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لنتيجةاو!!،العرركطلشعرز،خصيبمم!-ضقبلؤىالامل،رممتطيعمتعددةشعريةمدارسلحدرث،اادبناشهد

النص-رناواخرمندمحاولاتمن4سبقمالكل!يهالحت،وحافطفيلتصوتزعمهاالتكطاتتقل-دإةالمدرسةمنهانعدان

فيهالحاةوبعثالشعر!ذاتجدر!فيعننرالش،!!عت!صمىوأنضكطتناهضهاقامتالتكطيدليةالتجروالمدرسة

ةيوالف!روحيةالرر!هالجدبح،جاتنا"!!امااكثروجعلهقحقيقأحاولوشعراءهالان،"انليوالد"سةصدرةعاد

اشكالهفي4أزبهذارعت!ماالسنا.والاجتم،ءية(جهلجمالوابهذااذصصمىكت،بهمافيوالماز؟باالعقاداعلنهاالتيالم-،دىء

بل،الشوطر"نهاهواصوماحتىبرزتكعاأد!ور،نهومضلم(لوابو"مدرسةىت-5التالطالرومافميةوالمدرسة،الاسم

محاولاتالىلىلمجودر،أنربصهصتطيعالذيثدووحدهار"نعضى،المهجراءفىءرنتمملتالتكطالاخرىالرومازسصهوالمدرلسه

مصب:حنؤ-"نكونقدرايوهو.ارضاءوألى؟ترزض!باأكبرااتصعراأوالجماعيالوجداناوالواؤوركطا!لنتعرومدرسة

تطورخراانههيالجليةاالحقيقةلكن،محطئينن!ونو!دا!م!،ء!ارو)رياالاثصرؤوريئاالوااكحعرأواعبالالضستر

نا!تطاعاالمصمنليعدلموآر"،االعربىعرالثال-"وصل:(زعنيهاالتياحدهالوالمدرسةتسميةفياهـتعمات

عنه،الشعرلصصطردهطغيلىورمولعابرةنزوةمجردإعدالملائكةنازكأنشأتهالذيالجديدا)تءرصدر!صةوأص:را

الهدف!.مخلصةالجدءظيمةهادفةجادهمحاولةوووبلاحر،ابالصصعرمخطئةنازكسمتهوالذي،،السيابفبدر

تكونفانعنهوالمضءوراء3"كرالاوأنونيؤصينوحتى!ذهكاتبواقعفرح،التفع-ليا)ش-عرشعرائهاحدوسماه

بيل،ومضموز،تاشكألصنسبقهماالىرجعةبعده.المنطلقصعرالتتإ-ءىأنا)سطور

العربيلي،لشعربروةصطجدردتطوركلهومنهلىت-أفكصف.كث!برنقدعل-،،كشبالمدارسهذهمنوكل

الجازبينكلاف-جمااضعه-قواضاجالانسبجلفيقدماالواسصعء-وع،الموهذانتناولانواحدةصقالةفينصستطيع

لثمكلالا.وازيالمضموإ،-نولازهاقراءقولمتريحولاتت،"ابالاد"بهكلفتناالذي

هيافنيالحضيقةهدهلناتتبدىحتىالزاويةهدهنتخذانماجوافيبكلزلممانحاولنااذا!ذاف!تطجعلن؟ثقافتهم

المنطاقالنضععرمنه)قيالذيابناقدان:الحديثانقدإغرإئباحدىالاابققفلاالثموليح،ولت،لوجي3ضعرءلىنزدؤام

الارضلهمههـدالذيهو،شيخوخنهل!صنيفيوالعداءالخصومةاقم!ىو-دانط.وؤةالمعرقوالالااروكروالضح،لةالسطحية

عباسادكبيرؤقي!زانعني.نتبابهسنيفيواصل!4رمهيداصسسنالموضوعوو،،و)صااذاالنجاج!نل!ء-:بفرء-ة)-،تكون

.الصقادكلحممودصاز،اخترإتبارةاوالزاو.ليدالتحدصارمةمحددةيةوزامن

وفطله."هاابى،ني5ونقدالهادم!:قده!ذاالمثصأبدالعطفعلمني-قالالانفيالحديثلثعرناالضقدمع،ونةمدى:هي

الاولىخطوتمهفكانت.سواءعاىالفكلوجانبالمفمينجانبفي-فىالمدر!يبلغانالى،اجتهاتااتىالمدارس!ذةاحدى

قى!ي!لكانالذبم!اللفظيةوالطلاوةال!مظلشعرعلىالقويمةصدملقهححميمكننالنالزاويةلهذهالتزامشافيحتى.الاخيرة

نئهعرفيتحقمهؤمةبلغوالذي،مكاناوثقونفوسماللقراءا!مماعو!!ت،والا،،ولالتشيستحقودئمنكلنتكاولانمنالمقالة

الذي"الديوان"منالاو!الجزءفيالحملةتلكدالمقبدأ.شوفيلذللمث.المبتروالعرضالكاتالوجيالاحصاءفياخرىرورة

العشريناتفيقعددةمقالاتفيونابعها،.291سنةمنايرفيكتبه،الم-دثيننقادز،اكبرانهمزمتقدثلازةرقادعلىسنقتصر

ن!بدوربمابل،الفءوة)!غةباالاندناتبدوحملؤ!و!ء.والثلاثيضاتزقدز،اقطابانهمعلىسيو"اؤفونناالقراءاكثرانونهتقذ"

يلظروفكا!مياتقديراتعط!ه!لانهـالا،ؤليهاؤعةواوالظلمعلىمشرفةلارأيف،ضحنوان!المقالةحدودفياستطعنافان.اللحديث

،دحدورهوحدتهادمعرذللكثءوءخمت3التنوالثقاؤيةالتاريخيةبهزص؟مأذياالمقياسزثرحوأن،اضفصيلامنبقهـدرفيهم

الحفارةان!يارمنذشقهماعلىفيهشكلاتقدماجعلنشوءهواًلتيليطبقأنإولأقارىء،حسبنافهذا،النقدرةاعمالهمعلى

"ءسناتفيغارقالتكلففي"-سؤطر!كس!نظممناًللعباي!جة.شاءانللمشهـوريننقادزاساؤرعلىالمقياسهذا

يطمحكا!الثساباللعقادان:حقيقتيننسىالابعي!كن.البديعأناءخقادز،و،والزاويةهدهالىدفعش،الذيأما

اثةفاكةاؤةارضاءواكبرواعمقحانضا)ثمرمننوعالىببصرهمطردا،تطوراكانالمدارسهذهبيناثحديثشعرناتنقل

كاناورسوخها!هوكالثعرذلكرواجوان،وص-ط-بب!تهال!ديثاموفجاجةنقصمنفيهماعلى-المذطلقالشعروان

وافساحزحزحتهالمستتطاعمنيكونانؤبلعنيفةصدمةالىيحتاجانكثرةوعلى،عبهقلضاهاوكتبناهماكلفيانكارهمانحاول

ورسما.عمقاعليهيزيدلشعراًلطريقمناطوحدههو-المتشاعرينادعياءمنبابهدخلوامن
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أللقربي.والنقدالافجليزيلأللشعر..لمالشعوعلىالصقادحمللذلك

يخجلولمهويخفهللمةمعطب3اوهونقصرونفيهماعلى-المنطلقالكتمعرلنال5سنكالحرولىالىالايطمحلاال!ي

ءة"وداؤعبصراصةاعلنهبل،منهصاد!اءهـنرابهادخاومنكثرةوعلى،فجاجةلأو،اللفظو!ونةالكلماتوتراصف

اللكتابل!مائرالليهودعاب!وة-مسشقبلؤ--كطءالاملمناطوحده!و-المتشاعريننبوض!علىالاياتايهتكونوالدي

الذىوحدهانهمقرراوالشعراء.آكلضميةالجصالنتيج"وهو،العرجمهلشعرز،حصيب.له.الم-عبيتالىيوفقا!ناظمه

واغناءارهاف--مهمناحد.ا.رمكن-عشرالتاسعالقرناواخرمنذمحاولاتمنسبقهماوتتمدبهالامثاليسسيرءممعيرالجرس

وألار""--اعصميرهوزعى!رهـ4اكثر"وجعلؤيهالحياةوبعثالشعرهذاتحديد!كطا!لى.ا!.ءلى"جراهلسهولةالافواه

ترج!السبيلهذا)وفي.بادهـلتهوالحماليةوالفكريةالروحيةالحديدة.بحاحاتناقياماانالحهالاذوأقينبهانوحاول

ا!بالانهحط!زلة،ئدالقصمنعددا..!...،الكلام))مجرد-سالجيدالمصععر

عيه(واختهمادةءتردلشو،اللحلو"النحوي
اللقارىءويلفتاًنبهؤحاولاعجلنالث.

لاوعمقدفة"نفيهاماالىآلعربياللسهانول!لاسةتقويمهدفهالغوية

الرائج.العربيالمشمعرفييتحظزو،نبكثيراعمقثكاءهوبل،العنارة

جميعاالمساهـنيرميانالىانساقانهللدعوتهالحماسةبهبلغتبلبجوهراللشعورمناقلشيءلافهو.بك!يرواصعببكثيرواسمى

طبيعفىباختلافهذاوعلل،للرريينسصتهاثبتحينفياليخيالبضصيقوتيقظهاثكور،وبقوة.بهااللحياةوصلةلبابرهاعنوالكمئمفالاشياء

لهمتسعقالمخيفةالحيواذ(تتسكنهارهيبةبلادهمف!لاريون.البلابىعدىاثاعريمتازالاشياءصميمالىونفاذهمداهواتساعوعمقه

امااساطيرهم،ؤانسعتالطبيعيةالقوىجلالوادركوا9التخيلورجالكسنلغيرهلاولهـذا.والتسويغوالرصفالهـسبكبمجردلا،سواه

فه!م!قويتفبببئمايحهفمافيهـ9لشالضاحيةفبلادهمالساميونواستيعابهسماعهالىتواقةالنفوسوكانتمؤثرامطرباالشالحركلام

علىاقددشعرهمفيالآرءونكانهئاومن.الخيالضعفاللحواسعلىتعكسفالراة.نوراالنورالمرآةتزايى!احياةالل!اةيديز4لاز

الاشياء.ظواهر.نشنيهعلىاقدرالساميونوكانالئفوسسرالروصفيعددوادغر،سطوعهكتضاعفالشعاعمنلمهافي"مءماالبصر

عليهيخلعونالارييننرىتشبيمهمجرداللقمرالساميونيستعملفبينمأ،التعبيرهـذاصحانوجوداالموصوففيزيديصفهماالوجدانعلى

.الحياة.بوجودهاحساساالوجدانويزيرد

اذاالاا)شابللعقادنغفرهمالاضحلوتعليلكاسحتعميموهدامخةا!اكانالليهيهدفالعقادكاناللذياللشعراننتبينهناومن

فيائجالرا!ربياث!رايئقصبمااقتناعهاوحرارةشبابهفورةتذكرنااللدرجةفيلاالنوعفيلأمختلة،التقليديةالمدر-قىشعرعنجدا

تردىقدكاناقيالوهدةمنانتشالهمحاولةفيغيرتهوصدقيومههـناالصادقالنسعربهنىزمقياساالعقاداعطاناو!ذا.وحدها

والتكرالىوالرتوبواللفقرالس!طحيةمنفيهشاعمماوانقاذه،فيهايرجعلاكانفان.مصدرهالىالشعرنرجعانوهو،الزائفالشعر

خيالااوررعويةنفسهبصيرةوادقواغزرإضجااكبرطورالىبهللدفعكئتنلمحوان،والطلاءالقث!ورشعرفذللك!اللحوا!مناعمقمصهـرالى

يولانيةعبقريةالروميابنعبقرية4تسسمبعلىنوافقلمانناكما1.فئياتعودكماالمحسوساتالليه./عودووجداذاحياشعورااللحواسوراء

ه!ذارايهن!اشكأجمنااحدفيوفصلنااليونانيباصلهاهاوصل!يلهالطبعشعرفذل!العطرعضصرالىا!زهروذفحلمتالدمالىالاغذية

.نوارتاالشري!الاجناس.نتوادثهاعقليةبميزأتالقولخطووضحنا.الجوهريةوالحقيقةالهوي

لديوانتقديمهمنذالوضوعهذافيالعقادكتبهماانالا.سلاليا.صحيحةسليمةالنتحعراليهايرجعالتي))الحوأس"كانتاذاهذا

ينماتاللعشرفيمتعددة.مقالاتفيعليهوالح91؟اسنةفيالمازنيأومنت!وهة.مضعطربةاوكاذبةزائقةحواسالىرجعاذابهبالكفما

التقلمفيقصور!ماالىالعربتئبيهؤضلالاقلعلىلهء-كانوالثلاثيئاتتتبع؟والضعفالميوعةحدالىألرفةفيمبالغةاوجافيةغليظةناقصه

واسيابه.عللهوعلاجتلافيهفييسعواحتىالراهنالقراءبهيفتتتكانالذياللصنعةشعرفياللحواسهذهالرالعقاد

الشعرلظهـورالعقادبهمهدهاماخرعملالىالاننأتيلكنممئشاالكثيرونيزالولا)الاسبقالجيلذلكفيمعظمهماوكلهم

وانتفياءالعربيةاللقصيدةتفككعلىالمتن!ورةصملته!وذللك.المنطلقفحاول.(هذايومناالىالمئسعرمنكفاءهمديهويجددنبهيعجبون

ب*تلكلوالمعنوياللفظبمالكاملالاستقلالعلىمهاوقتيمةهاالوصدةتمييزعلىيساعدهوان،اعوجاجهويقومالفاسداللذوقذلك!هححان

و-و!،ألانجليزيمةفيقراءاقهمنتعلمهاللذيالدرلىفنقل.ابيانهامنفيايمدقيرىانيعد4وان،البهرجمنالج!يل1والزائفمنالصحيح

واخاطرتصويرفميهيكملتامافنياع!لاتكوناىيمبعيالقصيدةا!انالى!!فصهوان،كافوالىالكذببريقي!ادلهلاجمالاوالبس!اطة

ا!حنواباجزا؟هاوالصورةبا!مانهالتمثاليكملكماهتجانس!خواطراسمضمم)4مات!أرالا/ش!يئا!فعللااذيالتقلهدبتنمعرذرعايفحيق-

دللكاخلالهسبة.عرتاوالوضعاختلفادابحيثبانغامهالمولبقيوذعلامأ)وفمةتصءرادابمتداللهاألىيؤدي.أكرارالراكيبمنالسابقون

"!طفىرثاءفيشوقيبئوإيةمثالاوضرب.وافسم!االقصيدةبوحدةكلفييتطلبانعلىيحملهوان،الذهـنفيالرولاا!فوسفيلها

ابهاهامواضعبينا)ضبديلاحداًثالممكنمنانالىالانظارفلفتكاملو.ئحققء-ناًلشخصيةقلالواستالئفسيةاصالةعلىتقومجدةشاعر

فعلاوعمد.تفككايزيدهاانثونقلاوشيئامنهاهذايفسدانلونماكلفينفسيهاتساولااننىصاحبهلنفسصورةالاسلوبيكون

اعادكمااقصيدةقواءةيعيدانالىالة،رىءداباالتبديلهذاالىالاولىالهمفةل-مت"الرقة"انالىينبههوان،طهـبائعمناللهخلق

.دعواهصحةمنيتأكدحتى!قيبهاالشعراهـىادتؤيهااسرففانالملا"م!موضعهالهاولكنللشعر

جاءاانيسالعظيموعندالعالمأمينمحمودالاستاذينانحقاميمةالمعلاالحكمب!وقيغرمالذيالخسيسالشعرمنينفرهوانالرذول،

بوحدةايقولالىمدرستهماسبقانهادءائهفيالعقادجماليهابعدفيماالعقاداخدال!بيلهذاوفي.افضاف!ةالسوقيةوالفلسفةالرخيصة

الدكأورشأنذللكؤيشانه-شبابهفيكتبفيماانهفقالا.اللقصيدةواحدةذاكاذالشعرؤراءيتطلبهاكانالتيالشعريةالقيمكليهدم

ارسطوفيقرأهاكماصحيحافهماالمعنيةالوحدةيفهملم-حسينطهالالاعيب-علىتةوملا،لموارفعواسل3انضجقيمامحلهاليحل،واحدة

كضبهـاكتبحيسدهنهفيكانتا!ه،الوحدةوان،بعدهجاءواومنودؤ-ةوعمقها*النفسميةا!بصيرةصد!علىتقومبلوالمعنويةالل!ية

وحدةاوالمعنىوحدةاوالخاطروحدةاوالموضوعوحدةمجرد!كبماهه"اتاخفتالىوالتمفاتهاالضمالروهجسهاتالسرائر)شبهاتتمييزها

التيا!يةالعضويةالوحدةهيهدهولمجست،اقلولااكثرلاالعنوان.الوانهاواخذىالعواطف

الذي-!بنطه3تورالدعلىصحوان!ذازعمهمالكن.يقصدانهاالمممقةالبص!يرةهذهالشابالعظاداكتسباينمننعرؤءونحن

الغربيةالوحدةتئاظروحدةالقديمةالغربيةالقه-ائدلجم!يعادعىالجيدةالعصياميةاستهدرمنووظيفتهواكصاعروماهيتهبالشعر
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زطور.منالعياةسننبهتجويفيمايئطورأنو؟اطكةوالنوفى،ومزأيا!مبعدمالعقاد؟ت!ا!فييغاليفانه-لبيدبمعلقةقهرأوآستشهد

لغةلكلانشكلااذ،تامابور!ولاالشااتعقادمن؟قبلهلارأيم!وهوثنايامنيتضءكماالعقادانعندناشك!لا،الغربيبمعناهاالوحدة

النالض،الطرفالىشيخوخهفيأندفاعهبهنعارضلكننا،حدودهافييحققهاانحاولانهشكولا،الوصدةصذهفهماحسنوركلامه

لغة"للكلبأنمسهمين،الصالمبوسطهمامالتطرفيىبيننجدانؤنحاولدبمثمالديوانمدرسةانياعمنونلامذتهزملا؟هحاولكماشعره

لتطويرمتسعامبطلاودالردهذهداخلفيانمقررينولكن،حدودهامابعضدياللالمحعنجحوانه،الظهـورفيللاهاالذيوكلالس!الرلنتمعرل

الديوانمدرسة!استطاعتهء،علىكثيرافىيددرجةالىوالملكةالذوقونجاحهمنجاحهيكندان.نظموامابعضفياخروننجحكمانظم

الرومانسي.الشعرمدارسمنتلاههـاوماوالصا،المبضخاةالوحدةدهمميتقصيرمنينشألمهذافانمحدودا

هذاالاوالنماءالفعوبينالعربيالشعربينليس"ؤولهاما.لتلكالتامالتحقيقدونحانلاوقيامهاوالقافيةالوزناحكاممنننشأ

هيالحقيقةهذه!لان،كبيرةبحروورطنكتبيهاننحبءفكم"الحائل3الشعرمدرسةلظهوروالاخيرالعظيمتمهيدهالىيقودنماوهذا.الوحدة

فركزنا،المنطلقاللشعرعندفاعئاعليهاؤمنااللذيالاولالاساس.والقافيةالوزنوحدةعلىحملتهوهو،المنطلق

هوالشكلهـذااننعتقداننا،لمكثيرينخيليركيزاشكلهعلىالحديثالعسيرمنكانالمنشودةاللعضويةانوحدةانالحملةهذهؤنفسير

،"خل!فه"اللذجميانهؤظنقلللمونحن.الجديدالننمعرهذاخلقااسيحدةالوواللقاديةالموحدالوزناطارفيتحقيقهاالم!صتءيلمنيكنلمان

الشعراءاهتمداءولولا،الظهـور"ن"مكنه"الذكماهو4ازملناانمايخضعالشاعردامفما.القدممنذالعربيةالقصيدةلهلحفعالذبم!

مضمونهملظلونشكيلا/4لصورهوشميتهمالنشكلهداالىالجددعنعاجزايظلؤانهالخارجمنعليهالمفروضةالشكليةءلوحدة!تلك

علىفسيهمقنمراوالتمنصميالايقاعيالتنويع!ىذالمحه*،بااللجديدويمليهاذا.لهاالقصيدةداخلمن"شبعالتكه!العضويةا)و-!ة!حقيق

المهجر.وشعراءوابولوالديوانمدارسبهواكتفتحققتهءأموجالهمافيوالانفعالالفكربنوعالمننوعهااد؟يطاوعهاومضموز،،

ناويدطيالمرسلللشهـرتحنيذهعنيرندالشيخالعقادنرىثموحيتئذ،واحدةموجةذاتدص!يرةقصيدةنكونانالااللمهم.المنصدبة

انهيقوللراهبل.للقاديةالامالايغاءمنلنفرالعربيالنن!عرسليقهإلاصطلاحيبمفهومهاالوحدةلان،وحدةذسهءهااناكجوزمنيكون

الىابياتيعوداذ،والبيتالبيتبرينالقوافيلاختلا!ينقبضيزاللاالوحدهبضلكمانعافي-لن!مهاثاعراندل.الم!ددلو-دفص!

اللفديمالعربيانتيعرانعلىشبابهكيبهاإس!ةضصه!وركاناربعةالاتؤ-تعن!هـسضهاوأستواءرنينهابقوةمصرو!االحارجيةالشكلية

الرسلةفواقيهابعضانفيهالاحظقدوكان،ويمةال!شويعءرفنفسهيباغوراللذكطوالخعاك!ه!واللبترالتفكمنقصيد/4داخلفيءأالى

بقولهعليهاعلقمدوكان،مخ!ارجهمتباعدوبهضهاالروبم!محارج!ريبةالىوحدةيدعود.مماللعقادبدلاكانلذلك.واكفسخالمزقدرجذ

موضوعات!يوطرمواالرسلةالقافهيةلمحيلتوسعواللفد"،ءافيحلوأنهالضئويعورهإرى!يحجمذن1ئا!لهانشلفيويحاووهاكنلقدالقصيدة

و!لينبيمنهميحللملهم2و،الفسيحةالقاديةهدهدهتتسعطالتذمعرهذافيلمازني،1شهـرياولاتبرمحادحبولهذا.والقوافيالاوزانفي

الغنهـائيلشعر2)غيرسممحللمالت!والقطرةألبداوة"نصالض!الاهذاالمت!عرغلىتفرضكانتاليعيةالصظا!فيودمنوبغحلمصهماالىنويع

ؤواللبهـفيالاشعارهذهصور3فيوجدوهااليوالسهولةبالظهورعليهاستجريالصناعيةاللقيودفبمانلللريبمك،نلااتهوؤرر،المربلمي

رنينهعلىنتيرهيقومشعرفيسيمالا،ا!قاكيةاطلا!الىيلبوادلم.شغسحانمناضيهقوقواكينااوزأنف-اؤان،أننقبحواا!ص-رأحكام

اللغةطبيعةمننتيءنرىكماالتعليلهذاكلفيوليى.الوسيقيكيففرأىالغربياثعراوقرأنفمعهم!اليقتتفضحثىاعرلاغراض

ثلائينبعدالاجمطتللكالىيعودلكنه،القوافياطلاقوابائهالفسهافي/لمينوكيفالمخصلمفةوالمفاص!المطو!ةبالاداعميصأوزانهـملألرحب

فيهانخنلفلمدانهاحرهـالرويميهااخنلفانانهليلاحطسنة.وضعهعلىعربيلشماعرؤدرةلاماديودعونهاالنتسعريةالقوالبايديهـم

فيكاللحر!حركةالضمانويييقول،الضملزمتجميعهالادهاالحركة.النثرغيرفي

هذهالاخيرةوجملته.والن!ةالعروضيينعندمثلهلكن!موانالاذانبهلردحتى5نضذكرانوعلينا،الاهـميةمنغايةعلىهذاوكلاعه

يقومفالنحاة.جميعاوالعروضييئللنح!ةالظلمعجينةالخطعجيبةتش!يعالعربيةوالقوافيالاوزانانيدعيزراهحيناينتسيخايعقادعلى

وحركاتهما.واللبناءللاعرابمواضعدبيينعلىمعظمهاوكلهنحوهمين!نظرالاعتراض(الشاباللعقادوكأن.الحديثالشاءرلاغراضفصءان

الحركةوالمعكونبينمييزالأعلىكلهالعروضبمنظامهميقوموالمروضيونشيخوضشهفيهوسيثيرهوالذيم!،فكرلهيعارضونمنلسجمثيرها!ذي

منكبيرجزءيقومكما،البحورمنهاتصوللدالت!بيعنماالترتيبوانماطادوزنوحدةءنبانطلاقافمعرهذايواج!4ءيناًلمنصقالمضموطى

مضا!فاافئلاثالحركاتبينالتممييزعلىوضع!هالذيالقاف!يمةفظهامالاعتراضهذا.نفسهواللعقادوالمازنيشييانطلاقعلىيديزوالقاؤ*قي

الضمانؤولهاما.الرويومجرىالقافيةحر/وؤطفيالسكونالليهااللخروجرقللا،العربيةالاذنطبيعةاو،المربيةاللاغةطبيعةانووو

اللغويةالاصواتعامعلىيسيراطلاعفيكفيالاذانفيوحرفىحؤكةمنالاذاننفرةانفيقرر،عنهتنؤمافيهتجراو،الوحدةهذهعاى

دفمته.وعدمخطهلبيانالقديمالاصواتمخارجعئماوالحديثوحيئاجيالراللذيالشعرفيسيمماولا،يطوللنالنصددةوافياقاهذه

الحركات!اواللينواصواتاوراكنةالاصواتمنللكلالصوتيةقالطبيعةحبنبعدالاذانقألفها،والاذاناللحسيخ!اطبممااكثروا!خيال

الاصواًتبينالاولالاسالصيالاختلاف!هوهذابل،جدامشتلمفة.الواحدةالقاف!يةموسيقيةعنالوزندهوى!يقيةونجصزىء

اللغوية.حققهبماالاكتفاءيعنيهذاكلامهفياث،باللعقادكانهللكن

فيمهيدممواللذيالحدالىارتدادهيصللااثسي!خالعقادانصقاالمس!بخالعقادسنرىكنإ،والاوزانالقوافيتنوبعمنوالمازنيشكري

ك!اا!املةالقصيدةفيالواحدةوالهـقاؤيةاحدالوالوزناكزامالىغايةواهءـذااننقولولا)ء:الصبارةبصريحيعلمنهوهذا؟يقول

يدعولكنه.شوفي.رساالتيالتقليديةالمدرسةتذمراء!للزءهماكانبمثاقينعدهولكنا،وتنقيحهاوالاوزانالقوافيتعديلوراءمنالمنظور

بملاحطص،اوذلكلهاالتاموالالغاءللقاؤيةالتامالانتظامبينا)توسطالى!العردالشعربينليساد،الجديدا"ذ!ب.تقباللالهالمكان"هييء

وا!عدد،انوزنمستويةابياتجملةمنتتألفمقطومحةبمدمقطوعةفيت!قديممهفيالعقادكتبهماهدا".ارحائلهذاالاوالنماءالهمرعوبين

توو!أا!تيالنفماتمنأاليهموماوات!طالازثواجملاحظةإو-رالشعتحبيمذالىمنهومضىا)واًيهذاكورثم،المازني!دشوان

الىزطلببالاضافةاذنؤ"و.وانقطاعفجوةبعدولوورواقعهافيالاذاناذامانطفبهيررولم،البتةبهافي!ةيمتقيدلاالذبم!وهو،نفس+4المرسل

ابياتمهـنبيمتكلفياءةاعيلااسوا?ددءلىيصردائماالقا!بهبةوداكعرب!بمااسلوب!ساانصجةاما.دمرادهاوفىالنئناعروجده

البحريختلفحينالاالتفاعيلعدداختلافيقبلولا،الواحدةالمقطوعةعنهاب-لإقلومزاياخه.ائعىالاسلوبيئمنلكلواناؤرنجياسلوب

راىمايقبللاانهاي.!الابياتمنالعددذاتالمقطوغةتتماونفسهانؤيقررزاما،رفضايرفضهاانعلىحماستهتحملهحجةفهي،الاخر

بيتمنتفاعيلهعدديؤعانالشاعراستجازةمنالمنطلقالشعرفيبخطئصاسلوبكلانفرادمنيزعمونماعلىلاوالملكةالنوقعلىالمدار
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الننادبئنويؤمنون،عليهمأنكألىهأمكانفيتفكيراوهنليفكرالنئنلبءومااًدن:ويعه!ذاالىوالعاطفيالفكريفضمونهدثعهاذابيتأنى

كسانتأذاالعربيةالاذنانقالحينالصوابالىأقربىنادساعبوأستجازته،.قماغنموياانخاداالمضمونمعلنتمكللأنحأدمنيتطلبه

الىلهالفتهابعدرصيىدقدالفتهمماعلىا!خروجهذامنالانتنفراللقصيدةكبماوالقصيدعابياتمنعددفيتاماتركاالقافيةيضركان

التيالجديدةؤواعدهمانمخلصينويقررون.ؤفبودهالسةصءلكضظ،انهكلهه!اومغزى.اليهاحلجةفيليسمضهونهانر.أىانكلها

احتياجااقلولأأسهلليستالعربيللنتمعرأستنناطهاكييجاهدونونفمو؟ل!هاعرفهاالنيالأنهياطالىالقهقريبالشعريعودانيريد

عذي!اتزيدربمابل،القديمةااقياعدالادا?نول.نقلن-ايضبطالىالعشريناتدكطالرومالسيالنتسعروتتحراءواتباعهزملاؤهمعهولمظم!يها

منالشاعرعلى.نهرضقيوداالليست.مخظفلوعمنلثنها،صعوبةناسيا،الت!ويعءنماطمناخروذمطاخرلظاملى2راقفاوايتلاتينمات

ظنيعةعنايئظربصر!الاذلاء"ل!يدطاعةيطيعهاد5وب"الحارجوا!اميهالوزنالأنماهـكبمهذهانامننتبمابهفيوللىما!ظسياأو

لحريةلضوابطهيبل،قصيدلهكياداء!يريدالتبمإكمعرية4.نجربىوارها،وا"ننقيحهاودلقوأفيالاوزانتعديلوراء"نالمنظوريةطللبت

ممابكنيراكروثحرمهاعليهاويحرعيمشارالفممهالحربهـلأيضب!.ايجديداثذهبلاستمقنالا،هاننهييمءبمتابةالالمجست

داخلى"-صوازعهللان،عليهايحرء!او4عبودفي!والينالعندي!رمالشيجالعقاد!كن،اخ!يرابراءور"الجديدالمذهب"هوذاها

طبيعةفياكضمنةالح،ءرمنهصجةالاعلإ،يملهالمولانثارفمهدللعينقريرمبنمهجاسعيدايحتض*نةوللم،رضىولاترحيبيسقبلهلم

مضمونه.5تع!دوتمرهالطويل5جث،د/كلإلميهيرولم،شبابهامالقيحقق

ولاسنصرالشيخالعقادمنصدرلذكمالالتجنيهذاحتىلكن.النسباجهـولاا!اقي!نبذوبذهوص"4ؤيوبسرنكرهابل،اللصبور

النتعراءآذىوريكنوان،المعركةإرفيأجلاءيتمانبعدغفرالهألىنئنثمثدالذيالرجلنفسمنصدوروواربناملسنةالردةهدهرأباؤ،دا

منبرمزإدفاسرضعملوهاخرونفاداللهمنالتقطهاذيراايداءافتمنان.انقبلالتال!ربنايطول)ندانظ،ا!!يددلمككلالمنطلقللشمعر

رأينااننماهوالغفرانمحاىددرتنامنسيز-دوالذي.وارءشهي!راللعنفقالكماا!حسدداءهيالعلةهذهيىمت.العميقةعكاالىنهتدي

قظيكنلمصالليعلىفاللعقادء!اعجباغربردةالحديتن!دزافيماوالتمكينالاجلالمنذصوةالىالشيخا!عقادوصل!قد،بعضهم

شيضيختهسنيفيالنت!عرهذاادركهوفد،اللجديداث*مرامم،رسيمنلواثقونوالا،الشبا!النتمعراءاىعاللحسدموضحازفسهفيتركتنظنها

الت!الردةأما.ا"لاستقباكافيةمرونةوذوفهلأعقلهفي"شبقلمصنالظاهرةلفسلكةها.صادقاحقيقيابغضاالمنطاقالنتمرابرضضقدانه

منبل،لفسهالمنطلقالتصعركلارسوامنبعضمنحدتتوقدذكرناها،محتلفف-!ه!اوالدعاةالمفكرينكبإرمن5لغيرحدتتورلرأهاالتي

الملانكة،نازكالسيدةنعتكبر.المنطلق!صكلهارساءالضللهكانمناولالنن!بابحميةبعدوجمودهالهـرمب!ءادركهماذ،والعصولىاثن!فات

!فسارتوالى،االجديدالشعرروائعبعضقامهامنصدرالتك!ووو!.شباد!مجهادفيأسسهواضة!يما"حكانوأماولنكروا،ومرونت4

يسمضمرواانلزملانها.نردلح!وقعتادلممأ،وقفتثم،هامة!خطواتتنميتهالبشريم!الضعفظوا!رمن!كررةظماهرةسابةمنعاسنةف!ؤلمناكميا

عليهم!وة!ضانهيهلتحأونقدياكأأباوكةبت،اللتميةمحاولاتفيالجيلفيدالماامالناواضعين،را!ثباتبالصبرنتقبثهـاانيضبغي

،!الشخصجهد!االليهوصلماعلىاضباتلأبايلز!مملالقواعدمن!كاالح!ياةسنة5ؤالىت.الزحفوهواصلةالمعركةضا!لاستالجديد

بح!!هذهلمحاولتهاواحتجت،انطلايأعليهيزيدواانءلميهمويررمالىنسجديدالعياةاحت،جتلماهيولولا،اضصلاوتطورهاالداتمصرأعها

تنفرا!ربريةالاذنانمنها،نفسهجهـدهالرؤضنالوطبقنا!،،عجينة.بسجيلجيلوات!الاجيالها

،الجددالشعراءمنغيرهابهاجاءالت!اللجد/يىةالتشكيلاتتلكمنفيانهفهوعليهالشيخا&قادنه(محانعليمنايصعبالذياما

الشعرتاريخفيالشعراءمنالسابقينشعرفيتردللمازهاومنهاكلعلىالتامالخروجعليهلدعىقدالمنطلقالتضصعرءلىسخطهعرامة

الضليلمنتضييقااكبرؤواعدهاابعضفي./*ونانح،ولتبل!العربيالفنبأنشعراءهيذكرفمضى،قاعدةلكلالتاموالنبذ،وزنيض،بط

ضمفمن،الاتها!ات!مددلرملابمهاتكيلومفت،نفسهاحمدابنيمكنلاالنضعروان،وألاصولال!واعدعن،شتغنيانابدايمسضطيعلا

عدماوبالمروضوالجهل،الا!باهوعدموالأهمالالموسيقهبئالحاى-ةعامدتشويهوهو.الموله!يقيالاداءضسورةمنالتحررتماميتحرران

اخرالى،السليمالت-ورريالتراثعلىالاطلاعوقلة،درأسننهاتقافيشعراز4بعضالجديدالشعرعلىاطلقهااقيسميةالةخطؤيهاستغل

...بهرمتهمماماالجيدةالغربيةئقاقتهفيلهكانوقد،"الحرالشعر))سموهاذ

"جالفيولمعلإلمهاهانمناقنتفيائحديثؤصلناطا!رةايضاوهـررهحقيقةاسنغلكما،بتمصحيحهاالمطاللبةالىوايمدفد"خطههاالىيهـديه

المحدفين،نقادنامنع!م!ثانناؤدالىالعقادمنالانفلشمض،سابقالى"الشعرا!جأيقد،اكثرهـم!ولاكلهملا،الجددالتن!عراء"بعص"اى

حسبئ.طهالدكأورذناال!تهو.وزنيضابطكلعلىيخرجلااللذيوهو،اللصصحيحلهبمدلو"الحر

اخضرنا!االتييةا!الرمنالنقديةصسينطهأءمالفيتأهك،!اذانت!!لهماللذينهؤلاءكانوءا،جميعاالجددالنة-*راءعاىمهاتهاعمملكف

التم!هـ.لاخرفيكبهرؤفلىلهكانايفاهـوانه!ااتضج،المقالة"ذهيقومالصحيحان*الةنجيدايعرفونفهـم،تذكيرهالىبحاجةمهتهابا

مماكانهباتنرةاقلاكه،بهذاكانفان..ظهوراالشعروقىمدارسناأ.تنعروان،.ضوابطعنابدايستفنيولا،وؤواعداصولعلىدائما

اكبركانظهـرحينطاقالمناقنععرمنحمهلمبنطهموقفؤإن،لل!قاد،الضبطمنمانوعامضبوظموسصيقياداءالىدائمايحةاجالصحيح

بعد.سنةسحكماو"ز!اطفاة،ءاعلىيئورون!مافا.انامةاللفوضازهاعلىالفنحريةيفهمونولا

مبطلئرةاقلكانالاخيرالشعوبممالكطودص-!ينطهتمهيداناماقواهـهـجديدةمحلهاليحلواا!خارجمنالمفروةمةالل!قديمةالقواعد

نىالنقدبممااهصمامه-ان:الحقيقةهـذههو"ؤم!س،العقادتمهيدمنو،يطرصون،هانفسه4"-رةالهطبيعةمنعضويااسهنباطايس!نبطونها

أريخهو.أخهدرالهطرقوتص!يحالقديمانضعراتقديراءادةالىموجهانظاهـ،محلهل?لواالىتويةوالهـندسةالرنينذاالخارجياللهيكل

نلومانلناويىس.الحديثانئهـكرتقويمالىموجهان13ممااكئرءضوطاثحاداواقربالمضمونللطبيعةمواءمةواكثردقةاكبرداخليا

ناعايذابل،الدراسةمياديناللشخصممن4ذوؤيؤلرهفيماناقداانيدركونبل،تجمدللاقواعدللموسصمىبأنيؤمنونلاقهم.معه

اعادة!ركةانا!تذكرانايضاوعلينا.ينشاكربهيكأتتمانننمقبلطبيعةلغةلكلبأنيسطمونوهم.والتغيرادنطورمسونمرةالقواعدهده

تسبق-انلهاينبغيلمن3كما-سهقت"قد!هيحونصحالقديمفهـ!العربيةالاغةطبجعةانسهةةدونلكن!م،تجاوزووااصحابهايمكنلا

اددنالملمجوماناردنااذاهدا.وتقويمها!حديثالتنمعرتوجيهمعركةا!فطوهـو-"الانفساح"علىقدرةواعلموسماطمرونةواكبراوسع

ي!ص--.يئطهوجهاد.ا)"راثمنى-لهيممتيناساسعلىالحديثانويريدون،الانالىاستغلمما-شبابهؤىاالعقاداسننع!لهاهـيا

اثرذاتهفيلهكانالقديمأتذعرا"قديرفيالسائدالذوقحيحتصالنطاقهذاانيقررواانقبلنطاقهاداخلفيجديدةامكانياتيجربوا
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الايصلحلاوءايصلحمااستكشمافالىالبشرنحنامامناسبيلولا

.وحدهالصالحويثبتالصالحغيرالرمنوسينفبم،والخطبااتجربةأا!والجديدالتفممعر
العقليكلهل!مالحدثينالشعراءءلىاخدهالاملاحيةارالهومن

دونوحدهالخيالعلىيقومالشعرانوالحتقادهماللقراءةعنوعزوفهم!-16الصفحةعلىالمهـئ!ورت!مة-
القديمبتفليدالق"وعاليهمحنباللذيالامر،الثفلفةمنغنيزاد

جاءهاوكلن،منهيغيرونولااليهيضيفونلاالاعلى!جعلوهـمثلهم

بطءمنلاح!مااربمالثقافيالفقرهذاوالى.للجديدا؟همازدر،الملتويةووجهـ؟"العضةحمألهمنالعامالادبيالذوقازتثالفيجليل

4وبقاق،لقدممناًللحديثاك"ئرحققهبماقورناذاالحديثالشعرتقدماررمصعلىس!يدخلمايقبلصتىالذوقهؤالتطورمهـدالذيالامر

لاالبم"ظاهرجضلاءبا،،تملاأزخرفواوالزيئةلل!اسه:لمتاءرضيافنافيالطويلالشخصيجهادهانط3.ء"عافبةتجديداتمنالحديث

هذاوكل.قرالهونفوسالنتماعرنفسبناله-لمةيعقدولاالطبيعي"روربقىالتكررواروزه،اكإسعلىانتاجهنشرفيالاديبحقاقرار

منا)لثقافيةوىالمسو،ناصيةمنالمعيشيةاللظروف.لغيرعاىالالحاحاداء!فيعميقاثرلهكان،ا!حريةهذهءنالىكررودفاعهواللفنالادب

حخىالشاعر4وثقاووالاسوباللف!ة/غيرضرورةوعلى،اخرىناجةاكءحرب!اليسباقيالصدماتلتحملوالاذواقالنفوسمنكثيؤ

دؤعتالتجطالالابةقةالحفيهو،اكغيرهذامعا.تاجهسنمدا!ضطهامنعازىمنكلهالحديثكيالادبناريخضافيولليس،الم!طلق

نءينتجلم!الشمكلؤ!ذا.الجديدشكلهـمابتكارالىالمنطلةينالشعراء.ذادجهادهركه!اص--نطهعاناهمما"ثل*بابوالسوالعداء

ص،جقي8ةاكللمال4،جدنهلمحضمنهاالجديردوابئكاربالاشكالايعيثمجردصهـلد9لبده،اتقدية"ادعو!تفاصيلبعضفيننظردعنلملكن

اأجدداشةراءوجداهمطاً!ضاريمةالالاصوتغبرءنزشأتضرو.رقيؤصياأتقليديا)نقدعيوبوبين،بالنث"عرالمحضالللغويالاهتمامعلى

تففواويما.اليهاصارورالعر!يوكلهمووجدواقيهايعثونانفس"همهذاوررا!هـءلىه)واصهـ،ارتعلىمقاييم!"افتصاروفيالأصددهذا

الهها-العقاددعاكما-حس!ينطهدعاالتي!!وريثةباأرز"اقا!س!؟خف!قهووال!والشعرؤكه!شيءاهمانوقرر.معهمةكلننعجلةاحكاما

جديدةاشكالتجريبالىواضطرواالقديمةالاشكالبهاضا!نتانغرولاوءظلا!ال.هـذاالىبقراورالوصولهيلكإقدرسالقىوإهم،الغني

فياقدجمةاالاسالبهببيت!خنونمنان!يمنطهقالو!قدبأدائهـا..ورومءنالثاعرذ!سفيولمرآةيانهشيءكلفبليمتازالجيدافمحعران

لانادبربنفهىمما.اخلافيونقصادجمه!نقصءنولفونالثديثصناو-،ذا.ا"ت"لفمنبوي!ئافطريا!مثللأالعاطفة!ذهزمثلءراة،عاطفة

لانهاخلا!كبماونقص.للحهاةملائمةاطغة!كونانيسضلمزمالادبياللكمالان!قاانءنالعاطفمةهذهعجزتاو،ء،طفةمنالف(ءرففسخلت

.؟معاصوعلىف4علىللكاتبكأب،فيهغناءلانظمهتاكوانما،شعرهنا!فلهس،يمثلهابمااكء،عر

يهافالذياووبالادبظره41النقديةمقاييسهأهممنكان/!م!جرد!ىيقوماللذيالضعرعلىالرمالةفياللعقادجمعالتقىورذا

لاالذيا)بز-يرالسهلالادبعلى4وتذوؤاةهمهومشعقةجهداقارلهمها.وا!اةري!بعصأد!ةعميحقةعاطفةروناللفظوطلاوةالسبكرةءها

،جد"ابانرذرعادف!ج!لهاللذيهووووا.ذلكمننتيئايرورطفطقابهاونلأقمهاضاعراعاطفةصدقعلىالاولىالاهميةيغنمعالذي

اللطلاوةؤنت!عر.المةطاقالشعرسصقالذيائحدبال!ن!عريالانتاجفياوركالمنةبعيئهامحدداش!لءلىقبوله،!صرلناةكلفامنبريئا

ورنت!عاقتهخةتهنخ!عهاماتقليداعدرسةتنتجهكان!تالذيوالس!كوج!لماتم-لهلمءطدةبا!ور!،!لكللقبول!،!راىبكوندل،الاداءإ

ماالمهالرواهاف.!اشعراوبخإءعةشعرمنللاهوما.فهـمهول!،ولة.عاظفظمنزقسهداخلفيالشامحر

بعضنقدهدبىكانوقد.والاسهةا!والميوعةالضعفمناكثرهفيوجدانر*عرتقديراءادةعلىالمقياسهذايقصرلمحسبنطهانعلى

شعرا.وبر،ذايعدهانرفضصتهاالقسوةبالغالرومانسيالنتمعرلهذاالحديثالعصرفيينظملمانقدمنكتبف!بماايضاطبقة،،بلالقديرم

وميو?هاتصنعهامدىبلغتحينالرومانسيةا،دارسدحرعاىعاونؤ!ه!المزخرفالاسلوبعلىةحمل.نثرمنفيهي!يبوماشعرمن

واكثرواللفكرللعاطفةة"بطااكبرلضمعراًلطريقاخلاءوعلىواسهةافهاووب!4وااكاذبا)ب!رجعلىالعقادحملةهذافيووافق،كليهما

القارىءالج!دتطلباواعظمالداخلميوالتنظيم1ءالادلضبطلمزاهاا-جودةعنال!لفظسحري!فتنهالايجباكإقدانوقال،البسبطللصادق

ونشجمهـعا-ى،نظمااسىووانهللكثيردنخيلوانوتنىوقهؤهمهفيا!منى"(."!كلمةىسينطهمحأه!اتفمل!ادقالعقادنرىوهنا)المعنى

علإ4.الادعياءدخولمثرةارشمديدللاسفالظنهذاءهـى!يتقلميدمنفببهازفمرواماالمعدثيناللشعراءلحلىوعاب

هـن!بشصط"لمدو،عكانتاكك!الخاصةا*وةاذنبينهذامنادياتهاخلوءنهاؤآذاها!اقظفيدةاطمووؤ?.ا!ء*ببلةتصا"هم

والذي،الؤؤاعهذامناإجدبعلىعاداللذياللعظيموالنفع،الجديدادةاطعإصالا"ءتويلاوانها،بديع.صويراوراًعءصمنجمي!ا

بأن"جديدهمتههونراللحد/يىازصاركانفقد.اليهالحاجةاشدفيىنلااأإفويةءكلإنيهاعلىوتدلبعضابعضهايتلومنظومةوكلهاتمرصوفة

نص-إ-!ؤهـ!ةو!!ه!!،عليهؤهـرةوعدما!ة!يمفيضعفءنالايصدرلماتباوا!أنيا"ا!فةإظالالةالىالايوفقئمفصاصجها،اقلولااكثر

الجد،دعنيدافعوامؤقدالاىاها.!عف،!عاىص!ؤ!بأنهاآلسفبنوقال.اينالى!لشمهاقدات!االتعب!بريةوالطرقانئ!عراءردد!اماكأيرا

قداك،مةذثسان-فا.ا&الفادرأ"كلهناوافن4القد!اجادؤدرجل،ولا،لورءهمنصطنعاناللحمقفمنالجاهليينعيشةنعثرلسئااننا

خطها،تجلىصتىقصهررمني!قضلمل،ن،الامربادىءاله4وج،ت!يشرتء:أ؟ل،اماأتنااوالعبا--ناوالاءويينعيفةنعيثىنحن

انئمدحرصءنيقللااللغةصحةعلىحسبنطهحرصانوانضعحللةاتز-صميرانالاسراؤءفمن،الماةنيالقرناوائلفيالمصريينءثة

،رلدطافمطاوهـررمها.لريدلا!!هـاتج!الىدع!،4وان.،ا/ملإالمقلديناسءنوضروبايرمرفوهـالماشبباءبهالنصفواساليبهاالاجيهال!فىه

جدالهـمبالحججصسينطها!ءئوقدوانضاجها.تميتهاواحمياءهاتقصد.بهاير-معرواوامي!حسوه!لملشمعوراو

ما!قدبمناس؟خرج،1اذ،بهاويقتفمواي!ف!هـحو!اأنري!هةطب!ونا*!االتيوا!سلوبيةاللغويةلكجديداتاكمهيدمن!هماكلههذاوفي

نااواقاف!ن.11تارقةعصورهفي.لجديدمنلحقه15وكنرةنفس!4وكلؤالاالثسائكوعالموةهـذاوفي.المنطلقونافيمراءل!مىحاويها

كبالصربوالادباللخةفيضعفتيجةاالال-سيالادبفيالجديدالمذهبالي!!يضهفواانفيالحقفلهم،بهادتحدثونلمنملكالل!قىانجرأة

القدرم،الالباؤعومنالامهمةلهمعدد،الاجنبيوالادل!اللف!فيوؤوة11!المام!بقواعدهاالات!قيددونالحاجةلذلندعتملممالىهاويزيدوا

اللمغةفيضعافايكونوالممثلاالعباسيينمنالجديدانصأرانواراهمالمرهواللغةفيا)تطورهذاانو!رر،اللغةاغفالهاا!سداغهلتانه

فيةعيفاكانالمتفكبماولاتمامابوولانواسىابوفلا،ادابهاوالورر؟يةاز:-ااضاوطقديكنوان،ابت(ئهاجاتبحلموايفائهاوازدهار!انمائهافي

النوعونضمى.جديد4لسوانتهجددقدوكلهم،وادابهاالعربيةاللغةوسطانسيرانينبغيضرةالحالحي(.ناملا؟مةوجعلهاالمغةزلمؤطويرفي

وان،المنطلقالشعرلمدرسةانتصروامنبعضسبتعملهالدفاعمنصك4ولا.لىالاخعلىاءلح!ماايثارفينجغلوؤ!لاوالحديثالقديمببن

الشعراءعلىانطباقهصحةتضحانقبلوقتالىم!اجايزاللايكنيل!نزمواولمذكرهاللذيبالقيديتقيدوالمالمنطلقينالشمعراءبعضان

المدرسة.هذءاتياعمنالشاعريةالصادقي،التجريبمرحلةفيانهمهوعلرهمولكن.بهنصحاللذيالتوسط



للقصةوضعاذحديدابوفريدمحمدالاستاذعلىرده،هذاوكانالعقادكانحين"مصلحا"كانحسينطهانفنقولنعودلكننا

:فقال.فيهتوفرتاذاالاقصةالادبيالالريسميلااربعةشروطاالعقالىكانحينوالتوسطبالقصدينادلىكانفهو،""لملرا"افتماب!

بقلإك!عقانلاالقصةتقرأانماالصنيعهذاصئعتانانكترىألست)ءالشعراءعلىعابوقد.بالقوةاوبالفعلجفريةمنرأيناهم!اعلى

.الحسابفياوالمنطقاواينحوفيكتابيقرأكماتقر؟ها،بنوقكولاعننبوافيهوراىالوإحدةالقصيدةفيالنحوربينخلطهمالمحدئين

اتيحوبماوذوفيبقلبيالادباقرأوانما،لىالادباقرأاناحبهكذاوماالليهودعاالبحوربينالتنقلبهذاالعقادرحبحينوالذوقإ-هعا

عليناالسهـلومن."العليامثلهالىويطمحالجماليحبطبعمنليوفيالاوزانفيوتغييرشويعمنسيليهلمامقدمةالاليساًنهوقال

مقاييسوجودبضرورةنح!نجوانهذا،رأيهفياللكبيراستاذنانجاللانانصفهمايكونفقدوحافظشوفيلشعرتقديرهكتبوحين.الةوافي

الادبضروبمنضرب!ل("عامة"كلمةعلىنبرتئامركزين)عامةالىطموخهانالوقتنفسفياثبتلقنه،المسرفةالعقادحملةمن

اشارتهوبمان،عمومهافيفيهانشئتالتيالادبيةالاهطرمنتستنبططموحمنجرأةاقلتخطيطهعلىوقدرتهاللشعرفياالمطلوبالت!جديد

هبرراففسهاهيتحملوؤنهالاديببمزاجتحيطالتيانظرولىالىالعقاديناظرانمنمنعهاللذبمماواعتدالهتوسطهلكن.وفرتهاللعقاد

واالشعراو-القصةانقرأانينبغيوباننا،المقاييسهذهمنلجانبالجديدالشعريناصبانمنحماهقد،الجديداجلمنثوريةفي

المهملكن.ايضابعقلناولكنوذوقنابقلبنا-الادبضروبمننحيرهمافي"لأالاداب"المجلةهذهسألتهفحين.مريرعداءمنأدالعقناص4ما

بحريةالتامالايمانهذاعندهناقداانهوفيهنعنالذيالالمإفيالشعرعمودعلىيثورالذبمماالجديدالشسعرحركة!طرايه91ع7لمشة

الا"لرباناللعميقالاءتقادهذاوعنده،والتجريبالممارسةفيالاديباوزانفيالتجديدبهذايرىلااز4اجاب،التفعيلةوحدةعلىويقوم

منلنفسهيرسمهلماتحقيقهبمدىالاعليهيحكملاكانماكائناالادبيعمودءنينحرفواانالمجددينالشبابعلىولابأساوفوافيهاللشعر

منجديدكلفيينطرلانا!-تعدادااءبريكونلنافاهذامثل،هدفالمثلضربثم،الس!ماءمننزلقدوحياالشعرعمودفليس،الثمر

لمواصفاتمطبقتهعدماوم!ابقتهحيثمنلاالخاصةقي!4ح!يثيكنوان)العمود!فىاعلىخروجمننفسهالقديمالشمعرفيحدثمما

منالموقفوهذا.ا"ارمنسبقهفيماتحققتوانماطاركاناومسبقةبمصىأثكلراعمودعلىخروجا،تمامابووهو،ضربهاللذيا(ثل

لاالتعديلبعضىالىحاجتهاواًلعامةصحتهمنيكنمهماحسينطهالاوزان!برريد!منىلااداذهاواللوبالقميدةموضوطتزربب

ضربانتلقىحينتاءا!ومايلزمناالذيالموقفوحدههوانهفيشكالنفوسفي،ثورومااللعاطفةعنتبليرالشعرانالىونبه.(اة!افيو.ا

الهءريبمرحلةفييزاللاا!ذ!المنطلقالشعرمثلجديدااذبياىلىةاو20وح!ائقار!الصورمن!هايؤلروما،الضمعورددازقمن

.والاصولالقواعدعنوالتةتيمثىا!ياةو!ظروءتوالئيئةبالعصريمألرذللكاجلمنوانه،اخ؟لافها

وا!كاضما!ثمالثالىالكبيريناكلمقدينهذينفلنأتبخعدعنانحرفلانهالشعريرفضلاللذللك،الزمانصءلى،ءللفا"كماا

تقريرالنقرر،مندورمحهـرالدكتورالمحبوبئفقيدناوهو،يكاديرؤفهوانمااًرإلمجل،احص!!االتيالاوزانعنخالفاواًلقديمال!مود

فيباتهلتمهيداثال!عطوالهمائمرلملتمايكنا3لإنبل،والح!ديت،بم!يب!هشىفيلهلثغرلعبمفيعروبةقصراو،وطرافتهااًللصوروجمالوالقوةال"سدقفيؤهساذا

اتحاهه.في!اًلمنطلقالشعرعكسفييتحه.اللفظفيالاسفافاوا!غةفيالفسادكهدادرا!لغة

الاد!""مجلةنشرتهامقالةفيالاحتجاجونفسالرأينضسكررثم

ان!اباتاالورارىءنذكراننودهذاحك!انوضحانقبللكن!حرفواانفي!همفيالشبابيجطدللاانهفيهااع!ن،.691سنة

فمماورسئق!لععديرةحكممنعلئئلراًاًلقيمةلمحدلخامئةلتيلعقأت!خلىنا!"دإهذ!ةف!ليسىفيثنظرلةالاوزانق!ه،خاصةوقوافيهاورانهوعنالقديمالنئممومناهحءن

الروايةمثل،اددلآ9نونمنالشعرلفر!ارورهـا):!رولااوار!لاعنهاخرفواانالناسي!عماوليس،السماءمنتتنزلل!وا!قوافي

..001اإثمعراهـىيرعونافتمعراءدامما،كاملااوكثيرااوقليلاانحرافما

كنئاقدهلدليفيصحهطيفتهينص!مندللقارر!ىاتنقلىال!نبموولئرلمسسحلحيإلتلأثماا!كبيرشعرهمننكرانالح!فمنذلكاستطاعوافاذا،خصائصهويحققون

..هـنيلتزموناالقدماءءإنمايلتزململانهالالشيءلاعنهنالتوياو

اوائلفىكبهاال!ياوللاتفيتجلىاراصلهذهاولىوببنشئواعلىاللل4"يوكلواانالشعراءشبابنادعاثم.والقوافيالاوزان

الجديد".اببزانفي"و"بشريةفاذج"كتابيهاليوجم!االاربعبئات-اررةأا،ضعر!ذا!كنو!كن،حدفياوجديدامقيدااوحرااشكلرلنما

11رفةالكللاسيببةمنمزيجاالمميزطايصهفيهاكانمرحلةوهيايوترحيبا،ثجيماينشجيهاالامنايرواينويوطذ،رائقا

ا!صفة-تلكبهاو:عنيالمسرفةاهلأسبكيةاما.المسرفةوالروءانسية."الدفاعالىاحتاجواانلحن!مودفاعا،فىصهب

القرنواوائلعشر(لتاسعاللقرنفي؟ودوباجامعاتتملبكائتالتيمناخو،موضعفيبهءرحماضمنابهايقصدالاخيرةوجملت4

لالغويكفنالادبفيثظرهابعصرهاتتميزوجهةو!.العشرينويررالاعص(ببتءقمماكأيراالجديدالشعرفيبه!دجدلماز"

مئدورحددهاكمااللغويةوالنظريراتاللغةو/مئاهبماللغةبعلومالايدرست!ريبفيالجددالشمعراًء"حق))ءنووذادفاعهلكن.ايزوبعة

اوو؟رلىعنمنعزلة،"ا"دغةفقة!هجالفقهىالن!ج"و!ماط،ءءحجةعليهيزيدانلسعر1هذاانصاراصريستطيملاالمنطا!ش.كلهـم!

وبخا!4القديم!ة*داًباتقديرفي؟سرافهاوتتميز.الهمريهوالهلومموقفهفي.نهلنافاذا.وتمثيلاتفصيلايزيدهاناستطاعوان،ءأمة

ااثطرلىوبايمانها،اعاهـراالعالمحاجأتعلىاياهاواعلائها،ادونائيةا!بلقالشعرء!اداةعنصلمنتهالتيالاسباباهممنانادركنا!ذا

اجبائاتصلدرجةالىوالفئان*ديبوبذاقي"المجردةالبماليةبالقيمكثيربندفعتوالتينفسهعناعلنهاالتيالصفة.للكمبطإةمعاداة

الحديثللعلمالمربعدائهاشىءكلفو!وتتمببز،البرجعاجببةالىالموضوعةبالقواعدايمانهعدموهي،نقدهفتلممةمنالاز*قاصالى

تلكقاومتلقدبل.ونقدء*دبدراًل!."-فيبهالانتفاعومحاولةالحريةانصارمنالهوتقرير..المةروضءلآوالقيودالرسومةوالحلأود

فىال،زيمةلحقتهاصىلطلابهـانفسهالعلمتدرلمجمىاًأـعر/قة/الجامعاتولاقواعدالادبربللاثريعرف!لاباتهالحريةهذءوتفسيره،الادبفي

كارءـقيمئاهجهاةيادخا)هالىفاضطرتالحديثالتعليممعمعركأهامزاجهالاديبعلمىيفرضهاارتيوالحدودالظواعدهذهالاحدودا

الة،مقلمحاولةالقويلأمئدورمعارضةجاءته!ومن.مصقرةء*وجسةوو!روؤفبمزاج!خطاقيالظروفوهذه،و!هـارخاصاد!اصي

الحديثة.العلومضوءعلىالادب9همفيشيئايخرجهوقد،للناسفيهايخرجهاقيالصورةفيالادبيا؟ره

فيالمنشودالش!عرياًلتطوريساعديكنلمهذاانالواةمحومنكل(ثةجانمنهوحسبنا،بعضهااو3لمهاالشروطهذه!وفيلااخر

عندالثعربنقديختصفيماالنقدير"بالثقافةيقف؟انوللكن،شىءالادبيالالريتركهاالتيالع!الضيةالللذةهذءقراءتهفيفنجدنقر؟ه

هنالح!هذائتقبل.وقدكحصيلهحسينطهاس!طاعالذيالحد.الثفوسفيالممء!
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طعمهمنالافوافىويحررعليهليحملوامدرستهاليوتقامحتىوزيفهمننطمعلكننا،،الثلاثيناتفياوالمشريناتفييكتبناقدمنالثقافة

.المعسولالفكريةللتياراتيستجيبوانمحليهيزيدانالاربرميناتفييكتبناقد

ناقدمننريدكنا،ومدرستهشوفيهدمفيالعقادسعىوكما"قدمهالذياعقاداانبل.المعاصرةاوروباعرف!نهااك!بماواللذوديية

.اخرىلمصرسةالطريقليفسحائعااالشعرهـذايهدمأنالاربعيناتفيفياغراقامنهاقلكان-نواحيهب!ضفيزهسه!جمنوطه-بجيل

كامعريةامدرسةوقمامالرومانسيةالمدرلسةهذهلتهـدمالاوانانؤلمما.المعاصرا!علميالفكرالىلت!ظنااو،ا؟برالكلاسءكهقياللك

الوا!عيةاوالاشتراكيةاوالوامعيةمدرلبعةوهسطبى،لهامناهضةاوائدالتقديرفيصورهاباجلىفتتجلىالمسر!قىدومانسب"4را"ا

بمندوراذا،الخمسيناتواوائلالاربعي!نات1اواخرفي،الاشزاكية."المهموسالادب"اسماهالذيالادب!ذا،المهجر،دباعطاهالذي

،دتنقلالم،اصنقدناتاريخفيالمثالزادرانقلاباينقلبقصيرة!ترةبعدفيمة"الجمالوواًوان،خاماجمالاالادبلهذابأنساهظوانلمحنحن

صماسة!نالمهجريالشعرعلىي!صبهكانمااللجديدةالمدرسةىا)حينخصوصا،اووربيااًلشعرمحصولفيندرتهمنالتاشئةالمضاءهة

لىظيرماالجماعيبواجبهالاديبالرامفيويسرف،واندؤاعوحرارةالجهيرالخطابيالشعرالكميةكثرفهعلىيغلبا?*ولاهذانرى

فورطهالىاستمع.مائيوالجاللذايياستقلالهنقريرفييسرفكانلاوانه،ضعيفةذاتهفيقيم"4انذلكمعنضقد،الضجيجاشديدا

واذا،موجهيعلوالثوريبالمدفاذاحفثةلأبمخطواتالرمنوسار":مثلاوانه،قصائدهللبعضمندورادعىكماكلافةالىاسب!ناركلودبءق

السياسي-ةالكأورةبين5291سنةفيتجمعالكبرىالوطنيةبثور"ناالركاكةعنفهضلا،لرضاحدالبالغةالعإطفيةالميوعةافسدهماكثيرا

فشيئاشيماالتقهقرسفيافردياجدانالوفيخمذ،الاجتماعي!ةوالثورة.لهالقوي.دحمسهفيمندورعنها.دغادلالتيوالنظه.قياللغوية

واح!ياناايوا!عييالوجداناحيانانسميهالذياللجماعياوجدانااهامفيونحن-خطئهاوالمهـجرادبفيرايناصحمة"ن!*نمهمال*ن

اللخالصالوجدانشعرجانبالىؤظهر،الاش!راكيجدانبالواخرىءقارنةوهي،الفربيالرومانمسيالادبمنبالج!يدنةلارنهاء*!اهـذا

."...الخالجما!هاأالوجدانشعراللذيالبينفالامر-4وزمازبطبيعتهويستلمزمهااليهايردعونالانها:اتحق

،مجاراةاوقبنفشاالانقلابهذافيمندورانثهمانللهوصاشلملساقديفغيالذيالاتجاهيلأنلمالادبهذااتجاهانوووفيهنضلظلا

عنالئسرابعدمنكانبأنهيشهدونشخص!يةمعرفةيرورلىقونهفالدين"صماست!دورمننقبلكناقد.ويويدهيرحمبذهانالارب!يناتفي

.مهصداواخلصهمطويةوازكاهمخلقاارفعهمومن،والانتهازيةالمقءلىالثلاثيناتفياو،العشريئاتفيعنهدؤاعهكتبلواشعرالهذا

والذبم!ينقله،ضبطالهيستطيعلااللذيا(تحمساندفاعهمجردهـوبلكانائطعره!ا!يهايرغرقالتيالروروانسيةالصبقةل*ن.ؤقد/راكثر

ال!نقديةتمهثقاحاجةفيرأينايويدوالذي،النقجيضالىالنقيضمنفدللقراءاللعامالذوفىوكان،تظ3وامنهاشبعقدا!ربيالشعر

واا)وافعميةالمدرسهةقيامفيواللفضل.الاتزانيعلمهاعلميعنصرالىالعامالادبيوالذوقالعرببىالشعركاناللذيفالشميء،وغصبها/!همبع

برغم""المبرسةهـذهقامتبل،حالايعلىايى"يربرعلمالاشةواًكيةالىويدفعهماالسقيممةالميو!هذهمنينضشلهمانقد!واليهبحاجة

نهادالىمد-نةوهي،فيامها!لكتاباتمنكتبهؤ-ماااسائدانجاهها!تم!بديةالمدرسةشعككانقان.وا!-ت!قا"ةدررممااكبرم!حةتطلب

يفدولمبالذاشيئايفدهالملهاودحمسه،منهـمندورلليساخرينفيالرؤطقدالشمرؤهذا،هارةوالجالضحيحفياسرؤطقدؤةالساب

انهلواكبردائدةيفيدالمربياثمركانوقد،ش!بثاالعربركاالث!عراللقرناخرفيالاو!وبيمراكلارداةمحاكاؤكان،وا)ضهومةاترؤقا

يجطمننتكانالذي،تعصبهارعونتهامنوالحدغلوائهاتخفيفعلىءملتصنعهمنتهىبلغالذيافىمرهذا،العشريرنالقرنواولعشرال"اسع

ومدرسة.والادبوالفنالفكرتقييدفياللؤاسيالستمالينيالعهد

الواقعيمةالاشتراكي!ةبالمدرسةعهدهااولفياختلطتوانالمنطلقاكتعر

قلاو،الخاصبكيانهاعنهااس!قلتماسرعان،انصارهاهايسمهكما

ولاالايديويوجياتلمختلفيتسعاللذجم!الشاملبكيانهااصحبعبأرة/:حديثماصدر

--..واحدةايديواوجيةعلىي!نحبس

منبثلالمعاثضنةفتر"المممئ!زس!صؤانههبمفعهاس!حيأل!انهلثةوالاماخ!رمرحلتالاربع!صر!و!!ايمه!الهلر1ا

بقدراكبانش!راءهواحاط،المنطلقالشعر؟أييدالى-تهزاءوالاس

برضعوكبا،عليهمواثىللهماعملوقرظ،وتشجيعهعطفهمن!زايددكرف!با

ءثلاوهو،"هاجميهمضدعنه!الدؤاعوألمف!ي!!مالاؤخهصارفيمقالات

قعميقفبمكبيرةقيمةلهتكنلمللكنه،جزيلاشكراعايهيشمكرصنيع!ا!طيارىل!ا!!ى!ئ!

"صحصحفيولا،اشكالهاولوكيدهفاهبمطوتأصلالمئ!ا!شمعركة......6

هول!مهـواسراؤ!م.منواللعد"!مبنقائهوتبصيرهمالشب،ناولئكصخطاءثف!معر!وكلا!!!ا!كأول!الي

منمرصلمةكلفيانهفيكانتمندورماساةانيسجلىهـداومن

واالمسنينمنبعقدالعربيالشعرتطويريحتاجهعمافخلمفمرا-لهمملأمورن

اكت!لتوقدالمبكرةو؟ؤاتهفيفادحةكانتمأسدئاوان.كاملبجيل

ئكحالين!أبهحارال!!قدلل!الاقعقتممهكتألقدقياودربدهن!نضبج!تارممإدمقاثييت!خنفال!قازبكا!!ا!سمنبرنمحمدءالهابرجم!

عيوبهفيالنظرينعمبل،السائدذوقهمعوالانس!ياقال!رهذا

علىيرحممثهابعدمثلالهويرسم،اكمالهاالىالسعيفيوباعدهتحقيق

بهحكمنااللذيالم!اسهو،دلقارىءتبينكما،وهذا.ا!يهاالطموحنجميولمفمحمدالد!نور

فيمقا!ن!نا.شاولناهماالالذينالكبيرينالاخرينالناقد!نوعلىمندورعلى

!حكمانينبغيالذيالوحصدالمقياس!يسبمانهنعترفونحن.هذءبعيروتدارسصادردار:ا!فاتمر

العظمة.مراتبفيالنقادترتيبفييسصاعدناقدلكنهزاقلمهعملعلىبه.لي.8.الثمن

يهىالنومحمدالقاهرة
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