــا باإلمراطــور حــدثَ 
األحــداث يف هــذه الرّحلــة«، وأصــدر غليــوم 
عبارتــه الشــهرة: »مــا علــى األرض أمجــل مــن 

دمشــق«.
كان استقبال دمشق لإلمراطور حافاً ومجع بن أمرين:

- أحدمهــا: عنايــة الدولــة العثمانيــة وخليفتهــا عبــد احلميــد الثانــي بزيــارة اإلمراطــور، وتوجيهاتــه إىل أهــل 
السـّـلطة والفعاليــة يف دمشــق هلــذه الزيــارة. 

- والثانــي: طبيعــة أهــل دمشــق املضيافــة، وال ننســى أن أهــل الشــام يقــدّرون األملــان يف صِناعاهتــم وعُلومهــم، 
ــدُّ  ويوافقــون عنايــة الدّولــة باإلمراطــور. وكانــت فرصــًة للنــاس ليســتقبلوا هــذا العاهــل األُوربــي )الــذي يُعَ

حليًفــا آنــذاك(.
وكان يف برنامــج غليــوم الثانــي يف دمشــق زيــارة معــامل تارخييــة، وأثريــة، ودينيّــة وطبيعيّــة وعُمرانيــة، وكان 

علــى رأس اهتماماتــه: اجلامــع األمــوي، وصــاح الديــن.

)49( دمشــق قبــل مئــة عــام: الســماحي، ص25، وفيــه: »الغــرض مــن زيارتــه تدشــين الكنيســة اإلنجيليــة األلمانيــة فــي القــدس الشــريف فــي أرض أهداها الســلطان 

عبــد العزيــز لوالــد غليوم«.
)50( مذكرات غليوم الثاني – اشترك في نقلها إلى العربية: أسعد داغر ومحّب الدين الخطيب –ص77.

)51( من افتتاحية خليل سركيس على كتابه، ص9.

)52( الشام قبل مئة عام: السماحي، مقدمة الّطابع: 9.

كتاب: أبي شوقي، لحسين أحمد شوقي
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وعلّــق مــؤرّخ الرّحلــة خليــل ســركيس علــى االحتشــاد الشــعي الســتقبال اإلمراطــور يف دمشــق، بنــاءً علــى 
ــرَ مثلــه إاّل يــوم تتوجيــه«)53(. ــرّح بــه، قــال: »واحلشــدُ الــذي رآه اإلمراطــور - يعــي يف دمشــق – مل يَ مــا صَ

قال سركيس وهو يصف رحلة اإلمراطور يف دمشق: 
»زار أواًّل اجلامــع األمــوي، وأُعجــب بــه جــدًّا، ونظــر عظمــة بنائــه، وبعــد زيــارة اجلامــع زار ضريــح الســلطان 

صــاح الديــن األيوبــي داخــاً إليــه، مــع مَــنْ معــه، مــن بــاٍب لــه يف اجلامــع الشــريف«)54(.
ــة  ــا باإلمراطــور، وخُْطب ــري)55( ترحيبً ــدي الكزب ــي أفن ــيخ حممــد عل ــٌة للشّ ــارة خُطب ــات الزّي وكان يف ترتيب
أُخْــرى رَدَّ هبــا الضيــف األملانــي علــى الشــيخ ألقاهــا باألملانيــة، وتُرمجــت إىل العربيــة، وأُرســلت نُســخٌة منهــا 
إىل السّــلطان عبــد احلميــد. وباملناســبة أرْسَــلت اإلمراطــورة إكليــاً مــن الزهــر والــورد بعــد هــذا االحتفــال 

ليوضــعَ علــى ضريــح صــاح الديــن)56(، وقــد نُقــش بالعربيــة علــى بَنْــد اإلكليــل)57(: 
»ويلهلم الّثاني قيصر أملانيا وملك بروسيا؛ تذكارًا للبطل السُّلطان صاح الدين األيّوبي«.

)ب(
قال شوقي يف افتتاح القصيدة)58(، وساق كامه مساق احلكمة، الي تقال يف املناسبة الـمُشاهبة: 

ويَنْدُهبم ولو كانوا عِظاماعظيمُ النّاس مَنْ يبكي العِظاما
فًتى يُحْيي مبدحتهِ الكِراماوأكرمُ من َغماٍم عند مَحٍْل

)الفتــى: الرجــل الشّــهم، وجعلــه الشــاعر كرميًــا ألّنــه يَمْــدح الكــرام املوتــى، وهــذا نــوعٌ مــن اإلحيــاء ملــن َغبَــر 
عليهــم الزمــان، وقــد قــال املتنــي)59(:

ما فاتَهُ، وُفضول العيِش أشغاُلذِْكرُ الفتى عُمْرُه الثَّاني، وحاجتهُ
وقال شوقي بعد ذلك: 

وما يَجزيهمُ إاّل كاما؟وما عُْذرُ املقصّر عن جَزاءٍ
- وجعل رسالته إىل غليوم عن طريق مَنْ يبلّغه ذلك، وينقل إليه كامه:

مَقااًل مُرْضِيًا ذاَك املقامافهل من مُبْلٍِغ غليومَ عَنّي
تعهّدَ يف الّثرى مَلًِكا هُمَامارعاك اهلُل من ملك هُماٍم

وقْفتَ بقره كنتَ الَغماما)9(أرى النّسيانَ أظمأه فلمّا 
تركت اجِليَْل يف التاريخ عاماتَُقرّبُ عهدَهُ للنّاِس حتى

ــف  ــع النِّســيان، وجتــدّد تعري ــاءٌ هلــا: ترف ــراه وإحي ــدٌ لذك ــن جتدي ــح صــاح الدي ــوم ضري ــارة غلي - )إذن زي
ــه(. ــاس ب النّ

والتفت إىل غليوم – على طريقة تعريفِ الـمُعَرَّف – ليذّكره بصاح الدّين:
)53( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص133.

)54( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص134.

)55( هــو محمــد علــي بــن ســليم بــن مســلم الشــهير بالكزبــري )توفــي 1333هـــ - 1914م(، مــن علمــاء المســجد الجامــع األمــوي، وأقــرأ صحيــح البخــاري تحــت 

قبــة النّســر فيــه. وكان شــخصيةً موقـّـرةً عنــد الدولــة العثمانيــة. وواضــح أّن هــذا الشــيخ ُكلـّـف إلقــاء تلــك الُخطبــة.
- تاريخ علماء دمشق في القرن الّرابع عشر: نزار أباظة، مطيع الحافظ، ج1 ص318 )ومعلوماته كما قّرر في الحاشية عن ُمنتخبات تواريخ دمشق(.

)56( الشام قبل مئة عام: السماحي، ص144.

ُق به إكليُل الورد، ويكون واسعًا للكتابة عليه. )57( البَْند: العلَم. والمراد هنا الّشريط العريض من النّسيج يَُطوَّ

)58( ديوان شوقي، 1: 247. 

)59( ديوان أبي الطيب المتنبي: عبد الوهاب عزام، ص: 205.
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وأيَّ مُمَلَّكٍ تُهدي السَّاما؟أتدري أيّ سلطان تُحَيّي؟
وأشْرَفهم إذا سكنوا سامادعوتَ أجَلَّ أهِل األرض حَرْبًا
تعوَّد أن ياُقوهُ قِياماوَقْفتَ به تذّكره مُلوًكا
حَدائدَها وكان هو احُلسَاما!وكم جَمَعَتْهُمُ حربٌ فكانوا

يقول له: »هذا الـــمُسَجّى يف ضرحيهِ ما كان يقاِبلُه امللوك إال واقفن، وهو على هيئتهِ السّــلطانية العظيمة..«، 
وجَعــل شــوقي ملــوك األوربيــن الفرجنــة وأباطرهتــم قطعًــا من احلديد أمام السَّــيف القاطع: صاح الدين.

ويبــدو أنَّ خَــر زيــارة اإلمراطــور لضريــح صــاح الديــن وصَــل إىل شــوقي جمــرّدًا عــن نــصّ خِطــاب غليــوم 
الــذي مَجّــد صــاح الديــن؛ وبَجّلــه. فقــال علــى ســبيل االحتيــاط، وتثبيــت مكانــة األيّوبــي العاليــة:

وأنتَ اليوم مَنْ َضمَد الكِاماكِامٌ للريَّةِ دامياتٌ
)قوله كِام مجع َكلْم: جرح. وَضمد اجلرح: عالَجه ومجع أطرافه(.

أحُبًّا كان ذاك أِم انتقاما؟)10(تساءَلَتِ البَِريَُّة وهي َكلْمى 
وأنت أبَرُّ أنْ تؤذي عِظاماوأنت أجَلُّ أن تُزري ِبمَيْتٍ
لناَل حبدِّ صارمهِ الدَّواما!فلو كان الدّوامُ نصيبَ مَلْكٍ

يقــول شــوقي لإلمراطــور: )مــات صــاح الديــن، وال أحــدَ خملّــد مــن البشــر؛ وعلــق تعليًقــا لطيًفــا: لــو كان 
دوامُ احليــاة، ودوامُ امللــك فيمــا يســتطيعُه امللــوك، لــكان صــاح الديــن قــادرًا علــى بلــوغ ذلــك حبــدّ ســيفه(... 

ولكــنّ البقــاء هلل. 
وقد حَّقق غليوم الثاني، بزيارته ضريح صاح الدين، واهتمامه هو واإلمراطورة به عددًا من األمور:

- إظهار نفسه يف شخصيّة النُّباء الذين كان هلم تاريخ مماثٌل يف القرون الوسطى. 
يف لبلدٍ صديٍق تعميًقا هلذه املعاني.  - تكميل صورة الزّائر الضَّ

- التقــرّب إىل أهــل دمشــق الذيــن يُحِلُّــون ســلطانَهُم القديــم وزائرهــم الدّائــم يف ضرحيــه، بالقــرب مــن 
املســجد األمــوي. 

- حتقيق صورة شخصيّة له، تقدّم لبلدهِ )أملانيا( صورةَ رحلةٍ )سياسيّةٍ( ناجحة اجتماعيًّا وثقافيًّا.
وكان يف زيــارة غليــوم دمشــق: طرائــف، ومُفاجــآت لطيفــة مــا زال أهــل دمشــق يُــردّدون أخبارهــا. وقــد َذيّــل ناشــر 

كتــاب )الشــام قبــل مئــة عــام( كتــاب خليــل ســركيس مبــا نقلــه مــن تلــك الّطرائــف واألخبــار، يف ذيــل الكتــاب.
)ج(

وخلــر زيــارة غليــوم الثانــي ضريــح صــاح الديــن، والوقــوف عنــده باإلجــال واإلكبــار إضافــٌة مناســبة: يف 
كتــاب: )شــوقي أو صداقــة أربعــن ســنة()60(، قــال األمــر شــكيب أرســان)61(: 

».. وذكــرتُ زيــارة اإلمراطــور غليــوم الثانــي عاهــل أملانيــة لضريــح صــاح الديــن يف دمشــق، ومــا أظهــره مــن 
خشــوع يف ذلــك املقــام، مــن قصيــدة:

ببابهِ وهو أعُْظمٌ نُُخرُ)11(تغدو عظامُ امللوك واقفًة
رأسٌ بأعلى الّتيجان مُعْتَِجرُ)12(وينحي حاسرًا ِبتُرْبَتهِ

)60( شوقي أو صداقة أربعين عاًما: األمير شكيب أرسان، ص201.

)61( سبقت ترجمته. 
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ــاس ...  ــم الن ــال.... عظي ــل، أي ســنة: 1898م فق ــا بقلي ــد وُقوعه ــارة )شــوقي( بع ــرَ هــذه الزّي ــال: وقــد ذك ق
)القصيــدة(. 

ثم قال األمر شكيب)62(:
»وقــد ترجَمْــتُ – مــن عهــدٍ غــرِ بعيــدٍ – هــذه األبيــات )الشــوقية( جلالــة اإلمراطــور غليــوم الثانــي، وذكــرتُ 
ــى  ــم عل ــات، وترحّ ــاح جــدًّا هلــذه األبي ــه كان أشــعر شــعرائنا، فارت ــي، وأن ــنْ هــو شــوقي يف العــامل العرب ــه مَ ل

قائلهــا«. 
وظاهر أنّ هذا اخلر كان بعد وفاة شوقي، وحن كان اإلمراطور يف هوالندة، كما ورد يف ترمجته السَّابقة.

)د( قصيدة شوقي يف نكبة بروت
حتــت عنــوان: »نكبــة بــروت« نظــم أمحــد شــوقي قصيــدة)63( مؤثــرة يف مُوَاســاة أهــل بــروت، ومهامجــة إيطاليــا 

املعتدية.
وتاريــخ القصيــدة: 12 نيســان 1912؛ وملخــص األحــداث – وهــي مناســبة قصيــدة شــوقي الشــامية – كمــا 
عرضهــا أ. حممــد كــرد علــي يف كتابــه: خطــط الشــام قــال)64(: »... ثــم نشــبت حــرب طرابلــس )الغــرب( بــن 
الدولــة العثمانيــة وإيطاليــا، وجــاءت إيطاليــا بأســطوهلا إىل ســواحل طرابلــس وبرقــة بــدون مســوّغ، وضربــت 
ــد زهــاء مئــي نســمة،  ــة واجلن ــنْ أهــل املدين ــك مَ ــروت، فهل ــاء ب ــا راســيتن يف مين ســفينتن عثمانيتــن كانت

ــام جنــدًا ومعاونــات نقديــة إىل طرابلــس آخــر مــا بقــي للعثمانيــن يف إفريقيــة...«. وأرســلت الشّ
وكانــت إيطاليــا قــد طمعــت يف احتــال طرابلــس، ودخلــت ليبيــا عــن طريــق األنشــطة التجاريــة والثقافيــة، ثــم 
أنــذرت الدّولــة العثمانيّــة بأهنــا ســتحتّل ليبيــا »لتمدينهــا«! ومل تنفــع مســاعي الدّولــة العثمانيــة الدبلوماســية، 

وال احلربيــة... وســقطت ليبيــا)65(.
ــذي كان  ــار ال ــن، واخلــراب والدم ــد واملدني ــل اجلن ــاء، ومقت ــفينتن يف املين ــع السّ ــروت م ــر خــرُ ضــرب ب أثَّ
ــا للمناســبة فقــال: »نكبــة بــروت«، وجــاء يف حاشــية  نتيجــة ذلــك، يف شــوقي، وكان عنــوان القصيــدة موافًق

ــدة)66(: ــد القصي ــوان، عن الدي
ــخًطا علــى إيطاليــا حينمــا  ــعب املصــري، وسُ »قاهلــا شــوقي مواســاةً لبــروت، وتعبــرًا عــن حُزنــه وحــزن الشّ
ضــرب أســطوهلا بــروت، واحلــربُ مشــتعلٌة يف طرابلــس الغــرب بــن اإليطاليــن وبــن األتــراك والعــرب 

واملصريّــن اجملاهديــن«.
والقصيدة يف 25 بيًتا بدأها مبقدمة يف القضاء والقدر:

واحلكم حكمكَ يف الدّم الـمَسْفوكِ!يا ربّ حكمُكَ يف املمالك نافٌذ
هو مل يكنْ لسواَك باململوكِإن شئت أهِْرْقهُ وإن شئت احْمِهِ
بالـمُمْتَرى فيه وال املشكوكِواحكمْ بعدْلِكَ إنَّ عدلك مل يكنْ

)62( شوقي أو صداقة أربعين سنة: األمير شكيب أرسان، 202.

- وكان شكيب أرسان يقرن شوقي بالمتنبي، وسيرد الكام على هذا الملمح.
)63( ديوان شوقي 1: 353.

)64( خطط الشام: محمد كرد علي، ج3 ص145.

)65( وانظر للتّفصيل: تاريخ الّدولة العثمانيّة: يلماز أوزتونا، 2: 208 وما بعدها. التاريخ اإلسامي – العهد العثماني: محمود شاكر – المكتب اإلسامي – 

بيروت – 1420هـ - 2000م – الصفحة: 211.
)66( ديوان شوقي 1: 353.
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- والذين ماتوا ظلمًا وعدواًنا ماتوا بآجاهلم: 
قدَّرْتَ َضرْب الشَّاطِئ املرتوكِ؟أألِجِْل آجاٍل دَنت وهتيّأت

- ونبّه على أن السّفينتن كانتا صغرتن )للتدريب(:
ُفلْكاِن أنعَمُ من بواخر )كوك()13(ما كان يَحْمِيه، وال يُحْمى بهِ
هتوى، وتلك بركنها املدكوكِهذي جبانبها الكسر غريقٌة
مل يُشِهروا سيًفا، ومل يَحْمُوكِبروت! مات األُسْدُ حتْفَ أُنوفهم

)إذن عاجَل الطليانُ السّفينتن الصّغرتن قبل أن تؤدّيا أيّة مهمة دفاعية(:
يا ليتهم ُقتِلُوا على )ُطبْرُوك(!)14(سبعون ليًثا أُحرقوا أو أُغرقوا

وشَبّه ضرب السَّفينتن، وبروت – على حن غِرّة – باألسَدِ الذي يَسْهُل َقتلُه إذا كان مَُقيّدًا:
يغِم املفكوكِكلٌّ يَصِيدُ الليثَ وهو مَُقيَّدٌ ويَعِزُّ صيدُ الضَّ

ونظــر إىل حــال بــروت العربيّــة – والَكــرَمُ خَصْلـَـٌة عربيـّـة كرميــٌة – والمَ األعاجــم الذيــن َضرَبُوهــا، وأصابــوا 
ســّكاهنا وعمراهنــا، واسرتســل يف وصــف جمريــات األحــداث: 

ما أنْصَف العجَمُ األىُل َضربُوكِ!يا مضِربَ اخلِيَِم الـمُنيفةِ للقِرى
ولَوَ انَّها من عَسْجَدٍ مَسْبُوكِما كنتِ يومًا للقنابِل موضعًا

- هل يصحّ أن تضرب بروت اآلمنة املساملة، ولو بقنابل الذهب؟!:
ميضي الزّمان عَليَّ ال أسلوكِ!بروتُ يا راحَ النَّزيل وأُنْسَهُ
ووجدتُه لفًظا ومعنًى فيكِاحُلسْن لفٌظ يف املدائِن ُكلّها
وَسَمُوا املائكَ يف خِال مُلوكِنادمتُ يومًا يف ظِالك فِتْيًة
حتى يكاد بـ )ِجلٍّق( يفديكِ!)51(يُنْسُونَ حَسّاًنا »عصابَة« ِجلٍّق
حتى تُراعِي أو يُرَاعَ بَنُوكِ!)16(تاهلِل ما أحدثْتِ شرًّا، أو أًذى
سيفُ الشّريفِ وخِنْجَرُ الصُّعلوكِ!)17(أنتِ الي حيمي، ومينعُ عِرَْضها
واألبْلَقُ الفردُ األشمُّ أبوكِ)18(إن جيهلوك فإنّ أُمَّكِ سُوريَا
بَلْهَ املكارِم والنَّدى أهْلُوكِ)19(والسّابقن إىل املفاخِر والعُاَ
وكنائٍس ومدارٍس و»بُنوكِ«)20(سالت دماءٌ فيك حول مسَاجدٍ
حتى نبلَّ صدى القنا املشبوكِ)21(كنا نؤمُّل أنْ يُعَدَّ بقاؤها

والتفــت يف آخــر أبيــات القصيــدة يؤكــد نُصــرة مصــر لبــروت: حّكامـًـا وشــعبًا، ومجــع بن تعَاُطفه الشـّـخصي، 
وبــن تعاطــف املصريــن قــواًل وعماً. 

لو يقدرون بدمعهم َغسلوكِلك يف رُبَا النيِل املبارك جرةٌ
أنَّ األمر حممدًا يأسوكِ)22(يكفيك بُرْءًا للجراِح ومَرْهَمًا
لِمُحمَّدٍ بقلوهبمْ َضمَدوكِ)23(لو يستطيع كرامُ مصر كرامًة
أذَكرْتِ إبراهيمَ يف نَاديك؟هو يف ابتناء اجملدِ صورةُ جَدِّه
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)5( دمشق والشام يف أندلسيات شوقي
كان شــوقي وأُســرته يف برشــلونة وحميطهــا وضاحيتهــا الــي اســتقرّ فيهــا، وبســبب احلــرب كان حمظــورًا عليــه 
التنقــل يف أطــراف البــاد )إســبانيا(، فلمّــا أُعلنــت اهلدنــة 1918 سُــمح لشــوقي – وألمثالــه – بالّتجــوال، فكانــت 
ــق مــن برشــلونة  ــارة إىل اجلزائــر الشــرقية )تدعــى اآلن جــزر الباليــار: ميورقــة ومنورقــة ويابســة(، وانطل ــه زي ل
جنوبًــا فــزار مدريــد، قــال حســن بــن أمحــد شــوقي)67(: إن املدينــة علــى مجاهلــا مل تُْغــِر شــوقي باملكــوث طويــاً، 

ــا( = األندلــس.  ــل الذهــاب إىل املناطــق اجلنوبيــة املســماة اآلن: )أندلوثيّ وكان يتعجّ
ــار األندلــس، ويعيــشَ يف ظــال  ــة وإشــبيلة وغرناطــة بوقــت كافٍ، ليســتجلي آث ــصّ قرطب ــك البــاد، وخَ وزار تل
ــم والفكــر واألدب والشــعر، وســائر املعــارف األُخــرى.  ربوعهــا، ويتذكــر مــن رجاهلــا األفــذاذ يف السّياســة والعل

وأحْزَنـَـهُ حــاُل قرطبــة الــي َغــدتْ قريــًة صغــرة)68( ال يزيــد عــدد ســكاهنا علــى ثاثــن ألًفــا، وتذّكــر قرطبــة عاصمة 
الدّولــة األمويــة يف األندلــس املتألقــة مــن عهــد عبــد الرمحــن الدّاخــل إىل مــا وراء ذلــك مــن حــدود الزَّمــان.

أتاحــت مــدّة النفــي لشــوقي فرصــة قــراءة املطبــوع عــن األندلــس مــن كتــب الــرتاث، والكتــب املؤّلفــة حديًثــا، 
واســتيفاء مــا كان يصبــو إليــه مــن معرفــة عــن تلــك الدّيــار)69(. 

ــرة املثمــرة هــذه بــن مشــاهدة الواقــع )الباقــي مــن آثــار العــرب واملســلمن هنــاك(،  وكان شــوقي يف رحلتــه املؤّث
ــا مــن تــراث اإلنســانية اخلالــد. وتــراءت أمامــه  وبــن اســرتجاع صــور األندلــس القدميــة الــي كانــت جــزءًا عظيمً
صــور العلمــاء واألدبــاء واملهندســن واملبدعــن واملخرتعــن، وتــردّدت يف ذاكرتــه قصائــد الشــعراء وموشــحات 

الوشــاحن. 
يف هــذه املرحلــة مــن حيــاة شــوقي الشــخصية والفنيّــة أُضيــف إىل تراثــه قصيدتــان، وموشــح أندلســيّ: اســرتجع 
فيهمــا – بالذاكــرة واخليــال – أيــام زهــو األندلــس وســيادة قرطبــة يف أوربــة، وآثــار األُمــراء واخُللَفــاء مــن بــي أُميــة 

الذيــن أعــادوا جمــد أُمويــي الشــام يف األرض اجلديــدة.
ويف تــراث شــوقي األندلســي قصيدتــان، ومُوَشــح. ويف هــذه اآلثــار وَصْــٌل مــا بــن األندلــس والشــام، ووصــل بــن 
أطــراف األســرة األمويــة يف دمشــق وقرطبــة، وإشــادة بأمســاء معيّنــة جــرى القلــم علــى ذكــر حماســنهم ومآثرهــم. 
وقــد رجَــع شــوقي يف قصائــده الدمشــقية الشــامية إىل مــا نظمــه يف األندلــس مــن تاحــم وتشــابكٍ... )كمــا 

ســيأتي بيانــه(.
- تداعــت إىل ذاكــرة شــوقي أبيــاتٌ مــن قصيــدة البُحــرتي الــي نظمهــا بعــد وقوفــه عنــد طــاق كســرى والبقيــة مــن 

إيوانــه، وتَهيّــأ لــه أن ينظــم علــى حبــر البحرتيــة وقافيتهــا)70(، وكان مفتــاح قصيدتــه قولــه: 
وشفتي القصورُ من عَبْدِ شَمِْسوَعََظ البحرتيَّ إيوانُ كسرى

)67( أبي شوقي: حسين أحمد شوقي، ص58 وما بعدها. 

)68( أبي شوقي: ».. ولكْن يالََخْيبَِة األمل! إنّها قرية كبيرة ليس غير! َرّب! أهذه قرطبة التي كانت عروس األندلس...«؟

- وفي »أندلسيات شوقي«: صالح األشتر – مطبعة جامعة دمشق – 1378هـ - 1959م – كام مشابه عند زيارته األندلس مترّسًما ُخطا شوقي ص34 وما 
بعدها.

)69( قال شيخ العروبة أحمد زكي باشا إن )شوقي( سأله إرسال ما يجده من كتب األندلس، فحّضر ذلك، ولكن الطرد البريدي رجع بتدخل الّرقابة البريطانية. 

واستدرك شوقي طلبه من جهة أُخرى.
- ذكرى الشاعرين: حافظ وشوقي، 2: 333.
)70( مطلع قصيدة شوقي )الديوان 1: 204(:

با وأيّام أُنسياختاُف النّهار والليل يُْنسي اذكرا لي الّصِ
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وعبــد مشــس أحــد أجــداد الدوحــة األمويـّـة، الــي مــدّت حــدود الدولــة مــن قلــب أوربــة إىل الصِّــن، وكان هلــا 
ظهــوران أحدمهــا مشــرقي واآلخــر مغربــي )أندلســي(.

وكانــت القصيــدة – وهــي طويلــة مــن 110 أبيــات – جمــااًل لتــذكار مصــر)71( ومــا فيهــا ومَــنْ فيهــا، والشــكوى 
مــن طــول فراقهــا، والتفــاتٌ قاصــد إىل األندلــس وأعامهــا، وذكــر منهــم عبــد الرمحــن الداخــل وعبــد 
الرمحــن النّاصــر الــذي كانــت قرطبــة يف زمانــه أكــر عاصمــة أوربيــة، وكان - لقــوّة دولتــه - يُحَّكــم يف قضايــا 

أوربيّــة منهــا الـــمُلك واحلكــم يف دوهلــم...
وذكــر املســجدَ اجلامــعَ يف قرطبــة، وقصــر احلمــراء يف غرناطــة، وجــال يف الّتاريــخ األمــويّ األندلســي عــن 

إعجــاٍب وتفخيــم وتعظيــم...
ويف القصيدة)72(:

أمويٌّ ويف املغارب ُكرْسِي!أين مروانُ؟ يف املشارقِ عَرْشٌ
نورَها كلُّ ثاقِب الرّأي نَْطِسسَقِمَتْ مشسُهم َفرَدَّ عليها

)يذكــر دولــة بــي أُميــة، وســيادهتم بــن حُكــم مشــرق األرض ومغرهبــا، ولـــمّا دالــت دولتهــم يف املشــرق 
)سَــقِمَتْ شَمْسُــهم( أحْياهــا عبــد الرمحــن الدَّاخــل: )ثاقــب الــرّأي: العــامل احلــاذق(.

ــتَرْجَع الّتاريــخ وتصــوّر عبــد الرمحــن الناصــر  ... ووصــف شــوقي ضآلــَة شــأن قرطبــة حــن زارهــا، ثــم اسْ
يف أحــدِ مواكبــه، يف يــوم جُمْعــة)73(:

...صِرُ نورُ اخلميس حتت الدِّرَْفِسوعلى اجُلمعة اجلالة والنّا...
ويُحَلّي به جبنَ )الِبِرنِْس()24(يُنِْزُل التاجَ عن مفارق )دوٍن(

ــاِم الناصــر )حكــم مــن 300 إىل 350هـــ(، وقــد ظهــرت فيهــا قــوة  وهــذا الشــعر نظــمٌ ألخبــاٍر وَرَدتْ عــن أيّ
ــه...  ــه، وعنفوانُ احلكــم األمــويّ وهبجت

ومــن روائــع القصيــدة وَصُْفــه لقيــام قاضــي اجلماعــة بقرطبــة: منــذر بــن ســعيد البَلُّوطــي يف املســجد 
اجلامــع خيطــبُ بباغتــه وبراعتــه ووَرَعــهِ:

ـِن مِاءٌ مُدَّثراتُ الدِّمَْقِسوكأن الرّفيف يف مَسْرح العَيْـ

)يصف سقف املسجد األموي بقرطبة(:
يَتنزّلنَ من مَعارِج ُقدِْسوكأنّ )اآليات( يف جانِبَيْهِ
لَـمْ يزل يكتسيه أو حتت َقسّمِنْبَرٌ حتت )منذٍر( من جَاٍل
وَرْدهِ غائبًا فتدنو لِلَمِْسومكان الكتاب يُغريكَ رَيَّا
ِب وآٍل له ميامَن شُمِْسصَنْعَُة )الدَّاخِل( املبارك يف الَغرْ

ووصف قصر احلمراء، واسرتجع من ذكريات دولة بي األمحر، آخر حكام األندلس الباقية...

)71( وفي القصيدة:

ناَزَعتْنِي إليه في الُخْلِد نَْفسي!وطني لو ُشغلُت بالُخلِد عنهُ

)72( ديوان شوقي 1: 208.

)73( ديوان شوقي 1: 209. 
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والقصيدة األندلسية الثانية وردت يف الديوان بعنوان: »أندلسيّة« ومطلعها)74(:

لْح( أشباهٌ عَوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا؟يا نائح )الطَّ

خياطــب طائــرًا يُصْــدِر أحلانــه يف )وادي الطلــح( يف أطــراف مدينــة إشــبيلية؛ وكان متنزّهًــا حلاكــم منطقــة 
إشــبيلية: )املعتمــد بــن عَبّــاد( وكان أديبـًـا شــاعرًا أيًضــا.. وقــد أجــرى الشــاعر حــوارًا خياليًّــا مــع ذلــك الطائــر 
احلزيــن )علــى ماضــي األندلــس(، متعاطًفــا مــع الشــاعر احلزيــن الغريــب عــن أهلــه ووطنــه الصغــر )مصــر(.
ــؤوا صفحــات الّتاريــخ  ــى أهلهــا الذيــن مل ــرة، احلاضــرة، وأثنــى عل ــد األندلــس الغاب وقــد وقــف شــوقي عن

ــدة)75(: ــه هلــا... ويف القصي ــى مصــر، وذكرياهتــا ووفائ ــم عــرَّج عل ــد، ث اجملي

وإنْ حَلَلْنا رفيًفا من رَوابينا)25(آهًا لنا ناِزحَيْ أيكٍ بأندلٍس
نَجيشُ بالدمِع واإلجاُل يَثْنِينارسمٌ وقفنا على رسم الوفاءِ له
وال مفارَقهم إاّل مُصَلّينا لِفِتْيةٍ ال تناُل األرضُ أدْمُعَهُمْ
للناِس كانت هلم أخاُقهم دِينالو مل يسودوا بديٍن فيه مَنْبَهٌَة
دموعُنا نُظِمت فيها قوافينانسقي ثرَاهُم ثناءً كلّما نُثِرت

ويف هــذه املرحلــة مــن نتــاج شــوقي موشــح أندلســي)76( صاغــه علــى مثــال موشــح مشــهور للســان الديــن بــن 
اخلطيــب األندلســي )تــويف 776هـــ()77(، قــال شــوقي يف أّولــه:

بَرّح الشوُق به يف الَغلَِس)26(مَنْ لِنْضٍو يتلوّى ألَما
أين شرق األرْض من أنْدلِس؟!حنّ للباِن وناجى العلما

- والكام هنا على بلبٍل يتأّلم لفراق وطنه، وهذا البلبل صدًى للشاعر أو صورة شعرية منه: 
بات يف حبل الشّجوِن ارْتَبكابلبٌل علّمه البُن البيانْ
ضاقت األرضُ عليه شَبكايف مساء الليل خملوع العنانْ
حَنّ فاستَْضحَك من حيث بكىكلما استوحش يف ظّل اجِلنانْ

واملوشــح طويــل )يبلــغ 25 وحــدةً( خصّــه بعبــد الرمحــن الداخــل، اســتوفى علــى طريقــة النظــم هــذه أخبــار 
عبــد الرمحــن، وأعمالــه وتأسيســه الدولــة اجلديــدة، ومآثــره يف البُنيــان والعُمــران، ونقلــه تــراث الشّــام 

ــة الــي أجنبــت هــذا العبقــري. ــه األموي ــى أرُومَتِ ومَحاســنه إىل األرض البعيــدة، وأثنــى عل
ويف هذا املوشح:

)74( ديوان شوقي 1: 147. 

)75( ديوان شوقي 1: 148.

)76( ديوان شوقي 1: 224-214.

- والموشح يتألف من تكرار األقفال واألغصان. والوحدة في الموشح تتألف من قفل وغصن. ويسمى القفل األول: المطلع، ويسمى القفل األخير الذي يختم به: 
الَخْرجة.

)77( وموشح لسان الدين: )جادك الغيث إذا الغيث همى( مسبوق بهذا الشكل والترتيب بموشح البن سهل اإلشبيلي: أّوله )هل درى ظبي الِحمى أْن قَْد َحمى(.
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دارَهُ من نَحِْو بيتِ الـمَْقدِس؟هل دَرى أندلسٌ مَنْ َقدِما
فتْحُ )موسى( مستقرّ األسِسِبسَلِيل األمويّن سَما
والـمَعايل بـ مَطِيٍّ وُطرُْقأمويٌّ للعُا ِرحْلَتُهُ
ال جياريهِ ركابٌ يف األُُفقْكاهلال انفردت نقلتُه
قد يشيدُ الدُّوََل الشُّمَّ اخُللُقْبُنيتْ من خُلٍُق دَوْلَتُه

وسَجّل شوقي اسم عبد الرمحن الداخل يف )كتاب الفخر(، قال)78(:
مل يَلِجْهُ من بي الـمُلْكِ أمرْيف كتاب الفخر للداخل بابْ
ونَمى األقمارَ باألندلِسيف الشموس الزُّهِْر بالشَّام انْتَمى
وانثنى الَغرْبُ هبم يف عُرُِسقعدَ الشرُق عليهم مأمتا

)نُكـِـبَ األمويّــون يف املشــرق، وَكثـُـرت مآمتهــم، ولكــنْ – بعبــد الرمحــن – صــار هلــم يف األندلــس عـُـرسٌ أنْســى 
املآســي، وَضمــد اجِلــراح )بإقامــة الدولــة مــن جديــد(.

وعبد الرّمحن )عِصَاميٌّ( وهو أيًضا من أصٍل عريٍق نبيل:
يف بناة الـمَجْدِ أبناءِ الَفَخارْمنْ عصاميٍّ نبيٍل مُعِْرقِ
هنضة الشمس بأْطراف النهارْهنَضتْ دولتهم باملشرقِ
ونبَتْ باألجنِم الزُّهِر الدّيارْثم خان الّتاجُ وُدَّ املفرقِ

ــه لدخــول األندلــس، وإعادتــه اجملــد القديــم،  ــقَ نَجاتــه، وعمل ــر طري ــرَد مــن تاريــخ عبــد الرمحــن، وذَك وسَ
ــة بــي أميــة... إخل.  ــاءه دول وإحي

وخَتــم املوشــح، وقــال يف آخــره خياطــب عبــد الرَّمحــن: مل يــرتك الزَّمــان للنــاس قــرك ظاهــرًا مصوًنــا )ضــاع 
مــع الزّمــن(، ولكــنّ العظمــاء هــم الذيــن حيفــظ النــاس أعماهلــم وفَضائلهــم، وإن غابــت عنهــم قبورهــم... 

ما على الصَّقر إذا مل يُرْمَِس)27(كنتَ صقرًا قرشيًّا علَما
فعلى األفواهِ أو يف األنفِس!إنْ تَسَْل أين ُقبُورُ العُظما؟

لقد خلَّد الزمانُ عبد الرمحن، ورَفع ذكره يف عظماء الدُّنيا؛ وال ضر عليه يف أن يكون قبْرُه جمهواًل.. 
ــي  ــس )ال ــاب والشــعراء..( ويف األنف ــم الُكّت ــاس )ومنه ــوال النّ ــدةٌ يف أق ــد الرمحــن خال ــر عب ــول: إنّ مآث يق

ــا... ــدّم هلــذه األمــة... وللبشــريّة أيًض ــا( مبــا ق ــره دائمً تتذّك
وكتب: أبو لؤيّ حممد رضوان الداية

حامدًا ومصلّيًا
بن دوما العامرة، ودمشق احملروسة

وجنــز تبييًضــا يف أواخــر شــعبان عرّفنــا اهلل بركتــه مــن ســنة 1443 مــن هجــرة رســول اهلل  املوافــق أواخــر 
آذار 2022م

)للبحث تتمة يف العدد القادم(
)78( ديوان شوقي: 1: 217.
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