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الوطن المحبوس

واملنفى الذي اكتوى بناره »عرابي« الذي صغره »شوقي« في ذهابه 
وايابه، كوى أيضا بناره »ش���وقي« حني تبدلت الظروف السياسية 
وأطيح بصاحب القصر ونفي الى خارج مصر، وكان »ش���وقي« في 

معيته، منفيا، وهناك أحس »شوقي« مبرارة البعد عن الوطن.
وله في حب الوطن قصائد تعتبر من آيات الشعر في كل زمان:

وس���ا م��ص��ر ه��ل س��ا ال��ق��ل��ب عنها
امل��ؤّس��ي ال���زم���اُن  أو أس���ا ج��رَح��ه 

أح��������رام ع���ل���ى ب���اب���ل���ه ال������دوُح
ح������اٌل ل��ل��ط��ي��ر م����ن ك����ل ج��ن��س

ل���و ش��غ��ل��ت ب��اخل��ل��د عنه وط���ن���ي 
إل��ي��ه ف��ي اخل��ل��د نفسي ن��ازع��ت��ن��ي 

> > >

في المغارة والشارع
و»أحمد شوقي« أيضا وأيضا جتده كلما فتحت بابا أو دخلت 
مغارة أو عبرت شارعا، فهو موجود في االغراض الشعرية كلها، 
حتى أنه أدخل أدب االطفال في الش���عر العرب���ي، وكذلك الرمز 

واملسرح الشعري.
ومدائحه النبوية لم يسبقه اليها أحد في القيمة واملعنى والتلذذ 
بامل���دح وتبيان قيمة املمدوح وهو النبي محمد ژ، ومنها قوله 

في قصيدة »سلوا قلبي«:
أب���ا ال���زه���راء ق��د ج����اوزت ق��دري

ان��ت��س��اب��ا ل���ي  أن  ب��ي��د  مب���دح���ك 
م���دح���ت امل���ال���ك���ني ف�����زدت ق���درا

وح���ني م��دح��ت��ك اج��ت��زت السحابا
ول���ه الكثير غيرها في املديح النبوي ولعل الش���هير في ذلك 
»نهج البردة« و»ولد اله���دى«، والقصائد الثاث هذه غنتها »أم 
كلثوم« مختصرة، ولم تغنها كامل���ة لطولها � أوال � ولصعوبة 

بعض أبياتها � ثانيا � على السمع الغنائي.
ورفع »شوقي« أيضا راية الغزل، فكان من أحسن من تغزل، 
الس���يما حني يس���تحضر الصور التاريخية لقصص احلب مثل 

قصة »قيس وليلى«:
ج��ب��ل ال���ت���وب���اد ح���ّي���اك احل��ي��ا

وس����ق����ى اهلل ص����دان����ا ورع����ى
ف��ي��ك ن��اغ��ي��ن��ا ال���ه���وى ف���ي م��ه��ده

ورض���ع���ن���اه وك���ن���ت امل��رض��ع��ا
وفيها:

ك��ل��م��ا ج��ئ��ت��ك راج���ع���ت ال��ص��ب��ا
ت��رج��ع��ا ان  أي�����ام�����ه  ف����أب����ت 

ب��ع��ي��ن��ي طفلة ل��ي��ل��ى  ت����زل  ل���م 
إال اص��ب��ع��ا أم����س  ت����زد ع���ن  ل���م 
وهي قصيدة غزلية رفيعة القدر الش���عري ومليئة بالصور 

االخاذة.
> > >

إذن هو »أحمد شوقي«، فإن قلت إنه شق األرض وأخرج منها 
شعرها املخبوء فلن أكون مبالغا، ويكفي أن أشعاره في الذاكرة، 

وعلى اللسان اليومي فيما يردده من قول أو استشهاد.
ال أراني � بذلك � لبست ثوب النقاد والدارسني والباحثني عن 
عثرات يقيلونها أو يتوقفون عندها تقريظا ولوما بل مازلت في 
جلدي ذاته لم أتزيَّ بأي زي لناقد أو باحث أو دارس، فقط أردت 
أن أخوض عالم »أحمد ش���وقي« اجلمي���ل والغني واملتنوع، في 

سانحة صحافية سّيارة.
> > >

الش���عراء حدائ���ق أزمانهم، وأحمد ش���وقي حديق���ة زمانه 
وزماننا.

خيـمــة  مـن  سأنسـحــب 
فليعـذرنـــي الـوطـــن.. 

بذخ الوطنية..  األوبريتات  بدعة 

مـــن حبـــس وطنــــي
الدراويـش؟! عبـــاءة  فــي 

ليس مهمًا عنـدي .. رضاك أيها 
الوطن ما دمـت رهينة في أيدي 
»الدراوشـة« ومصاصـي الدمـاء 
الجديـدة الوطنيـة  ومهابيـل 

حبسوا الوطن حتت عباءة الدروشة، وراحوا يضرمون النار 
فيه، كلما هب نسيم وطني، أو ما يسمونه »مناسبة وطنية«.

وليس من مناس���بة اسمى من مناس���بة التحرير وتخليص 
الوطن من جراثيم االحتال القاتلة والفتاكة، ومن دنس احملتلني 

وإثمهم وجناسة أخاقهم.
إن الوط���ن الذي أرادوه ميتا، وصلبوه س���بعة أش���هر على 

صارية االحتال..
وعاثوا في جوفه وتاريخه فسادا وإفسادا، عاد حيا من حتت 
الرماد، نفض غباره، وشمخ في قامته العلية عاليا، تبرق عيناه 
برق عيون الصقور، ويحلق بجناحيه كما النس���ور الدوارة في 

السماء.

الدروشة الوطنية
ذلك الوطن ال يعرفه دراوش���ة االحتفاالت الوطنية، وذكرى 

عيد التحرير.
مج���رد أبواق صوتية هتافة ب���كام ال وزن له في مدح ضب 
أعرج، فكيف يرقى ذلك ال���كام ألن يكون كاما للوطن في أعز 

ايامه واشرفها »يوم التحرير«.
اطف���ال ابرياء جعلوا منهم »بلياتش���وات«، ودمى مصنوعة 
متحركة بحركات منطية رتيبة يرددون كاما سقيما يشكو من 
علل احلروف وخواء الكلمات، فيه التكلف والصنعة املمجوجة 

واملعاني البلهاء.
س���حقوا طفولتهم البريئة وزجوا بهم إلى أتون الدروش���ة 

الوطنية وألبسوهم عباءة الوطنية الكاذبة.
وش���بان � لو انتصب س���يف العدل � لكانوا رهائن 

في الس���جون جعلوا من تلك املناس���بات الوطنية 
فرصة للتنفيس عما يعتمل في قلوبهم من اركان 

اجلرمية الكاملة.
وبدعة األوبريتات الغنائية بدعة لم حتدثنا 
عنه���ا الرهبان وال الركب���ان وال إنس قبلنا 

وال جان.
أموال موّحلة تصرف عليها وبذخ ماييني 
تهفو إليه نفوس املتعطش���ني إلى نهب 
الوطن بدندنات أعوادهم.. وقرع طبولهم 
اجلوفاء.. وخرخشة دفوفهم.. ونعيق 

أصواتهم.. وبهلوانية رقصاتهم.
وكل يّدعي حبا بهذا الوطن الذي يكره 
من يحبه.. ويح���ب أعداءه ومصاصي 

دمه..

وطن محلوب ومسحوب
إن هذا الوطن.. ليس وطني

الوطن احمللوب واملس���حوب  وه���ذا 
واملضحوك عليه في جاهرة النهار.. ليس 

هو الكويت..
ال يشبه ذلك الوطن الذي حترر من الغزاة 

في يوم ذي مفخرة..
فا تكن أيهذا الوطن.. وطني..

اس���مح لي.. أن أنس���حب من حتت خيمتك.. 
واعذرني..

أو ال تعذرني..
لي���س مهما عن���دي.. رضاك مادمت رهين���ة في أيدي 
»الدراوشة« ومصاصي الدماء ومهابيل الوطنية اجلديدة..

إمارة لم يرثها أحد
إن كان »نزار قباني« قد لّون بنفسج الشعر.. وعّطر ياسمينه.. 
وألبس عرائس���ه »الدانتيل« و»البروتيل« و»امليني جيب«.. وقص 
ش���عورهن »غارسون«.. وطا ش���فاههن ب� »الروج«.. وزين 
وجوههن باملزينات وكساها باملاكياج..، فإن »أحمد شوقي« 
أمير الش���عراء في زمانه ذاك وحتى زماننا هذا، وإلى 
أن يأتي الوريث الش���رعي لتل���ك اإلمارة املزدحمة 
بطاب العرش، قد ش���ق األرض واستخرج منها 

كنوزها الشعرية.
كان يغرف الشعر من جوف األرض.. وال 
يش���تري بضاعته الش���عرية من أصناف ما 
يعرض في االسواق ألعني السابلة والدهماء 

والسوقة.
لذلك استحق امارة الشعر عن جدارة.

إمارة لم يسع إليها.. بل سعى اآلخرون 
بتاجها الى رأسه.

فصار للش���عر قامة.. وهامة.. وإمارة 
محروس���ة ال يعيث فيها وال بها عائث.. 

وال يفسد فاسد.
> > >

قطار الوطنية.. كامل العدد
في كتابه »مبدعون ومجددون« يظهر 
مؤلف���ه د.أحمد زل���ط ان بعض النقاد قد 
عاب على »احمد ش���وقي« تأخره للحاق 

بركب الوطنية..
والتعبير عن الشعب وهمومه الثقيات في 
ذلك العصر الذي ميوج بالتحركات السياسية 
املتض���ادة والنفور من املس���تعمر.. او الرضاء 

به.
ونسبوا ُبعد شوقي عن الشعب لكونه قد نشأ في 
القصر وحتت نظر اخلديوي ومترغ���ه في نعيمه، فكان 

اكثر شعره في مديحه.
بل لقد غالى »شوقي« في مجافاة الشعب، حني قال:

ص��غ��ار ف��ي ال��ذه��اب وف���ي اإلي���اب
أه������ذا ك����ل ش���أن���ك ي����ا ع���راب���ي

وذلك مبناس���بة عودة »احمد عرابي« من املنفى، وهو البطل 
القوم���ي في أنظار املصريني، ألنه مفجر الثورة األولى، ومن ثار 
على املستعمر، ولكن لشوقي رأيا آخر، ال يرى فيه سوى صغير 

في ذهابه وعودته.
وكذل���ك يعيب النقاد عليه تأخره ف���ي رثاء »مصطفى كامل« 
وهو ايضا احد الوطنيني كم���ا يراه مجايلوه ولكنه رغم تأخره 

أبدع في ذلك الرثاء:
امل���ش���رق���ان ع��ل��ي��ك ي��ن��ت��ح��ب��ان

ق��اص��ي��ه��م��ا ف���ي م����أمت وال���دان���ي
وتتضمن تلك القصيدة بيتا من أصدق الشعر وهو:

دق������ات ق���ل���ب امل������رء ق���ائ���ل���ة ل��ه
إن احل����ي����اة دق����ائ����ق وث���وان���ي

> > >

حكماء وشعراء
وأشعار »أحمد شوقي« كان لها ما كان ألسافها من قصائد الشعر 
العربي القدمي، من حيث القدرة على الرس���وخ والبقاء والدوام، 
ألنها تتخذ من احلكمة التي يطلبها اإلنسان في حياته، بناء لها 
ولقوتها الواضحة واملؤثرة في النفس البشرية، والسيما النفس 

العربية التي تتأثر بالقول ويعيش داخلها وتتفاعل معه.
ولو فتشنا داخل نفوس���نا لوجدنا من ذلك الكثير، فمازالت 
النفس العربية حتفظ وتردد أبياتا من الشعر وتتخذه كحكمة، 
ابتداء من الش���عر اجلاهلي واملعلقات م���رورا مبا حلق ذلك من 
عصور ازدهار الش���عر العربي، حتى يومن���ا هذا، وليس انتهاء 

عند »شوقي« فقط.
ألسنا نردد حتى اليوم غزل عنترة بن شداد:

ول��ق��د ذك���رت���ك وال���رم���اح ن��واه��ل
دمي من  تقطر  الهند  وبيض  مني 

ألنها ال��س��ي��وف  تقبيل  ف����وددت 
مل��ع��ت ك���ب���ارق ث���غ���رك امل��ت��ب��ّس��م

أو قول كعب بن زهير:
أن��ث��ى وإن ط��ال��ت سامته اب��ن  ك��ل 

ي��وم��ا ع��ل��ى آل���ة ح��دب��اء م��ح��م��وُل
وكذلك تلك التراشقات الشعرية بني »جرير« و»الفرزدق« أو حماسة 
»أبي متام«، وقوفا عند »املتنبي« الذي أغنى النفوس وشحنها بالكثير 

الكثير من روائع الشعر املنطوي على احلكمة واملثل.
> > >

االكتواء بنار المنفى
وقصائد »أحمد ش���وقي« زهت وتسامت وسمقت جذوعها بذلك 

الغنى الشعري احلكيم أو ما يصح أن ُيتخذ حكمة ومثا سائرا.
وان كانت لدانة العيش في القصور ونعومة احلياة فيها، قد أنست 
شوقي معاناة الناس وضجيجهم ووقفت أسوارها سدا دون سماع 
أصواته���م، فإنه رغم ذلك كله ومع تبدل األزمنة والظروف، فقد قال 

»شوقي« شعرا وطنيا خالدا يرقى الى مستوى احلكمة.
فمن ينسى قوله:

ب����ادي وإن ج����ارت ع��ل��يَّ ع��زي��زة
وأه���ل���ي وإن ض���ن���وا ع��ل��ي ك����راُم


