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العر!لشفرطبيعة-اً.توطنة

لعرضالتيتلكمنأكبرهزةيعرفلمالعربيالشعر.نار-لعل

للثعرالعربيالجمهورمقاومةفيالرئيسيالسببانفيريبلااوجادءتاتننتارهاتتشربدأتاقيالحرالشعرحركةيواجهوهولها

اًلفهالذيالوزناسلو!علىخارحاالشعرهذاكونفي.يكمنالحر
..ءهذاجاءفقد-47!1سنةالى.فعودأولياتهاانمع،5291سنةمنذ

الشعرفليس،والرفضلالمقاومةأولهفييقاللحديدوكل.اًلعر!
.....منفيهالاساسالشعر.فنقلوزنالىالنظرةفيكاملبتجديداًلشعر

جولهواحئالقراءبيغيقانطبيعياكانودقد،لةدحرلألدمر.فيلنههذاالى،الموحدةوالقافيةالافنيناًدشطريننظامدمن،التفعيدةالىالثعطر

.179و.فائمةكانتاًلحركةانومع.)1(المتغرةوالقافيةالواحدالشطرنظام

احيافا-شعراءوحىادباءوبيشهم-القراءأغلبانأعتقدوأكاد!ن-اًلاوقوا!هواًشطرءببحوره،العربيالعروضمنراًسخاساسعلى

لثعرهوفهل،الحرالشعرمعنىعنواضحة.فرةيملكونلازاراماانيرضاللم،لهاعريحةمستمرةمقاومةعننكشفقدالعربيالجمهور

بهذ.يحس!انما،العربياًلئ!عراوزانيخالفماونرنانهام؟وننبلاالاو!ظاغبزاًلتوما،فهمهحاولانرلا،الجديدالشعرهذايتقيل

تميزمرهفةاسماعايملكونلااًلذيناولمئك،الخعوصعلى،الحرةولقد.وسخريةبازلهراءعنهتتحمثأعليهايعتمدالتي،والفكريةالادبية

الاوزانيرواانؤبلالفوافدوهؤلأء،د!قاتميبزاال!عرونرنتحفظيقابلونالحرانشفرانصارنرىانالماضيةالنينفيالفناا

اسهل.موسيقاها.نبينيكونبحيث،متساويينشطرينعلى،سعوصةايفىيوجعبشكلوالتجريحالسبابوبحملاتبالثورةالجمهور

وكلاد،اطوالهافيمتساويةغيرالاشطرأصب!تحببنوتعبوا.ناهواًو.لذلكهذايرفضالذيالعربيالجمهورانذ!ك.للموقفرمينمراقب

الايقاعيبينلكلشاعرالىالامريحتاجبحيثالتفعيلةالىاًلارلكافيثقافتهفيقماخرانهاما،اثميناحديرنانيعددلاالحرالشعر

-.والموسيقىانيستطيعلاببالشبابشعرائهعنوذوقهوالادبياًلشعريووعيه

:ههـذامكتوبوهو(اًلوافي)الكاملالبحريقرأونالقراءكانمحقانهواما،غامضةلهتبدوما.زالتجديتحركةفهمالىيصل

تعر!لمامعرفتفداكروحيمتلفيبانكيحدثنيقلبيانلناتبغيلاالحالتبنوفي.ماوجيهلسببالشعرلهذارفضهفي

يقيمنومثلياسىفيهاقضلماًلذيفانهواكحقاًفض!لملهنكتبالذيجصورناوكان،معناالحقكانفان.الجمهورعلىنتهجم

بم!رفليسيهواهمنحبفينفسهوبافلروحيسوىمالى،مقدسا.نهونهاجمونهينهنسبهانلانعلمةانواجينافان،منابتاخرا

تسعفلأا(لماذاالمسعىخيبةيااسعفتنيؤةددهارضيتفلئنالحقنرىانمناكرعليناافماذ،حقعلىابجمهوركاناذاواما

متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلننمتفاعلمتفاعصمنعلبنااعزيكونأنينبغيألعربيالشعراًن؟ضدفاكانولو،ونقر

التابي:النحوعلىمكتوبوهوالكاملمجزوءيقراونوكانوا..فيهوقعنامغلوط.لجديداًي

المطراليومفياًلخدرةالفتاعلىدخلتولقدالطرفينهذينبنفوةأفلالظروفانالحطحسنمنانعلى

الحريروفيالدمقسفيفلت-الحسناءالكاعبولا،الموضاًل!رهذاالىقأخرالعربيالجمهورفلا،ذكرناهمااللذين

)؟(الغديرالىالقطاةمشهصتفدافهؤد!منهاموقفيقوموانما،العرببئوالاننالعريهلاروحصادماًلحرالشعر

متفاعلاتنمتفاعلنمظاعلنء؟ماعلنإضصوبعضهاخارجيبعضهاعديدةعواملتداخلعلىمنهالجمهور

منه.واحداشطرايعادليوهواًلكاملمشطور/قرأونوكانوايربعوبعغها،اصيلقببرمتراثذاجمهوراتقابلمجددةحركةبكبر

الاخرالصنفعنمعزولمنهصنفكلانلمجردكلهذلكيتقبلونوكانبىا..انفسهمالشعراءفيهايقعاغلاطالى

هذهبين.نخلطاندونمشطورةاومجزوءةاوواةيةالاالقصيدةتكونؤلملأالاسبابأدرسأناًلبحثهذافيحاولتفقدأمرمنيكنومهما

.الاصنافوفد،المقاومموففالحزالشعرمنيقفالعربياًلجمهورجعلتارنتي

ومجزوئهابىحروافيبينالرابطةفراىالحديثالشاعروجاءا!نافثلاثةالىيربمذلكفيالسببان،الطملطول،.بعدلديصح

هيواحدة.نفعيلةذاتكلهاالاوزانهذهلان،واضحةفائمةومشطوره:العواًملمن

صفبنهاالمفرقوانما،الكاملالهحرالى.تميكلهاوهي،متفاعلنطنيعةعنواختلافهاالحرالشعربطبيعةتتصلالتيالعوامل-اً

وفيمراتستالوافيفيتتكردفهي،وحسب(متةاءا-ن)عدد.العربيالشعرفيالشائعال!سطريناًساوب

وحداذا،انهالشاعرلاحظوفد.ثلاثاالمشطوروفياربعاالمجزوءال!رةءـذهفيالعربياشعراظروفمنتشاالت!العوامل-2

فيواجزاءهماوهـطودهالبحرمجزوء-يجمعاناسنطاج،الضربجوف،فيملابساتتسببهاعواملوهي،الررالشعرفهارلداًتي

شيئاالموسيقىفييؤثرلااًرالتيمراتعددلانالواًحدةالقصيدة.سئدرسهاالادبي

بريئيوجاندأىولذلك،واحداوالصربواًحدةالتفعيلةدامتما،الحرالشعريكتبونالذينالشغراءاهمالعنتنشأعوامل-3

اجملعلىوموسيقياطبيعياذلكوكان.واحدةفصتذهفيكلهاالاطوالوضعف،العربىبالش!رمعرمتهموفلة،شعرهمبتهذيبعنايتهموعدم

-/هـكن.ما.الموسيقيةاسماعهم

هرةبالقامحجازيمطبعة:الفدلرضهابنن1ديو.كن!لفلر1ابنشهعرمن(11دلكو!حن،العافيةصوخهدالحركححر1يثو!ات!نمانعلا(1)

ال!يتكريالمنخهلشعرصن10121الياسمينطوق)المعروفةقبلنير1نزقصيدة
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هبمواحدةعجميعاوتفميلتهااكعاملالبحرمنكلهاالقصائدهذءاًنمرعزعم،العربيالمعروضقواعدعلىجارالحرالشعرانوانواقع

النمعمعلىيحعرجلاذلكلانالحرالشعرفيتجتمعانماوهي(ءتفاعلن)واًلمجزوءالوافييجمعانهغرابةمنفيهماوكل،الائعزامكللها

للشاعريحاسلوبانههنألكماوكل،العربيةالانن.لقنلهالذيمنجيدةقصيدةاية!تناولاًننقولماومصداو.جميعاوالمشطور

مقتضيأتبحسبتقصرهاوالعبارةلاطالهالقرصةبمنحهاءلىتعيريةالىننتهيفلسوف،ومشطورمجزوءمنفيهاءاونعزلالحرالشعر

المعنى.غرابسةايةدونالعربيالاسطوبعلىجابىبتينقصير"ينعلىنحصلان

مرهف،سمعفوشا!رذلكنجوزنالاعترافيرفضانيمكنوليسهـن(الجد/بالطنمالى)ؤء.بةمن.نفوللمابطلملوائمات.فيها

اناًلشعربمضفمحسباوقد،اسلفناكماالقراًءمنالضجةجاءتوانما:(الكاملأالبحر

الحكمهذامنغلطاافظعوليى.اطلاقالهوزنلاعاديخراًلحرطوف!ا!ضحنمساكنناتقربلاعاميا

شعراءاحياناارىحينلاخجلوانني.سبقمماالقارىءراىكماالبشرينكرناالالثيجعالممن

نثر.الحراًلشمربانالصحففييصرحونعالسابقالجيلمنمعروفيناًاقدرويجهلناوالماضيالليلمناويفر

مستقعررفيتؤثرلانهاليعدع،مؤلمةالواقعفيالتصريحاتهذهمعثلانتطوفاشباحاونعيش

التيالارتجاليةالىتيرلانهاوانما-فيهتوثرلاذلكلانها-اًلحرا!شعرلناذكرىلافميرالذيننحن

جمهورتوجيهفيلمسؤوليتهمتشخيصهمقلةوالى،ادبا؟نابهايكتبمنىلا،نرثهـقاشواقلا،حاملا

فنئيكده،نعوداننحبالذيوالواقع.التوجيهرولتمم!.ااًليهميتطلعدماداعسعاعؤعاوع

نايقولانلنفسهيرضيانيمكنالاطلاقعلىبالشعرعارفمنماانهاًلصاءنهالوجوهفياًلرراكدالبحبراًتتلك

معرفة،اية،لهمعرفةلامنذلك؟قولوانما.شعرلانثرالحر.اًلثم!عدعالساتعهالجباءولنا

الاحكاممنكلبيراديبايفليتحرج.العربيوالعروض.اًلعربيبالشعراتقادلافيهاننغيلا

تفوتانمنبالعروضمعرفةاثرسيكوناًلمظالعالجهلان.اًلارتجاليةالباهتهالشفاءذوواثعورمنالعراةنحن

.الفاسدةالاحكامووهمثلعلببهالمصدمالىالزمانمنالهاربون

...الندماسىالجاهلون

للعصراًلادبيهاًلظرو!-؟القهورترففينميشالذيننحن

كااًلشعورينقصناونظل
القا.رىءيساعدمعحناشكلايمنحهالعرليانشعرتالة3اسلموت.ن

.....دكرياتلا

فما.نثرلاشعرهذاان،ير-هـوسهولةفي،يدركانعلىاًلشاعر..

:هكذا-لدرحةحتى،يناًلشطرلاسلوت،اًلموزونيكتالشاعرعرعد.اوو"ددريولانجحن

..........ابكاءاماولجهلنشكوولالحن

العدطفامعللهابامرععاخرهااحميهادةباماثكامدءهاح!مر".)1(السماءمعنى"االاد01ماالموتما

!اً(تم!لمهاتكادمابادمعجاهدةالعركبان!نطتسأليرعزوواًلىإ!الاطوالالىونجزئهااهصءسعةاهذهاشطرولنفرز

:هكذاأدرجالرجزةب3واذاالاسلوبءلىجاريرةقص،ئدتعلاتءلىنحصلفلسوؤء،العربيالعروض

غلاموسان،?الادع-قدإن:اًلمثطرذيمجزوءالكاملمنوءـ!ما،هالىاووهذه.الجريانحقالعربي

هامهااقشعراًلصراصيراذاًطيو!هنامنحنكأنع-لمهـاتقربلاعاميا

زمامها"عبمهيجاهااًبنانااقدراو/جهلناماضيواسعالدشعلءناويفر

ألامهانبوةعنهاانبلماله.،ءت"الموحوءدعيكدسعوا51البحيرات!تلك
امهاحاجرتماطولم!نالباهـت"اثفاءدوورالنت!عوهـن"العراةندعئ

حرا"هالهحل3معنسعءتفساعلنمتفاهـلنمنتفاعلنمتفاعلن

ادهـ،مهاحابعةسعرىولا:نصهاوهداالمت!طورمنفهيالمثانيةالقصيدةاما

مهااسعأمابتفدليلةو

(2)ظلامهاأنجلىحتىاحييتهافاذكرىلاتسيرالذبننحن

اسعرفقلالدعابةكافيالاسلوبهذايبيحالشعرونرنوكانمنىلا/.تثرقاثواقلاحلملا

لا.خالياسائرهيتركواحدسطرعلى(فمحةبينهماشطران)البيتاوا-لبئرينكرناالاشباععالممن

كانفقدواًلا،فئعرهذابانلىلمقارىءاشعاراالاصلفيهذاكانوانماءا!مدماًا!طنالزممنالهاربون

الئثر.نكنبحيننفعلكماتماما،فراغاتالاسطرفيتتركألايرنبغيالقعودزرففيفابيالذيننحن

فراح،العربيا.لشمراساليبعلىجاريا،الحمرالثمعروجطءاور،ءهـ"ونجهلنشكوولانحيا

طويلاشطرااكانسواء،سطرعلىاشطرهمنشطركليكضباكطعرالىماءءكنىفالميلادماالموتماكا

:(المتقادبمن)الاشطرهذهفيكما،قصيرااممتفاط-نبر//متفاعلسن"تفاسعلمن

*ملطريق،ارتابدون،نميهوكنا:افصروزنذاتاستخلاصهانستعطيعثالعةقصيدةوهناك

افل؟ؤمالشذاهتطوفأشبا/هـ-انعيشع/و

.!3)؟المللطريقيدعىعادلحظةوفيرهـ-لمدااعيننعاف،ق

لانخاليا،الاشطرهده.فيالثاني،مثلسطراالشاعريتركعوانماالساكتهاًلجباه3و!نا

اتقادلافيهانبضلا

المنسرحالبحرمنوهواوو،!اذىفياراببىثص!111كوراثينقصئاونطل

الثقهإفة-دار.القطاسديو"ات.القطلحمطشييمبنع!!اك-!اممرأء؟أاًلجبةندريولانحيا

(161ص)ا6!0ر-.وتمتفاعلانمتفطعلن

)الطبعة(الموجة)شارةانركأالمؤوا)!ركلناالعودهيقحلراع5ؤ!جبد31)

.،(ا،!!06!ا!!وت-ال!نبدارمطجعةاا!"انية5791ب!وت-ل)!لابيزالعلردارمطمابع-الملائعةنهازك.و"اا.ةقي)1(
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اورباعلىءأطرتوكان،وقافيةوفربورنلهكاملاشطراكانت(أفللشذاءفما)

قوله:فيكماومهملقهماوالمجرورالجاربينيفصلوقدحقهفمن،وبعدءقبلهجاءااللذينالهعطرينعنمستقلاالشطرهذا

مستقيما0003..0.فيءـكالقاعدةوهذه.العربيالاسلوبعلى،لهيفردبسطريخصان

الفضاءفييلمعكمدفعشطرمنهاًنتهىلما3،وزنهبحسباسطرعلىيرقطع،.فهوالحرالشعر

افصل.دونماالفضاء"فييامعكمدفع"مسقبيمايقولاًنحقهوكانشعريرت"تشخيصعلىا!قاريءيساعدبانكفيلوهذا.دجدسطربدأ.

اسالهفيإوجعالنثرتابة3فيالاسلوبهذاءاىاًعضرا!خاانعلى.التمييزحقالنثرءنوتميبز.

ذلك.أسطرءلىمقطع!يكخباننثرايحقمنليسانهالىاًحبرخاصةعسببراشكالفيوقعماسرعانالحرالشعرانغلى

مزنم(علىس!جقهاموللثصعاعرفاوذحس!ضحناةي!كتمبعطحدهاتللغةس!بقمةابرمالتقطيعلهلضكلمحلىالشعرالرارفييعتمدولىالذينالقراءبالئسبة-لاولئك

هيتلك.لمال!ثعر!زماتقطيع.ان..واورطقياك!ولهوذ!ثكان.هؤلاءانذ!ن.ارمروضيرعرفونولاالوزنفهميحسنونلالانفمثنابته

.كا"الادليتاريخناعا!هاحرىوقد،اًو!ا!رةوزنلاعادينثروبينا&زونالثعر؟الحرهذابينبداوا.يخلطونالقراء

...وهذا.ادبىمبررأيدوناسطرعلىوإقطعونهيكتبونهالارباءاصبح.له

مقبولاالتقطيعكانواذا؟مقطغاكتابتهيبررالذيفماالنثرواما:اثنيناتجاهينفييجريالثب!عرشكللبفسهيغتصبالذيالئثر

فما،الذوفىمنطقفيتقبلهوالوزنالموسيقىتسئدهحيث،الشعرفي.وغيرهاالاوربيةللقصائدالعربيةالترجمات-ا

؟سواهنثرايمثلالوزقمنخالعاذينثرفيمقبولايجملهالذبم!الوزنمنخالطبيعينثروهي"النثرقصيدة"بيسمونهماس02

ممبررسبببلااسطرعلىمقطعاشيئايقرأانييءالمرءانالحقفي،.قصيدةيسمو.اناختارواالايقاعومن

الاودوبيالشعر*قراءةففونيرالناساغلبنجدولذلك.كالوذن.يليفيماهذينمنضشفكلندرسوش!وف

اًلادابالىواساءة،فادحة-سارةوتلك.الشكلبهذاامتوبالمرجم

العربيةالىتترجماًنالادابتلكحقمنلان،لناينقلونهاالتياًلاوروبيةالاجنبيللشعرالنثريةالترجمات-أ

إوأل!قبولمضطنعنماطذخبماويستغملألهقهابيةلشمكللعم!او!للماليبكت!واليلدوحمودبهنجرجم.الذيالعربياًلنثركابةظاهرةالادبيجونافيشاعت

يجهل7الذيالعربيالقاريءفيلانجتوقفرصةمنحرماننافيلاهموااصلفياًلترنجببسياقعلىمتتاليهاس!طرعلىمقطعاالاجنبياًلشعر

الارو!ي.كالادبعريقاغنياادباالاجنيةاللغاتسطرفياجنبيشطركلمضمونضحوناترجمونفأصنح،القصيدة

.:يكلكمامستقل

الالصلوبهذاوشاع،المواًقعةوقعتفقدامرمنيكنومهمامستقيما،وضاء،اسمرملاكايا

مكتوبةالعربيةلغتنانرىانافناوا،اًلغربيات!عرترجمةفيالهجينالفضاءفييلممعكمدفع

قصيدةتكتبترى؟وولذا.ذلكإبرراسببأيبرلأاسطرعلىموزعةذهنييقنحمسوادك

:هكذابريرفيرجاكاقيالمصفحةكالريحقاصفوشعرلر

واناوالملكالحمار)1(اودباعلىأمطرتع

غداامواتاسنكونعن-لالاهفيمنقولاًلترجمةكت!ابةفيالاسلوبهذاانوأحسب

الجوعمنالحمادةقصإينقلونالذ)يئاوربادباءنرىانالفنافقد.اًلاوروبيةاًللغات

الضجرمنلمكوالمالىإلمضون-غيرهاوبالعكساو-هثلاالانهـليزيةالىالالمانيةمن

)1(الحبمنواناوبذلك.اًلحرفيةترجمت"شطركليرقابلبحيثالانكليزيالنصكتابة

الحمار*":العربيالنثريكنبمانحوعاىيا!كمانكتبهالالماذاهـذايفعلماواغلب.بالاصلاًترجمةمقادنةالقاريءعلىيسهل

والملك،الجوعمناًلحماد./موت.الغدفيامواتاكلناسنكونواناوالملكالتدر.بسفيترص15"همتس!مملاًنيرجوناًلذيناًلدميقونالمترجمون

فيواوقعاًجملهذاايى".؟الحبمناًناواموت،الضجرمنالضبطدقيقةمحققةترجماتاًلعلميةابروحتتطلبحيثبالجامعات

تكتسباولا؟الثكلبهذانثرهاي*"بانالفتالتيالعربيةالنفسالذيوحدءهووذلك.منهايستميدواانوالباحثونالطلبةيستطيع

شمسر،لانثر،لضتتاقي،هذاان؟لدإناأغنىوقعابربفيرقصيدةيكنبمامثلعلىمكتوبا،الشعرمقابلالنعربضعانلمترجميبيح

واعطيناهكاكث!كتبناءاذاالااًل!قيقيةابعارءي*تسىبلافانهذلكوعلىاللغماتفيوالتعابيرالصيغانذلكعلىساعدو!قد!.علبب!اًلشعر

النثر.صفةاللغاتبينخاصة،ملحوظةدرجةالىومتشابهـةمتقابلةاًلاوروبية

فان،التقطيعصفةعلىاًلحرصيكلحريصاالمرجمكاناذاواماوالايطايةوالفرنشبةوالالمانيةالانكليزإةمثلواصداصلالىتئت!التبم

ذلكيتبعما،.بكلعربيشعراًلىالإجنبيالشعرهذايترجمانعببهكيراويجعلبيهايجمعلالينياصلمنتتححدركلهافهي،والاسبانية

نا.حقهمنلتقطيعاسهبمونذاكفاذ.وصودوعاطفةوتقفيةوزنمنالشطريوضعاناللغاتهذءفيالسائغمنفكان.متقاربةقواعدهامن

وانما،نشاءحينتحاهااننستطيعمجانيةهبةليستالتقطيعصفة-اتوجمايجداًندون،معناءعلىيحتويالنثرمنسطزمقابل.الموزون

اديباتبريرامبرراتقطيعهايكونموزوناكلاما.،جنباناداًدهالمنينبغيبوويكتبالتياللغةحمودفي-الاشطرعلىالالفاظتوزيعفيصعوبة

فنحن،والا،الموزونيرتمبلمنالتقطيمنيبحوانما.تضفبا4اقنااذويجعل.ترجمته

يرسنده.وزندونماا!عطرعلىإقطعبئثرنضيق،البسيطةالعربيةبفطر.فناذلك-.مقيدااشدالامرفانالعربيةفيواما.اودبالغاتفيهلىا

قاعبالىال!ركتابةفيالاسلوبهذاشيوعاضافولقدصيغهافيسواءاللانجنيةاللغاتعنكبراًاختلافاتخنلفلفتناان

يرىاصبحانهذلك.وفهمهالحرالشعرتذوقفياًلمختصنحببرالقارىءاراداذابرحيثوذلك،واعرابهاونحوهمااشتقافاتهافياموتعابيرها

شعرايرحسبهفكان.ا!تقطيعباسلوبمكتوباالترجمالنثرمنكلمببرافلاالاوروبيةللاشطرمقابلةالترجمةاسطرهتكونانالعربيالمترجم

لملشعرملازمانه.بسمعالذياوزناويلتمسإقراءوحن،موزوناحرافعلكماوصلته4االموصهبينمثلافيفصللةتهبقواعديرضحيانلهبد

الىبهفيتهيهنااًلوزنوجودعدمانذلك.بالخيبةيخرج،المحر:كتبحينجبراابراهيمجبرا

اتياكأالمصفحكالريحالقامفوشعرك
ولا.!5!ا-!ال!دد.شعرمجلة.الطرابلحيفواز"رجمة(1)

فقولفلنمأءرريةصيغةليىت"واناوالملكا/لخمار"قولهانجةى.جبراًابراعيمجبر-اكتبهما،سهيهنولالدت!ئعر!ننهخويةترجمة)1(

.العبالرةفيالأسبقجةالم!لميرلهلات"والمالكوالحهمارانا"لنتنافي5791صسيف3العد!ا0شمرمجهـلة
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المختلفة.وجوههامنالمثوةفذءمناقشةالى،الكتابمنآخربةنثرالحرالشعربانالحكم

اترجمةععرفيالحرالشعرحركةنشوءاننرىسبقماكلمن،معروفينادباءنسمعت!علنااًننىهيالمؤسفةالظاهرةصلىهولعل

يميزوت.لاالعادفينغرالقراءوجعلليهاااساءقدالاوروبيالشعر!ننريخكمقانمابةنثرالحرابخت!عربأنيحكمون،احياناشعراءوخني

اًلا!ساءةوجاعى.الاودوبيالشعربيخرجمالذياًلمنثرو!بنبينهالخارجبمشكلهفييبموممابشبههومااًلمترجماًلنثرهذاعليهولاء!

يقرا..المقارىءفامبح،يس!ونجهاكما(النثرقصيسة)د!وةمناً!اررةالنثرمنكثيرايرىافىوالقارىءالاديبالفوعندما.الحبركالثعر

اجتبية،2قصائدبهتترجمنثروبينبينةفيخلط7موزونوهوالحرالشعرحسب،والكنبالصحف!شزاتفيالتقطيعبأسلوبحنوباييالي!

.ثشعراعلميةغرجراةفيويسمونهمقطعاالادباءيكنبهعاديعربيونثر،سطالمتوالقارىءو.لماكمثلىتئواًتالموزنالحرإلثبعر،أكطصق

كيف،ظاهريااننشايهةالتاليةالنماذجبينشطمرغيرظركه!زوكيفهذهلباتولذلك،النادو!بمالاشاكراليص،الادياءبيضوخنى

اًلنثو؟هموايهاالثعرهو41ا!الري،ولتلانثبرالحرالشعربلنالممحصةغرالشاشاتتشعاقمدياكاهرةإ

كلافايكتبونشعراءلحقو!وغمطافادحاظماذلكوكأن.قافيةول!له

الاولالنموذجيكتبونآخر!اناسمرتبةمناعليمرتبتهمتكينفلا،يهيمهدكلنموزون!

يعطونهثم،أدبيداعدونمااسطرعليويقطعونه،ف!جهدلانثرا

عدحلممابالغروبليب!عشيكلجبمالجميلتينطريقفيوضفتهناوم!.بأءا!وربمانفسهاًلادبيبالم!عر8للتارى

اررء!فالراحيلةوالزوارد.كلن!مافكباكلثرةاولاًلعراًلشعر

بنانيطوعالعالمكلماتكلافيأشعرالنثر3قصيد-ب

اًلمنيقةالكراسبمعلىفىهنامؤخراوتهااًلادباءبعضهاناهسغربربةدمموةقامتلبنانفي

اًلجريحالصريرذاتالاساسيمونالمضوكان.بصخبالميهاتدعوراحتالتي(شعر)مجلة

المسلميةوالعيونوالحبالمطريلتقيحيثيىاهـزقان،يقولونمامجموعمناستخلصتهكماالدعوة*ه

العغ!فمككانيتوفرانلمجرد،شعراالنثرنسميانيمكبنوانماالشعرفيمشروطا

اًلعطركقطراتشفتيعلىيمضطرب!لىمقطعااًلنثربكنبونراحواًالاساسهذاوعلى.معينمضمونفيه

عينيفيالمموعفبرتسمويصاالنثرمني،فطبعوازامواان!مبللا،حرشعروكانهاسطر
الوحشيةالغاباتكرائحةاتصاعداذنيشعرو.ه.

.(سعر)كلمةاغلعتهاعلى

!ائط.يرومفيالحاقيةالا!!امكهديز!!قح!ة3با،الىضكلهذاءلى،يخننتالذي.النثرسمواولقد

الثانيالنموذج(1.المنثورالشعر"غرهمتعبرعنوتفككاغرابةيقللااسموهو"النثر

وليستموزونةذاكاذوهيقصيدةتكوناناماالقصيدةانذلك

اياهلججالىاصطحبناه1امسقولهممعنىفما.قصيدةليستافنوهينثراتكونانواما،نزا

البحيرهموجفيبددناء،كسرناهوهناك؟اذن"النثرفصيمة"

عبرهنبقلم،آهةورنهنبقلميقدموشهالسذي،هذانثرهمأن،المفىضوعهذافييهمناوما

أذاهمنبمنجىءرناانناحسبناولقدالقراءأنهانفيالالتباسمنكثيرااحدثقد،الحرالشعرباسمللتراء

بسماتنافياًلحزنيلقيعادمااًلذيالموزونالحرالشعروبينبينهيخلطونفأصبحواالمختصينغير

أغنياتناخلفالمريرةبخبىءلمالغصسو2الحرالشعران،ذلكتبيجة،اليو3وخيل.مثلهوكأنهظاهريايبرو

العبيردافئةحمراءوردةاستلفاثم..لهوزنلاعادجمانثر

ا!ح!رعبربهابعثوااًحبا.بنادبةالله2)منحهلىملانسانيتاحفكيف.القارىءمعالحقولعل

قريرورضىغ!ة؟ة!اتوة!مناهاماذاتيا(النثرفصبدة"وبينالمرزونالحرالشعربينيميزانالشعر

حرارعطنساًدمعاوسالتانتفضتوكنها:موزونةوكأنهامقطعة،نثروهي.،*كلنب

اًلنغم.الحزبناتأصابعناو-قتماحدإقةفيجوديةولىد"ليتني

انميانحبكاناراًتةهاأواخرفيكئيبشاعريقطفني

الاحمرالخشبمنحانةاو

(1أاًلثالثأالخموذبم-والغرباءالمطريرظدما

والذباببالخمرالملطخةشبابيكيومن

منهاحرمتاتيالقبلةعناًخبرونيالكسولةالضوضاء.نخرج

الصحراءهذهعنشيئانيقولوا.ا)خضروالعيونبةالكاينتجالذيزقاقناالى

أناشيديمئهاأستمدالتي.الظلامفيغا/كأدونماترتفعالهزبلةالاقدامحيث

قتلوهاالتيغزاننىعنأخبروني..........

البشانمنحرموهاالتيوز!رقاالف"!ربحصراءصمصامهأكوناناشتهي

عذراءصدرعلىالذهبمنصليبااو

-73الهمفصةعلىالتتمة-"المقهىمنالعائدلحبيبهاالسمكتقلي

بنفسج!منحماقانترفرفالجميلتبنعينيماوفي

ضوءفيحزن"الاغوطمحمدكهابمننفرالاولالنموذج!1)القارىءبرىكماوهو"ا!نثرقصيدة"بيشمىممانموذجهذا

للالم"غار1خمسى"قصيدقمنحرثوالئا"نىواالن!ذج/1القهر"و!عفي،نعودولسوف.شيءفيالئثرعنيختلفلااًغيادينثر

ثحرالثالثلمرذجوا،5791داولا،للادابمجلة.اماكأأبعذاإة"لمة2

ا،خطزفيالشقماع"ديوانهسنحدادمالكري2الجزلللثلعرمترجمءؤهـوضص؟01حصزا11؟0021--الماغوهـ.لمحمداكلوطلالباررلغنيةاخهلطرة(*)

.ا6!1حليب.أبيض!صلكاليدذارخر.نرجهت.4إتيا9510!،بيروت..خعرمحلهةمطابع،"القر
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ئلقالمممنتبالمهتقلطنبئلبظنوح!يبيؤولائيصدلكليقبمصتكىللعوترىمجوناحلالالكولأحدساأ-6لجمهواًلمممعرلمنتنعمو!رعلى.أصي.

اساءامضوامافاذا،رياءللحضورالقولأحسنويلقييهسبالمذبمإولالا

لأده،نثرلأنظمالواقعفيولكنه.النثرشكلعلىمكتوبهذاان!بهبهر

بموجبكبناءولو،ركيكةمصطننةلغتهكانتوانكاملاوزناموزون

ا:الخفيفالبحرمنوهويلي-،كماللاحالاشطر؟الآثامهذهكليبررالذيماليفولوا

سأبد!ا.صدفىمرآةهداانالقولياصغبروتصديقياي؟حماقةالمفمائةيبردالذيما

صديقييابيالظنونتظنلاخلالكمن.ترىتكناممالكاجريمةالفمائة

حبيابللبالمهينولالامجونااللعوببالضاحكلتل!الكحولهذاكلالمرعوبونيعبلماذا:لبمقولوا

ويلقييهسولابالذليلايلقانجيمنلكلوولائي؟منفاهافيالحبيسةالاسودمنيرتعدونلماذا

)1(حديثااساءمضوامافاذارياءللحضررالقولأهسن...ولكن

ائنثر.مورةوعلىاًلمرحمكتهوقد،فيهقافيةلاموروننظمانهشيءكلفبلليقولوا

.؟اًلحزائرحالك!ف

لا.موزونهذابا!يحسبأنحرجم!الوزنيتحسسانسانايان.
بها.كبالتيالنثرملامحرغم،!لإرالطربملءاي،النثرفييكنبكمانثركليكتبانهذادواءاق

الشطرلث!كلبالذيتطوررجامتالعرالشعرحركهقامتوعندمافيشقل،الئعريةالكتابةبمزيةالشعرينفردلكي،فراغاتتركدونما

علىوقفاذلكاصبحوانما،لهثابتمقننطولهناكيعدفلم،اًلعربيأن"النثرلثعرية"ب.بسمونهما.بضرولن،سطرعلىمنهشطركل

منعدداييورداقفيحر!الشعربات.هباراتهوطولالشاعررغبضعلامتهوهولأثعرملازمةءصفةالتقطيعوانما.النثريكتبكمايركتب

العروضيةالشروظعلىحافظهواذا،الواحدا.لشطرفيالننفعيلات.نضيعهاانينبغيفلاالفادقة

كماالا!المختلفةأشطرذاشعرايقرأالقاريءواصثح.الحرللشعرونجره،اسالث!عربينالخلطبكأاننقولانالحقمنانعلى

-بر:وانما.النثرقصيدةاوالمنثورالشعرودعاةالمترجمينعلىكلهاتقعلا

7:يليفيماسندرسهماوهو،ذلكفينفسهالىشاعرشادك

..يببولو"لشعراًءاًهمأل-3

البحرقرارةفيضاعبرججراس

الشجرفيوالغروبالجرارفيالما،هيفيهنشأالذيالععرظروفولاالحرالشفرطبيعةتكنلم

المطرمنأجراساالجرادوننضحاًلذياًلشاعرشاركوانماالجمهورلدى.مكاتةاضعفتالتيوحدها

انبنفييذوببلورهاإيبهاسافيالفوضىاشاعةفيفعالةمساهمةالشعرهذايكنب

بويب"يابويب"وكان.والادباءالجمهودلدىالعروصية-ضفحتهتشويهوفي،وتفاصيله

حئيندميفيفيدلهم.اثنينا"جاهببنفييجريهدافيالشاعردور

بويبيااليك،فيهاا!اساالوزنيجعلفلم،.شعرهكتابةاساءانه(الاول)

كالمطراًلحزيننهريياوولوزنحيئاالمعنىالتحكمجعلوانما،يفملالعربياثاءركانماعلى

الظلامفيعدوتلوأود.آخرحينا

عامشووتحملانقبضتيأشدالموسيفةوالسقطاتالعروضيةالاخطاءار.نكباف(الثاني)

الننوراجملكأنياصبعكلفي.الاحبنأغلبفيعامدوغبراجاناعا!هـا

زهورومنقمحمناًليك."صهـةءلى!اتببنمنفقرةكلنننئاولولسوف

التلالاسرةمنأطللوأود

اًلقمرلالمحالكتابةأساءة-أ

الظلاليزرعضفتيكبين./خوضالكافبفيقف،وتفعيلانهورنهبحسب؟تباًنالشعرفياًلاصل

السلالويملأالعارمفيالمشعرعلىيسريالقانونوهذا.العروضبمالشطرنهاإكأعند

)1(والزهروالاسماك؟لماءلااًتا.؟تارص"فييرتحمكمالذي!ووزنهكانأتشعروجدفحببثما،كله

تمامالعربيالعروضعلىجارالقصيدةهذهفي،الوزنان.العروضفطيربجحيتنقفوانما،المعاني.مقتضعياتبحسبنقف

زحاففيهالايخرةالتفعيلةاصابوفد،الرجزبحرمنفهو،اًلجريانآكأرو!يقفواانلمجردشطريناءلممةا"طرون!اًإقدماءكانولذلك

.(فعل)الى(مستفعلن)فتحولت:الثاعرقولفي(يمنى)كاهكأفيكماالث!مطر

بعضها،من!لاشطريميزانيستطيعلاالمختصغرالقاريءانغبر)1(الجوديمينبهوشلتخىاليميديشاتالمجيدوبعبد

لائه،وذلك.وزنهابحسبورتبناهاقاطعافصلالهفصلناهانحناذاالافيالعروضيةوللوقهةللىطراصراء،3ديصارمينأسلافناكان

متساوية،غيرالاشطراطوالانثم،ءالوزنيحسنيكونلاقد،بدءامتسإويةءشطرداكانشعرهمانمعذلك.البيتآخروفي،آخره

السمع.تقرعانيالقديمةالموحدةالقاميةدنينمننخلوخافتةوالقاقيةاساء"،ا)ضطر؟خرفييققوااندونكتبوهانهملوفحتى،عروضيا

تلفتبحيثصكوريةاوصارمةتعدلمالحديثةالعبارةانعنفضلادلكر:قىلابحيت،كاملاش!طرياوزناموزونانهلمجردشعرهمالىذلك

القديم.الشاعركعباراتالسمعالشطرتفصلفواصلد!نما،أسطرفي./كتبانمنحتىخموفعغيه

اصددته(شيكسبير)عنكابمولفوفعلهماهوهذاان.(لشطرمن

واحمدمحسودنجيبوزكىحديدابوفويدلمحمدشكبصكامحخلب(ا!:بليكماالشعرنمتبوافقد"اقرأ"سلسلة

.(88ص)172العدداترأحدللة.!ي!ديسثء!دقمرآةهذاانا:لقولياصغ،بروتصديقياي)

العدد.!ئيعرمجلةاليابشاكرلبدرأوالرتاخهرا)قحميدة(11

.57!ارببعالثما/ى.حدالمبعب!.واحددنزننمنادربنالمهعورا11)
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اعواتالشكرمالوجهيعلىانءـواهدايثلثمعرنا.ال!!فيا!لمبسيصسثعاملأهمان!لى

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنكانفقء.البيتاوا!شطراستقلالبقانونيتقيديعدلملشاعرا

:امفوفالرملبحرهوآخربحرمننيلاحالثالثالشطرولكنوكان.تالبيتفي.نتمةلهبيتانب3مااذاالشاعريعيبوق/-إسلافنا

ولاأغنيهاذكرىفلاآفافيتار.شطريةحدعوذفيتاماالبيتيكونانكلهالعرييالشعرفيالمألوف

فاطنفاعلاتن!اعلاتنفا*تناليوماما.الالتباسمنالقاريءويرمصمعزر*"للبيت"يحفظذل!وكان

)الرجشامنيكونانغيرمقبولاوزنالهأعرففلمالرابعجرنيثماًلسياب:بددأث!طركلنرىثماا!قاديءيديمنضاعاًلدليلهذ(فحتى

اررل:هذاسالتدلأسرةمناطللو/اود

فيوعهمريحسوىدربيعلىوعدائقمرلالمح

مستفمستفملنمسضفعلنمستفملنالظلاليزرعف!فتكبينيخوضى

ابى(ا"زن!ا)منانهتقلتقدالاولىالاربعةاًلاشطركونهذاوعلىاًلسهولويملأ

فما.العرببينهايجمعلماوزانثلاثةوهي(الرجز)الى(الرمل)والزهروالاسماكبالماء

؟بالعروضويستخفمنايضحكأنهامأينثرالشاعراترىأهذامعنىابريات،للاثةاناي.واحدةعبارةكهاتضمألثبطرخمسةهذه

فيهااننلاحظلغزهاحلمحاولينالاشطرتلكلنقرانعودوحين..وأحدةمبارةفي/!شترك

بينها،يفصلانالعوبيةاًللغةتسيغلااشياءبينصتواصلاشنيعافصلاالمعاصراًلشاعران.الالتباستحمثاخرىنقطةفىد.هذاوهناك

فوله:فيوالمجرورالجارمثل؟التيالقصيمههذهفيكماالاخربنماكنةقوافيهكأكر،بالتسكينمولع

فيوعتمريحسوى..........يتلوقداًلقارجم!ءفانالاشطرودمعالثاعرتهاونفاذا.سمنهااًفتطفنا

نارجوهااراضخطاوهذا.كليااًلوذنيضيعوبذلك،-اهرابهابحسبمشكولةالقبنافي

المضاهـومثلآخر.شطرفيومجرورءشطرفيالجرحرففجعلاقامهاًلذيالوزنيفسدالشكللان،اًلمثماعروغرالمشاعرفيهيقع

قوله:فيمبالاةبلاالثاعرفعطهماوقدايهوالمضافابياتهكتب.ا!شاعرانلويرحدثفمإذاواذن.سكونعلىا.لشاعر

قاهفياًنبقى.............مثلاالتالبمقي"لشكل

والحىالجورمتجراقداماارمليزرع،ضقنيكبين.يطلالقمرلالمحالتلالألرةمنأطللوأ)-اود

.:قولهرفيووناكسيكونترى.(والزهروالاسماكبالماءويملأ!السهولالظص

فرا!ههار!احداق....الوزناًنذلك.اظنلا؟شعرهذاانيحزسوااةيستطيعونكعنروق

.....الكبرىالهوة،وا!ل،وفخامفالقببمأشعرارنينمنخاليةوالعبارة،خإفت

قوله:فيايهوالمشارالاثادةاسمبينالفصلومثليتحولوهكذا.الوزنعلىيقفي،الكلماتاواخراًلىيضافحين

هذهأكانت.......الجرسويضيعنثرالىالشعر

و..لولاناالالثياءكتابةفيالعربيةالطريقةنتخذانلناينبغيالهامالسنبلذلك

ةوله:فيوفملها(متلما)بين.اًلفصلومثلاو!اكمهوا!طران.ف!الوزنتحسسعلىللقارىءمساعمهاًلشعر

مثلماوموت.......انعلينا.الصفحةعلىالحرشعرنانرصونحنلهنخضعانوعلإنا

..وآتيناياليناكانتسطرعلىمنفرداشطركلفنضع،الاشطربحسبالحرالش!رنكتب

أمروهووصلبهمزةسطربدءاكماضرارتكبكلهذلكوفى!.منهااقتطفنااتيقصيدتهفيالسيابشاكربصرفعلكما،مستقل

نموذجفيهذامثالمروقد.قطبسا،نتبدالاالعربلانتليوهو،اشىسسبابياتهالشاعريقس!مانفيالخطريكمنوانما

ا!.ويخرهاًليهوالمضافالمضا!بينالفصلانالآنونرب.وشيكاسنذكركمامعاوالشاعرالقاريءيمسخطر

هذاكلالشاعريتكلفلماذاترى:نفسسمهالحرانالناقدويسألوانما،اساسءلىتقوملاسقيمةكتابةالمكتوبالثمعرمنبنموذجنائ

ذلك؟ونحووصلبهمزةويبدأرخفصللامابينفيفصللمغتهفياتصنعهذء.العروضبثؤونالمعرفةقلةعنتمفوضويةاهواءبهاتلعب

ةهل،الوزنبمببودطةفيواقعوهوالاهذامثليفعللااًث!اعران:اكانيالوجهعلى!صاالشاعركتبهاالوزنحرةقصيدةمنابيات

بهدالفتناقواعديقسرا!الىفاسيةفرود"الشاعر؟قبلمعبحترلث!عكلأصوات*اًلشكرمالوج،!على

الملحوياًلغيمثسبرمال.معنىبلا.
نالدينايثبتماومرعان.الخيبةالىبناينتهياًلبحثاًن....بة.

.نوعايمنداءدونماالعريبةاللغةالىالاساءاتيرتك!اعيىعرهذاولااععيهادكرىورامافيد!

في.وءتمريحسوى،دربيعلىوعد
لشصدكسهاقبحم!مبل!يوبلمريرلغهتكونالحقيقةمقتضعبالمعك!ساستقلالىقصعدلثنطرمثلماوموت،نارجوهاأراض

وارملا!من!يفيست،الاسحقيقةفي،عروفساسالمةالثاعر3قافيأنبقى.وآفينالياليناكانت

والحمىالجوعتجراقداماالرمل

الثاعريخرجولموحده(اًل!ج)منهيوانما،لنالاحتكماوالرجزأنجالى:الكبرىالخيبةتجر،مأوىبلا

الجواب؟الوزننجهلالذبننحنترانا؟اذنهذاحد!ثسكفطهيهافياغفيهارلاأحداقاللريخحفرة

..ندريلابزلآنفنرن،الكبرىالهوة

كتابةاًساءحينذلكلنااداًدالشاعرلانالخطفيوقعناوانما.نفيهذهاكانت،متنا.انالكونايبقى

ينهيفلا،وزنهاايقاعلحسبيكتمهاانلهينمغيكانوانما.قصدته
بة....كالتترى،لولانااًلاشياء

يتضمحيثيطرداصصل!ص!سطرنععيلةبحينقهوب!روفععحدالتفببلةكتهاموفبمنش!ط!الغيبفيتئتهيدروبوجهيعلى

.)1(الم!نفىفي

ة(الهزج)ورنفيهاكمامعيناورنالهأؤهملم"2الكلام)هداقرأتحين،وهلةاًول

معنىلتفاقيصبوراًلفيمالثسكيوجهيبعلىل.الهزجبحرءنالاولالبيترأيتلقد.للشعر

دربيعلىوعدولااغنيهاذكرىفلا.58!اربيعث-رمجلة.رفقةلفؤأد(لظالعة1القصيدة)(1)
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!مولنفصولىمفاعيدنفعولننارجوهااراًضفيوعتمريحممسوى

بينهمايجمعلمالطويلللبحرتشعكيلتينببنيجمعانانهمااووآز-ضاليالميناكانتمثلماوموت

حسئفلمحمود.طإ.محمودعليعلىمظصوراالغلطوليس.العرباؤ!اًماالرملمتاهفيأتقى

الخفيف:من،منهامثالهذامثلهااخطاءاسماعيلماوىبلاوال!صالجو3تجر

)2(وتامرتنهـيكنتمابعدفاكفوهااخرسمعاذمنطمنةالكبرىالخيبةتجر

فيها.دساأحداقاللريححفرةانبقى
.الوزنعلىخارجلالهيجبردمرا-لامكسورالثانيوشطرءالكبرىاًلهوةفراغ

:(الخفيفأ-منقال(الهرمليالبماديوانهفيجودةمالحوهذاأهـغنااًنالكونأيبقىندريلاالآنفنحن

الصليب.نبيخلدهالياًللهرفعكماالثرىعنارفعيه؟لولاناالاشياءهذ.اكاننظ

المعئي.عليهايتوقفالتي)كما(كلمةحذفنالواًلبيتإستقم،انماوجهيعلىكانتنرى

الريع:البحرمنالشيهريةحياتهاوائلفيقبانيولنزارأالمنقفي،الغيبفيتنتهيلروب

افعلىولمتمنيتماذاجاحن!ةصفراًءمنلعنتفيالكامنالتعيريالغلطمنسلمت،سليمةالقصيدةبانتاًلآن

)3(المثقلالل!بفيلتغرقيبهرضيتثمانينابنالكامنارزنيالغلطمنوسلمت،بساكنوالبدءينفصللامافصل

الذيالصنفمنالوقعقبيحزحافاالبيينهذينعروضفيانبينالقارىءفليقارن)1(الرجزالىالرملالىالهزجمنالانتقالفي

لا.ادحراورعرشعراء!نعاب.وقدنفسهالكلأمذلكوبين،واحدبحرعلىاًلجارياًلمعقولالكومهذا

.فكرةايةعنهيحملولاالوزنيعرفلافكانهكتانجنهالثاعرأساء

لكذومنذكرها.مجالهذاليسكعيرةغلطاتالشعراءهؤلاءولغرشعرءماشاعريهينلماذا؟ذلككانترىلم:اًلآنلتنساررواننا

إفا،ا-واءفييقعوانماهـالحرالشعرعلىبقهحوراليساًلخطاانفيى،الوزنسو!ةةمثل،معقولأدبيداعلديهركنامواذا،الشكلبهذا

منا-لافهماخطاءافيكامنةاًلجددالسعراًءاخطاءجذورتكونوقد!وقواي؟العورةهذهعلىالعريةالغةاقواعديمز!سببفلأي

وحمهماًلمتحردينالمعاعردننحاسبانلناينبغيفلا.الشطرينثعراءياتيان-الوزندروبورطتهمهما-الشاعرمنيحتملسليمعربي

لانفسفانبيحبحيثالحرللث!عرملازمةظاهرةالغلطنعدانينبغيولا،هذااًن؟اتاليالبطراولفياليهوبمضاف،بيتآخرفيبمضاف

..العربيالشعرحظيرةمنالشعرهذافطرداًنانللناقدينبغيولا،لهنحايةلاعبثايكونانيعدولا،الواقعفي

بغعرفيمنهاكرا!حكلاورمرفي"ارة!ط.فانذرن(!ومعثانيا).حدوداوالقبحللفوضىاًن.عليهيسكت

فيعروضياخ!نجدقداننا.النظريلفتراضحبشكلالشطرينالجم!صورجعلتا!تيالاسبابمنجانباوامثالههذاكانوانما

منثمانفينجدهبينما،النشطريناسلوبفيعشرمنواحدةقصيدةيلتفتالنا"حمبءالشأعرةايتا)ـحر،الشعرمنالنفورموقفيقفالعربي

الشعرفيالغلطتجعلهينةفينسبةوهذء.اًلحرةالاوزانفيعشر.شعرهفي4امثاةىرتانذيهذاعبثهءنويكف

بالملاحظة.تخصانينبغيمتمكنةظاهرةاًلحر

مناصعبالحرالشعرانهياًلحقيقةهذ.فيالاكبروالسببادروضيالغلط-ب

معرفةولوالعربيالعروضيعرفمنلكلواضحوذلك.اًلشطرينشعركونالىالحراشعرامنالجمهورنفورمنكبيرجانبيرجع

الثطرينباسنلوبالرملبحرتستعملالتبمالعريبةالقصيدةان.بسيطةير.نبونبحيثالاسماعضعيفياًلشعرذلكيكتبونالذينالشعراء

شطركلويكونةذلكتتعدىفلاشطركلفيتفعيلاتبثلاثتاتيئاثمان!ينبئنأجزم(كادوافا..يشعرونلاوءـم-مشوهةعروضيةاخطاء

اخر.شطرلكلوالسكناتوالحركاتالطولفيمساوياالاشطرمن.يمكنلاصنفمنعروضبةأغلاطعلىترةويالحرةالقصائدمنبالمائة

ولأ*االناقدولاالشاعريفوتفلاوملحوظانادرااًلتعثريكونذاك.واذ.عنهارتكوت

دونمارتتكلانهالمجردالسمعفيتررالمشطرموشبقىاىذلك.القاريءجدفينتساكللو!جعلناا)نظوتلفتاًلعاليةالنسبةوهذه

..ثطركلفيتغييراوزانهانمع،كثيراالحرالشعرفيالمعاصرونيخطيءلماذا:حريص

فلاانفسهمالشعراءهؤلاءيكتبهالذيالشطريالشعراوزانعينهي

سنأسماعيلحنلمصمود(ليرررننالاسللأمشرة)تص!يبرة(؟).ونفحصسهعندءنقفانإتأهـلمهمسرالانهوالحق؟يخطئون

3891القاهرةأغنيهكذلالهر.000.3.
ير.مردومهلقطةفيعليهوسنرد

السمراء.نيالت1د.يوات.قبا"ننلنزار!الخطبةضا3)ةقصفي31)!الاوزأنيخ!االذينالشعراءانأولانلا!ظ-انلتاينبغي(أولا)

؟؟91دمثق.لاحد1مطالع.الاولىالطعه00ا0

.صعحاتلملأنوسعناوكل،العروصيةالاخطاءمن.يخلونلاالقديمة

!ي.بة!ر!سسى-.اصسير!يسى-منبيتمثلاهذا.يخطئونانهمالقارىء،ص!قلاشعراءبأغلاظكثيرة ..4طمحمودلعليالطوبل

جدلانصعوفيالضوءايهوأصغى

ا!بإلشدس"اًدادرتم"اًبدأر.4:يديكمايجريان.ادذينانشطريهوزنيسويلابيتوءـو

)اً(حسارشعاعالواديعلىوأصعى

عدنمفالنقعون-يامفااص!عو

!اًفئرةو!أتهـخهتميوالرجزوالهزخالرعلاتيدردبل.لحروى!ملمفةارىءاي(1)

4العربا!على.!المجتلب)دائرذهيئ!احدةعروخيةدائرةالىكلها

قصيمأق!الورتاليف1(البند!فىو(الرملالهزجب!تالمزاخ!وقعوانمل.قطبينهاتمزجلم

..4فيبتفحىصلذلكث!خاوقد،عيكهوتيطرلفيددعروخسيةوطث-

الآدابدأر..ال!،تءنأخرموخعفيأالنهل!)فيهدرسمنلالذيالغحهنل

:ا-،؟".ااإلا-أصبلأي.حل!مح!ثود!لعلماإتلألةاالصط،قأقصيد.ة11)

-.؟حمسسى.ذهرلقلا
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الرملب!رمنقصبدةيكنبوهو،ا!شاعرحاليكونماذاولكن

فياًلمشطرإسها،يبعدلمهناالشمطران؟اًلحرالوزنعلى،هنا

اربع.ذياًخرجوادالىتفعيلتينذاشطراالشاعريهضعوانماالطول

مردبشاالموزنيضبطلكي*خبهوالماليقظةمنمزيدالىيحتاجفانهثمومن

الحرالشعرلنظميننصدىمنيحاجولذلك.لموسيقىاعلىويسيطر

اًلشطرينذاتاًلاوذاًناستعمالعلىعطيماتمريناممرنايكون.انالى

وبحيث،يسيرالد،"التصيلاتاستعماليصبحبحيثتشكيلانهابكل

ليسوهذا.التمييزحقيميزهعفويادنيناكيادهفيالمولسيقىترن

العالميةالمسرحيتءسلسالهكيالنظمعلىممرنينكدهمديسوا.موهوبينشعراًئناكلفدشى.يسيرا

اًسلوبفانثمومن.ان!اذهمفيوافحةالاوزانلروبيجعلتمرينا

الشطريناًسلونني!مناممنان.تأملوالوهؤلاءعلىاهونالشطرين

التفعيلاتعددعلىيخربمكيفيعر!لنالمعرفةحقفيهالبحورومجرى

الطؤلءقساويةاشطرهأكلقصيدةيكتبانيعر!لممنانلنقلاو

!.!ىاصلموالثالتاقصروالثانيطويلامنهاشطريكونقصيدةيكتباًنيعرفلن
..ب!يهيةمسالةتلك.اطول

مصصصصصصشغصساننفثمةاالعروضيةالاخطاءقضيةفي،اللوممنجانبيقع(ثالتا)

دفضواانهمذلك.المعاصرونالعربالنقادعواتقءلى،الحزالشعرفي

و.ءصع.ه.!صءصمافعلوهكلىكانوانما،وغربلتهالنسعرذلكنقدفيبواجبهميقومواان

ه!ائولىارلمجسهجمط!ممرحهمنهمحيركنبودقد.يكنبهممنوسخرواجارجةبخلاتهاجموءانهم

وعصبية،اللهجةخ!دةوكانت.كلهااًلحركةوهز?نواحتقادباختصار

لذلك--مايقولونهوانغاضبونبانهمتنسيالمتحامل.ونبرة،اًلعباراًث

الناشئين،الشعراًءانالمحتومةالنتيجةوكانت.الموضوعيةعنبعيد

لارر!.؟نوزالوا،اليهـم!/ضغواانرفضوا،ا!جهلبصلفمصابوبعضهم

ف-كبماالحيفيقعولم.والسخر،ةوالهجومالمقابلبالسبابقابلوهم

نفسه.العربيالشعرعلىاًلاهذاً

مميهاص!هلى!الاا!ادىلىبكل.عالمزرقيا!المعركةهذهفياللوماكرولعل
كلا!يجهلثمناقدانقسهي!مببمالذيالناقدلانذلك.الشعراًءعلى

بحيت،الجريانتمامالعربيالعروضعلىجارموزونالحرال!ثمعر

،وتكونوالمجزوءالمشطورعلىويرد،،اًلتدويروالعللللزحالىيتعرض

وهوافما،ناقدالميسبانهنفسهعلىيحكمالناقدهذا،ضروبله

الريسسهيلالدكتورترجمة.موضوعكلفيبارائهبميدلواانمنلايتورعونالبسطاءاولئكمنواحد

الشعر،غراخرىموصوعاتنقدفيكفؤااً(ناقدهداًيكونقدبلى

.اًلمونونغيررونالموزونلايميزمادامللشعرناقداليسعلى.بهلانهاًلا

الادباء،بعضمنالتسرعةاًلسطحبيةا!حكلامهذهنتيجةكأنتولقد

الكا.نبفيهايصورراً*دعةمسرحية،تحرلاضعرانهويدريالحرالشعري!بالذيالناشيءالشاعران

بالناقد،ثقتهفقدالشاعرهدا،علبهيحاسبانيمكنبحيثموزونوانه

اًلقضساء.ايميهعارسبلالساخراًلىا!صغاءالى)شلفلاويباديتمادىذلكجعلهوؤد.الحقومعه

ر،نه1،مه،عروضيخطاًلىمخلصناؤ!نبههفاذا.مصححتصحيم

فضلألح.منبهيحيطومااًلقرئسيا-ىاالامروانتهى.السطريناسلوبعلىالاقتصاريريدرجعيناقد

وعلىالعروضعلىخوج4،الغرورجامجفوفويااثاعرهذايصبحان

ول!ن،للمحاكمةالمولفقئنموقد."الحريرة"با-ك!وعلالذوفىالموسيقى

..إ!درأءقددأحالذبنالقضاءوهمالاحطاءاًوضظعيخطئونئونالناثانطلالشعراءوهكذا
...ويم!ضرو؟هاجميسبالنلقدومضى.اًلتجديدباعظميأتوناًنهميحسبون

التوجهاًلى.بحتاجونالذينالناشئينءـ؟لاءمساعدةيستطيعاندون

ناغير،موهبةذووشعراءبعضهمانوالمحق.والتمثعجيعوالرماية

عليهموؤطعمواًهبهمورحقدللحردكأدهمهموسوءوعنادهمكلرورهم

،.ايديهمعلىيختضزالحرالشعريكادواليوموالتكاملالنموطريق

*دابدارمشمورات

الملائكةنلزك

هـنادحيرلكلزرايخدرالذي"اإعاكأ!الثحعريلقضل"قي!ابمن*.

.بيروت-الادابدادا
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