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طبيعــُة الشــيء حقيقُته، أو صفُتــه الجوهريُة المميزُة له عّما ســواه. وطبيعُة العــروض العربي -على 
حْت  هذا- َعَرٌض لكل ناظٍر فيه. إال أّن ُكتَب العروِض المأثورَة عندنا لم تستعمل الكلمَة صراحًة وإْن صرَّ
ٍق لفائدِة العلــم األولى وهي تقريُر الموازين.  بقوانينــه أو بمــا يقوُم عليه ِمــن قواعَد في تفصيٍل واٍف محقِّ
لكــنَّ إغفاَل الكلمِة يبدو أنه َأغرى المستشــرقين -إلى جانِب إغراءاٍت أخــرى بطبيعة الحال- بالَخْوِض 
في المسألة. وَلّما كانت لغاُتهم مغايرًة في أْصل الِخلقِة للعربية، وكان العروُض َمْبنًيا على الشعر، وكان 
الشعُر مبنًيا على اللغِة، فقد شّق عليهم ذوُق الشعِر واللغِة واإلدراُك الصحيُح للقوانين. ذلك أمٌر مفهوم، 
هــم، وأْن يعتّدوا ما جاءوا به  ــا غيــُر المفهوم فهو أن ينقاَد لهم بعــُض علمائنا الـُمْحدثين، ممن لّفوا َلفَّ أمَّ
علًما جديًدا يعالُج ما ُظّن عيًبا أو عيوًبا في العلم القديم. ونحن ِإَذْن كأنَّا بإزاء عروَضْين، عروِض الخليِل 
-رضواُن اهللا عليه- وعروِض أهل الغرب. وهذا ما ال ُيقبُل؛ ألن العروض عْلٌم واحد، ولن يكوَن إال واحًدا. 

وهذا الذي قلُته لك اآلن قوٌل ُمجمل، سيأتيك بياُنه فيما بعُد، فاصبْر.
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األوزاُن الشــعريُة التــي بيــن أيدينا قديمــة، لكْن ِمن 
الصعــب أن ُيقــال فــي نشــأتها كالٌم ُيطمأنُّ إليــه؛ إْذ إن 
بعَضهــا عريــٌق، وبعُضهــا ُيظــن أنــه ُوجــد بعــد العصر 
الجاهلــي، ولكْونهــا باعتراف أهــل العلــم عندنا وعند 
غيرنا ُمنبئًة عن غرابٍة وفذاذٍة وقابلّيٍة للبقاء حتى عصرنا 
الحاضر بعد زماٍن طويٍل حّيًة ناضرًة سائغًة، حارت البرّيُة 
فيهــا، فكثر فيها التــأّوُل والّرْجم بالغيــب، وال خيَر في 

علٍم ُيْبنى على الظن.
والــذي تريُده هــذه المقدمــُة الخلوص مــن الحيرة، 
وأن يتــأّدى أهــُل العلم إلى كلمٍة ســواٍء ُتْبرئــه مما حاق 
بــه من اضطراب. ُثــم إني أريدك أن تربــط تلك الفوضى 
العروضيَة بفوضى أخرى أشــدَّ منها وأخطر. وهل َيْخفى 
عليــك ما نحن فيه من ســوء الحال؟! َلــكأن داًء توّحش 

ْمَت  أنشــب نيوَبــه في كل جوانــب حياتنا، فحيثمــا يـمَّ
، أو ُأواًرا يتلّظى، وكأن  لقيَت موًجا يلتطم، أو ريًحا تهبُّ
البــالء َعــمَّ حتى لم يْبق لنا إال اليقيــُن بأنا ال نجتمُع على 
ضاللة. ولعله ال يشــقُّ عليك أن تجــد وْجَه االرتباط بين 
الفوَضَيْيــن إن كنَت ممن يعنيهم الـَهــمُّ العام. فإن آثرَت 
أن ُتغمــض  عينْيــك حتى ال ترى ما يشــقُّ عليك مما هو 
ــن لكل ذي عينْيــن فإني أدعوك إلــى مراجعِة كثير من  َبيِّ
ى أصحاُبها  المقــاالت والبحــوث والكتــب التــي تصــدَّ
لمعالجة المسألة القومية في العصر الحاضر، وخصوًصا 
فــي نصف القــرن األخيــر، وخصوًصا من أهل الفلســفة 
وعلــم النفِس لترى مبلَغ االهتماِم بالحالة الفكرية العامة 

لألمة، ولترى من وجٍه آخَر مبلَغ ما نحن فيه من َتَيهان.
وأكتفي باستشــهاِد اثنْين كالهما في تخّصصه شيٌخ 
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َعَلــم. يقــول األســتاذ الدكتــور محمود حمــدي زقزوق 
ناعًيــا علينا تقليَد الغرب: «الخطُأ الــذي يقُع فيه أغلُب 
الدارسين للفكر الغربّي هو أنهم يدرسونه بعيون الغرب، 
فتراهــم يــرّددون مجّرَد ترديــد ما يقوله اآلخــرون. وإذا 
كان هنــاك نقٌد فهو أيًضا نقُد مفكــري الغرِب لمفكري 
الغــرب»... ثــم يقول: «نحن في حاجة ماّســٍة إلى تغيير 
أساسّي في توّجهاتنا الفكرية لنعرف بكل دقٍة َمن نحن؟ 
ومــا هي أهدافنا الحقيقية؟ وماذا نريد؟ وكيف الســبيُل 
لتحقيــق ما نريده؟...». ثم يقــول: «ال ينبغي بأي حال 
من األحــوال أن ينفصل الفكر عــن المجتمع، ويتجاهَل 
مــاِت المجتمــع، تلــك المقّوماِت التــي تعِطي لكل  مقوِّ
مجتمــع هوّيَتــه المتميــزة وشــخصيَته المســتقلة». ِمن 

كتاب (مقّدمة في الفلسفة اإلسالمية)
أّما الشــهادُة األخرى فهي لألستاذ الدكتور مصطفى 
ســويف -رحمُة اهللا عليــه- يقول ِمن مقــاٍل َجَعَل عنواَنه 
(الوعي المفقود): «دعاني إلــى كتابة هذا المقال دواع 
متعــددٌة، يأتــي بعُضها من َخــارِج الوطــن، وبعُضها من 
هــا تنذر بأموٍر بالغِة الســوء تَهّدد مســتقبَل  داخلــه، وكلُّ
هــذه األمة القريــب والبعيد مًعــا... وأماَم هــذا الّزحف 
المتسارع نحونا ِمن مصادر التهديد بالغِة العدوانية على 
ُهويَّتنــا وحقنا في الحياة الحــرة الكريمة رأيُت أن مالذنا 
األوَل فــي مواجهته هو شــحُذ الوعي إلــى أقصى مدى». 
وفي موضع آخَر يقول: «في أوقات التغّيرات االجتماعية 
الشاملة والمتسارعة -وهو ما يحدُث في مجتمعنا اآلَن- 
تختلــط األموُر على الناس، وتهتز في نفوســها القيم... 
وِمــن َثــم يصبح فرَض عيــٍن على كل َمن آنس في نفســه 
الصالحيَة أن ُيْسهم بقْدِر استطاعته في وضع النقاط على 

الحروف». ِمن كتاب (ِمن بعيد ومن قريب)
ُثــم إنــي أريُدك قبــل أن نرجــَع أدراَجنــا أن تظلَّ على 
ذْكــٍر من أمريــن جديرين بالذكــر دائًما فيما َســَلف من 
كالم الشــيخْين الَعَلمْين، أوًال: أّنا مقّلــدون، وثانيا: أّنا 
دون. أّما التقليُد فهــو اآلفُة التي إذا تمّكنْت ِمن قوٍم  مهــدَّ
ر منها قديًمــا أبو حامٍد  هــم في الهالكيــن، ولقد حذَّ فُعدَّ
ناظــًرا إليها من وجٍه، وهي -بعُد- اآلفُة التي ســترى ِمن 

أمرها عجًبا فيما يلي عندما نسبُح في بحار العروض.
بالذاكــرة  تعــوَد  أن  منــه  فيكفيــك  التهديــُد  وأّمــا 
القهقرى، وأن ُتعمل ُمخّيلتك لتشهَد خيَل نابليوَن وهي 
تقتحُم األزهَر قبل أكثَر من مئتْي عاٍم، ولتشهَده هو نفَسه 
وهو ُيســقط مّنــا بأْمره شــهيًدا كل يوٍم لُيشــيَع الخوَف 
-كما قال- في أفئــدة المقاومين ُبْغيَة زْجرهم. ثم لعلك 

راٍء بعُد أننــا أْولى من األمريكيين بأن نهتف مثلما هتفوا 
سنة ١٩٨٣م في بيانهم الشهير: «نحن أمٌة في خطر».

َنَعــْم فــي خَطــر. وإالَّ فُقــْل لي بربــَك هل ُيعقــُل أن 
يقــول فينا قائٌل إن العروَض العربي مســتمدٌّ من العروض 
اليونانــي؟! راجــع: «المرشــد إلــى فهم أشــعار العرب 
وصناعتهــا: عبــد اهللا الطيب»، وهل ُيعقــُل أن يقول فينا 
قائــٌل إن الشــعَر العربيَّ قديَمــه وحديَثه معيــٌب، وأْن ال 
شيء يخّلُصه ِمن عيبه إال استعارُة العروض اإلنجليزي؟! 
(راجع كتاب (النويهي): الشــعر الجديد)، وهل ُيعقُل 
أن يقوَل فينا قائٌل إن العروض العربي فاسٌد فساًدا ال عالج 
له إال َتْرُكُه؟! راجع كتاب أبو ديب: (في البنية اإليقاعية 
للشــعر العربي: َنحو بديٍل جذري لعروض الخليل). ثم 
أخيًرا وليس آخًرا هل ُيعقُل أن يقوَل مستشــرٌق إن الوِتد 
المجموَع قسمان، َحْرُفه المتحرُك قسٌم وآِخُره قسٌم، ُثـمَّ 
أن يكون فينا من علمائنا الكبار من َيعتدُّ هذا القوَل شيًئا 
ُيْؤَبُه له وُيَرى مســألًة من مسائل العروض ُتبحُث وُتدرس 
وُتفحص وهي ال تســاوي عند أْدنى النظــِر ُقالمَة ظْفر؟! 
راجــع مقالتــْي (فايــل) في دائــرة المعارف اإلســالمية، 
١٩١٣، ١٩٦٠م، وكتــاب شــكري عيــاد: (موســيقا 
الشــعر العربي). أيُّ شــيء هذا، وهل هو خطٌل عروضيٌّ 

فقط أم خطٌل عام؟! كيف جاَز فينا ما ال يجوز؟!
هــذه مســألٌة عســيٌر بلــوُغ جــواٍب واضــٍح عليهــا، 
يها يخرُجنا من العروض إلى الفلسفة. من موضوٍع  وتقصِّ
علمــّي محّدد إلــى موضوٍع كأنه ال يريــد أن يتحدد، بين 
مشــكلة خاصة بالوجــود القومي كلِّه ومشــكلٍة مزعومة 
خاصٍة بالعــروض العربي كلِّه، اســتفحلْت حتى قيل: ال 
حلَّ لها إال بإحالل عــروٍض جديد محلَّ عروض الخليل. 
إنمــا اضطرني إلى مجــاوزة التخصص أن العروضيين من 
أهل الزمــن الحاضر تجاوزوه، وأســرفوا حتى غفلوا عن 
تناقضــاٍت شــنيعة، وحتى قــال قائلهم: إن مــا نحن فيه 
مــن تخّلٍف وعجِز مــا يقال له العقُل العربــي عن الّلحاق 
بركب النهضة العلمية العالمية الحديثة، إنما هو من أثر 
طرائقنــا القديمة في التفكير، ومنهــا طريقتنا في النظر 
إلــى طبيعة علم العروض. وهذا المنحــى في رؤية واقعنا 
هــو -عندي- ليس فكًرا، وإنما هو حالة نفســية شــاّذة، 
تســتبّد بأصحابها فيميلون إلى بـخس أنفسهم وتضخيم 
غيرهم، ولو اســتبّدْت أكثــَر رُضوا بها حتــى َيْفِتك بهم 

االستخذاء.
أعطانــا الخليــل علًمــا نافًعــا، معَتَمــًدا عندنا وعند 
رأى  مثــًال:  إليــك  منكــروه؟!  أعطانــا  فمــاذا  غيرنــا، 
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المستشــرقون أن العروضييــن العــرَب القدمــاء جهلــوا 
قســمَة (المقاطــع) اللغوية إلى قصيــٍر وطويل، وأن هذا 
عيٌب -فيما زعموا- خطير، ونظر الدكتور محمد مندور 
فيمــا زعموا ووافقهم عليه، ثم ذهــب يطلب علَة العيب 
فهــداه نظــره إلى أنها عــدُم اطالع العــرب على العروض 
اليوناني، كأنه أراد أنهم لو اطلعوا عليه لوجب عليهم أن 
يأخــذوا به! وَرَأى الدكتور عبد اهللا الطيب -وهو من كبار 
العارفيــن باللغة في العصر الحديث- أن العروض العربي 
اختراٌع عجيٌب، مدهش أشــدَّ اإلدهاش، وأنــه يلزُم لهذا 
أن ُيبحــث في مصدره فهداه البحــُث إلى افتراض عجيب 
كذلــك، مدهٍش كلَّ اإلدهــاش، أن العروض اليونانى َبَلَغ 
العــرَب بعد رحلته إلى فارٍس فأخذوا به لكونه قائًما على 
القسمة المقطعية المعتَمدة في فقه اللغة الحديث، وهي 
القســمة القائمة في الشعر العربي واللغة العربية، وبهذا 
اســتبَعد أن يكون العرب اهتدوا إلى عروضهم اســتجابًة 
لهداية الفطرة، وكأنه أراد أن العبقرية العربيَة من الضآلة 
بحيــث ال ُيتصــور أن تبتكــر وإنمــا ُقصاراهــا أن تقّلــد! 
وواضــٌح أننا بإزاء تعارٍض حــاّد. في طرٍف: َعَرَف العرُب 

، وفي الطرف اآلخر: لم يعرفوه! العروَض اليونانيَّ
وهاك مثًال آخر: في بعض لغاِت الغرب كاإلنجليزية، 
 ،Stress باإلنجليزيــة  لهــا  يقــاُل  ظاهــرٌة  واأللمانيــة 
وباأللمانيــة Druck أو Akzent، وليس لها في العربية 
أو علومها اســٌم أو ذْكٌر، والســبُب أنها ليســت في لغتنا 
ظاهــرة أساســية، لكن بعــض اللغوييــن المحدثين عرًبا 
وغير عرب ظنوها شيًئا قابًال ألن يكون له في العربية شأن 
فاعتنْوا بدرســها وُسميت مع برجشتراسر -المستشرق 
األلمانــي- (الضغَط)، ومع إبراهيم أنيس (النبَر) وُقّدر 
للفــظ األخير أن يشــيع. والنبُر نوعان، نبُر شــدٍة، ونبر 
ارتفــاع، واألوُل هــو المقصــود فيما يتعلــق بلغتنا. قال 
األلمانــي: ال وجــود لــه في العربيــة، وقــال العرب: هو 
موجــود وله قوانين. وواضٌح هنا كذلك أننا بإزاء تعارٍض 
. (راجع لبرجشتراســر: التطــور النحوي، وألنيس:  حادٍّ
األصــوات اللغوية) ولعلَّ في هذْين الشــاهدْين ما يكفى 
دليــًال على أن مســألة طبيعِة العروض العربــي قد وقعْت 
فــي حْيــَص َبْيَص منــذ أن وقعْت فــي أيــدي العروضيين 
المْحدثيــن عرًبــا وغيَر عرب. وســنرى فيمــا يلي -في 
المقّدمــة وما بعدهــا من تفاصيَل إن شــاء اُهللا- مزيًدا من 

الدليل.
لكــْن لم يــزل عندي ما أجــُده الزًما أن تشــتمَله هذه 

الكلمُة التمهيدية. وعسى أن ينحصَر فيما يلي:

ٌز  (١) لكّل لغــٍة خصائُصها؛ بعُضها جوهٌر، أي مميِّ
أساســي، وبعُضهــا َعــَرض، أي ُيوَجــُد غيــَر مميِّز. هذه 
حقيقــٌة يجُب أن تكون في بالــك وأنت تنظُر في مباحث 
العروض، وفي كل مبحٍث لغوّي؛ ألن الغفلَة عنها مفضيٌة 
حتًمــا إلى خطأ. وهذا ما وقع فيه العروضّيون المحدثون 
في محاوالتهم المخفقِة في تفّهم العروض العربّي. غفلوا 
فكان ما كان من تخليط، أو مما دعوناه من قبُل بالحيَص 
بيص. وُخْذ شعر اليونانية القديمة مثًال إن عروضه -كما 
يقــول الخبراء- كمــّي أي يقوُم على قســمة مقاطعه إلى 
قصير وطويل. والنبُر قائٌم فيه كذلك، لكنه َعَرض فيه ال 
جوهر. فلو حاول شــاعٌر يوناني أن يستبدَل بالكمِّ النبَر 
لما جــاء إلى قومه إال بقبيٍح مســتهجن. وُخــذ مثًال آخر 
من اإلنجليزية، إّن عروَضها نبرّي، أي يقوم على قســمة 
مقاطعه إلى خفيٍف وثقيل، والكمُّ قائٌم فيه كذلك، لكنه 
ثانــوّي - فلو حاول شــاعٌر إنجليزي أن يســتبدل بالنبر 
الكمَّ لكان محّتًما أن يخفق، وَلـَما أتى إال بغثاء. وهذا ما 
جرى مرًة في تاريخ الشــعر اإلنجليزي، واضُطّر أصحاُب 
المحاولــة إلى العدول عنها لثبوت أنها عمٌل غيُر صالح.
ثــم نأتي إلى لغتنــا. قائٌم فيها -على نحــٍو ما- الكمُّ  أي 
ى بالمقاطع، من حيث طوُلها  تبايُن المقاطع، أو ما ُســـمِّ
أو زمــُن النطــق بها. وقائٌم فيهــا النبُر على نحــٍو ما، أْي 
قســمة المقاطع إلى شــديد وغير شــديد. لكنَّ الصفتْين 
ت الحقيقُة  كلتاهما َعَرٌض ال جوهر. وإَذْن يثبُت إذا صحَّ
المقّررُة سابًقا -وهي صحيحة بال ريب- أن اعتماَد إحدى 

الصفتْين، أو كلتيهما، جوهًرا هو َضْرٌب من الَخرق.
(٢) قديًما قال أبو العالء:

ـــه ـــاُن زم ــــَر  ــــي األخ ـــُت  ـــن ك وإْن   - ــــــي  وإن
األوائــــــــُل ـــُه  ـــســـتـــطـــْع ت لــــــْم  ـــا  ـــم ب آلٍت 
كلُّ ذي طمــوٍح يقــوُل قولــَة شــاعرنا الحكيِم تلك. 
وَحَســٌن أن يكوَن لــك عقٌل عامل. وأن تحاوَل الســمّو، 
لكْن ليس حســًنا االعتســاُف واالّدعاُء واســتعجاُل بلوِغ 
الغاية. وكأن شــيًئا مــن هذه اآلفاِت أصــاب العروضّيين 
المْحدثين عرًبا وغيَر عــرب. وكأن مطلًبا لكل منهم أن 
د، أو أنــه أحُد صناديِد أخرياِت الزماِن. ال  يزعَم أنه مجدِّ
بــأس. أَلْم نقْل من قبــُل إن التقليد عيب؟ بلى قيل. لكْن 
فاتنــي اســتدراٌك: إذا َدَفــع بك َتــْرُك التقليد إلــى التهّوِر 
فالتقليــُد حينئــٍذ خيٌر مــن التجديد بال ريــب. ولو أنك 
تقّصيــت كلَّ مــا جاءنا بــه أولئــك المْحدثــون لوجدَت 
عنــد كلٍّ منهم شــيًئا مــن التهور. لكــْن دعنــا ننظُر إلى 
الشــاطئ اآلخِر لنرى ماذا هنالك. تحت عنوان (أســٌس 
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جديدٌة لدراســة العروض العربّي) يقول الدكتور شكري 
محمــد عّيــاد -رحمة اهللا عليه- «منذ نحــو ُربع قرٍن، أي 
قبل حركة الشــعر الجديد بعدة ســنوات، وقبل أن تنشر 
نازك المالئكــة كتابها (قضايا الشــعر المعاصر) بنحو 
عشــرين عاًمــا، كانــت الجامعــُة مركــًزا لدراســة رائدٍة 
تبحث عن أســس جديدة للعلوم اللغويــة العربية، فظهر 
إحياء النحــو إلبراهيم مصطفى في أواخــر الثالثينيات، 
وقام حوله جدٌل غير قليل، وظهرت دراســات مفردة عن 
تاريخ البالغة العربية ومناهــج تجديدها ألمين الخولي، 
لـّخصهــا بعد ســنواٍت فــي كتابه (فن القــول) ١٩٤٧م 
ثم جمعها فــي كتابه (مناهج تجديــد) ١٩٦١م. وكان 
للعروض نصيــٌب من هذا الجهد...» ثــم يقول: «يجُب 
إَذْن أن ُيــدرس العروض العربي من جديٍد على أســس من 
علَمْي األصوات والموســيقى. لكن هذا ليس كلَّ شــيء 
فــي تجديد العــروض، فإن المادة التي أقــام عليها علماُء 
العــروض عْلَمهم تحتاج أيًضا إلى إعادة النظر». (راجع: 

موسيقى الشعر العربي - مشروع دراسة علمية).
أمــا بعد فإن العلم -قطًعا- إضافة، واإلضافُة تجديد، 
واإلضافــة أو التجديُد، شــأُن العلم والعلمــاِء حيثما كان 
علــٌم وعلمــاء، وفي كل زمان. لكْن قْل لــي بربَك ما هذا 
الــذي انتابنا حديًثــا -وكأنه ُحّمى- فجعلنا نســرف في 
اإللحــاح على ذْكِر الجدِة ومشــتقات الجــدة في موِجٍب 
وبــال موجب؟! لم يكن الحاُل هكذا قديًما. وبين يديك 

ه فانظْر هل تجُد فيه مثَل هذه الحمى؟!. تاريخنا كلُّ
فإذا كان الدكتور شــكري وَضع كتابه اســتجابًة لما 
ــْت به البلوى أو لما ُســّمي بروح العصــِر، أو رأى أن  عمَّ
الجّدة فــي ذاتها مطلب دون اعتبــاٍر لنتائجها فقد جانبه 
الســداد. إن طالَب العلم، المحبَّ لــه، ال يعنيه إال إدراُك 
الصواب، وهو فــي طلبه حتى َيـجَده. وإذا َبَلَغ مراَده فإن 
أهــل االختصاص سيشــهدون لــه ال محالة. ولــن يكون 
د، أو أنه أتى  بحاجة إلى أن ُيطنِطَن أو ُيَطنَطن له بأنه مجدِّ

«بما لم تستطْعه األوائُل».
(٣) العقــُل -فــي جوهره- قــرار. ال أقول (عندي) 
ألن هذه قضيٌة بديهية، وهي إَذْن صادقٌة عندي وعند كل 
أحد. لكّن متفلسًفا يونانًيا قديًما اسُمه (بروتاجوراس) 
َزَعَم عكَسها. وهي بداهٌة انتفَع بها شاعُرنا القديم نابغُة 

بني ُذبياَن في قوله:
ــــي أوعــــدن ـــــوَس  ـــــاب ق ــــــا  أب أّن  ُنــــّبــــئــــت 

األســـــــِد ـــــن  م زأٍر  عــــلــــى  قــــــــــراَر  وال 
ًرا أحسَن تصويٍر حالَة المطاَرِد الخائف. أقول إن  مصوِّ

الذي يرَضى بعكس تلك القضيِة إنما يختار لنفسه واعًيا 
أو غيــَر واع تلــك الحالَة البائســَة التي يكــون عليها كلُّ 
مطارٍد خائف. حالٌة ال يرضاها -أي ال َيقرُّ عليها- عاقل؛ 
ألن العقَل إنما ُجِعل للركون إلى شــيء -شيء ما- ُسّمَى 
في علم الفلســفة بالحقيقــة. وكأن العقاَد حّذرنا التوغَل 
في طلبها حتى نجَد أنفَسنا عاجزين عن القرار، في قوله:

َرى ـــــــــذُّ ال رفـــــيـــــَع  ارتـــــقـــــْيـــــَت  مـــــا  إذا 
ــــــــاردْة ــــــــب ــــــــاَك والــــــقــــــمــــــَة ال ــــــــإي ف
أْي حيــُث تْنَبــتُّ فال تْقَوى على اّتخــاذ ُوجهٍة أو رأٍى 

ُيتَّجه إليه.
تلك الحالُة البائسُة أزعُم أن ناَرها تدنو، وأنها توشك 
أن تصبــح عندنــا مما تُعــمُّ به البْلــَوى. هنــاك عديٌد من 
الشــواهد، وشــاهدي اآلن مســتمدٌّ من كتاب (موسيقى 
الشعر: مشروُع دراسٍة علمية) لشكري عّياد  َرَأى مستهلَّ 
كتابِه أن الدراســاِت العروضيــَة الحديثَة ال تتفق على آراء 
واحدة، «فنحن إَذْن أماَم علٍم يخضُع لتغير سريع، ككثير 
من الدراســاِت العلمية في هذا العصــر». قال: «ولكنا ال 
نضيق بذلك فنحن نعلُم أن وظيفَة القواعِد -في كثير من 
األحيان- هي تغطيُة (الجهــل) ثم قال كالمحتّج لرأيه: 
«إننا لو اســتطعنا أن نصَل إلى الحقيقة كلها يوًما في أي 
أمــر من األمور َلوجب أن ننقطع عــن التفكير فيها، وفي 
هذا االنقطاع نفِســه فناُء الحقيقة». ثم قال: «حْسبنا إَذْن 
أننا في َســْعينا نحو الحقيقة العلمية تتكشــف لنا أشياُء 
يثبــُت صدُقها بالممارســة العلميــة وإن ظّلــْت الحقائُق 
نفُســها بعيــدًة عنــا، بــْل وإن ازدادت ُبعًدا، كمــا ُيفاجُأ 
المرُء بأنه كلما ارتفع َوَجد األفَق أمامه أكثر اتساًعا». ثم 
يعترف األستاُذ في ختام رأيه بأن معظَم ما ُكتب من النقد 
حول الشــعر الجديــد «َعَجز عن أن يقــّدم خدمًة حقيقيًة 
للشــعر -جديــده وقديمه- باّتخــاذه موقــف الهجوم أو 
الدفاع» تلــك هي الخالصُة عنده: ال تهاجــْم وال تدافْع. 
أي ال تقــْل فــي أّي من األمــور َنَعْم وال تقْل ال. وحْســُبك 
مــن النظر -بعبارتــه- «توضيُح المشــكالت» أي مجرَد 
توضيــٍح، وإياَك أن َتْقطــَع فتخرَج عــن مقتضى (مناهج 
البحث العلمي)، أو ما ســّماه (مشروع دراسٍة علمية)! 
ولعلك لســت في حاجٍة إلى بيان يوضح لك وجه الشــبه 
بين هذا الــكالم وكالم اليوناني القديم، الذي وصف في 
تاريخ الفلسفة بأنه مجرد سفسطة، أْي -بالعربية- ليس 
إال لغًوا. ويشــق علّي االســتطراُد في الوصف ألن الرجل 
برغــم فداحــة الخطــأ إن كان كبا في هذه فلــه في غيرها 

إحسانات تشهد له بأنه أحد أهل الفضل.




