
صمص:-..-...................-..-.---------------.-................--.---.-.!-.-.-.-.انر"ـ
الاولالعددنر!ال!والى":بهييع!انسصقصورلبلبكل نر؟فيلاهنيارت6جما

05-،

5591(يناير)الثابيكادى!كز"قممئىلبرسقم!ثزلضجملةنر!:يه!عطالمدفيلمسوف!

أ!الثةا!سنة

نربروت-لمغ!مدينطساقمصصصدئرءثلإرئن:ه!ئررشيس

.5*،0ح!)3.،حا559،نر2.542رتلفو-58.1ب.ص:عول34!ايملم!هزرءلممح!لمء:3لأهل!ول4ناثهأول*)3

3ءء*!،*!ولنر-3،ءعحلم3!اح:!+ول43011فى*ول

كا!*ول-كأول:ىك!كاع!3*!ول!ولم!ىممآىص!مم!!س!م!ع!ممآ+7:

نر!!ولح!ه+ءمم!ء*كهـ!"ص!!.!لمه85نر

جعلم-245ه2

رثم!االفراواللمعئللالاعالرا!ايرلى"!رىا-ءزصاحمدرالدكترا!حو
ار!دكرصيلماا.ريهالمروحماالعباسي-.

هسهبموعرالخدة(ابرعنبعاديط)الولايات

مساء0سالشعرتقبلمتفائا!جدافي

ولا-لمواضيعا-ثمنالثعرفيفيلانسااالوع؟لألىيثالحدبيالعر

الس!امةى-داندخولهبعدسيما.--اخذيتجلىفحسبالفنياوالقوميلا

المالىولكداالنشو-مىعكر3فىالناصة-ب!ضرالىافاغد،بينالموهوبيةالرابناءبنن طالا)15الىاءا)سسعروعاد،لوطيةوا

الرفيع.التعبيرفيعبقريتهاتجلىعلىذللى

-الاناليهاننظراذ-كثرهاالزامايتهحرلسعرلهذاسماتابرزالىوعندي

ليخةىالا)ةاطبموسيقىيعتممالثاعرزالماو؟يةالسعررهصومتذلا.فيمىاللذينوا!كرالصعورفيالخالدةلدقيمالطلافةهذهومواءمةالفنية

!لوها.عناومع.خلودهللفنحققاالحسنمنجاذبيةوفيأعالةوفيوةإقفيشاوجا

والاسلوبالعنىالىاهالش!رانتباهاشتدالقرنمنهذاالثانيبعالروفي.طبيعةلانابموسيفتهدائماسيحتفظالحديثبيالعرالشعربأناعتقإدي

الاوروبيالمف!ومالىاقربللاسلوب،واضحىفهم!مكشيئينمتصلينمتداخليخهمنلغيرهولا،نينلدرعبدالىيكولننهبأثقأ(زر"غنابيالمرالشعر

غنه.يةارورالصوراورتجزلاالذيالكيالسيوهو-الاسلوبل).روبةبمستقبلمستقبلهارتباطمنبد.ولاالباطنالعقلعلىالتأثيرادوات

((.-وياش!اًمثحون!رمالثحر:ًبا.ندإزرايقولمنأيضاالمستمدة)غتابقدرةوالثقةوالمثاليةوالاستقلاليةالحرحيثمن

الزكيزمنالاتجاههذافييتطورالانبىادرالشعراروأرىوأفحإلمغاوتفق،اعظمطلاقةالىالاتيالجيلسيىفعمما،نفسنابأث!نا

،م3انفسليكرروناءالثرزالافم:بطيءتطورولكنه.والثحنالابديةالفلسفةبذورطيهفييحملالذيإلانصافيبالشعربر3اواهحمام

التيالدقيقةالعينالاغلبعلىوزنعوزهم،دكرإلىجيحتللاماويذكرونصورذهنيامامتمرالنفا؟ا!الرأيهداابديإذواني.ا!لودوضمان

ج!لت--دو-.سالنل31كرا.يرلاماترىفي!ثتىمواهببدغتهاأالشرهذامنحبلجبة

رناناالشعرمنالكثيرتطيبةالسياسالكيشيهرسإلةذاأصعيلأاًلقاتحملمن!اوكل،شتىأقطار

حلالتيالغزديىةالكليشيهتفعلكما،أجوفالثالثعامهافى"الاداب"التقلبديالنظممنالعديدمتناسياً،جاذبريةوذا

.الشباباكثرعندمحلهاالاولى-الضرفيظ!اًمنهالكثيريتم-حالذي.الجم

افيوالقلمتعددالاثعرهويبرولاكقبلواعلى،ابالآ!!و،لئ!ا-ءء،لاومتناسياولادتهيوميموتلذيواالاصيليثاصاد

--01.ارحرلاااءالصعرالطاورزنإنتسبولذينال؟لىاو

ناجوراننياغير،ا!اتيةا)"تودمنالصايوالعمدنجددات،لثالثامهاعاعتبةوالاذصاق"يةالحرعلىوحربالطاغوتعبيدوهم

فخت%اءبرلااستفاشكامنشعريةالحرلههلأمماايجعلوا-دمةفياوريعلىال!رامللقواء.وددفن

خدقأشكالفييستغلوهابل،زوائدمناافيبما.فانبيةالعووالقضية،ليعوبيا!كوجبراابراهيمجبراذالاستلجوافي

(اقالعر)

إينالروابطوثيقةوحدةمن،ـا،كلمترامة.يةالغاهذهالىيتخهمهنقدماكل،الحيةالأمةفيالتطورمندلشعربدلا

ائها.اصلشعوباصاظا،زتا511العددوه!اعلىإكطالمرالث!ريبقولم.الفنونمنصيره

ممر()اطجاويزكوياالاستاذجواب،اوةربوتيا!هورالوطنتي،اطدبالانحطاطبسببالاتة007لحواليهوما

رقىممتبهمقوىحين،الهربزاهعاالذيالسياسي

الأييثرالعرثطالسرعرالقاثهلسابينهعدوبيناصولمعركهفىتقديرهنتركالمضمارهذاجديديجهدالثلاثينالسنينوإكن.ولطثقافةغن!مخارجة

زالقما،ذلكحو،الانتصارغلىويعينه.والئقادللقواءاثبةتءائدةطفرةبالعربطفرتلدتيالاخيرة

متردداًئفاخاأصم!ا3!الحدلهاالعريابيلاسمالسعرالأ!!عادتيلةطوناوقرالىقيركدتبيةالعرالمخيلاار

......جديدمنفيالتوالى

وخوفهالحديثالعربيلل!ثعرترددواسبابللعمراواخربينالثمراكثرلفدكان



سوريا!)حقيبديعالدكتورجواباءا)فرأممافغلىطهواخواض،إرادتهشخارجنوع:نوعال!

تقبلفأستشرفالغيمبافقالىاطفالمجناحارقىانأستطيعتراني.إئفسهما!دثنه!

فيها؟ىيتبدانيمكنالتيالصورةواجلواطديثبىالعرالسراستمرارقوةفهجط،الحدفيل!سعرإرادةغناطارجةلأصباباما

الصورةهذهانففىواناالتفاؤ(!فياقبالاغرأضهمانمنافرقاتن،الكلاصبةالعربةللصياغةطايعةمنالناسأفئدةفيوالتطريباثمنغيم

انثطح!ليبدولا.بناقدولتشاعرةإنا.بالاملرفافةحلوةا!تضية،الناسهؤلاء.غداء.ثورالأالثرذ)كرويمهللتو-يعيفيالصنجوشنشنة

لارىذاتيالىانكفىءانمنالمبمالبعيدالافقبذلكواغريهخجالي.الأالوفعلىوخارججديدلكل،بالعادة

زارسيرىرربحالشب،ةحالالىنتهيوابيللمرللثر.بعفىملامحمسمثبلفيهاوإنماالمأئوالعردالشرفيالناسيحبببالذيوحدمذللاوليى

.الماءصقالفوقتترقرقصورتهالىيرىوهوبنفسهكدفالذي!حفيطعالاترغما،!ربيةالامةزالتماإذ،ثقافياالقارئينمعظمتخلف

ح!شهرفيالتزمهااناريدامنبة،ليامسةازيباناذنقنعفلأاوضوءاتابينكاصيرتاقكااوهناك،فياثقلمتخلفةأمةالتعليبةالمدارس

تةرضالتىالحياةمنمفوجةمنيةهذهط..اك-ة.ادوم!!المتخلفين...الملايينصلاءوبين،المأثورالهريالشعرينناولهاالتي

المريرالمؤلمللوافعشعرياطاوخ"ل!عربياحطوغركلعلىتفرضكماعليواغيةتثيرالتيالموضوعاتهذهان،الرأيلتبيين،توصتحهيجب

الشعرفي"للفنالفن"فكرةتكونوقد.اصلحياةالىبهللسموحتىالعربيلل!ترقمندارةللصىفيزالتماوأذهانهمالناص.عظم

عقيما،لهواتكونانممأتعدولاانهاالا.ييةنك!ذاتيةمغربمعناهلثرقفى،لليويةوحياتهمالناسواقعفيدوراًتلعبزالتوما.اليوم

،القشورالاتممىولااللبابغنف"تجافليعيدمناطياةالىتنظرلاخهاوبقية،الكلاسيكيةانوالأحر،قيالرومابمدلولهاوالشجاعة،الثالي

ء-.....-اأسسعلىنبفهاالتيتللا،الجديدةحياتناهاتضكرالتيالانسانيةالقيمهذه

فماجمه"-5ا!سنوسبعمندنطممهالديشعريهدابعداـ!ي!واعليهذهمنالتحرربغيةالأمةإرادةتوحيدمن،كبيرةوخطوطواسعة

شكلاتعن!د-بلمرتهصووارانجمةحماليةوليعازلاقتد((لثواولد"نادىالعرمجتممنااذلكمن،بعدنامنولأولادنالناامنةسعيدةحياةسبيل-فيالمغلوطةالقيم

احفلفاةبالحيخلصحيقاالحديثدىالرالش*ريضحىانأتيرفيالمهم7ما،الحدفيغير-العربيللشعريتناولهاالتياوضوعاتاهذ.أننرى

لمحا-ليماالشعرالبصالاسكلان.القصيدمساقهفىيحريالذيلالاسلو!.!تقريباالكل:العددليماالتاصبةمنوهم،.صاروأواصدقاءقراه!الازال

.-ا...،للترقبتدعوهالحديثللعربيللشعرإرادةغنخارجةاسبابتلك

ااموزت%عالحياةوتطاوعمنهوكأحللواعتلين-والرمزيةالسرياليةفيها.!ا!هـالاذهتصارالمضعونالمركةفيالاندماجمنوللضوف،الحذرو

وكثرتهاالاساليبتنوعاخثىلاانني.اشهاالىمؤشالشاعرنفساستجابتا!مناككرقهى،نفسهالحديثالسعرعلىجملىالواقعالاصنباباما.-

اخشاهالذيولكن.الطير!ثضقيبتطريبزضيقلاصغرتطفالشجرة"حديثاًلريركونلكيالحديثالشعريكفيلاإذ،تحمىوانتعد

واءانيه.واحلامهشعبهلامآتصحويرغنالشاعرتخلف5وسدصأنلا!فيه،ولمأثورللقدبمالمضادمهتا.جمردلا،الفني،لمفهوء

لامياآوزصفالهندروجزصبران"طاغورثريةرمزاستطاتلقدءلىيقسيأنللا-كديرضيهولا،وحسبالسكلفيالثنثنةءال*سبةمن

ز*ملىانالقصىالفضإءفيكاالحفاقهايلوارث!سرياليةهـقدوتواحلا!!يثاررللدر!ا!رعلىوإذا،المضمونفيالذاتيةالروماتيةالنرعة

اكدفقة.الخ!بةالحياةانثودةتغنيوانألارضفياصضة!ا،ل!دبمالسعركماكانتمامأ،الجاةمعركةفي((كاالأستاذةنفسه*.يعتبرأن

!لىعكفواالذيناءالثعرررءضيتأدقاطديثللعربيشعرناوفيهونبعللتيالجديدةارقيمتلكوطواياهئهأ!فيللناسيذوبانغديه

الثرلةاساليب!ك!فييحتلفونانهم.وحماتيرأةوالواقعالحياةتصويرمنوعاشقيهأزناعه!يانوعليه-وتأييدهانصرهاأجلمن،منها

حركةلانوالصدقالصفاءلونهوبين،ميجمغواحداًلوزالهمولكنالحياةهذهبانيؤمنونالناسيجعلما،بهل-والايمان،الحياةحبزاد

كيفاكقيلمفةالالوانذيكاقوق"قرصالىترىافما،!إذقيقدالجاةالمركةفياطبالاتحرإلاافبراصهاإلىسدلولا،تفترصأنببفرصة

؟ويتحركيدورحينصافابيضلونالىيمير.والسادةوالزةيةاطرسبيا!فيأمةكلمعركة،الكبرى

ةالردافالحوةالصهورةتللم!ضإليفينسجا،فحسباءالشحرهؤلاءمنا!ليبعللطإلاذلك،و!اكادتأوارشصصيرةادربةالقصةاستقرتلقد

الحديت.المحر/ىاكرمستقبلعنور!س،ا!يزرطا!كاعربيةأمةفيكلالحديثالعر!الادبيطبعالذي

!فيان!خوريرئيفالاستاذجواب،صرفاعربياًزالما،((للقوميةمدغومث!زالماالحديثالعربيالشعر

منبيال*رالشعرمستقبلفمنها.المسالةهذهفروعهيومشتبكةكثيرةالمحدثونالشعراءينتجلمفا،المأ؟ورللعربيالشرسماتمنسمةوتلك

،والفص!ىالعاميةاعنيأاللغةجهةومن،والقافيةالوزناعيالقالبج!ةاءلشيعركااطديثافيللمر*الئصرالعرباًيقرلموما"الامةثممرث!

اعنيالغرضجهةومن،حمميوالملوالتمثيليالغنافياعيالنوعة3جومنالحديث((المصري*و،ليناناءلثعريثاطذ"كااللبئانيو،العراق

عليها.ويدوربىا)عرالسمراير2اير:حازانيذطرالتيا(وضوعاتوالكونةوالسودانلأبنا.الحديثىيقيالافرد!.،مصرلشعراء

رالشاعاحوالبثالطتطرقآالمسألةهذهتلزمناكههذامنواكثرومضمارالخوفمدارفيطويلاسنقففاننا،ذلكالىنصللمما،ويمنيا

لهايوبالمطاوالمهيأةالادبيةثرا!والوسادبةبالرللقاريءوالجمهوربيالعر.الترنو

خهيأ.ان،العظامالروادلان،الانتصارمنوواثقمتفائلفاني،كلهذلكعلى

علىجمهذاكا"ـ.ولكنالوفاءيحهتلانلاالضيقوالمجالالسريعوالجوابلى.5،الطريقمقدمةفيللعاتيةالصشرةشقواقد،الجيلهذاشبابمن

،إضمبىالعرالشعران،القالبناحبةيئصف؟،أقولالابجازسبيللاف،واالعتقداتلاف،واالسنينلافامنذراتهاتحجرتالتيالصخرة

اكعرسيتحرر.وتليينه!لبا)قهذازو-سعطريقنم!،مضياوسيزدادللطربتمملةهوبقيوالذي"العربيكاالادبصخرة...ربا!عط

وسيتحرر.الواحدالشعريالعملفيالواحدةالقافيةفكرةطغهإنمنبىالعر.الحديثالعربيالادبطريق...يقالطرلفتح
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الشعرلة،،الأدالب،)مسابمةنتاثج

لقصيده-فخ،لبنانيةليرة.موقدرها،العالثةالجا!ةالعامفىاقيمتالتيالشعرية"الآداب"مسابقةفىاشترلث

للاستاذت-اللاجيمعودـةموضوعفي-،المقدساطقد".الكبيرالعربىالوطناركانمختلفمناشاءر97الفائت-

!!.(مصر)سعددـعبيس:الاساتذةمنمؤلفةتحكيملجنةعلىالقصائداحيلتوقد-

مشمئةاح!دبائدهوا-لأطعفيوتعوسف!المعانوهمفلأللجنةو1ا"،العلايليعبداهة(الصغيرالا!ل)اظوريبشارة

للاستاث!"الاقطاخ!علىحرب"و،الاولىاولمافىيرص!لجمافئةالياس،بيديلبلملاح،خوريرئ!ف،غعثوبيروسف!ت

عودة"و(الثانيةفئةبالجلالفا!)عيمىالحميدعبدابراهيم.زخرءاظيل؟

ب"يتكلمف!حو))(العراق)اطليعليل!ستاذ"ال!جئين:للتالىالثكلعلىالجوا!منحتقاريرهمنتيجةفكانت

-نعومابوجانللاستاذ"الاقطاععلىحرب"موضوعفى-تقسم،لبنانيةليوة3.موقدرها،الاولىالجاوة

.(لبناناعاطفللاستاذ،اللأجبين"عودـةالقمميدتينبينبللتساويت

-.العددهذافىاوبالجوالفاشةالاربعالقصائدنثر!وقدموضرحفي"للنورالظلاالعيون"و(لبتان)كوم!

اعدافىبفيفستنشربها5النوالقصائدالاخرىأصحاباذنواذا(الاردـن)اظطيبيوسفللاستاذ،الافطاععلىحوب"-

قادمة.لقصيدةتمنح،لبنانيةليرة001ووررها،الثانيةا؟افئة

الشعربعالمفىمعامستقبلالالهمواجوءالفافىبئتهني"بلاداا))و.(مصر)!ىاطيدعبدللاستاذ"الاظاععلىحوب"ت

في.تمعتكللمبلا6الملاحمااخصائصا-لىمطواان"بعضهابرغم-تستكللما"61116ااابيناتنقلاالواحداااكلريالعمل6فيفتجدال!لوزن"واحدةصورةام4.التزمن

القصة.شروطاحيانالعما!فيواخربحربينموسيقياًوتأليفاًجمعانجدبل،ومجزوءاتهالبحرتام

لمصاًالمربيللشعريبدي.واللاحمللتمثييات:الوجهينهذينفمنللتحررمحاولةجديعلىفو-تسأنفبانلاحدسانيالواحد.بلالشعري

الراهنة،!وطهعلىسيرهيتابعمستقبلهفيترك.اذا.بارزأوهرأملحوظاً"-مرلاقوابىفياكراؤناضيخغ،التقليديالوزنمناطلاقا

بمالاسبا-انغلى0الفقرمذايسداوالنقصهذاسيكلانهارىفلست!مظءركليخترع.ماشيمأالمسبم،ا!يالايقاعي!النثر*من

مارتقدوللتمبداتبالملاحميغيانالقديمفيالعربيالثعرحرمتالي.الموسيقيوتدربهالنغميبحسهمستحيناًبهالمخصومةقوالبه

الملاحملاستيعابومرنملححتىولانقالبهاتمعوقد؟اروالالىبالعامياتالمقولالفطرميالشمرانفأرىاللغةتاحيةيخمىفماوأما

يعزوحين،جودونمووهمالقادريناهالشريجدحين،وللتمثيلياتلأنالفمحىشعريضيرلنأنهعلى.وقيمةاتماجاًويجودكثرالمربىبةس

يلقىوحين،ماضيناعصوروفيعصرنافيبكثرةقائمةوهيبالوضوعال!وبمير،ويسيغهاويف!ه!االشعباليهاويأشس!هلالفصحىيةالشعرالعبارة

بثلكوطفرالثثجيعذلكيلقىانوجبوقد؟لوسائلويظفرللتشجيععادييطيقلاالذيالشعريالاداهرفعةعلىالابقاء،وهيمشكلةهذا

؟لمنحثدللتيالمنظمةالادلبجةواطركاتالحكوماتطريقعنالوسائلفيتدخلانفاجتهدتصدقلاكنتوإن،الفصحيللعربيةفيالعبارة

للتمثيل..القرقالمساوح،وتنثىءعليهمللوقتتوفيرأ،للممللهيئينلاءللثعرانهاعلى.بهففانغيرمن"الاطلاقكاوعلىايضالفظيؤصيحشعر

ال!هـ-فيالعربيللثعراتوقعفلفيالغرضناحية!فيماواما.الحلعلىتستعصيلنمثكلة

الاسمثصلالأضد،العصرفيالصيميةالموضوغاتالىفأشمدأشدينحازالشعرمستفبلفيئيسيةالرالمش!ةالحقيفةفيفنهاالوعجهةج!مىفماواما

السياسىوالالتقادالاجماعيوالعدلوالدينيللفكريوالتحررالوطنيوهو،الغنالطالمسلكالساعةعلإ"ـحىغلبفلقد.ايضاًحاضرموفيالعربي

التشاومنبرةفيه.ستضؤل.صورهبجميعالاست!رمظالمعلىوالمح!لةانفجاراتفي-يتدفاقولكدت-ويذهبالث!امرنفسهفيوةصرالذي

والتخديالتفاؤلنبرةفيه،وتقوىالذاتكآ،تاقفيوالاستغروالاستسلامكلحكااتاا8محورغاطقيةانفجارات،عمقهامحدودغزارتهامحدودةطفيةط

مصيرهليصنبمالمخيرةيئةوباكبالعقلالمسلحللفذلل!ئندوص"هالانسانو!ي!قدكذللا.الاكزعكفرديةذازبةانفعالاتمنغلبإهايتقلبوماالشاعر

بغقحه.عن-الندر،فيالا--معبراًالحكيالتمليمياللونالربيالشعرفينثمأ

كس!اقلجيلمنهف-ينهضالعربيالشاغرإحواليتصلفيماواماالتمثيليةالا!رالعربيالشعرفيوقلت.مقتضبةوتأملاتمتقطمةسوانح

المتدارسة.المتوارثةوالقوالبالتقليديةوالموصوعاتالترربالانتا:ءواكتفاءضعففةدذللاومع.الخديثالعصرمعالافيهتظهرلماضهاعنلضلا

ئفسلواطوللدعملالشعريعلىجلداًاوفرجيلبيالعرالشاعرمنسينهف!بيالرالشمرمدحميةفيتعدالمارمنكان.ما.يضحملأنوا.شدالتاجها

وير2والتمثيفباتاللاحمبخلقفيتمرس،والتجديدللتقنينغلىم!واحرسوىقصصليساو،غنافطاطارفيمترلةتجصلامعطةمظاهرسوى!ى
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!...صانكل

وءؤابصاكادوزسرقئفضفطالماانخةاضيتهصمكولاغضاب"لدماءلأبياتعروقوشهابويفنى،نهـيزك..ستبقى

يثابدحالهروالمحضيحالرمعنهاعنايلوىلادواحاوسشامخةصلابلصخوركاصمياهكرفحنولال!سيمنفاسكالطاف

ء"ابمنهنتهولماعل!كإط،االدهرعلىعضبمنلكومارطابفهنإعصارلفحعلىاالاصوامدالعمرعذباتهوت

عبابالعبابطمإذوانكفوقهكازكحئ4تقحم!تفيش؟بالايامعلىتعاصتنديةالامنهوريقوجف

ابازقرالجرحتضنالسيفكمالصروفهتحضنينحماحاووحت***

مشتوانتعليكالشكوىتلانفلأ!عجابالجراتالنفوسبانالأحمقينوجهلهاًبطمبعييت

لم.".هضحابجدالجدمااذاوهناباطحهانالاعرمااذافهن
حرابالصلموعادي.مح!س"

ونابعليكظفريجتمعوانفريرةاللياليضكفانتقتنص-.ويعابيزدرىنلسنهباهاحتلمولان""منيفاتوهن

يمابحينفيشاهماوأقتلاحطوللحزازاتتتشابكعوان"يشابحينالكلبانينيقصريحهالانعظيماتوهبئ

ث-ابءليقئ!بولمجم-ل!اقلولمجميلااسلفلمهبيني.وهنرحابتالسمولوسبعفسائحوهنكونبهايضحيى

يثابومدعيجزىراحبهاكريمةالت!جماتولكازجولمس*إبوهـنج؟لا01ويطممنءظواهىوهناحقابايساقنن

نر.لهنخضابوالرؤياويرسننموذجلهنوالدنياوينحتن
ص-عموكلأبلدعىوللض-يممرورهطهكقي!للمجلىادعولم

***.
ا!وقىحمىازكاهمنقصالىئصينقاسوادلامناانا

مهل-.عرابجمهنغالوامةروسوبحلفلمالجوادوقدكلاقول

***2عذابئةونزاالا!الكيينظمللرجالمحكولاح

ابجووىصدي!صعبهين-فرنكلهالكوزكدونفسينيلاطحنا"لحبيسذئابامنالفغنعليهلتأعووالطيباتقاعص!هصوو

ضبابواست!نليلوأ-لدوعاصف"جنانوطيريمحلقة.ابلثريمالكرعندفماوجفض!يرهفىمماالدونايئجموقاء

رقمابيطت!تشوحتىاليلااصواخرتزيغته!وصاصرة،حمانبمسكلايضثق..نفسىحنانيل!

.خرابجانب!يثعنبرمتهعالماانولوظليوعامرةنرجنابالنفوسرحبمنضاواذا

والتدريب.العليم.عبوالثللفصيحاكعربينئقعلامنيقطعكآدما

يتلىوءسارحوصلقاتندليمااولدصمعبللنخبةتقاما.نينبغيذلكوالىازهشلايظاهلاالذيفةتكطبيةبالعرللقاريءورربالجميتعلقفماواما

.با)سمهرادرحيات!لبىالشعرفيهاقدرهنوعرفالثعرللزروقادالاستءدوفي،ال:قا!زوفي،العددفيممينمو

المدركونكاموالحالشعراةوهـوانؤكماءالثعرالابذلكيقومولن.والأممالجمإعاتةبفيواشم

جوالر!زلاشه،كماليلاضرورحباك.ربانمقتنهين،اًجميعمتضافريناصولجفتوالا،بيادرالس!رمسضور:لفيسيكونانأرىماهذا

حياةفيوللحررالهقدموثباتولان،كالبدنخ!زمن!بدلاوجوالر.وماتفذوىالشعرهذا

الاوتتمتنطلقلازنهافا،عقليعلميحسا!علىثمىاروحىوالى،الامم?
.ع.....انتهياالمظلوباوالم،؟ةالادبيةبالومائلمث!روطالازدهارارعلى

إيئ،رالتكنالهءمدحمةطفاوبلهلولالىتحراليووفيثبةالإلعدممبةالسعرتالهنيهاتالمايمانحاجاتهرأس.في..تعهدرعايةالىمجتاجايضاًالثعرانذلك

..مةكمالواهباصحابسماولاالطلابويحاضر،المدارسفيالسحرنظه!

(العراق)الواويعدهناىالاستاذجواب!زانالىلهمظر،وانوتأر!هابائهاوقواعدنهفنووفينقدهاعول*في

بيالعرالثءرأناكأقدلأني،ركطالعرالشعرمنتقبلمتس!اثمإنيغليهموتقترجتلافي!اسبلغلىويدلواالنقصوصهوالىالعربيالشعر

ئيب،كالاللاواعيالاندفاعهذافيكرةالحةهـقيةمفاهيمهمنإكثيراضس،يعلملاالشعرانصحيحاًلأفليس.لهمو!ط،السبيلهذافيا(وضوعات

المضحمونقبلمستمنلتثإؤمكطكاناذاو،نوالمضموالشكل!زاحمنفلمق.انمرولاجيه-وولاليمتعفيهيئممعلااكرانصحيحاًليمىاو

11ءثيرزقدركطالعرالسعرأنرأفرأنمنيمنعىلاذافهالشكلمناخف!،مهايقووويصقلها،ايوقظايضافهرز.،.قالكماوسلإقةو!رةموهبةكان
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.كتابنجمهمنىكرلذزتوالةرساتحبرلأوطازتلأقيابوتقهفىع!ورلاعدكلشقىمفازةزتفااحدفيزعرولا"

زقابال!تيماتالغيممنعلميهصاضبدجلأقفواص-لىغطبلدءـورخطااشتىللىفا.نت-صرةطباعكصبءلىنيكوو

لىقيابالرح-بالافقفيتصبغكاًتافوقلونلونوبعكرممابنتعلا!بمجمالتفافيأحلةولىوماقوامآبؤان

لءابكلنها)برلتالقباقفووبةاؤذخضحيبجومنالن-اصعلىبهاامنكارولداالفلكىحورز!فاًدجلوماجسااتحوناو

سقابعودللمر5يتوحنرلصعاعممتارزثملىبرهةلااءـيماوعصعابجلأته..فذحمؤلمكضرحا.س-جكغلىافةدز"الي

ركابوك-رووىإ-رلليىامن13وظفىاخرقفتاغىصةمشتطلابنجمهواواعوؤريخفمادعنمثلكنلتولآ!ايجدلنو

بابيةدالنإملدبالغرورنوفتحتأباباقللاشرربتوابعااجةللسر3بهبشلمااذبكاذفمجدك.اعا-حتميفلا

ولعابعضدهارزاح3قؤغيمةفوقغيمةمنهاننض!دشهابحاببينالسمالاجكمامثعةالحادثاتخلالص.ولوحي

ربابجالىبيهوأرخىرعودوجطجلتروكفهرجووأربدوحبالة!رةالاانتوماتنسليعمكرةالاءـيوما

.***.!
ويهاب..ع-هيرجىعرادموهـن!والأرص.الافق.ينولم

***نررغابهزءكأنفاصلىتلاحجرثرةلثحكلوقيحاًلزسدعيها

ترفءنوإسنىااجو!ا!برقسرىبرعيابالذءرياتل*ظروهـنمجاءرا)"ض!ماتلنفحفهن

وق!اباست!معتالضفاففى.كوىورضإبرودة!كعابثغرووخهـرةسكأينزفنماووهـأع

باح!للصللاممن+اقتمزشرارةجاجلزابالواحوطارت!ابصريحلجراالقلمبمناوصلمورحمةتجبينا%وع!موإشعرهـوا

وشعابكلغيرةوليهفجاجكأنمامعضومنزض-دا.نور":؟بشرامنهفالمترولدموغيرا؟شاعر-آهـةءيرزاداسلإنأ

تبر!بورهقيالشرزببااىلىدعوة!ابرقا!غهـبيفبلجااعلىنر***

وطابومععمبطاوحلوخروابسحامنضرعتحلب"بعتاالطيبات!صيراحنوابلإببيتثالاانتجزعيلاو

وحضابصبغةمن!ا.دلوتماءسالةجراذاحتىليلىمدى.و-دعاببهاوولدانجنانخ!رابزتعوانتبراراؤان

عذابال!شذاةزدياتلطاف،زصائميفالمغعفالسودغدغتثوابي!ون3لاانلارءـاوآ3-اأهلوالتضحىصاتمجديضمم

يصابب"ـويس"ىآخرالىؤطمعهاع!الغ"ورعيانلوزق،عةابمنهالنعماءتعيلمرامنبمنعميح-لانم:4لغليأو

لطءـصاوفةسو8كلبىرىوت"تنثراوالغيممنمكءفمرجحزتز.2***

ويبابموحبزقةرلدىالهمحفاذابم-اهـأهولةلصي!وحااب:"وملابيضتنبياريجنتلأدجلمةلر.شطتيؤظجمنةورا

اهـريا؟و!ديمماصدفيدا!حب!اب"-رزبهنءلواخروسحرروعةأيأخاذةارصوياو

..وجينالهيدرو..لذرةاتتذكر3!!لكنيامث!لراأن2لولاصجميحافيفعلاللاشكاامن.أنقرمابءضو،نهمض!هوس؟يلفيشهكدهليةبمامن

يلعبونالذينمنلإ-مقىمإكجكنيدرووالهالذرةأنرت3قذوكلمانفالميةعاء!ةوما)بتازالأدبكانواذا،اشعرهاا?"ارفيضمونها5ًلها

..يخرالت!فياردوبقمطاغيمرلاج-يازازعبيرلعلو،لمحنةاهذ.منقللأثالعبءايحملالش*ر

(اقالعر)الىاشوالد-!الالمهصاذ،جواباولمحنةاة-ازس!يجالادبكاناذافيماكيدبا)تاأدريلالاني،الىةلحةي!ة

الحدإثالشهرقبلءستطيهنيكورأي!نف؟أيلرلبداءايمكنلاورعض،م،وم2المفذاتفيأ!صتمسيحدثال"بىلأنإلا،افىة/ور-ءق

على-بيالعرلثعرلصرمنالأخيرةا،اضرةحفلتفةد!كيدالرزأ!هوعلىيرةح-ددريالعرالسمر.لقمستناوعندي،راتطوال!بدلاهذمي/سهيس

تدف3امإالتيةصةالع"لحركاتا.نلويلفي"ـادر!ارهيحةللم؟-ها"ضرسالناقفموولاذ-نمما،يالثعرلمف،ومامناءالثعرقفءوولهماأ:ين(بأءر

اهيمالمفزلملا،واقىوىوالبناءالأمسلوبفيفاص!هممنماك"يرعلىا)ثورةتقبلفيإوقفيناهذينحدأا!ةمنلا)-ملييمكن،ولاوم3المفهذامن

السعر،تبمنكلاح!م!اعدلة(ينرمقدسةيبقرع،دالىكانتا)تيوت!فةك!يرةراترطوةإنبا)?راكعربط"-ارواذا.ركطال*رالشعر1

رءةوالسالتفمنلوتيرةاهذهكلى:بهـياكطوركانفاذا..*.!7ازقروالسرالخيرحفيصعقبعلىرأسالمفاهيماتنقإبب-ث،شكبلا!م!تءدث

تجددارءددليمااشعراليبوالاسابضأ3ر!ضماي-لويةالش*را!لمذاىشيثهيملمفاايحددلذياهـذا(نفإلاا)ويمعهح،لل"حدليدبلينزاغير"سش-

فيبىالعرالثءرينتظر؟-ا!،نالادب-ىلي--صعب!كاز،!امطرالأحسننحولي"ه-دمالازسإندبأيخالتإررقرواذا،لمعالماواضحغ!ر

يريساليالكبرىللخطوطاظأف-لأقواناسث،يعولعلي.مستقبلهمنجزءلأز"الأصسهنالىالشعرير:طورانبدفلا،لىمنامعو،دا؟ا

حفلأتعاضومووليةةاأ.بدوور:ذضرالحالوقتاكفيبرال*رأشمراعاكي!ااهـتنسيكو؟اور..لاز-إرانيةز-ااعنعبيرا)ةهـوبل..الأز-إن
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الشعرفيصبح.الاعجابوتستنرلالاابابثستهوىفريدةلمعانيجديدهصيغةالأفاقفيويحدقننالكلللعديدويحدوالطالعةللحركاتويغنيباطيل.

.ومىفيهاللعاطفةيدولاباعباعهاالعقليقومحسابية!ليةاوهندسيةصناعةبقدرواقىوىلمضمونواا(وضرعفيالامتلاءال!.سيجنحنها-الرحبة

.لا.طربولاشجوفلا،الحواسفياثرهبطلالعاطفةمنالثصرخلامنيقملمإذاهـذا،والاسلوبوالتركيبالبناءفيمىرالضالىنح2ما

مواكرلجودةالصحيحالمقياسان.الآذانمنا)قيوبتدخلموسيقى.للشكلراللاز."ناسبءنالأسينالعةصرهذينبينالتوازنبدمااطركآت

الاخرىلمقاييسهياوفاسدة؛التأثيرذلكومدةالعواطففيثيرهتاًدرجة(بشإنلاصيدحرججوذالاستلجواب

قيلمتلمدترددقصاة!العرالشعوب.وهاهيوالاتساعوالوزنال-قفدالتي؟اسلوبه!ةحداامنهزماحداثةتعنيالحديثالثعركلمةها!

لدوياالمعاصريالرمزالشهرمنحدواببيت3ـدفثولاعامالتمتذ،المجددينالشعراءزة!ج،الحديثةالمدرسةشعريعنيئلالسااناوقن

ا!د-والسمدوالت!يكثمرةلانهصورتهجمالرغئمقستسغهأ0مكانكلفيجتهمديباكألفلامنالجيلهذاشعراءدب.لأنالعهدحديثشعرلاكل

بيننانبغمىالا-تس!يغهولن؟ليماالعفوالنفسيةالاختلاجاتوليدلاالبارع.-الانا؟حتاموضوعهمومصا.،للعاشرالجىبلاء!ئمعرديإجةعنكبيرا

راثحةشعرةمنيشغلا(فرنسافي)يريؤلبمول)غظيمرمزيشاعرالىولا،الأدبحولتدورالتييةالشظرالابحاثالىاميللاانيومع

غرفته.فيالمنتثيزةالسجائردخان،جبمتهعلىالعريبالعرق،النقادلهيرعهاظوطفيالشعرحصرالىترهـيالتيالكلاميةلناوراتا

الطفورالىالناشئيناءالشمريحدوالذي،-الا!فيثالثة،اغروبىاوصاك!لىالطاعةايثاربابمنادريسسهي!!اذدكتورالصديقلرغبةامتثل

المعبدةالطرقغلىالوقوفدونالرمزيالشعرالىالدرشيالشهرمنكااكثرالانتاجحقلفييعملواانألكتابغلىاتمئولكني.الادب

.واحدةص!وةالجبلقمةبلوغ.يحاولحمن،.-المعروفةارصسيكيةبالاساليبلالث!برسالتغميؤدواانالشعراءوغلى،والتصميمالتخطيطحقلفييمملون

الفن.عباقرةمنالقليلالايحسنهلاالممتجادالر.زيالشعرانمع.عنهاالعريضالطويلاكحدثدون

قالمنص"متناولفيوالتفرقللتسام!طوليسوالتفوقالتساميشهرفموبينمتخجطامتعكراومثىالاخيرةالسنةريخاالثلافيالعردالشعرتطور

الرمزيلوبها-يبتكرلم"كابيكاسومعاصررساماشهران.اثروقدشيايقالطرمنتصففياليوما.فنر.التجديداملىوعولتقلميدلاعراو

وعندمابرع،ال!مميكيةالاساليبمعإلجةفيالسنينابلىانبمدالاالجديدهن-!.المأتمئيابناواحياالمرسثيابنااحياهي،نحتلفةجديدةبأزياه

.والانكىالعالمفييينالرمزالشعراءكبارومثله.زوقماالىجاوزهابهافيكأنهوالهربالالمقالغلىالقبعةيلب!اوقشيبةبرفاعالعتيقردا?يرقع

لجميعودستوراللص!عرنأنوقااسلوبهمونيعتبرالمحدكااءالشعرلاءهؤان.لاليلاشخفانهكألظلامليلتحفوكللباسمنىيتعروهناك،حرلمسااعيد

يذهبلمشعرجمكليزدرورفيم.واللاحقينمنهمالسإور-لمين،اءالثعرإوضوءاتونوغيةاالاداءفيكيفيةتجددالحديثالشعرانفيمثاحةلا

وجهعلىالمتلألئةالرغوةعشأقهم.اوتارهمعلىويضربمذصموابتكاراطالالفترويضفيالابداعمنواسعةآز!رامامهوانفتحت

ويضحكون،يستطيعوضهـالالانهمالكأسفيلخرلعشاق،ول!واا-سالالمقالالاإصترطلا،الحياةمفتضياتمنهووالتجديد.الاستعارات

الصممبانيابه!سرافياعابعممايرغمسوانجمدميةوت.مذافهايستييكمااما.الاجملالجديدالىالاالقديمغنيعدلولاالاحسنالىالىنمن

بعدفماتسمىوفقإقيعرغىالى!"انياالثباتتحولحتىوالرضالخضاصلواروواعالابدمحلاصبدعةوباحلال،يةغاوبالثذوذمبدأبا)تمرداكنفىاذا

العروضكاهلهوتثقلالقايةعليهتستعصيمنوشهم."يةر.زقصيىة،رلاترفعوحدهاالجدةان.سقمافتزيدمالعجوزجسمتبتليجديدةعاهةنمو

وليته،،التجديدر،برايةهزيمته-اترا،ويتمردغليهافيشورانوالاوزلمجرد،ارءهدالقديمةالاصلةالجواهرمقامالىالبراقةالزائفةالحجارةقيمة

قافيةعلي!متمصىلاالذينالمطبوعيناءالسعريعيرولمالخدعةبهذهتفى031اليومصمنكوخها

ية،اهـاوضامالاصوعبادالبالبةالتقاليدغبيدبأنهموزنمعليم!لولاالرمزاجملوء--ا.بهاورلمهيالاداءفيالرموزيعتمداطديثإلشغر

...الىةالابراءالانطلإقفيعلىالقيودفيالرصد،يوثرونرجعيون.ولكنلسانهاعنهيعجزبماالناطقا!ةروحانه.وللايحاءللتفاهماداة

مافيتضحيةأوالاقدميخأبقواعدالشقيدالدعي!هـرزامنت!دبلااتناكمام2تففانلاالرمزام!.دوحيولا!هملافاللغز.اللغزغير!الرمز

بلاقافية.اوبقافية،يشاءكمافلجنظم.الخليلوضهاالتيالعروضمذرحءلىاكور،فيتراهحثاوسءاروفاقشرطس4ـ،منتفهممااضعافايماءته

ينالماصرائناثعركباردواوينامفيالسابقينالائمةآلارفيهليسألهو)ك!عنالاجزاو،ابانالآثمغيرالضمفيوةستروهل.الطلامفيلا

شعرهمفيوضعواانهماوالمبئسمدليفيبالمعئفصحوااضهمعلىواحددليل؟الاقران!ارا-

استعمالالىللقايةاضطروامجمانهماوللوزنمراعاةموضغهاغيرفي!زسواء،يتهغاالثاعرعلىبفسد،الحديثالشعرآفاتأدهىللغموض

واميناطوريجشارةقصائدامامه؟اكرقةالكلمةوامالالظقةالكلمةانالحالتنفيهمه.انسانيةاداعرمهإلةال!اونفسيةحالةوصفالىانصرف

القرويوالشاءرماضيابووايلياريشةابووعمرالجبلوبدويمحلهيمتحنانلا،البشرمنممكنغدداكابرالىوخواطرهاحاسيسهينقل

.رلم"ـيه"د!اليها!يرجع،طوفوشض!بقتفطوفرطرثدفالشعرعنوالتعميمالنقلالطسبيلولا.منهمقليلكةرذبمءجيهبرأحا

بمسنقبلايمانيي!عزعزعلا،ذكرشهاالتيالآفاتهذهمنبالرغم،انيعلىالابتكاروخذكاعياهومن.المثتكرالمعئوبوضوحالفنيللتعبيربسهولةالا.

قوىمنشعرائهرصدءفيماجمصمندفع*انه.-الحديثالعربيالثرفلاغذريريدعماالافصاحفاتهمناما،عذرالهنجدقدماموضوعفيالفن

الملائعكة.لأركقالتكا!العالمفيادبرفيعاًمكاناقي:وأاهـوامكانياتوموكالانالاجمهامطريقالايحاءهنكانظريةلهتشفعولا،القراهعندلا

إلمذا!وتبقى،عليهاالعامالرأيبقضاهالمتطرفةالنزعاتتتلاث!ىفصوفيست!ثلااغاًفرالقارىءامامويخلقالجومنافذ!دالاجهامفيالاغراق

الرمزىالشريتقهقرسوف.الانسببقاءبحمبالحباةاطدفةاكرلةا!والاغر؟الشفافالغيمورا*يكنالايحاءبيخماا)صمعور.يوظولاالفكر

الجليلبالعئءامرصعيدعلىفيلتقيانخطوةالصسجكيويتقدمخطوة.ال.فقالرمزيالسعرفي،الهفهافالظلمنلنبعث

يقالعرالفناطارفيبروحجديدةالتجليالىالشعر.مهوفيعودالجلوالمبئابتداعفيالفكرارهاقجةن"،هوالحديثال!ثمرا،تثاني،التعمل0
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.تخومبلا.اكاسينفعمايبقىوجفاءيذهببدلىاان.الصادقةإطمةبالعنابضأ

"-،(مصر)ال!بورعبدالدينصلاحالالمعتاذجواب

اطديثالفكرروادظكراً.وتناولهء*نىأمماقنافييةالغرالثقافةلقتاهر-ا؟و!الركأمعأص-تكثيرةمواضعاتيالعرللشرورث

لغؤيةصناعةليسالادبأنذلك.و؟ثيلهوتوضيحهشرحهلتزموافاوافيطرلمماضيممفيربوال!.غرضاشعركلجوهـرو5م!اغيرهاوأ!بح

الموسيقى-اخوتهمعيشاركالفنمنضربهـووانماتكسبمصدرولاوذروعةلهصنعةلامن!مهعدومم3ولعا.كفنص!ةمنزظرةالضعرالى

خو)عنالتعبيرفيالحياةكماالانفعاليا؟انبتمثيلفيوالرسمتا)تليعرفتسنخلالااوالحوائجبهاوزقءىادروفهـتدر-بر!اظالافمن

المعركةفييادارتالتيالارضهيتلكوكانت.(الوجدانعلىالوجودتيبةثورةالماًالاغراضتصنيففكان.ادكارمتىزؤك؟فإعلاابةإةبما

حسين-طه)مصرفيفيهاواسهم،يديولوجتيينواجعلإنبينالادبيةيديبيهامقدمةمثلاالغزلوأصبح.ثانتأخروغرض6وتةدم.لذل!

مةسلا-لمالخوامينأ-فعيالرا-كفلوطكطا-ضفي-نيز،ا-ال.قادورلدديامؤ،تيااذ،نيازسااشعركليئسمأكمابيالهرلشعرانثأوقد.لمدجا

ولعل.المعركةتللافيمنهمكلاخذمالذفينبالجااختلافمع(مو*ىبعدمنالاسلا!ي:عالمجوكان.ببالتكالىرنجةالطأوالاعشىبهمالحتى

فهالثق!تيرسكريمثلنهأ.نم.سىسلامهكنبهماأتقرماأطرفمنوموالعرباصمال"ووأهلباديرة،ـ.عنشغلفيتح-اعواصول"؛منفعحماء-"ما

كابالى؟جةز!اومماكناوقد.مجيددورهذاانوالواقع.الغربيةإ*رفولم.القرونءرعلىةالعبودصوراكألافمعواتبلعسادةأو

.العبءبذلكويلتزموننةالاماتللم!يحملونيخهمثقفكلفيدائرونبالساءوالسس.نادراإلاالطووةافوراتبيإساعابئ

،،!هةلنظرباالناسيورفيماوهاقي*مقوارلينمحاونفصهماريحةصحوقلما.فلك

.الأياملهذهالعر-ريإلثمعريهلالحيرةالروافدهذ.من.؟ةجالموالءإطفبة

بيللثعرالعربدأفقد.ذهبيشعرفيعصرهذاعصرناأنفيأشكولاوبين-الشعرصورةبينبعدمنا)ةاسخلطارذلكاشمنكان

ر...ذرر...ده-ق2طسهتهالىوذهـالانفعال.شعراوالديعىاللغوواررانالعروضفأص"ح*مادته
منكثيرادهسهعىطرحللا.لوفيوجو!و-.-يرجع..-.-

هالمجيدةالشكيةوع!رثووته،الاغراضتقسيمفجانب،الخلمقةابالازوهيتنفسزقياهـواءلهليجدذهب؛الحصاةمإدةمنلانهيرغفيلاالذييالشر

نم3لسباو.محدودةولاجاسدةغيرشعريةموضويةلنفسهوخلق.اباطرالارضتلكغيرق!،1يخبتاخرىوأرضا

غنلمحدثحينونحن.ئهاداوصد:لفعالهواطهنبساالقوميالادبالقومياتوزشوءسهـاسهيةكوحدةالعريالمجةعتفككبذلل!اقترن

.لكننا.الهنديالسا.حر-كبلورةبلورةفيننظرلابيالعرالثعرتقبلءاضيهاالصوفيةثت!الوراتبعاادتلفةالاظارفيلييةالعرالاولوتطورملةالمم

الصليم.للتطورططلتصورناتبعأوالممشقبلبالحاضرالماةينربطترفا!ةالمعريةالعرإللنةاصبشتووالاجماعيا)-ياس!ىوواورهااللغوي

القوميالشمروخرج.تعبيريةشعائريةاداةاووسيىإدةتفوقومظهر

اأعهولعل،للشكليةاتهانتصارعلىبجاظبيللرالسمرانشكلافيكةابنظرا)العرضغنبعيداالجوهرفيموغلامنفعلابالحياةنابضا

ماهوالقصيدة.حدةمظاهروأهمشعريحظهرصيدةالةو!ةاقرارالشعىالأدبفي-بودلمارونوموالاتصالعرشديلاحمدالشعيالادب

السكاباًالأبياتانسكابوهو.الجرياىأ.?ط*"أ!!43نسمةبالفدسم(نياللبئ

التفعيلة:اعتبارمحاولةولل.معاًومضمونيش!كط:ط!رروهذااىبطاًمتر:اهمهالراساسيةوقآفربةجرللةتناولها)ءربيفيغنالعامميالشعريفترق

حقيقالىيقهطرمتعمدغيريغفوكعنصرالقافيةالىوللتظرو!يمعراساساًدةللتجردائرةيفىيئ؟تلضصشعرالعربيالشعران:اولأ

.هذ.الجريانخاصيةمن)محنطا...كزامرقصيراتهجيراعنإهاويعبر13اشضإصمنويجردها

جديدةليماشعرأشكالتبنيالىسيتجهالمستقبلشعرأنفيهريبلاوممامانوالحرالجدفيالجد-يضاملنلاافتخارالا.لاعلميهالهوانيس!ليمن

موسوماللاننسرماانإلىنثيرأننود)مةكالملحقبلمنة،ايعرلمالعاميالشعراما(الاخلاقالامموانما.يشقىإ"قا!اذو-الكسلفي

للقافيةظلفيمتعذرةالملحمةكانتوقدم(شيءفيبنهليسالاسمفىذافيالقطنجامعةتقولبر!لصور.حافل،،حيواضح،انبإطىشعرفهو

والدرا"!.يةالشعرالقصةوكذلك.الواحدة:المصريريفنا

اطديثالشعريالانتاجمنصكيرفينلمحاناضاالفاؤلالىيدغووممابلانيهلكسارحهدظنضانيا

رئيميينمم!مينايديولوجتهفيينقسماليوموالعالم.ناضجافكرياموقفأموطيهللمةرب،للضر،ر،الصبحم

الصاعدوالفكر.والوا!يونالشكايونفمنهم،الادباءعلىظل!ماينعءسالةإسبلادمنخدرنيماياتعالى

.يدالاجوفوالتجويدا!:جرعنالبعيدويالحالوافىالفكرهوشكبلاالاسيةزيملاولايرحملىخولا

ممجياً.فيلسوفاًاوشاسياًداعيةالاديبيكونانبذلكابغيولستمااروعوليسلبياالتجربةي!قل.تعقصليشعربيالعرالشعر:ثانيأ

ممتازوصاحبءوقاريمفكرالىتقبلاديب.شيمتهمنليسالامرينفكلاكأن.للألفاطيبةالقررالدلالاتويرتبط.ومثاليتهاش!ااذةعالوطىؤ"،1

فنيةصورأمتخذاًعفويتعبيرلىارفسهفيينتقلموقفهو!لكن.موض!.محلقشعرفهوالعامىاكعرأءا.جناحهنهفيضويطيرانيخشىالشاعر

كأحة.:لحب!بهاالغزلةالفتاةتقول.عقليأمجالايلتزمولامواضعةتثنيهلا

اضهالفكرلةالوشعرذويهوالذائعالخالدالسفرنل!اناناوالواقععليكتسأللاامكمنخوفييا

اختلافغلى،واقبالحكتوناظمواراجوناليوتستيرشكتوماسعا-ورواكحل،عينيفيلحطسرو

لاجتماعية.اويةلفكرلاقفممويوضعوديعاليفااصغيرالكبيراالسيءاهذصيىهااستحالكيفنظرا

-161الصفحةعلىلاتتمة-...اسواربرلااطنفعاا...آثارهعلىفيعفيذدكبعدالمرودويمرالعينفي
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/إعنأألأ،حذو-لمىأ!يةاا)كدود!اؤوئياض(وأيهفيلرا؟برآ،االراائستف!بململارمابم

ذإلمث.فيسص.نلاف-ادهذاوء1إإصيةبعإلاراو7-ال!حئئعلىالملممضور-تمة

.ألاخا،ثليالهنى!*الش!ءر!أبأءلميىيعشضوقر

أتفيانا!لمااا)شاءراناص!للىهـذاإومأذيول.خط!با!.خطأاوهذعقيل)ةع!ولالتاخعنةدلب،الانما!متنوعاذنالمستقبلشعر-يكون

دالأبصهيرغجإ!امنكأتحوتأببإة-4كأاوأكن.لعامةلقلأخلاانو!صتكو.يفانمتضاانر4كألمادةواالفكرراررإىتجايةفكرنات!ثلالمضمو

.اس%وواربىازومىابناً!كارسفلىا-لإثلأبادوالج!،عليااخلاقاللغةوإلىلمعانرموزاضهاعلىاطالالفالىينظرلي-!طةمجنحةناصعةلغويته

إفيأيخاولكنه.العامةقخلأ6الالفخااميل!هـصرفيامينقاسمفانجةقممةالىربيا)5السعروسيصلمالالفاظبينالعلاقاتمنجموغةاخهاعلى

.مء!!ازض!ا!هـوءايوجدركزواانعلىجمدهميزدأرواداًاطاضرشعراءيجدوبحيث،عا)بة

فيظءونأكانو،ق!أتكما،ز!مااميالقدؤةااشسءلىخذليؤماوأعظم.السفحعلىيةالرا

ء!همورء+أوقد.غنلهاةسذيهدمونا.خدمةيؤدونلوكازوا؟العر(م!ر)موسىسلامهالاستاذجواب

نماءوالرالمديرحادوا!الىالش"ردواوينته-يمحاءهناومن.العادةهذه
..7.ليدزقاثورز14،يرثالحديطإمراا)شعرخرؤلاينولا،كآلىمااعظم

ذو5%ا؟مفيإرةادرفيروادنايبطآ؟دكادسدكارتبى!كمارلوابئالعسد.اصااوع!واله.للةديمبيادرإضرامنسيئة

ازاوءتزرقدتهرذرانتقرام!هوواشسنظالثخصار:الاخ!طمث.القديمبيالعرالشغر.نخةحسليدزقايرضاًأورثنهأوص-يح.

.م-.:هفحمملهكبيرثيءاهذو.الايرقاعفيبوالطرللفظافيوعةالرافاست،د

.إ-ةفا!افيرا-ةة-نمجرنتكووفأ-صدوءفندهالفنيففدطرببلاو.ا)طربهوفنلنىالاولالئرطفان

7اهنا!ةبا،يإشخصيباراخالاهو.ما.الحماسةغإما،وسماهوقد.الاحساسارتفاعبالطرب

اوغفحباونحزاوحزرمنيطربإديانسانيإلاالاؤ-الىهداهـوبهيرعيثىجماافاحترأشهراز"ـكاوالقديمبيالعرالشعرفيأ-يءاولكن

تم.-عاطة"هثم-جفىليعضهاوذللاكلحرس،شجإعةاومةوسماامجدواحبوكان.المش!رييطلمبوكمايهيشترلمنيقدمه،خدمةأو!بلحةديهويؤالسإغر

.الاخةهـارهذاغنور!ريهماعاجيبرجفيوليصشكفيءأما!-صبرنهااثاعرالهيقولانيحب،جاهلاًرجلاا!االاحوأغلبفيالمتريهذا

شءصيارااخ-:ايرمودكخمهىلاصةارههخار،إ!نساانان-اامادما،وهوبدآاتيمولننهواالةجوميير

مههـقىالموبرالتععلىفدرةلهكانتفاذا.كبإكواهذاعلىنسانالكلوالرجولةا)سثرفمناصواسلمبابعضغماوالقدامىالعرباءشعرانكما

..دخلويئهربعبأ-لموم.هذنيؤانإ-فيالفلالتفكيرابنأ-"ارفينجدو؟.عصرنافي،سق.حهارنستيملاما،والانسانية

رنيز-األانالانسادا5علىدفيتوبيالعرالس"رقبا!مستإنإدنلفووا

.ضمااختباراوته-إعنئدا)قصإلفو-ؤالشعريحبلذياكتاب

!لبنانانجيمجوزفالاستاذجواب

روشلاالىماإقلم?4ـايتردقممافيلمولا!نيءكلفيالمستقبلعلىالصميمالكرنلقرااتفسيرفيالبيانمجمع

فيإذاًالم-لمأدةفإةكن،ذاتهعلىالمغدقا)فباستطلاعفيلأننا.حياناأبهالطبرسيالع!مة:تاليف

المحاودة.حدوبث!ثيندوريبشكلتباعاالعظيميرالتفهذايصدر

قدو،جئمةالموالسياسةننثئهحداو،دتق"لايثلحدابيال*رللشعر

ءع"لمف؟الط*ء"ىالخاطرزيضيةش،هوواحد،فيموتالسعر،أ.هيثىتعويترعهيمالكراورآنابراءترتيبحسبليةمتتااءجز

لونيرستاءالثعرلا-مينا)نظا-منونلكثكرفا.لصطااالثريالفن.الكريمةللآياتمعاسفهر

-اءا)فر-منوالقلإلون،3اغهفرقدرعلىلهمفيصمفقلجماهيراسطصبةيعاد!امااونيةلبظ!يرةنبمسواجزءللملاثينكلاشترااقيمة

ومتى.طر-فننياداءظأعلى،كانياأ،بالموصوثجم!-بونا)ةظامينلا.اولمنان!خانليرتانجزءكلقممة:الريداجرةالمهافيفا

بةاغرمنزيه؟ا،لهفحكص!،لموضوعاعنمجردةنظرةالسعرفينانفلر-."م

،دبانإقصجدةفياءعةوقذناأ،باهتعاديمنفيه؟ا،عديهوح!نا،جم"لمة.نيةلبناليراتبثلاثفهومجزءباستثناءيعادلهماما

.-.جةاهزاوطقطوقة-أصبحالمجاورةالاظارفيالشعرمعظم-لان:رر!ررر

..مثقفافنياشعراوخذمتقفاًتحررلماتمل2غ..فدلبيع.لغ2..تبارك.لغ03.همجزء

(م!ر)ا):قاشرجاءالاستاذبجول:اصحاب.نفقةعلىويفثصريطبع

عبيريلتالشحنىاو،تارولثواتالتطلعاثواحدلاابثئلمنفعلاراجدلوا

ثاحدإإلى،بتإقائبة،لكمنفيهادحاا(بعددةالارةعالاتهذميحولالذيبيروت:ا!افيال!كتابدـار-الن!كودار

والحضارة،ة:،1جنينوالابداعددنفىبهتمتليءكانتلماامتدادو5أثربالممبريديةعوالةالاشترالىلرسل

...مافيكلهـيهافيعملالاشهذاتكقيالتيالقائمةوالتياراتالقاليدذاتاللبنانيالكتابدارصاحيالزينوحسنالكريمء:د

.الالسؤهذاع!،!ةالاحامحالقيديدفيتتاررالتيفةالثلاالخطوط!تلك

...-3176ب.صبيرولص
الىالة:بينحاسمبشكلثإصلةحدوداًفضعانتطيعلابالطيعوفن
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للثعرالحربيلانتصاراتجدالد.قمهدتالتيالقدما!هيتلدءنتفالتميزالفودي،يعاصرهاالتي-اطضاربةاطالةبينثم،ءلبرقاتهوبينانبدع

كانللشعريألتطورفيالتيهدهذاأرعلى؟لناماصرةمراحلهأكثرفيالىيعاصرهاالتيالفترةلروحامتصاصهصميةمنيمنعانلا""وفيالفانفي

للذىالمستويغيرجديدمستوىإلىتناحيللتطوراخربتمهيد.رتبطاهذامنولنخرج...،فيهالفرديالتفوقلدرجةتهعماوينقصيدينحد

فيمعت!دةاطديثةحياتنافيالطورعراحلولقدكانت؟ماصيناعنورثنا.حضاريةمرحلةيعاعراليومالعر!الثاغرإنلنقوليدياذجرالمجال

الانساية؟والعلاقاتبالحياةالوجدانيالوعياتساعغلىالافرادداخلإحداثإلىنزوع!افي،إلقديسطرة9المور.ثةا)ءقاليدالىتنظرتعدلم

المث!اكلهذهكانتسواءللفردتمرضالتيكلبالبااذهنياالوعيواتساعانغلاقمنبهيتميزوماشكلهفيللشربالنسبةدمثاىالتييمةالقدالقيمفيتغيير

رأ!أفيالوجدانىالوعيواتساع-المجموعثمسعامةةضيةأوداتثة!يةصفةلهزءطيقويةوحطةمنغالباًفيلموالذتيمضمونهوفي،معروفرجتن

وهذا؟انخفةتطورممراحلالىبالشعردفعتالئالرئببئاهـلاروأصدص-ربةالقاريءوجدانفيباستمرارينموالذيالحيإكاسلاإأل-كاق

الاشالفي.أصالةعمقمنالث!عرامتلأبهبماملمتأثرايوقتزنضنفيالاتساعفيالذق!سنانالادةوكانت،حصقيةغايةالىهادفةءماشةصكاملة

نانستإعهناومن،قوىبثكلمتبادلهـالتأثير؟ضماببرالتيباكجاربني!وانأم!،للةفوقمقياسأالعاديةللفكرةتعبيريةصفةإعلاءدجمى

تطوراًهناكأنيعيانماالوجدانيعيالوفيالظوراستمراراقر!ىلهووفي،الشعرينهمضموبهايمتليءابإةفيرسالةماحبالثاعو

القائمة.ا!اريةالمر!ةتطويرفيائرهلهالثعرفيءصتمرا؟افرأدفيإلاهذايتحققفلم،إصدوكهمرتبطدفاعاقيمماعتيدأفع

وجوهر!الشع!وهربينحاس!فاصلاعناكبأنأومنلاانيالا،،اكذبهاكعر.عذب،،أنالعامةالف!يةو،ر"يخماكاء؛ضبقفطاقوءلى

محهولة"اصراةالىاؤرسا*فيزبخايطفسزفان:الفنأشكالمنغيرهءم.الوا!عفوقعالماالخيالهذايكونان/غلىخ؟لىرجلا)شاعروأن

ابىافئفيكاالارضإليوتوتوساس،كبيرحدالىكاشاعرآموك*وا!مووالتوويرىاملبينإلائماذيا-3*زرافيا"،فالىفوق...الصاوكتؤو

فيوا!ارىالفنيوالتطورووز:قةقائمةاد،قة...كيرحدالىؤعاص!ا .ء.إ)زرفس

حية،المصفي،القصةفي:الاشمكالمنغير.فيكشكلا!صودمحرالىةاليدنالمغايرةإقراراتجاهاتجاهدين17نمتحإول!لاإريةمرحلةفيفن

ئبةالدامحاولنه،فيالعربيالسعراريعنيإنماالفيتطورناهنافاستمرارومنالشعرحركةهناك:واكأحةالظاهرةهذهنجدالشعرأت!إوفي؛الموروثة

منغئوأكثرأعمقالمتقبلفيسيكون،الاشكالمنبغير.للااةقاءغنيااًحرمنطلقاعالاًلتخلقالةد.يمالفعمرتابرة؟زقأن!تحا"إلتيالحر

مما:التحديردعلىاسثلةثلاثة...اسفلةهناكوتبقىماضب"ـ.ومنطضس.حدودغنوخرجوامتلأغنىالرمززفوقالمحاولاتبعض"وفيالغمفي-6ق

كيف؟الفنيةالاشكالمنوغيرما"ـوالمرحبةوالق!للشعربينالعلاقةهيديدة41،اربةبالقصةمزالرالىالبلاغيةالقيممنوغيره،،ا)تشبيه!

ماوغئ؟ممقاويندادك!طيةلالقإودمنمىفبخلمبلاضةالىللسعرقيطووالسعرفي...نيةنساإقضاياخدمةإلىا)صمعرناتمضمونج،ث!كما،لكرز3

بةالاجالخلاومبئ..؟المختلفةا!ارةوأطوارارالسعرطوأربئادلاقةهينفاالاةقضيأن!د،صاطضووحبماعلىبالشباشعر،يثالحدزي)أ-ودا

المسثءلغنفكرتناالصاماطاسعالتحديدلنايتضحالثلاثةالاسئلةهذ.عنوالضياغوالظلمبالفوةصاحبهيصطدمالذيالثعرلهذاثرمتخسودالا

يب0فيالقرإ!نعودااننر%ومفصلةدراساتال!يح،جمما.ا)شمرفيجميالءرانفيالحراك.ر،وفيوم!اييس"وورولالساحقءصعالمجوإزاء،ا(دلي:ةفي

تالتلئاية،سورلالثصارع-!اشهمصثجمكمعةقضية،العاما!ماريالركبعنالخلفقفية،العربيالوجدانةفضقى
..".9اماماو،والسلوكعبيرا)تفيالقديمةتقاليدنامنكلالاامامالأزصحاق

97036ؤر!ونحرتياراتلبعضالنافضالمغلوطالؤثمأمامأو،افئلفةبصورهالاسه-"مار

حركة!فيالبارزالسعريلمضمونلهيهذ.ضيتنا...بيةالغرالحضارة

قوطاسية!ادـوات-مجلات-مدرسية-ادبيةكتب!هذايترعونال:يارهذاتأكيدفيا!حوالذينالشراءوكل،اطرالضءر

\؟النصرابوعمربيةالعرلحضارةاتاريخ25.!والمضونالشكلإءيىتقايبالنقرغلىتانتيوبذلك،وقوةبصهدقعإلشزو

فرحرجحووسطلااقالشرفىلعةولدارالسماسةااص0.3!هذ.إلطفيظرءمالمبدعا-ريءلقالكأدبيسالانلوجداأبةدوا.يمينإقدا

."-ء:...مفاهيمهلهإنت..مدومهله...كانمصىعمروليدةانهاعلىاليدأ)"ة

93يغصافايزميالقواليعث0.1!تهبممكنا.برواقعه.بالانسانتباطالارثيقةوغيرفيهإةعبثراقضعيةكازت

9لاادشلفة

حمود!يوسفعدالطويلالليلذلك03.!فيإخمابل،مقدماتالايكن!طفهـةالراهنةالءإراتودجمت.هذء

يوالقرللشاعرالاعاصير02م!،الم!جرشعرهيأولاهما:عديماسابقتينناشهعرفيتين3حروليدةخالوا

قصةلاوانارةوتاغد25.ابعدمافترةشعراءفيبوضوجبرؤتالتيفيةالروماكةالحرهيوالثائية

-ء:الاتصالبةوتجريةالغربةقيرمنالمهجراستمدفقد-الاولىايةالعااطرب
ل!مصهالهوىدرب002:

هاتين:مناستمد...قويةوبصورةواسعنطاقغلىمغايرةئقافيةبتيارات

غور!مك-يمملاا052!ماأ،الةديمبرالعرالثعرفيممندبصحدإلىمتحللةللسعرمادةبتينإءبمرإ

ورعود!لخوريا-!برانالاحرلرمادل-002!لاصاآلاكتشافذهذاداخلبمغامرةيقومكانفقدذءيوماالرا)ساءر

\مسعودالخوريحرانمحنونمذكرات015لأانيحاولمنهوالاتجامهذاشعراءمنالبرءقريوكان،!احهوأفر

...:كازتالتيا!!الافرالألامفذ؟مصدرإلىيصا!حىتهمغاءرفيقي*مق

!9فلوبيرفغوستاسلإو2..!ازياكالسايش!اغرظمرء:امن3،نيلالانس!ووضعهبالجماعاتورحا!ء!

9!لحاجالدكتوركمالاوالبديهيةنلالوجدمعطياتفيرلمالة0.2!بيالىا)شب"قصفيبل،نسىالتوالشعبقضبةغنيدادفاعادافع

ل!هاشممكتمةمنزطلص.الكتىهذه!"لامامصادرمنم!دراانالشإعريالقرهذااكتشفلقد:كله

ءصصصصصء؟ءى%?صفي*.ئعالضاالمضطهدلمظلوماشعبهفييتمثا!ا)ءتفة
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