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قي!هد..راحأة.ءإكا؟خارء

اوء!"ابهلاءفعزرمةاقىم!مم!بيرفيالعممهأفا---*-!صصي!بر

د؟بر،أ3لىأءدإ(،ول!نانجإوال!ؤاةلمئ!نم!ببةالىلباةص!فلمح!طر!صصص.لابصي

حدءك!إلط.ارورد"ىله(".إيمةمعطياتعن

العربيةحياتخاجهات"رجهةايةذبأ"ف،ريس!نجتخااداًيعشى"الادابمنالماضبمالعدرؤلمرأت))بأبلانأذا

،بالقانونؤنممن؟.لنتظبمأنءاى!فمهااصعرور"الامحهبئبحسبالضوءءليمهابىارووالرلىكأقحماثدفيتناولبالشعر

-اننرجوانما،"ادنقدمش:ر11بابزقتتحات،وزحنسىكرسلى"النقدمنبر))بابفانواصوله،النىضعرأسمى

النمزدفيمش،هجناشححثعاىأت،قدةاقلاماله6ح!أ+.يمعاونواووء،-،-أشاقدةاالقالاتفيتناول،،لنقدلامخايةزفسمه

دراررةفيبالاخرلي!متذجستعين.نزيهاء-وءياصوفحح!،باء:باروو،لمدرسها،-زورصها(الماف!بالعددقرأت"باب

الصامحلفيةتمتموبها،خالحم!"ءلمميهبروحوالا.)ترا!اتصذألافتخاصجذمخذز(حوزحنبةلاأصوويتبعأ!سس!،رخيعنقدا

نثتقهعرينقددغألمتوطيدأدى.نهدفوالماال-ء-!ولى6فبز!حفلاواضحأتهجيزاالبابينبينزهيزاًنالمنبرهذأ

والسشعبريذ.يةوأللمغوضبقىأ!روأقواعددوشسعرز،فوأضرصنهيا)تيؤ-ماتا!نلاممداناا(اخقداهـر)1تجغناخط،ء

ميدانهو"الماضيالعددقرات"بابرءونولوفوحددوبذلك.اأالمانحىطالعددؤرات"ب،باختحى،صمن

لاكشلوانألبابهذا!ئياحجهداءا-"نرعزاذيأا!ء!رب"وتت!-وولىواسشقلالهب،كاك*ال!ديدالبابهذاسي!-فط

(،ألا!اب"فياضم!قى،لايىضأردرلرأنفياكسيررربى.منهنتوخاهاالتيالفائدة

.اكا"ذلكالهدف.اءالالنقدالشعللتنا
رونومييمو.رو-أنرونر-،رأ!اا)شأبهـزأتحالىادءوداالىدؤغناولقد

بخمشيآلنفدلىضلةماضي!أمياصكليةضواماينىالنعنيىأتإولمم!تمادباجيبوالش!اذخوالؤواز!نلرقيودالتحاعراخحىاعيرحاولالناقد

يتحالثاهانت!يماذا؟الجهدءاء،رفيانأ؟-،ؤهـا)عرريو،ركلوازجنولاوقودلأغهرقيدفر!صرا!ويبكأىبينرو،

اًلعددقرأت))ناقدفيهلبسق!الخيئاًلمزالقمل؟النأؤر،عنهأيحممدراتيجبأىمساللضقدأنوا)واقع.ينعاذج

ؤمحيدذ؟نقدؤمالمقالالانسىطال-خكلما؟احياز،((الما....ىمطولههثبته!قدو(لابها!تقيدأنل"ينبغيواشكالا

....عحسيأحكاماالتتاعريطيعانررررالاطلامطشي?لىمنوما

القححيدذفيالناقديرطاجهاانينبغيالتيجاا)ررجس!بةالملامحص،ؤحكل-،فويمهةالواحكامبطيعلاألناقدهذاكاناذا5ناقد

خىهالمنالسات5ضنمماكثرذلكوفحو؟1)حىدذ00
!-يو.-ى."وواعدمنالررلهتهلكلاالناقدمعالارتاناواقعوا.يكتب

.الملأدى-ا"برأتص!!طاحاتمنذلكوكأصورضوعيةإووأ.والمضصسوناضنحكل

ؤ،نناشميئاالبابهدلنقاديتحانتىىاننرجوكناواذأ.الشمعرعنحديثهمفياستعمالهامنالنقاديكثرلتي1النقد

العدد!رأت"نقادارأءمناقشةفييدخلواالازحبلعهصوم1ءاىالمرلييالظؤدانزلأحغلىانلبؤسفناواز"

لناورلىبابا"الخقدمنبر".ؤاجسر؟عرالتىوي،(الاكأبوأثقأز"ذلك.ير،سبولا،جاسبانحقهورنانيعتقد

نحنوانما.احكماوذلكالرأقيهذاءاىالناقدفيهولكضع!.بضخطاهاا،للتإءررخجغيحدودأحعرللنشانمن

الناقديتبعهالذي؟لمنهجنلخمسىفاح!نو!خىخعحىونللش،قدر:ورلمغيدوداحىأيضاللخقدبات-نادرإالا-يعترفلا

بثايعا!جالتي4وسائاونفسصضوعيتهورومدىوزدرسا?قزأصدلاالظارورذءزرهتأصاخاأذاانخاءلى.يتشكلاهاالا

بعينهلقحميدةعيوبورن4اًغ!اماءلىنحاسب!وقدلم.مادنهرب!رأنكأ-هماوالنقدالت-رورأنسنكض!فمافرعان

انحرفاوتجحزبانهززركرهقدو.اخرىؤ!جدذومحاسنكأ!ىالفوهذدات.العربيت،لناؤ.ي.واحىدذظروقتعن

.اخرىنقطةفبىالنقدحدودعنخرجواز".مانقط-4في-مىثمقالييرطيعلااتماعراكاتفاذا.عربية،وطنجةفيهما

النقد"مفبر"شأنمنفلشىراؤد1وامل.ذلكونحوإطجعلاالذياخاقدادنجاقيينع!ىذلكفانالشعر

بلخثصعر.لارا)-قدروواقتأذاالاتدهاىطا!ا،ز--،نأ!ىيبرو،الالشوصهـد.النقدمقاييسبدووره

،اليابووذايكوز"أنلىجبلالماهذاتحديدناروعغىاناجتلازال!،الذياًإووووبألازسطنهذأ،نفسهإعربيا7ص

قدللنلفوعيحاصويقاطررخ!أنؤ!يسىهد((متصهـالشوود"أنحد!،وهيةالححى)دإيسثوالمقادالقفيانيدريلا؟ضو،

للنمنسدالعامةسىمىرالاولستضلصالمعا)مفيهيشددالعرركبزجاؤلتالاوئي:"نساناًلاالتز-خححيةوتضهـبع1الابدتفجرالتي

بال!-ددتتع(قلامناقشاتؤيمىمهوداتهرجددن1دونمت--رعقر(1ألاراب"ءلىاقترحناهذأأجلاومن.ر،،،

لإضنعل-قيتحمحدىز،قدلايثاكربننكونو)مىوف.إور،-أا،ؤ!!ات.فوحيرصوال!لىاررءاىأاءمح!مالنقادليهمإيرا
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دكرها.مجالهذاايسىمعقدةلاسبابالفنيالعملنجطلية!نبذ)ك،غيرنايموتاورفوتناقدماألىجيهالتنووالمناقشة

الصد!صمادالمنععععبدصمنبيهاعصفصلعمقدالخطيبرصثسفاص،صبه!صهاكأحمهبعكسافبهةالص-صصصثألوررلاتروصعسصهسقمه5وحد

التاليين:بصطريهفيالابصطاء.الضسلالتسعهواصهاودأرر-:-صه

51امصثدهمهلعصئاهرستنااكلتنا

مأسولهبئرفيامواها"ب!االماصالعددقرأت))لمقاد

صثالمعهعل!،تصديتهتسسمبهصهلملاصثم"حصثصفحهصه))ؤ،لفعل"الاصهاب"مسلةبانفيعتصهانصرالمطالعربيللنقدردل!

صثغلطهبهه"مأسصهنبث"صثإما."اصعاصف"للممتعصتإماليصعمفيهاللنعصصبعصائمبابباننتماءبريضحاءيداأ)!هههسدتقع

الناصثدإسهعثاصعترعمفإماذا."الستمع"صعالحمحيحصهاضحفيالصهأإم،افطاصههمممهف)فمن،الثءرعمبالعادنهيهيتبادل

يسمصصاصعالنقدعممنصهجه!صعجصعءأصصث؟البصطلأيصعبهعصيصث"الاضعمالعبهدصثصهأبه"راصثعصانفمعد.الاتهصسفرصععمصثتلصس

يصثافغصنااصهلا؟لهيخإمرلغصثصيثمحذ.صثرصبمثبارتبصاصملبثحاءرفسماعبهالاصببطبيعةصعصعلاللبثمهةالمنانعصثاصسممعرامثارا

إلاخطث،ء-لهادشاعرمحاسبةفيالضاقدتشددأنءاىوصقدهمادنقدفي-موا!جهمشحذلادبر،?إىلمصنعددابذدك

المستقبل؟فييتحانت،هايجعا"فانذللثومع.والرصانةفوعيةالمومنمرلدا،مواكب

افظعراخطاءاهملتالجيوسىخضراءلىلمىولكنبرخ!-،ريأتيأنبمكنكان(!الماضىأفيورددؤرأت"بر،ب

محصمدرحصثبجصدصثعثتههصثاصهحمعصما؟ا!بثنحمبءاىفسممعتتبعمهصهنبىلنلثعصاًختصاصااعصثصهصثتاصث"تناصثللصثاصثتصعوأخسصثر

-:مابثلصث.صثطلنعصبصااسصثيماصهلمصثعصهاءسصهاز،اصثصمشعصم.الصاصثروذلأهش،صس

الجنباتعاريالاضلاعواهى+كوخراسمالب،بورقالاتصنحملائفةانل،ذاالحشهيةاًلشتيجةكازتقدو

المععمه:ءلمصه"اصص"يدصثصفاصهالعهائغلحادقصثسصمحتبعبثلىتسص،صثئثمصهتعمعءابصصذتعاصعسصعرصتثثصثاصعءصهتصهدام

،.ييه."؟ءاررمقيكسفيشدي.!اء،رت،ولاا)وركىدةل!ات

صهانمصسدءرللنظسمحميانصعاصعاعجبصثلزذصعثصعارصهأ

ب!ضدثلزصكاصثصثازثا"ععازإهما))ءاىهـبثه"أزاه"ربهصعمثيعمصث؟صثاأصعألنهمادمنيتصثهصعصهازفصهساصثاصعالعاصهرالنفداًصث

شيءمنفماالمسابقالخطأتسندالشاذذالقدر!مةاثوأ!دصف"وص،اذ!،نهمفييحملواوان،النقدفيمنا!جذوي

-:هبثه"الماصثازإه"يسنبهفهصع.تصعارمنعصثنالصبصعاالووصعبسبمعللق!!يعصةز،زعساسشصهاملا

الاعصارحرفيرودالمازالباسشدينقداخبا2.ربان4لنفا-لاديبيسمحانيححلاذلكدون

بعفي"حيث"ء)صمفصيصعيثعصعثءإىسبثتتذماإووناحصعأصثاتج!صببهصعسصايفعمثلصهاز"بدءاالصثرأصهاالاالسص

.ع..صالإثشصم-صعازمءلصهاسيانلملاعصصثاءاللثصعاءدنصتحمثاالتصهتاك3
احصثصهأحهعاءوهنازع.العزيبثعبمثصالى53صعمثمصهميت...-.-...

بتعدادها.مقالنانثقلاننحبلاتهالثلاانهدال!مو!وبةت!ونوقدمهضعةفهينهايقرأالشكا

الدهالاصمصعاءكانمدفقصمصعح!صثمصديبثلسسصالاستادأ!ا""الاصهاعثنهصادازهادمهبصصوازا.الاصهلاصهعلصعالمصثعصصثعصعةصهة

اهـم""ههزةعلععصثمنمعاصهأزاأي!حرصسيصثاىيثاماصه!-وثعصهاءهـ،مصهفيالعههعصقيادباءصصهممتاعصةزنهبةهم

الصثهاصهوهبدحاومعصتليمهلصهمعمسصثغرلعص"اصعنعصب"--عإؤ،زعثمصثع،ف-"3وأبصصعدثأمسالصعهوسبصهوأازع-عر

الببهاتن.يبهأعقدعمصثعيعمصثاأصفالمنصعصهسصصففمصعمنمصمصهانصثمصثالات

نتاز!"ظاوورةالنقدمناللغويالج،نبا!طلاتنتاء-راىنورنوانالشعرغيرالضقداتءإىح!4دلاا"

ألصمنببدمصثيدهبولصثالمعاصرمصمعنهصادنااصبسصولهصصعايىبثبث.متمصسطنازثمعمصهانزثصهيصثصثصثلاقدععصتعا

ومبالغةالتجديدمظهرءاىحرحسااللفظيةالعيوبالى:صن)ألاداب"اعداًرثلاثةآلانايدينارجنفانوبعد

علىألنحىاذا.كانان"اوالحق.بالمضمونالعنايةفياك-عر!اتناولوقد،واذاروشباطاخاؤباأونكا

نااليمهممنصثلنابدفلاالنازصهفصثرمهعيصبمعصلهمصالاصثصهاءمبالإعمعصهرصثسصعالصسابهة((الماضصهالععصدنعأت"بافيفي

لغةان!التجديدوليسقط...،الرحجعيةبحبةنناديالضألب،ءلى،غحسوبويوسفاب-وسياخضراءوهـاءى

درمهةواومع،ناصعةصعبثازعمتكوبصانيصمدهالمصثهصثصثالصهعرصمسلىالعاهـصهزبصعن،مانتهدمصثاإعنصتدهمفعثمنعصصثناوسيكصثصع

الامإة،فإثدثعريصعسلاسصهولاهصثوالنصماهصهالسصفافيصهفي.واسثل"نجصهسدثبيز-صشمعتععمتمعناعصيصهتحسممق،،تصثم

منوا.مديناساصثهلىيصثوبثلاتصهصهيصعكتعولنصثفحثءايمعا

-أ-

-2-اللغويالنق!داهمال

والقو؟فيالمعروضاهمالي!شصأكلملأتةنقا!ناتن،ولهاالتيالقحسائدرضىجت

اننقولالشعرناقدالىنوجههانرصكننقداوجع)علانمنهماييحاولءفلمبلاغيةأويةلفواوز!شور"اعصللأطءاى

هميفظيعةباغلاط،نقدهل-التيالقحسائدفي،مر4أزلهمنهجسليمأنايوالوأقع.باشارةوا!و،كبهاليهااولى--ض!رها

سمعه.وتوجىحوتزعجهتفيظهابئدوناقوافمبوأالاوزانوينب"بالاخطاءيعتىبندءإى/جتويانينبغيا/عربيللنقد

الناقدبكوتعندماوقعالعمقيصبحاكقدهذأولكنفياكيدشرطاللغةهـلامةلانوذلك.وصرأمةبقوذاليها
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ءروتجة.أغاكأ!--ورريشي-ل-واتكل!!!ءأس،-ح!رر3اس،-ظؤلمكأء----هـاءت-؟ولى)ءى!وبلو-فر!صخلشاعرا

دراهـ-*زيص:،لمبتأ!ء-ءش-كأ-ا!رصت2أا!لاس،!إ-.!ا%ل-ور،د%الص-،تر::"أمذا11واذنؤ؟-رو!.الضطيب

الحىرشعر!موي..----رأءاا!ق-ضألمءو-!،ا؟!وخ،-بلأهـ----!صلمد----،ص-ر--!،بوردتاتباإوصور"اض-فيروا؟اهـأللأالات

ء)-!+-حتحىثىعر!-ر!ش+ص*،ثزىبرحر-ك!ت7-.2/ر--.!اء.ى؟---ا2-و.--ص--/-ىءىاط-."سإأ:حى،ووزضارإ-.باألتلرر!نيالاءهـإد

وا-هـرو-ناًحبصتا-ص-!،ص،-ف*!!ببردس--:-أ--ع-!ووء.لمت--،ضد.،لىرزر-:هـركز،ص-موش،رزن-وررآشأ!قحسائد

.يرور-،ثاءمطرأ!د!--تئي،،و،دأىخأ!س،...مأ-عرأص.وصء،----ثرض،ق5وزكلو!؟البابؤفىمو-حمناًاحزليزسبد

:عى-!ءااندرنالص!عراءأث-حارر.ال!ش-لىءأ!.ر-ح!أوردخى-ر!با-لخىش!دردوؤ،رررتوالر-جشي!ءابالمحروؤ

ليخ!-،رالسعرحد!از--ءر-رذ!ممكلث،مى--ثأ،"،ق-----ص،؟وف-هـحيأالىهـهـجهيوا-عاءيهلال!-،رومحمد

المخيجة!س-هـان.ألإصسطءا!بجخنار--زو"-موز-بلفاهاءور-وررزرلز!رتوالتقفيهالوزنءجوبءاىالس!وتهذأ

ايمقاا"زاالزريأثطمراا-5!المعر،ت.دإىخسء3،زمطرجى-طوالا)ص--،ارا)---وىخصنحش!اا2ء،لااى--!!ل؟مثلهم

الزرند(1فيإااالعددهكأأت11لمح!راءتزر.-مبص!خكلثذاك.!أ؟س---ور-زرإشااسماعصالموترؤز،ختزحى-مىالااصبحخا

-لىا:ف!والعرا؟تث،؟لمرا)-!بصنءص-ببرت-لمهث%لمىلىحىور،ل)--اتلىو)"ررر-:ورىاوراالاوزاتززدرياصبصت،ازكا

اهـ،.أزء--ثع1ء؟--وررلف-وىخاتاش-ركرا)*أص---،+-.-!ورتأح،لأتذا،ىخ--كأ:ءإص--أ-عء،الور!ت)ىوحفربمأتؤىصو!وما

از-،وها.إلمركأولاس،أ-؟كأ-لاذ--*-رأ2أ.طو--+-!إ---!ر(ءأ-ر2،---أذىأمأورههـدأء!!يا!ارىالتورل-س-وررالفي

حر--ذدارو-"وأصت-دامص-11-رروردإ،.-،.لىب!-ثآهـشح3؟الحر

ف--*الوررشاز!،ص،لمبأتلي،-!أتبرعد--ءا!--!رأ!!إرنار:--مىي،لابرتصهـد!مو--ترنالزراثلم!لمرزازورلمدز،انءاى

إكورادالىاردبرور5،وافي-ور--هـدركنلمءور-وركأ-عربمأ!!!،ور+لرد:ا!3ا(اللإدأب)1أة.اددأب.رودر-!ءبمرم111اهاوبرحتان

11الاداب)1ذبابحممىشوحىداوأهـور!اكأووورأ،ط-،ال+"ذ،دودت.أم--*األإ.-و،،رأل--3بألت،-ص،تالاسش-حشءاؤخ!ذاءاى

هـ-نأكبت!كةاعرشاالوركأت!1غد!دءنر!فىءهـء-دتهـدارءرو،ل،ا-!اؤ-!تاتلبطلس--ةتوني-دال:فأراءتتسمتنحلاهرة

أهـرهـاتلاحبثازب.ث،ا!المر!-ألدار--!رز،ر-!بكأ-حىمص!ار111،ا!راا--*ر:االوررثكأر"أنهعتومسى

-،.ال-ليدءثصذ!:،ا!زتاءقاًلحىرر؟محذاحا-اذاصفاإ--صراريأت-.ؤلأوجىود.ال--:،ةألعروكأ-كيةبر،لاداة.وجه

لىؤحظونرر:؟-اأم"؟تؤإوغا(نركأ-اإجىردح!غإلأ،.آما،:نم!،دالمؤالىلىتهـ.رووهـمى!و.راءال-معإور!ربكت-ط،اذبىاالحر

حب!ثاال-م!زتاث!اء!ردلم-!ررءابر+ات،ت--كأتشالإحشحتا،ءوم:حص!-أ(طلاععراف-ىصلملأحىءت-ارذءب!-!مةنتحفراءبا

ج!جعا؟ا%-ق،دإد!--:زرشق!اوداقؤامارارىصت،ىم-زرأىأالض-وررايمر:-رنىاقاصل

هـنوامتاة.ووا!ورظف!/وررأتل-،ليدالأز*أ!50ؤ:-ث.!أراتارننىورر!"ااصطاءالى-الص"ءلىأيحسححوو

البىرأملي،،صروررررة1ال:ااز:قادصرىالركأ-:؟-إ+-االمإ%مىاء"!ا،ثالمىصو.اراؤىخشمألحىم-ةاعروأرا):رأحهمينليوتبتوا

رتمى--ةىم!ا!خاا)!الا!سيلأا!-تكل--اكأء--اشز--+-يرأ--عراءاالزصيلأءاًلى-ظص-!ذىمةاوجهاز:باصسبكنت

6،متل؟لزورض!!.نماسرأزا!اءؤىزاث...طؤخحىدأهمو!!لستثيروان،،

المىباز-،ة!س---يم-لاتتلا--111ش--،ترترافلأ!أ،ورءركفىا!!ز،زك"لبؤ،لوؤ!ومعر

ور-هـارلة-ا؟دةؤيهـارلا.ر--إءررالىك!بر-،،تالإ-2---رردرا+ل،!را.-وولهـ.!--بذارأاء-ء!صبمهـإ.ثارزيلا

!نىا-ا-زرصحىكأا13!ؤاذاور-روزرالحىحاأءر-ىصألىخقرولاارتاحفلا

الاوزاقءاىاءر،واأمتراتوأأ؟--ررا-3اطبم-ا---ص-!ورن1نؤاوال!ازيا-هـأحتوىمؤوراادؤتت

.لتقف!"اإهـ-فلأا-،91ء8:اط-!دعف(اابلاد1))ءةمر(1)

محىأ-!سه--حمسىمحصه-عححهحمح!ى-حسمحم!ىمه!حى-حمسم!--صسمح!ىحمسى-!-حمىحمسىمحى-!-كأ-صىصسى--!ءيم---حم!م-.-صىحى!سم--عسىمع

11

!س
ه!اا1.1لمحوووأصد

اإأث!!لمجش!ررفى!صىإللدما!11ا لر..111ا"11ا:اا،"ءا!1اا11ااا!اأ!اأا
؟0111ا"اإ"2إا111اااإا900

لم

أ

1إ/11اءاا

ءالماأا11110لمأ-

11005ا"اا""إااااأ"ااا"ا"اأالما1111

1151111

-ا

إ

ل!لصيخصاط ور
-!حى---حمسىحى-محسهع!ه!ح!--+صىعى"*-.-حمى!-لا+صى*!ص-عى-!-حمحهء-؟--!**-.صى*----.--+-.-!.--سك!!حىحمسىمحسمحمسى*صىس-.*-.-.
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!لنتسعرمقكثيرآفةفهيالمتجانسةعرالتمثنكيلاتحم!ما

منهاينجوالذيالشاعرباناجزمواكاد.الحر

نااردنافاذا.الاخرىالمخلطركلمنالغالبفيينجو

يلز!أنفلنثلهإلحرإلشعرفييافعاشذلعرانمتحن

عنها.يشذولاقصيدتهطيلةيختارهاوإحدةتشبهيلة

سمعهباننحكمأنوهـسعنافف!بنجاحذلكاجتازفاذا

ليسبقولقد.كافياتمريناممرنالعروضيالموسيقيئ

العروض!اإليهالمشارفقالىفيالخطأوجهاوضحتإن

تلخيصه.علىالانازيدفلنلأإلحروإلشعر

النيطردننظاممنحريتهيكتسبلاالحرإلشعران

كلإا!ةتتغببرلاثابمتة!!حدةتمعيل!هكانتاذاالا!لقديم

تمنحألتيهىإلتفعيلةوحددأنهذ!ومعنى.القصيدة

ألذيالشعرهذاإننقولالاساسىهذاوعلى.للحرية

نم!1وحرأشعرأليسمتجانسةغيرتشكيلاتفيهتقع

.شطركرفيألاخ!ةبالتفصيإةجئياتقييدامقيدهو

ألىالاغلاهـوذضطىتقعحروكانهإلشاعريعاملهوحمكلندما

لحسن!احبقطرةياقصيدةهذامثدل.عليهالاحتجاج

تثكيلاتثدلثفيهاوردتفقدللخببمن.بحرالبابفتح

يل!:كمامختلغة

فعلنفعلنف!علنفعلئفعلن-ا

!لليله؟رفافيلاقيتالمشربفي)

مفحولنفعلنفطنفعلن-؟

(الانسانعشاقمنكانو()

مفمعلنفعلن3-فعلن

)يعصزها،تعتصى(

فعلا)بفماتنظاتقدالقصيدةفيالاشطرنهاياتلن

!متلأنيجبوكان(نو)مفتعل(!ومفعولن

.ألتشكيللاتتتجانسوبفلككلهاالقصيدةخلالمعهاواحدة

إلشعريةالاذن"تقبللاموسيقي؟نشازد!فهوالتنقلاما

ببرره.ماإلعربيعروضناقواعدفيوليسلاطلاق1على

الىإلتنبيهعنمسؤ.ولالشعرلنقديتصدىناقدكلالى

يقعاللوممنكثياوان،-المعاصرإلشعرفي(ننتعازدااي

كلها؟الفوضىهذهعلىالناقديسكتولماذا.النقادعلى

الجيلينتبهلكيوصهامةبالحاحألاخطدالىيشيرلالماذا

العبث؟ميفويحميهعنهيدافعمنللشعرأنحمويدرك

سكتقدغصوب-يوسفللاستاذألشاعرلنوالواقع

ف!بىتجانمسهاوعدمالتشكيلاتفوصىعلىتاماسكوتا

فتحوحسنإلصيفيوالسماعيلالعزيزعبدملكقصائد

مثلعلىألاخرانألناقدانوسكت.نشاتوكمإلالباب

ظاهوةوهذه.بالذقدتناولاها-التيإلقصائدفيهدا

فسوففيهاالنقاد!ضىواذاقلناإنسبقكماخطرة

.يمسوتالانيكادالذيإلحرإلشعرهدمعلىبساعدون

.والبقاءالحياةعناصركلذإتهفييملكانهمع

لانهاأيسرفامرهاالاخطاءمنالثافيإلفسنفواما

فتشخيصها،للشطريننظامعلىجاريةقصائدفيوردت

إلالسعيدةألعتابنوجهونحن.الشاعروءلىعلينالسهل

هاشبمهارونقنبهلملماذا.الجيوس!خفرأءسلمى

الابياتسائرمناطولبيتاقحسيدتهفيأنألىركثيد

:يقولحيثوذلك

رجذهكلهناامانيهكلايامهعمره

!صوف!يعرو!لتظاسهايل!رما!جزوءمنفالقحسعدة

هذاخرجوقدمرلتاربعمكررة(فاع!تان)منيتألف

ألبيتويححح.تفعيلاتخمسذا.كانبانعايهاألبيت

قحسيدةفيهذامثلوقعوقد(ايامه)كاصةمنهحذفنالو

منلوهى(إليلادليلةفيلعرجطفل)الجيارمجمد

اربع(متفاءإن)يكررالذيألتق!يديلإكاولمحجزوء

تفعيلاتخمسذيبيتفيإلشاعرسقطوقدمرلت

:قال.أذاقدةتحشجفام

السلامفيحبالإبخسمساجفانهاضختنلبراعمبالم

الناقدوكايفةفمامقبولغبرسلمىمنألسكوتوها

يردأنألناقدةلدىمقبولاترل!ام؟هذامثلألىينبهلمأن

بيتاثمانونكاختقميدذفيتفعيلاتخص!ذوبيت

مقسودااغفالاذلككانوهل؟تفعيلاتاربعذاتصيها

ملأحظة؟عدمامألنأقدةمن

الاصنافافظعفهوألاخطاءمنللثالثألسنفاما

فيمكسورببيتيمرألخطجببوسفالاستاذ.كلها

ءايهيعاقفلاالمرروقلمحمودالخبببحرمنقحيدة

:بحرف

لسودواناأحيىفلماذا

لايعفيه،بالشعرلهلاعازقةكلأمدابانهاطيهاحكمهأن

ويعاعدهللثحاءرينفعألتوجبهفانعروضيانقدهامن

النماقسدسكتوقد.!لستقبلفي!لغلروتحاشيءلى

بحرمز،حوريلرليلبيتفيألتاليةإلصاطةعرنفسه

اليجز:

عر!تيفيفيوثرع!اخبمنيوقظني

غصوبسفلوألاستاذأما.قدللنامغتفرغيرهذاو

قحسيدتينفيإإوونعنخارجةا!باتتلاثةعنسكتف!قد

قال.إلعزيزعبدوملكإلصيفيمصطفىلاسهمالمجب!

ألاول

إ!الاضوإنهاروإذسابت

مساء9لفعنشاقتناكما

قصيدتهاسياقفبيم(!الهزبحربتمعبلةإلثانيبماوجاعش

:تقولحيثوذلكال!جزية

-خححغ--خ"خخضعخحسخت!ت!ت!حاتللفل!تتتقققتت!آتتت!اا!يللللللللل!!للللل!للل!اا11!!ححححح

!!!ا؟فىثدأدعمثث-أذك1لمب!لالحاليىلمح!ود

-.!-لمرومم

أبالانخحزبا!ا

7كملما1

بطلكل!ضي؟

كىصاعررلح!أبكيا.!!ا!!!!ا!ءك!!!!!!!!!باا!!!!!!!ا!!!!!!!!!!هـاأ!!!!!!اب!!!!!!!ال!اال!!!!ب!ا!!ا!ا!!ا



.(بحمم-بالدم)إلمتجانستينعيرؤجتيد!،اخعمانيايزلعزأيقتيصصدراماح:لكنه

الصائغصادقزظرتلفتلملاذاخفراءهـاحىونسأل.ررحواهوعاىهذاء)كماالناقدسحتجأنارجوكنتولقد

ب-:،ء،.تجابرسولاأمرتور!ي-عثس)اقاؤيتيناالىأهـا)وزنأضعدلأمنزححيبهاكانؤقدخفراءلباءىواما

فيبعضالتناؤرفخا،عةا)ىالتنبيهتغ!للسلمىجعلالذيوماقال.تاماسكوتاعليهافسكتت.زمباجازحكيبمناكبر

-السلامأو(مقعده-حاقدذا:الجيارمحمدقوافي":"بطولةقحسيدةفيقربانلقولا

اما0تاب،5العربيةوالاذنيغتفرلاصروجفهذا(الالممسحورهقارةفياسطورهيانوال

عبىهـابرأهيمقافيتيءنلىكتفقدغحوبإولسفصورهابدعفيالتهـ"!يطلحين

نقادمنالصرجوان(حاعيه-ص!اديه)عيسىالحميدلىلرزفياءربمطفل"ؤصيهـةؤيالج!،رمحمدوقال

الىاًلتنبيهفيبحقهمايتمسكشان((الافياعدداؤرأتأ):"الم!لأد

مطالعةمنوررتكببهاحطأنعنتنمأ)تيالاخط،ءهذدمنامفييحكيالاعينفيالا"حدبث.وبدأ

ر!اتلاالقراةردمنمنفانوافياحظاليسالعربيصعرالمشمصقحسة"قحسيدةفيرشيدهاث-م!،رونقال"

خى،!-شعرهؤبخطأكلاخححيحسمعهمنأكثرالى:((إفازيا

الخنصهـرهبةلمومالكينجمىعانحو.رلموالتصعراءصؤلاءوانالارارو.داءات.ال!ازولاب:".زو-ء

هـذهركعونوهمليهمالعربيةالامةخارةاعظمفمار.

-مية.الموسؤوراتالوهيعليهاوسكتتسلمىبهامرتق!يدةاكغاحانعلى

هذهكانتؤقد.قربانلاا-كلشا(ليجولرز11ق!هـيهـةريبولا

قرأء،جميعيرؤلنامقالسامنالجزءهذافلعلوبعدأالكامر)منبن!طروزنهاؤيترينةؤوضىالقصيدة

الاغلاكلىهذدكلعلئعثورناانذلك.ونقاداوشعراءبدالش!هوبرجتالرجز)منثم(يعاهـسامنشلريلجه

ايسسكبيرةأدبيةمجلةمنأعدادثلاثةفىألتنحعر.بةيحتملانللرمالوأنهوبالعكس(كامل)ونهارر"(رجز)

كارالنم!بةأأعندنايحملالاالعرلثىلدسعرومثالمعاح!ريوهوللظقددوتاخرهاالىاولهامنالقحبهـذهذريقرأاننتاعر

..-...متواصلةعروضية،"ز-صازأت"منفيهابمايتعذبان

يحطعولحرحوهـ-ياالرانلنتعرفىوهولحطمو"ايحرلمةإا.أفلمهذاء)ىمحتجةالناقدةتحسيحانانتظر؟ختوقد

.........وص"لىرربالذأتالموصوعهذافيتلهيناأناختارتوانماتفعل

الكشور!يويععونالموا!يبينويضلطونبررالئبحر.الاوروبيةالادأبفيال!جوقةتاريخعنبحديرث

ز،ث-هـايءا!ههيسكتانيمكنولافظيعزرووووال!غراتوالمجالالفاضلةالناقدةهاتركشاخرىاخطاءوهناك

برالوراًلنق،ديسكتاذنفل!اذا،رلصلةودومنهبئذو3ورد.(الوأفر)البحرمنبيتوابرزهاسزدهاعمتيضيق

؟ذأكيدلوعلامةالخوري)هخليى(الرمل).بحرمنقحيدةسب،قفي

ءاىعرالتلعدانيعضوربكادالطالعابيلانواًلواقعاالام!أمأ!لفهى!،لقدوتذكرنا-الذي

النظامينعقايةرءالمثالناقداًنعلىيدلالعروضساس

وضالهـصءامدرسالذيالتهاعروان،ا!نعينفيناالجبارقسمةرك!مينا))

و!-زرد.وصا،!وروهوبافلاصديثبتانيستطيعلا"مالوللجهالءاملنا

ايى"هـ!رالذيالترديعنهـؤولةألفلوطةالعقيدذالقضيدة!نجزءولكن4حلععطتفمين(الوافر)بيت

كلنتاعران.صوزيبملء،اقولانابللا.اليومبنعرنا.)وزنهمايخضعفهوثمومن

درالعهألعروضعلميدرسانيجب-موهوبىكانمهما-اغلاهـ،الاغلا!صنارابعاأ!صنفالىن!لواكأ!ا

.عيهـ!ذاشيءالخطأمنيعصمهف!لنمتذوقةسنةلصديصححلملماذاال!طيب/بىلفنس"ل.الوروافي

نت-صايعرفلاوهوالتصعرلنقديتحسدىانذيالناقدواما.مهر.ممى..!ي......+.........مر...6..

"لا!هـ-لهـ!ثسلعربهالك.ئحاطلال!ببمالتقدعلمبملكلعرلاصصطلافليممتعرنهالامردكيالم!وجم!ا!عرربا!معر

صاببيتيءلىلاحتجوأني.الابحرعن.ويخرجيشذ

:حجاجفنيةدراسة

فضسولكلهامسائلفعولفاءانمستفعلن

ادضابيخلفتانفلطمنصحيحاالوريشعركانقد!اب!م

الخليل.قلهـ صخميحاكلهيكقلمالورىشعرفان

ملالشعركانواذا.تشهدالابرصبنعبيدومعلقة!اديسبوديع

أز،ؤحشرااًلضا-لفجحسبالضايلبعدالاخطاءمنيسلم4

كلفيايهأنىخدومازلاللمنتحعرعروضيناقداولكان4دبنانيغرش.03ال!سعر

!الى-،الورىثلععرف،نامرصنبكنومهما.لنايتاحفقده!سر.ممهمصسرمي.محيحى...!ر!يى!ى..!ر
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معوقتهمعظميقضيءصاحبها"اخرىقيدةعنرضيونفسلاز"الخايلمنلتا-لدولاصحيحمايعدلم

نرىونحنءايهوتعتبفتاومهو"جتهبخاهمليلبهاالقافيهلحق.يرضوالمامالاهمونالنتمعرأء

ناقشستانهاهيكلهأايظتالتعحمذهبينالرابطةان-3-

نج!رلأالكب!بحقلعليهاالقغاخميدةرنمنهعص!يلوتفاءلىالدنتمااءمتالقصببدةموضوجفيالتدخل

يحقماكلان.الشعرلناقدالمقبولالنهـجعنالناقدصن:!ارلاا!حمارراحدىىلىا!يطيبيوسفالفاقدعلق

التعبيرفيالقحسيدةنجاحمدى!وءايهرولقانلئناقرحملالديا!اعرالىانظروا.نقبلهالامريضةفكرة"

زهواورارهءدماوالموضوعاقرارواما.موضوعهاعنا!ا!دذشوغتت".الانسحانعلىيعثرفلمدليوجينمصباح

الثاخروحياتهبعواطفضوعمرتبطانالو.ألشاغروحدهخلنفهمالم":قائلةالملأئكةنازكقصيدةعلىخضراءسلمى

للناقديسوغاندونيحبموضوعاييختارانحقهومنعك!وواان.حزيشةباكيةبوحيردجميلةنازكتحمصورلم

علىالخطيبيوسفاعتراضوالوالمحعان..-يحاسبهانلاونحن...الحمامد.الرمزهذاعننحملي،التيرةالف!

مصلحاعتراضهووانماندقداعتراضليرالمنعمعبدغلىأيفاسلعى!سا!تكما"باكيةنتحسورهاإننحب

واعتراض.الناسافكارعن!ؤولانفسهيعداجتماعي!امت!دفدوىاما":قائلةطوقانفدوىقحميدة

ورؤرخةاعتراضقصيدتيفي"جميلصورةءلىلىلمى.ا!ناناغدكفالتياعرةالثمنمفاجأةوهذانسيانهاتعان

العربيةبطتناحقيقةخالف!اننيءلىتحاسنتيجاعت((.قصائدهافي

فييقفرلاتدخلفهوفدوىءلىالاعتراضواما.الافيةوظى!لجطولعنالاقدخرخ!لهاالتعايقاتهذهةي

ناانسانايحقومن.لفدوىالشخ!-"اك-ؤونالصيدذموضوعانذلك.وحدهماغرللتشهوملكنطاف-في

رشربءاندونالشعوريةظروفهبحسبيتذكراوينسمىمنوليىلالشاغرمشروعحقفيهاتردالتىوالافكار

قصيدته.ىمهستوالىذلكالنعمعبداختارفاذا.ءايهيحاسبهانالناقدشأن

يكونماابعدانهمعالادبىالنقدباسمتمؤدهذاكلوبثضيرنهفيوجيندمصبحاحيحملانيوسف

نقادنايدرسلملماذانؤولىنحنبللا.رايناكماعنه؟يفلهلااومت"ذلثيقبلأنللناقدخقفايألانسانعن

""الادابقصلئدفيوآلبتاءوالمعانيوالصورالاخةالم!ثةثآنمزؤايسى"مريضة"الفكرة-هذهكانتولو2وحتى

واماللناقدالحهتالواحجماهوذلكان؟عنهاكتبوأالتي.يداويهاانالناقد

تبقاموالافيهبحقهيحتف!انللشاعربدولوالموضوعبوحيمدجمباةتصورانالم!ئكةنازكاختارتوادا

.فىعايمنيةحرل"؟ذلكءاكماالناقدةتحاسبهاماذأفباسم"حزينةباكية"

جميلةفيهالىتعينتالتيوالاحظةمستقلالفنحرمان

-"-منهاتخرصلحظةهيمالشاعرقصيدةداخلحيردلو

لأ!حاعزالذافدتطابقصيدةفيجمبلةفليست.التأريخيوجودهاحيز

نقولاقصيدةخضهـأ?اكمالىلمىالناقدةتعايقفىأءطاهأواز!انعرفهاالضبالتاريخيةجمبا"هبئالشاعرة

هذينمنرجعلانفييتجحلاالت-،عر":قالتقريانومعنى.القصيدةهيالوحيدةحدودهجديداكياناالشعر

روعةانوالواقع".عال!هاحبوية"مشكلضنوعينالمويتخفردانيقرأهاالقح!ميدةعلىيقبل"حينالناقدعلىانذلك

ثؤونمنويعالجهـصاكلمنيعرضبماتكونلاالشعرعاثتكماايهااوينظر"جميلعنالتث!خصيةفكرتهمن

-73الص!ةعهىالتتمة-.للنقدالموضوعيةالحدودهيتلك.القحم!يدةفي

---=ص----ص----اونسيازهأقعاقانفدوىحقمناننقولوختماها

.11-كنف،د-شاننامنولشىقحميدز"افيز"!لءكماتذىها

يرثرموو-!ص!،بموهذاقفهامونقارناونجادلهاأوا،ذانسمألهاان

ثوحييبنثبمكلبق!عخئضلاتضخعأصىأنجةالاالنفس!أن.اخرىقحسيدةفيلهاسابق

!ءص2-.المثالههه!المف!واطلافدوى.لعواطفالمراءهو!عروالث،لقانون
،/لم01شعرهاع!ىتعلقالتىالناقدة

وني!فيكادعحسوبيوس!الاستاذمقالأما

ء!ر!سازورريرهـوصلمجر!خص!نفقالإجقاتالتعمرا!حنفاهذأء)ىءا"مبنيا

هـ!با!ىجمدهـشفماله.ههم!!ءمعرا!رقسح!أملاتخلمماو!ت"ببينحوار":القصائداحدى

06ثنرء.كأ!روس..!ضهـسقالو2()؟يدةعيالاق!فوصشقداهذاجعدهل"ا"كثيربالنا

ت!--.-...-..،عبراكدقدغصوبالأستادانالىزضيرانعلينا(لحقيقضء!)2(

692؟..بءقريروتمنيمئهمئيرباسمالمرهلسلات.محاسبتهفيحقنايسقطوهذا،داقد؟ولشىشاعرانه،مقاله

لا


