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همءيييطىل!ا!يالعوصص!كك!!صألب!عكلح لملهـا

م-

يولرث!-ل!بمصلبز!ام!1

بقهميدةالعرب!ةالقصدةوص!دةعلىال!كاتبوورشننه،ر-عمقالهفيطالخياجلالالدكأورحاولالزا!رةألادابهجثةؤ!

ص!اصها:ا!كبمااللمووفي!فت،ب-فيانننيالمسىائلبعضي!-!رحان(ههروءا(ضىالعربيالادب)توانهالذيما

تهـ!مأكب!اوحابسميومنتء:!قابهءهنقالباهواحرالم!م!انماذاكأواللحق!!فاؤكيرالكا.نبيبيهاًنا("كلو!يس.ا!امة

يالنفتولممقالعةالاتف!ملموانهاءوض!بموصدةؤءهاأنفيرى.تدناالاربيالجوعليالمخي!الجمودوتحريكاللقضايااثارةهو

!سذه/اكصاءرثارحببن""فيحدهـااكءالمن!ةالثودةهذهالىاحدالمجروءالتظنعمعارضةفيالجمودوتحريكيالقضلللاثاهـةلدعىولبمس

نااضطرالىذياًلا"يرحاشعب!منالاغبياء!؟،ءزمجلهالمارمةالثورةشوطا.فب-"وفيلمغالاريق!ذافيهـلمرقدالكا.نبانواصسب.عليه

منانتهائهبعدجرتقدلاءيزيالهجدية"حاولةان،وييدسميس!ايررلعمالقدبما!كبيشعرناآ!ءلىيجم!ءكادالمربيالنقدأ/ندلك،طيبا

هـصلمحبر-ب!دهمنقصيدتهافلنل،انظؤهصببربوقتال!مبةؤراءةوص--دةء؟ءجمسخاعىفيوع"ت"الواص!الوزنذاالعموديوالث"مر

ابدءهاالنذبم!ألانسانالنهاعرندرسانف!بهاواغفلنا-الاجي!الهذهنقاهـاخرىوهفاك،ا.لرةيهذاغيريرىلكاسنلولكئ،موضوع

.)5("شاملةنفيةثورةءنهنحونكاملفنء!ك!لملقي-دلمقالاتركيزانارىمعناالقارىءنشرلثوللمثي،قث4أثنلمتستحق

هـ-زرهؤ-!برس":الاطلاقءلىحكيماليسالمتنبيءان-6الاعتذارمع-الهدف!ووزرابلونوشهخن.ولازمبلمحببامراكاقشمة

مخطئىكانالمعريوحمتى،خالالانتمنشكلبايحكمةاية"يرةالقصكلماف-"وثسصهـء!او"،ليةآالأحكافيبتركهينه-يالمقالىالعبثالذا

أن)صهحأن،البحتربم!الثساءرانمساصكيمانوالمتونبيانا:قالحين.امكنما

ناقصائدهمندثيركيابدايقصدلمفالمتنيي،ذلكقالقدامريأةموضوع!حدة(هاالعريههبئالقصيدة.ان-ا

لللأستصمالصالحاليكوناكاملبيتفياوبيتمف4ؤؤبالح!ملأ!رسلبا؟لىاءرالموضيعوحدةبافس!ال!االلعربيةال!قصببدة"نأتهالءئ)،

لغردقي-"عصرءلى،دتااءتىالمةلاهه!عنىالمتنبي.نمردلقد،الحاجةعندفهـ-ي!،وحدةفيهتننمأنيمكنلاعقلهبانالقارىء!شااتهموازةجمر

ؤصطءخريكأنماللناسي!غللمفهووطموحهالشخهمي"قلالهواسيستوعبانءقمورهوط!لءسىبذاتمهقائما(عالماالقصيدةيرىانيطيقلا

فيالبإسيلثصعاعرلوعني:ضيفشوقيالدكهوريقرركماخواطرهمصرةالقص5فيموجودةضة!الممفوحدةالاطلافطعلى4إكاولالمض-،كلرلىوية

وداءهاليسيالنيالغايةبهافبالغالمتنبيكانح!نى...6بالحكممدصء04القمسيدةتذكقراوامنبعضعقولفيومفقودةالعربية

ولا.00-3خواطرهمفييجريانيمكنماكلللناسصاغوىئه،غايةاننستطيعولا،قصدةافصزليقوالولولمبيتلغزل:اقالو

ويسضت!دحكمههنيحف!!!والاعصرهمنذءربياديبووجد-كادءنبمناىجعلت!ناالهـ،بمممنطريو"ظانها،فقط-القاق،"الىالا"رنعزو

كماادسطوءنيأخذلمو!و)))6("واحاديثهكت!اباتهمعارضفيبهاالكتنإبببمضادتاتطوهطاىبعدلمببهم4نت!عرفالمالذينشكلرائنا

حكمية،بهالةشحرهيوشحمااليونانيةاللفلم!*فةمنيقشبسيولمقيلعملاوليستالأجزأءمفذكة4المربيالقهببدةبانالاعنقادالىالاجانب

تجزئةعاصىشجعتوئ!هاالمتنبيمجدتخدملماللحا.تمي!ةوالرسالة.)1("بذاتهكاملافنيا

ام!،-الرسالةهدهأنمنمئد؟ريقرركما:وبعثرتهالشعرينرراثهشعراًءذا"زقت،فقد":ا)نجنريئيةبسببؤقدتالووردةوهده-2

فيمالىلالظرعلفتتاوالمننبىءمج!دخدمتقد-مولفها"قه*ريكن-كمى!االاجزاء!زرهاوشنق!...وجزآنما!،اقصائطهم!ون،بناممزقنتر

خاصةمب-صةالمننعاقبةالاجي!للوآتهماوهـذافثسة4اراءمنشعرهذا!!يءوزعةن!و!"ثواهدوزرعناهاودأوءق!ىحيطانفيرو:،ثرة

.)7("...للمنهكطفالان...الطلبةهاينموناردعروضيةاوبلا!مةوامنلة،ذاكاوالكاب

ادركئاوهل":نفسهااًثسهألةصولاخر"قالفياللكا"بوسقولنويايفيدناما.!هااخذنا،قدومبعثرةو"قطعةكلوزعةالقصيدةكانت

وهـواووكمهماءمنانهوادعيظديةانفسناؤ،هناان!اامبوضوحهرؤياوو-وؤ،ين،ا!جبرالقاءأواصللأقاإوصنلأ15اوعروضي،اوبلاغيااو

.)8("براءالحكمةمن.)2(.".قصهدتهوقصبناالشاعدقنلالقد؟قصيدتهواين؟الشماعر

وليكلأؤ!يالمقالفييعليهاا!عثوريمكنا!تيالاحكاماهمهبمتلكانبلىلاالموضوعوحدةتفتقدانهاب!والتيالقهمبدةان-3

فيالائدةوالننمميمالمبالغة!وحيتثا!لىالاول:قسمينالىفيهارأييءمبتجدةقص"سنجزءاًقتطاعان)):وحدتهاهـو4نفسصا،نت!اءريون

للتنمعرقناونفيوانربخزشيةالمننبىءبحكمةعلقةالمهوالاصكامثقالاوحهىخبىكاؤنمنجزءايكاقننطاعجدوهـهعنوفيصا"حيويننه4في

مدىيتولالنانيوالقسم،تراثنافيالنظراع!ادةالىوالددوةا!ريبأنعروانككلتقوأانيجبإوضوع6وحدةتصممدالت!ل!ق!إئدا

العربية.القصيدةفيالوح!د"خققبين"ربطعلاقةهـ-نبدولانت!مث!لهااوان"وتجربرقائلهاباصاسيسى

من:ذللكيننمضح،وا!الغةل!نعميماروحتسودهالم!قالاًن..")3(نفسههيالشاعرالعلاقةوهذهالقهمببدة.فتناو.لهاالن!ه!أالموضوعات

للألخىمنالمتهـنبي!م!الىلجتفتلماحداانالكلألبثكلوى-اوعملية،ألادبةاثارنافهمفيلجريمةالنجشيئبة"هـهان"-؟

.للقسهدةتحليلهفشنف-يتهلانهاالشعريلراثنامنكبيرجزءضاعورقدالشاعرلاحا-"شتقصهلمب

حلإلقةينررىتهقاط!انفياصكيماالمتنبييكؤنانونفيه-2وبأسلوببوضوحنفهـمهواقفيهالهظرنعيدانويجبدراستهنحسئلم

رياضية..)4("...،النغعيةعنبعيدصحيح
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قصدةانقاللمأالملميةالطريقةالكاتباتبعولو.خاصةظاهرة.نلكمعىاوا):فادالف!اءواقهامهالتجزيئيةعلىا)ئقادولممه-3

اثاغراوضاعالىاحنىيلتفتولممنفردةابياتاالاتدرسلمالمت!جمي.ءوة؟وعوح!دةقيهايى!العربيةالمقصيدةانقألوالانهمبالجهل

علىىالحدلميخةالهـدلىاساتمنكثيوااناليقينعامنعلمفات،،النفسبةحكمو.تجاربنعكسمركزةاقوال"بالحكمة"المقصودان

واحدةقصيدةعإىبالاعتمادلاالثناعردراسةفبمامعنتقد"أهديراقلوؤدوتجاربهاحوالهمنففسهالشاعراستخلصهابعضهاؤهـيكونالمتنن

كاصهواديوانهكلهااور،عرطروفعلىبل"عيضقىقصيدةمنابياتاوتجاربحصجملةومنومفكرينحكهاءمنسبقهممنمتمدابعضهايكون

يقومانما.المتنبيسرأناتبديهياتمنع!ندقاصادحونىعنهونلومااللكثباوالعربيةكتبفيخزنتاوالنالصبينث"،ءتلها3البشرية

والعفةلاباءايبنالصراعوفبمابالتةوقالشمعوروعقدةنفسيت"ة،م!من:الىالانت!ارةتجدر!ناوهااليهااكرجمة

.اخرىجهةمنوالمدحجداءالاستالىالحاجةةجلامناقحامااقخ!هالشاعرآر،هبملا-حصللو-الاقتباسهذااى

ا!علمي!منلشمىلمحانهالضوءهذاعلى(المتنبيص*!)ءالجنأوأذاءنقيحدتاحدناكانلوكماالمناببنوالزءانالمنان!جمياسنعملهبل

جميعاهاارجاعاوحكمهورفض-كيمانهرفضالىننظرعن1شيءفيط-4فتءكممعوجةنظرناوجهةمنتبدونظرةالامورالىينظرشخس

يلي:ماقيتصياميةا!ورلبالطر!قةواخذناشخصهالىالبيت!فا!دنووؤد"مريضمرفمذايكومن"ونقولءخطىءبانه

سهميفهك!لنوالنظر(الحكمة)لمعنىمحددنعريفاغلاء:اولامثي،ثرااوزتراالخ،صبا-نونجطنوردهوةدالاصليةبكلماتهكاملا

المننبيمعلىالالسسهذهوتطبيق،اللجاهلينواد؟ئناشعرائنامنحكيما.عرهوورطواؤ"،رهنجاربهوليحكبموهوللمتننيحصليكونقدهذا

المقايشهىبهذهالاخذعلىيواؤ!،منكلللذى"ق!ولبحكم.منهالنخرجن-اك!:!ي!ءرفبمولال،فرةرسا!4فيالحاقمبارجعوقد

ح!ط.ليساوحكبم!بانهالحكمالىنتننهيثمومناءكريفاو!ذا).1(سرة!ز4هـن-كب"نحطول-لما)9(ارسطوانىحلأ!فببهااب!بات

اول-فة"هشصالبعضعشديئخذباحكنة"نمتةكانوا"،:ثافيهـ-نسبقه"-نالىابيانهمعإنيمنالكتيرارجاعمداذعااوجما"ها

ثممحددامعنىللفرتصفةنعطىبانافهلم!وفاكاناذاما،حنعالانيازمناا!مدانيفراسطاباان،الرواياتبعضتخبرناكما.العربشعراء

في/وليس.بالحكمةنعتهمسألةمناليهاتهنئاممانفسالىنة*هيؤصيدولضبيالمتانشدهدشااللدولةسيفمجلسحاضراكانالفىبمما

ضمنالحالتين!إتينفيرأ!رقررت!فق!د،هناهذاافعلانفيتي!ذاوقالقا!4!هابيف(اكنبياننتحدثلماولانتلكالساخظةالعاتبة

العراقب-"الادابكا"سةبمجلة،الطبعق!دالمت!ف!بماعناطولا؟لمحثياخرونتيء،اوفلاندلأنؤولمنماخوذوهذاافلانياالشاعركلنمسروق

.ارتامل!زرالمجمو!وا!،عرحالةفينةكرتجعالنااالادبمجالسفييحصلكان

المذصرمقاني!ب!لهررا!كطامقدماتدلىبناء-والمةجبم:انتاتامجماسدبمرلامهتبيسان!ا!راءرراءاطوذلك.تلكاوالقصيدةهذه

ءرؤتالذيبالمعنىحديموووو،ذلكمنعنديشكرلا،حكيم-اء!لأهالثمعررجالمنواعداءحسادالدوولسعيفووىوغيرالدو!سيف

منت!ئجدها)ذيوبالمعنى،ا"قالىهذامنسابقهوضعفيبهالحكمةربى،بمظييسالابيقيسون-وغيوه)11(خالويةابنمثلواللغة

الاصطلا!ك!بالمعنىفيلسوؤ،ليسو!-صو..الجاهلية.بحكماءمي!ك!نساوالمبة!رةاللجديدةبا!فكرةيأتيانمنها،الببوممقايششاتبهلا

وتحقيقهل،تالفرصوضعبصورةمبوبةليمستاراءهلانللفلسفةانيعرؤتوالش!ا!ر،اليهالمسوقغيربالتشبيهاوةدلالوبالفكرة

هـذهانما.الفلملاسف!ةعئدا"لعزوقةوالمنطقالفكراساليبباستعمالالقداءىش!راءناانالىاميليجعلنيوهذاوستخللستعارضقصبته

اكثرالعدميةلتجاربهونتيحجةبالناسلاخطكهرة-جةوالحكمالاقلأارالاقكاريتصيدون.داثواانم-آعفوااثمرالىيندفعونيكونواللم

وتمحيص،اوالفلسفاتالدنبقراءةعأىمبنيمعدتفكيرحصيلةهيمماان!للىقيحرصونجيدةتهيضةانفسهمويهيئون.نصيداوالتنثمبيهات

!طث"اعرالبضريوان!انوا!ريبانهوا!ود،اذنحكبمؤهوالاسماععلىليستح!ذواشابهوءارحكم،بلاغيةنك!اشعرهمهنوايه

بخسالشصبإلحكمكألهالن"ادنعتانكمالحنهشاءبىبتهسلب4ليسطرأيياك،ش"نشي4كماهدايقولمناثم،الخصومويسمكتواالاقرانيبزواو

فيالفكرةالىالاشارةالهقادؤالىادالعلاءابوارادانما4لشاءريئمفهمحر)،كانالصحةالىاقرباوص*ي!حاذكرناهماكلكا.نفاذا،الملائمة

ادبادبهمفميانيصحاللذيناك"مراءمنالفريقهذاالىاو5شعر-ك!ةصولالنقاد!آهوماالحاتميفعلهبماالشكفينفرطلاانبنا

"صنشيمئاالبعضسلرىوءقد،والخيامالمعريوامث،لامثالهمناللفكرة!الادبتارإخنعاهـ-جلانمددووناننا.سنددونماو"صادرهاالمنننبي

و)نكنالمتفكيثغرعلى"ال!رةادب"النعتهذااضفاءفيا(بالغةانإضمااهذامعنىو!بسعلمالادبانهذامصىوليس،علميةبروح

ولمب-نوشاعرفهـوعديدةمراتديوانهفينظرياليهدفعنيالذي!صا/5!عتخفلاقضاياهلىع-حاكميناولهمؤرخينالادبدراسة

ببعدادالادابكليةبمجلةالمنشورمقاليفياوضحتوقدمحددةفكريةال!ري!قةفءعملآن!والمل!كأباللواسةالمقصودار:العابةيةاللدراسة

اللى-4وجودفييشكانه5/والثواب.بالعقابولابالبعثلىؤمنلاانهمالحكنلالتخراجوالظوآهرالشواهدمنيمكنمابجمعالا-تقرائية

تفس!رذشبالابيقوريةالفلسفةهذهالىيكونمااقربوانهوالاديانالانحف،طيةوالفرة"جاتالعندياكإءلالىلليس-امكنما-والاستناد

نحىوقويةاتجإهاتعندهنجدكما،ضاتاالكامنالانسانومكانةالننوالشاهـرمننطلبلاونحن،الوضوعيةالحقائقاليهتوء"لمهاماالىبل

فل-!ةمنوثليئاا!دارونيةمنمسحةعئدهونجد،هعانيهابكلالماديةاواثرهيقولفلاالاستقرائيةللمطريقة!تورملاعالمايكونانالاديباو

احتهعتاناموروهـذه،ال،فوقيالل!ريةمنو!محةنيتشةعنداللقوةمه-!انوعكلجزئياتلميستقريءانبعدالاذاكاوارثميء!ذااحب

واالاتجاهو!فاال!بريركلمبررابالمادية.عليهالحكمجعلتشخصفيإمعا-واأنو!ؤرخيهالابدارسيمنناللبانحنبل،ي*باآوأير*ره

الخيامفيبعدهمنامدعه!هتالوبفلصفةيتعلقماوخصوصابعضهبكمانالاخببرارادفاذا،الالبدارسوبينالاديببينوقرق.ذ!ك

.العلاءوابي5وعصراثاءراظروفربتمسثماولاكالهشعرهيقرأا!4فعلإشاءرغلى

نايلز!ناحكميةاشعارهـنلهيئسبمااصلدوبمد:رابعاانوب!د،4اسلتزمتالوضوعبلآالحقائقتكونانبعدالايحكمفلا

تسوع"الىحاتميةالرهالة"وفيسرقاتهءنكأبمناؤوالفيننظرالث،،ءرعنالقهـدامىالم؟رنجناقوالذتكفيبماالا!انبماتكليسةخفد

فجدهناحكممنعشهعرفوماارسطوكتبفيننظرانناوعلي،خاسالخبب!ا!جلالالدكهودكانوما.اتجاهاتمهوشوررهفيلمفةالمشوالمؤثرات

لغهرهافوبةالحهـمنشأملثم،اليونانيةاوالعربيةالك"بفيمت!نالرةي!ة!دلم4اؤلؤاالعربيالشعرفيالوضوعوحدةفياحكامهالى،صل

،لاتصخل.لممسهلممينكاناتيماالاخرىالامماوالليونانسكماءقدمماءمنشعرفينظرانهفلو،طبيعتهااوضحتالتيوحدهاالمتنببمقصيدةالا

دنشا"؟نبىشعربهاكيرطلاللعظاتتاللحكمهذهبعضوجدنافان،بهاوؤ،رنووازنكا!"المت!نبيفنيالعربيالشعرفينظرثمكلهالمتنبيء

بت،ماالتأريخ!طالانصالتوافرمعاليوناناوالهنوداوالفردطمنواصدفيلهالعربيالشعربعضانابيمنهاواحكاممتعددةاتجاهاتعندهلظهرت

علميةوايجاباسلباالليهانصلا،بزيالنف6ئجتكون4كا!ذامنواذنر،يناواناعمظاهرةالاخيرهداوار،وحدةقببهيىس4وبعضموضوعوحدة
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تضمنانهسالوجدناالسللإةالدعواتهذهدواؤعتحليلاردتولوللزضراءالكاتباتهاموبصدد.اهوائناصسبللاهزازوورضةغير

وافكراتراثهممنايديهمبينماانمناصحادهاعندبالخيبةشعورا،الوحدةمى-نبخط!وهاا!ربيةالقصيدةعلى)حكم"!بالجهلوالنقاد

ه!ذهمقابلوتمنبانجديدينىاويلائمانيسنطيعلاادبااوتشريعا"،العربيةا!قصيدةوحدةعلحمدثوىأنعلىالتأكيدمنقيمندوحةلا

ىالفدودين!ؤلاءكانولما،الحاضاحاجاتيسدانولا،الا"ورهـصمحمرةوهمم!ؤيد-هااتهاميصحفلا.بعدف!يماساوضجكماحججها

مش"قمسكينضللهالماءلى!تحط!ونافافهمرباظمنباكأركبماالم،ضلادليي!فدملماًلخياطجلالكتوروالد،ادلةدونبالج،لوقراءنقاد

واناء!ولهمهسحطالنظريعيطواانال!الىمنطاكينفقطبالاصولالشعرهذامنلارهاعمدااخننارهابيقصدةاسنشهادهسوىؤولهعلى

ارقدب-!شعرناالىينظرونوا!ذين.للهالحافرمفاتيحفبهايجدشا!طالاخثامانوواضح.س!حكمى!القاعدةعنيخرجالذي

دعواتنفسهاتصوغبمرارةيشعروناقىقدمايالعابالادبيسقارنوز4ثمالح!-!انايتقيرائيةا!،!الادبيةالاجتماعية،الازسانيةال.دراساتع

حت-ا!قد!،ءفعلهوماشعرناكلانالىالدعوةهذهبفتلاءنرذاريةاكثرفيعلىيهولبق.ىقللجؤئياتالتائمالاسهخراقلاالتغليبعلى!تمد

جديدمنقزاءتهنعبانوعلم!ب!نالهصحيحةقراءةليسهـو"ذاعصرنا،تلاستثناءمجالور:ةى!صهـ!أوجميعهاءلىلاوالافرادالحالات

فبهيهلنءراكءمراءوا!رهاا!دماءألإكوضعهاابرة-!?قابسءلىنجربةءننابعشعرللونفكاتبياقص!يد*بما.ؤيهالوجدانيواكمعر

ة"ونا.منيجدهلمما.القمبلدةموضوعوحدةمنجوانبفيهتتواقرحقيةية

النظرانو،،وائمجريرةكماالمأضالىالعودةاناثكيمولس!ت!،تضرلاازهااعننمقدفانيالتجزيئي!ةعلىالنقادل!مهعناما

بصرفحالللسامنهمفرلانافعامرالواقعفيهوانما،ض!لألةيههـصدها-تعملتبي:طالمهمل،ذاالوحيدالسبيل.؟نتاذاالاش-!ر19

فنفرطالورلمودة5!ذفي.ن!رطالابشرطولهن،ضرهاونفعهءنالظرحكم4لاعراضبلككلاًاثلمعر!ف،م!.اوالقه.مدةلف!م!ليسا)م!جزيئهبئ

ا!-لطالنتائجونجلانوبشر!،السنينمثاتبذلتجمةجهودفيفههـ-انبل.بشمعرهاوبالشاعارهذايرفوولا،وبلافيقىونحوية

هدهنانتوان،والاو--لملأمالادهغةالافادهاالوص!لءإىررظاقرتوالاوالحكميةوا!ويةابلاعيةاالاةمهاداتفيمفهامفرلاجزصضيةالت

والشيمابوانح!ب!اةالموتسنةفان،مرارةوفيهافنا"لائمةغيرالنضائجاللحبنسياناوبالحمىاللحمىمعالجةءنلىكأمحدثتلشخهـصيمكنبرلف

بل،فقطودمكلحممانالاف!بمستشملوالفسادوا!وناوال"رم"الداءهـكبماتكاباهمبماوداوني":نواسابيبقولويس!"شهدياللحب

انضيكما،وحضارته4تاريخوتئ*ملومؤسهاشهاونظمها!*،رهل5وق-ذاهـ-منهااوتيبالقصيدةالاتتضهادمنانكاتب.بريدهمايطهقان

ءنجع،لارارسنزارؤما4درا-نرحقدرلىؤداووادبنااناد!يلااسنوابمقصي!دةجلبمنحينئذترجىفائدةواي؟عجزهاوالنبيت

وكفى،كثيروناحداليهميلتفتلمالذإنوالتتيمعراءمكيدسةفالمخطوطاتاهـىتمتلااغراضهاوبعضالئصفبهـذاالاس-ضتمهاداجلمنهذه

منذشعرناة،ممنعليهسرناماكلانودعوى،نتجميءالدعوىهذهمثل؟بوش!يجةوالرهىالحباوالمخاسبة

الاخ!يىرةالدعوةان.اخرشكيءخاطىءسيرهـوالانحتىطويلةآمادممو-اةالقصبنماللحانمنايطلبانفيالحقلللهالكاتبان

جميعبرفضالقدامىؤلارقنامتعصببمابعضسلمكهالذيجميلالس.ثبهوهـ!نت"صائباحك!،!طيونفيتهاكطءرفتف!مهـظروف!وان

ئلالمساحولقدمتاقياًلا-لاميةوالحماولالفكريةوالاتجاهاتالمذاهبالاستنتهاداتف!ه"دخللاقطعاوهذا!لهمؤرخيننكونانبشريرطة

وور-ن"ازبدح))نجنعباينالراشدعصربعدوغيرهاسيةوالسبالديني!ة.اشجمهمااوحكميلغرضوالاؤتباسواللغووةالبلاغي!

دونجديدمننفهمهـماوالسنةالكتابةالىنبرالمبابالرجوعمناداتمثمقنلنقارنامنالمقدامىعهـذ،!اسارال.تهماالاحنكامفياالتجزيئيةان

ولحصرالراشدينءمربيناراءواااجتهاداتمنؤهـممالنخويجاتامحتباركت:!مفيوردولوكذبكبيتاغزلهدااو،بيتاشعرهذا:قواالم

.الانجاههذااصحمابسشلوحدةبضرورةالكاتببهيث!هداله.اللذيممارنتيئابنقولمثل

ون!ئنفرطوانمراراالجهدنضيمانانفسناعلىاشفقانني،الجدرانلزخرفةذاكأوالبيتهذااستلالبذللك4وشبه،)12(بيت

ل!لنعظياناعني،انحضاركطالتوازنبى"ألةطريقنمابدايةفيا!قدإ-مانتعرفوان،لىبباوليستنننيجةصيالتجزيئيةهذهان

الادبالامريخس"--اوبقدر.منلساوياجهداالاهـميةذاتالمسائلامروؤطوا،النقديةالمقاييسهذهيتطلببلبطبيعتمهيساعدالعمودي

ادبنا!دراسةال!ت!يرفيذلزلناوماالسنينامئاتبذلناانئاودراس4يبت!دعهاولاادطز!الابف!ىكماالنقدعيةالمقايشىيكتش!فالناقدان

تراثلدراسكأمهاوياجهدانكرساناكاوآن"تراثنا"أقساموباقبم4يعالجايذيالادبنوعمنتننتصأالنقديةالمقاييساناي،اعتباطا

لتت،هدكهفناحدعودمننخرجانألناوآنالكهفأوولء!لاننا.الغيربالل!ربي!ةالتكلمبعدوجدتاًلعربيةوالبلاغةا)ضحوقواءدانكماالناقد

اقلهوادمبيلو.!ههذازرسهءاباناعتقدواننبم،الاخرينعند"،دليلالتجزيئيةوهذهسائدةكانتالتياللقديةالمقايشىؤ،ذه،قبلهالا

المعنيينمئاتانامةللاالعراقفياشيراناستالايعفانني،القل!منعنو-،!ا!دوحةلا"قأيهبمىو!بمعقمهأوالقبدأشعرناطبيعةعاى

ادبناعنو*لكتبونيدرسونمعيينالجلوغيراجامعيينا،لإزرةوالارر.رالورناالقافيةوحدةعلىؤائمغربيوررورمعتعما!لناكلما

اص،بعبقدرالىعددالااشيرانا-*طيعولكنض!ر.لا،والاسلامياللجاهاك!ذكرناهاالتيالانماطتفكفييسيرشعركلانوتعميمخههماروبئ

الكافيةالوسائلويمللأوناتةربيبالابيعرفوزاانيحاولونممناليدالت-يالقديمةللممماي!يسوؤقاحتمايس!بروالمضموناالصورةؤبسابقا

الهونديةبالاداب(صكاالىالاتنه،رةارتاذااما،الغرضبهذالل!يامللذمرانند،بىةالمقايب-!مقابلفبماالةهـاءىونقادناشوررائناعندنجدها

والمعةيبنبهاالمختصينمنصهءيكفامأنالوس!ام!بركاادبواوالصببنهقىيدةاللقهم!نالوحدةعلىألكلامعندقلببللي!رسأكرهااككيالعدب

الصةر.هي.لمربيلآا

بهواعنيالدكتور،ومقالمقانيصلمبءنالحديثدورجاءوالاندرالسةالىبردعوةتصا!أنا!ث.هااعناريدار"بالاخرىلهوالمث

رأحم!طةيرليوفيما"اللعربيةالقصيدةوحدة"كشض4النتمكراللخياطجلالالدك!هوراشكراناقيداءليويحاو،ادبنا

هذاالىعمترالتاسعالقرنمنذالغربيينمنكثرانتارللقدلان-ش!ي!قةافهـارمنمقاووضمبما-اللؤصةهذهلاتاحةالثانيةلامرة

فقدانالى)13(هـ،يلوكوجونستبورتاديزموندءنا!كاتبذ-لرهاللذياءيادةالىدءوتههيتلكغنهااتحثانمرارااص:تهـألهءنات!دث

كما.لهاوحدةالبيتاثاعرواتخاذالموضوعر!حدةالعربيةال!بدةفيقيلدالذيالانطلاعالقراءاتحماناريىولسش!،ادبناؤكطالطر

وحدتهاجززياتادبا"بأنهادبناعلىحكمهفيمندورمحمدالدكوران.ملياهذه.دعوتهقراءةبعدنفسي

علىصيعتمد1()("اللطريخيةالموقعةوالاوالاسطورةا!فكرةلاالبيتفولن"الن،سيخرجوقدعج!يبةاغوارا4الانسانيطنفس!ان

والعربيالفربيابالادبالمعرفةمنجيدحظلهضاقدبالشعرمعرفت4يعجبوقد،نفسهعلىاوعليهـمهوينكرهمامعبنظرففيماشخص

وبقنر.لاصقةنقطةفيساشيركمااللقدامىنقادنا(اقوالوعلى،معالمفدية.السرتنيبالدعوات3ادهدهدعيتهبانفاجأتهاداالعجبكلالكاتب
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اتنأسبوأالانسجامفكرةامما.!درجةبعدمن!ح!دةيلر؟ياضمنلسطون"3ةابالىالرجوعبنايحسهناًلغربيينباؤوالالامريتعلتهما

نجدالعربيالشعروفي...اللعربعنغريبةدائماظلتفقدلوشبقياالذىا()ع"الاسلا"يةاللفلهتهفةلدراسةالمدخل"بالموسوم"جوقي

العربيةالروحا!ا)لعنقريةنجواحبمفيتقدملمامشابهةلملاحظات"كاناالعقلإقىخصائصفيهـورايهوولاببمريناتمنكلرأبم!لنايوضح

نمودجتعدانقصيدةان.والمبالغة.انطباقعلىيقومانهاذ،الاخرىلمرةعمهالعربيالفنفهطصيرأيهموخصوصأ)16(العربيةوالحضارة

.بانهانظامغيرمنوتسيرالؤحدةمنتماماخاليةالقديرلمالعربيالشمعر.وادباوءوسيقى

را!ةبرفيببعضبعضهاالمقروناتنؤسعاقاوالاطالاتمنتتكونكأاب!ننيقلا"اداميةااللغات"تاريخ"كأ،فيرينانيقولى

يرتجلاالعربياكماعرانهذامنفضنتجانصزرارولكن.منطقيةالىتصالتراكيبادرجاتأهـدىء،مةالساميببنينقصانه":4صوت

الشذيالبيتفييفكرانغيرمنهدىهيرعاىويسييرحرأارتجالاضمبهيرلعنونماداخر،كاملاز!عبيراالفكرعنللفعبيرضروريةنتهبرلهدا

لىابقة!خطةودونفظمهسبقمايليبعفهانفس!هااللجملضمفييفثرونلاوووم!واحع!جملةفيالكلمات

ؤ-!ه!كمى،اث،رؤ-،العربيةالف!نونافيفانهالقولوجملة"ئبمااللانهاالاساوب"هوطلاليسارسطويقولثمالمحا!لمور،مبمضالى

ا!"!تلكهيبالذأتءالىمائدةالطريقةاننجدوالن!تااوسيقى!يآ!كاطةواتجملةتتعارضالتيالمضهـال!ةافيزئيلتاطريقة!ةبعالدي

هذ5منللطبيعةال.ىيرجعالوحيدوالغارقالزخرفةفنبرحقت!سمىفهكيعنده!المفضلفالشيءواللابئيةاليونانيةفبما!عروفةتجانسها

تكونالزخرفيالنحت2نؤد!ماامثلانرىفبينماالخ،صة4وحالفيعالفنونويزتهولىازودهاالع!ربي!ةافىخرقةهوالمعمارفبمانحألىهولماالبلاغة

ءدهـهـةمراداواحد!ندسيلرسبمتكرادااللحقيقةاللعربب"يقةالطرالأثى-رهـ!العربب"خارؤءالر!نوليمهدا)):ومعلقاشمارحا4جوفي

حط،صء.!صقىقىارز!ر4ءكالقيالا"خرىالفنونبعضفيالحوادتزرىا(رينأن"قالكمافحسباللبلاغةوفيالعهـ،دةفيالعربءندلفلا

اختلا!طهـصب،1هـ،!لىبعضبرقاببعفهااخهـذاوجنبالى."لدبر"مالمفضلهوالعربيالنور!طرز))نج!العنوندلفبماذىبل

.؟()."!ت،اؤخ،رفمرددفيرتكراراالاا!حقيقةفيليساك!شاوالطرزوهذ!

ي!نفرالعربيال.ورنانسورنيزرىكماهذا"ة"جوتقييقولواخ"راءوضء!قون،لع!حهاالهزخار!ط5واووذ،بعضابجانببعضهايوضعوفييسنسات

الطربرور"الىوينونالارياللفناهـانسير"دالذيوالانسجاماتناسقامنب-دلأها!ركيبوهذا.االمراتمنخاءطءهـدأوتكرالىهووشد!!ترك!هب

)121."جنبالىجنباالانتهياءوضء!رداي!،ويعجببهارو،?"كت:واالدينصهـ"رةادر)هاحقي!قةوتلكالعرب!يةاء!ونجميعالىسىفي

***.ا()7"العرجماالهنثن

باثعرالخاصةالملاحظاتهذهالمحدثيننقادنامنكثهرنقبلوقدعننقلا"التونسيهةتاالمدزيا))كتابهفبملابيالاسهتاذتترحوقد

روردهجن!ه"جم!اسالسعلىالقائمةوهيالع،ء4انظريهاردضءع،العربيهئدسيةصورةهنفذ-العربي-االتالان5".فيقالمتن!ابهارآيا4جوتي

ش!وبروعتمنهليآ!نويمثأوناللعلمربيضمسا"!طجنسبيناكةرشقل!صاويرسمالخطو!اوييملرورارايلأرر!اثه!اتلىاوافبا!ب

بصضصح"بينالبعضحلطوقد.اليونانيمثما"اريوجنساخوىالنقونتىي!جدماودسيعا،له/بئلاذها؟عمنؤربط?هاولالىمتواريات

على-صا&ماس-ربينوا!ربيةال*قل!4صوقوالاوص،ؤط-الملاصطاتهذهالىحاجةغيرهـقادادء،!ةم!اوبذلكالجدرانغطتؤرالرصرؤ*4

سضدذاتلاي!هتوالسامي!ةالآريةالنظزيةانمع"لمهطآرياساسمعيحنموضوعآقايستندلأانزخ!رف!فالنقش.اخرىجديدةنقوش

والقدماتالظواهرصح!منالبعضعندقوتهااستمدت!انماتأريخيحسطبايتطلأبهذاأناذفبيهيعملالذياررطحواطوألىواحجاممتهق

،وادب،-فنهافياللعربهةالمقليةاصحابهابهاوصفالتيوالاوصاؤطزخرؤيةوحداتاضافةعأ-ى!!هسانهبلعادةالل!،ناليهيل!لا

صء-ةفانالعربيباثعرالامريتعلقماوبقدر.وذاكهذاونجبر-ؤ-نفكاللخطةان":ايهماو،ورول"بحضالىبعضهايضمجديدة

بمقابلالسر،مياللجنممىورمألةالىوردهـاشيءوالوصفاضتضلممخىصات!يءتفاصيلهاأنبلال!انؤكرفيواص!ةمرةوتتمتئمولاالعمارة

وورلممواوويم)22(الاجءماعيينالك!ابمعكغمعكنتواذا.اخرشياءالاركياقالاولىوتضماتثءوسهيالتينودق!ةقظ8ركمارويدارويرلداقكرهالى

جلامنالساءيةالاريةالنظريةهذاههنا)شرحهامحللالابابارقضابعض!الاجزاءوضعء3.لكونؤإنهاوجدتانصدةالوأء،،الاخوى

وديزموندوجوتيهولابيرينآنبهنعتالذيالوصفبصحةواسلموكذلك))."الفهنانالحملمنالمقه"ودال!رضهت-تؤ،!ه!ابعضبجوار

هـنيف!تتسآنالباحثعلىفانالقديماللعربياثعروسواهموءةدورفالمؤلف!الاكأرىبجوارالواحدةاقاصي!صه،ءهالقصاوالروازييضع

اهزديم،شعرناميالوحدةعدمظا!رة،الظاهرةل،تهجدءدتفسيريحهك"سببالقصاصايجدلالذللكتحركهرئيسيةفكرةالىيرجعلا

ف،نودراًلى،4تعاليلاالنقطةهذهتشاولالىالباحتبنادءوكئتواذاهـنهـحنقصىقفانيوجبمايجدلاكملمكتابهاتامعلى

العربيةالقصيدةف-يالو*دةهـدملظاهرةاراهالذيالتلفهير0)18("النقوتس

!طبن:منل!.زص-وو"!اور4يقومانيتهيأوربما-الهللاس!*ءبئ،عامةبصورةالعربياوالمنانالشاعوانيلاصطجونجبهانءلى

يش!رلاالشاءران:الجاهلياثسرهدف.،عأىتنصب:الاولىوتقليدلخطةوفهـقايسيرفانه،موضوءوحدةدونويكدسيجمعانهمع

إ"القبباهالتعهـىجريدةهيالقصيدةفاناولذلك،4بقبيلةبلبفردينههـ--انواذا)).:فيقول"وليلمةلهلمةاتف))ب!لم!رفوبو،يرةبدللا

هـ!ش!ىاغراضعلىهـةايواص"دةالقصتهحويولذلك،عامةوامورهاالعجيبة4مجموءنرجعلؤ!د"وليلةلةليالف"لهت،بالعربيالمؤلف

له،يقريبرثا؟هاواللخأصحبهيكونكأنلكطعده!يشخ"غرضبيئهايرجطعدتكلا،لبهنهماءنطمبةرابطةدونالاخرىاحدا*،تهلوقصصا

الهـدؤءضمشمقطعاآو!طرايبقىالخعاصوالغرضاورتىالأهـ!اول*ن!ىة!رتهع!دم"اد-ىأوالاكلربادىءالرلممومهالخطةؤقدانالى

انتفلات!قلبهذااصيعو(لم،.القبيلةءناللجم!كه!اتعببراوهوالاعم.نلاحظألص،نابل-لابيالاستاذيرىكملم-"امامالىوالنظربصرالت

!أخزةءصورحتىوراءهيس!برالفمرهذاوظلللأميالا!اشعراالىاسض!لاكمن!زر4خطتببنتكراز4اي؟هـذامناًلنقببضءلىالامران

والنظسمعلب"الخروجا)كباس!يينالشعراءمنج!ةحالاولنبعدوصتىالحاكبةقصةإياالجميلةقىالر"زب4القصحثىبانوذتك2باكظا

اسه!يماوزهـرياتانوا!!ابياتخمريافي!ظهـر!اموفويمةوهـرةة*هنالقصةبدأانالىعمدتانقدرتهامزايامنكانالتي"ش!رزاد"

اؤ-ولى-ارةا-فيامرياوشغدالوجداررةالمنبيواشزارار!اهـ-4وبهـ-ذاالت!اليةالليلةالىاتمامهاءترجىثمالفجربزوغفبلاللجديدة

)23(المد.بحفي.خاصةعديدةقصائدفبمالشعراءظلكلههذامعوحنى)91("العربيةالمقليةرطلمبهاارتيالت،مةمجموتلمهالوحدةاولكتابهجعل

ؤصائدهـطجمل"فييظهركماالجاهليةالطريقةنفهىالىيرجعونالعربعطسدالموهـجمقببةالفههرةفأنوبالاجمال"جوبلمهيقملثم

..الخادهجاءاوالمدحثملثبيبوآبالطلولتدأالتك!وسواهالمتنطيمهماثا-كأواص!ةوآصولل!قوادطدخاضعةالمنطقي!ةأ.فكرةاشآنتهأنها

تبحصاناال!صورعبرحاولتالعربيةةالقصببا،نالقوليمكنوهنامتلاحهقةتقونانمنبدلاببعضبعضهامقرونةالوسيقيةفالجمل:تماما

!8



واعالمجامقاماليرضيويرثيممدوحهيكرهوهوويمدحيحبلموهوالشعريةالفنونبعصفيفنج!تالموة!وعووحدةالقميدةرحدةا)ى

ؤصيد"4.بروصدرابطانفسيض"فينلضمهسانير!مكنلااهمبالد!جبوبهيملأ"ضعلق"اهغالبفيوظلتالوجدانيالضممعرفينجحت،بعضهادون

رالشاء5إفسرو5ش،عرويفسرثاعرهنفس.ء"3الى،إردالذياقهضءوررانسصبانوس!رى.الرثاءفيوحتىوالهجاءالمدحفيمالقديبالاسلوبأ

نجدهماوهذا،فنيوصدقءكل،ناةوءز،طواعمةينبعالذيارووررهوتجربةعسالعبيرف-يءراقشنااخلاصمقدارهوالازدواجيةهذه

الوجداني.الشعرفي.اصقهناعالقضمعرواصطهـناعهتكسبهومقدارقيةحقيومهاناة

وانهشاير!أللمم!يئقىصفاوهيرلمبركاناشفقهيقالمنانواعني،العربيةالقصيدةاسماوباواللصورةءلىتنصبةالثانية

ليسشعراشعرهيعخبروالافواهاالك!بومنالاخرينمناوصاؤهايجمعاللعموديالهـثعرالىاسءلىا!نظمانوهـوال!يهالمحتانلىجمقمابذللك

يمهدقو!-ذا،خبه3وورتبهللفظها!4-وىناظمهوبينبينهصلةمنذاتلمهايرجهلااي،اةهككاهـ-نالقصيدةيحررلااصد41الوزنذي

!ءبةابنمارسمههنوالءلمىيسيرالذياًلعرجمبا(نت!رمعظمعلىهـ-،نوان،الواحدالبيتلاكلهاالقصيدةا!.،سهاديناميكيةوحدة

الجمي!عيفعلهآليشيفيهووازماتجربةاومعاناةعنيص!رلاوالذي.ؤقطرثاءتكونكأنالموضىوحدةلبعضهايضهـمن

الحمع.يفملهانويجب
...هـ،يؤيدومن،ا،خريرنوفدورجوت!بهاحكامادهسابقاؤلتلقد

اللامئعرعلىالاتتطيقلأثمرهوصدةلثا!افينتمىانقدعوىاحكامهيالقديمةالعربيةالقصيدةفيالوحدةعدممن.ا)يهيد!جون

الدكوربهـطالىث"دالتيالمتنبيوؤصبة.النت!ا!ذاتعنالمعبراوواءاؤوالاورأسعنا!اطجلالالدكتوراغنانيوقد.صحمحة

النوعوهذاس،اشناعراذاقاءنالمعبرالثعرهذامن!يهاللخياطجلالإهـونانحصنبرستانهرتنيقابنءناة"بس!فالحكمللهـذاالم؟،دة

نابل،بقائلهربطه!طالمنبيغيراوالةضبياحديغمطلماك!رمنابنؤخجد،المقياسهذااضروقد"...تفسهقائمابصتكل))

وورهمنونىسكواهب!فسهقخرهالىاشارواالمتنيمءنقيوامنمعظموكلم!ةفصيدة..الكلامجملةويسمى"ويقولعليه.للاكدخلدون

بذاته.والصقهشعرءاصدقيبانه!تلوصدهكلامكافحتى:لراكميهفيبافادتهمنهابيتكلوينفرد

هـنا!هرواالعربيةالمقحصيدةوحدةعهدمعلىتكلمواا!ذينا!نسيباومدحمنبابهفيتاهاكانافردواًذا.بعدهو(ماقبلهءما

غيرهذاانوهسري.)26(الموضهوعوحدةانتفاءعلىاوحدةامعنىافادتهفييس*مل"ااقبهيتذلكاءطلاءعاىالشاءرفيحرصىرثاءاو

الشعىوقارنااذاالاتفهمانيمكنلاالقصيدةوحدةانوعندي.كاف

المصعددالحديثلاورمر.الواحدةوالقاف!يةالوزنذاالكلاسيكياللعرليتعريفهفيهدايكررثم"كذلكاخوكلاماالاصرالبيتفييستانفثم

...والاوصاف!الاستعارةعلىالهبنياًلبليغالكلامهوالتنهورر":للهعر

ضهعرفيالطليعيينئناصالزاوقصافينميالعضىكمالشلدها!امثلعهلئدهمكلفيمنهاجزءكلمسةقلوالرويالوزنفيمتفقةوباجراءا*صل

..هاغراضفتيبةابنويعدد)(؟("وبعدهؤبلهعماومقصده4غرض

عندذجمصاكمايثةال!!القصيدةث!روطيرسخمللديىلكللمال!خصوصافيكرانالادباهلبعضوسمعتمحمدابوؤأل"!قولالمثلىالقهيدة

بم!بجلبماطلواح!دا!ناحدلمعنىلقال!في!هىائوضهـبحشعرأرعربيلزئن!خذنحينئدبيينن.كلوصلثم..وا!إهارلدمنوالديارابذكرفيهاااقيررانماالقهببدمقصد

في!قيافرتوان،ا!ودالب!بتاس،س!امحاىالاح!الو!4زقومانمناشوقققدافعمفاذا...الوجدش!ةفنتهكابالنسيبذلك

وهذا.والتجزيئيةوانظخيرللتقديميصلحهناومن،الموضوعوحدة...شعرهفنيفرحلالحقوقبايجابعقبلهوالاستماعاليهالاصغهـاء

ناءكنلاالة!ه!ةفوحدة،المجربالمجدانيالشعرعلىحهتينصقورتثهإريحافيبأ..الرجاءحقصاحيهعلىاوجبفدانه!لمفاذا

كائننموهفيعرالشهاًن.نظمهاسلوبماعرالنتيبدللماذاتماماتهغبينوعدلالالالليبهذهسلكفيالمجببدفالشماعر...الم!افأةدلى

القصبد!اسلوباعنن!دنااذاالقصيدةفيوحدةنجدانيمكنفلاح!فيمليطلولمالشعرساغلبهنهااحداوايجعلفلمالاقسلمهذه

يد،القصكانتوانا!موديالشعربهواقصدالبيتوحدةعلىاللقائمتذصوف!)5؟("ازيداالىاظم!وبال!وسيقطعولمالسا!ب!

كفيل.اوحدهوالصورةالمضمونبنالتلازماًن.عيةموضيوحدةذاتالقصلىةعلىلااليتعلى!بانذاكالنقدمقاييساًنجلالالدكتور

-اراداللذيبالمعنىالقصيدةوحدةالىبالوصولالمظاهرهذهكلمنستمشجانيمكنؤماذا.واغزلهبيتاشعرفقالوا

اهض-جم!الجديدةالمقايرءبسبيانالىانصرفانايجإزاالخيررمنالعرسهياثعرطبيعةاناعلىيدلهذاانع!ندي؟ا)ال!رإمةوار!اييس

سنطريقومئها،يتالحرالشعرعهـلىتمرفانيمكئناهابواسطةمنتمىتهبالنقديةالمقاييسانسابقااوصعتوقد،كذللكهيا!قديم

كي!قيالكلاب4العرباللقصيدةاستيفاءهقدارسنعرفوالسلبا!ركانواذا.ا!دمهـ-صيبدعهاولاالناقديستنمسفهاالمدروسالادب

.والصورةالمضمونفيالمنشودةالوحدةللخصائصالقدهـاءمنبالادبالمشتغلإتوجمهرةنقادناكانواذامنافرداالشاعر

الحديثاررمعرمقاييساولقن:بالمفمونالامرينفلقمماوب!رأفحميالاغراضوتعددالبيتوحدةفيوا3و(ربلاًلقصدة-زأواًقد

مو!د،ادبيءملههااقهءريثةانهرةان،لهطاوليىمركبانهماعلي4سينطبقنفسهالشاعرؤانااثهعرذدوةالواحدةالمقصيدة.

وارصيا!ةالموضوعو!رةبلاليتوحدةلي!ت!ااو!صودةوالوهـرةانيمكنفلااخرحيناوقادىءحيشاناقدوارة."ءر.سواهعلىينطبق

والنسجالتكوينفيوحدة،ديناميهـيةؤصيدةانها.كلهاللقصيدةقهىوفقاينظمكان4نفكلالشاعران،ومقاييسهابي!ئتهعننع!له

معنىلهـ،ليسالزيتيةكاللوح!ةانها.ىهاقرئتاذاالاتفهملابحيثاهقراءنت!مح!ينماانناذلكومع!نى،النقاداكتشفهاالتيالهاييس

-الجشتالت،مدرسةاصحابيهولكما،اوكليةنظرةايىهانظرنااذاالاعهدمعنمس!ولةغيرالعربيةاللقصيدةوانعقوللهمتنقصالوحدةبان

ع!ىتلكاوالمقظوعةهذهاجزاءنأخذوح!ين،جامعةموحدةنظرةفك!اعرفماحسهبميررينغيرنحونبهاالنقاديلصقهاالتيالوحدة

منسطركلفيف!يحدالمقطوعةيجنهىءانالىالقارىءويسمعىانفراد.ومناهـجهاالادبيةالدراسةطوق

خ!طايان.ومعناوواجوهرهاالمقطوعةيفقدبدللكفهـانه،معنىسطودهااذاالشاعرؤشش!القصيدةوحهـدةنجدانالكاتبمناطلبوؤد

كها.باللوح!ةارتباطهبقهدرالامعنىلهليس!الزيتيةالصورةفيضصظوالكنجميلقولوهدا.نفمصهاالقصيدةفبىنلأنن!هاانااعوز

والقوافيالمتنوعةالموسيقىذاتاالحديثةالقصيدةانوباختصصارنلتمهمههواًينالقولهذاصحةمدىلنايحددالذيواللفيصل.حدود

عا-ىالعموديةالقصيدةنأخذكماناهااخفىاذافهمهايمكنلاالمتعددةهـنالمت!ددقوبين!4المهمنوعبينشاعركلشعرفيالقييزهو

اللعربيىقىالقصيدةفحميبيتلكلانوذللك،بيتابيتافهـمهااساسهدةالقصبنمطيلتزماذياالشاعروان.فنيوصدقوتجوبةمعاناة

منشيئاوللأن،المثلبهيضربانيمكنبذاتهفائمامعنىالكلاسيكيةاولة"كرهفيصادقايكونانيمكنلاقتيبةابنيراهاللذيالمنوالعلى

2ممم،تبضعاوس!ايمعيرصلانإ،كنلاالاغلبالاعمؤكطهـفىانجدانيمكنلاايشاعرهذاومثل.الاغراضالمتعدلاةفصيدتهكلقبم

حد!ضة.قصءررةمنتوخذويضغزلداًرايبارحولمدادياايبكيائذكباالشاءرانودلكوحدةعنده
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سبقفيم،اوضحتهاميوالتالحديمثالنتماعربهايمرالت؟الرحلةهابيعةءالازءهاعندفقطالحديثغاللقه"هيدةفييظهراللقصيدةمهئىان

تسميتيوفيجميللوجهو،ؤديمصديثرسامبينالرؤياؤءبال"رهنالحديثالشعرانوهص،اخرىنقط!ةالىبملمئاوهذا.قراءذهامن

.الاغوارادببان"الحديتللادب.الاققي1)وه-فادب/لالتعمقواالاغوارادبانه.افقياوليصءمودي

للمشبسي!،نصطنعهفصلهوورةواللصالمضمونبينالفصلاناذرادبلاواحببانا-)ونيدرالمعربيااالكلاسيكيالشعررفرأونالذينان

اللشاهـررهـونلمببؤلمانولذلك،واحدتنيءفانهـماالواقعفيا"الامرىءةقصإءنوصفي"معلوماتوجملةواضحةاخبارا-تهاملاو

مضموناختلاؤءهوورددةالمتوالاوزانالمتع!مدةالقوا!يالىالحديثقيمقطوعيقرأواانإ"مؤيضاذاولكه!م،دسواهمااوشوفيأوالقيس

الحدلثة.القصيدةوطبيعةوبنفس!هناشرةؤهمهاير-!للالانهاا"لبخيبةسيصابونحديثة

هوالمقطوعةمنجزءكلفيسيقىوالواللقاؤية،لحددالذيانالحدلمجةالمقطوعةلان،الكلاسي!4المقطوعةبهايفهـه!نا!تيالصهوله

،4وضوصاورغموفهلملالانفعشدةبالشدةواعني،والنوعالثمدةبالمعلوهـ-اتا!قاريءتمدولارها،سنوضحكماوالرمزالاسطورةتعتمد

الفرص-ةعنا!حبيرفانولذلك،تهاالمعبرالفكرةنوعبالنوغواعن!هذاالىانقصيدةتتى!وربماءيقفل!يلوتهيؤهاحاسشمهتثبرانما

واالالماواللقرفعصالتعبهيرعنيختلمفوؤافيةوزنالىيهتاجربملمكتابهفي،ردريشهالدكهوريقول،ؤحسسب

حالة-هنلوقوافيهاوزانهيختارلاوالتنصاعر.)31(دههكذااللكره"لم+أمأحص!اكاهح51اأ!أكا!لامآحأاأأظ+5ه"

الوزنهرراالمكرةل!ذهاءمتخدم:فيقولمسبقوبتهيؤنمموريةبعملية.وجزني!ة.عامةعنوكلمنالاؤكارالى":االيخوتشعرءنحديثهبصدد

اللانية،ال"افيةإلىوارجعالفلانيايوزنالىاقتقلانوعليواقاؤيةتأثيرءـ،وانماشيءطنلتخبرليسنظمتالموسيقي!ةالنوتات!لوهي
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شعره!حاتىقدالمتدنبىءالللح!سهينبناحلمهـداللطيباباوجدنا":وي!!للاليوتبم(!ي!آكاس!أ3كاا7لا"قصبةيقرااللذياًنفمثلا.شعره

وبحثونظرفهحلصىعنم!نهذللككانفانمنطقيةومعاشافلسفي!ةباغراضاساطيرءشوع!نيقللابرماسيمرقليلةصفحاتعلىتزيدلاالتي
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"...العربيةوالالف!ل!واللبلاغةبالايجلزال!فلالسفةعلىعنالحديثالىيجرناوهذا.المتعددةالا!زان-منهلشعوربلا-

افعينمداسهاهعئاخهذهااوالمهـتخبياه"تسرعنكتبوااًلذين1()..الحديثةالقصيدةفيالصورةخصائص

"اضافالموضوعتهنادلهتاكلا،الكتبواهمكثيرونلهمهلجلميناوعهنهالاوزانتعددالىالحديثالشاعرركونان.البعضيحسسبوقد
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صاطبعاوقدا)!عممديليكفتأ"المتنبيقاتأسعنالابانةلاو!يتاب.علبادف!م!ع!دممردهخطحىأوهذا.منهماعتدءمالنضوبوال!قاويةالوزن
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---اتهصحببعات-----اسئدراد

سعدا!له،اللقا!مابوللدكضنهر"وحسهثالر"ديوارهفيوقعت

ذذبهاننودمطبهعيمااخطدبعض،الاداهتدارمذفنهراتمنهشنهلة"اهرنهمنهثاة"قصتدهغالماهغ!عدل!اهى"الاداهت"نشرت...

غه:هتااليهاذاهضالمذاضزهاللشاناستشهادذبأبخطاخيراءلمهتبهقد(كذعاذبم

السهارهالخطماهسطرصفحة.اللهاهغدتفقطجنهجقدذهواالرسر

فمةقصةا

ادستمهن!هاد"دهنشسداخبارصلتت!بماوقداذهقائلاذسىعنهشادافنه

وحثم!اطلسطرثوا؟الاطسىت4*!6الاعما!م!نهزنيالنبماسماعوبمجرديونيواواصرفيوذلكاللشاعر

.-بارهسالىهـارعتالبادهالصبهاجمهؤسي،المرثيهنتلكلاكتسهتشبل!

معبزةقث!مة963افطى!رفحمالاالنبماصحةع!ممنانأكدولمللادابالقصيدة

ساظلساصهلئ0723ئشرتاقدالهنصيدةكانتانبعدالحاركط

الفاءحذارلفياءحذارا8.2منوضحكتالثاننللنبفرحتالاولالن!فجعنيماوبقدر..

ذل!غزدره836.ذفسبم(

حماهاحماما844امد-ناهضامدقاءوولاحباباولالللاداباعتذارياقدم!ضاوانا

هظىعنى83عوان.!ننالسرلمجتالتىبيروتفيناهضولشقيقة-عمرهفيالله

يهرلهيى!9"86نض،لءنحكتالقصيدةلانادجماكنموذجقصببدتنبقاءعلىامركنت

برلميغبرلبتيم997.لهمرثيةنكونانمناكثرناهض

!ءرق!ح1.1..ة.اء"تاريمع:اخرىومرةناهضيأعمركفبىاللهاطالواخبرا

اللنصمنالس!هذالسق!*.االمئياصرةا!لن!زمحلمدالقاهرة
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