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والزجلاثوالمثل،يقثاهاارابىاللذيا)رسمجمماجحاللفصاثكراءنونحاول،الجدبالش!عورصركةفيار*ظرنهجعدصينتء،بماالام

ه-ذافينلاحظهاالتيالكلاهرةبل.العاءيالشعراثصكالمنوفيرهماهذامنالاربعينياتاواخرديظ!ور!االىدعتافى"!(لاسهبابرتمحيه

واللقوافىاللعروضقوانيناحمدبنالخليلوضعمنذانههي!الصدد4أص،قيفيماص،"جمصولتفكرعنيفة4معلوضمن4اناررفيماونتامل،القرن

ا!-صالعربيا)شعرصار،المقدامىالعربنتعرمناستئبطهااتيااهـذيالش!راعلبصاوخ!،ا!ارضةاتلكدرغممطردانتشارمن

وآية.نفسهاللجاهابالشعرفيوجدللموالاطرادالانضباطمنلرجةالذيالجدبدالمشكلعدىجارياا.روليةااركانكلفيالانينظم

القيسامر؟يستعملهان13التيوائعللالزحافاتمنعدداانذالث؟ابتكرت"

منهايتحررونالشعراءأخذ،حرجافيهايرونولاوامثالهماوزهيران:الحقيقةهذهلناتتضحالمسائلهذهفيالنظرننعمجن

انظر.استعملوهااذاعا-هاير؟اخدونعيوباوصارت،هجروهاحتىلتعلي!ل"كفيلاالمحض!الذوقيةاوالخألصةاللفنيةالتفسيرات

زحاكاتمنزطمابريعلى"الموازنة))؟تابفيالآمدييعيبهمامثلاالتيالصادقةالراةهـوالادباندللك.اللعظيمةالادبيهالظواهر

.الابرصبنعبيدمعلقةمندعك-السبعالمعلقاتفينظائرهاوردتوسياسية،واقت!صلمديةفكر)يئمن.،ملةا!ت!اًلامةاصوالءلميهاتنعكسس

للتنبي!هءلكفيربماالتقلإديالشكلللخصائصالموجزالوءمفهذارفيفينهائيحاصلمنجميعاللهاوما،وذوقيكةواخلاق!بة،واجتماعي"

وهندسته،انضباطه،شدةبصرامتهفهو.اخطارمنيحملماالىلدرجتهايخطىءلااللذيلىالمجهوالامةقأدب.انحطاطهاوالانسان

الجمودالىيؤديقدالانتظامالتامواطراده،البالغةاالمعيمتريةالشسعرفيائجديدةالحركةوهذه.الكريمةالانسانيةالجياةمن

ةالو!شدةوالى،التنويعوانعدامالمملتوبالروالى،مسئالتحجركلفياستقرتالتياشعريةاإنتقاليداعلىثورقهافي،العربي

الىبروزهمنسيمتريتهتضامحفاللذياللبارزالايقاعلذلكاللجرسية،الثورة5هذشمولبمدىشيءكلفوقتتميز،والمفيمونالشكل

الشعراءكبارانشكلااخطاركلهاوهذه.الحساوركةالاذنيؤللمحدالح!ائقأهمنستحضربأن،بدأي!نهمنالموضوعفلنبدآ.جذريتهاومدى

ازدادتلكنها،)1(شتىبوسائلعليهاتغلبواقدالاولىاللعصورفيكدةاثالسماتالى!نشير،تجد،دية19اللحركةتلكعنالمعروفة

الفني!ةوأصالتهالحيوينشاطهعهدالعربيالشعرتجاوزحينتخققاتحمل!"ماعلىنظرةونلقي،الجديداشعرابهايئمهزالتياللخالصة

هـىابتعادهوزاد،الحيويةالتجاربمعينمناستمدادهوصدق،جدتهاواقتضتاستدمحتهاالضيهيجديدةمضاميىمنوتؤديه

الشعراءواكتفى،طبيعيانباتاارشكلذلكانبتتالىتيالاصليمةبيئتهالسعرظهورالىادتالتيالمنعددةالكواملتضكشفاننحاولثمومن

انفسهم.ويكررونبعضابعضهملميمررواستمرواسبقوهممنبضقاليد.التقليداتباعوبينبينهالريرةالمعركةفوبوالى،الجديد

الىاشمرتالتيانحدارهعصورفيالشعرازخهىانالتنيجةوكاشتعددمنبيتكليتكونأنيجبللقصيدةالتقليديالنطامفي

اسننبعاداالشعراءاستبهدتهسرفةشكليةالىعشراللتاسعا!رنأواخريزيدفلاالشاءريرلتزمه،ثمانأو!ستأربرعأو،ا)ضفابلمنثابت

-جمطالعال!هاوتحاول،مدقعا8ونيامضفقرا"حتويشكلية،تامايجب.ميهايتاخرالىقصيدز4منبيتأولمنمنه!صولاءيى

تحاولاو،المضهمونيالفقرذللكت!خفيانالصاخبةالخطابيةوذ:راتهاقدمارواما)متناظرينمتساويينشطرينالىبيتل3ينقسمأنأيضا

نا4اللبهلوانياللمففي!ةوألاعيبهاوالتكلفالصنعةفياللغارؤكأ!ء!ورهازمنيفاضلبينهما،(إحدوثان!اررامروهو،إرتدو"مني!حدث

اةاللحبىعنوالبهدلوالافتطوالاجدابالعقممنقيهاماعلىظياإكريرالإبقاعفيكرريعودزمالصوتيهسكتبرلملالايقاعفيهينقطع-،م

للبثر.الواة!ةوهو،واللضربالعروضرصنكرقمنيوجدفدصاباستثناء)مضبوطا

الجديدلشاعرظ.الجديداً)نتمعررز-حراًءثاراللعيوبهذهعلىيختتمأ!اخيرايرجبثم.(ةالقصبابياتجميعفييلتزمفرقنفسه

الابي!اتكلفيتطردواحدطرارمنبقافيةبيتكلهـنالثانيالشطر

،التفاعبلمنمحددبعددقصيدتهابياتءئبيتكلفيإاصملالاالاءكامهذهاننل!ح!انبدلاوهنا.المعقدةالكثيرةباحكامها

معانبقىفقراتتقتضيهلمامطاوعةمنهاينقصاوميهايزيدانله

نبشكلالىينقسملاواللبيت.ا!اطفي"انفعالوموجاتبللعكربرةءاالىتمتدبل،لل!ببرينيخ!لىكمامجراهاو4وحركتالرويلاعلىتقتصر

ناحيةهنوهو،المحتومالزءبهمااللفاصلي!فصلمهمان"نناظييبنمتساو.تم!بقهكثرة!جبروفااصياناتشملحتىقبله

...،تترتبعلىيقومكانه،رىالواو،لفسهالايقاجماالئظامعناما

يس!ممهوقداك!اللتاخون!المعنوبنصملالإلالمالبمتحممعللفظهلثلأثةيستقلنببوةحرهذلاا)قصيرة-عالمقاطأو،والساكنةالمتحركةاللحروفلتوزيعكعقدة

قافةمنيئوعلأانلئس،عربل،اللقافية!فسخمائتهالاأيضاالزحاؤأتأوالايقاعيةزاتالاجمنبعدريسمحشكلاوهو،واللطوي!اة

.الانضباطوتمابمبالدقةيتمهزلكنه،والعلل

مضعهونه4علهمىحسبمكامحبمليا!كلرقيللفاقصيدتهتتككاهاهنابعفىآنالبباللىأبنمذنكرراثمرءلصهجوىاللذيالتقليديلاااشكلصفاتاهمهيهذه

"-عىقاموانالجديدالشعرانهذاالىأضةء.واللقكريالعاطفيإفصرنا"نالاولالنصففياللجاها-هـنقصائدبرلمغتئاأنممذ19هـرجمبما

فيجدريةفيروتمفرءلماتقلميلةفرديةاًءثلةعداًفيما،الميلاديالسادس

منهج:الجاهليالشعر))كتابنافيالوسائلهذهمنءددا،سئدر(1)المولثمحات!تل،والاستمرارالبقاء"اكتبلمالعصوهـوالاؤااربعض

.6691،القاهرة،"وتقويمهدراستهفيمعزولةالعاميالشمعبيالادبنطاقفي"حدودةبقيتأو،الاندلسية

2



قايستطيعير*زرفطما)تمقلتديةالمواقفليأصداءوانم*فهلاستعماكثرةنء-ويتخلصأحكامهاهـنوودايعدلأخذالتقلميديةالتفاعيلاساررر

،لوحدةنيرو"نوممنكناواذا.والحيويةالجدةصادقبمضمونيئ،ض.)2(الانضباطالثديدةودهاقىبعض

الامكانفيباننسلملافنحنوالنيكلالمضمونب!بنالتامةالعضوقيدرجةالىنجحقدهـيمداللجالشعرانكلههذامنللكرتجف-ح

جديدمضمونكلبل.جديدمضمونبحملفد-نمشكليقومان!وفي،افىعربيللوزنالبارزةاللجرسيةالوطإةتخفيففيزهيدةغير

المضمونجةدربحسبوكبراصغرايتفاوتالشكلفيتغييرامتلزميسارتحرروفي،اوسهـقياالرتوبوزورللترفيقى1الطا)-"متريرةءاوظ

يأتيانبدلاالاءمليةحيويتهتكنمهماشعريشكلوكل.الجدةمنمرونةاكثرانهتنمكلاشكلاالمشاعرفدموانه،الشكليةاعبوديةامن

تغيرتكلماللتعبيرصلاحيتهوبرفلامكانياتهكلفيهتستنغدوقتءا-"ال!ضويوالانسجامال"ؤءبئا)تسجاوبعلىقدرةابهرللذللكوانه"و!مع

يحتاجانالى،الشكلذللكانتجتاتياالاوضاعءئالامةأوضاعمنالمضمونهذايعتو-وها)3(اداءه-،عرالتفيريدالذياضمونامع

)ا!.جديدشكلوبظءالسابقشكلهتحطىمالىتسعر4اًيسيريالتالطردإبئالحركةداخلالواحدةيدةا!قصخلالفيوربيرونمو

المتدهوروالادب.متدهوراادباالاتنتحلاالمتدهورةالامةان.اللقصيدةبانتهاءتماممهلمحبلغحتىوالؤ*ريالعاطفيممونالمففهها

وترضىد".فكنقيمالقيالامةتف!وراستمرارفياللذريعفعلهبمورهيفعلوهندستهالتقاجديالتضمكلنزمتمنالجديداشماعراتخأصلما

الانحلالالىألامةانتهتوالاماءكانفيتحطمانبدلامفرغة.حلقةعنهإبالقوامنلجوكيالبابلهانؤضح،الخارجءنالمفروضةالسيم!نررة

ف-!ط"ثماناذااما.اتاريخافيكتيرةلاأمممفعلاحدثكما،والفناءال.،ميكتظالشكلذلككانالتيالمحفوظةوالاكليشيهاتنورةافىاتعبهـريركأا

والفناذنالادراءبعضان!وعادةيحدثفالذيللبقاءء-لملأحيةالامةاذ.منهايفرانيحاولمهماعليهينطممنكلفيهايقعكانواكنيبها

ويقضنعونالاوضاعبوطأ!يشعررنمناوليكونونالمرهفلح!مهمحيثءقولسانهداصتهعلىتنهالوا!لثهـهاتالقواللبتلككانت

محنوفنهمأدبهمفيويعبرونالسبلاليهويئ"ص!ونالتغييربضرورةف-!مااللهائلركامهاتحتو!بردقعلملهايطيقفلايدهـيولايدري

.يكونانشبغيميماوامالهمواحلامهمكائنهوء-اعلىسخطهماففسح!دالاناءا.عنهايعبراًنيحاول!مونيةجدةمنلديه،*ون

شيءأحداثالىودفعهاالامة.شبيهفيالاتربعضالتعبيرللهذاؤيكونيتخلصب!ااذالصادقةالحيويةجاربهوالحقةالنتصاعرلاصالةالمجال

هـلىررسوره!كىا!فيير!زا.!رثوجن،المنثودالصيرمنالتقلإدي.الشكلموسيقىبهاتزخرالننياكرورةاالمعادةالانغامتلكمن

ويشجعهماالاوضاععلىالاحتجاجمنهزيدالىفيدفعهماوالقنالادبالعربيارشعرلهيشهـرلثممضمونياذطلاقفيالجمدشعرا؟نابدأوهكذا

بالتغيير.المطالبةمنمزيدعلى.الىعنين"ثاتءضذمثيلا

-رناللفأ!اخرمنذا!ربيالادبفييحدثأخذماعجنوهذاوهو،هذهدراستنافيالانيهمظماموالمضمونيالانطلاقهذا

است!دقتصتءاقبةتحركاتالعربيةالامةشهدتفلقد.عشرالتاسءاقترحناولهذا)ررهوالشكلي7،ذئ!دلاقي!-ا!!ضىالذيوظ:،ءما

الاجتمابر.والتخلفالاستعماريوالنفوذاًلاجنبيالاحتلالمنيرهاقحرإشاعرايحاولففيه،("المنطلقالشعر"اللجديدالشعريسمىان

فيضجديديةحركةويصحبهاللهايمهدالحركات5هذمنحركةكلوكانتالمعاعرالعرجمطالانسانتع!يرفيواخلاصاصدؤ(اكبرجمونانالعربي

مموسةفياًلجديدةاللشهـربنهضةعرابيحركةفاقترنت.واللفكرالادباللعا!يةالحيويةالتجاربمنبهيعجوماالحديثمدالعالمنو"!قفه

علىا!شعريةالنهضةببدايةكاملمصطلىحركةواقضرنت.البارودياللعواء-للنايشرحالذيهوالمضموظهذافبىوالعظر.يركأالفكرو

قاسميدعلىالمرأةتحرإبرحركةوبدايةومطرانوحافظشوفيأيديالحقيقيوالسر،ناحيةمناًلجديدالش-عرظهـورالىأدتال؟

ينيالدوالتجديداللفكريبالجهادمع،اللحركتانهاتانواتصلت.امينكم".اخرىناحيةمنالتقليداتباعبهاقابلهلتياالضاريةللمظرضة

الانتفاضسةالىالحركتانوؤادت.ومدرستهماعبدهومححمدللافغانيالشعريةالحركةنربطانالتزيداوالابتسارمن)يسانهسيرينا

مناعقبهاومالهاءهدوما9191سنةهـغلولسعدترعمهاالتيالقويةأوأخرفيكبيرقوميانتفاصمنا)مربريةالامةاجتابمبم،اجدإدةا

والعقادحسينطهفينثرأيجلتنشيطةادبي!ةونهضةقويةفكريةيقظة.اللعشريناللقرنمناللخمسيتإتواوائلالاربعينات

الىإديوانامدرسةمناضعاقبةاالمدارسفيوشعراوهيكلوالمازنيهنذالحركةهذهسبقتالتيالقرونص،ر،خاعلىنظرةاولافلنلق

وأوائلوالثلاثيناتالعشريمناتفيالرو"انسيةالمدرسةالىابرولو"درسةتلكفي!لح!ورمنالادبأصاب"،اننجد،المبالمممةالخلافةازحلال

الانتفاضاتأهمتركزتهصرخارجوفي.اللقرر!!امن؟تتالاربعالاهـ-ةأص،بالذيللتفهورالحتميةالنتيجةسوىيكنلمالقرون

انداخلفيية4وأدصحفمةنهضةمنحبهاوماىالبرور-وريةفيايفاسدة،والملوكيئ،الطالمةالسلطنةاثرمنحياهإاركانفيكافةالرعبية

يكي.الامرالمهجرفيتجديديثمرمنءةهااذتقوما،الاقتصاديواكخلف،لميئالمحالانق-اما!و،ضبىالاجوالاغتصاب

جزئيةانتفاضاتكلهاقوتهاتفاوتعلىكانتالتحركاتهدهأ*نهدهآثارانطبعت.ألاخلافياللفكرك!وادتعفنوالانغلاقالديئتكأ،والرج!ة

لسائد.الرأسماليةاوالافطاعنظامءلىيلاتكلدنرادخالسوىتستهدفلم!نبجلمفييعانيهكانء،كلجاءه!،ومن،بخاصةلشعراوعلىالادبءلىلعللا

منمقتمرةكانتالهدفحيثمنمحدودةالتعديلاتهذهكانتما3والثصعراءخضوعا!نجدايضناهناومن،مع،الشكللاوجانبهونالمض

اقترنماانجرملا.اللبطيءالمتدرجالاصلاحظمسعلىالوشا"حيثالهردجةالاء"استكانةمحلىسمةسوىيكقلمالتق!يدياضمكلالا!*ءصاد

نصلجنلكئنا.جذر!كأتكئللموالشعرالادبفيتجديداتمنبهاوجمودهمضمونهمبليعلىدليلاؤوىن13فقد.الطاغيةارهواملى&اث

اًلعمق.اكغيرفيبدأتقداللكل.ورةنجدبرعيئاتالا!اواخرالىمنازهكالذيالتقليديبا)شكلرةما!مهواحميياابا(ضج!من!خاوه

،ئشتلسبالوبرمواقدكانواالمفكرينمنضتزايداًعدداانذللك
قداحوالناانواعتقدوا،المنثسودالتغييرلتحقبقالبطيئهللاحيةالاصكابى-،فيالجديدةالاجارات!ذهلاهم.نفصجم!هـةدراهـةانطلى(2)

الىيترهاجوما،الاصلاحمحردمعهلكفىلاماواللفساداللشرمنللغت.6491،القاهرة،"اببىإدالنتعرقضهقي()"

.....نت!كلبينالد!ي!العصويالتجاوبهداعلمىمعصلها"تلهاءطيصا3

فل!سطيننكبةوجاءت.وسيلتهفياينتوري،مداهفيالجذريالتعسر-:الا.نجبةمظالازز،فيومضمونهالجببداشعرا

لح!انناكما.لمقمدهموومداقادام!ةمهـاسمنامحقمهاوما5891سنة
..ء.....،القاهرة،الثقافةمجلة،"الكبرىانتفاصتوالجديدلشعر"

العاشيالمحولىقوىلانهـزامنتيجةحدثماالمضمارهذافيننمسىالا

فسصان.الاشترالمى،للموالعاللغروةالدول!نتماللذىالتحالفأمام./3/6491

........مجلة،"ا!بوراعبدصل!حنخصجدةسةرر:فيبمنغنية)

ثيراتالطلى4ا)وقتذلكحتىموقوفةكالتاتيالعربيةثقافتئا691عالرارر،ر-روت،الآداب

فضية"كتابئاعلميهدأرالذيالمحودهبىالاسالسيةالقضيةهذه(4)اب-راهيممح!دلشعودرالمة؟الجديداثععرامننرربء،ذا"

."اث.هـاللجديدا.6791سوفمبر،بيروت،الادابمجلة،"ست"أبو
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اثمحربر"،لالموسجقىتامهدم،بهتالىبهتمنءضهويقعىعنيهيزيدامامانؤتءتقدوامريكاأوروبأعربيمنجأءقهاالتننوال!هجةالفكرية

وه-ي،الاولىالشعرلميزةا!ظء،ملاظنوهاد،نثرالىالشعروتحويلأنالىنحتاجولسنا.الا"خنراكيالعالممنا.ناهـأ"ختلفجديدتيار

لأاز4لهم/يخبتواأنفيالجديدالشمعرانصارفابهد.المطردالايقاعقكرنافي.نييراتمنحققهوءاالتيارهذاد.!مةلنقرماركسببه!نكون

ومروفقيعااونطاكثرموسيقاهتكنوانشعريةبموسيقىيحتفظيزال،مصرفي52!1يوليهثورةالىالتمخضاتهذهوانتهت)5(.ودوقنا

فياجتهدواانهماي.اللقديمالشكلءورريمقىمنو!"يمخريةر:وباوأقل،انهىمواعلنت،المطلوبل!!عه!ركوسيلةللأحالاصمجردرفضتالتي

خط،سميكما"حراشعرا"ليساللجديدالشعرانعلىالضدو-لياس،ساالاشمراكيالنظاموا.نخذت،المرجمحالثوريا!طررقاتخذت

منت!حالوانفهو.اثد،بلللاسروانؤسهماصحابهبعضسماهوكمااللذيالتغييرانوقررت،الاجتماعيةوفلسؤتهاالاقتصاديةلحيا+نها

،الصارمرياورم!بىال!ندسيالتنكلومنالقدي!مةالىوزنيةاللقوانينبعضنثصاطناعموميشملو،ا!وءكماكيانناءكوناتجميعالىيتدخلتريده

)7(،شعرايعدلكيشعركليحققهانيجبالذيالثرطيحقق.بزاللاوالادبيوالعمليالعلأمي،والاخلافيالفكري،وحيوالرالمادي،ا.لبشري

بويثهترطلاا)ديالنضرعلى.نميزهالايقاعفيالاطرادمندرجةوهوانالان!مىصنعاعادةمناقلالىلمهدفلاانهااعلضتبل.والفني

،الهصورباختلافتهختافالموسيقىقواع!!انوبينوا.اطرادايقاعهمختلففيفعلهاوردوداثارهاالثورةللهذهكانثم.)6(نفسهالعربي

فى-الغيعنيلامحلهاجديدةقواعدواحلاللقواءدابعضتغييروان.العربيالعاللمانحاء

اذنهم.ا)قواروكلاللقواعدمنالتحلابرء!نيولا،نفسهاالموسيقىصاتالاتةب!ذهار!متالت!ا)-،ويةالحرىةالىالانجتافاذا

،لماهـةفوضى،*ونانيمكنلا-عموماوالةن-الشعرباني!سلمونبوالياساعاوازدادتءعهارنمتءطحبتهاثم،الاربعيناتأواخرفي

هـ-ذهانيرونل*:هم،الملتزمةالقواعدمنللعدديخضعأنيجبوانهانيمدف،للم،العربيا!ماللمجنباتالىاثماعهاامندادواانجاذاتها

.اللعهموهـوالاحوالبتغير،تتغيرانمنبدولا،تتغيرلقواعدا2جةدرءلمىمعاوالشكليةالمةممونيةثورتهافييةالشعراتوكةاتلكنجد

نثرالليسالجديدالمئععرانلأيبعدبعضهمأوالمعارصوناثركحركاتمنسبقهاماكلفيوجدالمالشمولمنجةودرالجذهـقيمن

قدهـابهبأنوسلموا،قيودكلمنالتحللتامةفوضىولير،محضااللجذريةالتورةللهـذهالحقيقيالمدىندركلنلكننا.الت!جديدنحو

مسي!خا،،باهتزافهاقدراًرأوهلكنهم،الايقاعيوالتنظيمالموسيقيةمن،المباشرالسياسيالمضمونعلىاقتمرنااذاالشعرفيالشاملة

الرنجبن،وف!خامة،الانضباظدقةمنالشقليديللشكلبماقورنادامنحدثومافلسطيننكبةفيشعرهـنفيلبماهادبالاستفاكتفينا

الاذنفيضعفوءلىمريضدوقعلىيدلادنهو.(لسيفتريةوتماموفكي،ديارهممنالمطرودينوماسيالصهيونينوغدرالانجليزخيانة

تلكانعلىيدبلواانالىاًلجديداثعرانصارفاحتاج.الموسيق!يةهـصالوالىالعودةتحققصتىوالصمودالمقاومةعلىر1الاصراعلان

ا)دوق"!،ينفرالتيالصفاتنف-هاهيالقديمللشكلالصفات.العمليةالثورةءلىاللقويالواضحاللحضوفي،المغصوب

لادجا.بدائيابسيطايظلولموتهذيبانضجاأزدادالذيالحديثللنسعرالكاملةالثورقي:،يفهملنالمحدودالتناولهذامثل

ايبارزةالحادةالايقاعاتمنالاذننفرتوتهذبالنوقنضجقكلماا!ط،النئمكلاف!ديشعرتناولهاقدموضوعاتبعضوهذه،الجديد

وتنو)يمالايقاعاخفاءالىومالث،الاطرادالتامةالموسيقيةوالترتيباتفيالجديدالشعراثارهاللذياللقويالفعلردلنايشرحلنالهكما

اللفاقعةالصارخةالالواتمنتنفرالمهذقيالنظرحاسهانما3.النبراتاشما.حاميةعنيدةمعارضةمنمنهمللقيهوما،المحافظيننفوس

كلالىي!لبيناالنفاذةالقويةالعطورمنتنفرالمهذبةاثموحاسةلوهـةتكنللمانهاندركحينمعارضةمنابتعثتهوماالثوريةنلكنفهم

ناالىالانتبماهيلفتواأنحاولواثم.الفجاللبدانيالذوقمنهماوعململائهالاستعمارعلىثورةتكنلم،ف!حسباللخالىجيةاللعناصرعلى

البارزةالخارجيةعيقىالموسبعضشكبلافقدوانالجديدالشعر،نفسهاالعربيةالاء"فيكييرةاشياءعلىثورةكانتبل،فحسب

هـ-نجديدبنوععنهايعوضيفانهالقديمالشكليحتويهاكانالتيالامةهذهكانتمماالكئيرفيجدريتعييراحداثالىقويةودمموة

الموسيقىوهو،المربىللذوقواورنتاعاوغنىنضجااكبرنوع،الموسيقيةاءتقدفقد."عروبتها))مقوماتومن،القوميكيانهامقوماتمنتعدء

منهماكلايدخلوماوالاداءا)ضمونبينالتلاؤممنتنشأالتياللداخليةماترسيخفيالاقوىالسببهيالمقومات5هداناللجددالشعراء

مت!عاقبفيقدماتسيرت!جاوبة5عضويةوحدةفيوالتنوعالنمومنالسببوهي.والامروابومنوفسادتخلفمناللعربيةالامهـةتعانيه

اللشاعر.يستهدفهالذيالكاكللاللهد!الىتصلحتىالقصيدةاقسامالحكامورطش،المستعمرينللجبروتسهلةمةفريسوقو!!فيالاقوى

منءلميه؟ةرة!كانالذياللجاهزاللخارجيالشكلانتاعرنبذلمااللخانقعةوالقبضة،والراسماليبنالاقطاعيينوجشع،المستبدين

قميمدته،محتوىءناضظرابصرفرحذافيرهاتباعهعلىويرغمالخارجعلىالعنفمنكثيرفيالحملةاللىالاعتقادهذاوقادهم.للرجعيين

اهـىالتفت،سطحيرسينمنالشكلذلكبهيروىكانمماوصحررالمحبهة،ومواضعاتها،الثابتةومسلماتها،العتيقةالامةتقالليدمنكثير

للمضمونالملائمالصءبيحالاداءمنتنبعالتيالهـاخايةالموسيقىتنميقىالوطني!ة،وكنه،الفضيلةوجوهر،الدينصميممنانهاتعتقدكانتالتي

وانطلىق،نفسهاالمفردةللقصيدةالداخلجمةالعناصرنطاقفيالشعريحقيقةنفهمولكي.بدونهاقائمةللهاتقوملاالتيقوميتهاأعمدةهيوانها

ك!اكالراةهوهدامثال.واغنائهاالموسيقىهده"ضويعفيالمجاللهكبف)نرى،المعارض!ءبهامرتالتيالمراحلذتتبعانبدلاالمعركة

جلدهاتكسبالننيوالاصباعالمساحيقاستعمالفيالاسرافعن.لكفالاخلاقبقى،ويةاللدينالادانةالىالمرفاللذوقيةالفنيةالادانةمنتطورت

4كلى-جسمهابلجلدهابنطافةالحنايةاللىفتضطر،سطحيابريقا.والقوميةالسياسيةثم

يستحهرهحينالجاهزاللستقلبيا)شكلاما.الد"خبىةءمحتمهوتنميةراشءي!دوهأنلا،وفضصوابأنالجديدالتعرمعارضوبدا

لتخفيالشرهءلىتو!عافيالصاوحهبالاصباغاشبهفكانالمقلدونارءقليديةالصورةعلىلخيموجه،الاطلأقؤلىوررايعدوهأ!بل،جيدا

.وسقامبشاعةمنتحتهايكونقدماالسطحي!ةالنظرةذيعلى!ففيجزئيةتعديلاتمنعليهاادخلماوعلى،العربيةللقصيدة

،فظينالمحعلىجداالصعبمنكانالاحمنجاجهذاأنالواضجمن"جرداناعتقدوافهم.قبوللهاالىالعامالذوقصارالمنصرمالقرن

اصمه!قدكانواوهم،الذوقفيجذرياتغيصرايقتضيلانه،يقبلوهانانلنفسهواجازته،البيتلتفاعيللضبوطاالعددمنالناعرتحلل

از!مبحقىص!م!مه!مال!مو"!صضف؟خبالحلىفيىانت!عراااللث!كل،اهـودان"فيالضعريةالاتجاهات"كتارضالمحيالطئيرهذاتناولنا(5)

قضىكماحاجاتنابقضاءكفيلاكاقيايزاللاالقديمالشكلانر،نرقدون.5791،"القاهر

اللثمكلنورة"مقالةفيم.التفصيلمنبمزيداللظاهرةهذهدرسنا(6)

ولسضا،التتريةاللقصيمهاوالمثوربا)شعريؤءنونمنخلافا(7)،القاهرة،الشعرمجلة،"المنطلقالشعرفيالمضمونوثورة

منهم..6491اغسطس
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ءصا!ل!رعان.المتغيرةواحوالةلحاجاتهصالحةيجلهامااللضروري-غييريقتضيوالعصورالاحوالتغيربئنيوءنونولا،اللقدامىصأجات

اردةوحدةأنؤء4نضكلاؤا)ذي،القوء!الاهامالىبرهـورههداجريسمتهلىكاركن51امنالءميافىنتعكلا!رء-دؤولىولا،اللفنيكأ"ةلال

،ةالعربر"--الا"ةشعوبببنتربطالتيالوثيكأقىا.رىااحدى!ماجدب-دةفئيةؤ+ملاس!كشاؤءصاللحايرعودفلااهكانياتهكلوي!ء!مفد

،حدةالوهذهيهدداللغةء4ىخليد.نعييركلانمنيختنونوالمحافظوظالمستطاعء-صانيعتقدونهمرل،جديدةحيويةقيمعنوالتحبير

يعتقدونالقومييلكيانفهمهمفينفسها.ف!مالعربيةالامةيهددكيانبلهذافيواسثالدوا.الابدالىالواحدالشكلمالاستهفيالمضي

4لىنتالتيوالصفاتاللعناصرعلىجامدابقياذاالايستمرلاانهوادهشىهم.فائقوغئىعظيمةلروةمنالقديمالشكلحملهبماانالا

لا،الفردالحيالكائنءزرمثلهاالامةبأنيسلمونولا،اللقديمفيكانوااللجديدالشعرعنللدفاعانبروااللذ.بنبعضانالمجالهذافي

والتغير.والتهـعديلالتكيفباستمرارالاالبقاءالىلهسبيلالقديمالشعرررائعاستكشاففيالجهبمنكتيرافبلمنانؤنفواممن

واحتدمتتكالرتحنىوايقوميةاللدينيةالاهاماتبذأتانوماهذافيورأوا،الكثيرةالفنيةوئروتهالفريدجمالهفيالقولوبس!ط

بأفهسميرمونوانصارهمالجددالشعراءوصاو.عنفاوازدادت.)8(وردةتناقضا

الحقيفي،غرض!هوهذاوأن،اللغةوهدماللدينهدم"يغممون"رفضواماسرعانبل،وحدهالاحتجلمجهذايرفضوالمانهمعلى

شانهمهذاوقوم.للعروبةوأعداءللديناعداءحقيقتهمفيلاز!مللشعر،صالحةلغةيعدوهاانأولاوارفض،نفسهااًللجديداثعرلغة

الىالاصلافيالانهامانضموهنا،طبعاالاخلاقفاسديجمونواانبدلا،الجدداثسعراءانذللك.البتةعربيةلغةيعوهاانثانياورفضوا

والتحللالاباحببةهوهدفهمبئنفرموا،والوطنيةاللدينةالاتهاماترخصتهاالتيالمكررةالمحفوظةالاكليشيهاتمنللخلاصسعيهموي

مسن،المحافظينتعليلاتاختلفتهنا؟هكذاهملماذالكن.الخهمطالاصلفيللهاكانماكلوافقدها،الاجترا!وابتذاهاالاسشمالكأرة

هـلاءبئنهمريهمالى،والعهيونيةالاشعماراذناببنهماتهامهموبناءالالفاطضمفيجديدةطرقايجربوناخذوا،وصدقحيويةمن

الى،اللصليبيللتبشيرجودانهمادعاءالى،والالحادللن!ميوعيةفيمهضواكما،نفسهااللصيةالصيغاشتقاقفيواصجانا،اللجمل

واحدوقتفييرمونواجيانا.والاباحيةللفوضويةدثاةانهم.نقريرحقوهو.ارر!فنيرلحقهل!جديدشعرىاسلوبستكشافلاتجاربهم

واحد.ثخصفيتجمعانيستجلاتجماالتهممنادبنراوباثتينيقومواانمنهمتنتظربل،لشعرائهاالحيةالاممتعطيها!تجريبفي

الذىالعنفمدىيذكراويدركانعلىاقاريءوهمنسارووصلاحيتهساو"جديدهاحيويتهافيالقوميةاللغةتتعتمرحتىبه

صفحاتبهافاضتالتيايتهممننخبةاليهننقل،المصارضةهذهبلغتهانثم.اشعرائهماللقدامىالعرببهأقرحقبعدوهو.ايشعبيرية

الاخيرةالنئلاثةالاشهرفيالق!اهرةفي"الرساللة"و"الثقافة"مجلتي"ال!ن!عريالاسلوب"اسارمنالخروجمحاولتهمفي،الجددالشعراء

-:؟691ستةمنالشعبلغةالىعالوا،والابتذاللأالاصطناعاللىانتهىقدكاناللذي

للامةالثقافيالبناءتدميرالابهايرادلاالجديد(لشعرحركة"ويلتقطونوالتعبيراتالاللفاظمنهمايستقون،أللحيوحديثهاليومية

وتراثنا.قيمنافيوكلشرقمضيءهوماكلوتخريبالعرديةويعودواالشعريأسلوبهمبهاليجددوا،الحيةوالايقاعاتالانغامبعض

ادةلرم!ميمهافي!ماأالعربيةاللبلاغةمقايىتطويرالىالدعوة)اممواقدوانصارهمفهم.الحيةالحديثلغةمنالاقترابالىبه

التقدميةشعاراتواستعمال،اللغويعمادهابهدمللعروبةا!دم!لمموناذ!!ا.ا!ةالناسلغةعنيبتعدألاينبغياللشعربان

وهو،كأحرفةومضاءين!شكالألتارمجردهووالطلميعيةوالثوريةو!الذا-مهذ!ةثحيرة!نتقاةدالم،تكونانيجبالشعرلغةبئن

متشابكة.ومصماللحواجهزةانصارلهعمل-الدارجةالعامةيستعملونولاالمعربةالفصحىباللغةيحتفظون

اخزعبلاتواوالتفاهاتالالهوجهفيتبصقالتيالملحدةالصور"لنفسل!يصطنعارحدالىهدافياللشعريغانيانمنيحنرون*:هم

تحتهاالحولةنهو"لدعو"باالمشعرلتحويح!ديددقوفونكلفعوحصعيلهشودماوالتقاللعلذهبممحبععنبقطعهدايفعلجنفانه.الحديثلغةعنالانقطاع-"مةللغة

...فييعانونماوواقعالبشرتجاربحقيقةوهو،استمرارهوهبرروجوده

.الاسلامبمهاجمة.واحلاموآلاموافراحهموممسنيساورهموماهـكلاتمنجياتهم

المربيالخطعنوالمنحرفوناللشعوبيولىاتخذهقدالحرالشعر"مراراحدثالذيالامر.فالموتوالعقماكنباالىبهيؤديماوهدا

للهم.عنوانايصيركادحتىلهممطيةالاسلاصيووجوبشعريةمدرسةبهوتايذانافكانالانسانيةالآدابتواريخفي

الابا!ة...والشيوعيةالاللحاد...الصليبيالابثيرمخطط"والا،الاصئيبسمئبعهالشعرصلةوتعيدمحلهاتحلاخرى!وسةقيام

(!واحدةمقالةفيالمتناقضةالثلاثالتهمهذه)والفوصويةمشرفةالامرحقيقةفينفسهاالامةوكانتالرمودالىالامةشعرانتهى

كمقدمةالشعريالبناءافسادالىترميخطيرةهدامةدعوة".ادفناءءلى

الشعوبيةالمضامينلادخالخلافا،العربيةاللغةمقوماتعلىللقضاء.....0.1ءا

باسمالغربومناسرائيلومنللبنانمنرياحهاتهبالتيوالالحمادية.!بوللهاعنالمحادظونءجزالميلكبرى!له!ك!هذهلكن

العظيم.والانطلاقاكورةوالسوقيةا،بتدالفيسعقوطاالااللغوياللتجدردداثفييروال!فهم

تراثنامقوماتكللهدموهعولالعربركبماالكيانقتلعلىجراة"محضاادبيااللجدلكانهناوالى.العربيةاللغةافسادالىوءمزلقا

قوميتئا.فيركنهوالذىعلىيحافظوكيفواللغةوالذوقوالموسيقىالفنحججعلىيقوم

...العابثوئيقولما...عورةلكلالمستبيحالمجبيدا!مر"..بكثري!مونوانعلرهمالجدداللشعراءيكنولم.وصلأحيتهال!لاعتها

."(هحائيةقمسدنؤمن)حمرةخضاىيديهوفييد!مأحوركلأواًلاسلوبوابتدال،الموسيقيةالاذنواختلال،الادبيالنوقفسادمن

.......عموماالشعريةالملكةوضعف،فسادهااواللغةوضعف،ونثريته

ساااتخذتالجديدالنمعرعلىالعاتيةالحملةهذءانعلىالالهامالىجران!وثلما!مويالالهاملكن.بالمرةانعدامهااو

الشدالى"الشعرلجنة"رفعتهاالتيالمذكرةفيهدفهاعنتصريح!جبهـقدسةر!ةا!مربرقييعفواانعلىيصرونالمحافظينلان،اللديني

باعطائهامطاللبة،4916سمةكوفمبرفيالقوميوالارشادالثقافةوريروأساليبهاوقواءدهاألفاظهاعلىالحفاظفيجهدكليبذلان

كل"وفي"اللشهعر"مجل!ةفيش!عر.نينشرماكلعلىالاشرافماحقارهـربا!ال!لىجارية،غتبركلمنسليمةبلاغتهاومقاييس
اغلبهذاومعنى-"ا،شعرننروسائلمنالمولةابميسميتسم

الشذىالحقهذامنقصدهاعنصراحةفيومعلنةالنشروسائلكلفييستعملونهااللذينلاصحابهاملكاللغةاريرورولا.اللقداهى

..،.اللجديدالشعرنشرمنعوهو،تدعيهالتغييرمنعليهايدخلانفيالحقجديدعصرلكلوأن،عصر

اللفنونلرعايةالاعلىللمجلسالتابعةاللجاناحدىاللجنةوهدهكتابنافي،"الجديدانصارالقديمعشاق"فصلهذافيانظر(8)

يرأسهالذي،المتحدةالعربيةبالالجمهوريةالاجتماعيةواللعلوموا*اب."الجديداللشعرقضية"

هـ



ثطرهاولئكيجميالديطامالنقبولفيوت*"مرالتغيير/محاولةعنلمختلفجامعاحشدامدكرتهاوكانت.القوءيوالارشه،دااضقافةورير

ي"،الناؤعةالح!.قيء-كأطالو،اله.*يح!ص-بئالوانورآوا.الت"ءقىل،و!"ءن،رهطوانهوشهمرائهاً!جدابا!ث?رالىوجهتالعيالتأم

علملاجها.مر،،)كأنحو،زءةخطوة3ز(هةصراحه!ك!لعيوببا9طت!ءرالنياريرداذاانه"قرردأنرة3المذزبدآ.اخلملاؤ-فئ.وود،ءجةوقو*كصقي،ودنبفي

:--كأالوطوالنقائصالعيوب.ناثيشرحوااقىلانفس!ماجازواهناومناطارقياممن"ناصؤلملأ،لمزابطابعها*حتفطةتظلانالامةلشخصيكأ

حب!للهمس!داالميناقجاءكذلكوهنا.قسوة*نيخللميحاشرتحطبم!يريدونعمنفتتحدثوتستمر.التار.بحمرعلىيدومفني

المتعفنةالروالسب))يسمم!هماعلىيحتوييزاللامجت!عنابئناعترففعلهاتفعلالتيالهدمفأسوعن،للشعرللغةالماميةواتخاذال!صحى

ا"ؤث-راتمننملمكزالترواالرج!يةان"ويقرر،"يمالظتلاظامانتع!-نثم.التهديممحملةقفايننفسهال!أسحامليدريفلا

خصوص!ا،؟وفاللجا)ثوريالمتيارباللتصدييغويهاقدمابى)"الفكوالماديةتأثيراتتحت،اقعونرشعرهممنكثيرفيالجديدالشعراصحاب

جانبمنمودةالم!اللعرويالعالمفيالرجعبيةالقلولعلىاعتمادهاؤىكيالف-(فيتشىعوكتماباتهم،العربيةكأالاسلاميا)تقافةوحلرمنافية

".الاى"تعمارؤوىعناصراهـىالشديدبميلهمهذاعلىوتستشهد،يهدمهغريباعنصرا

لمامصدافاالجد،بالشعرعلىاللضارقيالحماةتلكتأتللماوتأبساهوممابلالاسلاميةاللعقيدةغيرأخرىدياناتمنيست!دونها

محشوداجمعاحقيقتهافيتكنللماو؟نالشطهذافياقالميةفاله،)9(اللخلاصوفكرةالصلبوفكرةا.لخطيئةكفكرة،اللعقيدةهذه

وبر"فياءمفطاقانهاكلنفسهامصرفيجمةالرجعؤوىقيهعبأتبمعناهـ-اكلمةءفهمتزالماهيكانما"4الال"كلمةواستعمالهم

؟الميثاقودعمهافىثورةبدأتهالذيالشاملالجذرياننغييرتياركانمهمااخرامهيجبخاصاهعنىالا-لامفيتتخذوللمالوثني

-روهموالماللجد،هـوانصارهالشعرشعراًءانوالخلاصةعلىالجديدالتطرخطرمنتحذيرهاوتكرر.فيهترداللذيالسياق

والتقاايدوالمواضعاتاللقيملكلاستبقاءانهاعلى"العربيةالقومية".)01(ذكزناهالذيبطلبهاتنتهيثم.الاسلاموعلىالعروبة

منالكثيبرانا!تقموابل.الزمانقديممناللدسوركأ"عليهاجرتالتياللجديرداللشعربعثهاذيااللعظيمالغضبذلكالفهمتمامنفهمللن

ل-ملانهاوالحديثللعاللمصالحايعدلملانهالتغييرالىيحتاجهذهك--اتغسرمهمةمسألةالىالاننلتفتلماذا،المحافظيننفوسفي

ناءثلايعنقطواللم.طاهرااوصاللحاتاريخهعصورمنعصرفيقطيكنوانصارهم،اللجددالشعراءانذلك.تبررهلموانتغسره،ذاكغضبهم

بعضكلساريايزاللااهـ-ذي،الرقاستبفاءالعروبة!وماتمنبدقفيالثعرلرسالةفهمهمفي،عنهميدافعونانبرواالذين

ءقوماتهـ-مناناو.سميةالرالانكاداتكلبرغمالعربيةالاقطالىعنوعبرواموضوعاتتناولوا،عليهاوالحمضائشاملةجذرية2االثورة

بيصالبعيدالاقتصاديا!تفماوتمنعنهينشأومابالا!اعالاحتفاظوجرحا،)!لاخلا!منافاة،بالدينهساساالمحافظونفيهارأىآراء

ماكثيراالتيالواهـيةوألاخلاقيةالدينيةاءججاعلىاسشناداالافراد.القو!بةللكرامة

واالدينءناناو...الا"ستراكية(اللحركة)فدواستغلتلىكررتعايهتراكمتقداللصحيحالديناناًاجديداللشعراصحابرأى

يمالتيالقيودرهينةارنرلسجينةالرأةابقاءاللعروقياوالاخلاقاصلهظتوالتيبراءمنهاهوالتيوالخرافاتالاوهاممنأكوام

اداةامجردا!اعلىاليهاينظرانعلىواصرارهالرجلانانيةالاتفرضهاتاريخناعصورمعظمفيادمتخداء"اسيءكمفابضاورأوا.النقي

.-.)11("وشووتهلمتعتهمنبدلاوجمودوافساداضراًرقوةمنهجعلواصتىعليهالظومةايديعلى

مضيءهوماكلتخريب"اذنالجديدالشعرأصحابهدفيكنلمومبرهـاللظلمسنداجعلوهوحتى،وتقدمواصلاحافادةقوةيكونأن

كانبل،آنغاخصومهماحداتهكل"مكما،إ(وتراثن،قيمنافيومشرقفأجاذوا.الضئيلةللاؤليةواللغنىالساحقةللاغلبيةاللفقرلاستبقاء

فيومخزومتعفنمظلمهوءلحكلعلىاللقضاء:تمامااللعكسهوهدفهمدينيةقيماالمحافظونظنهاالتيالقيممنرودعلىيحملواانلانفسهم

قدأللجددالشعراءكلانندعيلاانناعلى.اكراثوذلكالقيمتلك6291سنةفيالوطنيالتثاقصهـورهذاعلىوشجعهم.صحيحة

نسلممبل،المشروعالحدوالوطنيةوالاخلاقيةالديرنيةثورتهمفياللتزموالمطامعهاستاراواتحدتهالدينرساللةالرجعيةحرفت"كيفوتقريره

ميراثنالكلالتامالصريح،الرفضالرفضالىحدتمادىقدبعضهمبأن."اتقدماتيارتوقفلكيذاتهاروحهمعيتعارضمافيهتتلمسوراحت

علىفعمموهالمحاقطوناستعلهماوهذا.والقوميوالاخلافيالدينيتغييراللىيحتاجالسائدةالاخلافيةمقاييسنامنالكثيرانورأوا

فعلهمانبرراننحاولولسنا.مارهموانهالجديدا)مثسعرشعراءكلالساعىءجتمعناوحاجاتالجديدةحياتناللكرو؟ءملاءمةاكبريجعلها

ناندركانيقتضيناالصامالانصافواجبلكن،"البعض))اوائكالنفاقعنالايصدرلمالمقاييسهذهبعضانورأوا،الاشتراًكيةالى

.!اءوالى،الوطنفيالنجانةمندوافعءنيصصرللم"اللرفض"هداولمالاقطالمجبةالعهودفيعليآامسميطراكانالذيالذميمالاجتماعي

غضبةمحنصدرانما،وابادتهاهدههافياللرغبةأوللعروبةالحقيقي.والشثوذوالالتواءوالفجورالا"نممناًحميرلاخف،ءالايستخدم

فيه.اًلعربيزاللاالذيواللطخرالضعفمدىآلمهامتأججةوطنيةوجوبعنصريجحديثمنالميث!فيجاءماايضاهذاعلىوشجعهم

هـنالمئ!عراءبهي!تصفماتذكرانرالمضىهذافيعليناويجبووجوبالجديدالمجتمعلصنع"6جديداخلاكيةقيمتطوير"

ورطقلسانهمندفاذا،الممةصاعروزوفرالحساسيةوحدةالماطفةجبشانجديدةاخلاقية!بمعليهاتهومجديدةاجتماعيةءلاقاتاستخلاص"

الكلماتتلكتص!يقالىزسرعألاينبغيفانناالرفضظاهرهابألفاظوليس.الجديداًلمجتمعذللكلبناء"جديدةوطنيةثقافةعنهاوتعبر

رفضالىابهـاينتهيلاالشاعريةاًلصادقالشاعرانولندرك،افثرةا-.ا!وروثلاالاخلاق!يةمهاييسناتعبيرضرورةفيهدامناصرح

وطنهرفضوللو،الساخطةللحظاتهبعضفيبهذاهوصاحوان،وطنه،الوطنيةلرسالتهمفهمهمفي،اللجديدالشعراصحابان!ما

مر،لبطةهيالاصادقةثساعريةمنمالانه،مباشرةشاعريتهلانقطعتوكلعنامرمنايوطنفيمالكلو-مجيدمدحمجردانهاعلىيفهموهالم

وطنهفياشياءيركرههووانما،فيهافبتتالتيبالتربةارتباطأقوىتفهم"الوطنية"كانتكما،وعاداتوتقاليدصفاتمنللمواطنيئما

لمواطنيه.واكرمللوطنافضلهوماالىتغييرهاويريدالكرهتستحقهجردذللكانرأوابل.والبهـاشواتالاقطاعيينعهدالبائدالعهدفي

صيحتهبمصرصاححينالوطنيةبالخيانةابراهيمحافظنتهماترانامتنصرفحتىالخطيرةعللهاالىالانتباهعنلهاوصرفطللامةتخدير

اقوياا.للملينئاهدنابل،نقرضاث!وريئىوهذاد!ج!يالبلدعاء!بي"ا!مريالا!ام"وقاولفيعنهاودفاتالظاهرةللهذءشرحناانظر(9)

اللقومبصةحظيرةالىعودةمن"جنايرافض"اولئكلمعضحدثما،اللقاهرة،الرسالةمجلة،"والاسلامالمسيحيةبين

03/7/6491.

الشعرفيالمضمونوئورةافئعكلثورة"اليهاالمشارمق!التنامنا()آالنشرتحرموالا"مقالةفياللجنةهذءللحججمناقشتناانظر(.1)

."المنطلق..3/12/؟691،لقاهرة019،الاهرامجريدة"الجديدانصارعلى
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يعنيلأماءلىنىالى3و.عرناخم!4مؤ"اخسهلميمايكنمهـمادضزاهةالمدىاثائصرةانفصياتهمفيهاتقلبتالتييرةالمرالتقلباتبعدالعربيلآ

ا!ث*ءهـالجديدخ?وماصدا!!اص"ا!تيالاتيةالج.لالكا.باةتبس!الىالانلأتياكنه،.وادونببسللبيا-ثحدثمثلما،المتوةزةا)!"اسة

-:!-هرائهاصدعلىهـ،:ف،ل،كلهـاهذهنابمقالةا)يههدفناالذي،الاخيرلأمغزاذا

يخرج!العربي.ا!نحطاطغيرءحورلهاليسالعربيةاللحياة"فكبماالسننةا!يامحربفيبرها"ضباا!تباللفادحةا)!زيمة"لمكمغزى

وكذلك،ميتالعربسيمةالمطقةفيارله.عظ!يماهيكلااوطفلاءونهعن؟6791سنةروليو

!عو!،!رمالباالعوبالىدائماالشاعرذللكيرمز.والانسانالعاللمبا!خطاعنزخرنزاللاالعوبنحنانناالمحميقالكاءلمغزاهاا!يس

الوطن.فياخوت4بئودبينهالتقاءهض(للضيعدام.الرمالهدهرفعالى،العللمختلفترالتفترسهالاقوءيتئاوان،الجذرية،والعيوبابليغةا

ا!حذيةنمسحكلنانصلير!ديفيكلنا.والذئابالرملبلادوطنهوالاخلاقه"؟اء!يةوا!جتماللسياسية،والزمنيةالدينية،واللفكريةالمادية

ويشةمناجبنبلادذيهي.الصىمشلوليسيرمكسورمصمغوطنهوايتخديروالانكارالتجاهلفيللاستمرارذر.إ.4اخرالانزالثقدوافه

"...الخ،تبةمنوانلالضفدمنعطيةعلىالاقبالهوجميعاالانواجبناوأن؟اضفسىاوخداع

صحيمحهل":الخصمذلكسمألهاللذيالسؤالالكاتبكررثمنطهرهاحتىكلهتاريخهافينظيراامتنالهاثهدلمالصريحالذاتي

ليسواله،نائماويتكلموومشي،كالعظمعاريايقفالارالعربيان؟"القديمللنظامالمتعفنةالرواسب"الميثاقسماهمابقايامن

تاميعدلمهذا":!ذاعليهوأجاب"؟عظميوهيكلطفلمناكثرحدئتالخياللبداياتمني!ذمربدأقدبعضناأناللعجيبومن

أصبح!وياليته،الخطتاميصبحلم-أسفاهوا-ولكنه،الصحةتلكدرساماتمايعللمىنه،كأالفاجعهزيمتنامنذالذاتيالنقدهذافي

ارهافتذكرنااذاوبخاصة،صحيحاقدهـ*خيفمنهيزال!بلامامناتزالولا،الذاتيالنقدذلكبدأناانمااننايدركلاوكأنه،الزيمة

بعنفيلفتئاأن:الصه(عرعملصميمهووهذا.وتوقزهالتعريالتصبيرفيجادينكنااذامنهامهربولاعنهاهحيدلامؤلمةقاسيةمراحلعنه

عسنتع!بيرععنفيغفاناانوايانا،عنيفااحساسابهيحسماالىاكيوحقوقناضيعناهاالتيكوامتناواستردادعترتنامنالنهوضرغبة

."المسحةمندربخه.سلمناهاالتىوارضنااهدرناها

صحةعلىللتدليل6791سنةبهزيمةنسضهدانالىنحخاجهلأواخرفينشأقهامنذاً!جديدالشهرحركةتهدفكانتوالام

ذللكقاللهماكانهـوتحدثالهزيمةتلككانتو!ل؟حينذاكقلناهماادتالتيا!عللتلكعنا!مينللكشفمحاولة!كلنأللم؟الاربعبخأت

افني،المذكورهالمقالةنفسفيانناعلى؟حةاللصمنخا)ضاالشاعربلى،؟67!اسنةفيهزيمتفافيكررتثم،8؟91سنةفينكبضناالى

بشيءاستشهدنا،شهراوثلاثننجتلانة67!1سنةهزرمةقبلنثرتالىواستمعنا،اللشعريةالحركةؤلمكدروسوعيناجميعاانناولو

وقائدرليسناسوىقائلهيكنوللم،1891سنةنكبةعنقيل،ا!خر،الشاءلالجذريالتوهـيالتغييرالى.للدعوتهاواستجهنا،تحذيرها

لاعضاءاستقبالهفيألقاهاللذيخطابهفي،الناصرعبدجم،لثورتنا"الرافضون"حتى،شعرا؟هاقايهماالىوامانةجدفيوانصتنا

دظريخالاهرامجريدةتترتهوالذي،فيةللقطاعجمبماالمجلىالضهدهكاتبالي4نبهماوهدا.الداءجةاللهزومةتجنبنالربما،صنهم

،الكبرىنكجمتناوشجاعةبنزاهة!رئيسهيحلل"وفيه،؟691يونيو7؟"اًرر!ءؤالسعرفيالممونوثورةالتن-ءلثورة"!أننهفيا!طور

ولاانفسهمالعربعلىاللعظمىمسئولببتهافيضع،فلسطيننكبة(691.سنةاغسطسعددفيالماهرية"اثعر"مجلةفينشرتالتي

وخيانةونقائصنااخطاءناويحلل،غ!يرهمعلىبالقائهامنهايتخلصشسعراءعندفاع"عنوانتحتتصريحااكيرمقالةفبىالكرةاعادثم

منوالصهيونيةالاستعمارمكنتالتيهيانهاعلىويدلل،حكاعنلفلأي،؟691-9-1.في"الرسالة"مجلةنشرتها،"الرفض

فيفادحاقصبيراالهربنحنقصرناكيفويذكر،بفلسطيناًلفوز.اشهروتسعةبسنتين6791هزيمة

ووافيعنرأيلنايكوناندونغرةعلىاخذناحتىالاستعدادعاىقدرةاوخارقةبصيرةلنفسهيدمميلاالسطورهذهوكا؟ب

ويبين،الماثلالصرذللكمنيحذروننامنبيننامنقامفقد،اتقصيرلهمنكليدركهمماالمؤالةتلكفيقالهءأكلكانبل،بالنجباتنبؤ

دونمناطقوضاعتقتالبدورن"واقع4891عامفيمناضاءتكيفبمقالتياريد"بقوللهبدأهافقد.والامانةاللفهممنمتواضعنصيب

انا):فيهامواربةلاصريحةويقولها.واحدةرصاص!فيهاتطلقانفييعبرواأنفيوحقهمالرفضشعراءعنصريحادفاعاادافعانهذه

مف،(البهودمناكيراللعربهم8(91عامفيالنكبةسبباناعترواجتاعلىادلللوان،إلمونهيرالذيالتعبيرتما!رفضهمعنانتاجهم

هذهعنالمسؤوببنالصربنحنكفا):الادل!مقاسيهمؤلمةيكررهاومهم،،الدينيسخطنايثرمهماوسما"بصبريقولونصأكلتحملفي

(."ثبلهاوما4891تيجةوانمافئسب4891ىتجةوليس،ا)نكبةبينثم."القو!بةحسماستنايجرحومهما،الاخلاقيشعودنايوللم

قائلين:الناصرعبدالرئيسكلاممنالاقتباسهذاعلىعقبناثمفكرهـمعناًلحرالتعبيرفيالمطلقحقهمعلىهذادفاعهيقيملاانه

وكنبالناصرعبدجمالص!ق؟الكلامهذافياللقاريءرأيدما"ءشاعرنا،يؤذمهما،هذارفضهماندعوىعلىيقيمهبل،كانماكائنا

المحتومةالنتيجةالافلسطينمأساة.لكن.فلمالفارغةباللوطنيةافنشدقوناللقوورةهذهيفيد!وبل،ؤءسبهذاليسى،العربيةقوميتنايضر!

!وأجدسشبعبرتهفاعتبرناصحيحاتناولاتناولناهاذافائدةأجل

كسامنونبرئهاوسلامةصحةعروبتنانزيدحتىمنهالدروساستنباط

تقدم*داًبداروبذلك،والتقدمالتطورطريقعلهـىونحثهاوالفسادالتعفئبوافي
عليهاالتمردالىشعرائهابعضتدفعتزاللاالتيالاس!بابمننطهرها

الجديدالشعرمجموعاتمنعددا.منهاارر!لواءلان

والئسرالجوعيقولهاافيالمؤلمةا!شياءنسمعحيناننايقولالكا"بومضى

مطرعفيفيمحمذءللشاعراتهاماتهموتفنببدبتكذيبهمنسرعا!يجبفاننا"،الرافضون"اولئكعنا

بانهبشجاعةلنسلميقولونفيماامي!ئاعميقاتأء!نتاملأنثون

الشتأء-ءير4،بسخطسخطانبادلهمانمنوبدلا.ا!صدقمنكبيرقدرعلىيقوم

الو!أبايمهـحمد!لبربنأ!بردر،والمروفىبادخيا!ؤواتهامهمقوميتناعننفيهمالىونسرع

...الكاتبنبهوهنا.لنارفضهمواعلانهمعليناس!طهماسبابنتعرفان

اللهدخلهمغا!ةدنايب!وماالىتدوعهمالمتوفزةالمثمأعريةحساسيتهمانالى

جئإرالشيخحسبللشإرلالتأءواجبمنيرهفينالاهذاانالا،الاحكاماطللاقفيواسراظ

حيبهـذاونسلمالصحةمنمداهاالينتنبهحتىالاحكامتلكفياللهاديء

؟



عارهاءحوالىسبجملمنولليسى.طنيوالوولالخلقيالماديلا.ءلالنا

سر0موهل.راء4الا"قىالتااجةاءااالانحلالءـذابرهء،لجةالاقار.رهن،رر!جلورن

لأرابىم50 اضاشور-ىفينانبقىليماالا"-نبا،ءنررافالااءكأاالمعووذىاىاسبءلمن ."؟الانحلالذلكآفات

نكبةمنحدثماضوءمياحرىمرةالتعق!بالىنحتاجفهل

""،ريساب،مهنب:-ناللوافيغزةطالباتالى)الاقتباسىنيمانالىذحتاجوهل؟6791سنةفياشنعوهزيمةأفدح

..الاخطاء؟ءدى.دكررتايأىانرىلكيالهـزيمةالاخبوةهدهفيكتبميا
.(اللصهبوليالعزووحه!

...بمحمدالاستادقالهءما،واحدباستشهاداصدداهدافينكتفيبل

معطرهفرالث،تكنجبث،9691ا.ريل2ع!!الاهرامدءريدةلهمقالةفيهيكلحسنين

......النعرفياسهامهكارانفسهـملهزيرمةالعرببهقامما"انقال

،الرصوو"دررترالراجععننقلاوفرر،"اسرائيل4ر!امتجهدأيمناكبرالاسرائيلي

لم"تبص-نالمصريةالقوةاخماساهـبعةان"اللحربتلكدراسةفيكتبتالىتي

فتر،ود.بالنار"العدومعالاشتباكقيفرء4اصلالهاتتحلمسيئاءفيكانتالتي

.....هومحبصدونمناطقواضعناقتالبدونمواقعخسرناايض،المرةهذهفيانناأي

عيونهن،فيالارض...واحدةرص!اصةفيها!طلقأن

ء!ر!4جرحمنالمقالةتلكنشرلناسببهعمانتحدثأنهنالريدولسنا

ا!ماللهاظصاسابيع"الثقافة(ثو"الرساول))اثمدةبهاغصستتهممنتبعهوماكبير

...مقالاتسلسلةفيمنهاان!مناءنبريانحاولناتهموهي،طويلة

واللالا!"ولوتمرجلىفضتالرسالة"جلةلكن،"رافضونلاعاضبون"عنوانتحتكتبناها

...والللايىهأانتفيبعنواندراسةفياللعامةزاويتهءنالموضوعتناو)ناكما،تشرهاأط

بستانومهاكانت،الحياةوىزتللهاقيجلم،"الجديداللشعرحركةتجويحفيالمكارثيةالطريقة"

،-حمراءوردة،زهدففرةهدفلانهذامنشيءالىنتطرقاننريدلا.الاخرىهيالأ*شر

..نيسانيومهاكانتإبنااوانما،ا!اللحديثفيالافاضةهولليسالراهنةمقالتنا

ولسنا.عامقوميمدلولمنلةماشخصيةتحربةمن5هـقناماالى

عدريه،حر)قيطةتبادلموقفهوجميعاالالهيدمنااللذيموقفنااننظنحالأيعاى

.ء.والتصميم،جديدمنالشملضمموقفهوبل،المهموتقادفاللوم

عربيهشعرضمرهفيوا!ضي،السابقةاخطافامنالواعةاللهادشةالاستفادةعلى

....أغنيه،دلىسفةغريرضخواانابواالذينقدتناأعلنهالذيوالأصرارالعزمطريق

وحدهوبهذا،الاوضارمنسليمةعروبةعروبتناتصبححتى،للهزيمة

خشءالذخيلذلكفىلمواطنيناونحقق،واللاماللعدلمنيننسدهماالعرببمالوطننانحقق

الحزينهذلرسصدارجزرفأوانحير،واللتقدمالنهضةمناليهيحتاجونماانحائهجميعفي

الحمراءغزةفىهـذاالىفليس.البشريةابناءيبنوالكرامةوالعزة،والرؤ،هية

اذنهفيالساحاروماجتالتي،اللشاهلمةالجذريةالثورةفيالاستمرارسبيل:واحدسبيلالا

رالف،للانسانالجديدوالصنع،اللعربيللوطنالجديدالبناءتست!دف

.اناللىالثقافيةالمجلةهذه(ءقارييحتاجلاالسبيلهدهوفي.اللعربي

،ا"رواهبالدفاترمعجنبالىجنبالزومهومدى،عموماوالفنالشعردورلهنشرح

......اتبالفراش!يحتجلاكما،والاقتصاديوالسياسيالعسكريالنهوضوسائل

،ا)شارعوفياذاهذه،رسالتهميؤديالنوالفنالشعرانلهنوكدانالىالقاريء

الصغيرهال!دمح!ثرمعاييرناقيمنايخاللفامهمد،التعبيرفيالتامةالحريةللهماتتحالم

..-هـدبلغاولواللؤاتيالنقدفيعلينايقسواومما،السائد"واراءنا

اصمغنرتنثااحمممللهوموخه.اللقومي؟ميراثنلكلاللتاموالرفضالانكار

ختمنا.اللذيالاملهدافيه/تحققاللذياليوماقتربهلترى

...ضفيرهضفيره-:"فضالرشعراءعندقاع"مقالنابه

كىهلحىالحؤنلنهمركيفستتعلمالمضزايدونضجهاالناميةحكتهافيالعروبةان"

حمرهبلاالدمواندفقحقدهملاسبابالامينبالتحليل،أنفسهمالنمعراءهولاءمنتسشفيد

وبصير،حف،ناضجةالعروبةستصيرداكاد.للهاورفض!معليها

ميداناشرقتعيونهنفيالارضبالانتماءحال!افخرايفخرانمناكليستطيعوطناالعربيالوطن

الانسانغايةعيونهنفىالارضكانوااثعراءاولئكانفيهن!ركالذيالوقتسيأقطذاكاذ.اليه

."نفعافنانينااعظممنوكانوا،سيقولونوماقالواماكلبرغمعربا

ء...بص؟سنفخربل،فحسببعروبتهمجميعانسلمللنذاكاذ.لعروبتنا

!داليهحمراءتحعقغداوان،ظهرانينايبناللشجعانهؤلاءبظهورونعتز،فيناقالوا

إأغزيهقلبفي."قريبلناظره

حجاويسلافة!!راد

النويهيمحمداللقاهرة

!


