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اروصابخنن!حا

أف-اما.هذاؤبم"بالاصالة))نو!"دلااًنناالواضحمنلعل

مز؟ضىالمهؤ!ذا،ذاز"بئكلالة،ءمع،اقدي!بئالمط!التشبثمعثى

بالاص،اةنهئيلاانناكه!((التقلههـدلة"مصوللءعليهزطقاناخيرا

،قلتالاصبرءض"ع،!ترىمثلااقديرما!نالحيداتخاذمعنىهئا

،اكقيرةاظروفاطبيهة.فرة"،،اواحتذىامو!:ةتفرف،1التي

((.احالمحظةا((*صطلحلهنخصصانالاصوبمنالمتىفهذا

كلبعيدامعنىابحتاهذافي"بالاصالة))نقصسوهكذا

اعجمةاوا((المحاؤ!كأ"وعن،،ءال!ملغاؤلةا"اكقليدية))عنالبعد

نقه.دها--ذياالم!ىوهـ-ذا.بةاوراءاالىبرتعاط"ءالملتفتة

هـسو،المعاصراعرب-ك!اا)شهرعنيبنالح!مجالفي)بالاصالة))

ا-ماتاتحققمنالانبميئانهذاوكل.الشخصيةواتضاحالتميز

وطبيهتها،الاءةروح!كط!انجاقي"االصناصر"ةخلاههيااقيا،الخاصة

حىهءما.والحف،رةاةنوااضقافةواالفكرفيمقوما!هاوشتى

معنى!نا"بر،اتجديد))نقصدلااتارزلكأواضحامنولهل

انهلمجرداءمىلقلابئقلهاو،عشوائيةبطريقةجديدايخداماست

التقليديةلان((اضقليدا))بر،بافيادخلالمملهذاؤمثل،جديد

ه-يوان!ا،وءدهومحاكاتهاأقد*لماخذاءعاىمقصورةليست

آضاؤةفيرو"نوعيدونكذ!فومحاكأفهاتجديداحتذاءمنايضا

.الابداععلىواقتدارخلاقة

"يعرؤسلما)-ذيبئلجسديدالاخذ(بايتجديدأنقصوهكذا

اعياوقىيااستخدامااجد*داهذاواستخدام-عندنا-الاقدمون

مب!ما.

يى-سمهـو،البحتهذامنالمقصوديتضحا&جديدوبهذا

مىن((النجدءد))ونبفيمن)الاصالة"بينللمفاضلمةمحاولة

ايسب!ا-التحدبدهـذابعداو-الوامعفيؤما،آخرجانب

ا-ةالاصا))-نبرالمتوؤيق"حاولةليسالبحثانكمانقيضين

البحثهذاوانما."،خاصمءنا-هـ،الوافعفيؤه!ا،"والتجديد

بنساءلالهبسدلا-!نىي-ءسالمصاضهراانلطكيدمحاولة

،لةالاص:همل،ينضرور،متآزرنيندعامتينعهىيقومانصحيا

عناصربر"آن-ل-لمأءابطبي،كأ-يقتضياوهفى،((والتجديد"

ون!خلق!)تكوتهامراحلعنوالهشفالعرببماثمرفي((الاصالة"

الالمامدذافىمتضكالامركما.ا-طتاءتميزاكازنااستوتحتى

ا"هـصرالىالعصوردسرمظ!اهرهواهمجديدة19حركاتبابرز

هذاافنقو!رصالحا"الت!جدرب))هزرامنكانمالنرى،الحديث

..ل!ماتهرثوهاو"اصالت4))يهممىاندون،وانمانها(شعر

ا"برءنهوم،صادقؤنماءع-لمراستفا!الىدهديناقدوهذا

ولا،الحد!ثالعمرفيونقدهراثعرتتصلمثكلاتمنيعرض

احق.اوجهؤ!يهايظهريكاد

اث"-هـامسةدسير،كأالما!ةذلمانأخمراكانربماولزرا

"/!كاهمءعاى-اولا-نقفلكناليوماىاجاهليتهمنذ،العربي

الا"راخرو؟ون!ت،ا)ءصورمرعلىؤيهخلدتافنيالباؤيلةالعئامر

"غذتا)قيا(رواؤدابرزسقتيا-نعرفأكيثم،اصا،ت4سماق

..ؤجددهوفببمةمرونتهءدىا)ضهايرةفيومعلت،العقبخلال

سادص-ء.

اتجصير-

ء-نبوضوح!لعبرآةء،هلياالعرفيالهربيالشعوكاناقد

وكان،ا)ـجماءيةوههومهالذافيكأاحاسه-"في،العربيالانسه،ن

واهتزبوصاأنت،هـراانالهل،ست!ءع"جاربيصوروتلكهذهؤكي

ببينسته،الارف،طشديساًأجاهليالث،عروكان.ا!احياوجدانه

ش!رهكآنتم.و"ءئويسا"اديا"-خ/"ءاكلعنبالمتعبيرمفتونا

ح،ن-سبمنافلاحياةوزبادة،جانبمنلحياتهؤنياتسجيلا

وول،ؤه"ائل"نآثره"صااكلحاقظاوءاءشعرهكانواخيرا.آخر

قيم.منفضله

،ا&ررصللصعءرالمبكرةأفا.لب"األامحا.لبرزانيمكنهناومن

ا)ت*:ءر:هيآلملامعوهذه.صورتهؤيالاواىالخطوطتهتبرالتي

اط:"مة،او"ظا!رابيئةاو!ثكلاتالذات"جاربعنووضوعبرصدق

افض"،ئلوأردءة41اوا)فهبم"4اعرابالروحالاحساسىبتعميقوالاهتمام

وانا!اورؤض،وألحريةالاباء:مقع!بزهاؤياالتي،العربة

اعرضواالملارضؤداءوفخرد-ماحةفيالروحوبذل،والاستعباد

العهد.علىلحفاظوا

منفيرااتزلز،وابم،ء،بئؤكريةثورةوكان،اًلاسلامجاءثم

اقيساتلكوبخاصة،اجاهلمحياالععرفيمستقرةكانتالتيالقيم

ا-وهت.راقيااخلاقياصتوىتبأغو)م،انسانياتنضعلمالتي

اجددهااقي-ماا!ضم!"حاولةفي،قلهالأالهربيالشهرتوقف

مجالأكانتءأثوراتمنلاةخلصاصضامحاولةوفي،واستيعاا

صدرء!رفيالمشعريالنض،جبىأهناومن.قبلؤيمالهفسيحا

اشسراىربالار،.للامانالبعضظنحتى،نسبهاقليلاالاسلام

نفمهاةنتعرمنمحاوافيكونانالامريعدلمبينما،مسيرتهوعوق

.الاسهلملأمالف.!ااًأ!هماكبرىاالثورةومواكبةوالضكيفللتجدد

.أيرفياو،ااأغرب!اأث-دعراخص،نصمناخرىخاصةتتضحافوءـ3

ولا،ابرهودافيهرلاءتطورثعبراز!وهي،لميةالاصسماز4منسمة

ابداهـ:جيبهـووانما.خاصنطاماوبي!ئةاوعصرعنديتحجر

والتعبيروهضمهاكلور،1للتكيفدالمامستعد،ا"حوا"نالحياةلحركة

ودرساثاةبر(راجعةءستأني!ةوقفةالامراقتضىاوحتى،عنها

ءصر!بمؤ"لكما،الم-*.رةو.صءهعالم!مصفبلواىءتشرافالحاضر

.الاسلامصلصر

الاشسانبرءن4ؤ،الاءويلهمرؤىاالانتهاشلىايعوداثءربردأثم

منروا-لببعضمعوأفن،وؤيمهمجت!*"وعن،الحديدالعرببم!

اثكربةظاليديتصلؤخىمنهاكثيررواسب،وهياجاهاكرالهصا

اتهبهـ.وااأتصويررقةوكلروالالملوبارركلفيموروثه4ويرتيط

اءرببى،اأشحهراؤم!اكأالاءتسىهاتمناخرى!مةتبرزوهه،

صشبدلاولا،ئهمورو؟لن5متخاص،-تفرمهما-رلإخيرلاانهو!بما

فنية،ت(ربرنجيكأمربعنا-دازها-ء-تفظاير؟ظوروانها،يىهاقاكل

الهصر8.كرفيوجىدنااظدحتى،واريجهولونهسماتهبعضهيل

بهضميوجدنابلا،الحاهايال!صراءدتقامنرواسبالاموي

ك!\،اهـواةفيوةزلاالخمرعنحديثاالاسلامصدرشعرنماذج

لانوذلك.رررع-ول51شاعرثابتبرنحسانشعرفيذأكيتضح

سرعية،زار!خيهفني"ظا!رةكانروا)ء8الغزلبرحديضالقصالداؤتتاح

ااورءونامونالمسواتقيل،اجليلاالصحابيالشاعرلهاهـخضع

.لم



الخمرعناًلحديثفاعتبر،واعياتس،محالمحنيااستقبالاحديثه

،ولاا"ناؤءمةغبر4بقههصاحبهيلزملا،خالصافنياامراوالمرأة

.بمعايرءبرهالاإحاسب

اعربه-ةاالدوا"عاصمةواز"فات،ا!باسافيكطءمراطلوحصن

اخرىا"ممن*ختلفةبع:اعراءربواختإهـا،بغدادالىدءن!من

انالافوالعربب"اببثةافيخطبرتحولحدث،افرساوبخاصء

ابسهطةادداوتهامنخرجتففدابإفقيااء،.ا)م!وا!عاىاعربيا

ءولعبم/رتحرالى،ونقائ!ءحافظته،من:خلصتو،مهقدةءدنيئاىا

اهـحولاهذااصابهفقدالعرركم!الانسانوا"،..والغرالباثوالببا

يتدإعىابىعضفكان،ارتمسكعلىا)هدرةعدم"نبكثيراخطتررا

الزندققاوالمجونالىيصل،حتىالم؟جمذلاللهو!رباتامام

الاءةسزالحديبلغكأى،ةإقاوءافي.إخا)ح!مابعض!اهـانكما

ث*رهم-فيظ!راو-الشعراءعلى!ذاكسوانع..الزهداو

هـذاعنالتصي!روحوبرأوا"هن،4وجيانوادراربثورةؤكانت

ورفضوقاقشهكمنفيهء؟بكل،اجديداو*ذانالجببدالمجتمع

اخر.وزهدحيضاويقينوايرهانانابةومن،-ءضاوسخريةوم!ون

كعهرامست،اًلعربيالث.عرمحبطفيكبصرةفورةظهرتوهكذا

استقلمتحيث.ب،لشكلارنجطةااورالمضسونالمتصلةجوانمبهمن

ازهدب-اتاجانباىا،الشاذةوا)خزلياتوالمجونياتتاءمر،1ا

ا-ىااشعاءامنثير3ل!وحصث.اروادةااخاملياتواالالههاتو

حلكم!.افهتاجتهافيوبخاء!ة،لاقصب!ةجديدمنهجاستحداث

منكثيرالىالاسلوبومال،البدويالرسم!حلا)حضريالتصوير

.كذاكوالحضراهـإئةا?،ةيلا!!الذيوا)ء"قلإهـقىا:-اوالشسكأ

المنطقياجدلادرجةالىاحياناتصقىفكر/مادةالشعرتضهـن

اشعمدت4ضخهفكريةحركةءنكانلمانتء*-ة،الفلسفيالتهمقاو

الهند.وصكمةايىونانؤلشة*نكأ"-را

،نواسابياسامفي"لاروجتا)تباكبهرةاا)مورةهذهولكن

العبربب"،الضفسعنافالف"4ااتزاانعد4،تماماجممااايامؤجم!هدأت

افاانوبصسد،العردصؤلجضمعاعنالغشاوةانكمم!تانوبعد

ب!!الاني،ار"رحاكأو"جاوزوا،الجديدةاحضارةات!كالعرب

عادحبنئذ.منهااحولالمصواختيارونقدهاتأورلها4ءرحلىودخلوا

مثبرا،ورفغى4اصا)ةاىا-وجيلهصامابيمع-العر!اك.مر

العربيالطبعء-عإتافىممالفورةاا؟معليهفرضاواصابهمما

والاستخفافالتتىعوبهلأشع-رفاختفى.ا!ربيةوالقيما)،ربيوالروح

،مكانهـلهيعامحتىقىازذدؤواالمجونشعصرو-قلص،بارعروقي

وهـال،تقر!باؤواسادبطرهكأعاىالقصطئدافىة،حظا!رةودرله*ت

ابينواسلتطرفء8ءلكبرد،اظ!وراالىاجادةاالعربهءالقص.بىةءنهج

حتى-الم.ربمه"اـبيئةوا4باعراا)ء،،ةاسهتلهامادعكذلك،4واصءابر

القع!بدةاصاودتعحتى،والتصيرالتصويرفي-من!اب!قىالبدو

ولم.لوثتل،يااةنفةاوطهـ،رتهامثوهتالتيءلاءح!،اعربيا

فعلمواحىنبهاينكسووباثء!رايرتدواو،وحصلهت!ام،تقوؤءابو

صورة!رهمثاهـه!!صفا،تعبيراصروعصرهمءنءبروا!لافي،ذاك

هـرراورغم،وفنوثقاف"وفكرحض،رة"نفهماركلاممراهذا

!-ذاباغوقد،وصءا"نواسابيامذهبطرحمنهـ:!مكانا،في

ليص*تها،بجم!المتالطصبابيمعذروته"!(مابورادهافياالاتجاه

ؤ-مه.مثاوامناًءظملكبب-راالف،هـرهذاي!نبران

ابيدنامن،الصا!"جم!العصرفيا!ربيللشهرحدثومط

للشعحرالذاتيةإالملامحبعضت!يرزانإمكن،الطيمبابربلىانواس

الاصيالأ"صورتث"يلوبا)-!ابف"الملامحهـعتىارر1)تب،احردبا

العمر!ياتاريخهاضافهـ-االمتبالملامح!ذهومن.الممبزةوطبيمته

والمجونالبذيءواللهوالتههـلمنونفرته،للجدايثاره!:العباسرب

الهفعانرعليها،الكريمةوالاهداؤطاضبهاقىابالقيمتعقةثم،الرخيس

والرادووعيهاستقرارهعصورفيبالهوباجتمعاوبالعربالانسان

حقيقته.

الععرفياعربيااث-عرااريخاضافهاالتيالملامحهذهو"ن

وطبيعتهالاصيلةءورتهفيلفبلف،ركتاهكه!وا،كذاكالعباسك!

اعقلانيةفياموغللآكانتولوحتىاههءقىةاللثقافةهضمه:المميزة

اطبيعةملائمةرفافةؤاضهلمةشعريةرةصوفيذلكبعدتخرجانعلى

رلائمبها،،بئيراتصاوالمو-ءقهكأوبكأوالمةالبماافوف"مروئم.اشعرا

.يدغاج!/االبيئةؤكماو!طلباز،"الحي!اةحرهـ4

الازجاهاتالشعريةوانتقلت،،الاندلسؤيالعربياوجوداكانثم

ذواتهمعنيعيروناًلانداسبونالشعراًعواخد،هـتاكاىاةالشرؤ-

لهم،!ء:تاصالمحاتالهربياثم!صاملا"حالىمضجسفبن،وبيئتهم

اتوب-عاادةوزإ،اعاطفباالجانبوتغبب،المحاباللونكتعميى

ملامحاىااضاؤوهمااهمهـوالاخيرالجانبووذاوكان.الموسبقى

ءوسيقىاب!ين"طورالمولفحاتااحة.رءصوففد.بياعرارفكرا

اببئاتاكلوفيابمينهمالمو!"-لمتهذهاوبرشعيوع.كىءراً-طويراالشعر

لشهعواطبي!4ؤك!عندهنقفانيرجبإلذيالطابعهذابرز،العربية

لتلمكابداىينئترطولا،ءوسبقاهاتطوردائماؤ،بلانهوهو،لعربيا

ورتابةا:حرااوحدظالملتزممةالقصيدةءوسبقىهبىت!ونانالموسجمقى

اساسيامنعنصراممعلةالموسبفىهذهتكونانيجبفقط.القافية

تؤدي،ورءثاوضوحاامنت!وندانوذالمث،اث!عرياالعملعناصر

اصور.رواوالتعايراكلصإتات!ؤديوصاالتيتلكعنقةللاوظءفة

للامةتخلفالاندلسوسقوطا)عباسبنيدواةانهياراعقبثم

بهن!توبما،الداصلفيأمزقمناصار!،ا"ببر-5،امرديةا

.4حة"يفوصلاتيا-الت!خلفطكذاواثناء.اخارجامنعدوانمن

هـبي!دولم،عامةرصفلأامربياالشعرتخلفطسالتركيالعصرفي

ء.نماذجهمنالمردى،،قليدابلا!ديماحاكاةا"ناالواتالا4جماة

صالرفعنبهبداو!ث!لاانهب4اعراالشعرافتهناومن

والفنبم،والثقا!يوالفكليوالاجتمطىالب"سبوالازدهارالحضاري

وتتادعتراكيبهارصو،اماظهااتنظم"افمجردايمونانيهكنولا

فيهط.قواوتفاعيلهط

باسبابمنجديداءتناواتصلت،احدليثاالعصرالثرقواخهرا

والعاسم-والاجتماعياسالسفيبر.ثحركةواظلته،،الحضارة

الحضارةبمنابعانص()ها،ذل!فىاسباباهممنوكان.والفن

الحضارةفيالقوةمناب!يمالىوتنبهلا،جانبمناحديثةاخىكأالغر

ككميرمن-اً(عربياورعرادءوهضمما.اخرجانبمناقديمةال"ـربيةا

فوطاقطعحبى،"سبرتهيجددواخذ،ن!م!طةحب،ةالى-الفنون

منتصففيالباروديع!دمنبدأه،الكر،بموجودهسبهلىفيكبيرا

الشعراصحابعهدقيغايتهنع!ويخطوزالما،الماضيالفبىن

العشرين.اقرناصفمنيمنذالحص

علىالشعر!راتاًل!لمى!ثالهمرفياطويرل!االمسيرة!فىهوحلال

وج!-صهحولو-بث،اقي،هاتتسيرهانوحاورط،نزعاتامررىا

نزعتهماس(سكانافيإناالمحاؤظبننزعةاولافكانتط.خصو"ات

الطريقانيرونهؤلاء!،نوقد.شوفي!مننهمكانتكمطالبارودي

العربيةالشعريةالنما؟جسبهليسلمكانهو،الشهرلمسبرةالاصلح

هـسذهتعتبربحيث،العربية!زدهارعصورخلفتهااقياالج!دة

وهوورءيقاها'وروصهاواسلموبهااختهـ-(فيةالمقصبالاعلىالمعلالماذج

لحنتجاربما(لحديثارراعربر"يرمبرادياالقالبذلكر!دبرونلكي

االافصا!ضرورةمنذلكيؤض"(مع،و!رههو4وبيئةهو

لقالباهذاعلىا(حافظةاطارلمحبى6والتبديلوالتغر!الحذفط

بييالتجدإبنزهـلأذلكبعدءائتثم..4العربصللقصبدةالجليل

والمازنن،وء**ريالعقادمئاضايهمومن"طرانسابقيهمءنكانالذين

ا&ماذتيئدبراانهواشبرالمسيرةالاء.وباني!ضقدون!ؤلاءكانوقد

به،المسيطرةا--لأالعاا)ثمر،لاالاتجاهاتتبع-وانالأثورةاعرد?ا

لصورفي4واننعببرمويةالعضكالوحدةممتازةوا!ب!ةقبمءنلهـ-ا

.كاذلكالىوما6اشاعرالفمخصءواتض،ح،الفنيوكالصدق

العربمالطابعوعلىوصحتهااللغشةطبيعةعلىالمعاؤر"معهذا

!



..وتمصفىه

وؤ:ءلآثقاؤية!اءلمىعقي""نا-؟االنز?-نن5ربرلمما-ولدتلم

صان3وناتا،الافيداء--نةززءو!بااخرىث*ريةنزعة-اخوى

ا!مشريواناجيءمالقتهم"نكطنكها،شاديابومشحميهممن

احثوى،!ةاىاًاثترباهؤلاءجىحوكد.هلاسماعحسنومحمود

اقيدهـواحتى،الوعهففيوجددواالمجازقيووسءواالرءزثروافآ

التجد/ديبنخطواتمنافسهءخطواتبهخطاابتداعاالعربيالممعرؤ!ه!

..السابة،ن

الح-ر،اثمرااصحابظ!رصالخمسبضاتحدودوفي-واخيرا

كثيرفيتخالفوح!ةالى-توجيههحاولوااوالعربيالثمعرؤوج!ا

اإصديعلى،سه،تهـناحربياللط،رعرفهـ!كلملامحهصاهن

فوالبءصقبلهمعر؟ءماتركوافقد!.المجددينمناسابنبنا

زاملةا"ركاساسط،جديدةقوا)بواستحدثوا،للشعرءوسبقهصة

الب!ت،وحدةمحلتحلالتفء-لةوحدةبجعل،والقافيةالبحروحدة

هـنهذا..بالقاؤيةيتعلقلمحيمصاالالتزاممناونبايالاخذوبعدم

ؤقد،الاخرىافن-ةاالهواحي"-ناهـ،،بقىالمو!اثكلا0نابصة

تردد،كماارمزوبئا-فيبهف!افرطكمىا،الواقعيةفيبعض!ما!ط

باسمالب-باكثرهماهتمكذرك.ارومانسهةواه،تهنبصنبعضهه!

واورتخدامالمرامبةاالمثطهدورسموالحواركااقمىجديدةتعبيرية

اخر.حميناواخفاقحيناتوفيقهـعذاككل.ارموزواالاساطير

تغضىوان،معاركالمختلفةاقىعاتتلىكورصببانوطب!صعي

وانهـفىا.احقاوجها-ضاحوعدمالبلإلمةالىالاحيانمنكثيرفي

اض،-صباددعتفدءكلاردمنص"حبهاوماا:زعاتاتلىككلكانت

اني-غا-وسموهتقدمهكانبحبث،وصعودهتطورهطريقفيكثيرا

فيحهرةطم5انزاللاذلككل-ع)كنا..وهبوطهصرهءصناكثر

عدد"ختلفبئحولونقدهد،نةاجهامثتغلونايزالولا،اضءرااموربعض

اخرونإبىاهخيراًالبغروراًهؤما.يةالاساس!قضاياهمنقلإلغير

وصلاقدحتى.قببحااخرىتعدهصة!ج!اء!ةتعدهو"-،،شرا

هصصا،ؤ9اثهااوو-دةالمعامرةمعيت!نافىهـاالىاحيانصاالامر

الحق.وجهوئوضهيحالموقفلألتصفيجادةمحاولاتإحتم

إقيوم-انبدلا-مفنازؤنكأي-ءمتازبىث"ايانرأجمبما!والي

صد،ؤلملا((لةالاصا"اهـا.وا)ضنجديد،لةالاص:هما،دعامتينعلى

وعا-5با:-جمةكذلكمن!"بىدولا،الفردرلكاءبةباكءخ!با

روحه،عق،ذاتههـنفيمانليحدلاامف(عرعهلفهل.الامةت(ج

عه:جهكاونتما،-ا،ضهوشخصهوءوهعبتهعالربمتهعن،"فردهعن

امةاويرلاوعمرشههـرمجموعوكذلك..مهاصابوبص!اتوشعره

..الامةوشخصيةالجهلوطبيع-لأال!مر"ذاروحعنضمانبدلا

تمي!نرجانباىا-المعاصرشهرفافييتضحانبدلاهناومن

روحمعتظهـوان،امت:-صاشخهلحمةتمميز-الشه!اءشخص-صات

لفن-امقوء-اتالى4برالاضاؤ-تمتجلىوان،لثبناروح-ا!را

وصنبحيث،صمبعاإرةاءضواوارةنالفكرفيبروقينا!!وهـات

ثه-راليسو،ءربيشعر-!علا-انهساممهاًواً)ضهرهذاًقارىء

.عربيى"ب!روفمكتوبااجنبيا.

ولا،ل"رداللثاعربالشمبةكذاكمنمهبدفلا(،التحديد))واما"ا

نابصدلا،لثاعرعملفكل.الا"لأنتاحلمجموعبالنسبةكذلكش"بد

اضا؟--لأعلىيرثةملانبدولا.المألوفعندو!وفمجرديكون

!يرتهاليلثمرايمضيوحدهوبهذا.يسيرةولولصاحبهتحسب

اخسللاؤ"االاضافاتمرموعفمن.باف!ءماعداحب(ناء+ا،اء(مالى

اذابصافبمالمتجددةاءهصةاا)كلابراتتالفالبناءةوالتجديدات/

ءاكأ؟لمحا!ظة-فنايولاارةى-ووزا!ىفىانيه!نولا.ا!مري+-

صمبهـاهـذهلان،ابى،قيلأومحئاصرهالمأاوفلأ4وسماؤالمهروفةملم!محه

ع!!جامدة*لامحالىزتحولايهطا!جددةدائمةاضافةغيرمن

!فج!لوكلءمركلي!ضيفانيتحتموكذلك..مهتتهخالجسد!

،يخمءبحيث،الشعررصيداىاتجديديةاكافىاتاواحداا)ممر

برفضابداحهةالصعر!وحتمتمروبحيث،دائمصايدالرصهذا

ا)عجبلرصول-دعاىير!ثرح-ليكلبقىلووالا.الاجيالتجديداث

اأ?جرالكلئناهذاوراء!ا"خامةا!،ةالمع!تاضافةدونالسابق

..احؤياتاؤجمماعل!لمهثربمصاالاشبى"

ءمبهىا))داكجدو"((ا"الاصا((تحقق"نبدلاكانااذو

هـ!دماعاة"ر*ن-ا)كرورةددفلا،متطورطوجيدثىءراقيام

ع!صطغتاذا((الاصالة))لان،الاخرعلىانصسنااحدطغيان

ولان،العقظب--د!فىاوقهتاواحاؤكلةافبمورضثت((التجديد((

النقلاو-الهميابرالمحاكاةأىايرر"الاصالة))جا?لمىاذا"يدل؟بخدا))

بر"اوبءمو"بماف!ئها((تجديد))من((الملأصالة))بدقلاواذن..لمهالاة

و--دولا،4ءيىمحافظةمجرداوللقديمتقلإصدامحونانءص

منافيوتعصمهنعادلهاصالةاىادائ!،!يسضندانءسن"للتجديد))

اثصمريالفنطبي!ص"علىغريباثبماءواقحامالاحديثزقلا"بمون

العصورتو"كلقتعبراتشصكاا،روـربيكم-

يمكن-يردعحدالىوعإمبصا-"حمايدا!!ميابىا:الد!بردو!ك!ا

يت!ضىحلمالتياثءربةاالقضايا.دلكمنمثبرؤي4البن!ةكمان

ك-ي4اوصفياقيرزاخلالمنربحن-،قدونو.،اءقاوجهفيها

ارر*صرتقويمؤى"نمبدناإبئمعبارؤ،عدة،الصبياشمعراتت?-ءيرة

لي،رزاقبضا-ان-مكنؤتصةظا-هوةفا*".قضاياهبعضوحلىاصرالمه

عليها.وء؟مالهاالاءراخرا!لى،سبالمه

هو:المنبص"سوهذا

؟حقه،*ماالصنصريرن-حققاي"اتجديدواالاصالةببئزرالط))

كل-نولا!،مااث*ريالعمليخلولادحبث،متعادلامترابطلءتءافئا

-.الاخبرالجانبعلىمنههاجانبيطغىولا،ا-د!مى،

ملامىء-ااطويلعمرهصلملأل"ن-العربيلشغس،برزتوؤد

تميزهانوعنوذهاصااركان-اغلبهصااو-"جمو!ا؟كبماتعتب!،مهبميزة

ادة،اخاالنماذجهدقبتاةبااورماتقلكهيا(لامحوهذه.وتهرده

واحاسبممه"،وصوحهههؤبكلا)مربيالازسانهـنمعبرةعاف.تالنني

احض،رةواوا)فنالفكرو!و"!قوء-،"هاطبي!تهابكل4ا&رببالامةوعن

قهيعوارض،امه.وراء-عتلاث،تالتيامسماتانلكاما..صميعا

؟قبة.سه،قا.م!صتوزاؤاة

الازهاناقدم!رزءجلقمااجماقب-فاالسمات"!ك*نعبرؤنص،وقد

اتعببصرواا)صدقولوضوحاامثههراايمارمثل،اًلجاهلي1،مراابان

وءضالمهارفه،-ةاقهمه4الاح!صاسوتهم.قوببئت"اروا!رتجاربنء

/-.ا:اقب4ا

مصىل،الالصلامبع!دظورماالباففكأالسماتتاكمنءرةظكما

حتى،التقدجمبةالحركاتمعوالتعاطف،الانافيةللئوراتجادلأةالاس

3)كبعد!بروانهوءواين!ااضهثل!،حب:طالتو؟فالامراقتضىلو

ءنسصا.

-لأمالاسبهصدظ!برتالياباهـةاالم!ماتتإكمنعرفناكذلك

قيخلونلااًسلاميينشمراًءنصارابرمقتضاهالتيا،ارمرالاستسمة

"ض!ونتغيرم!ما،اجاهليااثمراتقاليىدجميمععنكلب-4

.الاسلاممجي،بع!دالساليبهوتبدلتغاياتهوتحواتلثعرهم

الضعماالعربيلشعرناالبلقيةالسماتتلكءنعرفناكذلك

هناو-فرجديدكللاصءهابالانفسماحمل،اوراس!باال!صرخلال

ذاكسوىماورفض،(لعرببوالذوقوب!بة411اقهم!واالعرببةالمروح

العربتماسكاوامربيةاالفضائلاوالعربرهصةاقوبصلأاي!سورها

ارضهم.علىفاضلمةكريرهـلآحياةفىب

ذاربفيا!رة!لثمهمرال!بافةا!مصهاتبلمكمنعروثاكذلك

كيمكلالعربىءبئوا)جمبلئةالعرببءالحياةع"تعاطفسه،ا*مرا

بمعالمهـالحياةتلصكاستلم"مبحبث،والمعنويةالمادية"ظاهرهصامن

المع!--ؤالاإحاءمناوافا9ايعق!،اءدهاوتقاواسماللاواماكة،-ا

ف!هازمنوالاسماءالامثنواهالميلكترملووا،برمضل-الملأحسطس

عئ!به.ءاطةء-*

الاؤدوو(ارانلهربىاللشعرالباقببةاًا-مات"لمكءنعرؤناثم

بالموسيلآاكتفائهوعدم،المتطورةاوسبقىااءطممرونته،الاندا--يلم
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احمد.برناخلإلامعالمهاا)؟كحددااس.رية

ء-يرتهاكدتهولالباقيةا.ربياالنئعرسمىات"نءرنساواخيرا

ثس-رات(للظاستجابته:اررماتتلىلىومن.احديثاالعصرحللال

برالوحدةالاخذءزر..سحنتهتطمسولاطبيعتهتخدماقيااففسةا

!ازالم!فيالتوسعومثل،اصورةباالتعبىرالىوالميلالعضوية

اوصفاميجديدا)ةو!سىل،ال!واسترا!لظاهرةعلىاتمادا

الدرامبةوالمشهاهدالقصص-يةاء:امر.براصصةاورظوا،بالومزوالاهتمام

لحي.ااصسواروا

لا""كالقولب!أمساع2االمقامهذالمحبيئقيانهلمجيلثكمنوليس

الحفاظاطارفي"ذادامما،والمسرحيةوالملحميةكااقمصية،جديدة

اهـصوراءبرالعربياشعبرااكتبه-ااقياالسابرفةالملامحباقيعلى

.اميزةوملامحهالاهـاسهةمةوماته"نواصبحت

الجيدةالنماذجكأ!لءنامشحدثةااهـماتتلكاتضحتوقد

مابلومعمودء"نا"بونا!والعقادوطرانشوقيامثالخلفهاالتي

اهي!نوريااص*ورواهب!وصلاحاسيابوانرارونازلوالشرقاويلرخمنوعبدا

تقبلهااتباتحدثةالمسها(سماتتلكواضاوت..وغيرهمبدويوعىده

?"لمسوادق!سأ"عوتعطيصورتهتكملىدةجدملامحالعرببماالشصر

.4اص،اة

ء!-ادوهو-اولاناانت!الذي-ارللمهتطبيقاأردنامافاذا

اععرفياا)مفمرممفك!بعضعلى-والتجديدالاصالةبينالطارر

وهئئاشعر،اؤضايا"ناثلاثاالقضاياهذهمبنلم!فلناخذ،الحديث

اس!تخدام)ؤص-قىو"ضافهوا))قضفيو"لحراعرثا"قضي!قى

ا)قضصابلملأهذهفيا(عيارهذايهديانيهكنكيفانرى،!الرموز

.احى!اوجهالى

اعتب!ارمنالبةانه!ب:اءاعلىفبناء،"ا)حرارر*ر"قضيةاما

تههتحققاننرى-افان!،اشعراسماتمناساسيةلهمةالمولبقى

الاصالة."ناجانبالهذا"حققالشعريا!عملفيبوفوحالموسي!قى

احمد،ونالخاءلءوسههقىهيالموسعىتلكتكونانبلازموايس

ءلىطرأتقد-لملالطوتاريخهخلال-العربياثعروجدنالاننى،

جم"عالهااسهءبخابوؤد،والانداسالمعرقفيعديدةتغيراتموسيقاه

جانب-+الاءواصو-اوسبقىاانعلى.معلاوازدهربهاوغنى

!.بتتطورانشانهامن،وطبيصت!(مرنةفيجاوالقاءدة،جه(لي

كتلكخصرةلىافي!!ااةفيهراي!ففهجماولا.ابيئاقواالازءاتوافىالاذو

إفة.اكقواعداافنوقه!فبلأالقواعدفي!رالت،ايهااإمض!الة!الخطورة

صهسد-الئواعدهذهمقهض-اتاو-ا"غةقواهـدفيءبرالتفانذلك

اعداقواف!لتغييرابعكس،اقصوداالمعئىيرغهراو،يثالحدمنالمراد

وسى"تجد!دعلامةهـ-واذ،امم!عبريةاالموسيقىمئ!االتيالجمايىة

.المكاناوازمانافيالجديدللذوق"لملأ?4ودليلتطور

افازالاوبرالضباب-غلفظاهرةاصبحاذيا"الغموض))قضيةاماو

اكءرالعربيسمات"ئءرهـ:حا"اعلى!ناء،اثعرنتاجهـنكميراً

كانوان-"الاصالة))هـعتت!فقلااظاهرةاهذهاننرىلميةالاص

ا!ربيثعرنالانوذاك-انالاببعضفبم"التجديد((منحظلها

اه.زة،اال!ءبئسماتهمنسمة-عصورهكلثي-اوضوحااتخذقسد

نماذجالمعمىالغهوضفيالمتورهـلأالقليلةالنماذجاعتبرتلقدحتى

سءئةنعوتمااتهاعئيراتالنقادووصع،العرببلاغةعنبعيدة

اررفوراوضوحداالمرادليسئعم..امثالهافيالهورطمن/محذرين

واببت!3ابيشمرن4كشركانفقد،المطلقةوالمبانئرةالكامل

خيال،واطلاقنظروا"عسأنف!راعمالاىامحتاجاالعلاءوابيالطيب

اوضوحباالمرادانى!و..االعربيالشصرغررمنالشعروواوكان

تمشلءدماو،الفكرةاتضاععلأمءصلصرهالذيالااعازعنالبعد

-،،الغرا!"جاهـ،تابعضالعمياءالمحاكاةالىمردهاو،التجربة

كلامتسجبلاوارخاب!سوتداعياأخيالفطحمجردالىمرجعهاو

فكطهذاتدخللنانهوطبيعي.اتجديدباوالةسحالانظارللفتغريب

الشعرية،الفهءةالتنعاببرمنالااوانتلكللاصاد"المنافيا!ون

عربيلأاصولعلى-الواعيافنيالفموضامنث؟ءال!ا-تع"هصدالتي

الاصالة(خافالم4لرفضالذيالملغؤلغموض1في!!خللاوبهـذا،مةهـرة

تراسلعلىتعتمداقياتلكالشعر!"الفب-ةخراكخاهذهومن..

ءصنتتحدثو،الملموسيهيوصفبماموعالمسهفضصف،الحواس

يسم!نالتعابيرءناللؤنقهفىا.وهكذا،مشمومشيءوىأئهللسموع

وسيلةهوالذي،ا/لمجازفيالتوسعالى-الطمل"نبشيء-رده

انه"لحنهـنشاعريقولفحين.الشعرياضعبيراوساللمنجيدة

بحجةهذارفضيئبمفيلا،المرئيبصفةعالمسموؤيصف)اب!يضلحن

المنقولبينالجامصةعلاقتهمجازاالاليساواقعافيلانه،اخموضا

حينفأنا،كلفيالواحدةالنفيةالحالةهي،ايىوالمنقول"نه

حي!نتحسهمانحوهنفسيتحسنقيبريءهادىءالمحناستريح

استس!هناومن،!براءتهونقالهبصفائهالابفياللونعب،تلمقى

اللحسعلىواخلعه،للمنظوري!ونلنشانهاذيابالبيافراوصفا

بعءبءجازفهذا.المسموعبهيوه.فبرمايوصفانشانهالذي

.حالكلعلىمجازولكنهنوهـ!

وافراكبالرامزةاةمابيراءنكعيرثييقالانتمكنهذاوءثل

المحدثيىصنالمجدد،نمنالممتازيناثعاربهاتزخراةباالموج!ة

وانما،اللغويةالمعاننمعرفةفهمهافيممة؟لالتبموا،لواعينا

لتحقيقاتوتصورلتجاربهوتمثل،(لشاعرلعالممعايشةالىتحتاج

اتى!ااوضوحاسمةمعيتنافرولامقبولشيأكلهوهذا..خياله

ايسالذيالملغزالابهامذاكاًهـا..العربيدةالةالاصاممعامنمعلمهي

ءحاولةا-جاد،ولامجاز?تول!ولاخيالانطاللا!ولاتجربةعهقوراءه

،"،مااعرببماا!عر"اصارة))عنالب!دكلوعيررشيءهو-افانم

."لتجديدا"بهيسدار

ظواهرمنظاهرةاصبحتا)*كبما"الرموزاستخدام))اقىمسأواما

يئلرالمطاشعراءاعندخاصلأبصفةاتضحتفقد،المعاصراثعر

اظاهرةاتلىكفيالحقوكاهـقى.،(اءوتءا))كشعرالاوروبيبالشعر

تلكانهـو((جديدوالتالاصالة))معيارمنعرفاماعلى%ءو-

!ازتاعرببماالفنياحضارياارصيراالىترجعكانتاذاالر"وز

ء-صارمزاإجولبه!االاح!،س،مهقلانه،ناجحاتجديدياعنصرا

يمياندون،فنيةايحاءاتاوتاريخيةظلالاوشعوريةطاقات

بةعموورا.ا"اترجممااءووااعربركطاالروحعلىا)حفاظتفرضالش،لةالاص

يخدم"التجد/ب"قدفانه،غريبرصسرالىارمزامردان3اذااما

الاجنبيةالرءوذذواسزيبمو،حهث"الاصالة))الىيس!ماءو!كنه

ا!بيشعروكانه-فنيةاوتاري!ةواثاراتواماهـناسماءمنس

حملقاوعربيةفيربعقبطنيفكرص،حبهوكانيبدوالاقلعلىاو،مترجم

ت!كان:يقالقدنعم،الغربمناوالثرقمنمسضهارينبجناحين

ثقا!ةالمعقفينببناستخدامهاوان،للاشانيةملكالغريبةالرموز

إ)المفونية"يقىالمول!ان:اقولولكني.القيةلغايتهامحققلأا.عا

نفسيءناعبرانارربدصيئولكني،وانسانيةعالميءيقىموسكذلك

ضمفتلواننيحتى،عربيكأبموهـيقىاعبرانرو!-كعربي-نفما

ذلكيخرجلم،إلايحاءسبيلعاى"ةمفونية))منبرملةهـوسيقماي

المحافظا)عربيالموسهقيان..خلطااوسرقةاو-كونهعن

بجمرس"-رمزاذاسيرمزالذيهـو"والتجديدالاصمالة"على

ولا،اولاربي51االجمهورادىيضمعوريرصيدا،ساعربيةموسيقبة

ثانيا.ماسخااجنبازباالعرببمصانالكبتلمبس

اكجاح،فنمخربمبعضاحاولةاي!ب"االأاعجااهذهفي،!علوبعد

ا-هـاوالاحتكام((والتجدإدالاصالة))نآزربوجوب؟افاوقدمنها

منوالضقد/جة4اورعر!حياتمنايشغلفيمفا((زرالعط"هذامعيار

وفي!ويرتضحالاقلعاىغبارهايهـدأاو،"حسمانيمكن6خلافات

الحسق.وجه
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