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 رّواد التجديد في النقد العربي

عر ال يزال على ما كان عليه  »: يقول خليل مطران     
ّ
ا رأيت الش

ّ
ي مل

ّ
من أقدم زمانه، لم يتجّدد ولم يتطّور، بل إن

عليه إيحاءات العصر جاءت متكلفة، قلت إّن التجديد يجب  نأخذ القديم وننش ئ الجديد على طرازه وإذا أدخلنا  

ا  اعتزمت  ولكّني  الغاية  هذه  لبلوغ  شّتى  صعوبات  أمامي  وكان  األساس،  يشمل  املداورة  أن  من  ش يء  في  قتحامها 

ز جّدا في نفوس الّناس وعقائدهميساعد طبعي عليه.رأيت املداورة  
ّ
...وهكذا خير من املباشرة في تحريك ش يء ترك

غة بحق  
ّ
عر كما كان من ناحية البحور والروي واألساليب الّتي أحّبها الّناس من جهة معرفة الل

ّ
أحببُت أن يبقى الش

الوحد أدخل مقابل  القصيدة  وأن  لغاية. ة على  أو  ملعنى  منها  بيت  كّل  بأجزائها  متناكرة  تكون قصيدة  أن  بدال من 

الّزمن  الناحية فسأسير وسيساعد  أّما من هذه  املعروفة.  القيود  والتزام  كل 
ّ
الش ناحية  لنفس ي سأتعب من   

ُ
فقلث

 على تحقيق ما أبغيه...

عر منذ نعومة أظفاري، ولق       
ّ
يت دونه ما لقيت من عنت ومناوأة، وليس هنا محل وصف أردت الّتجديد في الش

ين حاولوا قطع الّسبيل علّي بضع سنين.أردت الّتجديد في لآلالم الّتي عانيتها، وال البواعث الّتي انبثقت 
ّ
منها نوازع الذ

ه
ّ
عر، وبذلُت فيه ما بذلُت من جهد عن عقيدة راسخة في نفس ي، وهي أن

ّ
عر ك  -أي التجديد  -الش

ّ
ما في الّنثر في الش

ما   بكّل  الّناس  أفاجئ   
ّ
أال نشأتي  بها  حّفت  الّتي  لألحوال  مراعاة  اضطررت  ني 

ّ
أن على  نامية.  حّية  غة 

ّ
الل لبقاء  شرط 

 يجيش بخاطري...«

وال، ش  إّن   نعم»يقول رمضان حمود:      
ّ
ي أغلقته السنون الط

ّ
عر العربي بعد موته، وفتح الباب الذ

ّ
وقي أحيا الش

، أو اخترع ولكّنه مع ذلك لم يأت بجديد لم ُيعرف من قبل أو سنَّ طريقة ابتكرها من عنده، وخاّصة به دون غيره

املوضو  عر، 
ّ
للش القديم  بالهيكل  جاء  ه 

ّ
أن هنالك  ما  وغاية  الحاضر،  العصر  يالئم  عهدها، أسلوبا  بلى  قرون  في  ع 

دائرة   ساع 
ّ
بات وتوّجه  ماّدته،  وقّوة  ألفاظه،  وفخامة  أسلوبه،  ة 

ّ
ورق خياله،  جميل  من  ة 

ّ
حل فكساه  رسمها  ودرس 

ُيرِسل هللا لها من ُيسمعها نغمات شعر  معارفه ومعلوماته، وضرب له على أوتار قلوب كانت تتمّنى بجذع األنف أن  

مع حياة أجدادهم، فلّما  م حّتى تكون حياتهم مّتصلة بسلسلة محكمة العقد  القدماء، ويحتذي حذوهالفحول من  

ف    ظهر شوقي تلّقته على ظمأ 
ّ
أّيها األدباء األحرار أنبذوا التكل في )...( فيا  غة، وأفرغوا املعنى الجميل 

ّ
ع في الل

ّ
والتنط

من   أنفسكم  وصّفوا  والواجب،  الّضمير   لصوت  واخضعوا   الجميل،  فظ 
ّ
تقّيدوا  الل وال  االنتقاد،  قبل  االنتقام 

كتاباتكم بطريقة أحد، مهما كان شأنه وقدره في األدب، ومهما كان بيانه ساحر، ولكن أتمّنى أن تدور رحى أقالمكم 

رق بأّي طريق كان
ّ
 . !!«حول محور واحد، وتتسابق خيل أفكاركم نحو غاية واحدة وهي:"سعادة الش


