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هذا الكتاب

يضم هذا الكتاب، عدًدا من الدراسات، التى تستعرض تارخينا األدبى والفنى، من خالل 
عيون قادرة عىل احلكم عىل هذا التاريخ، ومدى ما تتمتع به من إبداع وإنجاز وحتليق وتأصيل.

ويعتمد هذا الكتاب، يف تقديمه هلذه اآلراء عىل أسلوب االستطراد املبوب، وهو أسلوب 
مدروس،  دقيق  بتتابع  والرؤى  املعلومات  يعرض  لكنه  البسيطة،  احلكاية  فن  من  قريًبا  يبدو 
ن رؤية أصيلة ملن عاشوا الفن واألدب من  ويقدم صوًرا دقيقة، ومرتابطة، ومتسلسلة، ويكوِّ

مواقع قادرة عىل احلكم عىل األمور.

ويف الفصلني األولني -من هذا الكتاب- نستعرض آراء عديدة لصالح عبد الصبور ىف الشعر، 
الدراسة،  وتأثري  اإلبداع،  النفس، وسيكولوجية  والصحافة، وفهم  واملجتمع،  والنقد،  واألدب، 
والنقد«  الشعر  بي  »املفكر  عنوان:  األوىل  للدراسة  اخرتنا  وقد  اجلامعة،  وروح  الصحبة،  وأثر 
يوازن  أن  وحاول  الثالث  الصفات  فيه  اجتمعت  ملن  املثل،  نفسه  الصبور  عبد  بصالح  ضاربني 
وتعقبه خلطواته ىف هذه  بالعقاد،  يه  تأسِّ من  ليس مشهوًرا  ما  إىل  الثانية  الدراسة  وننتقل يف  بينها، 
امليادين الثالثة، عىل نحو كاشف عن تواصل هذا الروح املسترشف لآلفاق اإلبداعية ىف اإلنسان.

ثم نقدم ىف الفصل الثالث رؤية إمجالية مبكرة متثلت ىف كلمتى التى أعددهتا ىف تأبني صالح 
عبد الصبور عقب وفاته، منذ أكثر من 33 عاًما.

وقد كانت هذه الكلمة، ومثيالهتا األربع بمثابة فصول كتابى القديم »يرمحهم اهلل«.

وىف الباب الثانى بفصَلْيه نفعل الصنيع نفسه مع حممد زكى عبد القادر، وإن كنا قد استأثرنا 
بكثري من آرائه لكتابنا عن تاريخ الصحافة السياسية.

ونقده  غازى،  أبو  الدين  بدر  آراء  من  لنقدم  والسابع  السادس  بفصَلْيه  الثالث  الباب  ىف  ونعود 
اختالف  الصبور، مع  قدمناه من رؤى صالح صالح عبد  ما  يوازى  ما  وتنظريه، وتأطريه  ودرسه، 
امليدان بالطبع، لكننا نرى قدرات رائعة ىف الربط بني األدب والفن، وىف دراسة أثر الفن ىف األدباء وأثر 
األدب ىف الفنانني، وعناية األدباء بالفن والتاريخ واآلثار، وقدراهتم التشكيلية، كام نستعرض الفروق 

البارزة ىف مسرية الفنانني املرصيني ىف العرص احلديث، وأثرها ىف تكون وجداننا الثقاىف والفنى.
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فهمى  حممد  األستاذ  مع  مشاهًبا  صنيًعا  نصنع  والتاسع  الثامن  بفصَلْيه  الرابع  الباب   وىف 
عبد اللطيف ودراساته ىف األدب الشعبى والفن الشعبى.

ونختم فصول هذا الكتاب بام ختمنا به الطبعة املبكرة منه »يرمحهم اهلل« بمقال تأبينى وتأمىل 
ىف حياة الدكتور حييى املشد، وما مثلته هذه احلياة وهنايتها.

وىف كل هذه الفصول، يتضح الفارق الكبري بني أحكامى التى أصدرهتا قبل عام 1984، 
وتلك التى أصدرهتا بعد هذا، ولست أدرى أهيام يستحق أن يوصف بالعدل، وأهيام يستحق أن 

يوصف باإلنصاف.
وكىل أمل أن يسهم هذا العمل املتواضع ىف فهم  تارخينا  الثقاىف املعارص الذى نعيشه. 

واهللَ، سبحانه وتعاىل، أسأل أن جيعل عمىل هذا خالًصا لوجهه، وإن كنت أعلم عن نفسى 
أنى ال أخلو من الرياء ىف كل ما أفعل.

واهللَ، سبحانه وتعاىل، أسأل أن هيدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والرب 
والتقى، والفضل واهلدى، والسعد والرضا، وأن ينعم عىّل بروح طالب العلم، وقلب الطفل 

دين، وشكِّ األطباء، وتساؤالت الباحثني. الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحِّ
واهللَ، سبحانه وتعاىل، أسأل أن يمتعنى بسمعى، وبرصى، وقوتى ما حييت، وأن حيفظ عىّل 

عقىل وذاكرتى، وأن جيعل كل ذلك الوارث منى.
واهللَ، سبحانه وتعاىل، أسأل أن يذهب عنى ما أشكو من أملٍ وتعب، ووصٍب وقلٍق، وأن 

حيسن ختامى، وأن جيعل خري عمرى آخره، وخري عمىل خوامته، وخري أيامى يوم ألقاه.
الناس، وأن  يكفينى رشها، ورش  نفسى وأن  يعيننى عىل  أن  أسأل  واهللَ، سبحانه وتعاىل، 
يوفقنى ألن أتم ما بدأت، وأن ينفعنى بام علمنى، وأن يعلمنى ما ينفعنى ، وأن يمكننى من 
واملنطق،  واملعرفة،  العقل،  منحنى  الذى  وحده  فهو  وعبادته،  ومحده،  شكره،  بحق  القيام 
والفكر، والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول وهو -جّل جالله- 
الذى هدانى، ووفقنى، وأكرمنى، ونّعمنى، وحبَّب يّف خلَقه، وهو وحده القادر عىل أن يتجاوز 
عن سيئاتى وهى ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية، فله -سبحانه وتعاىل- وحده 

احلمد، والشكر، والثناء احلسن اجلميل.

الجوادي  د. محمد 
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الصبور  عبد  صالح 
الباب األول
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الفصل األول 

ر بين الشعر والنقد المفكِّ

)1(

أبدأ فأكرر ماهو متفق عليه، من أن إحدى السامت التى قد جتمع ما بني الشاعر والناقد، 
هى رغبتهام ىف تغيري الواقع املعيش إىل صورة أخرى، لكن صالح عبد الصبور عىل الرغم من 
شاعريته ونقده، كان أميل إىل صورة احلكيم الذى يتقبَّل الواقع، وربام يربره، أو يرشح لنا كيف 
بأكثر مما سيطرت عىل شعره.. وهذا  الصبور  نقد عبد  الروح عىل  فهمه.. وقد سيطرت هذه 
طبيعى، لكن سيطرهتا مل تكن حمّصلة شاعرية حمبطة، وال ذائقة راغبة ىف التوسط واالعتدال، 
وإنام كانت -وهذا هو جوهر العظمة والتميز- نتاج ثقافة رفيعة، وتأماًل عميًقا ىف جتربة السابقني 
صالح  موقف  من  تالية  دراسة  ىف  نتخذ  وسوف  سواء،  حد  عىل  الشعراء  من   واملعارصين 
خة لألدب، كام سوف نستعرض  عبد الصبور من األستاذ العقاد نموذًجا لرؤيته النقدية واملؤرِّ
ر فيام بني الشعر والنقد، متخذين من مواقف عبد الصبور ما يبلور  ىف هذه الدراسة موقفه كمفكِّ

د( رؤيتنا له نموذًجا فريًدا وناصًعا ىف هذه امليادين الثالثة. )وال نقول: يؤكِّ

وقد كنت وددت، لو وضعت قبل هذه االستهاللة فقرة عميقة وعابرة لصالح عبد الصبور، 
تعرب عن جوهر تصوره لوظيفة الناقد:

هى  أيًضا  مهمته  ولكن  فحسب،  والتأنيب  التوبيخ  هى  املنصف  الناقد  مهمة  »ليست 
التنوير«.

اختل  إذا  خاصة  واحدة،  مرة  ولو  يده،  ىف  امليزان  اختل  إذا  اعتباره  نصف  يفقد  »والناقد 
امليزان لصاحله«.
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)2(

إىل  يكونان  ما  أقرب  أسلوبني  بني  مزج  منهج ترشحيى رصف  إىل  الدراسة  جلأت ىف هذه 
القارئ  يرى  التى  الصورة  تكوين  أجل  من  وذلك  الرياضيني،  بمعنييهام  والتكامل  التفاضل 

بعض مالحمها فيام يىل من صفحات وفقرات.

وألنى أدرك، أن كامل الصورة رضب من املستحيل، فقد حرصت عىل أن تكون الصور التى 
أقدمها أقرب الصور إىل االكتامل ىف العرض، وإىل التوسط ىف األحكام، ولست أدعى لنفسى 
جهًدا ىف استيفاء هذا الغرض الذى كان من حسن احلظ أن صالح عبد الصبور، قد اجتهد 
من أجله بدأب شديد عىل الرغم من ِقرَص حياته، وليس عجيًبا أن يبذل صالح عبد الصبور 
كل هذا اجلهد، فقد كان مسكوًنا بالشعر سكوًنا غريًبا، جعله ينتهز كل فرصة متاحة للتعبري 
بالشعراء وقدرهم  للشعر، وكعارف  للشعر، وكدارس  آرائه، ىف نفسه كشاعر، وكقارئ  عن 

وقدرهتم عىل التأثري ىف نفسه الشاعرة.

تبدو  قد  وآراء  متفرقة  خواطر  قرن،  ربع  مدى  عىل  الصبور،  عبد  صالح  كتب  وهكذا 
متناقضة لكنها -عىل ما أعلم- مثلت أقىص ما يمكن من بانوراما عريضة الطيف لرؤية شاعر 
عربى واحد، أو ناقد عربى واحد، أو مثقف عربى واحد جتاه هؤالء الذين كان يتأمل حياهتم 

وتأثريهم ىف شاعرية مبدع واحد هو الشاعر نفسه.

صالح  تراث  قراءة  أعيد  أن  استطعت  إذ  حمظوًظا(  أكون  هكذا  )بل  حمظوًظا  كنت  هكذا 

 

عبد الصبور ىف ضوء العزم عىل استخالص نظرته ىف روافده الشعرية عىل نحو رصيح ومتكامل.

وظنى أن هذه القراءة كفيلة بأن تنري لنا الطريق إىل قراءة جديدة لتارخينا الشعرى ىف العرص 
يفتقد  ال  لكنه  قصد،  عن  العمومية  النظريات  تغليب  عن  يبتعد  قد  فريد،  نحو  عىل  احلديث 

الذوق احلسى واجلامل والفن ىف كل جزئية من جزئيات احلديث والتقييم.

وهيمنى أن أشري بالتقدير واالمتنان إىل جهد من قاموا بجمع أعامل صالح عبد الصبور، 
واستطاعوا توثيق عدد من مقاالته التى مجعت ىف كتابه »أقول لكم عن الشعراء«، وهو اجلزء 

العارش من األعامل الكاملة التى أصدرهتا هيئة الكتاب.
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)3(

صالح  أن  وهى  مهمة،  نفسية  حقيقة  إىل  نـشري  أن  ــرورى  ال من  كان  كان   وربام 
عبد الصبور كان حيس بضآلة قدرته عىل التغيري، وكان هذا اإلحساس الصادق دافًعا له ألن 
حياول تعظيم استغالل موارده من أجل الوفاء ببعض ما كان ينشده، حتى لو كان هذا بالوقوف 

عىل الرأس.

انظر إليه وهو يقول:

»يأسف إبراهيم ناجى ىف بعض أبياته أنه قد عاش حتى رأى الكون مقلوًبا عىل رأسه«.

والكون  شبابى  ىف  عيناى  تفتحت  بل  رأسه،  عىل  مقلوًبا  الكون  ألرى  عشت  أيًضا  »وأنا 
مقلوب عىل رأسه، وكان حلم حياتى، أنا وجيل من أصحابى، أن نعدل هذا الكون املقلوب، 
وأدركنا اليأس بعد قليل أو كثري، ثم ما لبثنا أن وقفنا عىل رءوسنا لكى نستطيع أن نتواصل 

باحلياة والبرش«.

)4(

وانظر إليه أيًضا ىف هناية تقديمه للفصول التى كتب هبا تاريخ حياته يقول:

»لعلنى هنا أريد أن أستعرض فصول حياتى ىف األيام املاضية وما ذلك لغرابتها أو تفردها، 
ولكن ألهنا قد تكون صورة متكررة حلياة كثري من املثقفني ىف بالدى، من الذين تفتحت عيوهنم 
عىل احلياة بعد احلرب العاملية الثانية، والذين حاولوا امتالك املستقبل باملعرفة، فعاشوا زمنًا من 

األمل العظيم واليأس العظيم«.

)5(

بل إن صالح عبد الصبور، قد تنبأ ىف أوىل فقرات مذكراته »عىل مشارف اخلمسي« بقرب 
رحيله وهو يقول:
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»أتقدم اآلن نحو اخلمسني، ولو استطعت أن أوليها ظهرى ألعود إىل أيامى السالفة القديمة 
لفعلت، فأنا أحس بوطأة مقدمها وبينى وبينها سنة وبضعة شهور، فكيف لو سقطت ىف هوهتا 
مسلوب احلول، ولكن هكذا مضت األيام، وسقط يوم ميت ىف آخر مولود حتى انتبهت ذات 

مساء أو صباح فإذا العمر ىف مغربه«.

)6(
ويبدو أن هذا اإلحساس قد ولد مبكًرا عند هذا الشاعر الذى بدأ شبابه باملرض ال بالفتوة، 

وقد منحه املرض الطويل املبكر فرصة للتأمل، كام نجاه من الغرور أو االغرتار بالقوة مًعا.

وهو يروى ىف مقال له عن أنور املعداوى )جملة الكاتب: أبريل 1975( قصة حلظات التأمل 
التى عاشها )1949( وهو طالب فيقول:

»... كان ذلك ىف شتاء )1948 - 1949( حني دامهنى السعال ووخزه احلاد، وقال الطبيب 
إننى مريض بام سامه )االلتهاب البلورى( وأننى كنت عىل شفا ما هو أقسى وأفدح«.

»ولزمت الفراش شهرين وأياًما حتى سمح ىل بمغادرته، وىف هذه الرقدة الطويلة الصاحية 
الواعية سنحت ىل الفرصة ألراجع نفسى وأسأهلا عام تطلب من احلياة، وحني انتهيت من هذه 

املراجعة النزهية كنت قد سننت لنفسى غاية من احلياة، وقانوًنا أخالقيًّا هلا«.

»قلت لنفسى إن الغاية من حياتى هى أن أكون شاعًرا وكاتًبا، وإن قانونى األخالقى، هو 
أن أكون صادًقا ما وسعنى الصدق، وإن واجبى بعد أن أهنض هو أن أمىض نحو هذه الغاية 

متوكًئا عىل هذا القانون األخالقى«.

»وقد ظللت عاًما أو نحوه بعد أن هنضت من فراشى ملتزًما بنصائح الطبيب الذهبية، ال 
أدخن وال أخرج ىف الليل وال أجهد ىف العمل أو القراءة حتى صدئت النصائح وذهب بريقها، 
وهأنذا أعيش بعدها بربع قرن من الزمان أو يزيد، كام يعيش الناس مجيًعا.. عناء كثري.. وهمٌّ 

وافر.. وراحة يسرية.. وسعادة عابرة«.

»وهأنذا، قد استبدلت باملرض أمراًضا، استبدلت هبذا الوخز ىف الصدر صداًعا معاوًدا، 
وضغًطا عالًيا، ومعدة متمردة، ومزاًجا علياًل«.
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)7(
وربام كان من املفيد، بعد هذا أن نتأمل ىف طبيعة إحساس صالح عبد الصبور بشاعريته من 
خالل نص مجيل كتبه فيام يمكن أن يوصف بساعة صفاء! ونحن نراه ىف هذا النص يعرب ىف دقة 

شديدة عن تقمص الشاعر لشخصه فيقول:

»كيف عرفت أنى شاعر؟«.

»لقد قرأت ألحد الشعراء حني سأله سائل مثل هذا السؤال قوله:

»أنا ال أكتب الشعر، ولكن الشعر هو الذى يكتبنى«.

عامل  إىل  األوىل  االنطالقة  حال  هى  أوالمها  حالني،  ىف  صادقة  الكلمة  هذه  أن  ظنى  »وىف 
الشعر،إذ يدرك الصبى أو احلدث فجأة أن أذنه تستطيع دون عون أن تفطن إىل نغامت الشعر 
لتبدو  وعروضه، وأن ذاكرته تستطيع أن حتفظ بعض ما يقرأ منه، وأن صوره تستوقفه حتى 

كأهنا عامل عيانى حمسوس«.

»أما احلال الثانية حني يكتب ما تكتبه، فهى حال أكثر عمًقا، إهنا حال الكاتب حني يقرتب 
من دائرة النار، فيلمس احلقيقة العميقة، ويقرتب من احلب العميق أو الرعب العميق أو اليأس 
العميق، فهو يبدأ كتاباته الهًيا كام يفعل العب السريك،حتى إذا حلق عىل احلبل املشدود فوق 
اهلاوية، كان اإليقاع املوسيقى واجلسم البرشى وحدمها مها اللذان يتجليان، واجلسم البرشى 
هنا هو جمموعة أدائه العضلية املركبة، هو لون من جتريد اجلسم البرشى ىف كامل أدائه، فهو ليس 

جسم إنسان بعينه، ولكنه اجلسم فحسب«.

»ُيتاح لكثري من الشعراء والفنانني أن يقرتبوا من دائرة النار مرة أو مرات ىف حياهتم، وهم 
حمفوف  االقرتاب  هذا  ولكن  الالفحة،  الذات  هذه  من  ليقرتبوا  ذواهتم  عن  يذهلون  حينئذ 
هذه  تظل  املخيف،  االغرتاب  هذا  بعد  العادى  عاملهم  إىل  يعودون  حني  أهنم  إذ  باملخاطر، 
وعىل  للحياة،  رؤيتهم  عىل  ذلك  بعد  فتنعكس  نفوسهم،  ىف  مشتعلة  حازوها  التى  األقباس 
ترصفاهتم اليومية العادية، فلن يستطيع شاعر وصل إىل قلب دائرة اليأس العميق أن يبتسم بعد 
ذلك، ولن يستطيع قصاص ملس قلب اجلنون أن يتعقل، ولنذكر عندئذ جى دى موباسان، فهو 

أحد الذين كتبهم ما كتبوه«.
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»لقد أراد أبو نواس مثاًل منذ مطلع حياته أن تكون صورته االجتامعية ىف صورة الشاعر 
املتهتك اخلليع، وعرب عن هذه الصورة ىف أول األمر ىف نغامت ساذجة، ثم ما لبثت هذه النغامت 
أن ازدادت تنوًعا وثراًء وعمًقا، فكأن أبا نواس كان يستكشف نفسه بكل أبعادها من خالل 
نواس  أبو  أصبح  االجتامعية،  الصورة  هذه  واستوت  التعبري،  هذا  استوى  فإذا  عنها،  التعبري 

الشاعر عبًدا هلا، وصح عندئذ القول إن قصائده قد كتبته«.

)8(

كتب صالح عبد الصبور مقااًل ضافًيا عن جتربته الشعرية ىف جملة اآلداب البريوتية )مارس 
1966( حاول فيه أن يصور الشعر معشوقة تتجدد من آٍن آلخر حتى تصبح معشوقات، وكأن 
الشعر هو احلب نفسه، وهكذا اضطر إىل أن يضع القصائد قصيدة قصيدة ىف موضع املعشوقات 
واحدة بعد أخرى، ويبدو ىل أن هذا الوصف اهلروبى هام حول عالقته بالشعر هياًما مجياًل دون 

أن يصل إىل جوهر اهليام نفسه، واقرأ معى هذا املعنى وهو يتجىل بوضوح:

»... حديث الشاعر عن جتربته مع الشعر كحديثه عن جتربته مع احلب، كل مجيلة بمذاق، 
وكل قصيدة للشاعر هى غرام جديد، يقرتب منه وقد نفض عن نفسه أثقال جتربته الغاربة، 

كأنه يواجه الشعر للمرة األوىل«.

»هذا إحساسى حني أقدم عىل الكتابة، فأنا - رغم عرشتى املمتدة للشعر - قارئ وكاتب 
زهاء عرشين عاًما، مازلت أواجه اإلبداع بذات القلق والتلمس، فإذا جادت عىّل اآلهلة باملطلع 
ـ كام يقول فيولنيـ  سعيت حتى استمطرت األبيات التالية له، ثم أجدنى أنفصل شيًئا فشيئا عن 
عامل األشياء من حوىل ألدخل عامل تصوراتى وأنغامى، وحني تنتهى القصيدة أبدأ ىف اكتشافها 
من جديد، وقد أعيد أنقح، وقد أطوى الصفحات أو أمزقها، ذلك حني يستيقظ ىف نفسى من 

جديد ذلك الروح الناقد الذى غاب زمنا عن أفقى«.

من  العقدين  خالل  اكتسبته  ما  هو  السابقة،  التجربة  خالصة  هو  الناقد  الروح  »وذلك 
الزمان قارًئا وكاتًبا، أين كان خمتفًيا؟ لعله خيتفى حيث خيتفى احلزن الغابر، والرسور املنقىض، 
إليه، ولعله هو  الذاتية للشعر، وطموحى  الدفينة، ولعله هو الذى يكون نظرتى  والذكريات 

الذى يتحكم ىف استقباىل لشعرى، وكل شعر«.
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)9(

ومع هذا فإن صالح عبد الصبور رسعان ما يعرتف بأن الشعر هو كل حياته، حتى إن مل 
يكن هو احلبيب األول:

»وأظننى مل أدرك أن الشعر هو طريقى األول إال ىف عام 1953، أما قبل تلك الفرتة فقد 
الفلسفية عىل نمط  القصرية، والكتابة  القصة  بأشياء كثرية، كنت أحاول كتابة  كنت مشغواًل 
حماورات أفالطون التى قرأهتا ىف مطالع الصبا برتمجة حنا خباز وفتنت هبا فتوًنا، ولكن ىف ذلك 

العام حتددت رغبتى األدبية، وارتبطت بالشعر ارتباط التابع باملتبوع«.

»وأنا ممن يظنون ـ وهم قلة ـ أن قول الشعر جدير وحده بأن يستنفد حياة برشية توهب 
له وتنذر من أجله. وقد وهبت الشعر حياتى منذ ذلك األمد، وجهدت حتى أصري شاعًرا له 

مذاقه اخلاص، وعامله اخلاص«.

أبًدا ىف تقديم قرابينى للشعر، وقد يكون قد قبل بعضها فجاد عىّل  »والأظن أنى فرطت 
برضوانه، أو استقل شأنى أحياًنا أخرى فحرمنى من جنته،ولكنى مل أمتهل ىف حجى إليه قط«.

)10(
كذلك فمن املهم أن نتأمل عالقة صالح عبد الصبور بمعشوقته األبدية، من خالل تأمل ما 
يصور به عنارص تكوين الشاعر ىف القديم واحلديث، ومع أن فصله بني هذا وذاك ليس إال من 

قبيل التعسف، فمن الطريف أنه حياول أن ينبه إىل خطورة عنرص الصناعة ىف عرص الصناعة:

»... وكنت أعتقد دائاًم أن عدة الشاعر هى رؤية شعرية حية، وثقافة معارصة متأصلة، أو 
ح مدرب. الشاعر بحاجة إىل رضا اإلهلني األسطورين،  بعبارة أوضح وجدان يقظ، وفكر لـامَّ
والتأمل  الفكر  إله  وأبولو  املجنحة،  والنشوة  املنطلق  واإلحساس  البداهة  إله  وديونيزيوس 
باطنًا  الظاهر  هذا  حتت  ولكن  العظيمة،  القصيدة  ظاهر  فهى  والنشوة  البداهة  أما  واملعرفة، 

عميًقا نافًذا«.

»ولكى يتيقظ وجدانى أسلمت نفسى للحياة، فعلمتنى الشم والسمع والتحسس، واحلزن 
فاتتنى، حتى  قد  اجلميلة  احلياة  أن جتربة من جتارب  أظن  القلب، وال  اللذين خيلعان  والفرح 
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نزعة  أصابتنى  أن  الثالثة عرشة  أذكر ىف سن  فأنا  املطلق،  الفناء ىف  أو  العشق  الغيبة ىف  جتارب 
تعبدية تطهرية، وصليت ذات يوم صالة بدائية استكشفت ألفاظها بنفسى حتى رأيت نور اهلل«، 
لذة أن حيس اإلنسان بوحدته وتفرده ىف  نور اإلنكار، وجربت  نور اهلل عرفت  »وكام عرفت 

الكون، وقد رفعت عنه العناية، وتوىل أمر نفسه بنفسه، كأنه الريح املطلقة اخلطى«.

)11(

وبعد كل هذا يتحدث صالح عبد الصبور بضمري املتكلم عن جتربته هو فيقول:

»ولكى يتيقظ عقىل أسلمت نفسى لعامل الكتب، وعودت نفسى النهم ىف القراءة، وخطف 
رشاعه،  ينطوى  وال  جمدافه  هيدأ  ال  السبعة  املعرفة  بحار  ىف  سائح  فأنا  وازورارهــا،  املعرفة 
مفتون بالفلسفة، حمب للتاريخ، مولع باألساطري، صديق لعلوم اإلنسان املحدثة كعلم النفس 

واالجتامع واألنثروبولوجيا«.

»والفرق بني الشاعر القديم والشاعر احلديث -ىف رأيى- أن الشاعرالقديم يعتنق موهبته، 
أما الشاعر احلديث فعليه حني يطمئن إىل النغم ىف رأسه أن يصنع موهبته«.

»... وقد أعددت للشعر إىل جوار ذلك كله، قدر ما استطعت من املهارة اللغوية استمددهتا 
يانفس  بعدئذ:  لنفسى  ثم قلت  القديم،  التجوال ىف شعرنا  القرآن واحلديث، ومن  قراءة  من 

اكتبى ما بدا لك«.

)12(
وربام يقودنا هذا إىل ما قاد إليه صالح عبد الصبور من قبل من حديث عن تعريفه )املدرسى 

أو األكاديمى( للشعر:

»ما الشعر؟«.

حتى  اجلميع  أدرك  لقد  كلها..  القبيلة  عىل  الطريق  لقطع  أحدنا  إجابته  عرف  لو  »سؤال 
أتصدى لإلجابة  فلن  ولذلك  أطراًفا من جوابه؛  واملعرى  أمثال شكسبري  من  العظامء  سادتنا 

اجلامعة املانعة، بل أحكى عن اجلانب الذى أدركته«.
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يتشابه معهم، واالنفعال  ما  بقدر  اآلخرين  يتميز عن  إنسان  منفعل،  »الشاعر هو صوت 
املدرب هو عدة الشاعر، ولست أحب لنفسى وال ألحد من الشعراء أن يكون صوته مندغاًم 
ضائًعا ىف األصوات األخرى، وعلة املوسيقى ىف الشعر أن االنفعال عندما يصل إىل مداه البد 
له من التنغيم، أليس صياح الطفل حني يدخل أبوه منغوًما موقًعا، وألمر ما كان النثر الفنى 
املفعم باالنفعال غنيًّا إىل جواره بلون من املوسيقى اخلفية، وليس الفرق بني الشعر والنثر إال 
فرًقا ىف نوعية املوسيقى. فموسيقى الشعر ترتكز وتتواتر حتى تصبح لوًنا من »املصطلح«، أما 

موسيقى النثر فهى مطلقة كإطالقه«.

»وقد حاولت الشعر أول ما حاولته حماكاة للنامذج التى أحببتها، وعندى قدر ال بأس به 
حاكيت فيه املتنبى، وقدر آخر ال بأس به حاكيت فيه أبا العالء، ثم قدر آخر حاكيت فيه بعض 
هبؤالء  إعجابى  رغم  ولكنى  إسامعيل،  حسن  وحممود  ناجى  كإبراهيم  املعارصين  الشعراء 
األربعة توقفت فرتة من الزمن ألسأل نفيس: ما الشعر؟ وقد وجدت كالًّ منهم قد أجاب عىل 
جانب من سؤاىل، وكان توقفى إثر قراءتى لبعض النامذج من أدب الغرب، فقد قرأت ريلكة 
ىف ترمجة إنجليزية،و قادنى الصديق بدر الديب والصديق عبد الغفار مكاوى إىل شعر إليوت 
كنت  معظمه،  أو  العربى  شعرنا  من  مطلًقا  يأًسا  ويئست  خاطرى،  وتبلبل  كافكا،  وقصص 
أسائل نفسى ىف كثري من األحيان عن علة إعجابى ببعض النامذج، وأسفه لولعها بموسيقاها 
السنتني،  التوقف حتى جاوزت  الشائعة، وقد طالت فرتة  الدارجة وأحاسيسها  بأفكارها  أو 
وخرجت منها برغبة عارمة ىف املحاولة، عىل أن أحقق كل ما أصبو إليه، وكان ذلك ىف أعوام 

1950 و1951، حيث كتبت عندئذ قصائدي: )شنق زهران ـ هجم التتار ـ امللك لك(«.

)13(
كذلك فإنى أرى -ىف هذا املقام- أن أشري إىل أن صالح عبد الصبور كان واعًيا بل معرتًفا بام 
يمكن للنقاد أن يصفوه بأنه تناقض ىف رؤيته للشعر، وهو ىف رأيه تناقض ظاهرى، وإن مل يكن 

هو نفسه، عىل حد تعبريه، واعًيا للحدود الفاصلة:

الشعر ىف مرحلة هذه  املواقف جتاهه... كان  الشعر، متعدد  التأمل ىف شأن  »... وأنا كثري 
غنيًّا  بالدى«  ىف  »الناس  ديوان  كان  لذلك  الدافئ؛  واإلحساس  العميقة  الرؤية  هو  القصائد 

باالنفعال«.
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الشاعر، ومتثل ذلك ىف  املفكر من دور  أقرب دور  أن  أريد  تلتها كنت  التى  املرحلة  »وىف 
ديوان »أقول لكم«.

»ثم حاولت أن أصل إىل لون من التامزج والرتاىض بني املوسيقى والطالقة التعبريية، وبني 
اإلحساس والفكرة ىف »أحالم الفارس القديم«، ولو سئلت عن مدى توفيقى ىف هذا الديوان 
لقلت إننى استطعت فيه أن أصفى لغتى وانفعاىل وأفكارى من كل فضول، وقررت ىف بعض 

قصائدى أن أرىض اإلهلني األسطوريني كام أزمعت ىف مطلع حياتى«.

املرسح  طريق  هو  جديد  طريق  ىف  خطواتى  بداية  فهى  احلالج«  »مأساة  مرسحيتى  »أما 
ا، وال يعجبنى كثرًيا مرسح إبسن وأتباعه من الناثرين،  الشعرى، وأنا ال أحب املرسح إال شعريًّ
وأعتقد أن مرسح إبسن االجتامعى النثرى مثل »بيت الدمية« و»عدو املجتمع« وغريمها، هو 

جمرد انحرافة ىف تاريخ املرسح«.

»ما هى خالصة جتربتى الشعرية؟ ال أدرى، ولكنى أجدنى قد جربت أشياء كثرية، وخضت 
ىف بحار الرمز أحياًنا، كام كشفت نفسًيا لشمس املبارشة أحياًنا أخرى، وكتبت ألواًنا من الشعر 
شبيهة بالقصة والباالدة، وحاولت ألوانا من املعامر ىف القصيدة، ودسست الفكر ىف املوسيقى، 
وجربت السخرية وعرفت طرقها الشعرية، ولكنى مازلت أعتقد أن هناك الكثري مما أستطيعه، 

وأن جتربتى الشعرية مل تستوف متامها بعد«.

)14(
كان  الذى  احلديث  الشعر  عامل  إىل  اآلن  معه  ندلف  أن  علينا،  القارئ  حق  من  كان  وربام 
صالح عبد الصبور نفسه رائًدا من رواده، ونبدأ بأن نشري إىل أن صالح عبد الصبور مل يكن من 
أنصار تسمية الشعر احلديث بالشعر احلر، وكان يفضل مصطلح الشعر احلديث، وهو حريص 

عىل اإلشارة إىل أنه كان خيالف نازك املالئكة ىف تسميته هذا الشعر بالشعر احلر:

وتلتزمها  نازك  تتبناها  التى  احلر«  »الشعر  كلمة  أقبل  أن  أستطع  مل  فإنى  ذلك  ورغم   ...«
دون حتفظ، خاصة حني أدركت أن نازك تعنى بكلمة »احلرية« احلرية ىف التخلص من الصورة 
التقليدية لألوزان العربية، وحني رأيت أهنا تواجهنا رصاحة »بأن الشعر احلر ىف أساسه دعوة 

إىل تغيري الشكل«.
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»الشكل.. الشكل وحده، هو ما دعا نازك إىل إطالق كلمة »الشعر احلر« عىل هذا النوع 
تكد  ومل  »العروض«،  عند  فوقفت  لدراسته  وحماولتها  إليه،  نظرهتا  صبغ  الذى  وهو  األدبى، 

تتعدى دائرة العروض إىل أفق أرحب من الدراسة الفنية املتذوقة«.

)15(
ويبدو بوضوح أن صالح عبد الصبور كان داعًيا إىل الوعى للمنزلق )القادم( الذى يمكن 
أن يدفع إليه القول بالتحرر من العروض، ومن ثم فإننا نراه يشتبك مع نازك املالئكة حول 

هذه القضية ويقول:

الصخر،  من  املاء  استقطار  من  نوع  عنده  والوقوف  خصبة،  غري  أرض  والعروض   ...«
ولست أنفى هنا أمهية العروض، ولكنى أحاول أن أضعه ىف مكانه كقالب شكىل بسيط، هو 
أبسط بسائط التجربة الشعرية، وأكثر ألوان موسيقاها سذاجة ويرًسا، وليس له عند الشاعر 
والناقد أعىل من هذه املكانة، وقد كان واجب نازك كناقدة أن تقف عند العروض وقفة تطول 

أو تقرص، ولكن باعتباره، جمرد مقدمة لدراسة الشعر احلر«.

)16(
ننتقل اآلن من حديثنا عن رؤية صالح عبد الصبور لشاعريته هو نفسه، وملكانه ىف تيار الشعر، إىل 
تقييمه املنصف ملكانة الشعر احلديث ىف تيار الشعر العربى، ونحن نراه حريًصا عىل أال يتجاوز حدود 

احلديث الناقد واملحلل إىل حديث صاحب القضية الذى يظل مصماًم عىل االنتصار هلا سلًبا وإجياًبا.

والشاهد أن صالح عبد الصبور كان ينظر إىل الشعر احلديث نظرة خمتلفة متاًما عن نظرة 
املالئكة  نازك  زميلته  خياطب  وهو  فحسب،  التجديد  إطار  ىف  منطلًقا  حًيا  كائنًا  يرونه  الذين 
ىف مقال له ىف »الكاتب« ىف مارس 1963 فيدعوها إىل األسلوب األمثل لتقييم حركة الشعر 

احلديث عىل أساس موضوعى فيقول:

صدر  أن  بعد  اآلن،  لكتاهبا،  جديدة  صورة  املالئكة  نازك  عىل  أقرتح  أن  الصعب  »من 
الكتاب، وقرأه النقاد والشعراء، ولكنى أقرتح هذه الصورة لكتاب نازك القادم، وأعرف أهنا 

عىل هذا اجلهد قادرة«.
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»إنى أقرتح عليها أن تلقى من يدها عصا املؤدب، وأن تؤجل دعوى األسبقية ىف حترير الشعر 
إىل حني، ثم جتمع دواوينها ودواوين زمالئها، السيَّاب، والبياتى، وكاظم جواد، ونزار قبانى، 
وخليل خورى، وأدونيس، ويوسف اخلال، وكامل نارص، وفدوى طوقان، وسلمى اخلراء 
وملك  حجازى،  املعطى  عبد  وأمحد  الرشقاوى،  الرمحن  وعبد  الفيتورى،  وحممد   اجليوشى، 
عبد العزيز، وكامل نشأت، وفوزى العنتيل، وأمحد كامل زكى، وكاتب هذه السطور، وآخرين 
وآخرين من الذين ُيضنون أنفسهم ىف البحث عن التجربة اجلديدة، ثم تنظر فيها نظرة ختلو من 

قسوة املؤدب، وحتاول أن تعرف من خالل هذه الدواوين:

»هل حقق هذا الشكل اجلديد رؤية شعرية جديدة؟ 

»وهل زاد الرتاث العربى غنى واتساًعا؟ 

»فإن كانت إجابتها نفًيا فلتعد إىل الشكل الذى عرفته القصيدة العربية، وإذا كانت إجابتها 
يتفق  جديدة  مصطلحات  لنا  ولتخلق  الفهم،  دائرة  ولتوسع  النقص،  أوجه  فلتوضح  إثباًتا، 

عليها الشعراء والنقاد والقراء«.

»وذلك عندئذ هو اجلهد العظيم الذى يلقى الثواب العظيم، وتتلقاه املكتبة العربية شاكرة 
لتضم عليه أعمق أعامق قلبها«.

)17(
وكام اختلف صالح عبد الصبور مع رؤية نازك املالئكة، فقد دارت معركة بينه وبني بدر 
شاكر السيَّاب عىل صفحات جملة »اآلداب« البريوتية )1955 - 1956( واشرتك فيها األستاذ 
كاظم جواد، وقد أورد األساتذة الذين تولوا مجع أعامل صالح عبد الصبور مقاالته ىف هذه 

املعركة من دون أن يوردوا مقاالت خمالفيه ىف اجلزء التاسع من األعامل الكاملة، 

أما رؤيته هو فقد عرضها ىف مقال اآلداب )أغسطس 1955( بعنوان »حول الشعر املرصى 
احلديث«.

)18(
عندما أوشك عقد اخلمسينيات عىل هنايته كتب صالح عبد الصبور مقااًل من أهم املقاالت 
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ىف احلديث عن الشعر احلديث )املجلة: يناير 1958( وىف هذا املقال ما يمكن وصفه بأنه كان 
بمثابة تلخيص رائع وتنظري قوى حلركة الشعر احلديث:

الطويلة، وقيمة  به ىف حياته  مرَّ  تطور  العربى هو أخطر  الشعر  التطور األخري ىف  إن   ...«
هذا التطور أنه يشمل الشكل واملضمون مًعا، ليس هنا جمال للمقارنة بني هذا التطور األخري 
والتطورات التى سبقته، إذ أن التطورات السابقة كاملوشحة وتعدد القواىف واللجوء إىل األوزان 
للشعر  العام  االجتاه  وظل  فحسب،  الشكل  تشمل  التغري  من  ألواًنا  كانت  وغريها  القصرية، 

نن املوروثة«. العربى، وظلت طريقة الشاعر العربى ىف التصور واألداء جترى عىل السُّ

البيان  وطرق  اللفظى،  الرتكيب  طبيعة  من  تتكون  التقاليد  وهذه  تقاليده،  شعر  »ولكل 
التى ترتكب هبا الكلامت إىل مجل، وتنظم فيها األبيات إىل قصيدة، وهذا ما يمكننا أن ندعوه 
البناء اللغوى، كام تتكون تلك التقاليد من طريقة اللغة ىف املجاز. ولعل املجاز هو صفة الشعر 
األوىل، ومن املجاز تنبع االستعارة والكناية والتشبيه، إذ أهنا كلها صور جمازية، وهذا العنرص 

هو ما نسميه بالتصور الشعرى«.

»أما العنرص الثالث للتقاليد الشعرية فهو أرض الشعر، أى ميدانه الذى حيلق فيه، وهو ما 
اصطلح علامء البالغة العربية األقدمون عىل تسميته باألغراض«.

)19(
ويبدأ صالح عبد الصبور ىف عرض مواضع الثورة املحتملة عىل ما هو قديم ىف القصيدة 
العربية ملخًصا هذه املواضع ىف ثالثة اجتاهات هي: الثورة عىل وحدة البيت، والثورة عىل رتابة 

البناء، والثورة عىل تعقيل املجاز:

اعتمد  البناء  ميدان  ففى  الثالثة.  امليادين  ىف  تقاليد  لنفسه  القديم  العربى  الشعر  سن   ...«
الشعر العربى القصيدة كنظام فنى، وكانت وحدة القصيدة هى البيت، والبيت كيان مستقل 
مغلق يؤدى معنى بذاته وال يرتبط بسابقه أو الحقه إال برباط الغرض العام للقصيدة، وقد نقد 
األقدمون بعض األبيات؛ ألن املعنى ال يتم إال إذا ربطت بني بيتني أو ثالثة. فالبيت إذن وحدة 
منتظمة  التفاعيل  هذه  تكون  أن  فالبد  التفاعل،  حتمية  هى  البناء  ىف  الثانية  واحلتمية  حتمية، 

متساوية متساوقة عىل طول القصيدة، أما احلتمية الثالثة فهى القافية الواحدة«.
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الطابع  هذا  ومتيز  العربى،  الشعر  عىل  ا  خاصًّ طابًعا  أضفت  البناء  ىف  احلتميات  هذه  »كل 
بالرتابة لتكرر الوحدة املوسيقية الالهنائى املنتظم، كام أن عدم وجود الكلمة الساكنة اآلخر ىف 
اللغة العربية حرمها من اجلريان وألزم األلفاظ نوًعا من التوتر حيتد أحياًنا كام ىف قول الشاعر:

وتأتـى عىل قـدر الكـرام املكارمعـىل قدر أهل العزم تأتى العزائم

»وخيفت أحياًنا كام ىف البيت:

خفر احلبيـب اليوم ودهيا قلب حزنك ما أشده

»ولعل من الواضح أن السكون الذى لزم القافية قد خفف كثرًيا من توتر البيت«.

»أما ىف املجاز وهو العنرص الثانى ىف التقاليد الشعرية، فقد درجت اللغة عىل تعقيل املجاز، 
وهذا اخلطأ الفادح قد ساعد عىل جتميد الشعر العربى، إذ أن املجاز ىف األصل نوع من التخيل 
ا بني اللفظ وجمازه، ومن األسف أن البالغيني  املنطلق يتوخى عالقة غري مدركة إدراًكا عقليًّا تامًّ
العرب حني درسوا التشبيه واالستعارة بحثوا ىف أدوات التشبيه واملشبه به ووجه الشبه، ومل يبحثوا 
ىف داللة التشبيه الذاتية، وال ىف مجال التشبيه الفنى، فليس التشبيه حماولة للتقريب أو التوضيح، 
وليس رضًبا من الرسم البيانى أو التلخيص أو وسائل اإليضاح، لكنه خيضع ىف الواقع للتداعى 

احلر ىف فرديته ومجوحه، يستمد أثره عىل النفس ال من دقته أو وضوحه بل من عمقه وذاتيته«.

يلجأ  املأثورات  من  نوًعا  التشبيه  فأصبح  يعدوه  ال  قالًبا  املجاز  ألزم  املتجنى  الفهم  »هذا 
إليها كل أديب، فالشجاع أسد والكريم غيث واجلميل بدر، وأصبح كل ما عدا ذلك وأشباهه 

نن املألوف«. مبالغة ممقوتة، أو خروًجا عىل السَّ

»أما التقليد األهم فهو ما يتناول وظيفة الشعر وأرضه، والعرب مل يوفقوا ىف نظرهتم للشعر، 
ة ما هلا قرار، فقد عد العرب الشعر  وكبا بالشعر جواده عىل طول التاريخ العربى، فرتدى ىف هوَّ
صنعة َمْن ال صنعة له، أو وسيلة الستجالء العطاء من األثرياء، أو زينة للمرء تكون ىف لسانه 

وهيون له هبا العسري«.

)20(
ويستطرد صالح عبد الصبور من هذا املعنى الدقيق الذى ال يمكن لنا أن ننفى عنه صفته 
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الوظيفة  إىل  النقاد  التفات  فيه  ينفى  يقع ىف حكم تعميمى ظامل،  أن  إىل  باأليديولوجية  املتأثرة 
االجتامعية ىف الشعر العربى وذلك حني يقول:

»... ومل يفطن أحد من مؤرخيه لوظيفة الشعر االجتامعية كنشاط إنسانى انفعاىل يستهدف 
سعادة األمة«.

»وانعكست تلك النظرة املتخلفة حني عدوا األغراض فكان أمهها املدح واهلجاء والرثاء، 
وتعلقت تلك األغراض مجعًيا باحلكام والوالة. أما الغزل - وهو أكثر األغراض ذاتية وانطالًقا 
- فقد التزم مواصفات وتقاليد ىف التشبيه والتخيل مجد عندها، كام أن النظرة احلسية للمرأة قد 

صبغته بطابع من اإلسفاف وقرب التناول ىف أكثر األحيان«.

)21(

ويبدو أن صالح عبد الصبور، كان يؤثر أن يمىض ىف هذا النوع من تأريخ األدب املتأثر إىل 
حد ما باأليديولوجية، حتى إنه يصل إىل الزعم بأن وسيلة االتصال بني الشاعر واجلمهور قد 
انعدمت، ولسُت أدرى كيف قبل عىل ضمريه أن يصل إىل مثل هذا احلكم أو أن يصدره هكذا، 

وهو الذى يعرف بكل تأكيد أن أشعار األولني مل تصلنا إال عرب رواية اجلمهور الواسع هلا:

»ابتىل الشعر العربى بأنه ما كاد يبلغ أشده حتى كان املجتمع العربى، قد اختذ شكاًل سياسيًّا غريًبا، 
تركزت فيه السلطات الروحية والزمنية ىف أيدى األرستقراطية، وأصبحت هى مقصد كل الفنون، 
الشاعر  بني  االتصال  فإن وسيلة  القصيدة،  إال  الشعرى  الفن  يعرفوا من صور  مل  العرب  وملا كان 

واجلمهور الواسع قد انعدمت، إذ مل يكن عند العرب مرسح أو أعياد دينية شعرية كاليونان«.

)22(
ويبدو ىل أن صالح عبد الصبور وجد نفسه قد متادى ىف هذه األحكام التى مل تكن تتوافق 
مع خلقه وال مع طابعه، فإذا هو يرتاجع عنها بعض اليشء، وإذا به يثبت ىف هذا الرتاجع ما 

ا به أن يثبته منذ البداية: كان حريًّ

ا لقد وجد ىف تاريخ الشعر العربى بعض املحتجني مثل مجيل بثينة الذى نذر حياته  »... حقًّ
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وبعض  املجتمع،  ونقد  للحكمة  نفسه  استخلص  الذى  املعرى  العالء  وأبى  والفخر،  للغزل 
العربى  للشعر  العام  التيار  أما  قلة،  هؤالء  ولكن  وغريه.  الفارض  كابن  الصوفيني  الشعراء 
فيكفى أن تفتح ديواًنا واحًدا من الدواوين الكبرية لكى ترى أهنا ال حتوى إال املدح واهلجو 

والغزل السخيف املكرر«.

)23(
ثم حياول صالح عبد الصبور أن يقف موقًفا وسًطا ىف القضية التى طرحها، فيبدو وكأنه 
ذلك الرجل الذى يعرف احلق ويعرتف به، لكنه يأبى إال أن يذكرنا، ىف الوقت ذاته وبإحلاح، 

بوجود الباطل:

»... إن ما يفاجئنا من مجال الشعر العربى ىف بعض األحيان هو مجال اجلزء ال الكل، ومجال 
الصورة املفردة ال القصيدة الكربى، ومجال التعبري ال الغرض«.

)24(
ويرب صالح عبد الصبور مثاًل عىل هذه الفكرة، التى يظن نفسه قد وصل هبا إىل جوهر 
الذى  االستنتاج،  هذا  مربرات  عىل  وال  استنتاجه  عىل  نوافقه  أن  نستطيع  ال  لكننا  احلقيقة، 

يتجاهل بالغة التصوير ىف التعبري عن معنى يستحق مثل هذا التعبري:

»... فكم يعجبنى قول املتنبي:

كأنـك ىف جفـن الـردى وهـو نائموقفـَت وما ىف املوت شـكٌّ لواقف
ــاح وثغرك باسـممتـرُّ بـك األبــطال كلمى هزيمــة ووجُهـك وضَّ

»وأعود من هذا اإلعجاب صفر اليدين ألنى مل أستفد خربة إنسانية، ومل أعرف رجاًل جديًدا 
من خالل هذا الشعر، كام أنى مل أعرف من خالله الشاعر نفسه«.

)25(
وبوسعنا هنا أن نشري إىل ما أغفل صالح عبد الصبور اإلشارة إليه من املعانى املركبة التى 
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بام  املرتبطة  الشجاعة  من  قدًرا  املمدوح  بلوغ  من  البيتني،  هذين  ىف  عنها  التعبري  املتنبى  أجاد 
نسميه ىف الطب وعلم النفس بالثبات االنفعاىل، ولو أنى أردت نموذًجا لتمثيل الثبات االنفعاىل 
وتقريبه إىل أذهان َمْن مل يدرسوا الطب وَمْن درسوه )عىل حد سواء( ما وجدت خرًيا من هذين 

البيتني.

روا بيته، لكنه كان ىف عدم اكتامل خربة  ويبدو ىل أن العيب مل يكن ىف املتنبى وال فيمن قدَّ
صالح عبد الصبور باحلياة الدنيا وما فيها من مواقف مل يكن قد ختيل وجودها عىل هذا النحو 

وعىل هذه الدرجة.

)26(

كان صالح عبد الصبور حيدد أهداف الشعر احلديث ويبلورها )بانحياز شديد( ىف قوله: إن 
»الشعر احلديث يريد أن يغري من تقاليد الشعر العربى ىف ميادينها الثالثة«.

وهو يفصل هذا املعنى فيقول:

القصيدة، أشكااًل متكاملة يكون  يتبنى أشكااًل شعرية جديدة غري  أن  يريد  البناء  •��»ففى 
القصة  إىل  يلجأ  األبيات، وهو ىف سبيل ذلك  متآزرة مع غريه من  لبنة حية  فيها  البيت 
ىف  حاوله  وقد  العربى،  األدب  ىف  معروف  الشعرى  األداء  من  لون  والقصة  الشعرية، 
ىف  والعقاد  مطوالته،  من  كثري  وىف  »نريون«،  قصيدته  ىف  مطران  خليل  العربى  األدب 

قصيدة »اهلل والشيطان« وهى جمال واسع للتعبري الشعرى املوضوعى«.

•��»وهو )أى الشعر احلديث( يريد أيًضا أن يكتب الدراما الشعرية، الدراما الشعرية احلقيقية 
التى تتشخص فيها األبطال وتتاميز وال تعتمد عىل املونولوجات الغنائية مثل مرسحيات 
شوقى، وخلفه عزيز أباظة، وهو يعلم أن الشكل البنائى املأثور ال يسعفه عىل حتقيق كل 
ذلك؛ لذلك فهو يكرس عنق البالغة العربية باستبعاد حتمية التفاعيل واللجوء إىل أبسط 
صور القيد العروىض وهو التفعيلة الواحدة، ولكى يسبغ عىل القصيدة إحساًسا باجلريان 
واالنسياب فهو ال يعمد إىل القافية عمًدا، بل هى عنرص عفوى، وغالًبا ما تكون ساكنة 

حتى ال تقف عندها األنفاس ىف رصامة، بل تتجاوزها ىف لني ورقة إىل البيت التاىل«.
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•��»أما ىف ميدان التصور الشعرى فهو يرجع بالتشبيه إىل أصله، ذلك األصل الذى وضح 
حبيبتى  »اجعل  إهله  يناجى  القديم  املرصى  الشاعر  يقول  حني  لنا  روى  شعر  أقدم  ىف 
طبًقا من تفاح«، وحني يرتدد ىف تشديد اإلنشاد »من هذه الطالعة من الربية كأعمدة من 

دخان«، وحني يقول القرآن الكريم عن الكافرين نث ڃ ڃ      چ     چ چ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ مث ]النور: 39[.

وليست  اهلندسى،  التطابق  أو  املجاورة  عالقتها  ليست  التشبيه  من  األلوان  هذه  •��»كل 
اختصار  بعد  شبيهه  إىل  اليشء  من  يقود  متداٍع  انفعال  ثمرة  لكنها  للتوضيح  حماولة 

العالقات واختزال املسافات«.

•��»كام أن لكل شجرة مذاقها، كذلك لكل شاعر مذاقه ىف اختيار التشبيه وتركيب الصورة، 
فال حياة بعد للقالب والكليشيه«.

التطور  فالشعر احلديث يطمع أن يكون لساًنا معرًبا عن  وجماله،  الشعر  ميدان  ىف  •��»أما 
ودافًعا له، ومبرًشا بمستقبل أزهى وأسعد«.

)27(

وبعد أربعة شهور كتب صالح عبد الصبور ىف املجلة نفسها )املجلة: مايو 1958( مقااًل 
مهامًّ عام يسميه أزمة الشعر احلديث حرص فيه عىل أن يزيد فيه هذا املوقف التقدمى أو التطورى 

توضيًحا حتى إنه قال:

»... لست أشك ىف أن الشعر احلديث عىل أبواب أزمة، وأن هذه األزمة سترصف عنه كثرًيا 
قليل  األدبى  العربى  املجتمع  أصبح  فقد  متذوقيه،  بعض  قلوب  ىف  اليأس  وستلقى  قرائه،  من 
احلفاوة به اآلن، ولوال بقية من حمبة للكالم اجلميل، وفضيلة من دأب وإرصار عند بعض القائلني 

لفقد هذا الشعر كثرًيا من ضياء مالحمه، والضطربت خطاه الوليدة، أو قرصت، ثم قرصت«.

»وعلة تلك األزمة هى يشء ىف الطبائع أواًل، ويشء ىف احلياة التى نحياها آخًرا«.

»أما ذلك اليشء الذى ىف الطبائع فهو الولع بالتقليد، وإذا كان الفن هو أحوج ألوان النشاط 
البرشى إىل األصالة، وألزمه بأن يقول الفنان كلمة نفسه هو، دون أن يزيفها ببارق من تأثر أو 
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تلمح من حماكاة، فإن الطبيعة امتحنت الفن اجلميل بأنه ـ إىل ذلك الذى أسلفت ـ أشد ألوان 
النشاط البرشى إثارة لنزعة املحاكاة وبوارق التأثر«.

»ومازال كثري من النقاد يعرفون أن شيوع نمط أدبى عىل يد فنان مقتدر أو حفنة من الفنانني 
املقتدرين كثرًيا ما يدفع أصحاب امللكات الضيقة والنفوس التى تنبئهم أقواهلا قبل أن تعدو 
أنفسهم، لرتتفع هلاهُتم  إنكار أصواهتم  التقليد، وإىل  ة  الوقوع ىف هوَّ إىل  أولئك  يدفع  الشفاة، 

بالقول املزور واملكرور«.

»وذلك هو ما أصاب الشعر احلديث، وما هو جدير بأن يصيب كل فن، لقد عارص شوقى 
مئات من الشوقيني،جتلببوا بردائه، وتقنعوا بوجهه، ومىض هؤالء وبقى شوقى«.

)28(
وهذه فقرات ناطقة باحلرص الذى كان صالح عبد الصبور يتمسك به عىل الشكل والفن 

واملضمون: 

»الشعر ليس »نية طيبة« فحسب، ولكنه جهد ودراية ومرانة عن عمل كهذا، هو أنه حيتوى 
عىل كثري من النوايا الطيبة التى مل تتحقق«.

»لقد أساء الكثريون فهم دعوى الشكل واملضمون ىف الشعر، وأساء الكثريون فهم الدور 
االجتامعى للشعر، ومّحلوا تلك الدعاوى أوزار الشعر الرديء والفن املجهض، وكان البد من 
حركة احتجاج، وتوىل اجلمهور القارئ عبء هذا االحتجاج، فجعله انرصاًفا عن هذا الشعر 

الذى ال يستطيع أن جيد فيه ما يغنيه ويزوده«.

»مل أكتب ألنعى الشعر احلديث، بل ألناقشه، وأقرتح له:

ومل  نفوسهم،  ذوات  لبسط  وسيلة  األدبى  الشكل  هذا  اختاروا  َمِن  أوائل  من  كنت  »لقد 
يكن ذلك منى إيثاًرا للمركب السهل والدرب القصري، بل لعله كان طموًحا إىل حتقيق بعض 

الغايات التى قد يعجز املرء عن حتقيقها ىف الشكل القديم«.

»اإلملام بالشعر إًذا هو: عدة الشاعر وأداته، ومن األسف أن هذا املعنى قد فات كثرًيا من 
شعرائنا املحدثني«.
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»توهم كثري من شعرائنا املحدثني أن النية الطيبة قد تصنع شاعًرا موهوًبا، وأن األفكار املجردة 
أو االهتامم السياسى املحدد يستطيعان أن يشكال عماًل فنيًّا دون االستناد إىل قيم مجالية بالغية«.

»وإىل هؤالء أسوق قواًل لبلنسكى رائد النقد الواقعي:

»مما ال خالف فيه أن الفن جيب أن يكون فنًّا أواًل، وال يعنينا كم هى مجيلة أفكار الشعر، أو 
مدى محاس الشاعر للمشكالت املعارصة، إذا مل يكن ىف كل ذلك شعر«.

)29(
يعرتف صالح عبد الصبور بأن اآلراء النقدية تسبق األداء اإلبداعى، وهو يعلل هذا الرأى 
تعلياًل عقليًّا وطبيًّا سلياًم يستند إىل رضورة مىض الزمن حتى يتأثر الوجدان الذى ال يمكن له 

أن يتأثر عىل النحو الرسيع الذى يتأثر به العقل:

»واآلراء املحدثة ىف فهم الشعر تدخل أحياًنا عىل مهل واستحياء، وهى تدخلها أواًل عن 
طريق اإلقناع العقىل، فمام الشك فيه أن اآلراء التى برش هبا العقاد واملازنى ىف »الديوان« كانت 
أكثر تقدًما ومعارصة من شعرمها ذاته؛ ذلك ألن الشعر بادرة وجدان، والرأى بادرة عقل، والعقل 

قد يقتنع بني حلظة وأخرى، أما الوجدان فهو صنيع أجيال، ومكنون أزمان وأحقاب«.

)30(
وإذا كان اليشء باليشء يذكر فمن اجلدير بالذكر أن إنصاف صالح عبد الصبور كان يدفعه 
إىل القول بأن الشعر احلديث مل يبدأ عىل يديه هو ونازك املالئكة وأمحد عبد املعطى حجازى، 

وال حتى لويس عوض، وإنام بدأ قبل ذلك:

»ولويس عوض ليس مبتدًعا من العدم، بل هو متبع للموشحات، وصهاريج اللؤلؤ للسيد 
توفيق البكرى، والرتمجات التى قام هبا فريد أبو حديد«.

»إن حترير الشعر جهد ضخم أكرب من أن حتمل عبئه كتف واحدة«.

)31(
وها نحن نقرتب اآلن من منطقة احلديث عن موقف صالح عبد الصبور من املعارك التى 
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فرضت نفسهاعىل أصحاب مدرسة الشعر احلديث، وسنكتفى بإيراد أمثلة »رمزية« ملواقف من 
هذه املعارك، وهى مواقف ذكية أبانت عن قدرة مبكرة عىل التعامل مع قضايا االختالف بذكاء 

مستند إىل علم، ودهاء مستند إىل عقيدة.

وعىل سبيل املثال فإنه جيدر بنا أن نستعرض أسلوب صالح عبد الصبور ىف إدارة إحدى 
معارك الشعر احلديث مع جلنة الشعر ىف املجلس األعىل للفنون و اآلداب.

كانت هذه اللجنة ىف ظل نظم الدولة الشمولية قد أصبحت بمثابة املسئول األول واألخري 
هلذه  الصبور  عبد  صالح  عرض  أن  نذكر  أن  اإلنصاف  ومن  املجتمع،  ىف  ودوره  الشعر  عن 
القضية ىف مقال له »باألهرام« )27 نوفمرب 1964( كان عرًضا أمينًا، وسننقل عنه كثرًيا من 

الفقرات مع أيرس قدر من التعليقات الكاشفة.

يقول صالح عبد الصبور ىف مقدمة مقاله:

األعىل  املجلس  جلان  إحدى  وهى  الشعر،  جلنة  تسمى  جلنة  مرص  ىف  البداية..  من  »لنبدأ 
رياستها  آلت  اهلل  توفاه  فلام  العقاد،  حممود  عباس  رئيسها  كان  وقد  واآلداب،  الفنون  لرعاية 
الشعراء نذكر منهم أمحد رامى، وحممود حسن  فئة من  اللجنة  أباظة، ومعه ىف هذه  إىل عزيز 
إسامعيل، وصالح جودت، وكامل الشناوى، وحممود غنيم، الذى البد أنك قرأت له شعًرا ىف 
كتاب املحفوظات، وطائفة أخرى لن يزيدك ذكر أسامئهم معرفة هبم.. ومع هؤالء مجيًعا أستاذ 

فلسفة باجلامعة هو الدكتور زكى نجيب حممود«.

)32(
وبعد هذه البداية التى يقدم فيها سخرية مميزة ومهذبة من بعض أقطاب الشعراء والنقاد، 
يبدأ صالح عبد الصبور ىف عقد مقارنة ذكية بني موقف اللجنة ىف حياة العقاد وموقفها بعد 
فكرة  عىل  معتمًدا  العقاد  رحيل  بعد  فيام  اللجنة  هذه  عنت  تصوير  جييد  وهو  العقاد،  رحيل 
بسيطة تقول إن اللجنة رأت أن تستحوذ عىل »القراء« باإلضافة إىل السلطة التى ىف يدها، عىل 

حني مل يكن العقاد نفسه قد نزع هذا املنزع.

يقول صالح عبد الصبور:

»وقد كان لألستاذ العقادـ  يرمحه اهللـ  رأى ىف الشعر اجلديد، إذ رآه غري جدير بالدخول إىل عامل 
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الشعر، ولكنه كان يكتفى للتعبري عن رأيه بأن يرد هذا الشعر عن املسابقات وأن يمنع أصحابه 
ـ جهد طاقته ـ من حضور املهرجانات، وختىل أصحاب هذا الشعر اجلديد راضني عن أجماد جلنة 
الشعر باملجلس األعىل، ومسابقاهتا ومهرجاناهتا و جوائزها، وأيقنوا أن التصاق قرائهم هبم هو 
أجدى عليهم من كل ذلك الضجيج، ولكن الرئيس اجلديد للجنة الشعر، وبعض أعضاء جلنته 
من ورائه، طمعوا ىف القراء أيًضا، ورأوا أن أفضل وسيلة لتحقيق ما يبتغون هو استصدار قرار 

حكومى يمنع نرش الشعر اجلديد وتداوله، فلعل ذلك يرد إليهم قراءهم اهلاربني«.

)33(

ومن حسن حظ تارخينا األدبى أن صالح عبد الصبور قد سجل كثرًيا من مفاهيمه ىف رده أو 
تعليقه عىل املذكرة الشهرية التى تقدمت هبا جلنة الشعر إىل الدكتور عبد القادر حاتم، وكان نائًبا 

لرئيس الوزراء وزيرا لإلعالم )اإلرشاد القومى(، ومسئواًل عن الثقافة بكافة قطاعاهتا.

وقد أشار صالح عبد الصبور أن اللجنة نفسها هى التى أتاحت له نقد مذكرهتا ألهنا نرشهتا 
ىف إحدى املجالت، وقد بدأ صالح عبد الصبور استعراضه للمذكرة من النهاية، مشرًيا إىل أنه 
جلأ إىل هذا األسلوب الذى يكشف نوايا اللجنة قبل أن يستعرض مربراهتا التى قد تبدو منطقية 

من وجهة النظر البريوقراطية، بل من وجهة نظر الدولة الشمولية.

 و لوال أن صالح عبد الصبور تعمد هذا التناول الذكى للقضية ملا كان ىف وسعه أن هياجم 
منطق اللجنة، وال أن ينترص عليه.

ولنقرأ ما كتبه صالح عبد الصبور:

»... وقدمت جلنة الشعر مذكرة إىل الدكتور عبد القادر حاتم رئيس املجلس األعىل لرعاية 
الفنون واآلداب حتمل ذلك املطلب، ومل يكن من حقنا أن نتعرض هلذه املذكرة، وهى مازالت 
إحدى  ىف  بنرشها  سارعوا  اللجنة  أعضاء  أن  لوال  املجلس،  رئيس  الدكتور  عىل  معروضة 
املجالت األدبية فأصبحت بذلك مقااًل علنيًّا من حق األدباء مجيًعا أن يتعرضوا له بالنقاش. مل 
يفت ذكاء أعضاء اللجنة أن مطلبهم ساذج فحاولوا إخفاء سذاجته بمقدمة طويلة يبدو فيها أثر 
التكلف املنطقى وإعياء العقل الالهث وراء احلجج اهلاربة امللفقة، وملِّ شتات اهلجوم من كل 
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جهة،واالستعانة بالتصورات اخلاطئة لدين الدولة وسياساهتا لسوق ذلك كله وإلقائه ىف طريق 
أصحاب الشعر اجلديد، تربيًرا ملطلب املصادرة ومنع النرش، وحني انتهوا من املقدمة صاغوا 
مطلبهم ىف عبارة متواضعة ختفى وراء تواضعها بشاعة الظمأ إىل السلطة األدبية وفظاعة الرغبة 

ىف التنكيل بحرية التعبري، قالوا ـ غفر اهلل هلم ـ بنص عبارهتم:

»... وهلذا تقرتح جلنة الشعر أن يكون هلا نوع من اإلرشاف عىل كل ما يتسم بميسم الدولة 
من وسائل نرش الشعر فبمثل هذا اإلرشاف تضمن اللجنة حقها ىف رعاية الشعر، مسددة له 

اخلطى، حمققة له سالمة اهلدف«.

)34(

ثم يكشف صالح عبد الصبور برصاحة عن  املقصود الفعىل باقرتاح اللجنة فيقول:

»وما وراء عبارهتم املتواضعة هو أهنم يريدون اإلرشاف عىل ما ينرش من شعر ىف املجالت 
الدار  مثل  الدولة  متوهلا  التى  النرش  دور  ىف  ينرش  وما  الدولة،  تصدرها  التى  اخلمس  األدبية 
القومية، والدار املرصية، وما ينرش من شعر ىف الصحف اليومية، إذ أن ملكيتها قد انتقلت إىل 
الشعب، وما يقال من شعر ىف اإلذاعة والتليفزيون وباإلمجال كل نفس شعرى يرتدد ىف أرجاء 

مرص البد أن حيصل عىل إذن جلنة الشعر«. 

»فبذلك تضمن اللجنة حقها ـ كام تقول ـ وكأن املسألة مسألة سلعة ودائن ومدين وحق 
إال بجثومهم عىل  يتيرس  أن عالجها ال  الشعر  التى رأت جلنة  األدواء  فام  الضامن.  يستوجب 
صدر الشعر العربى احلديث، ذلك هو حديث املقدمة الطويلة التى سأحاول تلخيصها ملتزًما 

جانب األمانة البالغة«.

)35(

بعد أن ينتهى صالح عبد الصبور من هذا العرض وما قاده إىل التشخيص الرصيح يبدأ ىف 
إيراد بعض تعليقاته الذكية عىل آراء جلنة الشعر فيقول:

»تقول جلنة الشعر إن مهمتها )هى إبراز الطابع القومى ىف الفن واحتفاظ األمة بشخصيتها 
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وطابعها املميز(، وبدهيى، أنه إذا أريد لشخصية األمة أن تظل حمتفظة بطابعها املميز، فال مناص 
من قيام إطار يدوم عىل مر التاريخ، ليكفل هلا الثبات برغم تنوع املوضوع داخل هذا اإلطار 
عرًصا بعد عرص، ولكن أصحاب املحاولة اجلديدة ىف الشعر عندنا قد خرجوا عن هذا اإلطار، 
ألهنا  املستقرة؛  األسس  عىل  عملها  تقيم  ـ  والفن  العلم  جمامع  من  جممع  كأى  ـ  الشعر  وجلنة 
أن  فإما  أذواقهم،  مع  يتفق  الذى  اجلديد  حياولوا  أن  لألفراد  تاركة  الثابتة،  القيم  عن  مسئولة 
يتمخض عن نزوة عابرة جتيء وتذهب، وإما أن يثبت مع األيام ويرسخ، وعندئذ يضاف إىل 
القيم الفنية التى منها تتكون شخصية األمة، وعندئذ كذلك ُيعرتف به عند املجامع الرسمية، 
ومتىض املذكرة لتقول: وإنه ملام يلفت النظر ىف الداعني إىل موجة التهديم هذه أهنم كأنام يؤذهيم 
أن يروا الشكل التقليدى املراد حتطيمه متمثاًل ىف قمم الشوامخ العربية األقدمني واملحدثني، 

فرتاهم جيعلونه جزًءا من خطتهم أن يطيحوا بتلك القمم«.

ثم يثبت صالح عبد الصبور قول اللجنة:

أصحابه  أن  عىل  للداللة  لتغنى  اجلديد،  بالشعر  يسمى  مما  لكثري  رسيعة  مراجعة  »إن 
واقعون حتت تأثريات، إذا حللناها وجدناها منافية لروح الثقافة اإلسالمية العربية، من ذلك 
العقيدة  أخرى غري  ديانات  ييستمدوهنا من  بعنارص  التعبري  االستعانة ىف  نحو  الشديد  ميلهم 
الصلب وفكرة اخلالص، ذلك  العقيدة كفكرة اخلطيئة وفكرة  تلك  تأباه  بل ربام  اإلسالمية، 
فضاًل عام يستبيحونه ألنفسهم بالنسبة لكلمة )اإلله( كأنام هى ما تزال عندهم كلمة بمعناها 

ا جيب احرتامه مهام كان السياق الذى ترد فيه«. الوثنى، ومل تتخذ ىف اإلسالم معنى خاصًّ

)36(
هكذا كان صالح عبد الصبور، يدير املعركة مع أعالم جلنة الشعر عىل هذا النحو الذكى، 
الذى ال يمكن أن يتأتى إال ملثقف ذكى واسع االطالع واإلملام بتاريخ احلضارة وفلسفتها، وهو 
ما كان صالح عبد الصبور يتميز به دون ادعاء، وهو ما أود أن أكرر لفت النظر إليه من أن 
الشعر احلديث فقد بوفاة صالح عبد الصبور أحد أركانه املهمة، ال ىف اإلبداع فحسب، ولكن 

ىف السياسة واالسرتاتيجية أيًضا. 

وليس أدّل عىل دعواى هذه من أن نواصل قراءة مقال صالح عبد الصبور لنراه، وهو ينترص 
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ىف ذكاء لفكرة التطور، ويقدم »التطور« ىف صورة الرورة التى البد منها، وذلك عىل حني 
يؤمن غريه بأن التطور ال يعدو أن يكون شيًئا من األشياء الطارئة القابلة للبقاء أو اإلزهاق:

التطور دون حماوالت  يتم  فكيف  الثبات،  األدب ال  طبيعة  التطور هو  بأن  آمنا  فإذا   ...«
منشورة نتلمس صداها عند الرأى العام القارئ، وكذلك سلك أصحاب الشعر اجلديد، حني 
نرشوا شعرهم خالل السنوات العرش السابقة، فالقت ترحيب قرائهم، وأمجعت ناشئة الشعراء 
فتحته  الذى  العامل  هذا  عن  والصدور  به،  التأثر  عىل  املحيط  إىل  اخلليج  من  العربية  األمة  ىف 
التجربة الشعرية اجلديدة.. وأصحاب اجلديد مل يزعموا أن جديدهم ينفى وجود القديم، بل 
هم يؤمنون بأن كل األطر األدبية تستطيع أن تتعايش وأن الزمن هو احلكم. والشكل القديم 
يتمثل كام تقول جلنة الشعر ىف ِقمم شوامخ، ومل يدع أحد إىل هتديم هذه القمم، بل إىل دراستها 

دراسة أدبية متأنية لالستفادة من جتربتها الشعرية.

ـ  واالستقرار  الثبات  عن  العرجاء  لنظريتهم  تبعا  ـ  الشعر  جلنة  أعضاء  أن  يظهر  »ولكن 
ال  حتى  صاحلهم  ىف  هذا  ولعل  املعتمة،  األكفان  ىف  األدبى  جثامهنم  ولّف  حتنيطهم  يفضلون 
يقرن القارئ بني عظمة املاىض متمثلة ىف قمم الشوامخ، وبني زيف احلارض متمثاًل ىف بعض 

أعضاء جلنة الشعر«.

)37(
أقحمته هذه  الذى  املعنى  إىل  يلتفت  أن  بذكائه ووطنيته،  الصبور  عبد  يفوت صالح  وال 
املذكرة عىل جوهر املناقشة الشعرية، وهو يفاجئ اللجنة والقراء بأن الصواب قد جانبها حني 
مما  إليها،  اجلديد  الشعر  ونسبة  اجلديد  الشعر  إىل  نسبتها  أن  وظنت  بعينها،  ألفاظ  إىل  التفتت 
عبد  صالح  يواجه  اجلديد.  الشعر  ألهل  اهتاماهتا  مترير  وعىل  مذكرهتا،  مترير  عىل  يساعدها 
الصبور هذا كله باالستعامالت القرآنية هلذه األلفاظ، التى أشارت إليها اللجنة، وكأنه يريد أن 
يقول إنه يستطيع وبسهولة أن يظهر للجنة، ولغريها أن عالقته بالرتاث ومدلوالته أقوى بكثري 

من عالقة أعضاء اللجنة فرادى وجمتمعني، ولنقرأ فقرته:

»ونأتى بعد ذلك للفقرة األخرية، وهى احلديث عن أصحاب الشعر اجلديد وأن أعضاءه 
الثقافة  روح  هى  ما  ولنسأل:  العربية،  اإلسالمية  الثقافة  لروح  منافية  تأثريات  حتت  واقعون 



38

اإلسالمية والعربية؟ هل هى متزمتة أم متفتحة؟ هل من روح الثقافة العربية أن تدين اجتاًها 
بأكمله ألنه يستعمل ألفاظها مثل )الصلب ـ اخلطيئة ـ اخلالص(. إن أكرب ما أضافته احلركة 
الشعرية اجلديدة هو االستعانة بالرمز، فالصلب عند كثري من الشعراء رمز لتضحية اإلنسان 

ىف سبيل القيمة التى يؤمن هبا، واإلسالم يعرف كلمة اخلطيئة كام قال القرآن الكريم نث ىئ 
ىئ ی ی  ی ی جئ حئ    مث ]الشعراء: 82[.

»وىف ظنى أن هذه الفقرة األخرية من بيان اللجنة مماحكة لفظية ال يليق صدورها عن مثقفني 
يعرفون أن الشعر اجلديد استعان بكثري من العنارص الرمزية مثل السندباد اجلوال، وسيزيفيوس 
الذى يدحرج الصخر، وبرمثيوس الذى رسق النار للبرش فعاقبته اآلهلة، وإيزيس وأوزوريس 

ووفاء الزوجة للزوج«.

قاهرة  انتقلوا من  أو  فراعنة  أو  إغريًقا  قد صاروا  الشعر  أن أصحاب هذا  يعنى ذلك  »ال 
القرن العرشين إىل بغداد القرن العارش، بل هم يبحثون عن رمز لتجربتهم الشعرية يتيح هلا 
غنًى وامتداًدا، أما كلمة اإلله فقد استعمل القرآن إله وآهلة بغري املعنى اإلسالمى، وطاملا أطلق 

النقاد عىل شاعر كالبارودى )رب السيف والقلم(«.

)38(
اجلديد،  الشعر  حركة  حققته  الذى  املكسب  مدى  نتصور  أن  اآلن  نستطيع  أننا  والواقع، 
تفوق  خالل  من  يتحقق  مل  املكسب  هذا  وأن  أقطاهبا،  أحد  الصبور  عبد  صالح  كان  حني 
شاعريته املجيدة املرهفة فحسب، ولكنه حتقق بفضل أسلوبه املهذب املقنع، واهتاممه بحوار 
حوله  يثار  ملا  وتصديه  العام،  وبالرأى  اجلرائد،  صفحات  عىل  اآلخرين  بمحاورة  أو  اآلخر، 
وحول حركته، وباتكائه عىل ثقافة حقيقية وفهم ووعى، وبقدرة عىل اجلدل واملناظرة وإبداء 
الدفوع واستعراض التاريخ، وبتمكن حقيقى من تاريخ اآلداب والفكر، ومن مفردات اللغة 

ومدلوالت األلفاظ.

وقد وصل صالح عبد الصبور ىف أحد مقاالته ىف املعركة مع جلنة الشعر إىل أن يعرب عن أمله 
ىف املناداة برورة نزع فكرة اإلطار الثابت:

»... كنا نأخذ اللجنة مأخذ اهلزل وها هى ذى قد كشفت عن خمالبها التى البد من تقليمها، 
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بل البد من نزع فكرة اإلطار الثابت من عقول أعضاء اللجنة، فإن مل يستطعوا أن ينقدوا أنفسهم 
نقًدا ذاتيًّا، وينزعوا من عقوهلم فكرة اإلطار الثابت، فعليهم أن يتنحوا فوًرا عن أماكنهم لغريهم 
ممن يؤمنون بالتغري، وبأن املجتمع يتطور نحو األفضل، وأن الشعراء هم أصحاب جتربة الشعر 

الذين يضعون هلا القوانني ويسنون هلا الرشائح«.

)39(
وإذا كان هذا سلوك صالح عبد الصبور ىف املناقشة حول الشعر مع جلنة رسمية، ضمت 
شعراء االجتاه الذى مل يكن هو نفسه ينتمى إليه، فإننا بحاجة إىل أن نستطلع مالمح أسلوبه ىف 

النقاش الشعرى مع املثقفني العاديني وغري العاديني.

ولعىل أرضب أو أذكر نموذًجا رسيًعا للمعارك التى أدارها صالح عبد الصبور حول الشعر 
مع دائرة املثقف العادى، بام كتبه ىف مقال له ىف »صباح اخلري« )26 ديسمرب 1957( ردَّ فيه عىل 

هجوم ملحمود السعدنى، وىف هذا املقال يقول صالح عبد الصبور:

الظرفاء  ففريق  الفريقني،  بني هذين  أن تضيع  أوشكت  قد  احلديث،  الشعر  »... وحقيقة 
يمثله زميلنا العزيز حممود السعدنى الذى كتب ىف زميلة أسبوعية مقااًل ساخًرا يتهكم فيه عىل 
الشعر احلديث، ورغم دفاع الزميل العزيز عن شخىص الضعيف وعن أشخاص زمالء آخرين، 

إال أن احلقيقة قد جرحت عىل يد الزميل جرًحا بليًغا«.

يلقى  فال  ودقة  حذًرا  أكثر  وهو  املناقشة  إىل  يتقدم  أن  السعدنى،  حممود  عىل  جيب  »كان 
إىل  منها  االفرتاء  إىل  أقرب  تبدو  إهنا  حتى  واليرس،  السهولة  هبذه  اجلامعة  الواسعة  األحكام 
احلكم الواضح السليم. إن مناقشة قيمة أى فن من الفنون تستدعى إملاًما به وبتارخيه وتطوره، 
واطالًعا واسًعا عىل نامذجه واجتاهاته، ثم تبرًصا ووعًيا هلذا التاريخ الطويل، وتلك االجتاهات 
املتباينة، هذه هى عدة اإلنسان الذى يريد أن يتصدى للحكم، والسعدنى ـ فيام أظن ـ مل يكلف 

نفسه عناء هذا كله، وإال ألصبح ناقًدا، وآخر ما أعرفه عنه أنه قصاص«.

»وقد لفق الزميل نامذج رديئة نسبها إىل الشعر احلديث واختذها أساًسا ألحكامه الطائرة، 
ثم أخذ بعد ذلك يستعرض موهبته الفكهة التى هى أحب يشء إىّل ىف حديث وقصص العزيز 

السعدنى«.
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)40(
الشعر عىل  بنقد  يتعلق  فيام  الصبور  آراء صالح عبد  استكناه  هكذا أصبحنا عىل مشارف 
وجه العموم، بيد أن من الرورى أن نسبق هذه البلورة بذكر حقيقة إيامن عبد الصبور بخطر 
النقد )أو النقاد( عىل الشعر )والشعراء(، وهو ما جتىل بوضوح ىف رأيه اجلىّل حني قال ىف هناية 

أحد فصول املذكرات التى كتبها ىف هناية حياته:

»ولعل هذا احلديث عن ناجى يقودنى إىل القول إن الشعراء جيب أن يعصموا أنفسهم من 
النقاد، فليس ألزم للشاعر من كلمة سقراط القديمة )اعرف نفسك(، وليس الشعر درًبا واحًدا 

يمىض فيه الشعراء شاعًرا إثر شاعر، ولكنه دروب عدة ومسالك متباينة«.

وهو ما يتجىل أيًضا ىف قوله:

»والشعر العربى ىف حاجة إىل النقاد الذين يدركون صورته الكاملة، ويستخرجون له القيم 
االمتداد  عىل  له  معينًا  ذلك  ليكون  ووظيفته  شكله  بني  تربط  التى  اجلديدة،  والشكلية  الفنية 

اجلديد ىف احلياة اجلديدة«.

)41(
وقد أعاد صالح عبد الصبور تقديم هذا املعنى بطريقة أخرى ىف مقال عنوانه »الشعر بي 
القداسة واجلمود« )جملة الكاتب: ديسمرب 1963( حيث أشار إىل أن الشعر قد اكتسب مكانة 
هذه  أن  ىف  برأيه  ليجاهر  استدرك  ثم  العرب،  ديوان  وأنه  املختلفة،  القول  فنون  بني  تقليدية 

املكانة مل تكن خرًيا عىل الشعر:

»ولكن تلك املكانة املرتفعة مل تكن خرًيا عىل الشعر، فقد انتابه ـ شأن كل القيم املقدسة ـ 
ذلك اجلمود وتلك النظرة السلفية التى تعرتى كل ما هو مقدس مرموق، وظن بعض النقاد 
الكاملة،  آثار عرب اجلاهلية وصدر اإلسالم هو الصورة  النطق من  به  والشعراء أن ما سبق 
وهناية األرب ملن أراد التعبري، فحرصوا عىل تقليدهم، والوقوف ىف ظالهلم دون التحرك إىل 

آماد أبعد وأرض أوسع«.
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وىف هناية مقاله يؤكد صالح عبد الصبور عىل هذه الفكرة بقوله:

النقاد، فالشعر العربى مل تعد به  اليوم ىف نظرة كثري من  »ولعل هذا اجلمود هو ما نلحظه 
القراءة، ومن احلديث إىل  إىل  املشافهة  تلقيه من  أواًل قد تغريت وسيلة  حاجة إىل اجلهر، هو 
املجموعات إىل احلديث إىل األفراد بذواهتم، ومل يصبح معرًضا للفضائل بقدر ما أصبح وسيلة 
للتعبري عن النفس اإلنسانية املفردة ىف أحواهلا املختلفة، ومع ذلك فإن الكثريين يريدون العودة 
به إىل عرص اخلطابة، قبل األعشى والنابغة، أو عرص حرص الفضائل وإلصاقها بالناس عنوة 

بعد األعشى والنابغة«.

)42(

معركة  ولعل  املتفلسفني،  النقاد  مع  أو  العادى  غري  القارئ  مع  شاعرنا  معارك  إىل  ونأتى 
صالح عبد الصبور مع الدكتور زكى نجيب حممود )أخبار اليوم: مارس 1963( تصور موقفه 

من صورة شهرية وحمرتمة من نقد الشعر عىل أيدى النقاد العظامء من ذوى الثقافة الفلسفية.

وانظر إىل هذا االستهالل اهلجومى الرشس الذى جلأ إليه صالح عبد الصبور ىف رد هجوم 
الدكتور زكى نجيب حممود عىل قصيدته »الناس ىف بالدى«:

»... إذا كان بعض الشعراء عاجزين عن العطاء، فبعض النقاد عاجزون عن العطاء أيًضا 
كذلك، خيرج الشاعر من صحبتهم، وهو أشد فقًرا«.

قصيدتى  نقد  ىف  حممود  نجيب  زكى  الدكتور  اختاره  الذى  املنهج  هو  )املفقر(  »واملنهج 
الذى  الرتكيبى  املنهج  التحليىل ىف مواجهة  باملنهج  له أن يسميه  )الناس ىف بالدى( وقد حيلو 

يتبعه بعض الدارسني وانسجاًما منه مع مذهبه املنطقى«.

التحليل ىف  املنطق غري  التحليل ىف  التسمية ملنهجه، ألن  الدكتور هبذه  »ولكنى أضن عىل 
للمعانى  حتليل  هو  وليس  ثانًيا،  أسلوبى  ثم  أواًل،  لغوى  حتليل  األدب  ىف  فالتحليل  األدب، 
بدأ  ارتباط مع األبيات األخرى. ولقد  لقارئه، وحده، ودون  التى هيبها كل بيت  واملعطيات 
أن  فأدرك  ا،  ظاهريًّ وصًفا  القصيدة  بوصف  مقاله  حممود(  نجيب  زكى  الدكتور  )أى  الناقد 
قوامها ثالثة أجزاء، أوهلا من ثامنية أسطر يقدم فيها الشاعر صورة عامة للناس ىف بالده، من 
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أى صنف، وثانًيا من مخسة وعرشين سطًرا جيسد فيها الشاعر أبناء بلده ىف فرد واحد هو )عم 
مصطفى(، وثالثها من اثنى عرش سطًرا يربز فيها الشاعر حبل احلياة املوصول ىف بالده، فيتعقب 
عم مصطفى إىل حفيد من أحفاده لريى أى الثامر أنتجت تلك البذور، ويضيف الناقد: ولو 
ناقشت الشاعر ىف التزام القواعد املوروثة أو عدم التزامها خلرجت به من حصنه ألحاربه ىف 
الفضاء املكشوف، فالشاعر مل يلتزم من قواعد الشعر املوروثة شيًئا إال وحدة التفعيلة، يضع 

منها ىف كل سطر أى عدد شاء«.

)43(
ويرد صالح عبد الصبور عىل ناقده ىف هذه اجلزئيات بقوله:

الثامنية  »وأول ما أراه هو أن الوصف الظاهرى للقصيدة وصف خاطئ، فأنا ىف األبيات 
ىف  منهم  ألتقط  وال  القارئ،  إىل  أقدمهم  ولكنى  بالدى،  ىف  للناس  تصنيًفا  أضع  ال  األوىل 
ىف  الضوء  من  مزيًدا  عليهم  ألقى  أن  أردت  بل  فيه،  ألجسدهم  واحًدا  فرًدا  الثانية  املقطوعة 

مواجهتهم هم الرجال اخلشنون، لتجربة املوت«.

»ويقول الناقد: إننى مل أتبع من قواعد الشعر إال التفعيلة الواحدة، ولنسأله ما هى قواعد 
الشعر ىف نظره، هل هى التناول الشعرى والتعبري بالصورة؟ هل هى عمق اإلحساس وجتسد 
والقافية  الوزن  هى  كالمه  من  يتضح  كام  الدكتور  عند  الشعر  قواعد  لكن  ال..  األفكار؟ 

فحسب«.

تعبري  شعورى  عن  عربت  بأننى  ملقاله  الثانى  العامود  ىف  ىل  اعرتف  أنه  ذلك  عىل  »ودليىل 
شاعر، يعرف كيف يتكلم بلغة الصور املجسدة، وهى لغة الشعر بمعناه الصحيح حسب قوله. 
كام أنه اعرتف ىل ىف أول العامود الثالث من مقاله بأننى انتقلت من التخصيص إىل التعميم، 

وتلك عالمة دالة عىل الشاعرية«.

)44(
ثم يبلور صالح عبد الصبور املفارقة التى جتلت بوضوح ىف نقد زكى نجيب حممود لشعره 

ملخًصا رؤية ناقده، ورؤيته الناقدة للدكتور زكى ىف آن واحد، وبذكاء شديد:
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من  فقط  سطًرا  مخسني  بعد  شعريتني  بخصيصتني  إذن  الناقد  الدكتور  ىل  اعرتف  لقد   ..«
تأكيده أننى مل أتبع من قواعد الشعر إال التفعيلة الواحدة. فالدكتور إًذا يعترب الوزن والقافية 
القاعدتني الوحيدتني للشعر، ويعترب كل ما ليس وزًنا وقافية خارًجا عن دائرة هاتني القاعدتني 
الوحيدتني وأنا ـ كشاعر ىف القرن العرشين ـ ال أحرتم ذلك النقد الذى يزعم أن الشعر وزن 

وقافية فحسب، ويفزع الدكتور بعد ذلك من تقديمى هلؤالء )الناس ىف بالدى( حني أقول:

كالصقور جارحون  بالدى  ىف  الناس 

غناؤهم كرجفة الشتاء ىف ذؤابة الشجر

احلطب ىف  كاللهيب  يئزز  وضحكهم 

الرتاب ىف  تسوخ  أن  تريد  خطامهو 

جيشأون يرشبون،  يرسقون،  ويقتلون، 

لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــم بـــــرش

نقود قبضتى  يملكون  حي  وطيبون 

ـــــون بــــالــــقــــدر ـــــن ـــــؤم وم

»ويقول الدكتور إن هؤالء ليسوا هم )الناس ىف بالدى(، ال... بل هؤالء هم يادكتور وأنا 
رجااًل  ليسوا  أهنم  كام  رشيرين،  رجااًل  ليسوا  إهنم  اعتزاز،  بكل  وللقراء  لك  وأقدمهم  منهم 
أخياًرا، ولكنهم رجال خشنون يعيشون حياة خشنة، وحني أشبههم بالصقور أعرف ما يثريه 
البني، وليس احلدأة اخلطافة، ولكنه طائر ميلء  طائر الصقر من تداعيات، فهو ليس كغراب 
بالكربياء يسعفه احلظ أحياًنا فيوضع عىل أكف امللوك، وجيفوه احلظ أحياًنا أخرى فيبنى عشه 
عىل شجرة جرداء، ولكن منقاره التلوثه اجليفة قط، ولكن التقديم الذى تال البيت األول دليل 
ا،  عىل خشونتهم ال عىل الرش الكامن ىف طباعهم، وحتى الرسقة والقتل ليسا إال ضعًفا برشيًّ
حياهتم  ىف  اخلشنة  املالمح  هذه  جانب  وإىل  احلاجة،  وطأة  حتت  اخلشن  الرجل  يتهاوى  حني 
فهناك جانب رقيق غيبى هو إيامهنم بالقدر، هذا اإليامن الذى هيون عليهم وطأة احلياة اخلشنة 

التى حييوهنا«.
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»وعم مصطفى الذى جيلس عىل باب القرية، ولكل قرية ىف ريفنا مدخل أو مداخل كثرية، 
كام يعرف الدكتور، هو ممثل هذا اجلانب الغيبى الرقيق ىف حياهتم، وهم يلقونه ىف أرق ساعات 

اليوم كله، هناره وليله، بني األصيل واملساء«.

»والقصة التى يلقيها عليهم قصة وعظ يريد هبا أن يلنيِّ قلوهبم لصوت الغيب، إهنا قصة 
عذاب  من  للهرب  ماله  له  يشفع  مل  املوت،  أتاه  ثم  بالذهب،  اخلزائن  ومأل  وشيد  بنى  رجل 
من  املرات،  آالف  سمعها  قد  يكن  مل  إن  الريف  ىف  منا  نبت  َمْن  كل  أحتدى  قصة  وهذه  اهلل، 
واعظ املسجد،وعجوز القرية، وجده، وجدته، ومنشد الشعر ىف املقاهى، ونغمة الزهو يادكتور 
الدنيا  احلياة  قيمة  ىف  التشكيك  هو  النغمة  هذه  وحمور  الدينية،  املوعظة  ىف  النغامت  أوىل  هى 

وجدواها«.

»وليست هذه النغمة من تراثنا ـ نحن فالحى إقليم مرص ـ وحدنا، بل تراث الوعظ الدينى 
األغنياء  يأخذ  املوت  ألن  يفرحون  ال  القصة  هذه  يسمعون  حني  والفالحون  كله،  العامل  ىف 
خشونة  رغم  ـ  ويطمئنون  كله  اليوم  متاعب  ينسون  ولكنهم  الدكتور،  يتصور  كام  ويفلتهم 
حياهتم ـ إىل نجاح سعيهم ىف حياهتم؛ ألن هناك مملكة ىف السامء فيها نعيم يعوضهم عن خشونة 
حياهتم، وأهنم لو باعوا حياهتم اخلشنة بحياة النعيم ىف الدنيا خلرسوا احلياة اآلخرة كام خرسها 
هذا الغنى الذى مأل أربعني غرفة بالذهب اللامع، وحني واجهت القرية جتربة املوت، موت عم 

مصطفى، واجهت الرصاع بني اجلانب اخلشن واجلانب الرقيق ىف حياهتا«.

»وانتقد اجلانب اخلشن ىف احلفيد الصغري امليلء بالتمرد ألن العام كان عام جوع«.

»هذا هو بناء القصيدة كام أتصوره أو كام أتصور أن يدركه الناقد، واملضمون الذى أريد أن 
أخرج به من القصيدة إن كنت أعنى مضموًنا ما )وأنا أنبه الدكتور أنى ال أحب هذه الكلمة( 
هو أن أقدم صورة الفالحني الذين أحبهم والذين ترتاوح أحواهلم النفسية بني الرضا والغضب 

والتقوى والسخط والصالة واجلريمة، وأن أقول بعد ذلك كله إهنم برش«.

)45(
وينقض صالح عبد الصبور ما ذهب إليه زكى نجيب حممود من نظريته ىف تغليب صالح 

عبد الصبور للمضمون عىل الشكل وخسارته لكليهام فيقول:
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»... الدكتور خيتم مقاله بأنى بعت القالب ىف سبيل املضمون فخرست املضمون والقالب 
مًعا، ألنى مل أفهم )الناس ىف بالدى( وهأنذا أقدمهم له مرة أخرى ليعرف أنى أفهمهم جيًدا، 
وأنى مل أخرس هذه الكلمة )املضمون(، أما مسألة القالب فإنى أسأله هل هذه القصيدة موزونة 
كلها حسب تفعيلة بحر الرجز التى عرفها اخلليل بن أمحد أم ال؟ وسيقول الدكتور بالطبع نعم، 
وأسأله مرة ثانية: أمل تلمح ىف موسيقى هذه القصيدة نبًضا يذكرك بأسلوب الوعظ ىف الكتب 

الدينية وىف الرتاث اإلسالمي؟«.

»وسيقرأ الدكتور القصيدة مرة ثانية وقد يقول نعم«.

»وعندئذ سأنبهه إىل أن مهمة القافية هى أن تصنع بعض النغم املوسيقى ىف الشعر، وهذه 
القصيدة رغم عدم التزامها للقافية، أغنى باملوسيقى املتميزة من كثري من القصائد ذات القواىف 

الطنانة.. وليعد لقراءهتا«.

)46(

تارخيه،  مدى  عىل  العربى  للشعر  الصبور  عبد  صالح  رؤية  عن  احلديث  إىل  اآلن  وننتقل 
وللمحات الذكية التى أوردها ىف استعراضه أو قراءته ملكانة الشعراء املتميزين عىل مدى تاريخ 
لصالح  أعرضها  التى  اآلراء  ترتيب  أجعل  أن  آثرت  وقد  وحديثه،  قديمه  ىف  العربى  الشعر 
عبد الصبور ىف الشعراء مواكًبا، قدر اإلمكان، للرتتيب الزمنى بادًئا من الشعراء القدامى إىل 
معارصى عبد الصبور نفسه، مع استعادات أو اسرتجاعات يقتضيها بعض احلديث املوضوعى 

الذى ال يمكن تقطيعه من زمن إىل زمن.

وربام كان من املهم ىف البداية أن أعرض لتصور صالح عبد الصبور لعالقة الشعر بالوجدان 
عىل نحو ما حررها هو نفسه ىف مقال له بعنوانه »الشعر والفكر« )جملة الكاتب: مايو 1961(، 
ذلك أن صالح عبد الصبور كان يرى أن فهم الشعر العربى ال يمكن أن يتم من دون حترير هذه 
اجلزئية عىل النحو الذى يظهر ما يمكن أن يسمى بأزمة الشعر العربى فيام بني الفكر والوجدان.

وهو يصل ىف اقتناعه بوجود هذه األزمة إىل أن يقول إن أبا العالء املعرى وحده هو الذى 
استطاع أن يمزج بني عاملى الفكر والوجدان:
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»... إن تعامل الشاعر مع الفكرة غري تعامل الناثر أو املؤرخ أو الفيلسوف، وإن كانوا كلهم 
يستطيعون اإلفادة من عامل الفكر«.

»فالشاعر متثل الفكرة عنده دافًعا إىل حركة الوجدان، فهى حني يدركها بعقله تسبح ىف بحر 
تأمله، وتنعكس عىل وجدانه، وتكتسى بالصورة النابضة، لكى يستطيع بعد ذلك التعبري عنها 

ا«. تعبرًيا شعريًّ

»إن الفكرة املجردة ينبغى أن تسلك ىف نفس الشاعر نفس املسالك التى ختوضها التجربة 
البرشية، كتجارب احلب أو البغض، واإلعجاب أو النفور، حتى تستطيع أن تكون شعًرا«.

»إن املفكر احلديث مثاًل قد يؤمن بنظرية التطور ىف أسسها البيولوجية، ودراساهتا األنثروبولوجية، 
أو قد يمجدها استنادا إىل أسس بيولوجية ودراسات أنثروبولوجية أخرى، ولكن الشاعر ال يملك 

إزاء هذه النظرية، إذا أراد أن يعرض هلا إال أحد موقفني، مها احلب، أو البغض«.

أيًضا  ومها  الرفض،  أو  املوافقة  يعنيان  ال  ومها  وجدانيان،  انفعاالن  والبغض  »واحلب 
موقفان فرديان، يتصالن بالذات املفردة؛ ولذلك كان البد للشاعر حني يعرض لتجربة فكرية 
ا، حتى تصبح إحدى  يتمثلها متثاًل عفويًّ أن  أو  الذاتية،  التجربة إحدى جتاربه  تلك  أن تكون 

جتاربه الذاتية«.

)47(
وقد قاد هذا املنطق صالح عبد الصبور إىل أن يتحدث عن شاَعْرى احلكمة األوَلنْي املتنبى 

وأبى العالء حديًثا مال فيه إىل رأى قديم للمتنبي:

ألن  ذلك  عنها،  النثرى  التعبري  عن  كبرًيا،  اختالًفا  الفكرة  عن  الشعرى  التعبري  »وخيتلف 
النبع الذى ينبع منه هذا التعبري هو ذاته النبع الذى ينبع منه التعبري عن اإلحساسات الوجدانية 
ا، يستثري ملكاته،  والعاطفية. فالشاعر يلجأ حني تستهويه الفكرة، وحني يرى فيها دافًعا شعريًّ
بالفكرة  فيحلق  عواطفه  عن  التعبري  ىف  ذاته  أسلوبه  إىل  الشاعر  يلجأ  نفسه،  كوامن  وحيرك 
عىل جناحى اخليال، ويعيد تركيبها مستخدًما الصور والتشبيهات، وغريها من ألوان العمل 

ا«. الشعرى. إن التجربة عندئذ ُتنزع عن عموميتها لتكتسى طابًعا فرديًّ

»ومن هنا كان اختالف الشعر الذى يعتمد عىل الفكرة عن شعر احلكمة العربى. إن احلكمة 
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التى يلهج هبا املتنبى هى جتارب عمومية، متس عموم الناس، حتى ليستطيع ناقد أدبى كالثعالبى 
أن جيد بني هذه احِلكم وبني حكم أرسطو شبًها كبرًيا«.

»ومن احلق أن بعض هذه احلكم هى إىل نفس املتنبى أقرب، وبظروف حياته ألصق، ولكن 
من احلق كذلك أن املتنبى حني أراد التعبري عنها أوشك أن ينتزعها من نفسه، ويقطع ما بينها 

وبني ظروف حياته من صلة، طمًعا ىف حتقيق هذا القدر من العمومية«.

)48(
العالء  أبى  العبقرية ىف  ا إىل جانب مهم من جوانب  ويشري صالح عبد الصبور كثرًيا جدًّ

املعري معترًبا أن املعرى وحده بني الشعراء العرب هو الذى انفرد هبذه العبقرية:

»وىف تاريخ العربية شاعر واحد استطاع أن يمزج بني عامَلْى الفكر والوجدان، هو أبو العالء 
املعرى، وبخاصة ىف ملحمته النثرية: رسالة الغفران«.

)49(
ولصالح عبد الصبور كثري من اآلراء األخرى املهمة ىف شعراء العربية القدامى، ومكانتهم 

املتيمزة ىف هنر الشعرية.

فمن ذلك رأيه املنبهر باملتنبى الذى ورد ىف حديثه عن أبى العالء )نبض الفكر: 1980(، 
وهو ىف هذا املقال يرى أن للمتنبى فتنة كفتنة احلب األول:

»والشك أن أبا العالء قد تأثر ىف شبابه ال بشعر املتنبى فحسب، بل باندفاعة نفسه العاصفة، 
كفتنة  فتنة  للمتنبى  إن  وروًحا،  ذوًقا  أرسه  ىف  يقع  وال  شبابه  ىف  املتنبى  يقرأ  الذى  ذلك  وَمْن 
احلب األول، فهو خييل لقارئه أن كل مطمح ىف احلياة دان قريب مادامت لك القوة التى حتتوى 

العاطفة، والبأس الذى ينكر العطف«.

)50(
ومن ذلك أيًضا حدس صالح عبد الصبور أيًضا ىف شأن التحول الوجدانى والنفسى الذى 

حدث ألبى العالء:
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وتابعيه، عام  مونييه  يتمثلون ىف  الذين  الفلسفة،  الشخصانية ىف  املدرسة  »حيدثنا أصحاب 
يسمونه املنحنى النفسى ىف حياة اإلنسان«.

»واملنحنى النفسى هو انتقال الشخص إثر جتربة حادة من نقيض إىل نقيض.. من ولع باحلياة 
إىل الزهد فيها، أو من تكاسل إىل محية ونشاط، أو من تفاؤل مطلق إىل تشاؤم سابغ«.

»نمىض ىف قراءة شعر أبى العالء عن املرأة، ونتوقف عند أبيات كثرية ال حُتىص جيعل الدنيا 
فيها عروًسا، فهى تسوم زوجها، وهو اإلنسان بعامة، سوء العذاب، وهى ال ترعى عهًدا وال 

ا، ومجيع قوهلا وفعلها كذب وخداع«. حتفظ ودًّ

»يقول أبو العالء:

أحـرتس فكيـف  منـى  إهنـا  حياربنـى  ضـدٌّ  مهجتـى 

العـرس زوجـهـا  هينـئ  مل  غــانيـة  دنيـــاك  إنمـــا 

خالفت  وإن  هكذا،  البيت  لنقرأ  اقرتحناه  الذى  اإلبداىل  النهج  هبذا  تستعني  أن  »وأرجو 
العروض:

العـرس زوجهـا  هينـئ  مل  الدنيـا  مثـل  الغانيـة  إنـا 


»ويبدو ىل عندئذ أن أبا العالء عرف املرأة ىف بغداد عاشًقا، وفكر ىف أن يتزوج، ولكن بدت 
له أحوال آثر معها السالمة من كل ذلك، ودخل ىف عزلته الشاملة، ولنقرأ هذا البيت ىف ضوء 

ما افرتضناه من قبل:

وزوجـك أهيـا الدنيا متنى طالقك قبل أن يقع املسـيس


»يبدو لنا أبا العالء ىف حديثه عن املرأة ىف اللزوميات عاشًقا مهزوًما، قنع من الدنيا بأدنى 
نصيب، وقطع صلته باحلياة، ىف توالدها وتكاثرها، حني آثر أال جينى عىل أحد كام جنى أبوه 

عليه«.

»وحني يرفض اإلنسان توالد احلياة وتكاثرها، لكأنه يرفض احلياة مجلة وتفصياًل«.
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)51(

ىف  أبداه  الذى  الرأى  وهو  العالء،  أبى  ىف  األخري  الصبور  عبد  صالح  رأى  إىل  ونصل 
مذكراته:

»... ومتر األيام من بعد، وندرك أن الطريق الذى اختاره أبو العالء شاعًرا وإنساًنا أكرب من 
قامتنا التى حناها الزمان، وأنظف من عرصنا الذى لطخه الكذب الشائع ىف األبواق، فلنقتنع 

إذن بمحبته دون أن نكلف أنفسنا التأسى به«.

)52(

كذلك يبدى صالح عبد الصبور رأًيا مجياًل ومقدًرا البن الرومى وجتربته الشعرية ومهاراته 
الفائقة:

»يمثل ابن الرومى قمة من قمم التفنن الشعرى العربى، برباعته ىف التوليد والتجسيم، تلك 
الرباعة التى تشهد هبا قصيدته املشهورة »ياأخى أين عهد ذلك اإلخاء« حني جيعل لألخطاء 
املتبادلة بني األصدقاء وجوًدا حسيًّا، ويدير بينها وبينه حواًرا ممتًعا، وذاك هو املنهج الذى برع 

فيه شكسبري العظيم، والذى كون جانًبا من عبقريته«.

وهو حريص عىل أن يكرر احلديث عن السامت املميزة البن الرومى، وشعره ىف أكثر من موضع 
من كتاباته، وهو خيصص للحديث عنه مقااًل ىف األهرام )16 يناير 1961( ينتهى فيه إىل قوله:

»وابن الرومى صاحب أسلوب شعرى خيتلف عن أسلوب معارصه البحرتى، أو أسالفه مثل 
بشار وأبى نواس وخلفائه مثل املتنبى وغريه. فالشعر العربى يميل إىل اإلجياز واالختصار والرتكيز، 
واليعنى إال قلياًل بالتجسيم وتصوير األمور املعنوية ىف هيئة حسية ملموسة، أما ابن الرومى فهو 

مولع بالتطويل والتداعى وتوليد املعانى، كام أن املعنويات تتحول عنده إىل حسيات«.

»وابن الرومى هو أحد الشعراء الذين أولعوا بتجسيد الطبيعة وبث الروح فيها، كام عمر 
بغداد  مغنيات  وصف  ىف  قاله  ما  قصائده  أبدع  ومن  واألصوات،  والروائح  باأللوان  شعره 

ومطرباهتا واحلديث عن إحساسه بجامل أصواهتن وأدائهن«.
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)53(

ونحن نجد ىف آراء صالح عبد الصبور فقرة ذكية تعرب عن رؤيته لعالقة الشعر والرتاث، 
وما ينبغى علينا اليوم أن نفعله حني نتأمل تراثنا الشعرى القديم، وهو يقول:

»هناك -إًذا- شعراء يمتلكون الرتاث، وشعراء يتملكهم الرتاث، وقد خلط شعرنا العربى 
الرتاث،  باحتذاء  ـ  لألسف  ـ  القدماء  البالغيون  اهتم  لقد  بل  األسلوبني،  هذين  بني  القديم 

وعدوا هذا املنهج هو املنهج الشعرى الصحيح«.

»ومهمة كل َمْن ينظر من جديد ىف تراثنا الشعرى القديم هى أن يتوقف عند هذه األسئلة 
الثالثة: ما جدوى الشعر؟ من أين ينبع الشعر؟ ما موقف الشاعر من الرتاث؟«.

»فإذا استطاع الشاعر أن يعيد تقدير ملمح من مالمح احلياة أو النفس، وأحس قارئه أنه 
الرتاث  يستعبد  الشاعر  وأن  وخربته،  الشاعر  ثقافة  وتعينه  ترفده  الذى  اإلهلام  منبع  من  ينبع 

ويمتلكه، وال يدع له الفرصة كى يبسط عليه سلطانه، فذلك هو الشعر العظيم«.

»ولننظر بعد ذلك ىف تراثنا القديم«.

)54(

كان  إنه  األمام، حتى  إىل  واسعة  الطريق خطوات  هذا  الصبور ىف  عبد  وقد مىض صالح 
يشخص أزمة الشعراء العرب القدامى من وجهة نظر نفسية حديثة، وذلك حيث يقول عىل 

سبيل املثال:

»... فهل أمر الشعراء العرب الكبار أمر »عقد نفسية« توزعوها فيام بينهم، أم أن األمر مناخ 
اجتامعى شملهم مجيًعا، فجعل من جرير والفرزدق شتامني متواقحني، كام تفضح ذلك هذه 
املجموعة البشعة املسامة بأدب النقائض، وجعل من بشار بن برد شخصية فظة مل يملك ناقد 
كبري حمدث كطه حسني حني عرض هلا إال أن يقف منها موقف الكراهية العنيفة، وجعل من أبى 
نواس شاًذا سكرًيا الهًجا بداَءْيه احلادين، وجعل من ابن الرومى رجاًل خملوع القلب، مذبذب 
الضمري، يقلب قصيدة املدح إىل هجاء إن تأخر العطاء، وسعى باملتنبى إىل متلك اإلقطاعيات 



51

بامللق واملداجاة رغم تربعه عىل عرش الكلامت باملوهبة والصدق، وأدار ظهر أبى العالء للدنيا 
بأكملها«.

»وقد يقال: إن معظم شعراء الدنيا هلم عيوهبم اخللقية، ولن ينكر أحد ذلك، ولكن العيوب 
اخللقية ليست هى غايتى من ذلك التسجيل، بل إنى أختذها سباًل الستيضاح موقف هؤالء 

العباقرة من جمتمعاهتم التى عاشوا فيها، ومن الوضع االجتامعى الذى أجربوا عىل التزامه«.

»نعم.. لقد أجرب الشعراء العرب الكبار عىل التزام وضع اجتامعى مهني، فقام ىف نفوسهم 
الرصاع بني هذا الوضع املهني وبني تراثهم الروحى. كانوا يستبشعون فيام بينهم وبني ذواهتم 
لنوبة  فتعرضوا عندئذ  التبيع،  اخلادم  أو  الوضيع،  املهرج  دور  احلياة هو  يكون دورهم ىف  أن 
حادة من نوبات تأنيب الضمري، واختلفت ردود أفعاهلم كام رأيت، فلجأ بعضهم إىل القسوة 
عىل احلياة والناس بالسخرية اجلارحة، واهلجاء املقذع كصنيع بشار بن برد، وجلأ آخرون إىل 
مع  الدوران  بعضهم  وحاول  وعصابته،  نواس  أبى  كصنيع  سكًرا  واملوت  العنيفة،  امللذات 
احلياة وإلغاء شخصيته الفردية كام فعل البحرتى، وعانى آخر شقاء ال حد له بني ضيقه بوضعه 
االجتامعى وطلبه للسيادة الفعلية باالستحواذ عىل ملك أو والية أو نبوة زائفة كام فعل املتنبى، 

ا، وذلك هو املعرى العظيم«. وأوسع بعضهم الدنيا ذًما وجترياًم وطلب املوت طِالًبا ملحًّ

)55(
والواقع أن صالح عبد الصبور مل يقف ىف رؤيته هذه عند حد طرحها وكأنه ينظر للمستقبل، 
لكنه نظر إىل الواقع الذى عاشه، وعارشه، وحرص عىل أن يثنى )ىف مقال األهرام: 13 مارس 
الرتاث  ىف  النظر  إعادة  الشاطئ  بنت  والدكتورة  حسني  طه  الدكتور  حماولتى  عىل   )1964

الشعرى العريب:

»... وبعد طه حسني دأب كثري من الباحثني عىل الدعوة إلعادة النظر ىف تراثنا العربى حتى 
خصصت الدكتورة بنت الشاطئ كتاًبا تعلن فيه أن أدبنا العربى ليس أدب ارتزاق واستجداء، 
ولكنه أدب حياة، وأنه البد أنه كان هناك ممن يعارص شعراء البالط أولئك، الذين أفنوا حياهتم 
َمْن يعارصهم من املبدعني األحرار  وأراقوا مجال فنهم مدًحا واستجداء، البد أنه كان هناك 

املعربين عن روح الشعب وعن ذواهتم الفردية مًعا«.
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)56(

هل آن األوان لنا اآلن ألن نتناول عالقة صالح عبد الصبور بالشعراء الذين أفاد من جتارهبم 
عىل نحو ما صورها هو نفسه بقلمه كناقد، أو كمؤرخ لألدب، أو ككاتب للسرية الذاتية، أو 

ككاتب للمقال النقدى التعريفى أو التمييزى أو التطبيقى.

وربام نبدأ بحكم الربوتوكول بأمري الشعراء ىف العرص السابق عىل صالح عبد الصبور، أى 
بأمحد شوقي:

بثانيهام،  سنبدأ  مهمني  مقالني  ىف  شوقى  أمحد  الشعراء  أمري  الصبور  عبد  صالح  يتناول 
وهو الذى نرش ىف األهرام ىف 23 أكتوبر 1964، وفيه يشري صالح عبد الصبور إىل أن ذكرى 
شوقى قد مرت هادئة حيية، ويتحدث عن املفارقة ىف شخص شوقى وشعره وذكراه، ويطرح 

التساؤل:

»ملاذا إًذا مل يتحدث الكثريون عن شوقى ىف يوم ذكراه التى مرت منذ أسبوع هادئة حيية، 
إن القول ىف الشاعر العظيم ال ينفد عادة، بل إن الناقد يستطيع أن يضيف إليه حياة جديدة بام 

يصطنعه من املفاهيم لشعره وفكره«.

)57(

وجييب صالح عبد الصبور عن هذا التساؤل بفقرة ممتازة يدين فيها احلياة النقدية ىف مرص 
ىف ذلك الوقت، وربام متتد إدانته لتشمل عرصنا احلاىل أيًضا بعد أكثر من أربعني عاًما من نرشه 
واإلدانة،  للشكوى  حمالًّ  يزال  ال  الصبور  عبد  صالح  منه  شكا  ما  أن  ىل  ويبدو  هذا..  مقاله 
به صالح  ما جييب  والنقد، ولنقرأ  لدراسة األدب  البحث عن طريق جديد  للتأمل ىف  وحمالًّ 

 

عبد الصبور عىل سؤاله الذى طرحه:

»الواقع أن العيب ليس فينا وال ىف شوقى، ولكن ىف هذا الطريق املغلق الذى سارت فيه 
معظم الدراسات التى كتبت عن شوقى بعد موته. فقد كان معظم الدارسني خيتارون الطريق 
األسهل وهو طريق تتبع أغراض شعره، وكأن كل هدفهم أن حياكموا وطنيته، فبعضهم جيعل 
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منه شاعًرا وطنيًّا يلهج باالستقالل واحلرية والفداء والتضحية، وذلك بعد أن حيجب أو حياول 
أن حيجب عن القراء شطًرا ضخاًم من شعر شوقى ال وطنية فيه وال استقالل وال حرية وال فداء، 
البعض اآلخر حياول أن جيعل منه شاعًرا مطعوًنا ىف وطنيته، يمدح اإلنجليز، ويرتبط  وكان 
والؤه بالرتك، ويغري من مواقفه السياسية مع هبوب الريح، وذلك بعد أن حيجب هؤالء، أو 

حياولوا حجب شطر آخر من شعر شوقى هجا فيه اإلنجليز، أو واىل فيه مرَص وحدها«.

سمت  يتخذون  النقاد  ومعظم  مغامرة،  مستعجلة  النقدية  الدراسات  ومعظم  »واآلن، 
القضاة الذين حياسبون عىل العقائد ال عىل الفن، ال جيد أحد ىف نفسه الشجاعة عىل أن يتهم 
شوقى أو يربئه، ألن أدلة االهتام تعادل أدلة الرباءة، بحيث ال ترجح كفة عىل كفة، ومن هنا 

كان ذلك التوقف واإلرجاء«.

)58(

ويصارحنا صالح عبد الصبور بأنه يستهدف )أو حيب أن يستهدف( من دراسة شعر شوقى 
بعث هذا الشعر إىل الوجود، وال أظن ناقًدا أو شاعًرا يفعل هذا أو يطالب بمثل هذا إال عن 
حب شديد لشوقى، وهو حب فاضت به نفس عبد الصبور السوية املحبة للبرش، والعاشقة 

للشعر، واملقدرة لدوره ىف احلياة والثقافة:

»وال سبيل إىل بعث شوقى، بل ال سبيل إىل بعث ماضينا إال بالبدء بالدراسة الفنية التى قد 
الفنان،  الشاعر أو  الواقع االجتامعى والفكرى الذى عاش فيه  يتسع مداها لتستعني بدراسة 

ولكن بالقدر الذى يلزم لتفسري فنه وإلقاء الضوء الكاشف عىل نتاجه«.

قصدنا  ليس  فذلك  والرتك،  الرساى  شاعر  أو  والبعث،  الوطنية  شاعر  إًذا  »ليكن شوقى 
الذى  الضخم  اإلنتاج  ذاته هبذا  موقفه وعن  يعرب عن  األول هو كيف  األول، ولكن قصدنا 

يتمثل ىف أربعة جملدات كبرية وعدد من املرسحيات«.

)59(

هكذا كان صالح عبد الصبور يريد بكل وضوح، وبساطة أن يفتح للنقد والنقاد أبواب 
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وعن  مواقفهم  عن  الشعراء  هبا  عرب  التى  الوسائل  ىف  الباحثة  النقدية  الدراسات  من  ميدان 
ذاهتم.

ويذهب صالح عبد الصبور بعد حتليله للجزء األول من حياة أمري الشعراء إىل أن شوقى 
كان يرى ىف الشعر وظيفة رسمية، وسبياًل إىل الوجاهة االجتامعية »شاعر األمري وما بالقليل ذا 

اللقب« كام يقول »ىف إحدى قصائده التى حييى هبا حفلة الرقص اخلديوية«.

وهو يستطرد من هذا املعنى إىل قوله:

للشعر،  العرب  لرؤية  امتداد  فهو  الوضع،  نلوم شوقى عىل هذا  أن  »... وليس من حقنا 
وحماكاة لنظرهتم إىل دور الشاعر االجتامعى، فالشعر عندهم لون من القول ُيستدر به املعروف، 
املدح،  املرء بني يدى حاجته، وأهم أغراضه  أبيات يقدمها  الشعر  به احلوائج، وخري  وتقىض 
ومعكوسه اهلجاء وثالثهام الرثاء بأن تبدل الفعل من املضارع إىل املاىض، وتقول: كان بداًل من 

»أنه«.

)60(

عىل هذ النحو جلأ صالح عبد الصبور إىل أسلوب مجيل جلأ إليه أيًضا ىف احلديث عن بعض 
إنتاج العقاد الشعرى، وهو أسلوب النظر إىل شعر شوقى )وشعر العقاد( عىل أنه نتاج لشاعر 
عاش شعره وولد ىف تيار النهر الشعرى العربى ذى املاىض املتصل، وهو يؤكد عىل هذا الفهم 

النابه فيقول:

»... ينبع شعر شوقى من هذه النظرة ال ىف الرؤية االجتامعية فحسب، بل ىف الرؤية الفنية 
أيًضا، فمام الشك فيه أن شوقى مل يصطدم باحلضارة الغربية إال قلياًل، مل يكن مفتوح الذهن 
والصدر مثل مواطننا العظيم رفاعة الطهطاوى الذى سافر إىل باريس قبله بنصف قرن، فعاد 
وقد مزج مزًجا موفًقا بني عروبته ومرصيته وإسالمه، وبني باريس العلامنية التجريبية املتقدمة، 
بل عاد شوقى وليس ىف جعبته من تذكارات باريس إال غابة بولونيا واللهو الدائر فيها، ومما 
التقليدية  الشك فيه أيًضا أنه مل يصطدم باألدب األوروبى إال قلياًل، فظل أسري تلك النظرة 
إىل الشعر، ولكن شوقى كان موهوًبا رفيع القدر ىف اململكة الشعرية، فلم يدر ىف الفلك الذى 
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كان يدور فيه بعض شعراء عرصه من التقليد والضحالة، بل طمح إىل أن تكون عودته بالشعر 
العربى إىل أزهى عصوره ىف الصياغة واألداء«.

)61(

ويقدم صالح عبد الصبور، ىف بساطة ممتنعة رؤيته التحليلية الذكية القائلة بأن شوقى كان 
النقد من  ما كان يصادف  التفسري  الصبور هبذا  سلفًيا ومل يكن حمافًظا، وقد حل صالح عبد 
إشكالية احلديث عن توجهات شوقى ىف شعره، سواء ىف ذلك توجهاته السياسية، وتوجهاته 

الفنية، وهو يرشح هذا املعنى فيقول:

»كان شوقى سلفًيا، ومل يكن حمافًظا، والفرق بني السلفى واملحافظ، هو أن السلفى يريد 
العودة إىل عصور املاىض الزاهرة فيلبس لباسها، ويتحدث بلغتها، ويفكر بطريقتها، أما املحافظ 
فهو يريد اجلمود عىل التأخر، وذلك هو الفرق بني شاعر كشوقى وشاعر كالشيخ الليثى نديم 

إسامعيل«.

متام  وأبو  الرومى  وابن  واملتنبى  نواس  أبو  الشعر  الصالح، وهم ىف  السلف  إىل  »والعودة 
والبحرتى وغريهم، سبيل سار فيه البارودى خطوات قبل شوقى، ولكن خطى شوقى كانت 

أكثر اتساًعا وأحر شباًبا«.

شوقى  مواقف  اضطراب  تفسري  نستطيع  للشعر،  نظرة  من  تقتضيه  وما  العودة  هذه  »من 
هذه  ولعل  والتعبري،  الصياغة  ىف  عرصه  شعراء  عىل  تألقه  تفسري  أيًضا  ونستطيع  السياسية، 

العودة أيًضا هى التى تستطيع تفسري هذه املعارضات الشائعة ىف شعر شوقى«.

»وتستطيع هذه السلفية تفسري يشء حمري ىف شعر شوقى أيًضا، ذلك هو اختفاء شخصيته، 
فلن جتد غزاًل أسخف من غزل شوقى ىف دواوينه، فهو حيرص عىل أن يبدى مهارته ال شخصيته، 

ولعل هذا هو التقليد السلفى الذى ورثه شوقى عن الشعر العربى«.

)62(

أن هذا  إىل حقيقة  ينبهنا  كبرًيا حني  إنصاًفا  الصبور شوقى  ينصف صالح عبد  وبعد هذا 
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ثورة  اندلعت  عندما  به  أحس  ملا  نتيجة  وشعره  توجهاته  ىف  حتول  ما  رسعان  الكبري  الشاعر 
الرأى  هذا  مثل  إبداء  ىف  الصبور  عبد  صالح  شجاعة  إىل  نشري  أن  اإلنصاف  ومن   .1919
وال  الوجدانى  وتأثريها   1919 ثورة  بتمجيد  يرحب  يكن  مل  الذى  الوقت  ذلك  ىف  الشجاع 

متجيد يشء يمت لثورة غري ثورة 1952:

»إن شوقى وجهان ومرحلتان:

»لقد تغري شوقى كثرًيا بعد عودته من منفاه باألندلس.. مل تغري من طبعه بضعة سنوات ىف 
أوروبا قضاها ىف مطلع الشباب، ومل تغري من طبعه سنوات عاشها ىف أعتاب األمري، ولكن غري 

من طبعه ما ملسه ىف مرص بعد ثورة 1919 من انتفاض وغليان«.

بعض  العليا  املدارس  خّرجت  إذ  وأدبًيا.  فكرًيا  والغليان  االنتفاض  ذلك  بعض  »وكان 
أبنائها، وعاد بعض املوفدين من أوروبا، وتغريت لغة الكتابة ىف الصحف واملجالت، وولدت 
عىل  اهلجوم  اشتد  ثم  وزميله،  العقاد  لسان  عىل  احلديثة«  و»املدرسة  اجلديد«  »األدب  كلمة 

شوقى وبلغ ذروته ىف كتاب »الديوان« للعقاد واملازنى«.

التفكري  وأعاد  فكر  أنه  كثرًيا، والبد  تلك  اجلديد«  »األدب  أن شوقى سمع كلمة  »والبد 
فيام قد يكون هذا األدب اجلديد. فقد كان ذلك هو حديث العرص ىف جمال األدب، ولنذكر أن 
الشيخ حممد عبد املطلب اضطر ىف ذلك الوقت أن يصف الطيارة ليكون عرصيا، وأن حافظ 

إبراهيم يقول ىف إحدى قصائده »ودعونا نشم ريح الشامل« ويقصد ريح األدب األوروبى«.

»وبدأت حماوالت شوقى ليجدد نفسه. بدأ السلفى يتحول إىل عرصى، والشك أن مما ساعده 
كثرًيا عىل ذلك أن كثرًيا مما يربطه باملاىض قد اهنار، فقد اهنارت صلته باألمري، واهنارت اخلالفة 
أقل  فصارت  الشوقية،  الصياغة  تغريت  أيًضا  وهنا  كلها،  احلياة  صورة  وتغريت  بل  العثامنية، 

ضخامة وأكثر موسيقى، وختلصت لغته من هذه األلفاظ الغريبة التى كان حيرشها حرًشا«.

وبعد كل هذا ال يغفل صالح عبد الصبور ما أضافته األغراض اجلديدة إىل شعر شوقى 
فيقول:

»ثم كانت املالمح الثالثة العظيمة لشوقي: املرسحيات.. شعر األطفال.. أغانى العامية املرصية«.

»وما أحرى شوقى أن ُيدرس ىف هذا الضوء«.
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)63(

وربام كان من الواجب اآلن أن نسارع باطالع القارئ عىل ما تضمنه مقال آخر لصالح عبد 
الصبور نرش قبل هذا املقال بست سنوات، وقد كتب املقال )األقدم( أيًضا ىف ذكرى شوقى 
ونرشته جملة »روز اليوسف« ىف 20 أكتوبر 1958، وفيه أبان صالح عبد الصبور بوضوح عن 

جوهر فكرته الذكية فيام يتعلق بأثر عرص شوقى ىف شعره حيث قال:

شوقى،  ذكرى  ىف  واآلداب  الفنون  لرعاية  األعىل  املجلس  أقامه  الذى  االحتفال  ىف   ...«
ألقيت عرشات القصائد ومئات األبيات. ولكن األبيات القليلة التى كتبها شوقى نفسه والتى 

وردت ىف كلامت املتحدثني واملعلقني كانت هى أمجل ما قيل ىف االحتفال«.

احلديث  »إنه  بقولنا:  وصفه  يمكن  الذى  مقاله  أو  حلديثه  الصبور  عبد  صالح  قدم  هكذا 
املنصف لشوقى من نقاده و من دارسيه« ذلك أن صالح عبد الصبور ىف ذلك الوقت املبكر كان 
حريًصا عىل أن يبدى ضيقه من »توظيف شوقى سياسيًّا«، وهو املعنى الذى عرب عنه بعبارات 

واضحة ومجيلة حني قال:

»أما الكلامت التى ألقيت ىف هذه االحتفاالت فقد شملت نواحى كثرية من حياة شوقى 
بعض  وحاول  السياسية،  شوقى  اجتاهات  دراسة  إىل  الكلامت  هذه  من  كثري  تطرق  وشعره، 
الثورى  بمعناها  العربية..  والقومية  الوطنية  رواد  من  رائًدا  شوقى  من  جيعل  أن  املتحدثني 
احلديث، ومل حياول أحد املتحدثني أن يضع شوقى ىف داخل إطار زمانه، وأن يدرس اجتاهاته 

السياسية بالنسبة للسنوات التى عاشها ىف أوائل هذا القرن«.

يعيش  املتحدثني، وسحبوا جثامن شوقى من سنة 1932 لكى جيعلوه  اشتط بعض  »لقد 
ويتنفس ىف عامنا سنة 1958، ولكى يضعوا عىل كتفيه أعباء هذه األيام.. ويعلقوا عىل صدره 

شعاراهتا«.

»وكان هذا املوقف الذى وقفه املتحدثون ىف الواقع موقًفا غري أصيل.. إنه »رد فعل« للتهم 
التى توجه إىل شوقى ىف وطنيته، والتى تتخذ ذريعتها من جتسيم عالقة شوقى بالبيت املالك 

ووالئه له«.
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من  الرغم  عىل  بالوطنية  شوقى  لشعر  اإلقرار  إىل  هذا  من  الصبور  عبد  صالح  وخيلص 
اختالف مفهوم الوطنية ىف شعره عن املفهوم )اآلخر( للوطنية، وهو املفهوم الذى كان سائًدا 

ىف هناية اخلمسينيات:

كان  شوقى  إن  التاريخ..  عىل  افتئات  أو  محاس  أى  دون  اآلن  أقوهلا  وأنا  والواقع..   ...«
الناس يفهمون القومية،  شاعًرا وطنيًّا بمفهوم الوطنية ىف عرصه.. كان شاعًرا قوميًّا كام كان 

وذلك برغم عالقته الوثيقة بالبيت املالك«.

»يتميز مفهوم القومية ىف السنوات املاضية من القرن العرشين بانتقالتني مهمتني:

»ففى السنوات األوىل كانت مجهرة املرصيني حتس أن مرص جزء من أمالك الدولة العثامنية، 
وأن الوالء للسلطان ىف اآلستانة هو الوالء الذى جيب أن حيسه كل مرصى، إذ أن هذا الوالء 

هو مفتاح النجاح ىف الدنيا واآلخرة«.

»كان الشعور اإلسالمى اجلارف يمأل القلوب، أما بني صفوف املفكرين، فقد كانت أفكار 
اجلامعة اإلسالمية.. ووحدة العامل اإلسالمى ضد الغرب املستعمر.. كانت هذه األفكار هى 

املسيطرة عىل العقول املفكرة«.

»وكان شوقىـ  شاعر مرص األولـ  هو أوىف معرب عن هذه النزعة اإلسالمية.. فكتب شوقى 
يمدح سالطني آل عثامن وهينئهم، ويمدح اخلديو ممثل سالطني آل عثامن وهينئه.. وفجع شوقى 

باندحار الدولة العثامنية كام فجع ىف ذلك مجيع العوام من املسلمني وكثري من مفكرهيم«.

)65(

وهنا يصل صالح عبد الصبور إىل بلورة رأيه املهم ىف توجه شوقى، وىف أن هذا التوجه مل 
خيرج عن إطار الوطنية عىل نحو ما كانت مفاهيمها السائدة ىف ذلك الوقت:

كان  الذى  املتخلف  باملفهوم  قوميًّا وطنيًّا  املرحلة من حياته.. رجاًل  »كان شوقى ىف هذه 
يسود مرص ىف هذا الزمان«.
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وخالصة رأى صالح عبد الصبور ىف شاعرية شوقى هو ما حتدث به ىف ثقة ويقني عن هذا 
الشعر حيث قال:

»إن شوقى شاعر ضخم، أضخم مما يلوح للناظر إليه من بعيد. إن شوقى شاعر هرمى، 
قاعدته مكونة من ألوف األحجار، وكل حجر له لونه اخلاص.. تستطيع أنت من تتبع شعر 
إسالمه  بل  وعامليته،  وتركيته  ومرصيته  وإسالميته  شوقى  عروبة  عىل  شواهد  جتد  أن  شوقى 

ومسيحيته بل فرعونيته، وكل ذلك ىف وقت واحد«.

»ولعل هذا هو اليشء العظيم ىف شوقى باملفهوم الساذج للعظمة.. لقد استوعب شوقى 
كل اجتاهات عرصه، واتسعت نفسه هلذه االجتاهات مجيًعا، وعرب عنها مجيًعا باحلامس واإلتقان 

والرباعة«.

نظره  أين وجهة  يتساءلون:  أهنم  النقاد واملحدثون شوقى عليه،  يلوم  ما  أيًضا هو  »وهذا 
هو؟«.

»وجواب السؤال: إن وجهة نظر شوقى هى العرص مجيعه، هى أفكار العرص وثقافة العرص 
وإحساس العرص«.

اجتاه  اللذين ذكرهتام..  باالجتاهني  ربط شوقى عىل طول حياته  رئيسًيا  هناك شيًئا  »ولكن 
اإلسالم، واجتاه املرصية«.

»أما اجتاه اإلسالم فريجع إىل وراثة شوقى وبيئته التى عاش فيها. إن شوقى كام حدث عن 
نفسه سليل وراثات تركية رشكسية يونانية، ومل يكن هناك ما يستطيع أن جيمع هذه القوميات 

مجيًعا ويبلورها ىف إطار واحد سوى قومية أعم وأشمل.. القومية اإلسالمية «.

»ووجدت هذه القومية شكلها املتميز احلى ىف الوالء للدولة العثامنية«.

احلكم  أصبح  أن  وبعد  العثامنيني،  سقوط  بعد  شوقى  نفس  إىل  تسللت  فقد  املرصية  »أما 
أكثر  اإلسالم  وأصبح  والتقاليد،  للدين  معادًيا  مدنًيا  حكاًم  أتاتورك  يد  عىل  تركيا  ىف  اجلديد 

ارتباًطا بالقاهرة منه بأية عاصمة من العواصم األخرى«.
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برامجاتية  أكثر  بطريقة  املعانى  هذه  عىل  الصبور  عبد  صالح  يؤكد  أخرى  عبارات  وىف 
ويقول:

»إن شوقى شاعر عظيم، أعظم مما يتصور هؤالء النقاد. إن شوقى أعظم من أن يلقى بيت 
من أبياته عىل سبيل االستشهاد، أو أن تقود قصيدة له مظاهرة ثم تنفض هذه املظاهرة«.

»إن عظمة شوقى عظمة تارخيية، فكام كانت السنوات األوىل من القرن العرشين سنوات 
عظيمة ىف تاريخ الوطن، دفعته هذه السنوات إىل أن يعود إىل تارخيه القديم ويستخرج العنارص 
يأخذ من أشكال  الغرب، وأن حياول أن  ثقافة  يفتح عيونه عىل  أيًضا إىل أن  فيه دفعته  الطيبة 
احلياة فيه ما يعجبه، كذلك كان شوقى شاعًرا عظياًم ىف عودته الظافرة إىل تراثنا العربى، يعرضه 
علينا عرًضا جديًدا، ويأخذ من تقاليده الشعرية أحىل ما فيها،وكانت عظمته أيًضا ىف انفتاح 
عيونه عىل أوروبا، عىل أشكال الشعر املرسحى وقصص األطفال وبعض القصائد التى تشابه 

املالحم ىف أنفاسها ورنينها«.

»إن شوقى هو صورة العرص األدبية والفنية، هو هرمه الواسع القاعدة، املرتفع القمة، الذى 
يمثل كل حجر من أحجاره شيًئا من روح هذا العرص«.

»ويكفينا هذا فخًرا لشوقى الذى مات ىف أكتوبر سنة 1932، ومل يتأخر ىف شعره ومفهومه 
القومى عن هذا التاريخ خطوة واحدة، ومل يتقدم عنه أيًضا«.

)68(
ربام كان من الواجب عىّل هنا أن أقطع تواصل احلديث ألشري إىل أن الفصل الثانى من هذا 

الكتاب يتضمن دراسة مستقلة آلراء صالح عبد الصبور ىف العقاد وىف شعره وتأثريه عليه.

وأعود إىل التيار الذى متىض فيه دراستنا هذه ألقول: إن إبراهيم ناجى ربام كان ثالث الشعراء 
بنقدهم وحتليل شاعريتهم ومكانتهم )بعد  الذين اهتم صالح عبد الصبور  العرب املحدثني 
َمْن يأخذ  العقاد وشوقى(، ومع أن صالح عبد الصبور يقف من العقاد ومن شوقى موقف 
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وَمْن يرد، فإنه ال يقدم لنا عن ناجى إال غرامه به وبأخالقه وشخصيته، وهو يقدم لنا صورة 
بديعة لشخصية إبراهيم ناجى ومكانته ىف الشعر العربى، وهو يراه رأس مدرسة الرومانتيكية 
ىف املدرسة الشعرية املرصية، وهو يبدأ مقاله عنه )األهرام 15 أبريل 1966( بحديث مجيل عن 

ناجى اإلنسان فيقول:

»من أمجل ما اقتنيت من الذكريات، أنى عرفت الشاعر الرومانتيكى العظيم إبراهيم ناجى بضعة 
أشهر قبل وفاته املفاجئة ىف أواخر مارس عام 1953، وهو ىف أوج شاعريته ورقته وهباء روحه«.

»وكان ناجى -رمحه اهلل- سمًحا بالود سامحة ال حد هلا، صانًعا لالبتسام عىل شفاه كل َمْن 
عرفه، رقيًقا دقيًقا كعصفور حملق، إذا استنشدته الشعر أنشد، وأقام لك وليمة مضياف كريم 
باملعنى الكريم واللفظ الكريم، وانفعل باإللقاء، وانتقلت يده لتهبط فوق قلبه وكأنه يقول له: 

هذا الشعر من هذا املكان«.

»وناجى أحد الشعراء الذين نتعلم منهم أن الفنان العظيم ينبغى أن يكون إنساًنا عظياًم، وأن 
سامحة اخللق باخلري واملودة هى انعكاس لسامحة القرحية باإلبداع والرقة، ولن ينسى كل َمْن 

عرف ناجى هذين املعنيني الكريمني من معانى البرشية فيه: إنسانيته.. وشاعريته«.

)69(
ىف  صبت  التى  اآلثار  ملخًصا  يراها،  كام  ناجى  مكانة  عن  شديد  بإنصاف  يتحدث  وهو 
شاعرية هذا الرجل العظيم وهيأت له ما هيأته من هذا اإلنجاز الشعرى املتميز الذى أكمل به 

ثالثة مشاوير سابقة عليه هي: مشاوير شوقى، والعقاد، وشعراء املهجر، وهو يقول:

»... وناجى هو املمثل األول للمدرسة الرومانتيكية املرصية ىف الشعر.. هذه املدرسة التى 
نشأت ىف أوائل الثالثينيات، تطويًرا وامتداًدا لشوقى واجتاهه إىل بعث الروح العربية األوىل، 
العامية.  الشعرى واألغنية  املرسح  إىل  اجتاهه  ثم  العربى،  الكربى ىف األدب  النامذج  واحتذاء 
فكأن شوقى العظيم قد رد الشعر العربى إىل طريقه األوىل، ولكن هؤالء الشعراء الذين تلوه، 
أيفاًعا صغاًرا يوم مات شوقى العظيم، مل جيدوا ىف شوقى روح العرص ونبضه  والذين كانوا 
الفرنسية واإلنجليزية،  الرومانتيكية األوروبية،  وأحاسيسه، بخاصة، وقد قرأ بعضهم تراث 
وقرأ بعضهم بضعة ترمجات لذلك الرتاث، ومن لقاء هذين السبيلني، سبيل شوقى ىف الصياغة 
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املوسيقية واإلرشاق اللغوى، وسبيل الرومانتيكيني األوروبيني ىف اإلحساس والتأمل ولدت 
الرومانتيكية املرصية«.

»ومن الواضح أن املناخ األدبى كان ممهًدا لنمو هذه املدرسة وازدهارها، فالرومانتيكية ىف 
أساسها احتجاج اخليال عىل العقل، فإذا كان العقل يطلب حتديد العواطف وتنظيمها، فاخليال 
يطلب إطالق رساحها، وإذا كان العقل يطلب الوضوح ىف التعبري، فاخليال يطلب اإلحياء ىف 
التنظيم  انقلب  حتى  والوضوح  بالتنظيم  مهتام  الكالسيكى  العربى  الشعر  كان  وقد  التعبري، 
والوضوح خنجرين مسنونني ىف صدره، إذ أصبح التنظيم بعد أن جاوز حده لوًنا من االنصياع 
الكسول ملا قاله األقدمون ىف مواطن احلب أو الفخر أو الوصف أو الشهرة، وأصبح الوضوح 

لوًنا من السطحية الساكنة السطح، أو الضحلة األعامق«.

»وقد أسهمت الرومانتيكية مع نزعتني أخريني ىف حتريك األمواج ىف بحر احلركة الشعرية 
والتصدى  الشعر،  ىف  والذكاء  الفكر  بث  إىل  العقاد  نزعة  فهى  األوىل  النزعة  أما  العربية، 
الثانية  النزعة  وأما  شيطان«،  »ترمجة  الشهرية  قصيدته  ىف  كام  الكربى،  الكونية  للموضوعات 

فهى جلوء بعض شعراء املهجر إىل لغة شديدة اإليقاع، حتمل إحساًسا عميًقا ومبارًشا مًعا«.

»تلك النزعات الثالث هى التى أنقذت الشعر العربى، ومحته من الطريق املسدود الذى دفعه 
إليه شوقى، بكل إقرار بعظمته، فكل فنان عظيم هو طريق مسدود، ألنه يبلغ ىف صنعته الفنية 
آخر مدى من اإلتقان والكامل، فال يستطيع َمْن يأتون بعده، وحياولون تقليده إال التسكع عىل 

هذا الطريق، ويقرص شأهنم عن شأنه، ولعل هذه هى مأساة صغار الشوقيني من الشعراء«.

)70(
وجييد صالح عبد الصبور حتليل الصبغة الرومانسية ىف شعر إبراهيم ناجى إجادة تامة حتى 
ليخيل إىّل أن كل الشعراء الرومانسيني يتمنون لو حظوا من نقادهم بمثل ما حظى به ناجى من 
صالح عبد الصبور، واحلق أن عبد الصبور ال ينظر إىل إبراهيم ناجى فرًدا متفرًدا ولكنه ينظر 

إليه رائًدا ملدرسة الرومانسية وممثاًل متميًزا هلا، وهو يقول:

»... فاملرأة عند الرومانتيكيني هى الينبوع األول للتجربة الشعرية، وكأهنم يشهدون الكون 
كله من خالل عيون النساء، وهى ال متثل دائاًم كامرأة من حلم ودم، واحدة من النساء عادية 
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متكررة، بل هى إما مالك رحيم يبث اخلري واحلنان ويلهم أسمى املعانى، وتوشك أن تكون 
ا لإلنسانية واإلنسان ترأمه وترأف به كام ترأف العذراء باخلاطئني، وإما شيطان رجيم، ميلء  أمًّ

القلب بالقسوة، حيطم كل ما متسه يده«.

»واملرأة عند ناجى مالك عاٍل ىف برج من النور، والشاعر فراشة حترقها هذه الغادرة اآلهلية:

»كنت ىف برج من النور عىل قمـة شـــاهقة تغــزو السحابا

وأنــا منــك فراش ذائــــب ىف جلي مـن رقيق الضوء ذابا

فـرح بالنـار والنـور معــــًـا طــار للقمــة حممـــوًما وآبا

آب مـــن رحــلته حمـرتًقـا وهــو ال يألـــوك حبًّا وعتابا«


ويشري صالح عبد الصبور إىل اكتشافه جلوهر عقيدة إبراهيم ناجى ىف احلب، وهو أنه لون 

من القدر يأتى عىل غري انتظار، وال ينجو منه َمْن قصده، كأنه املوت:

»يـا غــرامـًـا كان منى ىف دمى قــدًرا كاملــوت أو ىف طعمه

ما قضينــا ســـاعة ىف عرســه وقضينــا العمــــر ىف مأمته

ليت شـعري! أين منه مهربى أيـن يمىض هارب من دمه؟«.


ويلتفت صالح عبد الصبور إىل حنني إبراهيم ناجى الدائم إىل عامل الطفولة الذى كان جييد 

وصفه، وتصويره، واحلديث عن منيته ىف العودة إليه:

ا ىف دمـى بعدمـا أصبحـت بالدنيا عليا »كل يشء صـار مـرًّ

آه َمــننْ يأخـذ عمــرى كله ويعيـد الطفل واجلهل القديا«.

)71(

وحيرص صالح عبد الصبور عىل لفت نظرنا إىل سوء حظ الشاعر إبراهيم ناجى مع النقاد، وإىل 
ما مل يعرب عنه بوضوح )أو رصاحة كافية( من حسن حظ ناجى مع تالميذه والتالني له من الشعراء:
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»كان إبراهيم ناجى شاعًرا قليل احلظ من رضاء النقاد، منذ استقبل طه حسني ديوانه بمقال 
قاسى اللهجة، ختمه بقوله: »إن ناجى ليس عىل يشء، وكان كثري من شعراء زمانه حيسبونه عىل 

الطب الذى كان مهنته، ال عىل األدب الذى كان ىف حياته«.

»ولقد عرفت ناجى كإنسان، وال أظننى رأيت إنساًنا تنطبق عليه هذه الصفة الكريمة مثل 
ناجى، وأغلب الظن أننى لن أرى فيام أستقبل من أيام. كنا كشعراء ناشئني نتزاحم ىف ندوة 
ىف مجعية الشبان املسيحيني، يرشف عليها شاعر ذهب ذكره مع الريح، وىف هذه الندوة قرأ ما 
ومشارًكا  حارًضا  كان  الذى  ناجى  يستوقف  ومل  قصائدهم،  ناشًئا  شاعًرا  عرشين  من  يقرب 
الفيتورى.. وأنا.. وشد ناجى عىل  اثنان.. حممد  بوصفه شاعًرا من هؤالء الشعراء كلهم إال 
أيدينا مصافًحا بعد الندوة، وطلب أن نلقاه ىف عيادته بشربا بعد التاسعة مساء ىف أى يوم نراه، 

أو يراه أحدنا«.

التاسعة عرشة أو أقل )فرباير عام 1950( أجلس إىل ناجى يسمعنى  ابن  أنا  »ووجدتنى 
بودلري،  قصائد  أو  شكسبري  سونيتات  لبعض  ترمجته  إىل  ينتقل  ثم  بعد،  ينرشه  مل  الذى  شعره 
فيفيض كرياًم باحلديث والضحك والشعر والثرثرة، ويعد حني يرق اجلو ويصفو، حتى تتصور 

أنك ىف صحبة مالك جمنح أو طائر رقيق«.

»ومتتد صحبتى لناجى حتى وفاته ىف أوائل عام 1953، وأحفظ منها أرق الذكريات التى 
يبهج نفسى أن تستعيدها«.

)72(

ناجى  إبراهيم  التى عانى  القاسية  املفارقة  أيًضا عىل تصوير  الصبور  وحيرص صالح عبد 
بسببها حني برش بالثورة ثم كان من أبرز ضحاياها نتيجة لوشاية كاذبة )!!( وكانت النتيجة أن 

قدم استقالته من الوظيفة ىف بداية عهد الثورة.

هكذا يقول عبد الصبور دون أن يشري إىل حقيقة أن ناجى مل يفقد الوظيفة فقط، وإنام فقد 
ا. احلياة نفسها بعد فرتة قصرية جدًّ

ومع هذا فنحن نقدر حقيقة أنه مل يكن ىف وسع عبد الصبور أن يرصح بأكثر من هذا.
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)73(
ويبلور صالح عبد الصبور هذه املفارقة ىف مجلة ذكية يقول فيها: إن أحًدا من احلكام اجلدد 

)رجال الثورة( مل يكن قرأ لناجى عىل نحو ما قرأ عبد النارص للحكيم فأنقذه احلظ:

»... كنت أزور ناجى أسبوًعا بعد أسبوع، وأذكر ىف سبتمرب 1952، وكنت قد خترجت من 
اجلامعة وعملت مدرًسا ىف إحدى املدارس اإلعدادية، أنى زرته يوًما ىف عيادته، فرأيته كسري 
القلب، فقد وشى به أحد الوشاة للحكام اجلدد كام وشى بتوفيق احلكيم الذى كان مديًرا عاًما 
لدار الكتب ىف ذلك الوقت أنه غري منتج. كان ناجى عندئذ مديًرا ملستشفى السكة احلديد ىف 
الدرجة املالية املسامة باألوىل، فأبت عدالة احلكام اجلدد إال أن تنزل به درجتني ماليتني بحجة أنه 
نال هاتني الدرجتني استثناء وحماباة لصلته احلميمة باملرحوم الدسوقى أباظة باشا )والد صديقنا 

األستاذ ثروت أباظة(، وكان من حمبى ناجى، وهو كاتب مقدمة ديوانه األول »وراء الغامم«.

»وكانت نفس اليد التى بطشت بناجى هى التى بطشت بتوفيق احلكيم، فقررت إحالته إىل التقاعد 
بحجة أنه غري منتج، ولكن القدر قيض لتوفيق احلكيم حًظا خمبوًءا، إذ أن مجال عبد النارص كان قد 
قرأ له ىف صباه أحد كتبه فأعجب به بينام مل يقرأ أحد من احلكام اجلدد لناجى ما يرضيه عنه، وهكذا 

انكرس قلب ناجى، وأظنه قدم استقالته من عمله احلكومى ىف ذلك الوقت مكتفًيا بعيادته«.

)74(
ومع كل هذا اإلعزاز واالعتزاز بناجى فإن صالح عبد الصبور ال يرى مانًعا من أن يميل 
إىل الرأى القائل بأن شعر ناجى مل يكن عميًقا وال واسًعا بام فيه الكفاية، وهو ىف رأيى حكم ظامل 

حكمت بظلمه اجلامهري التى ذاقت شعر ناجى فاستطابت تعبريه وفنيته:

وموسيقى  ناجى  شعر  بني  قارن  حني  وعبارة  قصًدا  منى  أوضح  كان  حسني  طه  »ولعل 
اقرتح، حني قال: »هو شاعر حب رقيق ولكنه ليس  الغرفة كام  أو سوناتا  الغرفة كام سامها، 
مرسًفا ىف العمق، وال مرسًفا ىف السعة، وال مرسًفا ىف احلب الذى حيرق القلوب حتريًقا، ويمزق 
النفوس متزيًقا. شعره أشبه بام يسميه الفرنجة موسيقى الغرفة منه هبذه املوسيقى الكربى التى 

تذهب بك كل مذهب، وهتيم بك فيام تعرف وما ال تعرف من األجواء«.
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)75(

أما حممود حسن إسامعيل فقد كان صالح عبد الصبور يراه شاعره األول وإن حلق به إىل 
هذه املكانة األثرية: عىل حممود طه ثم إيليا أبو ماىض، وأبو القاسم الشابى، والتجانى يوسف 
بشري، وهو حريص عىل أن يتحدث عن الديوان/ املشكلة ىف تاريخ حممود حسن إسامعيل ىف 

مذكراته فينصف الرجل الذى تعرض ملوجات من الظلم بسببه:

»... ومن نافلة القول أن أذكر أن هذا الديوان )أى ديوان حممود حسن إسامعيل عن امللك 
فاروق( كان تعس احلظ، إذ أنه مل يطبع إال طبعته األوىل، إذ تغري احلكم ىف مرص عام 1952، 
بل إن حممود نفسه كان يفزع لذكر ذلك الديوان كأنه ثمرة خطيئة قديمة، ومل يكن الديوان يمثل 
ىل شيًئا عندئذ إال مجاله املوسيقى والفنى، فلم أكن منذ وعيت حمبًّا مللك مرص السابق.. ولكن 
قراءة شعر هذا الديوان كانت تلقى أمام عينى غاللة رقيقة حتجب هذه التفاصيل العابرة، وال 

يتألق من خالهلا إال الشعر وحده«.

»والواقع أن شعر حممود حسن إسامعيل ىف امللك فاروق نمط من أروع الشعر. فهو ليس 
بعد، ولكن هذا  فيام  يذكر كام حدثنى  امللك شيًئا  ينل حممود من  فلم  شعر مناسبة استجداء، 
الشعر شعر حمبة، فلقد خيل ملحمود حسن إسامعيل ذات يوم أنه جدير بأن يقف من فاروق 
موقف املتنبى من سيف الدولة، وخيل له وعيه السياسى املحدود أن احلياة البد أن يكون فيها 
ملك وشاعر، وأن ما هو غري ذلك هباء وهواء، ولعل مما ساعد حممود عىل هذا التصور أمران، 
أوهلام أنه نشأ ىف ظل الرتاث العربى، وكان أقرب الشعراء إليه مها املتنبى وأبو متام، وكالمها من 
احني، وثانيهام أن حممود حسن إسامعيل كان يلوذ ىف مطلع شبابه بزعيم  كبار الشعراء وكبار املدَّ

األحرار الدستوريني ىف مرص حممد حممود باشا، وهو سليل أرسة من أعرق األرس املرصية«.

)76(

من  إسامعيل  حسن  حممود  عرف  بأنه  شجاًعا  اعرتاًفا  يعرتف  الصبور  عبد  صالح  إن  بل 
إىل  خطوة  يعود  الشديد  األسف  مع  لكنه  األولني،  ديوانيه  من  يعرفه  أن  قبل  »امللك«  ديوان 
الوراء ىف دفاعه عن حممود حسن إسامعيل حني يشري إىل أن حبه ملحمد حممود هو الذى دفعه 
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إىل مدح فاروق مع أن الدفاع الذى قدمه صالح عبد الصبور نفسه ىف الفقرة السابقة أعىل قيمة 
فيام خيص حممود حسن إسامعيل وصالح عبد الصبور كليهام، ومن ناحية أخرى فإن التاريخ 
الذى يذكر صالح عبد الصبور أن الديوان قد صدر فيه )1946( كان الحًقا لوفاة حممد حممود 

نفسه بأكثر من أربع سنوات:

»ولقد قاده حبه ملحمد حممود باشا إىل مدح فاروق، ومل يكن مدًحا مما جرت به العادة عند 
أوساط الشعراء، لكنه مدح عاىل القدر من الفن ميلء بالصور البيانية الرائعة، جليل باإليقاعات 
ىف  وأصحابى  )أنا  قرأناه  وحني   ،1946 عام  ىف  الديوان  هذا  صدر  لقد  املوسيقى،  والوشى 
املدرسة من شداة الشعر( أوشكنا أن نحفظه، ثم قادنا هذا الديوان إىل ديوانيه السابقني: أغانى 

الكوخ، وهكذا أغنى«.

»واكتملت بقراءة هذين الديوانني دائرة العشق، ورجعنا إىل الصفحة األوىل لنجد أن أوهلام 
قد صدر ىف عام 1935، وصاحبه طالب ىف دار العلوم، وثانيهام قد صدر ىف عام 1938، وىف 
الريف املرصى بنخيله وزهره وسنابله  الديوان األول ال ملك إال الشعر ذاته، وال ملهم إال 

وغربانه«.

»أما الديوان الثانى فقد بدأت النغمة »امللكية« تستأثر ببعضه، ىف هلجة ناضجة متمكنة«.

)77(

للملك  بالكراهية  املعبأ  اجلو  ظل  ىف  غابت  مهمة  حقيقة  إىل  الصبور  عبد  صالح  وينبهنا 
وامللكية، وهى أن شعر حممود حسن إسامعيل عن امللك فاروق ىف الديوان املسمى باسمه ال 

يتجاوز أكثر من مخسة عرش ىف املائة من حجم هذا الديوان:

التى جتاوز  بثالثني صفحة من صفحاته  الديوان إال  فاروق ال يستأثر ىف هذا  »... ولكن 
املائتني، أما بقيتها فهى حديث شاعر خيلع عىل الطبيعة أثواب خياله، ويتغنى بمواجده وأحزانه، 
وهو إىل ذلك يمتلك قدرة ال تطال عىل تكوين الصورة الشعرية ومل عنارصها عىل غري ما إلف 
جيله من الشعراء، حتى ليكاد يصدق فيه ما قيل عن أبى متام من أنه قد جتاوز عمود الشعر 

التقليدى إىل عمود شعرى جديد«.
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)78(
وجييد صالح عبد الصبور تصوير الفارق بني شعر حممود حسن إسامعيل وشعر معارصيه 
من الشعراء الرومانسيني، ويمكن لنا أن نلخص رؤيته هذه ىف القول بأن القاموس خمتلف ىف 
احلالني، وال يظنن ظانٌّ أن عبد الصبور جعل متن اللغة بمثابة الفيصل ىف احلكم، وإنام هو يريد 
القاموس بمعناه الواسع، ومن الطريف هنا أن نشري إىل أن أهل اللغة خيطئون استعامل كلمة 
القاموس للداللة عىل ما تدل عليه كلمة املعجم، ويؤثرون أن خيصصوها ملا يتعلق بالقاموس 
إىل  مشرًيا  املعجم  يقول  أن  الصبور  عبد  بصالح  األوىل  من  كان  فقد  وهكذا  وحده،  املحيط 

املعنى الواسع لذخرية مفردات اللغة وداللتها:

»إن عنارص خيال حممود حسن إسامعيل ختتلف كثرًيا عن عنارص خيال الرومانسيني من 
غريب  فقاموسه  حممود  أما  واألسى،  والشجر  والطري  الورد  لك  يذكرون  فهم  معارصيه، 
عنهم. إن قاموسه هو التهاويل واجلنون والرفات واهلشيم واهلياكل والرهبان والبوم والدجى 

والصخور والضجيج.. عامل ميلء برقة كأهنا العنف، وموسيقى كأهنا الصخب«.

)79(
حسن  حممود  كان  الذى  االعتزاز  مدى  إىل  ينبهنا  أن  عىل  الصبور  عبد  صالح  وحيرص 
إسامعيل يكنه للشعر احلديث، وحرصه عىل اإلشارة إىل دوره ىف مسرية الشعر احلديث، وذلك 

عىل الرغم من املكانة السامقة التى وصل إليها ىف الشعر:

»ولقد قال ىل حممود )حسن إسامعيل( أكثر من مرة إنه أول من شق للشعر احلديث طريقه، 
اخلاطرة  ولعله كتب هذه  الثالثينيات،  أواسط  كتبه ىف  الذى  التفعيىل  وأسمعنى بعض شعره 
ىف إحدى املجالت بعد ذلك، ولقد وافقته عىل أنه من رواد الشعر احلديث إذا عنينا باحلداثة 

حداثة التجربة وأصالتها«.

ورسعان ما يستطرد صالح عبد الصبور إىل إصدار حكم نقدى مهم فيقول:

»... ولكن واقع األمر أن دواوين حممود حسن إسامعيل التالية لديوانه الرابع »أين املفر« 
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كان فيها سعى شاعر عظيم إىل امتالك املعانى التى ال تتصل بالتجربة واالنفعال بقدر ما تتصل 
بالتأمل والفكر«.

)80(
وبعد أمحد شوقى، وإبراهيم ناجى، وحممود حسن إسامعيل الذين مثلوا مع العقاد روافد 
شعرية ونقدية مهمة ىف جتربة صالح عبد الصبور، ننتقل إىل البحث ىف تراثه النقدى والتارخيى 

عن الذين قدرهم عىل الرغم من اختالفه معهم.

وربام كان صالح جودت أبرز هؤالء مجيًعا، وربام يعجب القارئ ملثل هذا املوقف الصبورى، 
فقد كان صالح جودت واليزال )ىف أدبياتنا السياسية( رمًزا عىل العداء لليسار وحلركة اليسار 
ىف  جودت  صالح  حظ  من  له(  الطبيعى  الفعل  )ورد  العداء  هذا  قلل  وقد  الواسع،  بمعناها 

تارخينا األدبى.

صالح  بني  نشبت  قد  التعبري(  هذا  صح  )إن  ضعيفة  خصومة  أن  القارئ  عىل  بخفى  وليس 
عبدالصبور وصالح جودت حني انحاز صالح جودت إىل العقاد ىف موقفه من الشعر احلديث، ومع 

أن عبد الصبور هاجم مؤيدى العقاد ىف شاعريتهم إال أنه مل يصنع هذا الصنيع مع صالح جودت.

)81(
تناول شعر  قد  الصبور ىف مرحلة سابقة كان  أن صالح عبد  للقارئ  نذكر  أن  املهم  ومن 
صالح جودت بقدر كبري من التبجيل واإلشادة ىف مقال له ىف صباح اخلري )يناير 1958(، وقد 

جاهر ىف هذا املقال بوصف شعر صالح جودت بأنه:

»شعر كاملوسيقى العذبة، نغمة رقيقة هادئة، وحيدة، ولكنها من أصفى النغم«.

»هذا هو ديوان صالح جودت اجلديد »لياىل اهلرم« الذى صدر منذ أيام، وحوى شعره منذ 
عام 1932 حتى اآلن«.

ورسعان ما يردف صالح عبد الصبور هذا احلكم بقوله:

عىل  كبري  دين  املدرسة  وهلذه  الشعرية،  »أبوللو«  مدرسة  أقطاب  أحد  جودت  »صالح 
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الشعر املرصى احلديث، إذ أهنا كانت التطور الطبيعى ملدرسة الكالسيكية اجلديدة التى قادها 
العربى  الشعر  إىل  قد ردت  كانت مدرسة شوقى وحافظ  وإذا  ثم شوقى وحافظ،  البارودى 
نضارته اللفظية، واستوحت التقاليد الشعرية القديمة، فإن مدرسة »أبوللو« قد أغنت الشعر 

بفيض من الشعر الوجدانى املتميز املرصية رغم تأثره إىل حد ما بالثقافة األوروبية«.

ح التائه، وبوجدانيات  »ففى ديوان صالح جودت هذا كثري من الشبه بأغانى عىل طه ىف املالَّ
ناجى ىف »لياىل القاهرة« و»وراء الغامم«.

»ولكن هناك سمة متيز شعر صالح، هذه السمة هى التى أشار هو إليها ىف املقدمة التى كتبها 
لديوانه، وسامها »باملرصية«. ففيه رقة حمببة إىل النفس، وصفاء عاطفى رائق، وإرشاق أخاذ«.

»ىف الديوان قصائد لنا هبا ألف وذكريات، قرأناها من قديم فأعجبتنا وتغنينا هبا، ثم كان من 
أملنا أن نراها ىف الديوان، مثل »ميعاد ليلة األحد« و»كيف أنسى«.

الذهب والغدائر  كالسحبوالضحى  الشهباء  والعيون 
اللعبوبخـــديــك كأسـى العتب حلـــوى  وبنهديك 

قسـم صنتــه عن الـكــذب
تنم مل  النقــاء  ودمىذكــريات  مهجتى  ىف  يقــظاٍت 
وفمى نظرتى  ىف  ــردات  القسمغ ذا  وحــق  فبحقى، 

اهلـرم ليلـة  تعيديـن  هـل 
كـنــت فيهـا أحىل من القمرليلة كابتسامـــــة الــقـــدر
ــذر ــب ح ــان ــج اخلربمجــعــتــنــا ب كاتم  اهلــول  أبى  من 

هل درى احلب قلبه احلجري

)83(

وحيلل صالح عبد الصبور مزايا شعر صالح جودت من دون أن خيضعه للتصنيف:

»ومن التجنى أن نحاول أن نفتش عن مذهب لصالح ىف الشعر، سواء كان هذا املذهب 
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وجدانيا أم فكريا، ذلك أن هذا اجليل كله من الشعراء ال يمكن دراسته إال جمتمعا، ففى كل 
منهم تتضح مالمح إذا مجعت إىل بعضها تكونت لنا صورة من االجتاه الرومانتيكى ىف الشعر 

املرصى، وهو االجتاه الذى ظل غالبا عليه لعرشين أو ثالثني عاما«.

»وغنائية هذا الشعر وموسيقيته هى أوضح سامته الشكلية، كام أن التغنى باملرأة وذكرها هى 
سمته املوضوعية األوىل«.

األصالة  كثري من  فيه  غناء  باملرأة، عاشقة وهاجرة وسهلة وممتنعة  يتغنى  »وديوان صالح 
وقليل من التقليد.فقصيدة »دين جديد« مثال تقليد لقصيدة شوقى التى مطلعها »وأغن أكحل 
من مها بكفيه«، وقصيدة »سرينادة« تقليد لسرينادة عىل حممود طه، ولكن هذا ال ينفى مطلقا 

أن للشاعر ذوقه اخلاص ىف تنغيم الشعر الوجدانى«.

»والديوان ـ أخريا ـ نفحة مجيلة من املوسيقى الشعرية األصيلة من شاعر قديم قرأناه منذ 
سنني فأحببناه.. ونقرؤه اآلن فنزداد حلبه شعرا«.

)84(

ونعود خطوة إىل الوراء لنتأمل بعض آراء صالح عبد الصبور ىف خليل مطران، وىف واحد 
من شعراء املهجر املهمني.

الشاعر  إىل  وشعره  مطران  خليل  بالشاعر  معرفته  ىف  الفضل  الصبور  عبد  صالح  ينسب 
احتفظ  وإن  تالميذه،  عليه  تفوق  كرائد  مطران  مكانة  عن  التعبري  جييد  وهو  ناجى،  إبراهيم 

بالفضل ىف الريادة:

ناجى هبذا  وكان  واإلكبار،  احلب  حديث  مطران  خليل  ناجى عن  إبراهيم  حديث  كان   ...«
احلديث هو الذى دفع بى إىل استعارة ديوان مطران بأجزائه األربعة من مكتبة باب اخللق، حيث 
أنفقت معه بضع ليال بيضاء، عقدت بني شعر مطران وبينى آرصة حب واهية، وإحساسا بالندم 
غري قليل، وربام رددت ذلك بأننى قد أتيت مطران عىل اهلرم بينام أتاه أحباؤه الكثر ىف شبيبته، فلو 
كان اهلل قد أذن ىل أن أخلق قبل خلقى بعرشين أو ثالثني عاما لفتنت بمطران كفتنة ناجى وكثري من 
أبناء جيله به، ولكننى حني قرأته ىف أوائل اخلمسينيات عرفت أن مؤرخ األدب سيقدره قدره بينام 
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سيظل ناشئ الشعر مثىل مؤثرا لتالميذه عليه، فمام الشك فيه أن مطران كان نبضا شعريا جديدا، 
ىف مطالع القرن، خيتلف كل االختالف عن حافظ إبراهيم، وبعض االختالف عن شوقى«.

)85(

ويلتفت صالح عبد الصبور إىل الطبيعة اخلاصة التى كونت ثقافة مطران وجعلت من هذه 
الثقافة شيًئا مغايًرا ىف تكوين شاعر متفرد كان يمىض ىف طريقني خمتلفني، لكنه كان قادًرا عىل 

السري بتفوق ىف كليهام:

الفرنسى  املبرشين، ولقد عرف عنهم األدب  ثقافة مدارس  »... ولكن مطران كان وليد 
كام يعّلمونه ىف مدارسهم؛ ولذلك فقد تكونت لديه صورة متكاملة ملعامله ومدارسه املختلفة، 
ولكن حني جاء مهد السلفية )أى مرص... هكذا كان صالح عبد الصبور يراها دون إفاضة 
ىف حديث جيلب عليه معارك جانبية فوق ما كان يعانيه( أراد أن يوطئ له مكانا بني شعرائها 
كاشفنا  كام  أصيل  رومانتيكى  شعره  بعض  ىف  فهو  الوسط،  الطريق  اختار  هنا  ومن  الناهبني، 
كام  القصيدة  ىف  القصىص  العنرص  عن  باحث  بعضه  وىف  ديوانه،  من  األول  اجلزء  مقدمة  ىف 
املداحني املجاملني  الفرنسيني، ولكنه ىف معظمه واحد من شعراء عرصه  عرفه بعض شعراء 
لألرس احلاكمة، أو لذوات الشوام وأعياهنم، وهو أيًضا واحد من شعراء عرصه الذين ال خيلو 
حفل اجتامعى كإقامة مستشفى أو إنشاء مدرسة من قصيدة له تذكر إىل جوار قصيدتى حافظ 

وشوقى وأرضاهبام«.

)86(

ويصل صالح عبد الصبور ىف تقييم مطران إىل صياغة مفارقة بني مطران وبني شوقى من 
حيث كان مطران بداية عىل حني كان شوقى هناية، بل لعل األحرى بنا حسب وصف صالح 

عبد الصبور الذكى أن نقول إن شعر شوقى كان منتهى عىل حني كان شعر مطران مبتدي:

»... وأحب هنا أن أقول إن تالميذه مثل أبى شادى وعىل طه وإبراهيم ناجى كانت خطاهم 
عىل الطريق أوسع من خطاه، وهبذا املعنى يكون مطران نموذجا للشاعر الذى يبدع مدرسة 
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شعرية تتجاوزه، بينام يكون شوقى نموذجا للشاعر العظيم الذى يمىض ىف طريق ال يلحقه فيه 
أحد، بل لعله ال يغرى أحدا بأن يلحق به، ألنه يمىض ىف طريق ال يفىض إال إىل تقليده«.

)87(

صالح  عرب  وقد  ماىض،  أبى  إيليا  وهو  املهجر  شعراء  أبرز  من  واحد  ىف  رأيه  إىل  ونأتى 
لقصيدة  تقديره  عن   )1980( الفكر«  »نبض  كتاب  ىف  نرشها  مطولة  دراسة  ىف  عبدالصبور 
الفكر ىف صورة شعرية، ووصف ىف  تقديم  أبو ماىض من خالهلا عىل  إيليا  وقدرة  الطالسم 

كتابه هذا هذه القصيدة بقوله:

»... ولعلها هى التى نبهت الذهن إىل الصلة بني الشعر والفكر، وعرفنا منها أن الشاعر ال 
يغنى فحسب، لكنه يتأمل أيًضا، وأن الشاعر يستطيع أن خيلط غناءه وتأمله كام خيتلط اجلامل 

والذكاء ىف فرائد النساء«.

»فقد غنى عبد الوهاب ألوهلام، وهو إيليا أبو ماىض قصيدته »الطالسم«، فالتمسنا القصيدة 
من  قريبا  الشاعر حبا  وأحببنا  كراساتنا،  نسخناها ىف  الزقازيق، وهناك  بلدية  مكتبة  كاملة ىف 
شاعر  ماىض  أبو  إيليا  أن  إذ  العربى،  الشعر  من  ألفناه  عام  غريبا  ظل  صوته  كان  وإن  الفتنة، 

مرهف العقل كام هو مرهف احلس«.

العقل،  القلب عن طريق  أبو ماىض هو أن يصل إىل  الذى اختاره  »كان األسلوب األثري 
لذلك فإنه يعنى بتفريع املعنى وجتليته، سواء كان ذلك باستخراج تفاصيله أو برب األمثال 
مستعماًل التشبيه، أو ذاكًرا لنظائر تلك احلالة من احلاالت األخرى، ولعل هذا هو دليلنا إىل 
ما نجده عند إيليا أبو ماىض من ولع برب األمثال، هذه األمثال التى ال نستطيع أن نسميها 
حني  السواء  عىل  واحلكامء  العامة  ألسنة  عىل  نظريها  جيرى  مما  صغرية  نوادر  ولكنها  قصًصا، 

يريدون أن يصلوا إىل إقناع َمْن حيدثون بفكرة من األفكار«.

)88(

الذين  الشعراء  بعض  إىل حديثه عن  الصبور  عبد  نتنقل مع صالح  باألحرى  أو  وننتقل، 
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عارصهم وأراد أن يعرب عن إحساسه بشاعريتهم، وتقديره ملكانتهم ىف تاريخ الشعر عىل مر 
العصور، ونبدأ بأمحد رامى.

عن  بإنصاف   )1962 ديسمرب   23( األهرام  ىف  له  مقال  ىف  الصبور  عبد  صالح  يتحدث 
الشاعر رامى بمناسبة صدور ديوانه الذى ضم أشعاره عىل مدى نصف قرن فيقول:

»رامى شاعر فريد، بني شعراء القرن العرشين العرب، ألن عامله عامل متميز، وهو قلام خيرج 
من عامله إىل غريه من العوامل األخرى، بل هو دءوب ىف ميدانه، حيفر أرض جتربته عمًقا، ولكنه 
وتلوينها  به ووصف حاالته  والغناء  اتساعا.. وجتربته هى جتربة احلب  األرض  يزيد هذه  ال 
بألوان الطبيعة. وهذه الدائرة الضيقة التى حيلق فيها رامى ال نستطيع أن نحاسبه عىل ضيقها، 
بل نكاد نعتربها ميزة له ألنه شاعر عرف نفسه ىف وسط اهلمهمة والغموض اللذين كانا يمآلن 

مطالع القرن العرشين«.

وهو يتحدث عن ديوان رامى بإنصاف فيقول:

»... وثمة قيمة أخرى هلذا الديوان، وهو أنه يطلعنا عىل كفاح املدرسة الرومانتيكية العربية 
التقليد، وكيف أهنم وقفوا حينًا، وخطوا حينًا، وكيف أن  أثقال  الشعر من  ىف سبيل ختليص 
التقليد  بني  الثنائية  تلك  األوىل  أشعارهم  تتضح ىف  التقليد بحيث  أقدامهم كانت راسخة ىف 
واالبتداع، يتضح ذلك ىف ثنائية اللغة املستعملة، وىف ثنائية الرؤية الشعرية وترددها بني االبتداع 

احلر أو التقليد املتهافت«.

)89(

ويلتفت صالح عبد الصبور إىل األثر اإلجيابى للغناء ىف شعر رامى فيقول:

»لقد ساعد الغناء عىل تطوير شعر رامى وختليصه من النربة اخلطابية اجلهرية التى ورثها عن 
تراثنا العربى. وشعر رامى من هذه الناحية جدير بإثبات تلك النظرة التى تربط تطور الشعر 
الشاعر  بالتقاء  إال  دائرته  تتم  ال  الفنون  ككل  فالشعر  واستقباله.  تلقيه  وسيلة  بتطور  العربى 
وبني  بينه  اخلفى  الرتاىض  من  نوع  ىف  الشعرى  املصطلح  يفرض  الذى  هو  واملتلقى  باملتلقى، 

الشاعر«.
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أحد  وبني  رامى  أمحد  بني  ليقارن  الواسعة  الشعرية  ثقافته  الصبور  عبد  صالح  ويستغل 
الشعراء العباسيني غري املشهورين وهو العباس بني األحنف فيقول:

»ويذكرنى احلب ىف ديوان رامى بحب شاعر عباسى، لو قلنا بتناسخ األرواح لكان رامى 
هو هذا الشاعر ىف صورته القرن عرشينية، ذلك هو الشاعر العباس بن األحنف«.

»كان العباس بن األحنف حيب »فوزا« البغدادية واشتهر بحبها، وكان حريًصا عىل أن يذيع 
بني الناس أن بينهام حبًّا، وأنه ىف هذا احلب مشغول القلب، مؤرق الفكر«.

)90(
عىل  رامى  أمحد  بقدرة  بعيد  حد  إىل  معجًبا  كان  الصبور  عبد  صالح  أن  نالحظ  أننا  عىل 
صالح  وصف  حد  عىل  والرتبص  اإلحساس  بني  جتمع  التى  املتفردة  الشعرية  جتربته  صياغة 

عبد الصبور.

وهو حيلل طبيعة التجربة الشعرية التى صاغت رؤى هذا الشاعر العظيم ىف قصائده وأغانيه 
فيصل إىل توصيف مجيل يقول فيه:

يستدعيه،  الشاعر  كأن  اإلحساس،  بذلك  تربص  إحساس ونصفه  نصفه  »... هذا احلب 
وهو حب ال ينبت إال ىف الصالونات أو أهباء القصور، حيث يكون لإلشارة معنى، وللغمزة 
مدلول، وحيث تكون الكلامت حافلة بالتورية والتلميح، وحيث تولد األحزان ثم تنقشع ىف 

حلظات. إن فيه شيًئا من »التحبب« أو اصطناع احلب بقدر ما فيه من احلب الصادق«.

)91(
ويرب عبد الصبور مثاًل عىل صدق نظرته التحليلية هذه إىل شعر رامى فيقول:

وديدمونه  وحًشا  عطيل  صريت  التى  تلك  الغرية،  عن  قصائده  إحدى  ىف  رامى  »حيدثنا 
ضحية، فيقول لنا إنه ال يغار ألنه ال يريد أن يرى كل الناس مجال حمبوبته، ثم يبدأ ىف توليد 
املعانى العقلية عن أصل الغرية، فهو يبغى أن يعجب الناس به وبمحبوبته معا حني يرون روعة 

اختيار كل منهام لآلخر، ثم خيتم القصيدة هبذه األبيات املتكلفة اإلحساس:
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»أنـا إن غرت ال أغار عىل حسـنك إال من طرفك الوسـنــان

إنـه جيتىل مشـــاهد من حسـنـك يشـتــاق أن يراهـا عيــاين

ويـرى منك ما يرى خاطرى فيك، ويشـقى بحرسة احلرمان«

ثم يؤكد عبد الصبور عىل صدق ما وصل إليه من حكم بقوله:

»هذا احلب »املدنى« خيتلف متاًما عن احلب »البدوى« الذى عرفناه باسم »احلب العذرى« 
ىف أدبنا العربى، وهو الذى أكسب ديوان رامى هذا الطابع«.

)92(

يتحدث صالح عبد الصبور بحب عن إحدى جتارب زميله أمحد عبد املعطى حجازى ىف 
مقال له ىف »اآلداب« البريوتية )يونيو 1957( فيقول:

»أمحد عبد املعطى حجازى ىف قصيدة »قصة األمري والفتى.. الذى يكلم املساء« شاعر ملهم 
يعرف أين يضع كالمه.. متى يرمز ومتى يسفر عن كل وجهه، ومن أمجل ما ىف القصيدة، وكلها 

مجيل، وصفه للفتى ذى القلب الكبري:

الطريق ىف  جيول  رأيته  طاملا  اخلوف  لياىل  »وىف 

ــع ــودي ــه ال ــالم ــن ك ــشــمــوع م ــد ال ــوق وي

تنطفئ ال  شمعة  ــاء  ــي ض ــه  ــالم ك فــفــى 

ــاء ــدع ــال ــان ب ــي ــش ــن مت ــدي ــي ــــرتك ال وي

ـــــوه ـــــوج ـــــــــــرءوس وال ـــــىل ال ع

ــــق« ــــري ــــط ال ىف  ـــــح  ـــــصـــــب »ال

أراه إنــــنــــى  ــــى،  ــــائ ــــدق أص ــــا  ي

الــضــيــاء..« يقبل  ــام  ع بعد  ــوا  ختــاف فــال 
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)93(

الشاعر  املتميزة إىل جتربة صديقه  الشعرية  بالتجارب  الصبور  ويمتد إعجاب صالح عبد 
أمحد خميمر، وهو حيكى عالقته هبذا الشاعر مضمنًا هلا كل تقدير هلذا الرجل العظيم، وربام كان 
من املفيد أن نقرأ جممل ما رواه صالح عبد الصبور عن هذه العالقة من دون أن نجتزئ منها 

حديث الناقد عن الشاعر، إذ أن حديث اإلنسان عن اإلنسان فيها أروع من أن يتجاوز:

»وأمحد خميمر العظيم النقى النفس، أحد أبناء مدرسة أبوللو املحلقني، ما ذكرته إال ذكرت 
بالثانوى، وكان هو  عندئذ طالًبا  مرة عام 1946، وكنت  أول  لقيته  باملصائر.  األفالك  دورة 
شاعًرا معروًفا، فلقد وفدت إىل الزقازيق ثلة من مجعية أدباء العروبة التى كان يرعاها الدسوقى 
باشا أباظة لكى تلقى شعًرا ىف حفل هلا، وكان من بني هؤالء الوافدين إبراهيم ناجى، وحممود 

غنيم، وطاهر أبو فاشا، والعوىض الوكيل، وأمحد خميمر«.

»رسى نبأ هذا احلفل ىف أوساطنا نحن الطالب من شداة الشعر وحماوليه، ثم قيل لنا إن رعاة 
لبث رعاة  ما  ثم  بقصائدنا،  فتقدمنا  بقصائدهم  يلقوا  لكى  أو طالبني  احلفل سيختارون طالًبا 

احلفل أن عدلوا عن ذلك كله واختاروا من املدينة قصيدة ألحد مدرسى اللغة العربية هبا«.

»وحرنا احلفل، وكان من أمجل ما فيه قصيدتا خميمر وأبو فاشا، وبعد احلفل سعيت أنا 
وأحد زمالئى الطالب للقاء خميمر، فوجدناه عىل حمطة القطار يستعد للسفر إىل القاهرة«.

ما خيطر ىف  يقول لك  ما  إذا سألته عن يشء  فهو  احلبيب،  العبث  لون من  »كان ىف خميمر 
باله، وقد حال له عندئذ حني رأى صبيني غريرين يسأالنه بلهجة هى أقرب إىل اإلجالل أن 
يعبث هبام، سألناه عن أوالده فقال لنا إن لديه مخسة وثالثني ولًدا من تسع نساء، وعن عمله 
ىف القاهرة فقال لنا إنه طيار مدنى، وكان وجهه حني يلقى هبذه املعابثات ساكنًا نقًيا كأنه ينطق 
بالصدق الصادق، وحرنا ىف أمره، فرتكناه عىل رصيف املحطة، ونحن ال ندرى مقطع اجلد ىف 

أمره«.

»ومتىض سنة وبعض شهور وإذا بمخيمر قعيد جملسنا ىف املقهى وسمرنا الليىل الضاحك 
بعد ذلك، وإذا بى ألفت عبثه، وشاهدت منه فنوًنا تبهج القلب احلزين«.
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»ثم متىض سنوات أخرى ويشق كل منا طريقه إذا أنا أعمل ىف الصحافة، ألنتقل منها هابًطا 
فوق الرءوس إىل عمل سياسى ىف وزارة الثقافة، وإذا بمخيمر أحد معاونى، هذا الشاعر الفحل 
الذى يكربنى بعرشين عاًما، والذى تقدمت إليه منذ بضع سنوات ضارًعا أن حيدثنى بيشء من 

أمره وشعره، أمل أقل إهنا دورة األفالك!!«.

أمام  إىّل  احلديث  ىف  يتلطف  خميمر  أرى  حني  ضحكنا  أشد  وكان  عندئذ،  ضحكنا  »لكم 
الزمالء، ثم ما يلبث أن يعتذر ىل عن احرتامه إذا خال لنا املجلس«.

»وداهم مرض القلب خميمر، ومات وهو حول الستني، سنة قبلها أو بعدها، الأذكر، وبقيت 
لنا ذكرى ال متوت، وشعر سيتألق وميضه يوًما ما حني تعتدل املوازين«.

)94(

ومعارصيه  سابقيه  عىل  ينكر  ال  فإنه  األدونيسى  النص  الصبور  عبد  صالح  يقارب  حني 
اخلاصة  هلذه  تفسرًيا  يقدم  أن  حياول  لكنه  املحرية،  وطاقته  أدونيس  شعر  بغرابة  إحساسهم 

األدونيسية، وهو تفسري أقل من أن يوصف بأنه معقول، وأكرب من أن يوصف بأنه مقبول:

»وليست الكتابة عن أدونيس أمًرا هينًا، فهو شاعر حمري وبخاصة ىف ديوانه األول، والسيام 
ىف فصليه األخريين، وأنت تستطيع عندئذ أن حتبه مجلة أو ترفضه مجلة. فأدونيس شاعر جسور، 
وربام كانت جسارته ىف بعض األحيان أكرب من مقدرة قارئه عىل التذوق، وقد يراها البعض 

أكرب من حدود اجلسارة ذاهتا«.

»وقد قلت مرة إن معظم شعراء جيلنا كانوا حمصلة لقاء بني الرتاث العربى القديم، وبني 
األدب الغربى، وأضيف هنا إنه إذا كان الكثريون منا قد التقوا بالشعر اإلنجليزى منذ الفرتة 
بنوة  فيه  ونجد  الفرنسى،  بالتيار  التقى  قد  أدونيس  فإن  احلديث،  عرصنا  حتى  الرومانتيكية 
يميز هذا  ما  بعد. وفيه  التاسع عرش، وهلنرى ميشو ورينيه شار من  القرن  لرامبو ىف  واضحة 
الشعر من العناية باللفظ والبعد عن اخلطابية واملبارشة، وفيه أيًضا خالصة مدارسه املختلفة 

املتعاقبة )الرمزية ـ الربناسية ـ الرسيالية(«.
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)95(

ملكانة  متميزة  برؤية  ألدونيس  حتتفظ  أخرى  بعبارات  هذه  رؤيته  عن  الصبور  عبد  ويعرب 
زميله أدونيس ىف مقال ىف املجلة )مايو 1968(:

»أدونيس صوت فريد ىف شعرنا العربى احلديث. إذ نستطيع أن ننسب كل شعرائه املجيدين 
إىل تيار متقارب، بينام يظل ألدونيس وجوده اخلاص، الذى ال يكاد ينتمى إىل هذا التيار إال 
بمشقة، ولعل ذلك هو رس االختالف ىف تقدير شعره، ودعك عندئذ من آراء الطرفني، طرف 

املغاالة وطرف التفريط«.

)96(

ويتخذ صالح عبد الصبور من حديثه عن جتربة أدونيس ونصوصه مدخاًل إىل احلديث عن 
مكانة الرسيالية ىف الشعر العربى احلديث، وهو يميل إىل القول املهذب بأهنا ال تعدو أن تكون 

أحد أجنحة الشعر ال أن تكون هناية طريقه أو منتهى أمله:

»فإذا كان معظم شعرنا العربى احلديث، ينبع من لقاء الشعر العربى بتياراته التقليدية وأصالته 
املتكررة الوجوه بالشعر اإلنجليزى ىف فرتتيه الرومانتيكية واحلديثة، فإن شعر أدونيس ينبع من 
اللقاء بني الشعر العربى وتيار الشعر الفرنسى منذ أواسط القرن التاسع عرش، وبخاصة تيار 
الرمزية والرسيالية: لوتريامون.. رامبو.. ماالرميه.. بريتون.. ابلوار.. رينيه شار.. سان جون 

بريس«.

ا عىل الشعر الفرنسى، فمام  »وإذا كانت الرسيالية ىف بيئتها الباريسية األوىل احتجاًجا ثوريًّ
الشك فيه أهنا بالنسبة لواقعنا الشعرى رفض وثورة ومناقشة. فقد درج تراثنا الشعرى عىل 
من  استثناء  بال  كله  ونبع  الفكرة،  إىل  والفكرة  اخلاطرة  إىل  اخلاطرة  جتاوز  ىف  والتأنى  التعقل 
منطقة الوعى دون أن يطمح إىل اخرتاق منطقة الالوعى، وحرص عىل االبتعاد عن املدهش 
واملثري إىل الدارج واملألوف. وكان الرتكيب الشعرى أكثر قداسة من النبض الشعرى ىف معظم 

األحيان حتى لتبدو الرسيالية نقيًضا كاماًل لتقاليد الشعر العربى املوروث«.
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»ال تؤمن السرييالية بأن الشعر وسيلة للتواصل بني البرش، ولكنها تؤمن بأن الشعر وسيلة 
الكتشاف أغوار النفس، واستجالء أقالبها الغامضة، من خالل إطالق العنان لقوى التخيل 
والالوعى والولوج إىل املناطق البدائية ىف الذات اجلمعية حيث يأوى السحر والدين، وختتلط 
الكلامت واألصوات. إن الشعر إًذا حماولة تعزيمية هتويمية للوصول إىل احلالة الشعرية، التى 

ينبلج بعدها الصفاء املطلق«.

»هل الرسيالية جتربة أم هناية طريق؟«.

»أما أنا فيغلب عىل ظنى أهنا جتربة يستطيع أن يفيد منها الشعر العربى احلديث بأن تزحزحه 
قلياًل عن قوالبه التى جتمدت خالل عرشين عاًما فحسب من اإلبداع بأن تفتح له عوامل مل خيضها 
بعد، وىف هذا املجال يكون أدونيس سباًقا إىل رسقة النار اإلهلية وإباحتها للشعراء، ولكنها )أى 
الرسيالية( ليست هناية طريق، وأظن أدونيس حني يتفتح ىف دواوينه األخرية عىل صوت شعبه 

العربى سيستطيع أن جيعل من هذا املذهب أحد أجنحته األلف املختلفة، ال جناحه الوحيد«.

)97(

مجيل  مرسى  الشاعر  شخصية  عن  االنبهار  من  كبري  بقدر  الصبور  عبد  صالح  ويتحدث 
عزيز فيقول:

لشخصيته  الواصف  احلديث  سيأتى  الذى  الرسوجى  إبراهيم  )يقصد  إبراهيم   »زرت 
أمحد هيكل..  صديقى  مع  مرة  ألول  الكتاب(  هذا  من  الثانى  الفصل  من  اخلامسة  الفقرة  ىف 
الدكتور أمحد هيكل عميد كلية دار العلوم اآلن، أطال اهلل عمره، فهو بعض القليل الباقى من 

الكثري الذاهب، وقادتنا جلسة القهوة معه ملعرفة مرسى مجيل عزيز، رمحه اهلل«.

»كان مرسى عندئذ مجلة رجال ىف رجل، فهو يتاجر ىف بعض خملفات اجليش اإلنجليزى، 
وىف الفاكهة، وعنده هواية تستهلك وقته وبعض ماله وهى التصوير الفوتوجراىف، ثم هو إىل 

ذلك أول َمْن شق منا طريًقا إىل القاهرة بأغانيه التى كان يغنيها مطربو ذلك الزمان«.

»كان مرسى شديد القلق، طموًحا، ذكيا ذكاء ال حياول أن خيفيه، بل هو يستعرضه حني تسنح 
له الفرصة، أو خيلقها هو، ومرت السنوات وأنا أعود إىل الزقازيق ىف كل إجازة صيف، وأحياًنا ىف 
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عطلة هناية األسبوع، فأسمع من مرسى ما كتب من أغاٍن ألعالم املطربني، وأسمعه ما كتبت من 
شعر سينرش ىف جمموعة أو يتفرق ىف املجالت األدبية، فال أنا راض عن أغانيه كل الرضا، وال هو 
راض عن شعرى كل الرضا، وذكاء مرسى مشحوذ دائاًم لكى يفتش عام ال يعجبه، وملكته اجلدلية 

ناهضة عنه بام يعوزه من حجة، ولكننا برغم ذلك نضحك حتى التعب مع رفاق الضحك«.

»ومتر سنوات أخرى، وإذا مرسى ىف القاهرة أكثر مما هو ىف الزقازيق، فلقد غنت له أم كلثوم 
بآرائنا  وإذا  وآخر،  حني  بني  الفصيح  الشعر  إىل  يعود  مرسى  وإذا  املطربني،  كبار  له  غنى  كام 
تتقارب، أو يكون لقاؤنا عىل اإلعجاب أكثر من افرتاقنا، ثم هيجر مرسى القاهرة والزقازيق 

مًعا إىل اإلسكندرية، 

»ومازلت أذكر ليلة منذ سنوات أربع أو مخس ذهبت فيها إىل اإلسكندرية ألحارض ىف كلية آداهبا، 
وىف املساء سعيت إىل مرسى والتقينا ىف أحد مقاهى الشاطئ، وكان مع املحامى املعروف الذى هو 
قطعة من تارخينا إبراهيم طلعت، والشاعر السكندرى عبد املنعم األنصارى، وأقنعنا ىف تلك الليلة 

صاحب املقهى أن يرتك لنا املقهى ىف أخريات املساء، ويأتى الستالمه منا ىف أول الصباح«.

)98(

ويثنى صالح عبد الصبور عىل ديوان »عبري األرض« للشاعر فوزى العنتيل ىف مقال ىف روز 
اليوسف ىف 11 يونيو 1956 ويقول:

واألغصان  فالنخيل  الوضوح.  هبذا  فيه  املرصى  الريف  يمثل  معارًصا  ديواًنا  جتد  »لن 
وهو  حتى  منه،  لصوره  مستمد  بالريف،  منفعل  والشاعر  واضحة،  شعرية  عنارص  والطيور 
ىف املدينة، فأنت حتس بأعامق قلبه رجعة إىل الريف، وخفوًقا دائاًم إليه، وصورة مجالية خالبة 

لطبيعته، حتى لكأنه هو واحة املتعبني الطيبة«.

)99(

وىف مقابل كل هذا احلب هلؤالء الشعراء فإن صالح عبد الصبور هياجم عزيز أباظة، وهو 
هياجم توجهات عزيز أباظة فيام يتعلق بالشعر احلر ويقول:
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غريبة  ألفاًظا  يلوكون  يتأدبون  حني  وهم  التاريخ،  ىف  يعيشون  الناس  بعض  مازال   ...«
احلالوة  الديباجة،  إرشاق  احلبك،  حسن  السبك،  جودة  اخللق:  وجوه  ىف  قذًفا  يقذفوهنا 
والطالوة، ويغفل هؤالء الناس عن أن هذه األلفاظ »التحف« يرددها رجال حتف ال ندرى 

كيف زايلوا أماكنهم ليزامحونا ىف حياتنا احلرة املتجددة«.

ويوجه )ىف مقال له ىف األخبار: 4 مايو 1956( حديثه إىل عزيز أباظة فيقول:

»سيدى.. إنك تفهم الشعر من خالل شوقى، لقد كان شوقى شاعر زمانه، وكان أميز ما فيه 
رسعة استجابته ملقتضيات العرص، فكتب املرسحية، وكتب الشعر الشعبى، وعنى بأن يكون 

قريًبا إىل الناس، فتعلم منه، وإال فدونك واملتحف«.

)100(
من  أباظة  عزيز  وبني  ناحية،  من  وزمالئه  هو  بينه  الفارق  عن  الصبور  عبد  صالح  ويعرب 

ناحية أخرى فيقول:

»إن قيمتنا األوىل ـ كشعراء ـ أننا عرصيون، ومن هنا ينبع فهمنا للشعر. فشعرنا ليس نمنمة 
وال توشية وال غلبة بالقول، ولكنه ذواتنا ىف حريهتا وقلقها وتشوقها إىل مستقبل سعيد وغد 
ىف  هلا  ليمكن  وتعميقها  اإلنسانية  النفس  إثراء  مستهدًفا  ليهبها  احلياة  من  يأخذ  وهو  أفضل، 

األرض، وليصبح اإلنسان، كل إنسان، ملًكا«.

»ونحن مطمئنون إىل غايتنا وموقفنا، ألن الزمن معنا، وألن أعيننا مفتوحة فلن خيدعنا أحد«.

)101(
يقدم صالح عبد الصبور الشاعر الرتكى ناظم حكمت حني رثاه )آخر ساعة: 19 يونيو 
1963( تقدياًم بديًعا، وكأنه يبحث ىف تراثنا العربى أو يتمنى أن يكشف فيه وجود مثل هذا 

الشاعر القومي:

»إن ناظم حكمت أحد شعراء الصدق اإلنسانى الكبار، وقد مات بعد أن أجهد قلبه »ال 
بالنيكوتني وال بتصلب الرشايني« بل ألن قلبه كان مع املستقبل ىف مكان«.
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»أدرك ناظم حكمت من خالل جتربته الطويلة ىف الشعر منذ عام 1925 إىل أن مات، ومن 
خالل ثقافاته املتعددة، ومن خالل رؤيته رس البالغة الشعرى عرف أن رس الوصول إىل قلب 
القارئ هو البساطة، لكنها البساطة املعقدة إن صح هذا التعبري، هذه البساطة التى ختفى وراءها 
رصيًدا هائاًل من الثقافة واخلربة واملعرفة اإلنسانية، البساطة التى متتلئ كل كلمة فيها باملعانى 

كأهنا امرأة حبىل بالتوائم«.

احلياة  بلغة  الشبيهة  واخلطابية،  التالعب  من  اخلالية  البسيطة  الكلامت  هذه  القارئ  »جيد 
اليومية، عامرة بالشجن واالنفعال، حتى لتوشك أن ختلع القلب«.

»وما أحرانا أن نفكر تفكرًيا جاًدا ىف نقل تراثه إىل العربية، فهى جترية غنية لنا، ألن ناظم حكمت 
كان أحد الذين وفقوا أبلغ توفيق ىف املالءمة بني قضية اجلامهري وبني التعبري الفنى عنها«.

)102(

حكمت  ناظم  الرتكى  الشاعر  عن  حديثه  من  واحد  عام  بعد  الصبور  عبد  صالح  ويكاد 
يكرر نظرته إليه، وهو ما نراه ىف تقييمه للشاعر األسبانى لوركا ىف مقاله )األهرام: 24 يوليو 

:)1964

»... وكان أوضح ما ىف شاعرية لوركا هو هذه املصاحلة القوية بني الرتاث واجلديد، فهو 
الشعرية ومقدرته عىل  الغجرية، مل يدع موهبته  ينبوعه األول، وهو األغانى  إىل  اهتدى  حني 
الغجرية  األغانى  هذه  من  أخذ  بل  وجاذبيته،  الرتاث  إغراء  أمام  تتضاءالن  اجلديد  اخللق 
املتفتح  بالرؤية اجلديدة لكل مظاهر احلياة،  امليلء  العامل احلسى  جوهرها وأرسار روحها هذا 
لأللوان والظالل والروائح وامللمس تفتًحا شبقيًّا، واحلزين ىف الوقت ذاته حلضور املوت ىف 
كل حلظة، وتوقفه عىل مفرق الطريق القادم. أخذ لوركا هذه الروح وصاغها صياغة جديدة 

هى صياغة إنسان معارص مثقف قرأ شكسبري وهيجو وكالدرون وغريهم«.

»هذه املصاحلة القوية بني الرتاث واملعارصة هى أوضح ما يميز لوركا، وثمة مصاحلة أخرى 
ىف شعره هى املصاحلة بني املرسح وبني الشعر الغنائى. فلوركا مل يدخل املرسح بعد أن أجدبت 
موهبته كشاعر غنائى شأن بعض الشعراء املحدثني، ولكن املرسح والغناء امتزجا بأيامه مًعا. 
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الفراشة«،  »تعويذة  األوىل  مرسحيته  ومعها  غجرية«  »أغانى  خيرج  األدبية  حياته  أول  ففى 
الشعر  من  جمموعة  يكتب  ألبا«  بارناردا  »منزل  العظيمة  مرسحيته  نجاح  بعد  أيامه  آخر  وىف 
بالواقعية،  املمتزجة  برمزيته  القديم  األسبانى  املرسح  سليل  هو  ومرسحه  »السونيتات«.  عن 

وبحضور املوسيقى والرقص عىل املرسح، بل واندماجها العضوى ىف األحداث املرسحية«.

)103(
كان صالح عبد الصبور يقدس اللغة، ومن ذلك ما يرويه من نصوص تروجنيف الروائى 

الرويس:

»ىف أيام الشك، وىف السنني املوحشة الكئيبة من أقدار أمتى، أنت وحدك أيتها اللغة ملجئى 
وعونى، أيتها األلفاظ القوية احلرة الصادقة، ولوالك لوقعنا ىف هّوة اليأس ونحن نشهد ما يصنع 

بالوطن، عندما نفكر فيك نعرف أن مثل هذا اللسان البد أن يكون لسان أقوام أحرار«.

)104(
وكام كان يقدس اللغة فقد كان معنيًّا إىل حد كبري باألخالق، وهو ينعى خراب الذمة ىف ذيل 

أحد مقاالته )األهرام: 23 أبريل 1963(:

»َمْن املسئول عن خراب الذمة األدبية والفنية هذه األيام؟ لقد ضاعت احلدود بني ثالث 
التأليف،  هي:  الثالث  والكلامت  يقدمه،  الذى  باالسم  الفنى  العمل  عالقة  عىل  تدل  كلامت 
رابعة  كلمة  وهناك  مؤلًفا،  مقتبًسا،  نفسه  يسمى  املرتجم  أصبح  فمنذ  والرتمجة،  واالقتباس، 
ضاعت ىف الزحام وهى كلمة )بقلم(، فامدام األديب قد كتب هذه األوراق بقلمه سواء كان قد 

اقتبس أفكارها من أديب آخر، أم ترمجها باحلرف، فمن حقه أن يكتب دون تورع )بقلم(«.

الكلامت واحرتامها، فال يسمح هبذا  الناقد عندئذ أن يقف حارًسا عىل قداسة  »إن مهمة 
التزييف، بل يفضحه بكل عنف، ولكن رجل البوليس وحده ال يكفى، بل البد أن يساعده 
ا من حمبة األخالق  صفري الرأى العام. إن مهمة رجل البوليس أن يستنكر اجلريمة وأن ينرش جوًّ
الفاضلة والقيم النبيلة واملثل العليا، والرأى العام يستعني عىل ذلك بعزل املجرم فهل يستطيع 

الرأى العام األدبى أن يساعد النقاد ىف القضاء عىل خراب الذمة األدبية«.
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)105(
البريوتية:  )اآلداب  العاملية  عن  احلديث  كثرة  من  ضيقه  يبدى  الصبور   عبد  صالح  كان 

فرباير 1967(:

»ولو أردت أن أذهب بحديثى قريًبا من هذه الندوة لقلت إن ما أثارها هو كثرة تردد لفظ 
»العاملية« ىف حياتنا احلديثة، سواء ىف أعمدة الصحف أو أحاديث اإلذاعة والتليفزيون، حتى 
لقد أومهتنا هذه األدوات اإلعالمية أننا قد رصنا إىل قمة املجد، وأنه قد أصبح لدينا من كل 
أيًضا؟  لنا شعر عاملى  يشء ما هو عاملى، فامدام لدينا مرسح عاملى وفكر عاملى فلم ال يكون 
وقد ظن بعضنا أن ترمجة بعض قصائد هنا وهناك هى السبيل إىل العاملية، ناسني أنه لكى نكون 

عامليني البد أن يكون لدينا ما نعطيه للعامل«.

»ورأيى املتواضع أنه مازال أمامنا طريق طويل، وأن أدبنا احلديث ىف معظمه تقليد لألدب 
احلديث ىف بعض بالد العامل، والتقليد ليس عاًرا ىف مرحلتنا هذه، ولكن عىل أن نخرج منه إىل 
جمال االبتكار واإلبداع، ولعلنا حني نضع األمر ىف هذا احليز أن نحس قلياًل بالتواضع، وأن 

نرفع تراثنا عن أكتافنا لنستطيع أن نقيم قاماتنا من بعد«.

)106(
ومن املهم أن نروى للقارئ ما أراده صالح عبد الصبور من تصوير لعالقته بالشاعر اإلنجليزى 

ت. س. إليوت، وهو أهم شعراء الغرب ىف رأيه أو ىف حياته بل ىف نقده وذكرياته أيًضا.

ونبدأ بأن نروى انطباع صالح عبد الصبور عن الدعاوى التى كانت تثور من حني آلخر 
عن تأثره هو شخصيًّا ىف كتابته ملأساة احلالج بام كتبه إليوت ىف »جريمة قتل« وهو يقول ىف هذا 

الصدد:

»ولقد ُشغل كثري من النقاد باملقارنة بني مرسحية إليوت الشعرية »جريمة قتل ىف الكاتدرائية« 
وبني مرسحيتى »مأساة احلالج« حتى غدا هذا املوضوع أحد املوضوعات الرئيسية ىف األدب 

املقارن ىف جامعاتنا العربية«.
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الشاعر،  أصالة  ينفى  مما  الرسقة  أو  باملحاكاة  اهتام  ففيه  املوضوع،  هلذا  غريى  يفزع  »وقد 
ولكن رجاًل مثىل قرأ نظرية إليوت ىف املوروث األدبى البد أنه قد نقد هذه احلساسية املريضة 
)كذا ىف النسخة املطبوعة بني أيدينا، وأظن أن األصل: »قد نفد من هذه...(، فليس الرتاث إال 

حلقات ممتدة يفيد منها الحق من سابق، ومتعلم من معلم«.

»ولكنى ـ إنصاًفا لنفسى ـ أقول إننى مل أنسج عىل منوال إليوت، ومل أقع حتت أفراس عربته 
املطهمة، فامزال لدى تصورى اخلاص للمرسح حتى هذا الفرع الذى تنتمى إليه املرسحيتان، 
الفارسية،  »التعزية«  مرسحيات  أيًضا  إليه  تنتسب  الذى  والقداسة،  االستشهاد  مرسح  وهو 

ومرسحية »القديسة جون« لربنارد شو، و»رجل اهلل« جلان أنوى... وغريها«.

)107(

له حدود،  الصبور إلليوت كناقد فلم يكن  الذى كان يكنه صالح عبد  التقدير  أما مدى 
ومن العجيب أننى دون أن أعى هذا املوقف الصبورى من إليوت كنت عىل الدوام أقف نفس 
خالف  أو  نزاع  كل  فوق  النقدية  قدراته  أتصور  كنت  فقد  الصبور،  عبد  صالح  من  املوقف 

وتقدير:

»ولعل أكرب أثر إلليوت ىف تفكريى هو أثره كناقد، فهو إذا طعن بعض وصفائه ىف شاعريته، 
مثل روبرت جريفز الذى كتب عنه أسوأ ما يكتب، هو ناقد أمجع عىل ثقافته ونفاذ فكره وعمق 
النظريات  أصحاب  الكبار  النقاد  أسامء  إىل  اسمه  يضاف  أن  بالشك  املستطاع  ومن  حاسته، 

النقدية، مثل أرسطو ولسنج وكولردج وريتشاردز وغريهم«.

)108(

ومن الطريف أن صالح عبد الصبور كتب مقااًل ممتًعا )الدوحة: يناير 1979( عن تاريخ 
إليوت مع السيدات الالئى عرفهن ىف حياته، وذلك حتت عنوان »شاعر وثالث نساء«. وىف 

هذا املقال عربَّ صالح عبد الصبور عن وعيه بالنظرية النقدية إلليوت حيث يقول:

النقدية، شأنه ىف ذلك شأن كثري من كبار  »ولقد كان إلليوت نظراته أو إن شئت نظريته 
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القصيدة وشاعرها.  الشعراء، وقد نستطيع أن نوجز أحد مالحمها ىف تأكيده عىل العالقة بني 
فالقصيدة اجليدة عمل خيفى فيه الشاعر نفسه ال يكشفها، ومن ثم فإن بحث الناقد عن املالمح 
النفسية للشاعر ىف قصيدته هو بحث خائب متصيد للسوانح التى ال تثبت أمام البرص النقدى. 
والشاعر احلق عنده هو َمْن خيفى عواطفه اخلاصة وراء ستار من املوضوعية، ولعله ىف ذلك 
يريد أن جيعل من درس الشعر درًسا ملادة الشعر وصوره قبل أن يكون درًسا لتاريخ األدب 
أو لعلم النفس املرىض، وأن يصحح مسار مدرسة النقاد االجتامعيني ىف ولعها بتقييم الشعر 
حسب داللته االجتامعية، ثم املدرسة النفسية ىف إقباهلا عىل تلمس العوارض النفسية ىف سري 

الشعراء وحيواهتم واختاذها مدخاًل إىل فهم الشاعر وتقييمه«.

)109(
ىف  قدم  قد  الصبور  عبد  صالح  كان  عاًما   15 من  بأكثر  هذا  قبل  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
»املجلة« )مايو 1963( كثرًيا من نصوص إليوت التى نرشها الشاعر اإلنجليزى ىف عدد من 
كتبه ومنها »الشعر والفلسفة« وكتابه عن »الشعر واملرسح« و»جتربة القصيدة«، وقد قدم صالح 

عبد الصبور هذه املختارات حتت عنوان »خمتارات معارصة ىف فهم الشعر ونقده«.

)110(
وهو ىف سبيل حديثه عن الشعر األجنبى ومعرفته يثنى عىل أربعة من أدبائنا ومفكرينا أفادوه 
بجهودهم، وأول هؤالء أو أمههم هو الدكتور عبد الرمحن بدوى، وعىل الرغم من أن صالح 
عبد الصبور توىف قبل عبد الرمحن بدوى بأكثر من عرشين عاًما، إال أنه حرص فيام كتبه عنه عىل 
قدر كبري من اإلنصاف بحيث إنه يمكن لنا أن نتخيله مل يكتب ما كتب إال بعد وفاة عبد الرمحن 
بدوى أو عىل األقل بعد أن نرش مذكراته وتعرض ملا تعرض له من هجوم دراويش النارصية 
واليسار وَمْن إليهم، ولنقرأ هذه الفقرة القوية الدالة املوحية التى كتبها عبد الصبور، وكأنه كان 

من وراء الغيب يستشف موقف بعض معارصيه من رجل عظيم:

»... وال أظن أن أحًدا من أبناء جيىل مل يقرأ مؤلفات الدكتور عبد الرمحن بدوى ومرتمجاته، 
والدكتور بدوى رجل قوى الشخصية العقلية والذوقية بالشك؛ لذلك فإن نيتشه أو شوبنهور 
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أو أرسطو الذين قدمهم لنا ليسوا هم ذواهتم احلقة، بقدر ما هم صور منعكسة ىف مرآة بدوى. 
فقد صنع بدوى بالفلسفة املعارصة وبالفن املعارص ما صنع ابن رشد والفارابى بأرسطو القديم، 
إذ قدموه لنا فيلسوًفا مشغواًل بمشاكل املجتمع اإلسالمى العقلية، وكذلك فعلوا بأفالطون 
احلكيم وبأفالطون الالهوتى. وكان صنيع بدوى هو أن جعل روحه القلق الشاعرى املتطلع 

لآلفاق البعيدة حيلق فوق هؤالء األعالم، ويظلهم بجناحيه الواسعني«.

أن  اإلنجليزية  قراءة  ىف  نتعثر  ونحن  لنا  وكيف  جيحد،  وال  ينكر  ال  بدوى  فضل  »ولكن 
نرتاد هذه القمم األوملبية الشاخمة، أو نتسلل إىل هذه الغابات اجلرمانية السوداء. فليجز اهلل عنا 

الدكتور عبد الرمحن بدوى خري اجلزاء«.

)111(
وتأتى بعد هذا إشادته بالدور التثقيفى والتوجيهى لصديقه بدر الديب:

»ولكن صديًقا قدياًم يسبقنى ىف اجلامعة ببضعة أعوام قال ىل ذات مرة: إن جمموعة شعر 
اليوت ترقد ىف مكتبة اجلامعة التى كان يعمل هبا، ثم استعارها ىل، وقرأناها مًعا، وقرأنا خطراته 

النقدية أو بعضها أيًضا مًعا«.

»كان ذلك الصديق هو الناقد القصاص بدر الديب، وال أظن أن كثرًيا من أهل زماننا يعرف 
أمور الفن واألدب معرفة حقة كام يعرفها بدر، وال أعرف أحًدا حتمس لتجربتى الشعرية ىف 
إباهنا األول كام حتمس هلا بدر. ولقد كتب بدر مقدمة ديوانى األول »الناس ىف بالدى« عام 
1957، وىف بيته احتفلت احتفااًل يتياًم هبذا الديوان حني صدر، فأْومل بدر وليمة دعا إليها حفنة 
من صحابنا، وذكرنى بام كان يقال من أن القبيلة كانت إذ نبغ فيها شاعر أوملت الوالئم ودقت 

ا قد نبغت أو قاربت النبوغ«. الطبول، عىل فرض أننى كنت حقًّ

)112(
كام تأتى إشادته بصديقه الدكتور عبد الغفار مكاوى وثقافته واطالعه:

»وال أذكر صديقى بدر الديب إال وذكرت صديقى عبد الغفار مكاوى. فقد كان عبد الغفار 
اجتياز  إىل  متطلًعا  أى  أمثاله،  وصف  ىف  القاموس  يقول  كام  طلعة  مثقًفا  ـ  ومازال  ـ  مكاوى 
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الواقع الثقاىف إىل آفاق جديدة، وهو الذى حدثنى عن جمموعات من الشعر األوروبى ىف مكتبة 
اجلامعة كان قد سبقنى إىل قراءهتا وحمبتها«.

)113(
كذلك يثنى صالح عبد الصبور عىل جهد الدكتور حسن عثامن أستاذ اإليطالية ىف ترمجة 

دانتي:

»والشك أن جهًدا كهذا اجلهد جدير بأن يستغرق عمًرا خصًبا، ينفق ىف القراءة ومعاودة 
إال  يثمر  ال  كله  اجلهد  وهذا  والرجل.  والبيئة  العرص  ومراجعة  والتنقيح،  والرتمجة  النظر، 
باحلب، حب املرتجم للمرتجم له، وكل تلك البد أن تتوجها أمانة علمية نزهية تكاد تصل ىف 
جتردها إىل حد التصوف. ومما الشك فيه أن هذا كله قد توفر للمرتجم اجلليل الدكتور حسن 
عثامن، واملشتغلون باألدب ـ حتى َمْن مل تسعدهم الظروف بمعرفة األستاذ اجلليل ـ يغرفون 
ويسمعون من هذه اللغة بدانتى وكوميديته التى افتتن هبا، وهذا الوفاء الذى يمأل قلبه ونفسه 

للشاعر العظيم«.

)114(
الشعر والثقافة من ذكر  الصبور عن حياته ىف  و ال خيلو األمر ىف هنر حديث صالح عبد 

الدكتور لويس عوض وطبيعة مشاركاته املبكرة ىف النقد األدبى:

الباكر  لويس عوض ىف شبابه  الدكتور  كتاب  الزمان  ذلك  القراءات ىف  معامل  »وأذكر من 
لرتمجة  مقدمته  له  أذكر  كام  حسني،  طه  حتريرها  يرأس  كان  التى  املرصى«  »الكاتب  جملة  ىف 
إىل  مشغواًل  الوقت  ذلك  ىف  عوض  الدكتور  كان  ولقد  شلىل،  للشاعر  طليًقا«  »بروميثوس 
جانب الرؤية الفنية باجلانب االجتامعى ىف نتاج األدباء الذين عنى هبم، فإذا كان بدوى يقدم لنا 

هؤالء األعالم كأرواح قلقة، فإن لويس يقدم لنا أعالمه كعقول مدركة فاعلة«.

)115(
العامة  اآلراء  بعض  ىف  نتأمل  أن  غري  من  يستقيم  كله  احلديث  هذا  أن  أظن  فال  وأخرًيا، 
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ومها  الشعراء  غري  من  عرصه  أعالم  من  اثنني  ىف  الصبور  عبد  صالح  أبداها  التى  والكاشفة 
توفيق احلكيم، وطه حسني.

وال أزال أكرر ما ذكرته من قبل من أن قدرات صالح عبد الصبور النقدية، وقدرته املتميزة 
كأستاذ لألدب وتارخيه تتبدى بوضوح حني نقرأ رأيه ىف طه حسني.

ومن اإلنصاف أن نشري اآلن إىل أن رأى صالح عبد الصبور أو تصويره لعالقته بطه حسني، 
كان تصويًرا جيًدا بديًعا، وأن صالح عبد الصبور مل يكتبه إال بعد وفاة طه حسني بسبع سنوات 
عىل األقل، لكنه يظل صاحلا للتقديم حتى اآلن، إذ استطاع عبد الصبور أن يلمس جوهًرا مهامًّ 
ىف عالقة طه حسني بمعارصيه، وهو يتحدث ىف مذكراته ىف أكثر من موضع عن أستاذه، لكنه 

يبلور احلديث عن عالقتهام بقوله:

قلب  افرتقا، وولدت ىف  ثم  الزمن  ردًحا من  »... واصطحب طه حسني وتوفيق احلكيم 
احلكيم جفوة لطه حسني ما غابت عنى مالحمها، منذ رأيت توفيق احلكيم ال يتحدث عن طه 
حسني إال بقوله: الشيخ طه، بل لقد سمعته مرة ينسبه إىل مدرسة الناشئني البالغيني، ويلحقه 

باملنفلوطى«.

»ولكنى هنا ال أريد ترديد حديث املجالس، فام هذا من دأبى، ولكنى أريد أن أقول إن طه 
حسني كان شمًسا ساطعة حتب أن تدور حوهلا الكواكب، كان كالمها ـ العقاد وهو ـ فنانني 
كبريين ىف فطرتيهام يعرفان الناس كام يعرف الفنانون خمالطيهم من البرش، وخيضعان ىف ذلك 
لدوافع املحبة والبغضاء، ويستجيبان ىف ذلك لسمر السامر، وسعاية الوشاة، ومهس اآلذان. 
فرغم أننى ىف واقع األمر كنت تلميًذا لطه حسني، إال أن ما أفسد بينى وبينه هو أن أحد الوشاة 
حني كتبت كتابى نقل إليه أننى هامجته ىف هذا الكتاب، ومن ذلك اليوم قلب ىل طه حسني ظهر 

املجن، كام كان يقول قدياًم«.

)116(

وبعد قليل يستأنف صالح عبد الصبور تقديم أحكامه عن طه حسني فيقول:

»... ويبدو ىل اآلن بعد تسارع السنني أن كال الرجلني، كان حيس بعظمته بالغ اإلحساس، 
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بأن  حقيًقا  العقاد  وكان  املقابر،  عىل  قارًئا  يكون  بأن  حقيًقا  حسني  طه  كان  فقد  احلق،  وهلام 
هنا  ومن  الروح،  واشتعال  العقل،  شجاعة  من  الرجالن  وهب  ما  لوال  ديوان  كاتب  يكون 
كان إحساسهام العظيم بعظمتهام. كان طه حسني يوسع ىف جملسه لألتباع واألشياع، ويضيق 
باألنداد وأشباه األنداد، ولعل ذلك هو رس اجلفوة املبكرة بينه وبني توفيق احلكيم، ولعىل اآلن 
حني أذكر أننى عشت ىف زمن عاش فيه طه حسني، والتقيت به شخًصا لشخص ىف عام 1950 
حني درس لنا ىف كلية اآلداب وقرأنا عليه أبا العالء املعرى، حتى توفاه اهلل بعد بضعة وعرشين 
عاًما ثم مل أقرتب منه إال ملاًما بينام اقرتب منه املخاتلون وأشباه األدباء.. حني أذكر ذلك كله 

أدركه وأفهمه وأعذره«.

وربام كان من األوفق أن ننقل عن صالح عبد الصبور ملخًصا آلرائه ىف ذلك الكتاب الذى 
كان سبًبا ىف برود العالقة بينه وبني طه حسني.

)117(
وهذا هو جوهر رأى صالح عبد الصبور ىف توفيق احلكيم:

»أما احلكيم فلقد علمنا األوائل أن لكل زمان قطبه، وهو قطب أهل الفن ىف زماننا، وال 
املريد بني يدى شيخه كامليت بني يدى  القائل: »إن  إذا اهتدينا بقول  ختلص رعايتنا للفن إال 
غاسله«، وإنى ألنكر عليه أشياء ىف فنه، فريدنى إليه قول الصوىف القديم »وُيكره للمريد مفارقة 

أستاذه«.

»لقد كنا قدياًم نتناشد نثر توفيق احلكيم كام نتناشد الشعر، وها نحن اآلن نلقاه فنحدثه، وها 
هو ذا حيدثنا حني يلقانا، وها هم أوالء بعض الكتاب يقرنون بني اسمه وبعض أسامئنا، فلنقنع 
بذلك من احلياة حظًّا، أما ما دار بينه وبينى من حديث قليل أو كثري خالل عرشين عاًما من 

املعرفة، وما أحببت منه وما كرهت، فذلك للزمان«.

)118(
منها  باجلهل  أشبه  أهنا  )وهى  بديًعا  وصًفا  اإلعدادية  املرحلة  الصبور  عبد  صالح  يصف 

بالعلم( حني يتحدث عن كتاب املنتخب ىف الثانوية وهو يقول:
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»كان الكتاب منجاًم جمزًءا، وكانوا يوزعونه مفرًقا عىل طلبة املدارس عام بعام، وىف املرحلة 
الثانوية، إذ مل تكن املرحلة اإلعدادية قد استحدثت بعد لتكون أشبه باجلهل منها بالعلم«.

)119(

يتأسف صالح عبد الصبور عىل ضياع كتاب »املنتخب« ويد العبث التى مارست هبا ثورة 
1952 سياستها مع التعليم فيقول:

»وجممل القول هو أنه لو مل يكن هلذا الكتاب النفيس من فضل سوى أنه قاد شداة الشعر إىل 
عامل األسالف العظيم، لكان هذا سبًبا كافًيا لبقائه بني أيدى طالب املدارس، ولكن يد العبث 
التى عبثت بالتعليم كله حمت من املدارس هذا الكتاب فيام حمت من علم وخلق، ووضعت بني 
أيدى التالميذ أسوأ النامذج من شعر معلمى املدارس ومفتشيها، وأكثر النامذج ركاكة من نثر 

متصدرى الساسة وأشباه الساسة، وهلل األمر من قبل ومن بعد«.

)120(

عن  يتحدث  حني  املحدثني  املحققني  سلوك  مهذب  بأسلوب  املقصود  عبد  صالح  ينتقد 
طبعة اللزوميات التى يقتنيها فيقول:

»ومن الغريب أن الطبعة التى قرأهتا حينئذ هى ذاهتا الطبعة التى اقتنيها اآلن وأعود إليها 
حني ينتابنى احلنني إىل صوت أبى العالء الوادع الكسري، فلم أعرف فيام صدر بعد ذلك طبعة 
اجلاملية  باملطبعة  العربية،  حمبى  أحد  بمعونة   ،1933 عام  ىف  مطبوعة  وهى  وأوثق،  منها  أدق 
بمرص، عىل ورق بني األصفر واألبيض، ودون أن حيتال عليها اسم حمقق يزعم لنفسه سبًقا إىل 
فهم النص، ويثبت اسمه بأحرف أكرب من أحرف اسم صاحب الكتاب، كام جرت العادة ىف 

هذه األيام الغرباء«.

)121(

وأخرًيا فإن صالح عبد الصبور يقص ذكرياته عن عبد احلليم حافظ بطريقة مؤثرة تذكرنا 
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عهده  بداية  ىف  رشع  احلليم  عبد  أن  وهى  الفنى،  وتارخينا  الثقاىف  وجداننا  عن  غائبة  بحقيقة 
بالغناء لصالح عبد الصبور الذى مل يشتهر ككاتب لألغانى، كام أن صالح عبد الصبور كان 
هو الذى أخذ بيد عبد احلليم ليعرفه بشاعر األغانى العظيم مرسى مجيل عزيز.. وثالثتهم من 

الزقازيق حيث كتبت بعض هذه الفصول ىف هدوء، وكأنى أستحرهم أمام عينى:

بعامني،  يكربنى  وكان  بالزقازيق،  الطلبة  مقهى  عىل  عرفته  صديق  يد  مرة  ذات  »أخذت 
وقد أتم دراسته ىف معهد املوسيقى، وأقام ينتظر تعيينه مدرًسا للموسيقى، أخذته من مقهى 
الطلبة بعد أن توثقت بيننا صلة الصداقة ألقدمه إىل مرسى مجيل عزيز ىف مقهى مجاعة األدباء 

الضاحكة«.

»وهكذا عقدت الصلة بني عبد احلليم شبانة الذى سمى نفسه فيام بعد بعبد احلليم حافظ، 
وبني مرسى مجيل عزيز، ولكن مرسى تباطأ ىف الكتابة لعبد احلليم، وىف دفعه إىل ساحة الشهرة، 
الطويل،  كامل  أحلان  وعىل  مثلها،  أكرر  مل  التى  كلامتى  عىل  معتمًدا  الغناء  احلليم  عبد  ودخل 

صديقنا ىف ذلك الزمان ىف الصعلكة القاهرية«.

»ال أريد ىف هذا املقام أن أتطفل عىل ذكرى مطرب أحبه املاليني، ونادم امللوك واألمراء، 
وتسنم أوج الشهرة، ولكنى أذكر أننى فوجئت بنعى عبد احلليم وأنا ىف اهلند فلم أملك إال أن 
نلتقى مصادفة  بينى وبينه إال حني  باعدت  العرشين عاًما األخرية  أن  يفد خلاطرى  أبكى ومل 
فنتبادل السالم واملجاملة، ولكن ما وفد خلاطرى كان أننا أنفقنا سنوات ثالًثا أو أربًعا ال نكاد 

نفرتق إال عىل موعد ونشق طريقنا ىف احلياة جاهدين جمهدين«.
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الفصل الثانى

صالح عبد الصبور مع األستاذ العقاد

)1(

ربام يعجب القارئ لتقريرى أن العقاد كان أكثر الشعراء تأثرًيا ىف صالح عبد الصبور وفكره 
وشعره ونقده ونظرته للحياة، لكن هذا هو ما نكتشفه عند قراءة صالح عبد الصبور بتمعن 
وشمول، وقد تفاوتت أحكام صالح عبد الصبور ىف شأن األستاذ العقاد عىل نحو مدهش، بل 
مذهل، وكان لكل حكم أسبابه ودوافعه، لكن أكثر هذه األحكام إنصاًفا كان ذلك املقال الذى 
كتبه صالح عبد الصبور عن شاعرية العقاد ىف العدد اخلاص من »جملة اهلالل« الذى صدر ىف 
أبريل 1967 ىف عهد رئاسة حترير األستاذ كامل زهريى لتلك املجلة العريقة، ففى هذا املقال 
ختىل صالح عبد الصبور عن منطق رد الفعل، وارتدى مسوح القضاة العادلني، وخلص من 

ذاتيته وانفعاالته، وتسنم منصة النقد املنصف املتجرد من اهلوى.

)2(

ومما هو جدير بالذكر أن صالح عبد الصبور استطاع أن يلخص رؤيته املنصفة ملكانة العقاد 
ىف تاريخ الشعر العربى عىل نحو دقيق، بل عىل نحو مستوف للدقة، وبوسعنا أن نالحظ أنه انتبه 
إىل بدايات العقاد احلقيقية ومل ينظر إليه كام فعل آخرون عىل أنه أتى بشعره ىف الثالثينيات بعدما 
أسس مدرسة الديوان، وهو اخلطأ الشائع الذى تقع فيه كتابات كثريين من الذين يتحدثون 
عن تاريخ الشعر العربى املعارص، وعن دور العقاد فيه، فال يلتفتون إىل حقيقة أن قامته طالت 

شوقى وحافظ، وسبقت غريمها منذ أصدر ديوانه األول ىف 1916.
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)3(

ا  ونعود إىل مقال صالح عبد الصبور الذى حيا فيه شاعرية األستاذ العقاد بكل صدق مقرًّ
له بالتفرد والتميز والتفوق ىف زمنه، وىف سباق الشعر العربى كله.

يستهل صالح عبد الصبور مقاله بقوله:

املتميزين، ذلك ألن  العربية  َمْن نعرفه بشعره، فالعقاد شاعر من شعراء  »إذا كان الشاعر 
الناقد يستطيع حني يقرأ شعر العقاد أن يميزه عن شعر سابقيه ومعارصيه، وأن يدرك أن هلذا 
األثرية. وتلك ثالث خالٍل هن من  املتميزة، وموضوعاته  املعرب رؤيته اخلاصة، ولغته  القلم 

أمارات الشاعرية«.

»ولن نستطيع أن ندرك مكانة العقاد الشعرية حق اإلدراك إال إذا نظرنا إليه ىف إطار زمنه. 
فقد صدر أول دواوين العقاد ىف عام 1916، وشوقى ىف منفاه، مل يتم ثقافته العربية بعد، ومل 
وكان  اجلارية،  احلوادث  ونظم  األقدمني،  بمعارضات  ذرًعا  ضاق  أن  بعد  املرسح  إىل  يفزع 
املقطوعات  يرسل  كان  فقد  صربى  إسامعيل  أما  كاد،  أو  الشعر  عن  كف  قد  إبراهيم  حافظ 

الرقيقة اهلشة، فإذا حاول أن يطيل أنفاسه هبطت به صنعته القليلة إىل دارج النظم«.

»كانت موجة الكالسيكية اجلديدة قد استوفت غاياهتا منذ أن انطلق هبا البارودى ىف الثلث 
األخري من القرن التاسع عرش، فردت إىل الشعر فصاحته، ونأت به عن ركاكة عرص الشعر من 
باللغة وموسيقاها، ذلك  إىل لون مرشوع من االحتفال  لذاهتا  البديعية  املحسنات  إىل  القصد 
كان هو اجلانب األدائى من موجة الكالسيكية اجلديدة، أما اجلانب االنفعاىل فهى )مل تضف( 
إليه كثرًيا. فالشعر العربى منذ العرص اإلسالمى يعانى من مرض بالغ اخلطورة، يظل هو أهم 
مالحمه الكالسيكية، ذلك الَعَرض هو نقص إدراكه لوظيفة الشعر بالنسبة لشاعره، وبالنسبة 

للمجتمع عىل حد سواء«.

)4(

العرب  النقاد  الشعر والشعراء ىف نظر  الصبور بعد هذا بعض صور  ويتناول صالح عبد 
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مما يريد به التمهيد حلديثه عن شاعرية العقاد إىل أن يصل إىل مرحلة البارودى، وهى املرحلة 
السابقة مبارشة عىل العقاد.. وهو من خالل هذا االستعراض يؤكد عىل مكانة العقاد الشاعرية، 

وقيمة شاعريته ىف الزمن الذى وجد فيه، وهو يصل ىف هذا إىل أن يقول:

»... ومن احلق أن البارودى، نظًرا ملكانته االجتامعية، وامتالء حياته وخصوبتها، قد حاول 
متأثًرا بشاعره األثري الرشيف الرىض أن يكتسب بعض املالمح الذاتية، ولكن شوقى كان أقل 
استقالاًل من البارودى حني بدأ يقرض الشعر حتى أواسط حياته الشعرية قبل احلرب العاملية 

األوىل، فظلت هذه النظرة السلفية إىل الشعر والشاعر بادية ىف نتاجه، بل مهيمنة عليه«.

»كان ذلك هو اجلو الشعرى الذى تنشق فيه العقاد أنفاسه األوىل، ولعل أهم ما حيسب له 
أنه مترد عليه مترد الشجاع، ومل يتلكأ حوله تلكأ املداور:

الطبيعة وخماوفها وخوالج  إال حماسن  بواعثه  وما  بواعثه،  فنيت  إذا  إال  يفنى  »والشعر ال 
إال  يتقيد  أن  ينبغى  ال  و»الشاعر  العقاد(،  ديوان  من  األول  اجلزء  )مقدمة  وأمانيها«  النفس 
)مقدمة  الصادق«  الشعور  عن  اجلميل  التعبري  املطالب،وهو  مجيع  فيه  يطوى  واحد  بمطلب 

اجلزء الثانى من ديوان العقاد(.

وأخريا هذا البيت املشهور:

والشـاعر الفذ بـي الناس رمحنوالشعر من نفس الرمحن مقتبس

كتب العقاد هذا البيت من أبيات هذه القصيدة التى تتحدث عن الشعر ووظيفته بالنسبة 
لشاعره وبالنسبة للمجتمع، بينام كانت أصداء بيت شوقى املعروف »شاعر األمري وما بالقليل 

ذا القلب« مازالت ترتدد«.

)5(
وإذا كان اليشء باليشء يذكر فمن املفيد أن نذكر أن صالح عبد الصبور بعد أقل من عرش 
سنوات من مقاله هذا حني كتب مذكراته »عىل مشارف اخلمسني« حاول )ونحن نكرر الفعل: 
حاول( أن يكون أقل إنصاًفا للعقاد، لكنه مل يستطع، ومن املفيد أن نتأمل بعض ما يورده صالح 
عبد الصبور عن األستاذ العقاد ىف مذكراته »عىل مشارف اخلمسني«، ومن اجلدير بالتأمل أن 
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َمْن يصادفهم من  العقاد مثاًل أعىل يقيس عليه  املبكر كان يرى  صالح عبد الصبور ىف شبابه 
عباقرة احلياة، ونحن نراه وهو يتحدث عن إبراهيم الرسوجى أول األساتذة الذين صادفهم ىف 

حياته، حياول أن يصوره بالقياس إىل العقاد فيقول:

العقاد قد وهب  العقاد، ولكن  إبراهيم كان ىف ملاحية عقل  »وأنا شهد اهلل اآلن، أن عقل 
التنظيم والرصامة ىف القراءة واإلنتاج، بينام كانت حياة إبراهيم فوىض ختتلط بالفوىض، كان 
يمشى وقامته الطويلة تتأرجح كرشاع مركب تدفعها الريح، وهو موزع بني الدكان واملقهى 

وسمر الليل، ال حتتوى يمينه املال إال ريثام حترقه دخاًنا أزرق«.

)6(

وال ختلو مذكرات صالح عبد الصبور بعد هذا من حديثه عن شاعرية العقاد، وهو حياول 
أن يتطاول عىل هذه الشاعرية فإذا بنفسه توقفه عند حده ببيت أبى العالء املعرى الشهري، وانظر 

إليه وهو يقول:

بدأت  أننى  الغريب  املتنبى، ومن  استهوانى ىف  ما  ذاته  العقاد هو  يستهوينى ىف  ما  »وكان 
بعكس املتوقع قارًئا للمتنبى وأبى العالء، ثم جتاوزهتام إىل العقاد وطه حسني، ولعله مل يوهن 
صلتى بالعقاد املفكر إال قراءتى للعقاد الشاعر، بينام توثقت صلتى بطه حسني املفكر خالل 
بعض  قال  كام  الشعر  عن  لقال  نفسه  العقاد  أنصف  ولو  الفنان،  الكاتب  حسني  لطه  قراءتى 
القدماء، وأظنه اخلليل بن أمحد حني سئل مل ال ينظم الشعر؟ فأجاب بام معناه أن ما يرضاه منه 

ال يتيرس له، وما يتيرس له ال يرضاه«.

»معذرة، فقد أوشكت حني كتبت هذا الرأى القاطع أن أضيق بنفسى، فام العقاد هبني ىف 
امليزان، ولست أخشى من تالميذه املتعشقني له وملا جادت به قرحيته، ولكنى أخشى من كلمة 

خميفة ألبى العالء يقول فيها:

ال تظلمـوا املوتى وإن طال املدى

إنـى أخـاف عليكمـو أن تلتقـوا

البيت فأنظر ىف شعره اآلن فأجد وسط الرمل واحلىص  »وإنى لريدنى إىل اإلنصاف هذا 
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والرتاب بعًضا من الترب الالمع، لكنه ليس وافًرا بحيث تنهض للعقاد حجة بينة ىف ملكوت 
الشعر«.

هكذا يقول صالح عبد الصبور دون بينة توازى بينته التى أظهرها ىف حديثه السابق )أبريل 
1967( عن العقاد وشعره.

)7(
أننا نجد  الطريف  باملنقود، ومن  الناقد  الذاتية ىف عالقة  ونأتى إىل بعض مالمح اجلوانب 
صالح عبد الصبور ىف مذكراته يعرتف بكل شجاعة بخوفه من اللقاء بالعقاد، وعن مربرات 
النص  هذا  ولنقرأ  حقه،  ىف  للعقاد  عابرة  بشهادة  الحق  وقت  ىف  سعادته  وعن  اخلوف،  هذا 

اجلميل الذى ورد ىف كتابه »عىل مشارف اخلمسني«:

»ولعىل مازلت حتى اآلن أتردد ىف لقاء الغريب خوًفا أال يكون قد جرى لديه ذكرى، فأحار 
عندئذ كيف أقدم إليه نفسى تقدياًم يرضيه«.

»وقد كان ذلك شأنى مع العقاد -يرمحه اهلل- فقد كان بعض أصحابنا ىف السنني األوىل من 
رواد جملسه ىف أيام اجلمعة، وكانوا يدعوننا إىل ذلك، فنؤجل اللقاء ما استطعنا، متذرعني بشتى 
املعاذير، وال نستطيع أن نبوح بام ىف دخائلنا، وهى أننا نخشى أن نكون قطعة من زوائد املشهد 

ىف هذه املرسحية األسبوعية التى كان العقاد العظيم ينفرد فيها بمعظم األدوار«.

وأصبحت،  الشعرى،  التجديد  بحركة  مرص  ىف  اسمى  واقرتن  أمور،  ذلك  بعد  »وجرت 
ا للعقاد العظيم«. دون أن أعد هلذا األمر عدته، خصاًم فكريًّ

)8(
حتقيق  عىل  العقاد  ساعدت  التى  العوامل  كنه  شديد  باجتهاد  الصبور  عبد  صالح  يدرس 

نظرة خاصة، أو صياغة رؤية متميزة لدور الشاعر.

ويطرح صالح عبد الصبور ثالثة احتامالت من املمكن أن يكون كل منها بمثابة السبب 
بأن هذه  القول  إىل  يميل  لكنه كام سنرى  الفذة،  الرؤية  إىل مثل هذه  مبكًرا  العقاد  ىف وصول 
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بأن  القول  إىل  يميل  للشعر، وإن كان  العقاد  تكوين رؤية  اجتمعت عىل  قد  الثالثة  األسباب 
العامل الثالث من هذه العوامل كان له األثر األكرب.

يقول صالح عبد الصبور متسائاًل وجميًبا أو حماواًل اإلجابة من خالل طرح ورد:

»كيف واتت العقاد هذه النظرة للشعر؟«.

الغزليني وعند  إثارة من تقليد عربى نحيل املالمح نجده كام قلت ىف شعر مدرسة  »أهى 
التى كانت تشمل  الوطنية واحلضارية  النهضة  آثار  آثار  أثر من  أم هى  العرب،  بعض شعراء 
النثر  التاسع عرش، وهى قد آتت بعض أكلها ىف  القرن  أوائل  العربى كله منذ  مرص والرشق 
مبكرة حني خلقت املرسح وترمجت الرواية، ومها فنان مستحدثان، بينام مل تستطع التأثري ىف هذا 

الفن العربى التقليدى إال متأخرة واهنة؟«.

»أم هى، قبل ذلك كله، أثر من آثار شذرات الثقافة الشعرية األوروبية التى عرفتها مرص، 
وعرفها العقاد وهو حدث يشدو الشعر ويردده؟«.

ورسعان ما جييب صالح عبد الصبور عىل االحتامالت الثالثة التى طرحها فيقول:

الشعراء  نبالء  إىل  نفسه  نسب  رأينا  كام  فالبارودى  كله،  ذلك  حمصلة  األمر  يكون  ال  »ومل 
قد  الفنية  الوطنى ومدرسته  فيه عن خاص وجداهنم، واحلزب  الذى حتدثوا  فعرف شعرهم 
أهلبوا النفوس، وكان زعيمهم مصطفى كامل يعتمد عىل الشعر املنثور ىف حتريك قلوب الناس 
وعواطفهم، فخرجت هذه املدرسة بالشعر نوًعا ما عن دائرته التقليدية )عىل الغاياتى ومقدمة 

ديوانه(، أما العامل الثالث، ولعله أمهها، فهو شذرات الثقافة النقدية األوروبية«.

)9(
ثم يفصل صالح عبد الصبور دوافع إيامنه بمثل هذه النظرية، فيقول:

»كان النقد الشعرى األوروبى، وبخاصة اإلنجليزى، ىف تلك الفرتة يعيش ىف ظل كلامت 
الشاعر والناقد العظيم صامويل تيلور كولدرج )1772 ـ 1834(، ويشاركه بعض أثره وليام 
املعلم الشهري ماتيو أرنولد )1822 ـ 1888( بشعره ونقده  هازلت )1778 ـ 1830(، ثم 
عىل السواء، فضاًل عن األثر الذى خلفته أشعار اخلمسة الكبار: شلىل، وبايرون، ووردزورث، 

وكيتس، ووليم بليك. أما أكرب األثر الفكرى فكان للمفكر اإلنسانى توماس كاراليل«.
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»وليس من اليسري أن نجمع هؤالء مجيًعا ىف حتديد فكرى وذوقى واحد، إال إذا استعرنا هلذا 
اجلمع هذا التحديد املرن »الرومانتيكية اإلنسانية««.

»ومن أوضح معامل رومانتيكيتهم اإلنسانية أهنم يشرتكون مجيًعا ىف اإليامن برسالة الشعر، 
ففضاًل عن الدور األخالقى للشعر عند أرنولد، وكاراليل، نجد أكثرهم رومانتيكية وهو شلىل 
يقول: »أرجو أن يؤذن ىل ىف هذا املقام أن أعرتف بأنى أمحل بني جوانحى شهوة إلصالح العامل، 
عىل أنه من خطأ الرأى أن يظن قارئ أنى أكرس نتاجى الشعرى خلدمة اإلصالح االجتامعى 

وحده.. بل إن غرىض ال يتجاوز تقريب املثل األخالقية العليا«.

»أما كيتس فهو يذهب ىف قصيدته »أنشودة إىل الشعراء« إىل أن الشعراء هم محلة احلقيقة، 
حيث تستطيع أرواحهم الساموية أن تصل إىل الفردوس لتتسمع األحلان الفلسفية واحلكايات 
والتواريخ الذهبية من صداح بالبل السامء، فإذا عادت حدثت الفانني حديث بغضها وحبها 

وأحزاهنا وأفراحها، ثم علمتهم احلكمة وأهلمتهم سبل القوة«.

)10(
ويستطرد صالح عبد الصبور إىل تطبيق اكتشافه هذا عىل ما وجده ىف شعر العقاد ىف هذه 

الفرتة فيقول:

»ولننظر بعد ذلك ىف قصيدة العقاد »حظ الشعراء«، وىف قصيدته »الشعر« لنسمع أصداء 
تلك النظرة«.

»يقول ىف قصيدته »حظ الشعراء«:

أقامـوا عىل متن السـحاب فأرضهم بعيد، وأقــطار الســـــاء بعيد

جمانـي تاهـوا ىف اخليـال، فودعـوا رواحـة هـذا العيش، وهـو رغـيد

ويقول ىف قصيدته »الشعر«:

إنـى ألـوذ بشـعرى حـي يطرقنى مــن الطــــوارق نـزال وضيفـان

تفـىض لـه السـن الدنيا بـا مجعـت كأنمــا هــو ىف الدنيـــا سـليان
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ورسعان ما يصل صالح عبد الصبور إىل النتيجة التى يريد أن يقنعنا هبا فيقول:

»فالشعر إًذا عند العقاد سلوى نفس الشعر حني تنوب النوائب، وهو ترمجان الدنيا احلاكى 
عن حماسنها وبدائعها، وعربهتا وجوهرها«.

»تلك نظرة ختتلف كل االختالف عام درج عليه الشعراء ىف حديثهم عن الشعر ىف موروثنا 
العربى، وهى النظرة التى انطلق منها العقاد حني بدأ حياته الشعرية اخلصبة«.

لألدب  جيًدا  قارًئا  كان  الصبور  عبد  صالح  أن  إىل  ألشري  هنا  أتوقف  أن  بى  جيدر  ربام 
اللغة  قسم  ىف  )وخترجه(  دراسته  من  الرغم  عىل  األدب  هلذا  جيًدا  دارًسا  وكان  اإلنجليزى، 
العربية بكلية اآلداب، لكنه بفضل القراءة، والقراءة وحدها، كان قادًرا عىل أن يصل بمعرفته 

ىف هذا األدب وأثره إىل مثل هذا املستوى من االقتباسات الدالة.

)11(
وعىل هذا النحو الذى رأيناه كان متكن صالح عبد الصبور من رسم مالمح شاعرية العقاد 
من حيث تكوينها، ومن حيث صورهتا، وقد أصبح من اليسري عليه، بل من املنطقى أيًضا ىف 
رأينا، بعد هذا أن يتناول اجلوانب الفنية ىف شعر العقاد، وأن ينتقد ما شاء من هذه اجلوانب، 

ألن انتقاده لن يمس هذه الشاعرية بيشء بعد كل هذا التبجيل الذى قدمه، بل أجاد تقديمه.

واحلق أن صالح عبد الصبور ال خيفى إعجابه بشعر العقاد، وبتقنياته ومهاراته وقدراته، 
لكنه شأن كل شاعر ينظر ىف شعر َمْن سبقه كان جيد ىف شعر العقاد بعض ما يستحق اإلفراط 
يستحق  ما  وبعض  التعليق،  يستحق  ما  وبعض  فحسب،  الثناء  يستحق  ما  وبعض  الثناء،  ىف 
التحفظ، وبعض ما يستحق النقد أو حتى الرثاء، وىف كل هذه األحوال فإن صالح عبد الصبور 
كان حفيًّا بأن يبدو وكأنه يبنى آراءه ىف شعر العقاد عىل نظرة موضوعية تتجرد من جماملة احلّى 

أو خشيته، وتنترص للفن اخلالد الذى ال يمكن لناقد حصيف أن ينال منه ملا ليس فيه!!

)12(
وهكذا يبدأ صالح عبد الصبور ىف استعراض جممل إنتاج العقاد الشعرى، وتقديم أحكامه 

العمومية عىل هذا اإلنتاج من حيث مستواه وموضوعاته وفنياته، وهو يقول:
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»للعقاد عرشة دواوين، هى ثمرة ما يزيد عىل مخسني عاًما من التجربة الشعرية،من أشعارها 
الرفيع والدانى، والعميق والساذج، واحلافل باملوسقى واخلاىل منها اللهم إال العروض والقافية، 
وما حيسن أن تعيه األجيال، وما حتسن األجيال أن نسيته، فلم حيسب عليه بعد أن أخفق أن 

حيسب له«.


ىف  القسوة  ىف  مفرًطا  يبدو  الذى  احلكم  هذا  عىل  الصبور  عبد  صالح  يعقب  ما  ورسعان 

بعض جوانبه، فيقول:

»وليس ىف ذلك خمالفة ملا ورد ىف أول املقال من أن للعقاد رؤيته اخلاصة، ولو تتبعنا هذه 
له عن جوهر  املخالفة، كانت إحداها تكشف  إن هلا زاويتى نظر متخالفتني متام  لقلنا  الرؤيا 
هم  عنه  انكشف  فإذا  وتلمًسا،  حتديًقا  تضنيه  ثانيتهام  كانت  بينام  مسالكه،  له  وتنري  الشعر، 

التحديق والتلمس عاوده هم التعبري والتحبري«.

.......................................

تزال ىف مرحلة  العقاد كانت هى األخرى ال  إىل شعر  الصبور  نظرة صالح عبد  أن  ومع 
التحديق والتلمس، إال أهنا ىف واقع األمر نجحت ىف أن تعكس التأثر بالرغبة ىف تسييد حكم 
واحد أو طابع واحد عىل املجموع الشعرى للعقاد، ولست أجد ىف نفسى جرأة النتقاد صالح 
عبد الصبور ىف مثل هذه الطريقة من طرق احلكم، لكنى ىف الوقت ذاته أكاد أرى عبد الصبور 
وهو متأثر متاًما بطريقة العقاد احلريصة عىل الوصول إىل حكم إمجاىل، وإىل تغليب طابع واحد 

عىل الشخصية وإنتاجها عىل الرغم من تعاقب األحوال التى نتقلب فيها كبرش.



)13(
وربام جاز لنا أن نتجاوز هذه الفقرات رسيًعا لنتأمل صالح عبد الصبور وهو جيىّل احلديث 
العرب( وجون  الرومى )من شعراء  ابن  بينه وبني  العقاد موازًنا  الطبيعة احلسية ىف شعر  عن 

كيتس )من شعراء اإلنجليز( ويقول:

»كان العقاد ذا طبيعة حسية، ال نبغى بذلك القول إنه كان ولوًعا برغبات احلس، ولكن إنه 
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كان يستطيع اإلحساس باألشياء، وتبني األلوان والظالل، وتشمم الروائح وتلمس األشكال، 
وتلك موهبة بعض الشعراء مثل جون كيتس، وابن الرومى، والشعراء من هذا القبيل يوفقون 
إعادة خلقها خلًقا  الكائنات، وىف  احلياة ىف  بعث  احلسية ىف  الطبيعة  يعتمدون عىل هذه  حني 
ا، بحيث يستطيعون حني ينمون هذه الطبيعة ويتعهدوهنا أن يصلوا إىل مستوى من الرؤية  شعريًّ
احليوية للكون، فكأن الكون ىف ختلق مستمر وصريورة دائمة، بل ومزاوجة ومقاربة وتوالد. 
تتربج تربج  الطبيعة  »إن  العربى  الشعر  احليوية قول  الرؤية  يعرب عن هذه  ما  لعل من أوضح 

األنثى تصدت للذكر«.

»وكانت هذه الرؤية احلسية إحدى زاويتى رؤيته، وهى التى كان يتحدث فيها ىف أناشيد 
الصبوة والغرام«.

)14(
يتحدث صالح عبد الصبور عن اجلانب اآلخر من شاعرية العقاد، وهو يقدم هذا احلديث 
بذكاء الجًئا إىل مصطلح صكه سارتر، وهو يذكر املصطلح ويرشح معناه بحديث رسيع الجًئا 

مبارشة إىل تذكرينا بأن العقاد اختذ لنفسه مثال »املفكر الفيلسوف شاعًرا«.

وحيرص صالح عبد الصبور بذكاء عىل أن يقدم نفسه ىف صورة الناقد الذى يلتمس العذر 
للعقاد ىف مسلكه هذا، ولكنه ىف الوقت ذاته ال يرى للعقاد مزية ىف هذا السلوك، وهو يقول ىف 

هذا املعني:

»ولكن العقاد وقع ىف سن مبكرة ضحية لسوء فهمه لنفسه، ولو استعرنا تعبري سارتر لقلنا 
إنه قد وقع ىف سن مبكرة ضحية لسوء النية، وسارتر يستعمل هذا التعبري للداللة عىل لون من 
الكذب عىل النفس يقع فيه بعض الفنانني والناس مجيًعا، ويدرس عىل أساس هذا االصطالح 

شخصية بودلري وشعره ىف كتيب له«.

»ال صلة هلذا الكذب عىل النفس عند سارتر بالكذب األخالقى. فاإلنسان يصنع مرشوع 
حياته ىف سن مبكرة، إذ خيتار أسلوب هذه احلياة، ودوره فيها، ويرتب أفعاله املستقبلة، أو ما 
يطمح إليه من أفعال، وكثرًيا ما يكون هذا االختيار نابًعا من مغاالة ىف تقدير النفس، أو خطأ 
ىف حساب الظروف، أو جتاوز ىف رؤية اإلمكانات الذاتية. فاإلنسان عندئذ يصنع لنفسه مثااًل 
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خيتلف عن واقعه وقدراته، وحيدث عندئذ نوع من االنشطار ىف نفسه، أو نوع من الرصاع بني 
املثال والواقع«.

»أما املثال الذى اختاره العقاد لنفسه فهو مثال املفكر الفيلسوف، ال املفكر الفيسوف ناثًرا 
فحسب، ولكن املفكر الفيلسوف شاعًرا، وقد يكون مرجع ذلك قراءته ألبى العالء املعرى، 
واملتنبى ىف سن مبكرة كام يكشف عن ذلك ديوانه األول خاصة، ومجلة دواوينه عامة، وقد 
يكون مرجع ذلك ما قرأه عن جوته ىف كتاب كاراليل، وما يبثه كاراليل من إعجاب بجوته 

ىف معظم كتاباته«.

)15(
ويصل صالح عبد الصبور إىل تأصيل هذا الطابع الذى حرص العقاد عىل أن يسم به شعره، 
مشرًيا إىل أن هذا الطابع كان مسيطًرا عىل شعراء جيله من الذين تلوا عرص الكالسيكية اجلديدة، 
وإن كان العقاد من أقلهم إرساًفا ىف تغليب الطابع، ومع أن صالح عبد الصبور يكاد يعرتف بفشله 

ىف حتديد السبب الذى دفع هؤالء إىل مثل هذا التوجه إال أنه يبدى ثقة ىف حكمه هذا عليهم:

احلساس،  الشاعر  من  مكانة  أعىل  وال  شاعرية  أكثر  بالبداهة  ليس  الفيلسوف  »والشاعر 
فكالمها له طريقه وغايته، ولكن ألمٍر ما استقر ىف أذهان بعض الذين تلوا موجة الكالسيكية 
اجلديدة من الشعراء أن الشاعر الكبري البد أن يكون فيلسوًفا، وهم قد خلطوا بني أن يكون 
له فلسفة كام يكون لكل مثقف حساس ذى نزعة فنية، سواء كان شاعًرا أم مصوًرا أم موسيقًيا 
فلسفة ما، وبني أن يكون فيلسوًفا، فاتضح ذلك بنسبة كبرية ىف شعر العقاد، وبنسبة فاضحة ىف 

أشعار الزهاوى العراقى وغريه«.

)16(
الشاعر  بني  التفريق  احلريصة عىل  رؤيته  بإرصار ىف طرح  الصبور  عبد  صالح  وقد مىض 
الفيلسوف والشاعر احلساس، حتى بدا وكأنه وقع عىل كنز كبري إلثبات هذه الرؤية ورضب 
املثل احلى عليها من خالل شعر العقاد، وهو، وهذا من دالئل عظمته كناقد، جييد عرض رؤيته 
من  لفرتة  راجت  التى  الذهنية  الصورة  مع  متناقضة  تبدو  نعلم  فيام  أهنا  من  الرغم  هذه، عىل 
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الزمن وال تزال تروج عىل أيدى الكثريين الذين ينظرون إىل العقاد وشعره، عىل أنه قريب من 
أن يكون شعًرا ذهنًيا أكاديميًّا عىل نحو ما كان مرسح توفيق احلكيم، ىف رؤية نظرائهم، مرسًحا 

ذهنًيا للقراءة قبل أن يكون للتمثيل.

لكن صالح عبد الصبور، عىل عكس ما قد يتوقع البعض، كان ينترص للشاعر احلساس ىف 
آثار العقاد الشعرية وينتقد ىف املقابل الشاعر الفيلسوف ىف هذه اآلثار، وسواء أوافقنا صالح 
عبد الصبور عىل هذه الروية أم مل نوافقه، فإننا ال نستطيع أن ننكر قدرته النقدية ىف تقديمه هلذه 
الفكرة عىل نحو متامسك ومقنع.. وإذا نحن وافقناه عىل اكتشافه هذا أو عىل رؤيته هذه التى 
فرضها عىل إنتاج العقاد الشعرى، فإننا ال نكون قد اعرتفنا له بعبقرية نقدية فذة فحسب، وإنام 

نكون مدينني له أيًضا بالفضل ىف االلتفات إىل جانب مهم من شاعرية العقاد.

ولنقرأ ما يقوله صالح عبد الصبور ىف تقديمه هلذه الرؤية:

»... والشاعر الفيلسوف حيتاج إىل ملكة ال حيتاج إليها الشاعر احلساس. هو حيتاج إىل ملكة 
الرؤية الشاملة أواًل، ثم حيتاج بعدها إىل ملكة إدراك املفارقة واملشاهبة ال إىل ملكة إدراك التاميز 

وتوحد األشياء«.

من  اجلانبني  هذين  بني  التأثريى  الرصاع  مظاهر  تفسري  ىف  الصبور  عبد  صالح  ويمىض 
جوانب العقاد شاعًرا فيقول:

»مل تفتح هذه الرؤية الفلسفية عىل العقاد آفاًقا كتلك اآلفاق التى فتحتها له رؤيته احلسية، إذ 
ظل تعبريه عنها مقيًدا تارة بالتجريد والتبسيط اللذين تلجأ إليهام احلكمة العربية املأثورة، وتارة 

أخرى باعتساف النظرة وتعجلها«.

شاعر  عندئذ  فهو  وحسيتها،  الرؤية  وبساطة  العذبة،  الغنائية  من  العقاد  شعر  ينبع  »حني 
عذب الشعر، دقيق اإلحساس. وقلام تستخرج لنا فلسفته شيًئا ذا بال«.

)17(

هكذا يقول صالح عبد الصبور لكنه رسعان ما يستدرك ما يقرص به هذا احلكم عىل شعر 
العقاد خشية أن يأخذ أحد حكمه وينسحب به عىل إنتاج العقاد الفكري:
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»وال أريد هنا أن أخلط أو خيلط القارئ بني عامل العقاد الشعرى، وبني مقاالته النثرية أو 
كتبه التى تعنى بالفكر املجرد أو الفلسفة املحض، فذلك بحث ليس هذا حمله، وأرجو عندئذ 
أبيات  احلسية، وبني  الرؤية  لزاوية  عنانه  العقاد  فيها  يسلم  أبيات  بني  متأنية  مقارنة  نقارن  أن 

أخرى يسلم فيها عنانه لزاوية الرؤية الفكرية«

»فمن أبيات الرب األول مثال قوله:

شـوقى إليك ، وما أشــاق ملغنميا يــوم موعـــدها البعيد أال ترى
مـن وكره ، ويكاد يطفر من فميشـوقى إليك يكاد جيذب ىل غدا
إن مل يطعـك جناح هذى األنجمأســـرع بأجنحـة الساء مجيعها
وختــطها قبـــل األوان املـــربمودع الشمــوس تـسري ىف داراهتا

»ومنه قوله من قصيدة عنواهنا »تسلم«:

كـمــا خلفتهــــا عنـــديتســــلم هـــــذه الدنيــــا
قـــرب بمــــا جتنى عــــىل البعــدوحاسـبهــا عـــىل 
هتـديتســــــلم هــــذه الشـمــ أو  تؤنـس  التـى  س 
اللــ هداهـا  كانـت  ــه مكســــا ال مـن املهـــدلـــقـد 
جهـــد  ىف  األفـق  باجلهــــدجتــوب  تســــرع  ومـــا 
األنــــو حتجـب  جتـديوكانـت  فـال  تبــدى،  أو  ار 
والوجـدوكانـــت شـعلــة حـــرى اللــوعـة  مـــــن 

وبعد  إليه،  عودهتا  بعد  الشمس  حبيبته  الشاعر  يسلم  حني  الطفولة  نسمة  نلمح  »وأظننا 
بأرسها،  الدنيا  يسلمها  أن  يلبث  ما  ثم  األزهار،  ثم  األنجم،  ثم  األطيار،  يسلمها  نراه  ذلك 
القلب  ولغة  الدافئ  اخليال  من  ذكية  نفحة  ففيها  والتأمل،  بالقراءة  جديرة  كلها  والقصيدة 

الودود العاشق«.

الغزلية  قصائده  ومعظم  الطبيعة،  وصف  ىف  قصائده  من  كثري  القصائد  هذه  وادى  »ومن 
والعاطفية«.
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)18(

»أما أمثلة النوع الثانى فمنها قوله:

ا فحـي رأوا صغرية منه صاحوا: أى إفالسأعطيتهـم لؤلـــــًؤا حـــرًّ
فحـي غـريى  باحلـى  رأوا خريــزة منه قــالوا أكرم الناسوجادهـم 

»وحني يغلو ىف التفلسف يصبح األمر مزجًيا من الغموض والولع بالكلامت املأثورة كقوله:

احليــاةالنـور مـرسى الغدى ســــر  النور 
النـور وحى الصــالةالنـور لـــــب النهى
الفتى القناهالنـور شـــوق  شــــوق  النور 
اخلـواءأملحـــه بالـروح الح العيـون  ملـح 
أداهمـا تبـرص العـي مـن إال  معنــــــــاه 
اهلـدى سـبيل  ال مـا افـرتاه اهلـــداءهــذا 

»أو يصبح جمرد حكمة شائعة كقوله:

قد يكثـر املـال مقروًنا بـه الكدرال حتــسـدن غنــيًّا ىف تنعمــــه
واملـاء عنـد ازديـاد النيـل يعتكرتصفـو العيـون إذا قلت مواردها

»أو نظًرا إىل حكم الشعراء السابقني كقوله:

وتزهـــد ىف املـــدامـة واملـالحأبعد الشـيب ترغـب ىف الصالح
كتقـوى اللـص بات بال سـالحفا تقوى الشيوخ سوى اضطرار

)19(

نأتى بعد هذا إىل ثالث القدرات النقدية التى تدلنا عليها نظرات صالح عبد الصبور املتعددة 
واملتكررة واملتعاقبة عن شاعرية العقاد، وهى قدرته عىل نقد لغة الشعر.
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وربام نكون بحاجة إىل التذكري إىل أن حديث صالح عبد الصبور عن لغة شاعر كالعقاد قد 
ظهر ىف زمن مل يكن النقاد يعنون فيه باحلديث عن لغة الشعر ىف ظل ما كانوا يعتقدونه من أولوية 
احلديث عن األيدولوجيات واملضمون االجتامعى، ثم عن اجلامل الفنى والتجديد.. لكن صالح 
ىف  العنرص  هذا  مثل  تناول  أمهية  إىل  يلتفت  أن  استطاع  قد  كان  وشاعريته  بثقافته  الصبور  عبد 

الكتابة النقدية، عىل الرغم من الظن الشائع القائل بأن مثل هذا التناول ال يليق باملحدثني!! 

تارخيى  فهم  إىل  تستند  فيه عىل أسس موضوعية  قبله كان جييد احلديث  أو  بعد هذا  وهو 
لتطور استخدام اللغة وألفاظها، وفهم تارخيى أيًضا للقدرة عىل تطوير هذا االستخدام، وملدى 

نجاح من ينقدهم من الشعراء ىف حتقيق أو قيادة هذا التطوير.

)20(

والشاهد أنه يمكننا القول بأن صالح عبد الصبور قد نجح ىف هذا اجلانب من جوانب النقد 
نجاًحا فائًقا بحكم استيعابه العميق والدقيق لرتاث الشعر العربى بام فيه بالطبع من تراث العقاد 
وأقرانه، ونحن نستطيع أن نالحظ أنه كان معنيًّا بالقدرة اللغوية عىل الداللة وعىل الرمز أيًضا.

فمن حيث القدرة عىل الداللة كان عبد الصبور يرى قدرة العقاد عىل التحديد تفوق قدرته 
حيث  من  العلم  إىل  أقرب  الشاعر  العقاد  لغة  يرى  كان  فإنه  الرمز  حيث  ومن  اإلحياء،  عىل 
اهتاممها بالداللة الواقعية أكثر من اهتاممه بالداللة اإلحيائية.. وهو يفصل القول ىف هذا املعنى 

ىف فقرات مجيلة يقول فيها:

»... للعقاد لغته املتميزة بالشك، وهى لغة مبارشة، ال تعتمد عىل اإلحياء بقدر ما تلجأ إىل 
التحديد، وهى تنتسب إىل العربية الفصحى بأوثق رباط حرًصا عىل سالمة اللغة، وبعًدا عن 

علل الرتخص«.

لداللتها  ال  اإلحيائية  لداللتها  تستعمل  ملرموزات،  رموًزا  الشعر  ىف  األلفاظ  كانت  »ولو 
الواقعية، لكانت لغة العقاد أقرب إىل لغة العلم، فهو ال يبغى بث املعنى وإثارة إحياءاته وإثارة 
ظالله بقدر ما يعنى بكشفه كشًفا مبينًا واضًحا؛ ولذلك فكثرًيا ما يعنى العقاد باملعنى من املعانى 

تفريًعا وتنويًرا بحيث ال ُيبقى منه بقية حلدس القارئ وذكائه«.
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العقاد ىف قصيدة عنواهنا  بقول  نظرته هذه  مثاًل عىل صحة  الصبور  ويرب صالح عبد 
»عىل بحر احلياة«:

اليـوم بعـد اليـوم والنظـرة العجـىلأمـن نظـرة اآلبـاد واملثـل األعىل إىل
فقد عادت السـاعات توسـعنى ثقاللقـد كانـت األجيـال عنـدى قريبـة
فألفيتها صفــرا، ومل أمحــد السـفىلنظـــرت إىل علــيا احلـــياة أرودها
عـىل اليم مل يرضب يـدا فيه أو رجالفآلــيـت أقضيــها كمـن راح طافيا
تقــل ســـابح مل يـــدر أقبل أو وىلفـإن شـئت قل هـذا غريق وإن تشـأ

تتبع  عىل  العقاد  بقدرة  نواجه  األبيات  هذه  ىف  أننا  إىل  نظرنا  الصبور  عبد  صالح  ويلفت 
املعنى وتفريعه حتى ال يدع فيه بقية من بعده كام يقولون، وهو منهج عرفناه عند ابن الرومى 

شاعر العقاد األثري لديه.

)21(

ويرب عبد الصبور عىل هذا املعنى مثال آخر ببعض أبيات قصيدة العقاد ىف ذكرى »سيد 
درويش«، حني يتحدث عن الفن:

إنمـــا الفــن ىف الشـعو ب شـباب لـه الفـدى

فيـض مـا زاد مـن شـعور ومــــا هـام مبعـدا

ســـورة ىف عروقهـــا يتقـى بأســــها العـدا

ال أنـــي وال طنــــي وال ضجـــة ســـدى

أو نــديـم لشـــــارب الطـــال قــــد تـزودا

أو بـــكاء كمـــا بكـى سـائل يطلـب اجلـدى

سـؤددا للفــــن  كان  ســـيدا  اهلل  رحــــم 

ليـــت أحيــاءنـا األىل سـبقوا املـوت موعـدا
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وارتــــأوا مثــــــل رأيه واقتـدوا مثلا اقتدى

أكــــرب الظــــــن أنـه جـاور البحر فاهتدى

مفلـح من يكـون أســـتاذه البحـــــــر مزبدا

إنمــــا اللحـــن ترمجـان عـن النفـس مـا عدا

واصـــف لــن ترى له عــــــازال أو مفنـــدا

هكــــذا كان ســــيد صادق الوصف مرشدا

ما سـمعنا لشـعب مصــــر عـــــىل مـا تعددا

واصـــف كان مثــله مسـتـجـــابا مــــؤكدا

كل رهــــط أعـــــاره حلنــــه أســـلم اليدا

وحبــــــــاه بســــره ناطـق الوسـم منشـدا

غـدا أو  راح  عاطـل  وال  عامـل  مـن  ليـــس 

جتـــردا فقـــــري  أو  جملجـل  ســـرى  أو 

تنهــــدا ضعيــف  أو  مزجمـر  قـــــوى  أو 

جيــــــدا عــرفنـــاه  إال  دعـــاء  دعــاء  أو 

هكـذا يسـمع اخلليـــ ـقة مـن يسـمع الصدى

ويقول صالح عبد الصبور إن العقاد ىف هذه القصيدة عن سيد درويش يفصل غاية التفصيل، 
فهو ال يريد أن يقول ىف األبيات األوىل إال أن للفن كرامة أدركها سيد درويش فرعى حقها، وىف 

األبيات التالية يريد أن يقول إن سيد درويش قد عرب عن كل طوائف الشعب وحاالته.

)22(

الباهر  االستعامل  هذا  اللغة  يستعمل  العقاد  كان  إذا  أنه  حقيقة  إىل  الصبور  عبد  وينبهنا 
الضوء، احلافل بالتحديدات، فإنه ـ أى العقاد ـ ال جيد حاجة إىل فنون التعبري اإلحيائية كالتشبيه 
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أو االستعارة أو املجاز إال ىف القليل النادر، بل يلجأ ـ بداًل من ذلك ـ إىل حتديد املعنى وتتبع 
خطواته خطوة خطوة، حتى ىف حديث احلب والعاطفة:

البــــكاء ودع  اســـلها  فإهنـا ىف حبها ليسـت بـذات وفاءقــالـوا 
اثنتــــــان منــهـا  ألننـى أبكى ملن ال يسـتحق بكائيومصــيبتـى 
عـزاءمن كان يبكى األوفياء ففى األسى بعـض  أسـاه  اسـتحق  ملـن 

ومن قصيدة أخرى بعنوان: »مزج«:

اللــذات باســــم  وبيننا عمر لعمرك أو يزيد قليالسـمــيتنى 
فـال تقــديـم بينهـا وال تأجيالمـزج اهلـوى العمريـن ىف جيل
يدع غري اهلـوى جيال لنا وقبيالوحمــــا الفـــوارق كلهن فلم

آثار  إىل جانب مهم ىف  بأن يشري  العقاد  لغة  الصبور حكمه هذا عىل  ويردف صالح عبد 
العقاد الشعرية وإن كان ال يفيض وال يستطرد ىف احلديث عن هذين اجلانبني اعتامدا عىل ما 
سبق له أن تناوله من املعانى املرتبطة بعنرصى اإلدراك احلسى والذكاء اللذين يتحدث عنهام 

ىف عجالة.

ويعرب صالح عبد الصبور عن هذا املعنى مرة أخرى فيقول:

املقدرة  هذه  أوهلام  بشيئني،  عوضه  اإلحياء  من  تقريبا  شعره  بخلو  العقاد  فقده  ما  »ولكن 
عىل اإلدراك احلسى لألشكال والصور واأللوان، حيث تبدت ىف بعض قصائد الطبيعة عنده، 

وثانيهام بضع خطرات من الذكاء النافذ«.

)24(
وننتقل مع صالح عبد الصبور إىل جانب رابع من مكونات أسلوبه النقدى، وهو نقد بعض 
صالح  جييد  ما  األعامل  هذه  ومن  واحد،  آن  ىف  ومذهبيًّا  انطباعيًّا  نقًدا  الفرادية  العقاد  أعامل 
عبد الصبور تقديمه لقراءه برؤية خمتلفة حتمل سامت أسلوبه النقدى ومذهبه ىف قراءة الشعر 
وفهمه، وىف هذا الصدد نطالع إعجاب صالح عبد الصبور غري املحدود بديوان »عابر سبيل«، 
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كام  واألكاديميني،  النقاد  من  معارصيه  عن  ا  خمتلفًّ ا  نقديًّ ا  حسًّ إعجابه  مربرات  ىف  ونكتشف 
نكتشف مهارات ىف التحليل والتقييم مل تنل حقها من التسجيل والثناء حتى اآلن:

»من أطرف دواوين العقاد ديوانه »عابر سبيل« كان العقاد يريد به أن يبتدع بدًعا ىف الشعر 
العربى، وذلك بتحويل موضوعات احلياة النثرية إىل شعر، متأثًرا ىف ذلك بنغمة عرفها الشعر 

األوروبى وبخاصة اإلنجليزى، ىف أربعينيات هذا القرن«.

»ليس الشعر مقصوًرا عىل غرض دون غرض، ولكنه شائع ىف كل أمور احلياة، فالسياق هو 
الذى خيلق الشعر، ال اللفظة أو املوضوع«.

»كتب العقاد ديوانه ذلك متأثًرا هبذه الفكرة، والفكرة ىف حد ذاهتا فكرة طيبة، جديرة بأن تنتج 
شعًرا مل تستهلكه بعد قرائح الشعراء، ونرى العقاد هنا يكتب مثاًل بعنوان »عسكرى املرور«:

ومـــا لـه أبــــًدا ركوبهُمتحــكـم ىف الراكـــبي
بنانك حي تأمر والعقوبهلــهم املثـــــوبة مـــــن
ورض عـىل مهل شـعوبهمـر ما بدا لـك ىف الطريق
صعوبهأنـا ثــائـر أبـــًدا ومـا ىف أبــــًدا  ثــورتى 
أمـــر عـــىل وال رضيبهأنـا راكــــب رجـىل فال
العجيبـهوكــذاك راكــب رأسـه الدنيـا  هـذه  ىف 

»والعربة ىف هذه األبيات ـ كام قصد العقاد ـ ىف البيت األخري، أنه بالذكاء النافذ يستطيع 
الشاعر أن خيلع الشاعرية عىل فتات احلياة النثرية«.

»وتلك جتربة من جتارب العقاد، هلا فضل التجربة وحساهبا سلًبا وإجياًبا«.

)25(

القصصية«  العقاد  »مطوالت  يسميه  عام  احلديث  الصبور  عبد  صالح  يتناول  كذلك 
تناواًل خاطًفا، وهو مع هذا اإلرساع ىف التناول والعرض ينصف العقاد فيها إنصاًفا بالًغا 

ويقول:
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»... وقد فطن كثري من النقاد إىل مطوالت العقاد القصصية، سواء منها ما تناول موضوًعا 
الفلسفية كقصيدته »ترمجة شيطان«. وهذه األعامل  املشكالت  أو ما طمح إىل عالج  واقعيًّا، 
الشعر والفكر، ولعل  رائق من  إىل مستوى  ترتفع  أهنا  إذ  متأنية،  بوقفة  الفنية جديرة بالشك 
التى كانت من طبعه،  اللذين طمح العقاد إىل حتقيقهام ومها الرؤية احلسية  امتزاج العنرصين 

والفلسفة التى كانت من تبعه مل يتم له إال ىف هذه األعامل الفنية«.

)26(

بام سبق  مرتبط  العقاد وهو جانب  الصبور جانًبا خامًسا ىف شاعرية  ويتناول صالح عبد 
باالتكاء  نقده  ىف  يبدأ  هنا  ولكنه  الشعر،  تاريخ  ىف  العقاد  بمكانة  يتعلق  فيام  عنه  احلديث  له 
عىل أحكام حمددة صادرة عن دراسة شعر العقاد نفسه، وذلك ىف مقابلة اخللفيات التى تعنى 
بدراسة هنر الشعر العربى املتدفق عىل مدى القرون، ونحن نرى صالح عبد الصبور حريًصا 
عىل أن يصور العقاد ىف صورة »شاعر االنتقال«، وهى صورة ربام ترىض كل شاعر عظيم وربام 
ال ترضيه ىف آن واحد، ذلك أن كل شاعر عظيم يظن شعره هناية املطاف بالطبع.. وإن كان ىف 

ذات الوقت ال يامنع ىف أن يكون بمثابة األب الروحى للتالني له.

وتقديم  الذكى  التوصيف  عىل  قادر  نقدى  حس  عن  أيًضا  كاشًفا  احلكم  هذا  نرى  وهلذا 
املربرات هلذا التوصيف الذكى، ولنقرأ ما يقّوم به صالح عبد الصبور حكمه هذا:

الغرام ووصف  وأناشيد  التأمالت  إىل جانب  ففى شعره  االنتقال،  مرحلة  »العقاد شاعر 
العرشين مجيًعا من تسجيل  القرن  النصف األول من  الشعر ىف  ما نجده ىف دواوين  الطبيعة، 
لألحداث يصل ىف بعض األحيان إىل هاوية شعر املناسبات، ولسنا هنا بصدد اإلدانة األخالقية، 
أما اإلدانة الشعرية فال نستطيعها ألن العقاد ـ رغم متيزه ـ ليس إال حلقة من سلسلة شعراء 
حاول  ولو  حتى  األدبى  املوروث  سيطرة  قانون  بحكم  عيوهبم  منهم  يرث  الكبار،  العرب 

الشاعر الفكاك منه«.

هكذا حياول صالح عبد الصبور أن يتظاهر بالدفاع، بينام األمر ىف حقيقته ال يمكن توصيفه 
عىل أنه هتمة.. إال أن يكون هذا من تقنيات ناقد يؤثر أن يكون حمامًيا ىف قضايا يصنعها لنفسه كى 

يدافع فيها عن موقف يراه بحاجة إىل الدفاع قبل أن يكون املوقف نفسه من دواعى االهتام.
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)27(
لكننا ال نستطيع أن نمىض ىف هذا الطريق من دون أن نشري إىل أن األستاذ العقاد نفسه كان 
بمثابة املسئول األول عن هذا التوجه الذى سار فيه نقد صالح عبد الصبور هلذا الشعر، ولعل 
التوجه الذى عنى باهلجوم عىل  العقاد لذلك  أيدينا عىل ريادة  التالية تضع  فقرة عبد الصبور 

الوظيفة »العمومية« للشعر، ولنقرأ نص صالح عبد الصبور نفسه حيث يقول:

»... ومن احلق أن العقاد قد حاول ما أمكنه، ونجح إىل حد كبري، أن يتخلص من سيطرة 
هذا املوروث، بل لقد هامجه وندد به نثًرا ونقًدا هجوًما عنيًفا، ودعا ىف أكثر من مناسبة إىل أن 
يكون الشعر هو صوت الشاعر اخلاص، بل إن دعوته تلك كان هلا أكرب األثر ىف الشعراء من 
املرموق للشعر  الرتاث  املناسبات من  التى اجتثت شعر  املعاول  بعده، بحيث كانت من أهم 

العربى املعارص«.


يزال دون األربعني حني  نفسه، وقد كان ال  الصبور  فإننا نرى صالح عبد  ومع هذا كله 

سجل هذه اآلراء اهلجومية، يلجأ إىل عبارة من قبيل قوله:

»لكن يظهر أن ظروف احلياة كانت أقوى منه، هذه الظروف التى تدعو إىل التهاون الذى ما 
يلبث اإلنسان أن يبحث له عن تربير إنقاًذا لكرامة نفسه أمام نفسه«.

)28(
يلفت صالح عبد الصبور نظرنا إىل أن الطبيعة وظواهرها كانت من أهم ألوان التميز ىف 

املوضوعات التى تناوهلا العقاد.

وهو يشري إىل أن العقاد جيمع وصف الطبيعة بني شاعرين أو اجتاهني، أحدمها عربى رصف، 
وهو اجتاه جتسيم الطبيعة وإحيائها كام نجده بدرجات متفاوتة عند أبى متام، والبحرتى، ثم عند 
ابن الرومى ناضًجا واضًحا، وثانيهام اجتاه الفناء ىف الطبيعة فناء تصوفيًّا كام نجده عند شعراء 
اإلنجليز ووردزورى خاصة. ويرى صالح عبد الصبور أن دواوين العقاد األوىل كانت أكثر 

احتفااًل بالطبيعة من دواوينه املتأخرة.
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وهو يدلنا عىل أبيات للعقاد يتحدث فيها عن الطبيعة مجلة، فيخلع عليها صفات األنثى:

ضحك الغريـرة ىف عناق خليعضحـك الطبيعـة ىف الربيع كأنه
أبرصت نظرة ريبة وخشــــوعفإذا تبسـم ىف اخلريـف جبينهـا
أثنـاء شـيب ىف الشـباب رسيعكالغادة احلسـناء يغرب حسنها

ويقول ىف قصيدة عنواهنا: »النهر النائم«:
نعاس النهار باهلمس الضعيفمتهــل يـا نســـيم وال تكــدر
وكفـى يا غصــون عن احلفيفوقـرى ياطـري عـىل احلــــواىف
بســــر فيـــه أو حــلم لطيفلعــل النهـر ينطـق وهـو غاٍف
اللياىل هاتيك  طيف  اخلريفوحيكى  عهد  ىف  الوصل  لياىل 

ويقول ىف قصيدة عنواهنا: »العيش مجيل« حماواًل أن يعكس أفراح الطبيعة عىل نفسه:

صفحة اجلو عـىل الزر قــاء كاخلد الصقيل

ملــعة الشــمس كعي ملعــــت نحو خليل

رجفـة الزهر كجسـم هزه الشـوق الدخيل

حيـث يمـت مـروج وعـــىل البعـد نخيـل

قـل وال حتفـل بشـيد إنمــــا العيـش مجيل

)29(
ومن املالحظات الذكية التى كان لصالح عبد الصبور الفضل ىف اكتشافها أو ىف تسجيلها 
أن األستاذ العقاد حاول ىف أشعاره أن جيعل الكروان بدياًل للبلبل ىف أناشيد الشعراء، ويرجع 

 

عبد الصبور األصل ىف هذا االهتامم إىل تأثره بالشعراء اإلنجليز، والواقع أن صالح عبد الصبور 
يظهر ىف مثل هذه اجلزئية قدرة ذكية عىل ما نسميه اآلن »مهارات النقد املقارن« التى جتيد إظهار 
عنارص التأثري والتأثر بني أديبني خمتلفى اللغة، سواء أطلع أحد مبدعيهام عىل أدب السابق، أم 

كان االثنان معارصين معربين عن معنيني متقاربني أو معنى واحد:
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»فعنده )أى عند العقاد( أن الشعراء ىف مرص يتغنون بالبلبل بينام جيب أن يتغنوا بالكروان، 
لولع  امتداد  بالكروان  العقاد  ولع  نعلم هل  ولسنا  أجواء مرص.  يعيش ىف  الذى  الطائر  وهو 
وودورث  لولع  امتداد  هو  أم  فراس(،  أبى  إىل  ثور  بن  محيد  )من  باحلاممة  األقدمني  الشعراء 
وشيلىل بالقربة والوقواق. ولكننا لو تتبعنا صورة الكروان عند العقاد لوجدناها أقرب إىل النبع 
العربى ليست إال صوًتا مسعًفا عىل احلزن ومذكًرا باألحباب،  األخري. فاحلاممة عند الشاعر 
وصديًقا يصطفيه الشاعر حني يفتقد األصدقاء، فيبكى وتبكى احلاممة معه. أما كروان العقاد 
فهو خمتف ىف ظالم الليل، حملق مصعد ىف السامء متعبد هلل، حيدو الكواكب ىف رساها، ويتحدث 
لغة أسمى من كل اللغات، وىف قصيدة ثانية هو حمرم عىل الصيد عند الشعراء، أليف لعرسه، 

ومغن خالد ال هيبط إىل األرض«.

»كل هذه األنغام نجدها ىف شعر وودزورث، فالقربة عنده منشد أثريى يتدرى األرض حيث 
تكثر اهلموم، يبعث نغامت حبه ألليفته، بل إن وودورث يفضل القربة عىل البلبل حني يقول:

فالضوء الباهر مسكنك بال رشيك دع للبلبل غابته الظليلة 

يقول العقاد مثاًل:

بينـا أقول هنـا، إذا بك من هنا ىف جنــح هــــذا الليل أبعد باعد

ووددت يـا كروان لو ألفيـت ىل صوتي منــك عــىل مكان واحد

إن كنت تشفق أن أراك فال تزل ىف مسمعى وخواطرى وقصائدي

ويقول وودورث:

إليه ــصــت  أن ــا  طــامل ـــذى  ال ــوت  ــص ال ذلـــك 

ــــة ــــدرس امل إىل  ـــــى  ـــــاب ذه ــــــــام  أي

ذلك النداء الذى جعلنى أنظر متحرًيا ىف كل اجتاه

ــــــاء وامل والــــشــــجــــر  ـــب  ـــش ـــع ال ىف 

ـــا ـــائ ـــــم الـــتـــمـــســـتـــك ه ـــــك ول

ـــــروج ــــــوق امل ـــــالل الـــغـــابـــات وف خ
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ـــــال ـــــك ظـــــلـــــلـــــت آم ـــــن ـــــك ول

ــراه ي وال  الــقــلــب  ــه  ل هيــفــو  ــا،  ــب ح ظللت 

ويمىض صالح عبد الصبور خطوة أخرى ىف هذا االجتاه، فيشري إىل أن من قصائد العقاد ىف الطري 
قصيده عيش »العصفور« ومن املمتع عقد مقارنة بينها وبني قصيدة شيلىل الشهرية »إىل ُقربة«.

)30(
زماًنا« من حماولة  »املتأخرة  الصبور  عبد  نقلناه عن نصوص صالح  فيام  بدا  مما  الرغم  وعىل 
للتقليل من شاعرية العقاد، فإن هذه النصوص نفسها قد نجحت عن قصد ىف أن تلقى الضوء عىل 
دور كبري للعقاد ىف الشعر العربى املعارص مل حيظ بعد بام يستحقه من تكريم، وهو دوره النقدى 
الكبري الذى وصل صالح عبد الصبور ىف تقدير قيمته إىل حد وصفه بأنه »الدور الذى قام بتصويب 

مسرية الشعر العربى«.. هكذا وصل تعبري صالح عبد الصبور اجلميل أو اعرتافه النبيل:

القائل ىف أول  ينكر، فهو  العربى شأًنا ال  الشعر  العقاد ىف تصويب مسرية  »... كان شأن 
الزمان اجلديد: »إن الشاعر الذى ال نعرفه بشعره ال يستحق أن يعرف«.

»وهو باعث ابن الرومى من رقدة اخللود إىل ساحة احلياة واألحياء«.

»وهو الذى أوشك أن يزلزل معبد شوقى لوال أن قوائمه كانت من احلجر الصوان«.

)31(
وحياول صالح عبد الصبور أن يظهر تناقًضا بني موقف العقاد من الشعر ىف بداياته وموقفه 
من الشعر ىف املراحل التالية، وهو يبنى عىل هذا التناقض نظريته املربرة ملوقف العقاد من الشعر 
اجلديد الذى جاء مناقًضا آلمال أصحاب املذهب اجلديد ىف أن حيظوا بتقدير العقاد ال هبجومه، 
ومع أننا ال نوافق صالح عبد الصبور عىل طرحه إال أننا نجد ىف هذا الطرح أسلوًبا معتداًل حلل 

املشكل الذى خلقه التاريخ:

»... ولكن العقاد حني تقدم به العمر ضاق بشبابه، ومن هنا غض النظر عن كل ما حفل به 
الزمن اجلديد من أشياء.. لعل ذلك ومضة من ومضات شخصية العقاد، فإن رواد هذا اجلديد مل 
يكونوا من أبنائه العقليني أو الذوقيني، فقد كانت نظرة العقاد النقدية تنبع من النظرية الرومانتيكية 
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األوروبية التى جهرت بأن الشعر تعبري عن نفس قائلة، وليس االجتاه النفسى الذى تبناه العقاد ىف 
نقده ألبى نواس إال صورة صارخة هلذه الرومانتيكية، أما نحن )يقصد رواد الشعر اجلديد( فقد 
كنا بالتقريب ننتمى إىل مدرستني أو إىل رغبة التوفيق بني مدرستني، أوالمها الواقعية، وثانيتهام 
مدرسة التحليل اللغوى، وكنت أنا ـ بالتحديد ـ أقرب إىل املدرسة األخرية التى قد يكون النقاد 
القاهر اجلرجانى العظيم أول مبدعيها، وقد يكون ريتشاردز  العرب القدماء وعىل رأسهم عبد 

وإليوت أعظم أعالمها، عىل الرغم من أن الحقهم مل يعرف عن سابقهم شيًئا«.

»وأذكر ىف تلك السنوات أن دار جدل متصل عىل صفحات الصحف بني األستاذ العقاد 
وبني  بينك  املعركة  أخبار  ما  يسألنى سائل:  األمر حتى  آخر  أنا ىف  من  به،  فرحا  كنت  وبينى 
أتصاغر ىف  أن  ـ كنت حريًصا خالل هذا اجلدل كله  للتاريخ  ـ وهذه شهادة  العقاد؟ ولكنى 

خطابى للعقاد العظيم، وإال فكيف أنكر أيام حياتى حني كنت أقرأه مرتعد القلب والعقل«.

كتاباتى، هذا  العقاد عىل  تعليق  أتتبع  اليومية، وكنت  الصحف  ينرش ىف  اجلدل  »كان هذا 
التعليق الذى يكشفه خللصائه دون أن يدونه ىف األوراق، وكنت أسعد هبذا التعليق، حتى نلت 

من العقاد وساًما كرياًم«.

»لقد حال ألحد العاملني بالتليفزيون أن ينظم لقاء بني العقاد وبني أحد الذين ينتمون للتيار 
العقاد  فاختارنى  بمناقشته،  ينهض  لكى  خيتاره  عمن  العقاد  ليسأل  وذهب  اجلديد،  الشعرى 

قائاًل: أريد أن أناقش هذا الولد، فهو قد قرأ بعض اليشء فيام يبدو.. هو ليس جاهاًل«.

ونقل إىّل هذا الساعى ىف لقائنا اخلرب ففرحت به فرًحا كبرًيا، لوال أن عاجلت العقاد منيته، 
وتذكرت عندئذ قول القائل: »مناظرك نظريك.. ومحدت اهلل«.

»رحم اهلل العقاد العظيم«.

)32(

وإذا كان شعر العقاد قد حظى هبذه الرؤية اجليدة من قلم صالح عبد الصبور، فالبد أن 
نذكر أن الدور الفكرى للعقاد نفسه قد حظى بدراسة مجيلة كتبها صالح عبد الصبور ىف كتابه 

عن آباء الفكر املرصى احلديث.
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الفصل الثالث

فى تأبين صالح عبد الصبور

)1(
كان صالح عبد الصبور -رمحة اهلل- من أولئك الذين عركوا احلياة، وعركتهم احلياة، واجه 
منذ مرحلة مبكرة من حياته مشاعر احلب واحلقد، والنصح والتضليل، واإلعزاز والتقدير، 
وقرأ  وقرأ  قدمه،  حتت  ما  سحب  حياول  وَمْن  بيده،  يأخذه  َمْن  وجد  والتقليل.  واالستنكار 
الناس عنه ألقالم تنفخ ىف بيانه، وقرأوا ألخرى حتاول أن تذهب بكل قيمة لألشكال الفنية 

اجلديدة التى نفخ فيها صالح عبد الصبور روح الشعر.

عمل -رمحه اهلل- بالوظيفة وهى ىف الواقع أقسى املواقع عىل نفسية أمثاله، وىف هذا كله، كان 
-غفر اهلل له- بحسه الذى وهبه اهلل، وبشعوره قبل شعره أكثر الناس قدرة عىل متييز الصديق 
من العدو، وأقل الناس قدرة عىل متييز الصديق عىل العدو، وكفاه هذا فخًرا عىل مدى تارخيه 

األدبى والفكرى.

)2(
مىض صالح عبد الصبور يصعد درجات املجد ىف تأٍن، فيأبى عليه معارضوه أن يصعد فال 
يكون إباؤه إال أن حيّول التأنى إىل تفان يضاعف من رسعته من دون أن يضعف قوته. استحال 
اخلالف عنده إىل نوع من اخللق املتواصل يدفع به اهلجامت املتواصلة، ويضيف به إىل ماضيه 

وحارضه ومستقبله، الذى اليزال إىل اآلن مستقباًل.

ولعلكم تشاركوننى الرأى أن مثل هذا التحول الذى حييل اخللف إىل خلق ال يظفر به إال 
ذوو اخللق الرفيع.
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وكثري من الذين هامجوا مدرسة الشعر اجلديد كانوا ينهون مقاالهتم بإظهار التقدير واإلجالل 
واالحرتام لصالح عبد الصبور، أو خلقه الرفيع، أو قدرته الفائقة، أو قراءاته املوسوعية، أو 
ثقافته العالية، أو روحه الوثابة، أو عقليته الناضجة، ومل يكن هذا السلوك النقدى الذى يعىل 
من قدرة الشخص، وهيبط بقدر الفكرة، منسجاًم ىف الواقع مع إيقاع روح العرص الذى ظهر فيه 
صالح عبد الصبور، تلك الروح التى كانت ترصف النظر عن جالئل األعامل لتثبت نقائض 

األشخاص لتنتهى إىل هدم كثري من القيم والقمم ىف العرص الذى سبق صالح عبد الصبور.

 ولعلنا إذا تأملنا هذا املعنى بيشء من التعمق حني نخلو إىل أنفسنا بعد هذا احلفل ندرك 
إىل أى مدى كانت رفعة صالح عبد الصبور التى حالت بني األقالم وبني أن متسه ىف شخصه، 
وهى ىف سبيلها إىل حماولة هدم آثاره الفكرية، وعىل صعيد آخر إىل أى حد كانت مدرسته ثرية 

باألفكار التى اتسعت لكل املعارضني أن ينظروا إليها من أحداب وأصواب.

)3(
مل يكن صالح عبد الصبور ينفعل بشعره وهو يلقيه، وكان هذا مصدر حرية للناس، ومل يكن 
يلقاه، وكان هذا مصدر حرسة لشانئيه، ومل يكن خيضع ألعراف اإلدارة ىف  للنقد الذى  ينفعل 
السفر،  السفر، عىل  َمْن يطلب  أنه كان يوافق لكل  تعامله مع موظفيه، وأمورهم، وإنى ألذكر 
وكان َمْن حوله يريدون منه شيًئا من البأس، يضيف إىل رهبته التى كانت ذات شأن بال شك، 
مع كل ما أبدى وما أخفى من عواطف وطيبة، ولكن صالح عبد الصبور كان عنده ذلك اإليامن 
املستقر أن الذى بيده أمر هذا الكون ليس منا، ولكنه ىف أعىل عليني، ولعل هذا هو ذاته الدافع 
الذى كان وراء خلقه إذا أنفق فأنفق عن سخاء، وحني مل يعرف البخل وال الشح، وحني مل يكن 
من األدباء الذين أحسنوا إدارة ماليتهم وتطويعها للمستقبل، ومل يكن صالح عبد الصبور خيفى 
أنه يستبعد أن يمتد به الدهر، ومل يكن كذلك متوقًعا أن يمىض ىف ذلك الوقت الذى ذهب فيه، 

ولكنه كان عنده ذلك اإليامن املستقر أن الذى بيده أمر كل هذا، ىف أعىل عليني!

)4(
ليس من شأن ما يأتى من كالمى أن يقلل من قيمة صالح عبد الصبور كأمري لشعراء عرصه، 
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وأمري للشعراء الذين يأخذون ىف شعرهم عىل هنجه، ولكنى مع هذا ال أستطيع أن أغفل عن 
حراتكم اآلن إنكارى ألن يكون هذا هو حمور نظرتنا للرجل العظيم، وهو عندى ناقد كبري، 
بل ناقد أمري: متيز حس، ونصاعة عبارة، ونضوج فكرة، وإدراك للمغزى، وتقييم للمعانى، 
وتقدير للبيان، بعد عن الذاتية، إعالء للمواهب، وفهم آلثار البيئة من دون ارتكان عليها عند 
التقييم، نظرة ال تقف عند ما أمامها، ولكنها تضع النتاج الفكرى ال ىف السامء أو ىف األرض، 

وال بني السامء واألرض، ولكن بني النجوم، وهى بني السامء واألرض.

وال أظن أهيا السادة أنى أخالف هبذا عن نظرة أساتذتنا مجيًعا إىل شاعرهم الكبري، ولكنى 
أظن أهيا السادة، بل أعتقد أنه سيأتى يوم يكون لنقد صالح عبد الصبور قيمة هى ضعف قيمته 
اليوم أضعاًفا مضاعفة، وقد يكون مرجع ذلك إذا أذنتم ىل إىل حقيقة قد تغيب عن أحكامنا، 

لكنها ال تغيب عن إدراكنا، ذلك أننا قد نعرف أمهر الفنانني بأسهل مما نعرف أعدل القضاة.
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القادر  زكى عبد  محمد 
 )1982 - 1906(

الباب الثانى
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الفصل الرابع

محمد زكى عبد القادر
)1(

هو شيخ بارز من شيوخ الصحفيني املرصيني ىف عرص الصحافة الذهبى، احتل منذ أواسط 
عمره مكانة بارزة ىف الصحافة املرصية، وكان أسلوبه من أساليب الصحافة املتميزة بمبارشة 
املعنى وسالمة اللغة ودقة التعبري، فضاًل عن النجاة من اإلثارة واحلامس املفتعل، والعناوين 
اجلذابة، واالنحيازات األيديولوجية. وكانت له منذ مرحلة مبكرة مكانة متقدمة ىف املجتمع 

الثقاىف أيًضا، وظل حمتفًظا هبذه املكانة.

بدأ ىف كتابة عاموده ]وهذا هو الصواب ىف كتابة الكلمة[ اليومى »نحو النور« سنة 1938، 
واستمر كذلك حتى وفاته ىف 1982.

القدرة عىل اإلبداع والتاريخ، فكان صاحب جهد ىف احلياة القصصية، كام كان  وقد مجع 
أحد أبرز مؤرخى احلقبة الليربالية، وقد أرخ هلذه احلقبة من خالل جتاربه وخرباته فيها، ومع أنه 
مل يكن وفدى االنتامء إال أنه استطاع أن يقرتب كثرًيا من املوضوعية فيام ألف ونرش من كتابات 
تناولت تاريخ هذه احلقبة، وهو صاحب التعبري اجلميل »حمنة الدستور« الذى سمى به كتاًبا 

عرض فيه لتاريخ االنقالبات الدستورية ىف احلياة املرصية.

توىل رئاسة حترير »األهرام« و»األخبار« و»املختار«، كام أسس جملة ناجحة »الفصول«.  

)2(
ُولِد األستاذ حممد زكى عبد القادر ىف قرية فرسيس )الرشقية( وتلقى تعليمه االبتدائى ىف 
املدرسة اإلهلامية، ثم ىف مدرسة الزقازيق الثانوية التى حصل منها عىل البكالوريا )1922(، ثم 
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التحق بمدرسة احلقوق وهى مدرسة، وخترج فيها وهى كلية )1926(، وكان عليه أن يمىض 
الكتابة  ، فاجته إىل  نقابة املحامني  املؤهلة لقبوله عضًوا ىف  الوقت حتى يصل إىل السن  بعض 
وكان أول مقال نرش له عن ذكرى عيد اجلهاد )13 نوفمرب(، وقد أرسله للمقطم التى مل تكن 

جريدة احلركة الوطنية، لكنه نرش ىف الصفحة األوىل من اجلريدة.

 وقد عمل بعد ذلك حمرًرا ىف جريدة »السياسة« لسان حال حزب األحرار الدستوريني التى 
كان الدكتور هيكل رئيًسا لتحريرها، وأتيح له أن يقرتب من عدد كبري من أقطاب الفكر ىف 

ذلك الوقت. كام عمل ىف الوقت ذاته موظًفا ىف وزارة األوقاف.

واجته إىل بذل جهده ىف الدراسات العليا القانونية راوًيا تعطشه للمعرفة وللمنهج العلمى 
وهو ما ظل حمتفًظا به طوال حياته، حيث نال دبلوم القانون اخلاص، ونال دبلوم معهد العلوم 

اجلنائية، ودبلوم االقتصاد السياسى.

املعارف وكان موضوعها  وزارة  أجرهتا  األوىل ىف مسابقة  باجلائزة  فاز  وىف )1936( 
عالج  ىف  وأثره  اإلقليمى  والتعليم  عالجها،  ووسائل  البطالة  مشكلة  عن  بحث  تقديم 
البطالة،وقد نرشت األهرام هذا البحث ىف صفحتها األوىل، ثم فتحت له أبواهبا ليكون 

حمرًرا هبا.

)3(

ىف  فعمل  أغلقت  حتى  »السياسة«  جريدة  ىف  يعمل  القادر  عبد  زكى  حممد  األستاذ  ظل 
السياسة األسبوعية ، ثم ىف جريدة » الشعب« التى أصدرها إسامعيل صدقى ثم عمل باملحاماة 
واحتفظ حتى وفاته بمكتب للمحاماة ىف شارع رشيف، كان يضم مكتبته اخلاصة، وكان يامرس 

فيه القراءة والكتابة، ويلقى ضيوفه. 

وعمل حمرًرا ىف »األهرام« منذ 1937، وأنشأ جملة »الفصول« 1944 وظلت تصدر حتى 
1958، وملا ُشغل عنها ىف بعض األوقات توىل أمحد هباء الدين مسئوليتها، فقد كان واحًدا من 
الثالثة الذين تتلمذوا عليه فيها مع عبد الرمحن الرشقاوى وفتحى غانم ومعهم سعيد لبيب 
وأمحد حمروس، وتوىل املسئولية عن رئاسة حترير األهرام خلًفا ألنطون اجلميل باشا )1948 - 
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1950(، ثم انتقل إىل مؤسسة »أخبار اليوم« وأصبح واحًدا من رؤساء حترير »األخبار«، كام توىل 
رئاسة حترير »املختار«، وهى الطبعة العربية من املجلة الشهرية »خالصة القراء«.

وقد ظل األستاذ حممد زكى عبد القادر مواظًبا عىل كتابة عموده اليومى »نحو النور« منذ 
بدأه ىف »األهرام« 1938 وبعد انتقاله إىل »األخبار« وحتى وفاته، وهو واحد من أبرز كّتاب 
املتابعة، وإصابة اهلدف بطريقة مبارشة، والتعبري  اليومى بام عرف عنه من قدرة عىل  العامود 
الواضح عن الفكرة، فضاًل عام ميز كتاباته من حس إنسانى، وتأمل نفسى، واعتدال ىف الرأى 

والفكر، والتزام بالقيم اإلنسانية العليا، وارتباط بالوطنية وحركة املجتمع.

)4(
كان األستاذ حممد زكى عبد القادر  من أبرز الذين تولوا تدريس الصحافة ىف معهد الصحافة 
ىف جامعة القاهرة )منذ 1947(، واختري أيًضا أستاذا باملعهد العاىل للتمثيل، واختري أيًضا عضوا 
ىف جملس اإلذاعة األعىل كام اختري وكياًل لنقابة الصحفيني ، وقد توجت حياته بانتخابه عضًوا 
ىف جممع اللغة العربية )1980(، وشارك ىف مؤمتره األخري ببحث عن لغة الصحافة. وقد كان 
الشاعر حممد عبد الغنى حسن  امللقب بشاعر األهرام هو الذى ألقى  كلمة املجمع ىف استقباله 

عضًوا ىف جممع اللغة العربية. وهو الذى توىل تأبينه أيًضا.

وكان رأيه أن اللغة العربية كائن حى وال ينبغى هلا أن تتجمد عند أنامط واصطالحات معينة، 
والبد هلا من أن تأخذ من اللغات األخرى وتعطيها، وأن تكون مالئمة تعرب عن اجتاهات احلياة 

عامليًّا.

)5(
كتب األستاذ حممد زكى عبد القادر سريته الذاتية ىف كتاب مطول وقّيم بعنوان »أقدام عىل 
الطريق«، وقد نحا فيها منحى معتداًل مع تأمل هادئ، كام كتب تاريخ احلقبة الليربالية واحلركة 
الوطنية من وجهة نظره ىف كتابه »حمنة الدستور«، كام أرشنا من قبل، وقد أدار هذا الكتاب ـ كام 
هو واضح من عنوانه ـ عىل مدى االلتزام بروح احلياة الدستورية، وبنص الدستور، وبوجوده 
كمقوم للحياة السياسية، وقدم قرب هناية حياته تأمالت إيامنية ىف كتاب بعنوان »اهلل ىف اإلنسان«، 
إنتاج  أغلب  أما  ونفسيته،  وتصويره  اإلنسان  خلق  ىف  اإلهلية  العظمة  أرسار  إدراك  إىل  فيه  دعا 
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ينتقيها  القادر فقد متثل ىف جمموعات تأمالته لقصص وأحداث من احلياة كان  حممد زكى عبد 
من رسائل قرائه ومن معرفته املبارشة بأحوال الناس، ويعلق عليها بحس إنسانى رقيق مستهدًفا 
اإلصالح االجتامعى والفردى واخللقى، وقد كان جملًيا ىف هذا االجتاه وسابًقا إليه ىف عرص مل يكن 

قد عرف مثل هذا التوجه. 

وىف هذا الفن نرش جمموعات متوالية: »اخلواجة أبرامينو«، و»وعاء اخلطيئة«، «، و»اخليط املقطوع«، 
و»الدنيا تغريت«، »احلرية والكرامة اإلنسانية«، و»قال التلميذ لألستاذ،« و»رسائل ومسائل«. 

وىف بعض هذه املجموعات بدا األستاذ حممد زكى عبد القادر حريًصا عىل تقديم دراسات 
عن الشخصيات البرشية ذات املالمح اخلاصة، التى قدر له أن يكتشفها، ويتضح هذا بصورة 

خاصة ىف »نامذج من النساء« و»أشتات من الناس«.

)6(
مندور«  »أبو  فهي:  السكوت  محدى  للدكتور  الرواية  موسوعة  حرصهتا  التى  رواياته  أما 
اخلطيئة« )1973(،  له« )1966(، و»عىل حافة  و»قلت  مزدوجة« )1964(،  )1963(، و»حياة 
و»إرادة أم قدر« )1976(، و و»أجساد من تراب« )1978(، فضاًل عن »أقدام عىل الطريق« التى 
عدهتا املوسوعة ضمن الروايات )1968( ويفضل املثقفون والقراء أن يعرفوها عىل أهنا سرية ذاتية 

أو كتاب تاريخ.

من  املعارص  العاملى  الفكر  اجتاهات  قراءه عىل  يطلع  أن  كان حريًصا عىل  كتاباته  وىف كل 
خالل صور حمددة، وقد فعل هذا بتكثيف شديد ىف كتاب رحالته بعنوان: »صور من أوروبا 

وأمريكا«، كام نرش بعض مقاالته اليومية ىف كتاب »خمتارات من نحو النور«.

)7(
الباشوية  ألقاب  بإلغاء   )1938( عام  ىف  طالب  َمْن  القادر  عبد  زكى  حممد  األستاذ  كان 

والبكوية عىل نحو ما حدث ىف تركيا واألردن. 

وقد استعرض زكى عبد القادر بعض ما نادى به ىف مقاله االفتتاحى ىف »األهرام«:

»وال أستطيع أن أعدد الشئون التى عرضت هلا ىف »نحو النور«، ويكفى القول بأهنا تناولت 
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كل ما كان يعرض من الشئون اجلارية، وكانت تصدر اآلراء فيها عن إطار من احلكم والنظام 
والتوجيه رسمته ىف خاطرى لبالدى، ومتنيت أن يكون«.

»وذات يوم دخلت عىل أنطون اجلميل ىف مكتبه فوجدت عنده حسني بك فهمى، وكان 
حينئذ مدير مجرك اإلسكندرية، وأعرب حسني بك حينام عرفنى عن إعجابه الشديد باآلراء 

التى أبدهيا، وحيانى حتية مجيلة أسعدتنى، فقال أنطون باشا: »دا صار اشرتاكى متطرف«.

ا، من حترر كبري«. »وهذا يدل عىل مدى اإلحساس بام كان ىف هذه اآلراء، التى تبدو اآلن عادية جدًّ

)8(
منذ ثالثني عاًما أرشت ىف مقاىل ىف تأبينه )وهو املقال املنشور ىف  الفصل التاىل من كتابنا 
املتزنة عىل الشخصيات،  القادر ىف صياغة األحكام  هذا( إىل عبقرية األستاذ حممد زكى عبد 
وقد زادنى الزمن متسًكا برأيى، وأرضب عىل هذا مثاًل بام كتبه 1952 عن اإلمام الشهيد حسن 

البنا، حيث قال:

»وال أذكر أنى التقيت باملرحوم الشيخ حسن البنا قبل سنة 1943م، وال أذكر أنى التقيت 
به بعد ذلك سوى مرات قليلة إىل أن وافته منيته وانتقل إىل جوار ربه الكريم«.

»وحني التقيت به أول مرة كنت مشوًقا أن أرى هذه الشخصية املسيطرة التى مجعت حوهلا 
واخللق  الدين  إىل  تدعو  متساندة،  متآخية  كربى  كتلة  أصبحوا  حتى  بينهم  وألفت  األتباع، 

والفضيلة وإىل إحالل رشيعة اهلل حمل الرشائع التى ابتدعها اإلنسان«.

البنا  حسن  الشيخ  املرحوم  نفس  أودعت  التى  الكربى،  القوة  هذه  ىف  فكرت  ما  »وكثرًيا 
األقطار  سائر  ىف  ولكن  وحدها،  مرص  ىف  ال  وأتباع  أنصار  من  مجع  ما  جيمع  أن  له  فطوعت 

اإلسالمية«. 

النافذة، أم هى قوة الدعوة نفسها بالرجوع  »ترى هل هى قوة اخلطابة الساحرة والكلمة 
إىل الدين وما له من هوى وسحر ىف النفوس، أم هى قوة التنظيم وجالل الغاية أم أن الدعوة 

ا ىف النفوس ووجدت ىف مرشد اإلخوان خري معرب منه؟!«. صادفت انفعااًل مستقرًّ

»أغلب الظن أن كل هذه األسباب جمتمعة كانت هى الرس ىف نجاح الدعوة، ولكن هذه 
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األسباب عىل قوهتا وأثرها مل تكن لتؤدى وحدها إىل هذا النجاح لوال ما وهب الشيخ حسن 
البنا من شخصية فيها اهلدوء املرشب بالقوة، وفيها الصفاء والتواضع واإليامن باهلل، وما من 
دعوة كتب هلا النجاح ىف أى عهد من العهود وىف أى بيئة من البيئات إال كان اإليامن أول دافع 

نجاحها وأعظم املقومات ىف استمرارها وبقائها«.

»ومل يكن إيامن الشيخ حسن البنا بدعوته إيامًنا طارًئا، وال هو إيامن العاطفة وحدها، ولكنه 
كان إيامًنا قائاًم عىل دراسة صحيحة عميقة للترشيع اإلسالمى ولتاريخ الدول اإلسالمية، وما 

كان هلا من سلطان وعظمة، وُمثل وأفكار ودعوات خلري الناس ىف حياهتم وبعد مماهتم«. 

»نظر - رمحه اهلل - فيام أصاب اإلسالم من تدهور، وأدرك أن السبب فيه يرجع إىل ابتعاد 
املسلمني عن روحه، فجعل رسالته أن يدعوهم إىل ما ابتعدوا عنه أن يؤكد ىف نفوسهم ما اهتز 
من مثل وأخالق، فكانت دعوته أشبه بالبعث، وأقرب ما تكون لنفوس الناس فأقبلوا عليها 

مؤمنني أهنا وحدها سبيل اخلالص«.

»وال شك أن وفاته - وهو ال يزال ىف سن العقل الراجح والرجولة املكتملة - كانت خسارة 
شديدة، رمحه اهلل رمحة واسعة، وأجزل مثوبته عىل ما سلف من خري وجهاد وتضحية«.

)9(
أما  أنطون اجلَُميِّل باشا فإنه يكاد يستحوذ عىل أكرب حتليل لشخصية معارصة كتبه األستاذ 
حممد زكى عبد القادر ىف سرية حياته الشهرية »أقدام عىل الطريق«، وعىل سبيل املثال فإنه يقول 

ىف وصفه:

»كان أى )أنطون اجلَُميِّل( غامًضا غموًضا شديًدا، كثري التحفظ ىف إبداء رأيه، ال تستطيع 
أن تعرف ماذا يقصد إال إذا كنت قد درسته وفهمته ووعيت خوالج نفسه، وإنه ليشء دقيق 

ا أن تعرف هذه اخلوالج، أو توفق ىف هذه الدراسة«. ا، صعب جدًّ جدًّ

»أقرب الناس إليه، أدناهم إىل مدحه والثناء عليه، وإن بدا كأنه يكره املديح والثناء، إذ يضع 
رأسه ىف الورق ويدور به يمينًا ويساًرا، وكأنه يكره سامع املديح والثناء، بينام تربق عيناه غبطة، 
وتتفتح أسارير وجهه هناء وشكًرا، ومل أكن أمدح أو أثنى، بل مل أكن أغشى جمالسه إال قلياًل 

ا، وفيام عدا حاجة العمل مل أكن أمر عليه إال من فرتة إىل فرتة قد تبلغ شهًرا أو أكثر«. جدًّ
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والرأى  الفكر  وأصحاب  والبكوات،  بالباشوات  سهرته  أو  جملسه  يمتلئ  أن  يرسه  »كان 
والسلطان، جيلس بينهم كأنه امللجأ واملالذ، أو كأنه النجم املنري الذى ال يرام، كل ذلك ىف حتفظ 
عجيب، وكالم يصدر عنه فال تعرف مغزاه، هل هو رأى أو ال رأى، هل هو حتية خالصة، أم فيها 
غمز رقيق، والغمز نفسه حتار فيه هل هو مدح أو ذم، وبني وقت وآخر خيرج ببيت من الشعر أو 
رواية عن تركيا وسالطينها، واستبدادهم، أو عن شوقى الشاعر، أو أبى العالء، أو البحرتى«. 

من  خليًطا  وكانوا  ويباحثون،  يتناقشون  سهرته  رواد  وكان  يتكلم،  مما  أكثر  يسمع  »كان 
خمتلف اآلراء، بينهم الوفدى والدستورى واملستقل، وَمْن ال رأى له، وَمْن له رأى، َمْن هو من 
املوالني للقرص، وَمْن ال والء له للقرص، منهم املوظفون الكبار، والوزراء الكبار، والصحفيون 
الكبار والصغار واملتوسطون، منهم َمْن يريد أن يرتفع قدره باالشرتاك ىف أمثال هذه الندوات، 
إىل  ويذهبون  وخيتلفون  يتحدثون  فيها.  باالشرتاك  الندوة  قدر  من  يرفع  أنه  يظن  َمْن  ومنهم 
أقىص اليمني وأقىص اليسار، فيسمع هلم أنطون اجلميل باشا، ويبدو كأنه يشرتك معهم، وهو ىف 
الواقع ال يشرتك إال بالسامع والرتحيب، ووضع رأسه ىف الورق وابتسامة غامضة متأل وجهه 

أو تومض من وقت إىل آخر«. 

وزير  أو  الوزارة  رئيس  أو  امللكى  الديوان  رئيس  املتحدث  فإذا  التليفون،  يدق  أن  »يرّسه 
خطري من الوزراء اخلطريين، فيبدو أمام اجلالسني وكأن أرسار السياسة كلها معه، وهو األمني 
اختالف  عىل  اجلميع  عليها،  املسيطر  لألقدار،  املسري  وكأنه  فيه،  يثقون  اجلميع  وكان  عليها، 
ا، ويشعره بيشء كثري من الغبطة والفرح، ال  مذاهبهم وألواهنم السياسية، كان يرسه هذا جدًّ
ا، وىف الوقت نفسه يريد أن حيتفظ بصداقة األضداد مجيًعا، وكان عذره  يريد أن يغضب أحدًّ
واضًحا دائاًم، األهرام جريدة مستقلة، إذا نرشت ما يغضب الوفديني قال هلم هذا الكالم، وإذا 

نرشت ما يغضب الدستوريني فاجلواب حارض أيًضا«.

)10(
ويتحدث حممد زكى عبد القادر عن فضائل أنطون اجلميل اخللقية معرًبا عن عجزه عن فهم طبيعة 

التداخل ىف هذه الفضائل، التى كانت حتري الكثريين لكنها كانت جتربهم عىل احرتام صاحبها:

»كانت فضائل أنطون باشا دينية ىف اجلزء الغالب منها، ولست أعرف إذا كان هذا التعبري 
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يؤدى ما أقصده متاًما أم ال، ولكننى أعنى به أن الصدق واألمانة واالستقامة عند الرجل كانت 
ترتد إىل جذور دينية خالصة، والفضائل التى ترجع إىل الدين وحده حتري أحياًنا، وكانت فضائل 

الرجل حترينى، كام كانت تثري إعجابى«.. 

»وأضاف الوضع الذى وجد فيه ىف العهد الذى عاش فيه اعتبارات عديدة إىل هذه الفضائل 
فتداخلت جذورها الدينية األصيلة ىف االعتبارات التى البد من احلرص عليها، فزادت هذه 
الفضائل إثارة للحرية، كام زادت تعقيًدا، وجاء مركزه كرئيس لتحرير جريدة األهرام املستقلة 
اعتبارات  اآلخر  هو  فأضاف  متعددة،  واجتامعية  وسياسية  حزبية  تيارات  تتنازعه  وطن  ىف 

أخرى، زادت من تداخل الفضائل ىف نفسه غموًضا«. 

»وما أحسب أنه كان واضًحا أمام أحد وال حتى أمام نفسه، والشك أنه كان ذكيًّا مدرًكا 
لكل ما يدور حوله مما كفل له مركًزا، سواء وهو موظف ىف احلكومة رئيًسا للجنة املالية، أو 
وهو رئيس لتحرير األهرام، ومل يكن ألحد ما يأخذه عليه وإن كان كل أحد يقف أمامه، كام 
يقف أمام لغز غامض، ال يعرف كيف حيله، قد يظن أنه يستطيع أن حيله ىف بساطة إذا أراد، 

ويستطيع أن حيار ىف حله إذا أراد«.

)11(
ارتبطت  كلها، وكيف  املهنية  فيها حياته  فقرة خلص  القادر  األستاذ حممد زكى عبد  كتب 
أن  قبل  باشا  تقال  قد عمل فرتة مع  القادر  األستاذ حممد زكى عبد  الصحفية، وكان  بالكتابة 
يعمل مع أنطون اجلَُميِّل مبارشة، ثم يتوىل املسئولية بعد وفاته، وهو يروى كيف بدأ كتابة مقاله 

الشهري »نحو النور«:

»... وملا بدأت العمل ىف األهرام، وكان يتوىل رياسة التحرير تقال باشا، بدأت أكتب مقاالت 
وأقدمها إليه فينرشها ىف مكان املقال االفتتاحى، وتابعت اخلطة نفسها حينام عاد أنطون باشا 
من إجازته، فكان ينرشها أيًضا ىف مكان املقال االفتتاحى، والح ىل أنه يرحب هبذه املشاركة 
التى مل تكن مقصودة حينام اتفقت مع تقال باشا عىل العمل ىف األهرام، وكان هذا يبهجنى ألنه 
أن  املقاالت، غري  أوقع  أكن  مل  لبالدى من شئون، وإن  يعرض  فيام  رأيى  التعبري عن  يتيح ىل 
املقال االفتتاحى مل يكن يسمح بطبيعته بالتعبري عن كل آرائى، فقد كنت أالحظ ىف كتابته منهج 

األهرام ونزعتها االستقاللية أو احليادية«.
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»لذلك بدأت أكتب »نحو النور«، وظهر أول مقال هبذا العنوان وبتوقيعى ىف شهر فرباير 
سنة 1938، وتابعت كتابته من وقت إىل آخر كلام جد ىف شئون الوطن ما أحس أن ىل رأًيا 
ا فيه، ومنذ بدأت العمل هذا زاد إقباىل عىل الصحافة، وتبددت من خاطرى كل فكرة  خاصًّ

لرتكها، وأحسست أن مستقبىل فيها«.

»ىف هذا املجال الذى أستطيع أن أتنفس فيه: أبدى رأيى وأشارك ىف شئون وطنى السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية، وأعرب عن اآلراء التى تبلورت وظلت حبيسة ىف خاطرى منذ أمد 
بعيد، وكام قلت قباًل كانت طبيعة األهرام أقرب أن تكون جمااًل مناسًبا لشخص مثىل، ليست له 
نزعات حزبية، وإن كانت له اجتاهات سياسية واقتصادية واجتامعية تركزت بالدراسة والفهم 
ا بالنسبة هلذا العهد، تناولت فيها  ا جدًّ واالنفعال مع املجتمع، وكان طابعها منذ ظهرت حترريًّ
العامة،  الوظائف  احلزبية عىل مستوى  السياسة  النواب، وجناية  شئون األحزاب، ومكافآت 
واخلصومة احلزبية، وموقف مرص من األجانب واملرأة واالشتغال بأعامل الرجل والفالحني 
واألفندية، واملدنية وطغياهنا عىل القرية، وتشجيع الصناعة املحلية بفرض رسوم مجركية عالية، 
الطبقات  بني  والفوارق  املوظفني،  وصغار  احلزبى،  احلوار  ولغة  بالرجل،  ومساواهتا  واملرأة 
واملرتبات، وحقوق املرأة السياسية، وناديت بإلغاء الرتب واأللقاب، وحتديد امللكية، وإجياد 
التوازن بني الطبقات، واحتفظت دائام بكلمتى ىف أال أحيد عن الدفاع عن حرية الرأى السياسى 

واالقتصادى واالجتامعى«.

االجتامعية  للموضوعات  الواسع  الطيف  القادر  عبد  زكى  حممد  األستاذ  خلص  هكذا 
واالقتصادية والديمقراطية والنهضوية، التى تناوهلا بقلمه عىل مدى زمنى اقرتب من نصف 

قرن.
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الفصل الخامس

كلمة فى تأبين محمد زكى عبد القادر

)1(

ىف صباح يوم من أيام اهلدوء ىف السياسة، اهلدوء الذى يتيح للعنوان الرئيسى من جريدة الصباح 
أن ينرصف إىل يشء ذى قيمة، كان هذا العنوان حيمل نبأ وفاة األستاذ حممد زكى عبد القادر، عىل 
حني فجأة، فيام بني جلسات جممع اخلالدين، حني ذهب كام كان يذهب ىف أغلب أيامه، يتناول ما 
يتقوى به عىل ما نذر نفسه له، ويتأمل ىف ساعة فراغ ما قىض أكثر من عمره يتأمله من أمور احلياة 
واألحياء، وهكذا رحل عنا ىف هدوء رجل عاش بني قومه ىف هدوء، ورحل من دون أن يكلف 

أحًدا مشقة أواخر األيام، كام عاش من قبل من دون أن يشق عىل أحد ىف أى من األيام.

)2(
كتب  بام  وأضاء  مستنرية،  عقول  من  واسعة  جنبات  بقلمه  أضاء  كاتًبا  اهلل-  -رمحه  كان 
جوانب كثار من احلقائق، لعل أبرزها وأقواها ما كان يكتب ىف أواخر أيامه ىف يوميات األخبار 
صباح كل أحد عن الشهور األوىل لثورة 1952، وليسمح ىل أساتذتى مجيًعا أن أرفع الفصول 
التى كتبها والتى مل يستكملها إىل املكانة األوىل بني كتاباته مجيًعا، عىل الرغم من إدراكى للمكانة 
التاريخ  ىف  والبحث  والفكر  القلم  أهل  نفوس  ىف  الدستور«  »حمنة  كتابه  حيتلها  التى  الرفيعة 
مجيعا، وأعرتف أنى ىف حلظات كثرية أقع فريسة طيعة لشعور مقبض جيعلنى أسائل نفيس: ملاذا 
مل تكتمل هذه احللقات التى لو اكتملت لكان هلا أكرب األثر ىف صياغة رؤيتنا لفرتة من أخطر 
مل  ملاذا  األول؟!  القدر  املنصف  واإلنصاف  املحق،  للحق  فيه  يكون  نحو  عىل  تارخينا  فرتات 

تكتمل؟! وإنى ألبرأ إىل اهلل من نفسى ومما يعرتهيا ىف تلك اللحظات!
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)3(

وأن  مادى،  قرب  عن  األحداث  يشهدوا  أن  التاريخ  حظ  من  يكون  أناس  املؤرخني  من 
ثم  قلم،  هلؤالء  يكون  ثم  واملاديات،  األهواء  عن  بعيدة  وذاكرات  ونفوس  بعقول  يشهدوها 
يكون هلؤالء الناس وأقالمهم وقت خيلون به إىل الصفحات البيضاء يزيدوهنا بياًضا مما يدونونه 
من حقائق اكتسبت من إنصافهم بياًنا هو أقرب ىف نصاعته إىل بياض احلقيقة، وقد كان هؤالء 

ىف تارخينا احلديث قلة نادرة، وكان من هؤالء هذا الرجل.

ولكنها  ختتلف،  قد  أقدار  والتنور  والعلم  الثقافة  من  هلم  أتيح  أناس  الصحافة  أهل  ومن 
مع ذلك تستطيع أن تتناسق أو تتجانس لتخرج منها قدرة عىل التنوير، وجتد هذه القدرة من 
إمكانات الصحف، ورسعتها، وانتشارها ما يمكنها من االقتدار البناء، وحينئذ يصبح هؤالء 
لكل  املضادة  والقوى  واجلامل،  واخلري  احلق  قوى  تفاعل  نتيجة  من  التوجيه  رزقت  قوة  قوة، 
أولئك، فإذا انترصت ىف النفس القيم العليا، أصبحت هذه القوى وهلا ىف ذاهتا من القوة الكامنة 
أقدار هائلة من طاقة الوضع، قد ال يلحظها املراقبون الذين قد ال يلحظون إال الصور الظاهرة 
من طاقات احلركة، ولكن الذين يستعينون باحلسابات يدركون بال شك أن القدر املتحقق ىف 
طاقة الوضع التى كانت عند زكى عبد القادر أو أمثاله يفوق أقدار طاقات حركة َمْن حوهلم 

مجيًعا.

)4(

حياتنا  ىف  األدوار  أخلد  من  فلعله  »الفصول«  جملته  ىف  القادر  عبد  زكى  األستاذ  دور  أما 
الثقافية، فقد بذل -رمحه اهلل- ىف هذه املجلة كل ما أمكنه أن يبذل حتى خترج هلذا الوطن دورية 
وطنية هنضوية قوية، تعرب للوطن ولشبابه عام ينبغى له أن يعى من تطورات الفكر، وتطورات 
األحداث، ومن أجل بقاء املجلة قاوم هذا الرجل الظروف الصعبة التى كانت تزداد مع األيام 
قيمة من  العربية أعداد رائعة  املكتبة  لنا ىف  بقيت  أقوى، ومع هذا  الزمن كان  رضاوة، ولكن 
يد األستاذ  تتلمذ عىل  املجلة  الواضح، وىف هذه  البارز، واجلد  فيها اجلهد  راقية حمرتمة،  جملة 
زكى عبد القادر عدد من أبرز كتابنا اليوم ثقافة، وأصالة، وصحافة، وملعانا، ولعلنا إذا تأملنا 
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مدرسة زكى عبد القادر الصحفية النتهينا إىل حقيقة مهمة، وقد ال تكون غريبة، حني يكون 
تالميذ الرجل قلة قليلة تعد عىل أصابع اليد الواحدة، ولكنها كلها مع ذلك ىف الصف األول 
عن جدارة، ولعل هذا يفرس لنا رس التقديرين اللذين كان يلقامها ىف آن واحد من ومع صاحبى 

املعطف الكبري الذى خرجت منه األعداد الغفرية من تالميذ »أخبار اليوم«.

ولعلكم تشاركوننى أهيا السادة الرأى أن زكى عبد القادر كان دائاًم ىف الصحافة املرصية، 
بأوىل  أو  األمر،  بأوىل  األيام  تأتى  نفسها،  حفظت  األصيلة،  الدرة  بمثابة  املرصية  وللصحافة 
احلاجة إليه، فيقوم بدوره بينهم  يؤدى دوره الطليعى ىف إخالص عاقل، ونشاط هادئ خري ما 
يكون األداء، وقد حدث هذا ىف »األهرام« نفسه، ومن قبل ىف عدد من الصحف احلزبية، ومن 
رئيًسا  فيه كفاءة اجلامعة، وليس من حوله مجاعة خاصة، وكان  فرًدا  »املختار«، فكان  بعد ىف 
فيه احلزم وليس من خلقه البطش، وكان أهل وطنية فيه الوالء وليس عنده الرياء، وكان أهل 

تقدير ىف خلقه اإلنصاف وليس من طبعه التهويل الذى قد يذهب باحلقيقة.

)5(

بأسلوبه  يرقى  كان  فقد  أيًضا،  وبالتطبع  بالطبع،  أديًبا  اهلل-  -رمحه  كان  فقد  أدبه  عن  أما 
بكل ما أوتى من قوة التعلم، وعزيمة اإلجادة، وطموح السمو، وكانت عبارات األستاذ زكى 
عبد القادر التى يصوغها من أشد العبارات متاسًكا وقدرة عىل البقاء، بام اتسمت به من ثاقب 
البحث  قادنى  وقد  احلياة،  وفلسفة  النفس،  وروح  الفن،  وأصالة  العبارة،  ونصاعة  الفكرة، 
فيام ُكتب عن كثري من األعالم الذين قدر ىل أن أكتب عنهم، أن أبحث فيام كتب حممد زكى 

 

مهل،  عىل  كتبت  التى  الكتب  منه  ختلو  قد  عمًقا  العابرة  مقاالته  ىف  أجد  فكنت  القادر  عبد 
والقصائد التى جاءت بعد تأمل وتدبر. 

كنت أجد ىف مقاالته هذه السمة، التى وصفت، والأزال حيلو ىل أن أترنم بقوله عن مرشفة 
باشا ىف معرض احلديث عن وفاته املبكرة إنه مصباح استنفد ما به من زيت! أو قوله عن املشري 
أمحد إسامعيل: »ومل أعرف رجاًل مثله خرج من الظالل إىل الضوء الباهر ىف ملحة جزاء وفاًقا 
القوة  الرأى( بمدى  القارئ يشاركنى الشعور )أو  العامل« لعل  للعمل الصامت، والصمت 

التعبريية ىف هاتني العبارتني، مع أن بينهام ربع قرن من الزمان، لكنهام تبقيان مدى الزمان.
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وكان األستاذ زكى عبد القادر ىف كتاباته يؤمن أو يكاد يؤمن أن الناس كالسلحفاة التى ال 
خترج رأسها وجسمها من درعها إال ىف الدفء؛ وهلذا كان يدفئ الناس ىف مقاالته بيشء من 
العطف، فكانوا أحرى بأن ينزلوا عىل مراده، ومع هذا كانت طائفة من قرائه، وكنت منهم، 
القادر وجد ىف  عبد  وليت حممد زكى  اللباب،  إىل  الدفء  هبا  يراد  املقدمات  يتجاوزون هذه 

عرص مل يكن ىف حاجة إال إىل اللباب.

)6(
البعد عن  أمثاله ألواخر حياهتم، من  يتمنى  ما  أواخر حياته كل  نال -رمحه اهلل- ىف  وقد 
مشكالت املناصب واملكاتب، واخللود إىل يشء من الراحة، واخللو إىل النفس، وإىل األصدقاء، 
الفتتان  عليه  رشيف،  شارع  ىف  بمكتب  لنفسه  احتفظ  قد  اهلل-  -رمحه  وكان  التالميذ،  وإىل 
صغريتان منذ األربعينيات لزكى عبد القادر )املحامى(، و الثانية ملجلة »الفصول«، وىف هذا 
املكتب كان يقرأ ويدرس ويكتب ويقابل الناس، ومل يكن لقاؤه باألمر الصعب عىل أوىل العلم 

أو البحث ىف تارخينا املعارص، وكانت له ىف بعض األحيان شبه ندوة.

يسألنى ىف تواضع  أن  الذى مل جيد حرًجا ىف  العظيم  الرجل  بلقاء  املكتب رشفت  وىف هذا 
مقدور عن ذات املعنى الذى وجده ىف نفسه من عجز قلمه عن إثبات قدرته ىف كتابات تبسط 
العلوم للناس، وحني حاولت أن أذكر له أن السبب ىف ذلك قد يكون هو ذاته الذى رصف أم 
كلثوم عن أن تربع ىف جمال التلحني، أشاح بوجهه إشاحة تعرب بكل الصدق عن التواضع الرفيع 

الذى كان من سامته. 

من  القدر  هلذا  تدهش  فسوف  الطريق«  عىل  »أقدام  كتابه  تقرأ  أن  لك  أتيح  قد  كان  وإذا 
التواضع املتواصل ىف كل فقرة حيكى فيها الرجل عن حياته، ولعله ىف هذا كله كان أقرب إىل 
ذلك الطبيب العظيم الذى قال ىف حفل لتكريمه: »إنى ال أستحق هذا املديح الذى تكيلون، 
فاملرىض هم الذين حيددون مواعيدهم، وهم الذين يقصدون إىّل بأنفسهم، وهم الذين يصفون 

ىل أعراض مرضهم، وهم الذين يدفعون ثمن أدويتهم، ويتعاطوهنا ىف مواعيدها«.

)7(
كان حممد زكى عبد القادر يكتب وقد اختذ لعموده »نحو النور« عنواًنا، فـإذا كان لنا أن 
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نسأل أنفسنا أى نور ذلك الذى كانت مقاالته تسري ىف سبيله فلن يشذ عن األغلبية املمحصة 
عدد كبري لينكر أن نور احلقيقة، كان هو رائد هذا الرجل عىل مدى عصور من تارخينا كانت 
فيها أنوار أخرى أجدر بأن تغرى، وأجدر أن تبهر، وأجدر أن تقنع، وأجدر بأن يسري وراءها 
كثريون، ولكن زكى عبد القادر كان بال شك من طراز الكتاب الذين يعشقون اخللود، وليس 

إىل اخللود من سبيل غري السبيل الذى ييضء جنباته نور احلقيقة.

قد يقال إن من صعوبات فن العامود الصحفى أن تكون مهتك من القوة، وأن يكون كبحك 
لقلمك ولنفسك من درجة ال يتأتى معها عامود يكمل السابق، وال عامود ليس فيه إال التعليق 
عىل ما ورد إليك، وال عامود يكرر فكرة لعمود قبله، وال عامود يصلح ما فيه ألى يوم من 
األيام، فإذا كان كل هذا قد اجتمع بوضوح شديد ىف عامود هذا الرجل ألكثر من ثلث قرن 
من الزمان، فساءلوا الزمان إًذا عن تلك املكانة الرفيعة التى يتبوأها قلمه ىف عرصه وفيام بعد 

عرصه.

وبعد.. فهذا رجل كان له من سمو النفس القدر األكرب، وكان له من كامل اخللق القسط 
األعظم، وكان له من نبل الطابع النصيب األوفر، وقد ظل مع هذا يصقل شخصيته حتى آخر 

يوم ىف حياته!
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بدر الدين أبو غازى 
الباب الثالث
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الفصل السادس

 لمحات من تأريخ بدر الدين أبو غازى 
لحياتنا الفنية

)1(
بدر الدين أبو  غاز ى واحد من أبرز الوجوه الثقافية ىف عهد ثورة 1952، وهو ناقد فنى 
ومؤرخ متميز  للحركة التشكيلية ىف مرص احلديثة واملعارصة،  مجع ىف تأرخيه للفن بني العلم 
والفهم و الذائقة العالية مما مل يتح اجتامعه بالدرجة ذاهتا لغريه، وكان شخصية نبيلة حضارية 
النزعة، وكان صاحب فضل عىل كثري من املؤسسات الثقافية الرسمية والنقابية واألهلية بحسن 

الرأى واملشورة، وبالقرارات الصائبة.
تعلياًم مدنيًّا  بالقاهرة، وتلقى هبا  أبو غازى ىف 14 مايو )1920(  الدين  ولد األستاذ بدر 
متميًزا، ودرس ىف مدارسها االبتدائية والثانوية، ثم ىف كلية احلقوق بجامعة القاهرة وفيها خترج 
)1941(، وعمل بوظائف احلكومة وتركز عمله ىف جمال الترشيعات املالية، وتدرج ىف وظائف 
وزارة املالية حتى عني وكياًل للوزارة ىف سن مبكرة )1964( وظل يشغل هذا املنصب حتى 
1970، حيث اختري وزيًرا للثقافة ىف وزارة الدكتور حممود فوزى الثانية )نوفمرب 1970 ـ مايو 

1197(، وقد ترك الوزارة عند إعادة تشكيلها عقب أحداث 15 مايو 1971..
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  مستشاًرا  عني  بفرتة  الوزارة  من  خروجه  وبعد 
ملجلس  املساعد  العام  األمني  منصب  ليشغل  اختري  ثم   ،)1977 ـ   1973( الثقافية  للشئون 

الوحدة االقتصادية العربية )1977 ـ 1980(.

)2(
وىف أثناء ذلك انتخب لعضوية جممع اللغة العربية )1975( خلًفا لألستاذ حممود تيمور، 
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ألفاظ احلضارة،  بدأه ىف تعريب  تيمور قد  الذى كان األستاذ  أنه واصل اخلط  الطريف  ومن 
وقد ساعدته ثقافته الفنية الواسعة عىل أن يدقق ويوفق ىف وضع املصطلحات العربية املقابلة 

ملصطلحات الفنون السلفية.

وقد نال جائزة الدولة التقديرية ىف الفنون، ووسام اجلمهورية من الطبقة األوىل.

وقد أصدرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كتيًبا عن إسهاماته ىف الثقافة العربية.

اختري بدر الدين أبو غازى لعضوية كثري من اهليئات الثقافية، وقد اختري عضًوا باملجلس 
األعىل للثقافة عند تأسيسه، وعضًوا ىف املجلس القومى للثقافة واآلداب والفنون واإلعالم، 

كام كان عضًوا ىف املجلس األعىل لآلثار، وجملس إدارة دار الكتب.

كان بدر الدين أبو غازى كذلك عضًوا ىف جملس  إدارة جامعة األزهر، وعضًوا ىف جملس 
القومية  الشعبة  ىف  وعضًوا  املنيا،  جامعة  ىف  اآلداب  كلية  جملس  ىف  وعضًوا  حلوان،  جامعة 

املرصية ىف املركز القومى للمرسح.

)3(

كان أبو غازى -كذلك- رئيًسا جلمعية حمبى الفنون اجلميلة ونائًبا لرئيس جملس إدارة 
اجلمعية  إدارة  جملس  ىف  عضًوا  أيًضا  وأصبح   ،)1978 عام  )منذ  لآلثار  العلمية  اجلمعية 
املرصية للدراسات التارخيية )منذ عام 1979(، كام كان عضًوا ىف اجلمعية املرصية لالقتصاد 

السياسى والترشيع واإلحصاء.

القاهرة وىف  بالتدريس ىف كلية اإلعالم، وكلية احلقوق بجامعة  أبو غازى  الدين  بدر  قام 
جامعة حلوان.

وقد أسهم بدر الدين أبو غازى بدور كبري ىف إنشاء نقابات الفنانني املهنية، التى هيأت هلم 
الصياغة املثىل ملكانتهم ىف كياننا الوطنى ىف دولة املؤسسات، وىف ربيع عام ثامنية وسبعني كان 
يسابق الزمن ليضع أسس إنشاء هذه النقابات من أول مرة، ومن دون أن خيطئ اإلجراءات 
أو يتخطاها، ومن دون أن يرتك إنشاء هذه النقابات أسرًيا لنزعات التباطؤ املعتاد ىف مثل هذه 

األمور، أو مشاغل احلياة.
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)4(
بدأ بدر الدين أبو غازى حياته الفكرية باالهتامم برتاث خاله املثال خمتار، وقد نرش مقاالته ىف 
الصحف والدوريات املرصية والعربية عن الفن ونقد الفن وتاريخ الفن، وتناول هبذه  املقاالت 

كثرًيا من أعامل الفنانني املحدثني واملعارصين وىف مقدمتهم الفنان الكبري حممود خمتار.

وإليه يرجع الفضل ىف إقامة متحف خمتار والعناية بجمع أعامله وبجمع ما كتب عنه من 
مقاالت نقدية واحتفالية.

بالفرنسية )1950(  وقد أصدر  الفنان حممود خمتار،  وفيًّا خلاله  أبو غازى  الدين  بدر  وظل 
كتابه »خمتار وهنضة مرص«، فحصل به عىل جائزة »مرص فرنسا«، وشارك ىف االحتفاالت بذكرى 
مرور مخسني عاًما عىل رحيل حممود خمتار )1984(، وأعد سيناريو فيلم »املثال حممود خمتار«، 

وترجم التعليق عىل هذا الفيلم الدكتور جمدى وهبة، وقام بإخراجه أمحد كامل مرسى.

)5(
بالبحث  خيتص  الوزراء  جملس  إىل  بربنامج  للثقافة  وزير  وهو  غازى  أبو  الدين  بدر  تقدم 
جملس  وناقش  للمتاحف،  وثقاىف  تعليمى  دور  وعن  القديمة،  اآلثار  عىل  واحلفاظ  العلمى 

الوزراء هذا الربنامج ىف جلستني، واعتمد أول موازنة كبرية لتنفيذ هذا الربنامج.

وقد اشرتك ىف إنشاء املركز العربى إلحياء الرتاث الفنى، القاهرة 1977.

ومن أعامله العظيمة أنه اشرتك مع الدكتور أمحد خليفة ىف إنجاز املسح الشامل للمجتمع 
املرصى )1952 - 1980(، وهو املسح الذى صدر عن املركز القومى للبحوث االجتامعية 

واجلنائية. 

)6(
ومن خالل موقعه ىف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم نظم بدر الدين أبو غازى جمموعة 

من املؤمترات املهمة:

.  1970 مؤمتر األصالة والتجديد ىف الثقافة العربية، القاهرة



144

.  1971 املأثورات الشعبية ىف الوطن العربى، القاهرة

.  1972 ،)اإلذاعة املرئية وآثارها االجتامعية والثقافية ىف الوطن العربى، طرابلس )ليبيا 

.  1972 الثقافة اجلامهريية ىف الوطن العربى، بغداد

.  1973 وسائل تيسري تداول الكتاب العربى ونرشه، الدوحة

.  1973 املرسح ىف الوطن العربى، دمشق

.  1973 الرتمجة ىف الوطن العربى، الكويت

السينام ىف الوطن العربى، طرابلس )ليبيا(.  

.  1975 محاية املخطوطات العربية وتيسري االنتفاع هبا، بغداد

.  1976 التكامل بني أجهزة الثقافة والتعليم، طرابلس

.  1976 حق املؤلف وامللكية األدبية والفنية، القاهرة

.  1976 شئون اآلثار واملتاحف، القاهرة

.  1977 العامرة ىف البالد العربية، تونس

)7(
أثرى  فقد  واألجنبية،  العربية  والدوريات  الصحف  ىف  ومقاالته  بحوثه  إىل   وباإلضافة 

أبو غازى املكتبة العربية بعدد من املؤلفات هي:

.  1949 ،»خمتار.. حياته وفنه«

»خمتار.. وهنضة مرص« باللغة الفرنسية.  

.  1964 ،»املثال خمتار«

.  1960 ،»املصور حممود سعيد«

.  1975 ،»جيل من الرواد«

.  1978 .»الفنان يوسف كامل«
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.  1980 .»الفنان رمسيس يونان«

.  1984 ،راغب عياد

»الفن ىف عاملنا«.  

.  1985 فصول ىف الفنون التشكيلية، وصدر بعد وفاته

)8(
توىف بدر الدين أبو غازى ىف بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية ىف 11 سبتمرب 1983، 

وكان قد سافر إليها للعالج من مرض الكبد.

أقيم له حفل رثاء ىف قاعة اجلمعية اجلغرافية مساء 27 ديسمرب 1983، بعد أقل من ثالثة 
إبراهيم  والدكتور  الثقافة،  وزير  رضوان  احلميد  عبد  حممد  فيه  وشارك  رحيله،  من  أشهر 
بيومى مدكور رئيس جممع اللغة العربية، والدكتور نارص الدين األسد رئيس املجمع امللكى 
لبحوث احلضارة اإلسالمية باألردن، ويوسف إدريس، والدكتور صالح نايل رئيس جامعة 
حلوان، والدكتور إبراهيم نصحى رئيس اجلمعية التارخيية، والفنان صالح طاهر، والفنان 
حسني بيكار، وعىل كامل الديب، وحامد سعيد، والدكتور أمحد قدرى، والدكتور  حممد 
توفيق الطويل، وحسني أمني إبراهيم وكيل أول وزارة اخلزانة،  وقد ألقيت ىف هذا احلفل 
الدين إسامعيل، وحممد إسامعيل كاىف،  الغنى حسن، و د. عز  قصائد للشعراء: حممد عبد 
منصور  صربى  د.  وقدم  إسامعيل،  سيد  حممد  اخلزانة  وزير  بمكتب  املاىل  الترشيع  ومدير 

لوحة زيتية مرئية للفقيد الكريم.

)9(
متيز نقد بدر الدين أبو غازى الفنى بالتحليل والتبسيط والقدرة عىل وضع العمل الفنى ىف 
التى قادت إىل روح  بالذات هى  النتاج الوطنى املعارص، ولعل هذه الصفة  مكانه من تاريخ 
العدالة واحلياد التى سادت نقده، وأضاف إىل نقده الفنى جهده ىف كتابة تاريخ حياة وأعالم 
فننا الوطنى احلديث كتابة واعية وافية ضافية التزال بمثابة املثل البارز عىل كتابة تاريخ النهضة 

الفنية التى عارصت هنضة مرص السياسية واالجتامعية.
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)10(
اعتز بدر الدين أبو غازى بالفن املرصى القديم اعتزاًزا شديًدا كان مرجعه ما اكتشفه من 
جوانب العظمة  اجلاملية ىف هذا الفن، وقد ذهب ىف كتاباته إىل أن الفنان املرصى القديم متيز 

بقدرة فلسفية مكنته من أن يستخلص اخللود من الفناء، وأن يرتجم احلياة ويفرسها:

بدأ  منذ  النحت  استوعب حقيقة اجلامل ىف  الفنان املرصى  أن  يبعث عىل اإلعجاب  »ومما 
عند  بنا  ويقف  أنظارنا،  يروق  حني  تتحقق  ال  التمثال  رسالة  أن  وأدرك  الفنى،  قالبه  صياغة 
حدود اإلعجاب الباهر، وإنام حيقق التمثال رسالته حني يمس أعامقنا فريتفع بإحساسنا فوق 
اخلالد  نموذجه  الفانى  اإلنسان  من  ويستخلص  العابرة،  وعواطفها  وخماوفها  احلياة  مشاغل 

الصامت، الذى يسمو عىل حياته البرشية ليعيش حياة جمردة دائمة«.

اللفتات  ناقاًل  البرشية،  للحياة  مقلًدا  مراحله  مرحلة من  أى  املرصى ىف  الفنان  يكن  »ومل 
واملالمح الفانية، وإنام كان دائاًم يقوم برتمجة هذه احلياة إىل عامل النحت بعد أن جيردها ويفرسها 

تفسرًيا عميًقا، مستخلًصا من »الكتلة« أقىص ممكناهتا، وبالغتها التعبريية«.

)11(
ىف  الفيوم«  »مدرسة  عن  النقدية  آثاره  بعض  ىف  غازى  أبو  الدين  بدر  حتدث  وقد 
البورترهيات ووصفها بأهنا مدرسة مميزة املعامل ىف هذا الفن: فن تصوير األشخاص، ومن 
العميق عن  الداخىل  التعبري  إىل  النفاذ  مع  أساسية  للون كقيمة  اكتشافها  أهم خصائصها 
جوهر األشخاص، ووصفها بأهنا مدرسة تقدمية مل يدرك العامل التشكيىل نداءها إال بعد 

قرون من الزمان.

)12(

إن  يقول:  وكان  اإلسالمى،  العرص  ىف  التصوير  فنون  عن  باحلديث  غازى  أبو  عنى  وقد 
من كبار مصورى هذا العرص اإلسالمى ىف مرص »الكتام«، ومن آيات فنه صورة بدار النعامن 
استخدم فيها تدرجات األلوان ىف إبراز الشكل، فقد صور يوسف -عليه السالم- ىف اجلب 
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وهو عريان، وجعل اجلب كله أسود، واستخدم اللون األبيض ىف تصوير يوسف ليستفيد من 
تضاد األلوان ىف إبراز تعبريه.

وكان ينبه إىل أن آثار الفن اإلسالمى التزال شاهدة عىل عظمته رغم ما عانته هذه اآلثار 
عىل مدى العصور، وبرغم ما ضاع من كنوز فنية ملرص ىف سنوات الشد العظمى إبان العرص 
الفاطمى، فإن ما بقى ظل دلياًل عىل عبقرية الفن اإلسالمى ىف هذا املكان، وعىل سبيل املثال فإنه 
كان يقول إنه ال حد لروعة احلشوات اخلشبية املطعمة باألصداف والتجريدات الزخرفية من 
املعادن املطعمة بالذهب، فهى جواهر نادرة التقى فيها احلس املعامرى مع الوجدان التصويرى، 

وحتقق هبا إحكام الصنعة ورهافتها حتى تبلغ ذروة الفن.

وكان بدر الدين أبو غازى يبدى إعجابه بفنون التذهيب وتصوير الكتب، ويرى أهنا حوت 
براعات يقابلها عند الفنان الشعبى روائعه ىف رسوم شبابيك القلل بجرأهتا النادرة ىف التشكيل 

والتحوير.

»إنه عامل رائع مرتامى األبعاد ىف املكان والزمان، رحلة ال حدود هلا، ليس ما قطعناه إال طرًفا 
منها يرسل الضياء عىل هذا الفن النورانى ليشق كل رحلته بنفسه عرب املكان والزمان«.

)13(
إن مل يكن هلم مجيًعا،  املعارص،  الفن املرصى  أبو غازى ملعظم أعالم  الدين  بدر  وقد أرخ 
وتفاوتت األحجام التى خص هبا كالًّ منهم تبًعا للظروف التى أتيحت له، لكنه متيز ىف نظراته 

إىل تارخيهم، ونظرياته ىف تفسري نجاحهم وإنجازهم.

وقد كانت له نظرات خاصة ومبدعة ومتميزة ىف تاريخ كل واحد من هؤالء األعالم، 
وكان عىل سبيل املثال يرى أن حممود سعيد ظل يسري ىف حرية منقًبا ىف ساحة النهضة، وقد 
ا من فن »األكاديميزم« فنفذ عن طريقها، لكنه مل يلبث أن  وجد ىف »النزعة التأثريية« مفرًّ
وألوان  فنه،  املرصية عن صياغة  النفس  أعامق  القديمة، وىف  أجماد مرص  بني  باحًثا  تركها 
التى  الشخصية  تلك  التصوير،  ىف  املرصية  شخصيته  حيقق  أن  استطاع  حتى  تصاويره 
التكوين،  األداء، وقوة  متانة  للكتلة، وىف  انعكست ىف أسلوب صياغته، وجتلت ىف حبه 

مع روعة التبسيط.
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وىف مقابل هذا كان بدر الدين أبو غازى يرى أنه عىل يدى الفنان حممد ناجى حتقق ميالد 
أسلوب آخر الحت فيه الثقافة الفنية، والنظرة الفكرية بأكثر مما الح التجاوب العاطفى بني 

الفنان والبيئة.

للطبيعة املرصية،  بعد دراسة عميقة  أبو غازى(  أما حامد عبد اهلل، فقد استطاع )ىف رأى 
فنه  الفنية، وأن يكسب  الصياغة  أن جيدد ويبتكر ىف  الفرعونى،  الفن  باحثة ىف أصول  ونظرة 
املتانة واالستقرار والدوام، تلك األصول اخلالدة ملرص القديمة، وقد نجح ىف إكساب فنه هذه 

الصفات من دون اإلخالل بالقيم التصويرية ىف النور واللون. 

وكان بدر الدين أبو غازى  يلخص نظرية حامد عبد اهلل فيقول: إن الضوء ىف مرص يسطع 
فيضعف حدود األشياء، ويسيطر عىل مساحة واسعة من الفراغ مكوًنا هالة حول األشكال، 
وهو ىف شعاعه الساطع يكاد يمحو الظل فينعدم تباين درجات اللون التى يشهدها ىف البالد 
وشفافية  وهدوئها،  األرض  هذه  كاستقرار  هادئ  باستقرار  متميًزا  اللون  وهيدأ  األخرى، 
الظالل هذه تؤدى إىل تالشى العمق فتبدو املناظر ىف أجرامها عىل بعدين ال عىل ثالثة أبعاد، 
وتلك  أيًضا سمة أخرى من شأهنا أن تؤثر ىف عمل املصور املرصى ومتيزه عن غريه. ومن أثر 
النور ىف مرص سيطرة اللون األبيض عىل باقى األلوان، ومن ثم نراه يسود مع اللون الرمادى 
باللونني  الطبيعة  التعبري عن هذه  الكثريون من  إليه  يذهب  ما  اهلل عكس  لوحات حامد عبد 

األصفر والربتقاىل وغريمها من األلوان الساخنة.

)14(

ىف  احلكيم  توفيق  لألستاذ  مجلة  توظيف  يكرر  أن  حيب  غازى  أبو  الدين  بدر  وكان 
كتابه »زهرة العمر« قال فيها: إن الفنان النابض باحلياة إما أن يكون متيقظ احلس إىل حد 
العبارة وبنى  أبو غازى هذه  الصوفية، وقد استخدم  الروح إىل حد  أو متيقظ  الوحشية، 
يقظة  بني  مجع  »إنه  عنه  قال  سعيد  حممود  لقدرات  وصفه  وىف  مرة،  من  أكثر  نقده  عليها 
احلس، ويقظة الروح مًعا. إنه أول فنان مرصى يلتقى فنه باخلصائص األصيلة التى انبعثت 

من تقاليد بالدنا«.
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)15(
وكان بدر الدين أبو غازى  بفهمه الفلسفى، وقدرته التنظريية يرى أن ثمة ظاهرة مشرت كة ىف 
أفراد جيل الرواد من الفنانني التشكيليني املرصيني الذى عاش عرص ثورة 1919، ويسمى هذه 
يسلكوا  مل  الرواد  فهؤالء  الفنى«،  العمل  موضوع  ىف  الديمقراطى  االجتاه  »ظاهرة  بأهنا  الظاهرة 
طريق »دافيد« وال كالسيكية »أنجز«، وإنام اجتهوا إىل الفنون التى تناولت الرجل العادى.. حياته 
الشعبية،  القاهرة  إن يوسف كامل ظل وفيًّا ألحياء  بقوله:  يدلل عىل هذا  وجوه وحميطه، وكان 
واملناظر الريفية حوهلا، وأفراد الشعب ىف األسواق، أما أمحد صربى فقد مزج ألفة »شاردان« وجو 
»فرمري« العائىل ىف لوحاته بأجواء نفسه اخلاصة، وجعل أواسط الناس حمور الصورة الشخصية ىف 
فنه، عىل حني نزل راغب عياد إىل املقاهى الشعبية، واألسواق، واملالعب وصور أفراد الشعب، 

وحيوانات الشعب، وحيوانات البيئية ىف تكوينات تسودها جرأة التحرر، وحرية التكوين.

وكان بدر الدين أبو غازى حفيًّا بدراسة صورة املرأة ىف فن حممود سعيد، وكان يقول: إن 
ينبهنا إىل حقيقة أن فن حممود سعيد جاء  الفنان رمز للخصب واجلنس، وكان  املرأة عند هذا 
النوريات  املرأة من وراء  فأشبع رؤانا، وأخرج  الفنان اإلسالمى  املرئيات عند  ابتعاد عن  بعد 

الزخرفية رصحية جمردة عارية، ولعل هذه كانت أجرأ خطاه ىف فن التصوير املرصى.

ثم جاء سيف وانىل وأدهم وانىل فانطلقا ىف طريق دجيا.. وارتبطت فرتة طويلة من حياهتام 
خمتلف  ىف  العاملى  باملرسح  مرص  اللتقاء  رائًعا  فنيًّا  تسجياًل  إنتاجهام  ليعترب  حتى  املرسح  بجو 
صوره منذ األربعينيات، وهو تسجيل يلمس اجلو اخلارجى العام حلياته اللونية الزاخرة، واجلو 
أهم  من  املرحلة  هذه  وتعترب  والراقصات،  والعازفني  املمثلني  وجوه  عنه  تعرب  الذى  النفسى 
ملجلة  الفنى  الناقد  إن  حتى  التقدير  املرحلة  هذه  لقيت  ولقد  وأشهرها،  وانىل  إنتاج  مراحل 
»لوموند« الباريسية قال: »مل نكن نتوقع إطالًقا منذ وفاة دجيا أن يقتحم أحد ميدان رسم الباليه، 

وقد سد سيف وانىل هذا الفراغ ىف إقناع«.

)16(
وكان بدر الدين أبو غازى يقول إن الروح القومى ىف عرص النهضة كان يذكى فكرة »حتقيق 
الفكرة  هذه  حتقيق  التمس  حسن  حممد  فإن  وهلذا  احلياة؛  جماالت  كافة  ىف  املرصية«  الذات 
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وأتقنه،  تعلمه  الذى  األكاديمى  العمود  مل خيرج عن  أنه  املوضوع«، ومع  عن طريق »مرصية 
فإنه تناول به صور احلياة الريفية، ومالمح الفالح، وظل رغم التزامه أسلوب روما، حافًظا 

للمالمح املرصية، ال خيطئ التعبري عنها.

وإذا كان اليشء باليشء يذكر فقد كان بدر الدين أبو غازى يتعاطف مع حممد حسن ويراه 
ضحية لالنشغال بالوظائف الكبرية، وكان يقول: »لقد أوتى حممد حسن هبات متعددة، غري أن 
السلطة الزمنية قرب ذهبى للموهبة«، ومع أن هذه السلطة أتاحت ملحمد حسن أن يطرق احلياة 
الفنية الرسمية وأن يكون املرصى األول ىف كثري من مناحيها، وهيأت له أن حيقق إنجازات 
عدة، لكن ذلك كله جاء عىل حساب فنه، مل يتح له أن ينمى قدراته، وأن يمىض نحو أبعاده 
التى كان خليًقا به أن يبلغها ىف فن التصوير، وكان يقول: »لقد آثر حممد حسن أن يامرس كل 

براعاته، وأن خيلف ىف كل جمال من جمااًل الفنون أثًرا«.

وكان بدر الدين أبو غازى معجًبا بقدرات يوسف كامل وكان يقول: »إن املنظر عند يوسف 
كامل هو الصورة اخلارجية التى يراها، ويسجل انعكاس النور والظالل عليها«، وهو ىف تقديره 

حيس أن مهمة الفن هى أن يعلمنا الرؤية، وأن يظهر ألبصارنا مجال اللون، وجو األشياء.

)17(
وعن رمسيس يونان السريياىل كان بدر الدين أبو غازى يقول: إنه كان فناًنا بناء حيرتم الشكل، 
ويصرب عىل معاجلته بالتصميم العام هليكله، وباالستكشاف البطيء احلذر حلبكة األلوان، حتى 
ولو كان جمرد سبيكة من البيض والسواد، وهو يواجه لغز الوجود بفكره ووجدانه مًعا، ويضع 

عىل اللوحة وىف أعامقها أزمة الضمري احلديث ىف تعبري مأساوى جيسم دراما الوجود.

وقبل هذا كان أبو غازى يقول: »غري أن رمسيس يونان ال يضحى ىف مرحلته السرييالية 
به كثري من  بام ضحى  الغربية  الشعورية  اهلزات  تلك  الغموض واإلهبام، واختالق  من أجل 

الرسياليني، باملعامر، والبناء ىف العمل الفنى«.

)18(
وكان  واصف،  ويصا  ورمسيس  »احلرانية«  قرية  جتربة  يقدر  غازى   أبو  الدين  بدر  وكان 
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احلرف،  أصحاب  لشأن  إحياء  أيًضا  هى  وإنام  فقط،  الشعبى  للفن  إعالء  ليست  »إهنا  يقول: 
التاريخ إىل عرص اآللة، وأشاعوا ىف  قبل  ما  الذين سجلوا حضارة اإلنسان من عرص  هؤالء 
املبدعة  أدوات احلياة رهافة وفنًا، فلام ازداد زحف العرص الصناعى جرف معه تلك األيدى 

التى أشاعت اجلامل، وأكدت قيمه ىف أدوات احلياة«. 

وفيام قبل هذا كان أبو غازى يقول: إن املشاهد واملوضوعات التى يعرب عنها أبناء احلرانية هى 
حمصلة حياهتم اليومية. إهنا الرباءة الفطرة والنضارة تكشف عن أوجه من عبقرية مرص التصويرية، 
والطيور،  الصغرية،  النهريات  هذه  غريب،  بنبض  حمملة  الصبية  هؤالء  وجدان  عن  وتصدر 

واألشجار تفرض نفسها بال منطق تقليدى، وال منظور مألوف، لكنها تستحوذ عىل النفس.

)19(
وأكرر هنا رأيى أنه مل يصل أحد من نقاد األدب أو  نقاد الفن إىل ما وصل إليه بدر الدين أبو 
غازى ىف دراسة العالقة بني األدب والفن، وتراثنا املعارص، وىف دراسة قدرة الشعراء واألدباء 
عىل استلهام اآلثار الفنية ىف أعامهلم، ويكفينى هنا أن أشري إىل دراساته عن أثر الفنون التشكيلية 

ىف أدب شوقى والعقاد واملازنى ونجيب حمفوظ، وهى أربع دراسات رائعة.

ففى دراسته عن شوقى يقابل بدر الدين أبو غازى بني عناية شوقى بالتاريخ وندرة اهتامم 
حافظ إبراهيم به، وقد كنت أود لو أن األستاذ بدر الدين أبو غازى مل هيمل فضل حافظ إبراهيم 
عىل كثر من أحداث التاريخ، وشخصياته، ويكفيه أن نذكر له قصيدته امللحمية عن عمر بن 

اخلطاب -رىض اهلل عنه- وتارخيه. 

ويذهب أبو غازى إىل القول بأن شعر شوقى كان سعًيا دائاًم إىل إحياء التاريخ وآثاره، وهو 
يصل ىف تقدير عبقرية شوقى ىف االهتامم بالتاريخ واآلثار إىل قوله:

»وإذا كان شوقى ىف رثاء مكتشف آثار توت عنخ آمون قد قال ىف أبياته املعجزة إنه أفىض 
إىل رس الزمان ففضه، وسعى إىل التاريخ ىف حمرابه، فإن شعر شوقى كان سعًيا دائاًم إىل التاريخ، 
طعامه  بني  فرعون  أتى  حتى  القهقرى  السنني  طوى  الذى  ا  حقًّ هو  وآثاره،  لصوره  وإحياء 
ورشابه، وقّل لشاعر أن يزخر شعره كام زخر هبذه الصور، وعىل قدر هيامه باملاىض، وتعلقه 
ىف  حلق  شوقى  ولكن  لعرصه،  مرآة  كان  كالمها  إليها،  حافظ  التفات  ندرة  قدر  عىل  باآلثار 

املاىض البعيد، وجاب آفاق حارضه، أما حافظ فكان عرصه وحميطه شاغله«.
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»كان شعر شوقى كام قال: الغناء ىف فرح الرشق، وكان العزاء ىف أحزانه، لكنه كان أيًضا 
وجه التاريخ«.

)20(
ويلفت بدر الدين أبو غازى النظر إىل أن أمري الشعراء أمحد شوقى كان شديد اإلعجاب 
جمًدا  لشعره  يريد  كان  وأنه  تشكيلية،  صياغة  الشعرية  الصورة  صياغة  ىف  البحرتى  بقدرة 
رحلته  ىف  شوقى  أن  إىل  هذا  ىف  غازى  أبو  ويستند  امليدان،  هذا  ىف  البحرتى  بمجد  شبيًها 
ىف  البحرتى  بسينية  إعجابه  لقصيدته  تقديمه  ىف  يبدى  أن  عىل  حريًصا  كان  األندلس  إىل 
اإليوان ويشري إىل أهنا تريك حسن قيام الشعر عىل اآلثار، وكيف تتجدد الديار ىف بيوته بعد 
االندثار: »فسينية البحرتى كام قال صاحب الفتح، قد بقى هبا كرسى ىف ديوانه أضعاف ما 

بقى شخصه ىف إيوانه«.

للصورة  الشعرى  املقابل  إبداع  ىف  البحرتى  هنج  عىل  سار  شوقى  أن  غازى  أبو  ويرى 
التشكيلية، وىف إيداع هذه الصورة نبض احلركة واحلياة.

كام يرى أن أمحد شوقى مجع ىف قصائده بني عمق اخليال، وصدق الواقع، وعطف بنثره عىل 
آثار مرص، فهو خياطب األهرام ىف كتاب »أسواق الذهب«، فيقول:

مظامل،  أشباح  أم  معامل،  وأوضاع  إجرام،  شواهد  أم  أجرام  أشواهد  أهرام؟  يا  أنت  »ما 
وجالئل أبنية وآثار، أم دالئل أنانية واستئثار«.


ويلفت أبو غازى النظر إىل أن هذا النثر املحمل بالبديع يعكس سؤال شوقى األبدى الذى 

تردد ىف شعره:

»أكان فن الفراعنة وليد العسف، أم كان من فيض الروح واإليامن؟«.


ويؤكد األستاذ بدر الدين أبو غازى أن شوقى ىف بعض إبداعه الشعرى ىف وصف اآلثار 
أمام  وقفة شوقى  أن  إىل  النظر  يلفت  املواقف، وهو  اختالف  مع  القمم  بلغ  قد   الفرعونية 
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أنس  قرص  عند  حزين  شجن  وقفة  تقابلها  والرجاء،  والتصور  احلكمة  بني  اهلول،  أبو 
الوجود.


ويثبت أبو غازى لشوقى قدرته عىل إضفاء احلياة عىل معامل األثر الغارق، ووجده احلزين 
الذى »أحال معابد فيلة إىل خملوقات حية، وجعل من تلك الآللئ البطلمية عذارى دهم الذعر 

مجاهلا فتهاوت«.

)21(
وينبه بدر الدين أبو غازى ىف ذكاء شديد إىل ما يتمثل من موسيقى داخلية ىف شعر شوقى 

الذى تناول األعامل التشكيلية بصدق:

»وكأن األثر التشكيىل  يفرض عىل الشاعر نغمته، فلقصيدة »أمام أبى اهلول« فخامة اجلهر، 
وجهامة الصمت، أما عند أنس الوجود فإن موهتا البطيء حيرك فيه رومانسية الشجن احلزين، 
فريسل بكائيته الفريدة، ولكن النشيد يرتفع بانبهار النغم ىف قصيدة »توت عنخ آمون وحضارة 

عرصه«، فالشاعر كام قال »يزن اجلالل ويستبني«.

)22(
واألدباء  املفكرين  كل  بني  مكانته  من  يعىل  غازى  أبو  الدين  بدر  فإن  العقاد  األستاذ  أما 
أديب  أو  العقاد مفكر  بأنه ليس من جيل  القول  التشكيىل، وهو يصل إىل  بالفن  ىف عالقاهتم 
مثله عكست كتاباته اهتامماته بالفنون، وأفصحت منذ البدء عن وجهة نظر، بل عن يقني، ىف 
رضورة الفن للمجتمع، وعن مدلول الفن اجلميل ىف نظره، وهو يذهب إىل أن مصاحبة العقاد 
ىف كتاباته تطلعنا عىل منهج متامسك ىف النظر إىل األعامل الفنية يصدر عن خلفية فلسفية ملعنى 
اجلامل عنده، وقد قدم أبوغازى أمثلة »تطبيقية« تشري إىل ذوق العقاد ومطالبه من العمل الفنى، 

وحتدد مدارس وأعاماًل كان يؤثرها بحبه.

ومع أن »أبو غازى« يعرتف بأن عرص العقاد كان عرص هنضة، وأنه كان من سامته الشمول 
هذا  رواد  من  العقاد  لغري  كانت  وأنه  األدب،  وأهل  الفن  أهل  بني  اللقاء  وتقارب  والتعدد، 
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العرص كتاباهتم واهتامماهتم بالفنون اجلميلة، كام كانت تعرف هبذا االسم الشائع، فإنه يؤكد أن 
العقاد قد فاق هؤالء مجيًعا ىف إيامنه بالفن وعنايته به.

)23(
ويشري أبو غازى إىل أن الدكتور حممد حسني هيكل كانت له كتاباته التى عربت عن إيثاره 

الفن القومى، كام كانت له دعوته إىل استلهام الرتاث. 

كام يشري أنه كانت ملّى زيادة تأمالهتا الرومانسية أمام أعامل عباقرة عرص النهضة األوروبية. 

كام مل ختل كتابات هيكل ومّى من نظرات ىف معارض الفن، وتقدير لألعامل الفنية تؤكد 
االتصال املبارش باحلضارة الغربية.

ىف  الفنون  معارض  الذكية  بنظرته  تناول  أنه  املازنى  العظيم  لألديب  يذكر  فإنه  كذلك 
العرشينيات بالرأى والتحليل. 

فشملت  األوروبية  الرحلة  أثرهتا  التأمالت  من  برصيد  ذلك  بعد  احلكيم  توفيق   وجاء 
»زهرة  ىف  رسائله  نثرت  كام  اإلغريقى،  والفن  القديمة،  املرصية  الفنون  بني  مقابالت  كتاباته 

العمر« عبرًيا من إلفه احلميم لألعامل الفنية ىف متاحف أوروبا.

لكن أبو غازى كان يرى أن العقاد تفوق  عىل هؤالء مجيًعا مع أنه طاف العامل من مكانه 
فجاءت حمصلته من الفن من سعيه احلثيث إىل املعرفة:

»وكان لقاؤه باألعامل الفنية لقاء جيمع حسه الرومانسى ورؤياه العقلية الصارمة، وقد استطاع 
من بيته أن جيوب متاحف العامل، ويقف إزاء أروع األعامل الفنية، ويصاحبها من خالل الكتب، وأن 
يستصحب ىف تأملها واحلكم عليها نظراته ىف خصائص التعبري اجلامىل، وبعض أدواته ىف مقاييس 

الشعر التى أرستها مدرسة »الديوان« ىف حركة البعث والتجديد بزعامته هو واملازنى وشكرى«.

ويصل أبو غازى إىل أن يقول:

وبقى  واألدب،  السياسة  قضايا  عنها  ترصفه  مل  العقاد،  شواغل  من  الفن  قضية  »وظلت 
موقفه املحدد من آثار الفنون خطًّا متصاًل ىف فكره يمثل سمة من سامته، وىف هذا يبدو بعض 

ما متيز به«.
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)24(
التى حفلت هبا كتابات  الرؤية  العقاد للفن، وهى  وقد عرض بدر الدين أبو غازى رؤية 

العقاد املتعددة، وبخاصة ىف كتابيه »مطالعات« و»مراجعات ىف األدب والفنون«.

ويلخص أبو غازى وجهة نظر العقاد ىف الفن بذكاء وإنصاف حيث يقول:

»... فالفن عنده دائاًم صنو احلياة، وفكرة اجلامل ىف احلياة عنده هى بعينها فكرة اجلامل ىف 
الفنون، كالمها مناطه احلرية، فاجلسم اجلميل ىف رأيه هو اجلسم احلر الطليق، وسواء أنظرنا 
الشكل ىف وجه قسيم  تناسب  يتم  أم إىل كل عضو من األعضاء... فقد  إىل اجلسم ىف مجلته، 
صحيح، ثم ال يعجبك وال تنشط إليه روحك، ألنك ال حتس فيه ما يدل عىل حركة احلياة ىف 

نفس صاحبه، وذلك ما يسمونه بثقل الروح«.

الفضائل واألخالق، فال نجد خصلة معدودة من  إىل  »وندع األعضاء واألجسام وننظر 
اخلصائل اجلميلة املحمودة إال فيها معنى من غلبة احلرية عىل الرورة«.

»فاجلامل عند العقاد مناطه تغلب احلرية عىل الرورة، وهذه الفكرة هى فكرة اجلامل ىف 
احلياة، وىف الفنون كلها من موسيقى، وشعر، ومتثيل، وتصوير، ورقص، ورياضة، لكن احلرية 
قيود  الفن  يمثل  أن  عجب  فال  قانون،  هبا  حييط  وال  نظام،  يامزجها  ال  التى  بالفوىض  ليست 
اجلامل وأنظمته كام يمثل حريته وانطالقه، وأن نرى الفن حافاًل باألوزان واألوضاع كام نراه 
حافاًل بالتطلع والرجاء، فحرية الفن تستلزم االختيار واملشيئة، وهى وسيلة تتمثل ىف التغلب 

عىل العوائق الفنية واستلزامها بتلك القيود«.

»واجلامل واحد ىف الفن واحلياة، ولكن الفن صورة خمترصة من مجال احلياة، ذلك اجلامل 
الذى يراه العقاد أسمى من مجيع ما تناله املنافع واألغراض«.

)25(

النقدية  رؤيته  صياغة  من  العقاد  به  متكن  الذى  األسلوب  غازى  أبو  الدين  بدر  ويتعمق 
املنحازة لقيمة احلرية، وهو ينبه بذكاء إىل ما كان العقاد يبحث عنه، وعن توافره ليكون العمل 
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باعتباره جوهر اجلامل، وعنرص  فنًّا: شعًرا كان أو موسيقى أو تصويًرا، وهو مطلب الصدق 
البالغة، وقوام الذوق.

وهو ييضء لنا مفهوم العقاد عن الصدق فيقول:

»إنه هو الصدق الفنى الذى يلتزم اجلوهر، ويمثل احلقيقة السامية ىف زى شكل حمسوس، 
الفنون،: »وكل فن ال  العقاد ىف كل  يتطلب األداء اجلميل احلكيم، فهو شعار  وهذا الصدق 
تعرف له قاعدة وأصول ىف األداء هو ىف نظره رضب من الغموض، ولكن القاعدة ال تذهب 

بصدق التصوير واألصالة، بل هى أداة لتأكيدها، ووسيلة إلبرازها«.

ويشري أبو غازى إىل أن إحلاح العقاد ىف مطلب الصدق كان يدعوه إىل أن »هياجم البهرج 
باعتباره زيًفا حيجب صدق اإلحياء ىف العمل الفنى، فهو كلف باملعانى النفسية، وباللفتة اخلاصة 

يتطلبها ىف الشعر، كام يتحراها ىف فنون التشكيل«.

)26(
معاركه  عند  وال  الفنى،   اجلامل  ىف  نظرياته  عند  يقف  مل  العقاد  أن  إىل   غازى  أبو  وينبهنا 
من أجل تأكيد رضورة الفن واعتباره غاية ومنفعة، وإنام حفلت كتاباته، وبخاصة ىف النصف 
الثانى من العرشينيات، بنامذج من نقده التطبيقى ىف جمال الفن التشكيىل فيام ناقشه من أعامل 

فنية من خالل زياراته ملعارض الفن، أو أحاديثه عن حياة كبار الفنانني.

وىف تناوله لطبيعة نقد العقاد لألعامل الفنية يشري أبو غازى إىل أن ذلك املفكر الكبري كان يركز 
عىل احلركة النفسية، واملدلول األدبى للوحة، وىف املقابل فإنه ىف نقده للشعر كان أكثر استقصاء 
للصورة التشكيلية »يرى هلا عنارصها التى تتم هبا من مجيع نواحيها، عنرص املنظر كله، وعنرص 

اللون، وعنرص امللمس، وعنرص الوقت الذى تراها فيها، وعنرص املوقع، وعنرص احلركة«.

»وما إبرازه للصورة ىف وصف ابن الرومى حلقول الكتان، وتركيزه عىل عنارص تشكيلية 
كاللون األخر، وامللمس الناعم، واستعانته عىل استجالء كامل احلس ىف شعر املتنبى بأدوات 

التصوير إال أمثلة ملطلب الصورة ىف الشعر عنده«.

ىف  الشعرية  للصورة  تأمله  وىف  األديب،  حس  أحياًنا  عليه  يغلب  للوحة  نظره  ىف  »وهو 
القصيد يغلب عليه حس الفنان«.
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ويذهب أبو غازى إىل القول بأن »العقاد كان حني يتناول فلسفة فن معني ىف شموهلا، يكون 
أكثر نفاًذا كأن يتناول فلسفة الفن املرصى القديم وفضائله، أو مميزات الفن اإلغريقى ىف صدقه 

وصف الطبيعة، وصدق الشعور هبا«.

)27(
أن  يستطيع  وال  العقاد،  شجاعة  ينكر  أن  يستطيع  ال  أحًدا  أن  غازى«  »أبو  رأى  وخالصة 
يتغاىض عن أحكامه عىل الفنون التشكيلية، وسبقه إىل التعريف بأمهية الفنون ومكانتها ورضورهتا 
العربية  اللغة  ىف  أكد  الذى  وهو  الفكرية،  حياته  سنى  عرب  جماالهتا  بإرصار  وارتياده  املجتمع،  ىف 
استخدام كلمة الفنان بعد أن كان الشائع كلمة »الفنى« أو »املتفنن«، وهو ىف تأكيده استخدام هذا 
التعبري يراه صيغة مبالغة صحيحة أدل عىل اخللق واإلنشاء من جمرد نسبة الفنى إىل الفن كام تنسب 
املصنوعات، وداللة هذا التحديد اللغوى متتد إىل دالالت أخرى معنوية، فهى صدى ملفهوم العقاد 

ملكانة الفنان املميزة ىف املجتمع، ووضعه ىف موضعه الصحيح عىل قمة الوجدان اإلنسانى.

)28(
وجتاوز  ظلمه  تتعمد  الثقافية  احلياة  كانت  حني  املازنى  غازى  أبو  الدين  بدر  أنصف  وقد 
الفنى  العمل  أعامق  إىل  نافذة  نظرة  له  كانت  املازنى  أن  وضوح  بكل  غازى  أبو  وقرر  دوره، 

تتخطى حدوده الظاهرة، وتدل عىل فكر رائد ىف هذا املجال.

املازنى( ىف  التصوير حني قال )أى  الذكى ملعنى  املازنى  إدراك  أبو غازى عن  وقد كشف 
مرحلة مبكرة:

»التصوير ىف أصله فن تقليدى، ولكن ليس معنى ذلك أن متثيل الطبيعة متثياًل ال يتجاوز جمرد 
النقل بدون زيادة أو نقص هو كل ما يطلب من التصوير، ومن املسلم به أن إثبات صورة اليشء 
مميزاته،   ويؤكد  اليشء،  يربز صفة  بحيث  اإلثبات  كان  إذا  يصبح كذلك  وإنام  فنًيا،  ليس عماًل 
وينفث فيه روًحا، أو بعبارة أخرى ال يكون الرسم فنيًّا إال إذا ظهر فيه عنرص اجلامل ىف الرتتيب 
أو التأليف، وإال إذا صار إبراز الفكرة واألداء وعنارص التمثيل واجلامل طابع املصور ىف عمله«.

الثوب  هذا  عمًدا  وألبست  رسمت  فكرة  عن  عبارة  وليست  الصورة  تصبح  بحيث   ...«
الفنى، بل فكرة خليقة أال يكون هلا وجود إال بمقدار ما تستطاع العبارة عنها بالتصوير«.
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)29(
التشكيىل ىف  الفنان  لدور  املازنى  إدراك  اكتشفه من  ما  أبو غازى عىل  الدين  بدر  ويطلعنا 

التعبري والعوامل التى تؤثر ىف أدائه وقدرته، وذلك حيث يقول:

»إذا كانت رقعة الصورة حمدودة، وكان التصغري الذى يضطر إليه الرسام ال حيرك اإلحساس 
باجلالل حتريك الضخامة، وترامى األبعاد عىل الرغم مما يصنعه املصور، وما يستطيع أن يقوم 
بخيال الناظر، فإن املصور مع ذلك يسعه إىل حد أن يعطينا فكرة عام ال يقوى عىل املحافظة 
عىل حقيقة أبعاده، وذلك بواسطة املقارنة بمقياس معروف مقرر ىف البداءة، وخري مقياس هو 

اإلنسان، عىل الرغم من تفاوت أطوال الناس، واختالف أجرامهم«.

وقد وصل املازنى ىف هذا الفهم إىل قوله:

»... من السخافة الواضحة أن يعمد أحد إىل منظر جليل رائع فيصغره ويدعه عىل لوحة 
وحده، وليس إىل جانبه ال إنسان وال حيوان وال منزل أو شجرة أو غري ذلك مما يناسب املشهد، 

ويعني عىل تصوير ضخامته«.

)30(
األثري  الفنان  الفنان هو أمحد صربى كان هو  أن  اكتشف  أنه  أبو غازى  الدين  بدر  ويذكر 
عند األستاذ املازنى، عىل نحو ما كان كذلك أيًضا عند األستاذ العقاد، وهو يرجع السبب ىف 
ذلك إىل أن أعامله تستوىل عىل إعجاب املازنى، وهو ينظر إليها نظرة أديب أكثر من نظرة فنان، 

وتستوقفه فيها سامت بارزة ىف التعبري، وإن كان نقد املازنى ال خيلو من لفتات تشكيلية.

ويستشهد أبو غازى عىل ذلك بام قاله املازنى ىف حديثه عن لوحة »غالم مترشد« ألمحد صربي:

»هو وسيم الوجه، تقول لك عينه إنه وّطن نفسه عىل هذه احلياة الضالة، إذ كان ال عهد 
له بغريها، وال حيلة له ىف تغيريها، ويقول لك حمياه الذى يواجهك بحذر ويثنى عنك خدا، 
يًدا  وشفتاه املضمومتان أن حتت هذه األطامر نفسها فيها خري كثري، واستعداد قوى، ولو أن 

امتدت إليها وساعفتها لكان هلا شأن آخر، ويا له من مجال خمبوء ىف أوحال!«.
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وينقل لنا بدر الدين أبو غازى النص الذى فاضل به األستاذ املازنى بني هذه اللوحة وبني 
لوحة للفنان حممود سعيد حيث قال:

»رأينا له صورة سيدة إنجليزية باسمة خيل إلينا أن فيها معانى قرّص املصور ىف إبرازها، 
التخيل  املرء لو غرز أصبعه ىف جانب خدها ملا صادف عظاما تقاومه، وهذا خطأ ىف  وأن 
بال ريب، فإن اجلسم عظام وحلم، ومهام بلغ امتالء اخلدين عىل جانب الفم فإن من الغلط 
حول  وليس  اللحم،  حتت  مستورة  الشدقني  عظام  وجود  فكرة  تنتفى  بحيث  يصورا  أن 
السيدة جو وال هواء، فكأهنا ملصقة بستار، أو كأن ظهرها ورقة عىل ورقة، وجيب أن يشعر 
الناظر أن حول السيدة هواء، كام يشعر إذ ينظر صور الغالم املترشد، وهى مقارنة جيب عىل 
املتفرجني أن يقوموا هبا ليدركوا الفرق، هذا فضاًل عن الدرس الذى ىف األلوان ىف صورة 
الغالم واملقابلة بني الوردى الباهت فيها وبني البنفسجى، وهى مقابلة تلذ العني، وتروق 

النظر«.

)31(
ونأتى إىل نجيب حمفوظ وما كتبه عنه بدر الدين أبو غازى ىف مقال بعنوان »لقاء بني أدب 
نجيب حمفوظ والفن التشكيىل« حيث نجد إعجاًبا ال حدود له بإنجاز نجيب حمفوظ ىف التصوير 
التشكيىل، ومن اإلنصاف لـ »أبو غازى« أن نذّكر القارئ أنه هو نفسه توىف قبل أن يصل نجيب 
حمفوظ إىل ما وصل إليه من جمد بسبع سنوات، وقبل أن تنهال الدراسات والبحوث والكتب 

واملقاالت عن نجيب حمفوظ:

»... عندما نقرأ »خان اخلليىل« و»زقاق املدق« و»بني القرصين«، أو نطوف بدنيا اهلل يستدعى 
لنا الوصف التشكيىل الذى يتخللها صور من الفن املرصى املعارص مما تالقى معه، وتذكر به، 
لنا وشائج  املنابع، وغمس فيها أقالمه ومراقمه فتبدت  كالمها ترديد لآلخر صدر عن نفس 

تربط األشكال واأللوان والظالل، وجتعل الصورة األدبية معادلة للصورة التشكيلية«.

»... ظهور رواية »خان اخلليىل« ىف سنة 1945 كان إيذاًنا بخطوة حاسمة ىف الطريق إىل 
أدب قومى ترشب الروح املرصية اخلالصة، واستلهم واقع بيئة معارصة من خالل حياة أرسة، 

وأجواء حى ىف فرتة احلرب العاملية الثانية«.
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التى ملكت قلب نجيب  القاهرة، تلك  الوصفية ألحياء  الصور  تتبدى  الرواية  »منذ هذه 
التصويرى، وتراها خالل سطوره ترتدد بني صور منوعة متنقلة من  حمفوظ، وأيقظت حسه 

الوصف، وبني إيامءات موحية«.

»ىف الصفحات األوىل من خان اخلليىل تلوح معامل احلى.. حوانيته ومقاهيه وجوه املتلفع 
بغاللة سمراء وسامؤه املحجوبة، برشفات توصل بني العامرات.. وللحى ىف صورته املوحية 
صمد  وقد  واإلبداع،  املهارة  ىف  سمعتها  بقديم  البرشية  ليد  حيتفظ  مازال  فهو  وألوان  ظالل 
للحضارة احلديثة يلقى رسعته اجلنونية بحكمته اهلادئة، وآليتها املعقدة بفنه البسيط، وواقعيتها 

الصارمة بخياله احلامل، ونورها الوهاج بسمرته الناعسة«.

النوافذ  زجاج  عىل  املنعكس  الشمس  شعاع  خيتفى  حني  احلى  من  تلوح  أخرى  »وصور 
العليا من العامرات التى تواجه نافذته، فأدرك بطل روايته أن الشمس تغيب وراء قباب القاهرة 
املعزية باجلهة اخللفية، وصعد برصه إىل مئذنة احلسني السامقة تنطلق بجالل ىف غاللة من ظالل 
املغيب، فهزت مشاعره، وأيقظت قلبه، ثم ارتفق حافة النافذة، رأى نوافذ مغلقة، وأخرى شبه 

مفتوحة، ورشفات تسعى فيها ربات لبيوت جيمعن الغسيل، أو يمألن القلل«.

)32(

ويعلق بدر الدين أبو غازى عىل قدرة نجيب حمفوظ عىل التصور التشكيىل بعبارات عالية 
ىف تعبريها وفهمها وتقديرها:

»هى صور للمشاهد اخللفية ألشخاصه تستدعى إلينا مقابلها التشكيىل ىف لوحات هدايت 
سيد  لوحات  وىف  املعزية،  القاهرة  بأحياء  األكرب  هواه  تعلق  الذى  الفنان  كامل  ويوسف 

عبدالرسول، ومن قبله سعيد الصدر لنساء األحياء البلدية، وحياة األسطح ىف بيوهتا«.

)33(

وينتقل بدر الدين أبو غازى مع أدب نجيب حمفوظ إىل ما ظهر من تطور ىف قدراته التصويرية 
التى متكنت من تصوير املشاعر النفسية والباطنية، واألجواء امليتافيزيقية فيقول:
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من  مهمة  عالمة  فهى  املدق«،  »زقاق  ىف  ملحوظ  بتحول  حمفوظ  نجيب  أدب  ويمر   ...«
عالمات التطور ىف أسلوبه األديب: الصور هنا أكثر واقعية وصدًقا، وهى خترج حمملة بام يثقل 
األماكن،  وحياة  الناس،  حياة  من  الباطنة  الداخلية  وباألجواء  خرافات،  من  الشعب  روح 

فلألشياء أيًضا حياهتا«.

»عىل أن الوصف التشكيىل ال يقف عند أماكن الزقاق ومبانيه، وإنام هو يتعداه إىل سكانه، 
نجيب حمفوظ  عناية  التى جتلت  اخلارجية  الصورة  تكمله  للشخصية  الداخىل  النفسى  فاخلط 
برسم مالحمها التشكيلية: فحميدة تلف املالءة لفة تشى بحسن قوامها الرشيق، وتصور عجيزهتا 
امللمومة أحسن تصوير، وتربز ثدييها الكاعبني، وتكشف عن نصف ساقيها املدملجتني، ثم 
وكانت  القسامت،  الفاتن  الربونزى  ووجهها  األسود،  شعرها  مفرق  عن  أعالها  ىف  تنحرس 
تتعمد أال تلوى عىل يشء فتنحدر من الصنادقية إىل الغورية، ثم إىل السكة اجلديدة فاملوسكى، 
حتى إذا غابت عن األعني الثاقبة علت شفتيها ابتسامة وراحت تنهب الطريق الزاخر العامر 

بعينيها اجلميلتني«.

»إن محيدة بمالحمها، ولون برشهتا، وسحر عيوهنا تكاد تطل من لوحات حممود سعيد تلقاها 
عنده بكل أوصافها«.

)34(
ويقول بدر الدين أبو غازى إنه كاد أن يعثر لزيطة صانع العاهات الشهري الذى خلده نجيب 
الفن  فنانى مجاعة  من  ندا وغريمها  اجلزار، وحامد  اهلادى  عبد  لوحات  نظائر ىف  حمفوظ عىل 
املعارص  الذين أخذوا ىف احلقبة نفسها يرسمون الوجه اخلفى للحياة الشعبية املثقل باألرسار 
اجلديدة  الصور  كانت  حينام  املعارص  التشكيىل  الفن  إىل  املالمح  هذه  وتضاف  والغموض، 

اجلريئة لزقاق املدق بأشخاصه وأحداثه ومعامله تستقر ىف األدب املرصى.

وينتقل أبو غازى مع نجيب حمفوظ من القاهرة إىل اإلسكندرية فريى أن روايته »مريامار« 
صورت اإلسكندرية أيًضا بام هبره فيها من ألوان السحب، وصورة البحر، هذا البحر الذى 
صوره ىف كل حاالته، وعكس عليه عواطف أبطاله، وقدم له صوًرا غنية الظالل واأللوان، 

تستدعى إلينا صور البحر عند فنان اإلسكندرية العظيم حممود سعيد.
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)35(
»نظرة  عن  تنبئ  حمفوظ  نجيب  كتابات  إن  غازى  أبو  الدين  بدر  عند  القول  وخالصة 
الكليات،  إدراك  عىل  نفسها  بالقدرة  معاملها  ويلتقط  األجزاء،  يلمح  متفتح  وحس  تشكيلية، 
فجذع الشجرة يستوقفه فريفع عينيه إىل الغصون املنترشة ىف اهلواء كقبة هائلة مغروسة اهلامة ىف 
سحابات الصباح الشفافة الدانية، ثم يرجع إىل اجلذع املعمر هابًطا إىل جذور كاحلة متفرعة عن 
أصله، وضاربة ىف أرض الطوار كأنام تنشب فيها أظافرها ىف اندفاعة متوترة خاصة بالتحدى 
واألمل، وهناك رقعة من املاء اخلارجى قد تآكلت كاشفة عن طبقة من اللحاء الداخىل ذات لون 

أصفر باهت عىل هيئة بوابة قوطية استوت أمامه بطول قامته داعية إياه إىل الدخول«.

)36(
ويذهب أبو غازى بعيًدا ىف االحتفاء بقدرات نجيب حمفوظ إىل حد القول بأن حاسة اللون 
كانت من أكثر حواس نجيب حمفوظ التشكيلية تفتًحا، وهو يقول إن نجيب حمفوظ كانت لديه 
ملكة غمس املشاهد واألشياء ىف ألوانه اخلاصة املميزة، وقدرة اإلحياء باللون عن املعانى، ولألشياء 
وللناس أيًضا ألواهنا التى يضفيها عليها، بل إن للطبيعة ىف أدبه ألواهنا املعربة البعيدة عن مألوف 
األلوان التقليدية املتعارفة، فلخان اخلليىل سمرة ناعسة، وقرص الشمس ماسى هادئ، والسحب 

حباىل بامء الورد األبيض، واألمواج سمراء ضاربة لالخرار، ولون الوجود أمحر أو أصفر.

وهو يبلور رأيه ىف اقتدار نجيب حمفوظ ىف قوله:

القلم  التشكيلية هى  أدواهتا  تبدو وكأهنا لوحات  »وكثري من صور نجيب حمفوظ األدبية 
الذى استطاع أن يضفى من مفردات اللغة ظالاًل وألواًنا جعلت الصورة األدبية عنده تتالقى 

مع كثري من الصور التشكيلية ىف فننا املعارص«.

)37(
وإذا كان اليشء باليشء يذكر فإن »أبو غازى« ىف تأرخيه ملجد خاله املثال حممود خمتار قد 
حتدث عن صدى إقامة متثال هنضة مرص ىف آثار الشعراء واألدباء وما أحسوا به من توثب أبى 
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اهلول ىف مرص احلديثة، وأن هذا املعنى قد هز خيال عدد كبري من الشعراء واألدباء، وأن شوقى 
متثله ىف قصيدته »هنضة مرص«:

الفنون عهد  اهلل  بعث  مثّاهلالقد  األرض  وأخرجت 
رسبــاهلــاتعالوا نرى كيف سوى الصفا تلملم  ــاة  ــت ف ة 
بلباهلادنت من أبى اهلول مشى الرءو ــاج  ه مقعد  إىل  م 
وأطواهلاوقد جاب ىف سكرات الكرى اللياىل  ــروض  ع
أرواقــه الرمل  عىل  أثقاهلاوألقى  األرض  عىل  وأرسى 
اجلا فهم  ــرك  حت قاهلافقالت:  ــى  وع ــاد  اجل ــأن  ك د 
وسياهلافهى سكبت مرص ىف جتاليده ــاة  ــي احل ــاع  ــع ش

أما مطران فقال ىف قصيدة »هنضة مرص«:

ومجـالياحبـذا مـرص الفتاة وقـد بدت حصافـة  ذات  غيـداء 
الرئبـال؟ىف جانـب الرثبال قـد ألقت يدا عـىل  ناعمـة  أدمـاء 
بتعفـف ورشـاقة،  وداللبتلطـف  بتصـون  وطالقـة، 
ِحَقـُب الِعَثـار ُأقيل خـري مقالفإذا أبـو اهلول الـذى أضنت به

ويقول أبو غازى إن مصطفى صادق الرافعى كان قد ملس فكرة هنوض أبى اهلول ىف نشيده 
القومى الذى وضعه سنة 1920 وفيه يقول:

ربضـة جبار عـىل األرض قبضرسـا أبـو اهلـول ركينـا وربـض
فالفـزع األكـرب يومـا لـو نبض

»فلام رأى أبو اهلول قد حترك ىف متثال خمتار كتب الرافعى ىف نجوى التمثال:

»إنام كنت يا أبا اهلول لغز الصمت فلام أضيفت املرأة  إليك أصبحت لغز النطق!«.
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الفصل السابع

فى رثاء بدر الدين أبو غازي

)1(

كان بدر الدين أبو غازى -رمحه اهلل- مثااًل حيًّا لطبقة النبالء الذين يكون من حظ معارصهيم 
أن جيدوا فيهم ما جيدونه ىف الشموع التى يكون منها النور اهلادى ىف ظلامت احلياة الدنيا، ومع 
ذلك يبقى نورها إذا ما طلع عليها نور احلياة اآلخرة، ولكنه يتحول من نور هاد إىل نور هادئ.

هذا  لنؤكد  الرجل،  حياة  تاريخ  قراءة  نعيد  أن  إىل  بحاجة  حراتكم  أظن  وال  أظننى  ال 
إمكاننا، بل  بأن ىف  الشعور  إذا نظرنا ىف طريقنا فلمحنا متحف خمتار، ومتلكنا  املعنى، ولكننا 
وقد كان بالفعل، أن تكون لنا الذاكرة احلية القوية التى ختلد فيها آثار فنانينا عىل نحو ما يكون 

للحضارات الزاهرة من ذاكرة، عندئذ البد أن نرتحم عىل بدر الدين »أبو غازى«.

وبالقدر نفسه وربام أكثر إذا قادتنا خطواتنا نحو نيل الزمالك بعد اجلزيرة، وطالعنا ذلك 
الرصح الذى أقيم لريمز إىل قيمة لغة القرآن ىف كياننا الوطنى، وإىل التقدير العميق الذى يلقاه 

جممع اللغة العربية، ويلقيه ىف روح هذا البلد ىف صمت وتكتم.

ولو أننا عربنا ذلك النيل إىل ضفته األخرى وأردنا أن نغض الطرف وأصخنا السمع إىل 
قصة موقف جليل وقفه بدر الدين أبو غازى حني تسلم مقاليد وزارة الثقافة ىف فرتة حرجة من 
تارخينا، موقف وقفه من دون أن يتاجر به، حتى بعد أن تاجر به كل الناس إال صاحبه النبيل 
الكريم عىل نفسه، ولو أنه استثمره لكسب به كثرًيا، ولكن مكسبه كان أكرب حني تركه ىف ميزان 
حسناته ومرياث أمته، وال أعدو احلقيقة حني أقول إننا كأمة كسبنا هبذا موقًفا نبياًل يضاف إىل 

رصيد القدوة الطيبة التى كثرًيا ما جتد َمْن يبحث عنها.
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)2(
قد ال يدرك اجلمع الغفري منا، بل قد ال يدرون حجم الدور اهلائل الذى كان للراحل العظيم 
حتى قامت نقابات الفنانني التى هيأت هلم عىل ما أعتقد الصياغة املثىل ملكانتهم التى هم أهل هلا 
ىف كياننا الوطنى ىف دولة املؤسسات، أما وقد ذهب الرجل فاسمحوا ىل أن أحدثكم عن ذلك 
التفانى الذى كان يبذله ربيع عام ثامنية وسبعني، كان وهو احلكومى املتمرس، والوزير السابق 
يسابق الزمن لبضع خطوات إنشاء النقابات من أول مرة، ومن دون أن خيطئ اإلجراءات أو 
يتخطاها، ومن دون أن يرتك نزعات التباطؤ املعتاد ىف مثل هذه األمور، أو مشاغل احلياة تشغل 
أيا من املهتمني باألمر من أعضاء اللجان أو احلكوميني، وحتى الوزير نفسه، وكان يومها هو 
صديقه األستاذ عبداملنعم الصاوى، عن إمتام األمور كاملة، وىف موعدها، وخرجت النقابات 

إىل النور خروج املولود تام النمو عىل أسهل ما تكون الوالدة عىل يد الطبيب القدير.

)3(
ليس  ولكنه  الرجل،  نقد  قيمة  يدركوا  أن  الفن  أهل  غري  عىل  الصعب  من  يكون  وقد 
التحليل  جيد  حني  القيمة  هبذه  إحساسه  عن  يعرب  أن  املثقفني  مجهرة  من  واحد  عىل  بالصعب 
النتاج  تاريخ  من  مكانه  ىف  الفنى  العمل  وضع  عىل  الرجل  قدرة  ذلك  قبل  وجيد  والتبسيط، 
الوطنى املعارص، ولعل هذه الصفة بالذات هى التى قادت إىل روح العدالة واحلياد التى سادت 
نقده، وإن مل جتعله جذاًبا عند املغرمني باألحكام األيديولوجية، فنحن النزال ال نقدر بشدة 
العابرة،  النزعات  كل  فيه  تذهب  وقت  سيأتى  ولكن  بشدة،  األشخاص  يعبدون  الذين  إال 
 ويبقى لنا تارخينا الفنى نريد أن نكتبه عىل نحو ما كان، وساعاهتا سوف حتتل كتابات بدر الدين 

»أبو غازى« مكان الصدارة ىف قائمة املراجع.

وبالقدر نفسه من التقدير سوف ُينظر إىل إسهامه ىف كتابة تاريخ حياة وأعالم فننا الوطنى 
احلديث كتابة واعية وافية ضافية عىل نحو يتيح ملن يأتى بعدهم وبعدنا أن يرى ضوء املشاعر 
احلقة التى عارصت هنضة مرص، واسمحوا ىل أن أزعم لنفسى رشف االتفاق مع الراحل الكريم 
ىف هذا املجال، وهو اتفاق رأى النور بالفعل، وإنى ألرجو اهلل أن ينمو بيننا هذا االجتاه الذى 

يربز القدوات الوطنية وكفاحها ونجاحها من دون تأليه وال هتويل وال تسفيه للمنافسني.
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)4(
ا،  كان بدر الدين أبو غازى حلقة ىف سلسلة من أعالمنا ذوى الطبائع وامليول املختلفة جدًّ
أن عهده  الرغم من  الثقافة، وعىل  بأمر وزارة  املتعاقبة  ثورتنا  إليهم حكومات  الذين عهدت 
بالوزارة كان أقرص هذه العهود مجيًعا، إال أننى أستطيع أن أؤكد لكم، بل أظنكم أنتم الذين 
تستطيعون أن تؤكدوا ىل، أن عهده كان أطول العهود هبا، فقد كان ألطول الفرتات من خري 
املتعاونني مع الوزارة، ومع وزرائها عىل رأسها، ومل يكن ذلك بسبب قربه منهم مجيًعا، ولكن 
ألنه كان يؤمن أن هذه هى وظيفته، وإذا أردنا أن نلخص مسريته مع زمالئه الذين تولوا هذه 
الوزارة ىف مجلة واحدة فإننا نقول: إنه كان له أعف لسان ىف سرية كل َمْن سبقوه، وكانت له 

أنفع يد ىف مسرية كل َمْن خلفوه.

وهكذا كان من قبل ىف كل املواقع املختلفة من الوظائف الوطنية أو القومية، التى أهلته هلا 
دراسته االقتصادية، وخربته الطويلة ىف إدارة أمور املال واالقتصاد والترشيع املاىل.

)5(
العظيم، ولكن  بالراحل  التى ربطتنى  الوثيقة  العالقة  أن أعرب لكم عن طبيعة  ال أستطيع 
بوسعى أن أجتوز فأقول إنى كنت أشعر حني أحادثه، أنى أحادث والًدا كرياًم عطوًفا، جيدر بى 
أن أنتهز الفرصة، وكنت أفعل، فأستطلع رأيه ىف كل ما جيول بخاطرى من أفكار للمستقبل، 
وأن أضع أفكارى أمامه كام هى من دون حتوط وال ختوف وال استحياء، ولعمرى إن هذا ال 
يتاح إال لقلة من األبناء مع ندرة من اآلباء الذين يصادقون أبناءهم ويصدقوهنم، وأظنه كان 

-رمحه اهلل- خري مثال هلذا النوع من اآلباء العظام.

ثم إن اهلل -سبحانه وتعاىل- ابتاله، حني اسرتد وديعته يوم كانت هذه الوديعة أينع ما تكون 
عىل أبواب احلياة ىف يوم مولده، ووقف الرجل صابًرا أمام ابتالء اهلل، ولقد يروى أصدقاؤه أنه 
كان خري َمْن يواسيهم حني يواتيهم البالء، ويروون أنه كان واسع الصدر، هادئ النفس، دمث 
َعلاًم، خيفق ويرفرف  الطابع، وأنه كان قنوًعا غنيًّا رضًيا، ومع هذا كله فلقد كان  اخللق، لني 
ا جمًدا، ال خيلف موعًدا، وال يعتذر  وييضء ويظلل وهيدى، ومع هذا فقد كان أيًضا وثاًبا وجادًّ

عن مشاركة، وال هيرب من تبعة.
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)6(
فإذا ما تأملنا حياة هذا الرجل بعد عرش سنوات أو بعد مخسة عقود، فسوف نقدر ىف الرجل 
أن املجد سعى إليه ىف وقته، وقبل وقته أحياًنا، فلم يباِه به وال فاخر وال جاهر، وأن السلطات 
صارت إىل يديه كثرًيا فلم يستغلها ومل يوسعها ومل يستحوذ عليها، وأنه كان بإمكانه أن يصبح 
مركًزا من مراكز القوى ىف حياتنا املعارصة، لكنه آثر أن يكون مركز قوة ىف قلوبنا وعواطفنا 
وعقولنا، بداًل من حياتنا ودواوينا وطرقنا.. وال مراء ىف أنه أصبح مركز قوة عظمى ىف قلوبنا 
باحلب الذى ال أظن أن أحًدا يستطيع أن ينازع ىف أنه انتزعه عىل نار هادئة، وىف عقولنا بالتقدير 
لكل اآلثار التى بذل من أعصابه ووقته وتارخيه وعالقته، وكل ما ىف شخصه من قوة، حتى 

رأت النور، وىف عواطفنا باملشاعر املتتالية جتاه املواقف املتوالية للرجل ىف حياته املاضية.
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اللطيف عبد  فهمى  محمد 
الباب الرابع
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الفصل الثامن

 محمد فهمى عبد اللطيف 
ودراساته فى تاريخ األدب

)1(

ىف  التفوق  مجع  وموهوب،  بارز،  مرصى،  صحفى  اللطيف،  عبد  فهمى  حممد  األستاذ 
الشعبى، والتصويب  الشعبى، والفن  فيام قدم من دراسات عن األدب  النبوغ  األسلوب مع 

اللغوى، فضاًل عن الدقة ىف األحكام النقدية، والتصوير اجليد للشخصيات.

ىف  بدأه  ا  تقليديًّ دينيًّا  تعلياًم  وتلقى  الرشقية،  قرى  إحدى  ىف  اللطيف  عبد  فهمى  حممد  نشأ 
الكّتاب، ثم واصل دراسته ىف األزهر حتى خترج ىف كلية اللغة العربية، وعمل بالصحافة حمرًرا 
ومراجًعا وكاتًبا. كام عمل بعض الوقت ىف وزارة الرتبية والتعليم ضمن جمموعة منتقاة بقيادة 
األديب الكبري حممد سعيد العريان، وهى جمموعة فنية فتية ساعدت كامل الدين حسني ىف تسيري 

أمور الرتبية والتعليم ىف ذروة عهد الثورة. 

انضم ألرسة جريدة األخبار، وشارك ىف العمل اليومى هبا حتى أصبح املسئول عن كتابة 
كلمة اجلريدة اليومية، كذلك فإنه اختري ليكتب صفحة اليوميات )األربعاء( بعد وفاة األستاذ 
العقاد، وقد شغل منصب نائب رئيس حترير األخبار حتى وفاته. كام انتدب للتدريس ىف جامعة 

األزهر ىف كليتى اللغة العربية والدعوة.

اهتم باآلداب والفنون الشعبية، وكتب فيها كثرًيا، كام اهتم بالتصويبات اللغوية لألخطاء 
الشائعة. كانت له ىف أسلوبه رصانة أهل اللغة، وجتدد موضوعات احلياة. 
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)2(
توىف األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف ىف عام 1984، وترك من املؤلفات القيمة واملبتكرة:

  الفتوة اإلسالمية. اإلسالم دين اإلنسانية. 

  الفن اإلهلى. فالسفة وصعاليك.  

  احلدوتة واحلكاية ىف الرتاث القصىص الشعبى. ألوان من الفن الشعبى. 

  السيد البدوى ودولة الدراويش ىف مرص. أبوزيد اهلالىل.  

  األفغانى وأثره ىف الوحدة اإلسالمية. اجلاحظ الضحوك.  

  أخطاء شائعة ىف اللغة العربية. سقط القناع.  

)3(
األستاذ  قدمتها كتب  التى  الثقاىف  لتارخينا  املهمة  األفكار  بعض  الفصل عن  هذا  يتحدث 
حممد فهمى عبد اللطيف من باب االستطراد املحبب إىل النفس مع أهنا ذاخرة بالعلم والتحقيق 

والتاريخ. 

ففى كتابه »ألوان من الفن الشعبى« قدم األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف دراسة جديدة ىف 
الفن الشعبى، وقد قرص البحث فيه، كام أشار ىف مقدمته عىل ناحية خاصة من هذا الفن، هى 
ما أطلق عليه اسم »األغانى اهلائمة«، ويقصد هبا تلك األغانى التى يرددها مجاعة من الفنانني 

الشعبيني عىل أسامع الناس ىف الطرقات، واملحافل العامة، التامًسا للسؤال، وطلًبا للنوال.

وهو يمىض ىف تعريفه البنّاء مدافًعا عن قيمتها ومضموهنا فيقول:

»واألغانى اهلائمة متثل لوًنا من ألوان الفن الشعبى اعتاد الناس أن ينظروا إليه نظرة ازدراء 
ومهانة، وأن يقدروه مظهر ذلة واستكانة، عىل أنه فن أصيل عريق اكتسب األصالة من صدق 

العاطقة، واكتسب العراقة من إهلام الفطرة«.

وهو يستطرد إىل احلديث عن جوهر الفن ىف رأيه فيقول:

»وإنام يكون الفن حيث تكون حرارة النفس، ورهافة احلس، وانطالق الروح، فلحن الراعى 
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ىف شبابته، وترنم الشحاذ ىف صفارته، وهزيج احلادى ىف قافلته، ونداء البائع عىل سلعته، وأنني 
الشاكى ىف نشيجه، كل هذه الرتانيم التى تنبعث من األعامق، وهى حتمل هيام الروح، وظمأ 
العاطفة، وهلفة النفس، أعرق ىف الفن، وأقرب إىل القلب، وأقدر عىل اقتحام املشاعر، من تلك 
األحلان املصنوعة املرسومة التى تعتمد عىل زخرف الصنعة، وهبرج األداء، فأنت إذا افتقدت 
روعة  فيها  واجد  فإنك  النغم،  مقامات  بني  والرتتيب  التقسيم  وحسن  الصناعة،  براعة  فيها 
اإلهلام، وبساطة الفطرة، وسامحتها، وصدق األداء ولطافته، كذلك املعنى الذى حتسه ىف شدو 

الطري وهدله، وجرى املاء وخريره.

»واإلحساس بروعة اإلهلام ىف الفن هو الذى جعل الفيلسوف اإلنسانى تولستوى يمجد 
العازف »لوىل« ألنه ترك اخلدمة ىف املطبخ حيث جيد قوته، وانطلق هائاًم ىف الطرقات يعزف 
عىل قيثارته، ويعتربه هبذه التضحية أعرق ىف الفن من طلبة املعهد املوسيقى الذين يستفيدون 
من وضع معني قائم، فغايتهم أن يؤدوا ما يلقن إليهم، ال أن يعربوا عن أرواحهم، أو يصوروا 

ما ىف نفوسهم«.

)4(
ثم يرب األستاذ فهمى عبد اللطيف األمثلة عىل صدق استناجه من تاريخ تراثنا الشعرى 

العربى نفسه فيقول:

»وهل تعلم أن الشاعر الكبري أبا عبادة البحرتى كان ىف مطلع حياته يطوف باألسواق ىف 
ينادون هبا عىل  لباعة اخلر والبقول والفاكهة  يده خمالة، وينظم األشعار  أسامل خلقة، وىف 
سلعهم ىف الناس، ويأخذ األجر عىل ذلك ما يمنحونه من فضل سلعهم وبضائعهم، فال يعود 

إال وقد امتألت خمالته بام يشتهى ويريد«.


وقد رتب األستاذ فهمى عبد اللطيف كتابه بحيث قسم أولئك الفنانني إىل طوائف، وبحيث 

خص أغانى كل طائفة منهم بدراسة مستقلة.

ثقافة عميقة،  يعكس  فإنه  منظم،  انطباعات  يبدو ىف ظاهرة حديث  الكتاب  هذا  أن  ومع 
وفكًرا منهجيًّا متميًزا يتناسب ىف منهجيته مع ما يدرسه من فن شعبى أصيل.
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)5(
ويطرح األستاذ فهمى عبد اللطيف تساؤاًل مهامًّ حول عالقة القصص الدينى هبذه األغانى 

الشعبية وجييب عن سؤاله بنفسه فيقول:

ذلك  هبا  وأعنى  والتحليل،  والدرس  بالتقىص  جديرة  ناحية  األغانى  هذه  ىف  أن  »عىل 
القصص الذى يردده أولئك الفنانون بأحلاهنم وتوقيعهم، وكله يدور حول املعجزات الدينية، 
وخوارق األولياء وكراماهتم، فمن أين انتهى إليهم هذا القصص بوقائعه وغرائبه؟ وماذا له ىف 
املصادر األصيلة والرواية الصحيحة؟ وإىل َمْن يرجع صنعه وحكايته؟ وما مدى صلته بالبيئة 

اإلسالمية وأثره ىف نفسيتها؟«.
»ىف كل هذا جيد الباحث أمامه جمااًل فسيًحا للدرس الطريف، والتحقيق املمتع، وجيد كثرًيا 
من املظاهر النفسية واالجتامعية التى عكسها هذا اللون من الفن عىل حياة البيئة الشعبية، والتى 

جيب أن يمسها البحث احلديث الذى يعنى بتفسري كل يشء، والتعليل لكل يشء«.
املظهر،  اهلائم طوائف، ولكل طائفة خصائصها ىف  الفن  الذين حيرتفون ذلك  »والفنانون 
الذين يوقعون  املداحون  املتوارثة، فمنهم  املأثورة، ومعانيها  أغانيها  وطرائفها ىف األداء، وهلا 
منعطفات  عىل  وقصائدهم  أناشيدهم  يرتلون  الذين  املنشدون  ومنهم  الدف،  نقرات  عىل 

الطرق، ومنهم الذين يغنون عىل األرغول«.

)6(
ترجم األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف ىف كتابه »فالسفة وصعاليك« ملجموعة من الفالسفة 

الذين عرف أثرهم وآثارهم واختار لكل منهم لقًبا يلخص به حياته وإنجازاته:

إبراهيم املويلحى: إمام األدباء.  

حافظ إبراهيم.. شاعر الشعب.  

عبد العزيز البرشى: شيخ وابن فن.  

حممد إبراهيم جالل: األديب الساخر.  

حممد السباعى: فيلسوف احلياة.  
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حممد إمام العبد: إمام البؤساء.  

حممد البابىل: إمام الظرفاء.  

وحيد األيوبى: فريد زمانه.  

الشيخ الرشبتىل: فيلسوف الرغيف.  

وبعض هذه الرتاجم متثل أفضل ما هو متاح عن هذه الشخصيات ىف أدبياتنا املعارصة.

)7(
الغالب عىل جمموعة هؤالء  الطابع  وقد كتب ىف مقدمة كتابه »فالسفة وصعاليك يصف 

األعالم الذين حتدث عنهم ىف كتابه فقال:

»... لقد كانوا جياًل من األدباء والشعراء وأهل الظرف، يمثلون ىف احلياة رأًيا ومذهًبا، وىف 
األدب والفن وجهة وطريقة، وكانت هلم ىف سلوكهم وىف فنهم صيغة خاصة، ومزايا واضحة، 
وكانت جمالسهم وحمافلهم مورًدا عذًبا خيتلف إليه الواردون واملريدون، فيفيدون من ذلك أدًبا 
وظرًفا، وما شاءوا من حديث شهى، وتعبري طىل، وحكاية رائقة، ونكتة رائعة، ثم ينقلون ذلك 
عنهم إىل طبقات املجتمع املختلفة، ويزجونه إىل الناس ىف مناسبات سانحة خيلقوهنا، فتشيع ىف 
أحاديثهم، وجترى عىل ألسنتهم، ومن ثم كانوا أساتذة للشعب عن طريق مبارش أو غري مبارش، 

ومن ثم راجت أشعارهم وحكاياهتم ونوادرهم بني الناس«. 

ثم يقول: 

فيمن  بل  جيلهم،  ىف  أصحابنا  أثر  مثلام  جيلهم  ىف  أثروا  األدباء  من  طائفة  أن  أحسب  »وما 
الضحك  والتندر، وجمال  املرح  ناحية  يكون من  ما  أشد  تأثريهم هذا  بعد جيلهم، وكان  جاءوا 
والتعريض، والكفاح بالنكتة ىف معركة احلياة حتى أصبح الناس ال يروون نادرة، وال يتملحون 

بطرفة، وال يذكرون حكاية ىف الظرف والضحك إال حسبوا ذلك عليهم، وأسندوه إليهم«.

)8(
ويقدم األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف أسباًبا مجيلة هلذا اجلهد العظيم الذى أنجزه، مع أن 
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هذا اجلهد ليس بحاجة إىل أسباب وال تربير، لكنه تربير نبيل يضاف إىل جمد أصحابه وإىل جمد 
َمْن خلد حيواهتم:

»هلذا آثرت أن أعرض باحلديث ألبناء ذلك اجليل من هذه الناحية، وأن أجلو ىف هذا الكتاب 
وأحاديثهم  أسامرهم  من  كان  بام  اجليل  هذا  أبناء  إىل  أحتدث  وأن  الضاحكة،  املرحة  صورهم 

ونوادرهم، وكل ما هلم ىف هذا الفن الرائع املمتع«. 

)9(
ىف  الصعلكة  لفظ  استخدام  إىل  جلوئه  سبب  اللطيف  عبد  فهمى  حممد  األستاذ  ويذكر 

وصفهم، فيقول: 

»ولقد نعّتهم ىف عنوان هذا املقال بالصعاليك، والصعلكة ىف مدلول اللغة الفقر واحلاجة، ثم 
اتسع مدلول هذه الكلمة فصار يشمل معانى اجلودة واملروءة والفتوة، ألن بعض الصعاليك، 
ىف العرص اجلاهىل، كانوا ذوى أنفة وشجاعة وإيثار، فكانوا يغريون عىل أموال األغنياء األشحاء 
بأبى  سمى  الذى  عروة،  زعيمهم  وكان  احلاجات،  ذوى  وعىل  أنفسهم  عىل  منها  وينفقون 
الصعاليك، ومن ذلك الوقت صارت الكلمة تدل عىل اجلود واملروءة والفتوة، نظًرا ملا بني الفقر 
وهذه الصفات من التالزم ىف العادة، وهبذا املدلول أطلقت الصعلكة عىل فريق من الشعراء ىف 
ا، ومنهم السليك  اجلاهلية، منهم عروة بن الورد الذى اشتهر بعروة الصعاليك، ومنهم تأبط رشًّ

ابن السلكة، ومنهم الشنفرى صاحب المية العرب«.

»فقد كان هؤالء وأرضاهبم شعراء فقراء، لكنهم كانوا كذلك فرساًنا نبالء، أهل شجاعة 
أنفسهم، وكانوا  فيه عىل  لغريهم، ويؤثرون  له  يعيشيون  احلياة  وسامحة، وكان هلم مذهب ىف 
بأمواهلم،  يبخلون  الذين  األموال  أصحاب  عىل  واإلغارة  العدو  ىف  شجاعتهم  عىل  يعتمدون 
واألرامل  الضعفاء  من  واحلاجة  الفقر  أهل  عىل  بالسوية  يقسموهنا  ثم  األموال  هذه  فينهبون 
اإلغارة  ىف  حياهتم  يقضون  كانوا  وهكذا  شيًئا،  ذلك  من  ألنفسهم  يبقون  ال  وقد  والشيوخ، 

والسلب والسامحة والنجدة. 

»وهكذا كانوا أهل مذهب خيرجون به عىل تقاليد املجتمع وأوضاعه، وتناقض فيه الوسيلة 
الغاية بني دافع الرش، وداعى اخلري«. 
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»ثم هم كانوا كام كان أصحابنا ال حيفلون بالدنيا ىف كثري وال قليل، حتى ال حيفلون بأنفسهم 
وشئوهنم، وما كانوا -علم اهلل- إال أساتذة وفالسفة وحكامء، أعنى أساتذة اجليل، وفالسفة 

احلياة، وحكامء الزمن«.

)10(
الفكرية ىف مرص،  اللطيف ذكر كثري من مظاهر احلياة  وقد أحيا األستاذ حممد فهمى عبد 
معتمًدا ىف ذلك عىل خربته هو الشخصية، وعىل ما روى له ممن عاشوا قبله أياًما مهمة ىف تاريخ 
مرص، ومعتمًدا كذلك عىل ما طالعه بحب وشغف ىف الكتابات املتاحة من احلقبة احلديثة من 

تاريخ مرص.

وعىل سبيل املثال فإنه حيدثنا عن أجزاخانة »كاستنيوال« وعن أهنا متثل أول ندوة حرة ىف 
مرص فيقول:

»أجزخانة  هى  الرأى،  وأهل  الفكر  لرجال  مرص  ىف  هتيأت  حرة  ندوة  أول  ولعل   ...«
اجلنينة، وقد  املعروف اآلن بدرب  باشا، وكان مكاهنا احلى  كاستنيوال«، عىل عهد حممد عىل 
العظامء  جممع  كانت  بأهنا  وسوريا  مرص  إىل  رحلته  ىف  ترفال  دى  الفرنسى  الرحالة  وصفها 
انتحلوا  الذين  اإلفرنج  ومن  األتراك  من  والبكوات  واألمراء  والوزراء  والقواد  واملشريين 
اإلسالم، أو من بقايا احلملة الفرنسية الذين فضلوا اإلقامة ىف مرص عىل العودة إىل بالدهم، 
ودخلوا ىف خدمة الباشا، وكان منهم أطباء، ومهندسون، وأساتذة علم، ورجال حرب، وكان 
القوم جيتمعون  الفاخرة، وكان  والبسط  احلريرية،  باملقاعد  مزين  داخل األجزخانة جملس  ىف 
إذ  والغربية،  الرشقية  األخبار  وتناقل  املرشوبات،  وتناول  للمسامرة واحلديث  املكان  ىف هذا 
كانت الرسائل الواردة من أوروبا توزع عىل أصحاهبا ىف هذا املكان، وكان بالقرب من هذه 
األجزخانة مكتبة مدام يونوم عند مدخل املوسكى، وكانت هذه املكتبة جيتمع هبا كثريون من 

اإلفرنج والسوريني واألتراك واملثقفني، ملطالعة الكتب واجلرائد التى ترد من فرنسا«.

)11(
وحني يصل األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف إىل احلديث عن قهوة متاتيا الشهرية فإنه بدقة 

الباحث يذكر أهنا مل تكن قهوة واحدة، وإنام كانت جمموعة مقاهى مرتبطة بعضها ببعض:
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»... وكانت هناك قهوات متاتيا الثالث، أو قل جامعة متاتيا وكلياهتا، وكانت هذه القهوات 
الثالث تقوم ىف عامرة واحدة جتاه حديقة األزبكية، والتزال قائمة إىل اآلن يتهددها معول اهلدم 
وكان طرفها يسمى بالقهوة العمومية، ووسطها يسمى بقهوة جراسمو، والقسم الثالث يسمى 

بقهوة اسطمبول«.

العبد، وأمحد فؤاد  إبراهيم، وإمام  املويلحى، وحافظ  إبراهيم بك  ناحية  »فكان جيلس ىف 
الصاعقة، وحممود واصف«.


»وىف ناحية ثانية الشيخ عبد القادر املغربى، والشيخ عبد احلميد الزهراوى، وحسني وصفى 

رضا، والشيخ حممد الرشبتىل«.


أمحد  والشيخ  اخلرى،  حممد  والشيخ  املهدى،  حممد  الشيخ  جيلس  ثالثة  ناحية  »وىف 
وأمحد  ناصف،  وحفنى  العدل،  توفيق  وحسن  جاويش،  العزيز  عبد  والشيخ  اإلسكندرى، 
باشا  الدكتور عثامن غالب  يرأس هذه احللقة  إبراهيم، وحسن منصور، وحممد دياب، وكان 

مدير قرص العينى«.

»وىف ناحية رابعة كنت جتد لفيًفا من كتَّاب الرتك األحرار، واملتضلعني بالشئون السياسية 
هذه  وكانت  رسائلهم،  ويكتبون  اجلارية،  والشئون  السياسة  ىف  يناقشون  العثامنية،  الدولة  ىف 
والعلم،  األدب  أحاديث  عن  تنفك  وال  النهار،  وىف  الليل  ىف  تنفض  ال  متواصلة،  املجالس 

والشعر والنثر«.

)12(
إليه من ذكريات األديب الكبري األستاذ  اللطيف ما استمع  ويروى األستاذ حممد فهمى عبد 

إبراهيم عبد القادر املازنى عن هذه الندوة، فيقول: 

»حدثنى األستاذ املازنى -رمحه اهلل- قال: لقد كانت قهوة متاتيا كام أدركتها، مثابة األدباء 
ومنتداهم، وكان املرء ال يعدم واحًدا منهم ىف ساعة من ساعات النهار، أو الليل، فهذا يدخن 
يزجى  الشطرنج،  يلعب  وذلك  والتفكري،  النظم  عىل  هبا  يستعني  ولعله  صمت،  ىف  النرجيلة 
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به الفراغ، ويقتل الوقت، وثالث ىف حفل من األدباء، أو الشعراء، أو األصدقاء، يتطارحون 
الشعر، أو يتناشدونه، أو يتبادلون النكات، أو يفعلون غري ذلك مما جيرى ىف املجالس العامة 

بني اإلخوان والنظراء«.

»واحلق أنه ما من أديب من أدباء اجليل السابق إال وقد اختلف إىل هذه املدرسة اجلامعة 
الثقافة  بني  جيمعون  كانوا  روادها  أكثر  أن  إذ  وتفكريه،  أدبه  ىف  أثرها  هلا  وكان  فيها،  وتلقى 

العربية، والثقافات األجنبية األخرى«.

)13(
وقد التفت األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف إىل دور هذه الندوات األدبية ىف جتويد اإلنتاج 
واالقرتاحات  واملناقشة،  اجلامعية،  املراجعة  بمستواه من خالل  والفكرى، واالرتفاع  األدبى 

الذكية، واستشهد عىل صحة ما ذهب إليه بام رواه عن خليل مطران وحافظ إبراهيم:

»... حدثنى املرحوم الشاعر خليل مطران قال:

آثاره األدبية،  يتناول عرض  أنه كان  يقرأ ويكتب، وأبرز ميزة ذلك اجليل  »لقد كنا جياًل 
ويستمع لكل نقد وتوجيه، فكان الواحد منا إذا ما نظم قصيدة، أو كتب رسالة عرضها عىل 
إخوانه ىف جمالسهم، وال يبيح لنفسه أن يذيعها عىل الناس إال بعد أن يراجعها، حتى بعد إذاعتها 

كان يتعهدها، ويسأل إخوانه فيها، ألنه يقّدر أنه يرتكها ألجيال من بعده«.

عىل  جيلس  غايتها،  األدبية  املكانة  من  بلغ  الذى  مرص  شاعر  وهو  إبراهيم،  حافظ  كان  »ولقد 
املقاهى بني لفيف من إخوانه واملحبني له، وفيهم الشبان والناشئون ىف األدب، فيعرض عليهم شعره، 
ويستمع ملا يشريون به من ترك لفظة، أو تغيري قافية، أو حذف بيت، وهو بذلك راض مغتبط، ثم هو 

ال ينفك يكرر ذلك حتى كانت قصائده حتفظ وتروى ىف تلك املجالس قبل أن تذاع عىل الناس«.

»وأكثر من هذا فإن تلك الندوات بطابعها كانت تثري ىف نفوس األدباء والشعراء روح املنافسة، 
فكان كل منهم جيتهد ىف االستزادة والوقوع عىل جديد يظهر به عىل إخوانه رواد هذه االندوات، 
وكان كلام خلق أحد منهم أثًرا رائًعا ىف األدب صار حديث تلك الندوات، وحاول األنداد من 
إخوانه اجلرى ىف شوطه، ومنافسته ىف امليدان حتى يكون هلم من حظ الثناء مثلام نال صاحبهم أو 

أكثر«. 
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الندوات  ىف  والشعراء  األدباء  حديث  وصارت  »العمرية«  قصيدته  إبراهيم  حافظ  نظم  وملا 
الشاعر  الشاعر حممد عبد املطلب فنظم ملحمته »العلوية«، ثم تقدم  أثار هذا غرية   والصحف، 
عبد احلليم املرصى بقصيدته »البكرية«، وكانت املفاضلة بني هذه القصائد موضوع حديث طويل 

ىف ندوات القاهرة األدبية، وتقدير هذا الفن من املالحم اجلديدة ىف الشعر العربى«.

»وكثري من اآلثار األدبية، وأغلب ما نظم الشعراء، وكتب الكتاب، من أبناء اجليل املاىض، 
إنام نظموه وكتبوه عىل مناضد تلك املقاهى والندوات«.

)14(
وىف كتابه املوجز »احلدوتة واحلكاية ىف الرتاث القصىص الشعبى« الذى صدر ىف سلسلة 
»كتابك« أشار األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف باعتزاز إىل أنه كتب هذا البحث عن احلدوتة 

واحلكاية »ىف هذا احليز الضيق«. 

وأنه قصد هبذا الكتاب عىل ما كتبه ىف مقدمته أن يكون إشارة تنبيه إىل االهتامم هبذا اجلانب 
واحلكايات  احلواديت  من  نامذج  يتبعه  أن  رأى  البحث  هلذا  إمتاًما  وأنه  الشعبية،  الدراسة  من 

الشائعة ىف البيئة الشعبية. 

كام أشار إىل أمله ىف أن يعود لسيتوىف هذا البحث بصورة أشمل وأكمل.

)15(
وكان األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف يؤمن باملرجعية الفكرية واألدبية التى يمثلها الرتاث 

القصىص الشعبى ويقول:

»إن الرتاث القصىص تراث حافل بواقع التجربة، ودالئل احلكمة، وشواهد التاريخ، ومعامل 
اإلنسانية ىف حياهتا األوىل، وهو هبذا كله صورة واضحة هلذه اإلنسانية ىف حقيقتها األصيلة، 
وىف طبيعتها الفطرية، وإنه ألحفل بالشواهد والدالئل ىف توضيح هذه الصورة من أى تراث 

إنسانى آخر«.

»فأنت ال تستطيع أن جتد اإلنسانية بحقيقتها الغريزية، وعىل طبيعتها الفطرية ىف ذلك الرتاث 
وسقوطها،  الدول  قيام  فيه  كدهم  وجعلوا  هواهم،  عىل  املؤرخني  من  نفر  كتبه  الذى  التارخيى 
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ناحية خاصة  العقل  به  انتحى  الذى  العلمى  الرتاث  امللوك وهزائمهم، وال ىف ذلك  وانتصارات 
يتوخى فيها ما ينفع الناس، ويعود عليهم ىف حياهتم املادية، ولكنك جتد اإلنسانية بزوبرها، وعىل 
من  القصىص  الرتاث  هلذا  املختلفة  األلوان  تلك  ىف  عارية  مكشوفة  الفطرية  وطبيعتها  سجيتها 
هذا  ىف  إذ  املتنوعة،  الشعبية  املأثورات  من  ذلك  إىل  وما  والقصة،  واحلكاية  واألسطورة  احلدوتة 
وكل  ومقدساهتا،  معتقداهتا  وكل  ونزعاهتا،  غرائزها  بكل  اإلنسانية  تبدو  احلافل  املتنوع  الرتاث 

تصوراهتا وأوهامها عن الكون واحلياة، وفيام ترجو أن يكون هلا من هذا الكون، وىف هذه احلياة«.

)16(
ويقدم األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف تفسرًيا ذكًيا هلذه الظاهرة، فيقول:

بدأ  ثقافية حضارية، وقد  التاريخ والعلم والفن كلها مظاهر  فإن  »والتعليل هلذا واضح، 
اإلنسان يؤرخ للوقائع واألحداث، ويامرس العلم عقاًل وفكًرا، والفن روًحا وتأثًرا وإحساًسا، 
بعد أن تثقف وحتر، واكتملت له أدوات التعبري وتنوعت، وأصبح حيذق األساليب الكالمية 
املصنوعة التى يعرف كيف خيفى وراءها حقيقته، ويزور هبا أغراضه ومآربه، أما هذا الرتاث 
القصىص فقد بدأ مع اإلنسانية منذ بدأت حياهتا عىل هذه األرض، ويوم كانت تعيش طفلة 
ا، وحتاول  ساذجة مع الطبيعة، وجًها لوجه، وأمام الكون اهلائل الغامض الذى ال تفهم له رسًّ

أن تعثر فيه عىل أى رس«. 


ويصل األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف ىف تأكيده عىل هذه الفكرة إىل حد ذكى مل يصل 

إليه غريه، فيقول:

»هكذا بدأت اإلنسانية حياهتا ىف الرسد القصىص يوم بدأت تتكلم، وهكذا عاشت ىف بناء 
هذا الرتاث القصىص عىل فطرهتا وسجيتها بعيدة عن القيود االجتامعية، واالعتبارات العرفية، 
ومازالت اإلنسانية إىل اليوم تعيش ىف هذا الرتاث متلفتة من هذه القيود واالعتبارات، ولعلك 
قد خالطت اجلامعة الشعبية، وهم يتناقلون القصص واحلكايات لسمر، ورأيتهم كيف ينطلقون 
ىف هذا عىل سجيتهم، فيتناولون كل شأن من الشئون العامة واخلاصة ىف غري حترج أو احتشام 

حتى ىف اختيار األلفاظ والكلامت«.
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)17(
تعترب  احلكاية  أن  إىل  النظر  يلفت  أن  عىل  اللطيف  عبد  فهمى  حممد  األستاذ  حرص  وقد 
ىف ذاهتا، وباإلطار الذى عرفت به صورة أدبية وفنية كاملة، قد تطول وقد تقرص، ولكنها ال 
املحدودة  البسيطة  بصورهتا  فهى  بمضموهنا،  واإلفادة  غرضها،  أداء  ىف  اإلطار  هذا  تتجاوز 
مقطع كامل اإلفادة... وهلذا ظلت احلكاية وعاشت وهى متثل لوًنا أدبيًّا قائاًم بذاته، وعنرًصا له 

أصالته ىف ألوان األدب األخرى«.

»ومع أن احلكاية خرجت ىف نشأهتا من املجتمع الشعبى، وكان هذا املجتمع البيئة التى تربت 
فيها ونمت، فقد كان واليزال هلا دور كبري ىف احلياة األدبية جلميع األمم والشعوب، وكانت مادة 
خصبة استغلها األدباء والفنانون ىف خلق ألوان جديدة من األدب، ففى أوروبا صنعوا ما سموه 
باحلكاية األدبية، وقد ختصص ىف كتابتها واشتهر هبا عدد من الكتاب البارزين، كام كتبوا ما سموه 

بالدراما احلكائية، واألوبرا احلكائية، واختذوها املادة األساسية لكتابة األدب الرتبوى لألطفال«.

»وىف الزمن القديم اختذ »أيسوب« من احلكاية أداة لتوجيه النصح واحلكمة، فكتب تلك 
احلكايات واألمثال التى اشتهرت باسمه، وانترشت ىف مجيع اآلداب العاملية«.

»وىف أدبنا املرصى القديم تراث كبري من احلكايات واألمثال احلكائية مل نوفق حتى اآلن إىل 
االنتفاع هبا وإخراجها ىف شكل أدبى مالئم، وقد أثبتت الدراسات احلديثة أن »أيسوب« قد 

استقى حكاياته وأمثاله من الرتاث املرصى القديم«.

)18(
وكان األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف يؤصل للعالقة بني احلكاية وأدب األطفال فيقول:

احلكايات  احلكاية، وبخاصة  أساًسا عىل  يعتمد  العاملية  اآلداب  األطفال ىف مجيع  »وأدب 
التى يدور احلديث فيها بني احليوانات والطيور، وتعترب حكايات الفونتني وأمثاله التى نظمها 
شعًرا مثااًل رائًعا ىف هذا األدب، وهى حكايات وأمثال ترمجت إىل العربية، وقد احتذاها الشاعر 
الطيور واحليوانات،  فنظم عدًدا من احلكايات عىل لسان  األدبية،  أول حياته  أمحد شوقى ىف 
وقدم إبراهيم بك العرب جمموعة منظومة من هذه احلكايات واألمثال ىف كتاب كان مقرًرا عىل 

املدارس ىف اجليل السابق«.
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منها  القصرية  سواء  الشعبية،  القصة  عليه  قامت  الذى  األصل  هى  هذا  بعد  »واحلكاية 
واملوقف،  احلدث  فيها  يتعدد  احلكايات  من  جمموعة  إال  ليست  الشعبية  فالقصة  الطويلة،  أو 
الوضع  متناسب ىف  تتجىل ىف مجع هذه احلكايات ىف نسق قصىص  الشعبى  القصاص  وبراعة 
والغاية، ولقد نجد ىف القصة الشعبية عنارص من احلدوتة واألسطورة، ومن التاريخ واألمثال 
واألحاجى، ولكن احلكاية هى العنرص األول واألصيل ىف القصة، ونحن إذا ما نظرنا إىل أى 
قصة من قصص ألف ليلة، وليلة، فإننا نجدها جمموعة من احلكايات تتتابع ىف الرسد القصىص، 
وتعدد  األغراض،  تشعب  من  تراه  فيام  الرس  هو  وهذا  القصة،  لبناء  املتالئم  البناء  نطاق  وىف 
العقد ىف القصة الشعبية، وإن كان جل هذه العقد يتم دائاًم عىل وضع متفق، وهو الوضع الذى 

يتمثل ىف استخدام القوى اخلارقة من اجلن والسمر والطالسم«.

)19(
وكان األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف يذهب إىل القول بأن مرص من أغنى األمم وأثراها 
املجال  هذا  ىف  تراثها  وأن  واألمثال،  والقصص  واحلكايات،  احلواديت  من  الشعبى  بالرتاث 
وإحساسه  وفطرته،  وطبيعته  بروحه  املرصى  الشعب  صورة  فيه  الباحث  جيد  عريق،  ضخم 
باحلياة، وفلسفته ىف الوجود، ألنه ثروة ضخمة من »فيه حكمة األيام، وجتربة الزمن، وفلسفة 

الفطرة لشئون احلياة، وموقف الناس من هذه احلياة.

لكنه كان يردف هذا التقرير بتقرير آخر يقول فيه: »إن مرص مل جتد من عنى بجمع أشتات هذا 
الرتاث من احلواديت واحلكايات والقصص الشعبى ىف تنسيق مهذب عىل نحو ما فعل »األخوان 
جريم«، إذ قاما ىف أوائل القرن التاسع عرش بجمع احلواديت واحلكايات الشعبية بأملانيا ىف جمموعة 

ضمت مائتى حكاية، وكان هلا تأثريها الكبري ىف احلياة األديبة ىف أوروبا كلها«.

وهلذا فإنه كان يقول:

»ومازال تراثنا ينتظر الباحث الذى يتناوله بالدراسة وخيرجه ىف تنسيق علمى خدمة للحياة 
األدبية والفنية«.
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الفصل التاسع

فى رثاء محمد فهمى عبد اللطيف 

)1(

كان األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف -رمحه اهلل- من أول َمْن رشفت بمعرفتهم من 
أهل الصحافة، فكان ذلك من حظى، إذ انطبعت ىف ذهنى عن الصحافة تلك الصورة 
التى يمثلها الرجل بني أهل الصحافة، طيبة القلب ودقة العبارة، وحالوة الروح، وخفة 
الظل، وتواضع العظمة، وقدرة القلم، وبشاشة اللقاء، ومتعة احلديث، وكرم األرحيية، 

ونقاء الفطرة.

مل يكن من الصعب عىّل ساعتئذ، وال أظنه من الصعب عىل الذين يقرأون لألستاذ فهمى 
وأن  فيها من علم،  اكتسب  وبام  بأزهريته،  معتز  أزهرى،  الرجل  أن  يدركوا  أن  اللطيف  عبد 
الرجل فالح، معتز بقريته، وبام اكتسب فيها من قيم، وأن الرجل إنسان معتز بإنسانيته، وبام 

اكتسب فيها من جتارب، وأن الرجل رشقاوى معتز برشقاويته، وما فيها من كرم.

كانت كل هذه السامت ظاهرة واضحة ىف كتاباته ال ختفى وال خيفيها حتى لو ظن املبتدئ 
أنه كان أحرى به أن يصوغ ما كتب بغري ما صاغ، أو أن يؤثر موضوًعا مل يكتب فيه عىل ما كتب 
الصحافة بحكم  بلغها بني أهل  التى  املكانة  يتفق مع  الوجوه  يتخذ وجها من  أن  أو  بالفعل، 
القناعات  هلا من  فيتخذ  أنداده  الواحد من  يبلغها  التى  املكانة  الطويلة، وهى  كفاءته وخربته 
واالقتناعات غري ما اختذ من قبل، لكن األستاذ حممد فهمى عبد اللطيف كان ىف الواقع مثااًل 
أنت  تكون  »أن  بقوله:  الصيت  ذائعى  الفرنسيني  النقاد  أحد  عنهم  عربَّ  الذين  ألولئك  حيًّا 

نفسك.. هو الطريق الوحيد ألن حترك املشاعر«.
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)2(
من  اعرتانى حلظة  قد  أنه  أظن  فام  قبلها،  له  أقرأ  كام كنت  بعدما عرفته،  له،  أقرأ  ثم كنت 
اللحظات، الظن بأن الرجل يكتب شيًئا ال حيب هو أن يكتب، مع أن هذا قد يبدو غريًبا ىف 
الرسمية،  الكلمة  أى  األخبار،  صحيفة  كلمة  يوم  كل  يكتب  أن  عليه  كان  رجل  عىل  احلكم 
ولكنى أؤكد لكم أهيا السادة أن الرجل كان ىف ذلك األداء يمثل النوع اآلخر، النوع النادر بيننا 

اليوم، من الذين يفهمون السعادة عىل أهنا أن حتب ما تعمل، ال أن تعمل ما حتب فحسب.

)3(
أن  قبل  األغراض  تتناوهلم  الصحافة  أهل  كأغلب  اللطيف  عبد  فهمى  اإلنسان  يكن  مل 
يستميلهم اجلوهر، ولكنه كان من الباحثني عن احلقائق ىف تأن وعىل مهل، ومن الكاتبني عن 
احلقائق مهام تكن الظروف، كان له قلم، وكان مداد هذا القلم سيااًل، ولكنه مل يكن يسيل ملا 
يسيل له اللعاب، كان نقيًّا، ولكنه مع هذا مل يكن حيبس نفسه عن معرتك احلياة؛ وهلذا مل تكن 

احلياة حتبس عنه بعض مباهجها ومفارحها.

أما حبه للعربية فقد كان يأخذ عليه جمامع نفسه، مل يكن يطيق اخلطأ فيها، وال اللحن هبا، 
وكان إذا سمع اللحن اهتز من تأذيه له، وإذا قرأ عجب للناس كيف تفوهتم هذه األخطاء، فلام 
شاع اخلطأ كان ينتظر األمل ىف الصفوة، فكان إذا رأى اخلطأ يقع فيه واحد من أهل الصفوة، 

قال حتى فالن خيطئ!

)4(
من  الرصف  وىف  النحو،  وىف  األسلوب،  وىف  التعبري،  ىف  الشائعة  لألخطاء  يعرض  وكان 
حني آلخر، فكنت جتد األصالة ىف تأصيله، وحتس من أسلوبه أنك تقرأ احلواشى املحرتمة، مع 
أنك ىف الصفحة الثانية عرشة من أخبار األربعاء التى يقرؤها مئات األلوف، وكان يالقى فيام 
يبدى من آراء كثرًيا من عنت الذين يزعجهم أن ينرصف الناس عن اخلطأ الشائع حتى ولو كان 
التى  النفوس  بيديه أصحاب  النوع من االستغراب  أيًضا ذلك  الصواب سهاًل، وكان يالقى 
تعترب كل تدقيق أو اهتامم بالدقائق تضييًعا للوقت، وكان يالقى مع هذا وذاك ذلك الرب من 
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االستنكاف الذى يبديه أولئك الذين آثروا االسرتخاء الذى يدعوهم إليه اليأس، وكان يالقى 
مع كل هذا نوًعا من التقدير أقرب إىل العطف عىل القوى، وهو ما كان يبديه أصدقاؤه الذين 
يدركون أنه واقع بني هاتيك الطوائف الثالث، وكان حممد فهمى عبد اللطيف -رمحه اهلل- ىف 
كل تلك األحوال سعيًدا، راضًيا، رشح الصدر والنفس والفؤاد، قرير العني والبال واجلوارح، 

مؤمن أن عليه أن يؤدى واجبه، وأنه ليس عليه إدراك النجاح.

)5(
ومعتقده،  اللطيف  عبد  فهمى  حممد  األستاذ  رأى  ىف  كربى  قيمة  يمثل  العقاد  األستاذ  كان 
ويبدو أن األستاذ فهمى كان حيظى كثرًيا بتقدير من العقاد، وال أظن أن توىل األستاذ حممد فهمى 
عبد اللطيف كتاب يوميات األخبار ىف يوم األربعاء الذى كان األستاذ العقاد يكتب فيه كان من 
العقاد، وكان عىل  اهلل- مرجًعا ىف سرية  اللطيف -رمحه  فهمى عبد  الصدفة، وكان حممد  قبيل 
خالف غريه من أعالم كانوا حيظون بنصيب من األضواء يفوق نصيبه، حيظى بقدر أكرب من الثقة 

ىف أحكامه التى يصدرها ىف شأن العقاد. 

وإنى ألذكر ذات صباح كنت عنده فيه، ومل أكن قد قرأت بعد مقاله، إال عنوانه الذى كان 
يقول ظلموا العمالق، أو شيًئا قريًبا من هذا، وكان املسلسل التليفزيونى »العمالق« يومها قد 
انتهى لتوه، أو أوشك عىل االنتهاء، فإذا ذلك اهلاتف الذى ىف مكتبه، والذى إىل جوار مكتبه ال 
ينقطعان عن الرنني حيمالن التهنئة والتقدير والشكر اجلزيل عىل ما كتب األستاذ ىف حق األستاذ، 
وهل ىل أن أذكر أن ذلك مل يقف يومها عند أحاديث التليفون، وإنام جاءته قبل حضورى املبكر 

ا من إحدى الشخصيات املعروفة بحبها للعقاد!! هدية قيمة جدًّ

كتبوا عن  فيام  ما رووا  األخبار  أهل  أنقل عن  أن  فإنى ال أجد حرًجا  إىل هذا  وباإلضافة 
الفقيد من أن األستاذ الكبري مصطفى أمني كان ىف بعض األحيان يشري بأن ينظر األستاذ فهمى 

من دون الناس مجيًعا ىف مقاله قبل نرشه.

)6(
كان حممد فهمى عبد اللطيف ىف أول حياته وىف آخرها يكتب كثرًيا ىف التعريف بالكتب 
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التعليق عىل األحداث األدبية، وحتليلها، وكانت هذه األمور كثرًيا ما تستغرق  اجلديدة، وىف 
املناسبات،  كاتب  أبدا  يكن  مل  اللطيف  عبد  فهمى  ولكن  غريها،  جمال  له  كان  لو  كام  وقته، 
قلم فهمى  يوم، وإنام كان  يوميات األخبار كل  أنه كان يكتب  الناس  أكد لك كل   حتى ولو 
عبد اللطيف من تلك األقالم )املاضية( التى ال يعرتهيا الصدأ، حتى لو اعرتاها اليأس، ال تفقد 

حدهتا حتى وإن كان اجلو من الدواعى إىل التكيف مع تقلبات حرارته.

كان حممد فهمى عبد اللطيف حجة ىف األدب الشعبى، والفن الشعبى، ولعل هذا اجلانب 
من شخصيته، هو الذى كان يدفع البعض إىل عدم اإليامن بأزهريته، مع أنه ليس ىف األمرين 
تعارض، وكانت كتاباته ىف هذا املجال خري دليل عىل صحة القول القائل بأن آلة واحدة من 
آالت عرص املعلومات قد تقوم مقام عرشة أفراد، ولكن مئات اآلالت ال تقوم ىف قدرهتا عىل 

االستحضار من الذهن مقام نابه واحد كاألستاذ فهمى عبد اللطيف!

قريب،  عن  سيناله  أنه  أؤمن  فإنى  بعد،  يستحقه  الذى  حظه  ينل  مل  الرجل  هذا  أن  ومع 
تعود  ما  أكثر  تعود  السمعة  فيها  أيام كانت  معه  ، وولت  قد وىلَّ الضجيج  أن عرص  وبخاصة 
إىل كثرة ما يسمع الناس من ضجيج، هو ىف أغلبه أجوف، كذلك فإن موازين التقدير ألهل 
الدقة والتمحيص وحسن االختيار ما هييئ هلا من احرتام  القدر قد بدأت معايريها تكتسب 
املثل  متمثلة ىف  احلقائق  ترى  أن  القادمة  األجيال  لشباب  الذى يضمن  القدر  الثابتة  املقاييس 

العليا، والقمم السامقة، والكفاءة النادرة، واهلمم املخلصة ىف جالء ووضوح.
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المشد يحيى 
الباب الخامس
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الفصل العاشر

فى ذكرى الدكتور يحيى المشد 

)1(
قبل  يونيو 1980  الرابع عرش من شهر  املشد ىف  الدكتور حييى  العامل املرصى  اغتيل  حني 

ثالث سنوات، فتح العامل العربى أو كان جيب أن يفتح عينيه عىل عدد من احلقائق املهمة.

أوالها: هو مدى األمن الذى تكفله األنظمة العربية للعلامء العاملني ىف املجاالت احليوية 
واالسرتاتيجية، وقد أثبت حادث االغتيال بصورة واضحة أن إجراءات األمن هذه ال تبلغ 
اإلدارات  تقوم  وقد  واحلكم،  السياسة  رجال  محاية  العربية ىف  األنظمة  تبذل  ما  معشار  عرش 
منه أن  أمر مشكور، لكن األخطر  العلامء، وهو  الراحة والرفاهية هلؤالء  بتوفري سبل  العربية 

هتيئ هلم، بل لألنظمة نفسها هبذه اإلجراءات، سبل األمن احليوى بحامية العقول.

ثانيتها: هى أمهية العنرص البرشى ىف التقدم العلمى، وليس من سبيل التكرار القول بأن 
الذى  العقل  هو  النووية  القنبلة  من  واألخطر  يوجهه،  الذى  العقل  هو  الكمبيوتر  من  األهم 
وراءها، ولعلنا ننتبه إىل مغزى تعليق املخابرات اإلرسائيلية بعد احلادث حني قال رئيسها: إن 
اغتيال العامل املرصى سوف يؤدى إىل تأخري الربنامج النووى العراقى ملدة عامني عىل األقل، 
فقد كان الدكتور املشد واحًدا من العلامء العرب القالئل املتمكنني ىف العلوم النووية إىل احلد 

الذى يمكنه من توجيه مثل هذا الربنامج القومى واإلرشاف عليه.

ومثل هذه الكفاءات العلمية العالية ال يتاح لوطنها أن تظفر هبا إال بعد إعداد علمى وعمل 
طويل ىف الداخل واخلارج.

)2(
الكهرباء بكلية هندسة اإلسكندرية سنة 1952،  الدكتور حييى أمني املشد ىف قسم  خترج 
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مع   1956 عام  النووية  املفاعالت  هندسة  لدراسة  السوفييتى  االحتاد  إىل  الدولة  وابتعثته 
احليوى  املجال  هذا  ىف  للعمل  مؤهاًل  املشد  الدكتور  وعاد  الرشقية،  الكتلة  مع  التعاون  بداية 
هبيئة  النووية  املفاعالت  والبحوث ىف قسم  األعباء  ببعض  القيام  إليه  فأسند  واالسرتاتيجى، 
الطاقة النووية ىف بلده مرص، وعاد الدكتور املشد إىل اخلارج مرة أخرى حيث قىض عاًما كاماًل 
ىف النرويج )1963 ـ 1964(، عاد بعده لينضم إىل أرسة هيئة التدريس ىف كليته التى خترج 
فيها، حيث عمل أستاًذا مساعًدا، فأستاذا بكلية هندسة اإلسكندرية، وىف هذه الفرتة أرشف 
تركزت  علميًّا  بحًثا  باسمه مخسني  للدكتوراة، ونرش  ثالثني رسالة علمية  املشد عىل  الدكتور 
واستخدام  النووية،  املعامالت  ىف  التحكم  وجمال  النووية،  املفاعالت  تصميم  عىل  معظمها 

احلسابات اإللكرتونية ىف تصميم املفاعالت النووية.

)3(
شارك الدكتور املشد ىف كثري من املؤمترات العاملية ىف جمال ختصصة، وىف أوائل السبعينيات 
سافر الدكتور املشد إىل العراق حلضور مؤمتر العلوم النووية األول، وهناك وجد أن احلكومة 
العراقية لدهيا املعلومات الكاملة عنه وعن أبحاثه، وأهنا ترغب ىف التعاقد معه للمساعدة ىف 

الربنامج النووى القومى للعراق.

كانت العراق قد بدأت جتنى ثامر ارتفاع أسعار البرتول، وعىل الرغم من االحتياطى البرتوىل 
الضخم الذى ثبت وجوده ىف أرض العراق، فإهنا كنت تسعى إىل توليد الكهرباء من الطاقة 
النووية كمصدر متجدد للطاقة، ووافق الدكتور املشد عىل العمل مع حكومة العراق، ووافقت 
جامعته املرصية عىل إعارته لكلية التكنولوجيا ببغداد حيث كان يقىض بعض وقته ىف البحوث 

والتدريب، ويقىض الشطر األكرب ىف اإلرشاف عىل مرشوع العراق النووى.

الدكتور  أوراق وتقارير املرشوع عىل  البداية تعرض  العراقية ىف  كانت اجلهات احلكومية 
املشد لالستفادة برأيه ىف اختاذ قراراهتا بشأن املرشوع، ولكن كفاية الدكتور املشد وإخالصه 
دفعت باحلكومة العراقية إىل أن ترتك له مهمة االتصال باجلانب الفرنسى رأًسا واالتفاق باسم 

العراق عىل كل اخلطوات الفنية ىف املرشوع االسرتاتيجى الكبري.

تتعلق  مأموريات  إلهناء  باريس  إىل  السفر  كثري  األخري  عامه  ىف  املشد  الدكتور  كان  وهلذا 
باجلوانب التكنولوجية ىف املرشوع أواًل بأول.
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)4(
انقضت أربع سنوات عىل الدكتور املشد وهو يعمل ىف العراق، وكإجراء إدارى ىف اجلامعات 
املرصية طلب إليه أن يعود وإال فستضطر اجلامعة إلهناء خدمته، لكن حتمس الدكتور املشد 
اجلامعى ىف مرص  بمنصبه  عربية، جعله يضحى  دولة  مرة ىف  مثله ألول  للمرشوع وإلدخال 

ويقبل إهناء خدمته ليستمر ىف اإلرشاف عىل املرشوع.

هذا  ىف  الثالثة  احلقيقة  إىل  جيرنا  وهذا   ،1979 سبتمرب  أول  ىف  خدمته  إهناء  قرار  وصدر 
الصدد، وهى تلك التى تتعلق بمسألة االنتامء القومى، فلوال شعور الدكتور املشد بأمهية الدور 
الذى يقوم به للقطر الشقيق لكانت خسارة العراق للعامل الكبري قد حدثت قبل اغتياله بزمن 
طويل بابتعاده )عىل أية صورة من الصور( ىف وسط الطريق وختليه عن مهمته القومية، ولكن 
الشعور القومى القوى هو الذى دفع الدكتور املشد إىل أن يبقى هو وأرسته ىف العراق، هذا 
اإلخالص القومى لن يتأتى للعراق وال لغريها من دولنا العربية من غري العرب، وحتى فيام 
أعينهم  اجلديد  اجليل  يفتح  التى  البغيضة  الرصاعات  نكف عن  مل  ما  فإننا  العرب  بني هؤالء 
عليها فسوف نفاجأ بجيل ال يقدر هذه النزعة مثل هذا التقدير الذى كانت حتظى به ىف عقلية 

الدكتور املشد ووجدانه.

)5(
حاولت العراق أن تستورد اخلربة أو املفاعالت الغربية، مل تنجح ىف تعامالهتا إال مع اجلانب 
الفرنسى الذى كان ىف حاجة إىل البرتول، وتم االتفاق عىل تزويد العراق بمفاعلني فرنسيني 
من نوع »أوزورويس« و»إيزيس« سميا ىف العراق »متوز 1« و»متوز 2«، وتبلغ طاقة املفاعل 

األول 70 ميجاوات، عىل حني خيصص الثانى ألغراض التدريس والبحث العلمى.

منازل  من  منزل  من  أكثر  هامجت  القوى،  باملرصاد  اإلرسائيلية  املخابرات  أعني  وكانت 
الفرنسيني العاملني ىف املرشوع عىل أرض فرنسا، ثم استطاعت ىف السادس من أبريل 1979 
أن تنسف املفاعل العراقى ىف ميناء فرنسى بطريقة فنية تنم عن أن عدًدا من الفنيني قد شاركوا 
ىف التخطيط للعملية إذ تم نسف أغلف املفاعل بام يضمن تدمريه من دون إحداث إصابات 

تؤذى املحطة الفرنسية، وتثري نوًعا من الرعب والقلق ذى املغزى االجتامعى.
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كان هدف املخابرات اإلرسائيلية واضًحا، إهنا البد من أن تدمر الربنامج النووى العراقى 
بأية وسيلة، وقبل احلادث بأسابيع قليلة أعلن رئيس املخابرات اإلرسائيلية أن العراق سوف 
يكون قادًرا عىل امتالك سالح نووى قبل هناية العام )يقصد 1980(، والبد إلرسائيل أن حتول 

دون ذلك، فهل كان هذا من قبيل املصادفة؟

الفرنسى بعد بحث طويل عن  البوليس  ثم كان حادث اغتيال الدكتور املشد، وقد عجز 
الوصول إىل اجلانى احلقيقى، ومع هذا فإنه مل يتجنب أن يعلن أن الدافع السياسى هو العامل 

املرجح األول وراء هذه العملية.

وقد حاول اجلناة يومها أن يصوروا أن ىف األمر قضية رسقة فبعثروا أثاث احلجرة التى 
كان يقيم فيها العامل الكبري ىف فندق املرييديان بباريس، فلام فتش البوليس اجلثة وجد املال 

كام هو.

ومن الروايات التى أثريت ىف ذلك الوقت أن إحدى النزيالت ىف الدور نفسه ادعت أهنا 
سمعت صوت رصاخ حريمى ىف ذلك املساء، وذلك لتحويل التفكري ىف القضية إىل اجلانب 
العاطفى، لكن ثبت بعد ذلك من التحقيق مع تلك الفتاة التى حاولت إغراء الدكتور املشد 
ىف تلك الليلة أنه مل يستجب إلغرائها، وأغلق الباب خلفه، وبينام بقيت هى تنتظر نزياًل آخر 
إلغرائه سمعت صوت الربة التى أنزهلا القاتل عىل رأس الدكتور املشد ووجدته يفر هارًبا، 
وأغرب ما ىف املوضوع أن هذه الفتاة مل متض عليها مدة طويلة حتى فوجئ هبا البوليس قتيلة 

رصعتها عربة مرسعة كانت تتعقبها خرجت من أحد النوادى الليلية.

وربام يقودنا هذا إىل احلقيقة الرابعة من حقائق هذا املقال، وهي: هل يا ترى تتمتع خمابرات 
أى نظام من أنظمتنا العربية ىف باريس بمثل هذه احلرية ىف احلركة التى متكن من االغتيال، ثم 

من اغتيال الشهود بمثل هذا اجلو من الغموض واحلبكة اجليدة؟

)6(
االجتاه  هذا  مثل  ىف  العربية  األنظمة  خمابرات  تفكر  هل  هذا:  من  األعمق  والسؤال 
االسرتاتيجى من القضاء عىل الرءوس املدبرة ىف املشاريع احليوية واالسرتاتيجية الكربى؟ أم 

أن كل مهها متجه إىل تصفية اخلصوم واملعارضني السياسيني؟
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الصحفيني  من  الثنني  احلادث  هذا  بعد  صدر  كتاًبا  أن  بالذات  النقطة  هذه  ىف  والطريف 
املعروفني بعالقتهم باملخابرات اإلرسائيلية مها فايتسامن وكروزتى حاوال فيه باصطناع الطريقة 
نفى  معرض  ىف  فقاال  القضية،  هذه  ىف  اجلانى  وراء  تكون  قد  التى  الفروض  مناقشة  العلمية 
الرأس،  به االغتيال، وهو حتطيم  التهمة عن املخابرات اإلرسائيلية: »إن األسلوب الذى تم 
أسلوب متخلف ال يلجأ إليه اإلرسائيليون«، هكذا بالنص، كأن اإلرسائيليني املتحرين ال 

يتخلصون من أعدائهم إال عىل طريقة صابرا والشاتيال )!!(

)7(
واحلقيقة األخرية ىف هذا املوضوع هى أنه جيب علينا أن نفكر ىف مثل هذه األمور عىل النحو 

التايل:

إذا كانت اسرتاتيجية األعداء تركز عىل أن وجود أساتذة وعلامء من نوعية حييى املشد ىف 
إنتاج األسلحة  امتالك إمكان  العراق قادًرا عىل  العراقى جيعل  النووى  الربنامج  برنامج مثل 
النووية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  كل  عليها  حصلت  التى  التأكيدات  من  بالرغم  النووية 
عىل  سياستنا  أن  إال  نفسها،  األمريكية  املتحدة  والواليات  املشاركة،  الفرنسية  والرشكات 
اجلانب اآلخر جيب أن تركز بصفة أساسية عىل أن يكون هناك أكثر من صف من علامئنا ىف 
مثل هذه املجاالت، وأن يكون ىف كل صف من هذه الصفوف العدد الكاىف والكفء ملثل هذه 

املسئوليات اخلطرية.

وصحيح أن هناك اليوم حواىل مائتى عامل مرصى ىف هذا املجال يعملون ىف مرص، وىف البالد 
للجيل  َمْن يضمن  لكن  الربازيل،  الغربية، وحتى ىف  والدول  املتحدة  الواليات  العربية، وىف 
القادم منهم األمان؟ األمان عىل حياته، خصوًصا أن حييى املشد مل يكن أول مرصى يتعرض 
للموت ىف اخلارج وهو يامرس البحث العلم، لكن سبقته الدكتورة سمرية موسى ىف أمريكا 
حني   1975 عام  تشيكوسلوفاكيا  ىف  البلقينى  نبيل  والدكتور  سيارة،  حادث  ىف   1952 سنة 

استدعى بتليفون فخرج ومل يعد حتى اآلن.

َمْن حيمى العلامء من أعداء األنظمة التى يعملون هبا، ومن بعض هذه األنظمة نفسها التى 
قد ال جتازى مثل هؤالء إال بجزاء سنامر؟!




