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 الربيع يف الشعر العريب

ْوعِّبون أسرار احلياة املنبثَّة يف إن الذين َقَضْوا يَ ْوَم َشمرِّ النَّسيم البهيج املَرِّح على بِّساط الربيع، ََيْتَ ُلون مجال الطبيعة املَتَبرَِّجة يف الزَّْهر وال نهر، ويست َ
يه، ومل يستطيعوا اهلُتاَف به و  ا شهدوه من مَجال النيل، وأحسوه من فتنة وادِّ عر عمَّ ال التعبرَي عنه، وما كان السماء واألرض، َيسرُّهم أن يقرؤوا تعبري الشرِّ

روَر لو وجدت السبيل إ ليه؛ فإّنرِّ قرْأُت ما َنَظَم الشعراء املصريوَن: قدماؤهم، وُُمَْدثوهم يف الربيع املصري، فلم َأَحبَّ إىل نفسي أن ُأَهيَئ هلم هذا السُّ
دًقا يف الشعور وال مطابقًة للواقع، قرأُت ما قال ابُن وكيع التنيسي، وابن سناء امللك، وابن ا لساعايت، وابن نُباتة، أجد فيه على قِّلَّته وتَبعِّيَّتِّه صِّ

ريَن، فلم أجد إال كالمً  والشابُّ الظَّريف، ا عامًّا وابن َمْطروح، والبَ َهاء زُهري، من نوابغ املتقدمنَي؛ مث قرأُت ما قال شيوخ الشعر وشبابُه من صفوة املتأخر
، صاَغها كل شاعر على يُقال يف كل ربيع، ووصًفا جمماًل َيصُدق على كل َرْوضة، تعبرياٌت َُمُْفوظة من لغة الشعر، وتشبيهاٌت منقولة من َمْوروث البيان

ْهن.  َحَسب طاقته وآلته، فجاءت وصًفا لربيع جمهول ال حقيقَة له يف اخلارج، وال أثَ َر له يف الذرِّ

، ومنظرٍّ ُمدود، وزهرة خاصة، فيصل به بني النفس والط ير الذي ُيْدرُِّك الشاعُر األصيُل يف َجورٍّ ُمَعنيَّ ْفسِّ عوُر الن َّ كرأمَّا الشُّ والصورة، وبني  بيعة، وبني الفِّ
عر ا عَر ابن الرومي يف العِّراق، وشِّ ْيَت من أشعار العرب يف الربيع، شِّ ثْ ن َ لُبْحُُتِّيرِّ يف الشام، وشعر الَفن والواقع، فذلك ما ال أََثر له فيه، ولعلك إذا است َ

َهمَ  ة، وال جتد فيه املعاَّن امللهمة، فأشعارهم يف الربيع أْشَبُه ابن خفاَجَة يف األندلس، وجدَت سائرها من هذا النمط املصرير الذي جتد فيه األلفاظ املُب ْ
َقل عن الُكتَّ  ب َيصدر عن احلافظة ويُ ن ْ يٌّ كاذِّ سرِّ اب، أبشعارهم يف الغزل، أقلها نفسير صادق يصدر عن القلب وينقل عن الوجدان، وأكثرها حِّ

نَّ الرَّبيع الذي يزوُر اأَلْرَض يف أبريل ومايو، ال يزور مصر إال يف أكتوبر ونوفمب، واملصريون أوىل من غريهم ابلُعذر إذا خال شعرهم من وْحي الربيع؛ أل
ْر بصَرَك يف حقول الذرة وقصب السكر والبسيم، ال جَتِّ  ْطرِّهِّ، فأينما ُتدِّ ْد إال رايًضا َشجراَء من فاخلريف يف مصر هو الربيع احلقُّ يف َنْضَرتِّهِّ وزينته وعِّ

، ومروًجا رًا يف الُتَُّع والقنوات، فيجعل من ضفاف  شراب وَحبرٍّ فيحاء من زهور وَكأل، مث ترى النيل يف أعقاب فيضانه؛ كَذْوب الترِّْب ينساب هادِّ
يَّة من الرََيان والُعشب، لذلك اْفََتَّ شعراء الريف يف وصف اخلريف وأبد  عوا.اجلداول، وحفايف الطرق، وحواشي الغيطان، سالسل زَبَ ْرَجدِّ

د النسيم الربيع اجلغرايف الذي يُقبِّل على مصَر مع الرايح اخلمسينية والعواصف الرملية والتقلُّبات اجلوية  : فإنه َأْرَدأ فصول العام َيْطرُ  وأما ذلك
ل شتاءٍّ هادئ مجيل، يف ابلسموم، وخينق العطر ابلغبار، ويذبل الزهر ابللهيب، ويرمي الطري ابلبكم، ويُفسد املِّزاج ابلوخومة، مث يكون ُحلوُلُه بعد رحي

على مدى  هوائه الدفُء، ويف جورِّه الصحو، ويف مسائه اإلشراُق، ويف أايمه النشاط، ويف لياليه األنُس، فإذا رأيت الريف يف الشتاء، رأيت األرض
ول البسيم فتكون كالَفرْيُوزج؛ فال َيد البصر قد غطاها بِّساٌط من السندس األخضر، َتِّفُّ ُخضرته يف حقول القمح فتكون كالزُُّمررد، وتَثقل يف حق

والطالقة، حني  الشاعُر املصريُّ وقد انتقل من رقة هذا الشتاء إىل قسوة ذلك الربيع ما َيده الشاعُر األوريب من احلياة، واملرح، والبهجة، والنشوة،
 ينتقل من شتائه املكفن ابلثلوج إىل ربيعه املَْكُسو ابلورود.

وريب أرخم األواتر، وأعذب األحلان من موسيقى الشاعر؛ ألن الشتاء يف أوراب َعناٌء طويل وَهمٌّ ثقيل: ظالم متكاثف َيجب للربيع يف الشعر األ
لٌج مُتاكب يطمر السماء، ومَطر واكف يغمر األرض، وبَ ْرد قارس يهرأ األجساد، وَغمام مُتاكم َيُسدُّ اأُلُفق، فال ترى شعاعة مشس وال َخْفقة طائر، وث

وابتهاج بعد كآَبة، لثرى فال جَتُِّد ُعْشَبًة يف َمْرج، وال زهرًة يف حديقة، والناس هناك يف حننيٍّ دائم إىل الربيع ؛ ألنه يف ُدْنياهم حياة بعد موت، ا
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ياة يف الشجر، وعودة ولشعرائهم فيما يبشرهم مبقدمه رقائق من الشعر الشاعر، تقرؤها يف الُبْشرايت األوىل؛ كشيوع الدفء يف النسيم، ودبيب احل
َعهم مبا ُحرِّموه طوياًل من َجْلوة الطبيعة يف ا ألفق املشرق، والروض الُعصفور املهاجر إىل ُعشه، وخرير اجلدول اجلامد بعد صمته، فإذا أقبل الربيع َمت َّ

َحة، والضواحي األنيقة، والغاابت الوريفة، واملنتزهات ا لالعبة، والربيع األوريب على اجلملة تغيري يف النفس وجتديد البهيج، واجلو املعطَّر، والطري الصادِّ
مان القرائَح اخلالقة شعًرا ميتزج فيه الوجدان ابلوجود، ويتصل به اخليال ابحلقيقة. د يُ ْلهِّ  يف احلياة، والتغري والتَجدُّ

ْمَس والدفء والصحو والطري والزهر والزرع واملاء من خصائص : فأيُّ جديد أيتيهم به الربيع يف آفاقِّهم ويف أنفسهم! إنَّ الشَّ أما شعراؤان املصريرون
ا ال َفكُّ عنها طِّيَلَة العام، حىت ألَِّفْتها املشاعر والنفوس، فال َتشتاُقها ألَّنَّ ع، ومن ُهَنا َتشاََبَتِّ مصَر الطبيعية، ال تَ ن ْ َقطِّ  تَغيب، وال حتتاُجها ألَّنا ال تن ْ

سرِّ الشاعر؛ فال يكاُد يرى اختالًفا بينها إال يف َحَيوِّيَّة الشتاء وشاعريَّة اخلريف، ولذلك مل ََيِّدِّ الشعر  اء ما يقولونه يف الربيع، فإذا الفصول األربعة يف حِّ
َن الصور؛ ولكنَّ الفرق بينه وبني الشعر  قالوا مدفوعنَي بغريزة احملاكاة أو بشهوة َد التشابيه، ملوَّ َد األْلَفاظ، جُموَّ املُعارضة، قالوا كالًما قد يكون ُمَنضَّ

مية واملرأة. ، أو بني الدُّ  الصحيح، يكون كالفرق بني اجلماد واحلير

عران القدمي واجلديد فلم أَر شاعًرا قبل شوقي وال بعده َخصَّ  لَّة، ولقد نظرُت يف شِّ عر وَجيرِّده، إحدامها طويلٌة مستقِّ الربيع بقصيدَتنْيِّ من ُُمَْكم الشرِّ
 ه، يقول يف األوىل:َأْهداها إىل الكاتب الَقصصي )هول كني(، واأُلْخرى قصيدة اتبعة جعلها صْدرًا لقصيدته اليت َنَظَمَها يف املهرجان الذي ُأقيم لتكرمي

َُُُُُُُُُِصاحُُُُُِايَُُُُبَِناُُُق مُُُُْأَْقبَلَُُُُآَذارُ  ُاألَْرَواحَُُُُُِحِديَقةَُُُُُالرَّبِيعََُُُُحي 

رُُُُُُُُُْلَِوائِهُُِتَْحتَُُالظَّْرفُُِنََداَمىَُواْجَمعُْ ُالرَّاحُُُُُِبَِساطَُُُُبَِساَحتِهَُُُُِوانْش 

تِيحََُُصْفو ُ
 
ذُُُْأ َُتاحُِبِمُ ُُاْلَمَدىَُُعلَىُلَْيسََُُفالصَّْفوُ ُُُُُُُُقِْسطََهاُُلَِنْفِسكََُُُفخ 

ًقاُالر ِيَاضُُِبَِضاِحكَةَُُِواْجلِسُْ َصف ِ  واألَْقَداحُُُُُُُِاألَْوتَارُُُُُُِلَِتَجاو بُُُُُُُُُِم 

 إىل أن يقول:

َُواألَْفرَاحُُُُُُُُِبِاألَْعرَاسُُُُُُُُِتَْلَقاهُ َُُُُُُُُدار هُ ُُُأَْرض َُُُُفك لُ ُُُالنَّبَاتُ َُُملَكَُ

وَرةًُ هُ َُُُُمْنش  ُلَمَّاحُُُُُِالر بَىُُُفِيُُُوَأَْبيَضََُُُُقانُ ُُُُُُُُأَْحَمرُ ُُُُُِمنُُُُُُْأَْعالم 

ُوََجَناحُُُُِلَهُ َُُُكتِفُ ُُُفِيَُُُوَمرِْحنََُُُُُُُُُوْشيََهاُُُاْلَخَمائِلُ ُُُلَِمْقَدِمهُُُِلَبَِستُْ

َررُُُِفِيُُالَوْردُ  َفتَّحُ ُُُالْغ ص ونُُُُِس  َتَقابِلُ ُُُُُُُُم  ُالَفتَّاحُُُُُُُِلَىعَُُُُُُي ْثنِيُُُُُم 

َميَّز ُُالر ِيَاضُُِفِيُالَْمَواكِبَُُِضاِحي ورُُُُِد ونَُُُُُُُُُم  ه 
ُوَِسالحُُُُُِبَِشْوكَةُ ُُُالز 

َقب اِلًُُُُُُبِصَْفَحَتْيهُُُُُُِالنَِّسيمُ َُُُُمرَُّ َفاهَُُُِمرَُُُُُُُُُّم  ِ ودَُُُُِعلَىُُُالش  د  ُِمالحُُُُِخ 

ْسنِهُُُُِِمنُُُْالرَّدَىَُُهَتكَُ ُاإِلْصبَاحُُُُِيَدُ ُُُنََسَجتَُُُْماُُبِاللَّْيلَُُُُُُُُُِوبََهائِهُُُُِح 

،ُُُُي ْنبِيكَُ ه  ُوََرَواحُُُُُُِكََغْدَوةُ ُُُُُالَْحيَاةَُُُُُأَنَُُُُُُُُُِّزائِلُ َُُُُُوك لُ َُُُُمْصَرع 

ورُُُِفِيُُر ك ِبَُُُكَالد ر ُُُُُُُُُِأَْغَصانَِهاُُُُفِيُُُُالنَّْسَريْنَُُُُِويََقائِقُ  ُرَِماحُُُُِص د 

هُ َُُُُُُُُواليَاَسِمينُ  َتَنز ِهُُُُُُُِكََسِريَرةُُُُُُُُُِوَنَِقي هُ ُُُُُُُُلِِطيف  ُالِْمْسَماحُُُُُُُِاْلم 

َتأَل ِقُ  ص ونُُُُُُِِخلَلَُُُُُم   صَبَاحُُُُِضَْوءُ ُُاإِلْصبَاحُُُِب لَْجةُُُِفِيَُُُُُُُُكأَنَّهُُُُُاْلغ 

 مث يقول يف األخرى:



َُزَمانِهَُُُُُُُُُْوِطيبُُُُُُُُِوَبِأَْنوَاِرهُُُُُُُُُِرَْيَعانِهُُُُُُِفِيُُُُبِالرَّبِيعُُُُُِاَمْرَحبًُ

ُِمْهَرَجانِهُُُْفِيُُالزََّمانُ ُُوََشبَُُُّرَُُُُُُُُُآَزاَُُمَواكِبُُُِفِيُُاألَْرضُ ُُز فَّتُِ

ْهلَُُنَزَلَُ ُب ْسَتانِهُُُُْفِيُُُِميرُِاألََُُُُمْشيَُُُُفِيهُُُُُُُُُِيَْمِشيُاْلبِْشرَُُِضاِحكَُُالسَّ

ْرضَُُُُأَْنَهاِرِه،ُُُط ولَُُُُُُُُُوََوْشيًاُُُُُبَِراَحتَيْهَُُُُُِحْليًاَُُُُعادَُ ُِجَنانِهُُُُْوَع 

ُطَْيلََسانِهُُُِْمنُُُْاألَِديمُ َُُفطَابَُُُضُُُُُُُُُِاألَرُُُُْط َررَُُُُطَْيلََسانِهُُُُِفِيُُلَفَُّ

ي ونُُُُُُِفِْتَنةَُُُُُِساِحر بِينُ ُُُُُالع  َمانِهُُُُْالر بَاُُُفِيُُاْلَماءَُُُفَصَّلَُُُُُُُُُم  ُبِج 

،َُعْبَقرِيُ  ُأَْلوَانِهُُُُْفِيَُُُعلَيْهُُُُِوَأَْربِىُُُـِف،ُُُُُُُُالطَّيْـَُُعلَىَُُزادَُُالَْخيَال 

هُ ُُُـل،َُُُُُُُُرفَائِيـُُُِمْنَهاُُُأَيْنَُُُُهللِا؛ُُُِصْبَغةُ  ُبَنَانِْه؟َُُُُوِسْحرُ ُُُُوِمْنَقاش 

ْصنُ ُُُأَْيكِهُُُُِطَْيرََُُُُوتاَلُُُُُُُُوَنَِسيًماَُُُجْدَولًُُُُالرَّْوضََُُُُرنَّمَُ ُبَانِهُُُُُْغ 

ُوِْجَدانِهُُُُْفِيُُُالطَّر وبُُُُِكَتَغن ِيَُُُُُُُُهْمَساُالرَّيَاِحينُ ُالر بَاُفِيَُوَشَدتُْ

؛ُُُرَْيَحانَةُ ُُُك لُ  ل َِفتُُُُُُُُُْكَع ْرس ُُُُُبِلَْحن 
 
ُقِيَانِهَُُُُُُْشتَّىُُُُُلِْلِغَناءُُُُُُِأ

َماءُُُِفِيُنَِعمُ   أَْلَحانِهُُُُْأَوُُُُْالرَّبِيعِ،َُُمَعانِيُُِمنَُُُُُُُُُْشتَّىَُُواألَْرضُُُِالسَّ

عر العايل الطبقةِّ الرفيع النََّسق إذا و  ثَاالن من الشرِّ مُها ابملأثور من الشعر املصري يف هذا هذه وتلك أبيات من قصيديَت شوقي يف الربيع؛ ومها مِّ ازانَّ
 كِّفَّتهما يف هذه املوازنة؛ الباب، ورمبا انْ َقَطع نظريمها، أو ندر يف الشعر العريب كلرِّه! ولكننا إذا وازانمها مبا قرأان يف موضوعهما من الشعر األوريب شاَلتْ 

ربيًعا بعينه، يف إقليم بعينه، يصح أن خيلط به نفسه، ويضيف إليه شعوره،  جرى على مذهب من سبقوه، فلم يصف فيهما -رمحه هللا  -فإن شوقي 
د الشعور ويَ ْعرض ما يرى فيه من شجر، وطري، وعطر، وفُتون، على ما َيد يف نفسه من ُحب وذِّْكرى ونشوة وَصَبابة ؛ فيأتلف املنظر والناظر، ويتحِّ 

َله ه، فجاء الوصف معجًما مبهًما قد يعجب ويطرب أبلفاظه، ولكنه  والشاعر؛ إمنا وصف شوقي ربيًعا عامًّا كما ََتَي َّ ال كما رآه، وكما ََتَثَّله ال كما َأَحسَّ
ه هللا كل عام يف ال يؤثر وال يعرب مبعانيه، والقصيداتن على أيرِّ اعتبار مشاركة مجيلة من الشعر املصري للشعر العاملي يف َتجيد ذلك السر، الذي يَ بُ ثُّ 

 د احلياة، ويرجع الشباب، وَُيَدد األمل، ويَ ْنُشر اجلمال، وينشأ عنه يف الدنيا هذا البَ ْعث العجيب.الربيع، فُيعي
 


