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ملخص البحث
"الزهور" الّيت صدرت يف العقد الثّاين من القرن العشرين يف مصر يف النّهضة
يعاجل هذا البحث أثر جملّة ّ
اجملالت الّيت
الضوء على ما ميّز اجمللة ابختصاصها ابألدب خبالف أغلب ّ
األدبيّة العربيّة ،وذلك بتسليط ّ
ظهرت يف تلك اآلونة أو سبقتها ،وحماولة الكشف عن منهجها يف النّهضة ،وأبرز اإلسهامات األدبيّة

عري .وقد توقف البحث عند حماوالت اجمللّة يف إاثرة
حتول يف األسلوب ّ
و ّ
الشعريّة ّ
الش ّ
خاصة يف إحداث ّ
العريب احلديث شعرا ونثرا يف قصيدة كتبها خليل مطران ،سارت
االهتمام ابحملاوالت التّجديديّة يف األدب ّ
نثري ملي زايدة ُكتب أبسلوب شعري ،كما أظهر
على هنج جديد يف شكل القصيدة وعروضها ،ويف ٍّّ
نص ٍّّ
وتبي من خالل ذلك أ ّن اجمللّة قد أسهمت على
البحث اهتمام اجمللّة برتمجة األدب األورويب احلديثّ ،

أديب مسح ابحملاوالت
حنو واضح بتغيري ال ّذائقة األدبيّة يف مطلع القرن العشرين؛ لتسمح إبجياد أفق ّ
التّجديدية يف مراحل اتلية ،كما حدث مع مدرسة الديوان ومدرسة أبولو وما تالمها.
"الزهور" ،التجديد يف األسلوب األديب.
الكلمات املفتاحية :النّهضة األدبيّة العربيّة ،جملة ّ

Abstract
This paper attempts to uncover the impact of Al-Zuhūr Magazine - which was issued
in the second decade of the twentieth century in Egypt - on the Arab literary renaissance.
It sheds light on the magazine special attention to literature, which distinguished it from


أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب ،اجلامعة األردنيّة ،عمان ،اململكة األردنية اهلامشية .الربيد اإللكرتوين:

sami4ababneh@outlook.com

أرسل البحث بتاريخ2٠21/12/17 :م ،وقبل بتاريخ2٠22/3/27:م.

)م1913-1911(""الزهور
ّ عري يف جملة
ّ األديب وال ّشكل ال ّش
ّ التّجديد يف األسلوب
most of the magazines that appeared at that time. The paper also attempts to reveal its
role in the renaissance, as well as its prominent literary and poetic contributions to the
transformation of poetic styles .The paper highlights the magazine's efforts in drawing
interest to innovative attempts in modern Arabic literature in both poetry and prose. It
illustrates this new style in poetic structure and prosody in a poem written by Khalil
Muṭrān, and in a prosaic text by May Ziadeh with a poetic style. In addition, the paper
would also highlight the magazine's interest in translating modern European literature.
This illustrates to what extent the magazine had contributed to changing the literary
taste at the beginning of the twentieth century by providing a literary horizon that
allowed for renewal attempts in later stages, as happened with the al-Diwan and Apollo
poetry schools and what came after them.
Keywords: The Arab Literary Renaissance, Al-Zuhūr Magazine, renewal in the literary
style.

Abstrak
Artikel ini cuba untuk menonjolkan pengaruh Majalah Al-Zuhūr - yang diterbitkan pada
dekad kedua abad kedua puluh di Mesir - terhadap kebangkitan sastera Arab. Ia
menjelaskan tentang pengkhususan majalah kepada kesusasteraan, yang
menjadikannya berbeza daripada kebanyakan majalah yang muncul pada masa itu.
Artikel ini juga cuba untuk membongkar peranannya dalam kebangkitan gerakan
sastera, serta sumbangan penulisan sastera dan puisinya yang membawa kepada
transformasi gaya puisi di waktu itu. Penulisan ini cuba mengetengahkan usaha majalah
tersebut dalam membangkitkan minat terhadap percubaan yang inovatif dalam
kesusasteraan Arab moden dalam kedua-dua genre puisi dan prosa. Ia menggambarkan
gaya baharu ini dalam struktur puisi dan prosodi dalam puisi yang ditulis oleh Khalil
Muṭrān, dan dalam teks prosa nukilan May Ziadeh yang puitis. Di samping itu, artikel
ini juga akan membincangkan penekanan majalah tersebut dalam menterjemah
kesusasteraan Eropah moden. Ini menggambarkan sejauh mana ia telah menyumbang
kepada perubahan cita rasa sastera pada awal abad kedua puluh dengan menyediakan
pentas sastera yang mencambahkan percubaan pembaharuan pada peringkat
seterusnya, seperti yang dapat dilihat dalam usaha kumpulan sasterawan al-Diwan dan
Apollo serta perubahan yang dicetuskan mereka.
Kata kunci: Kebangkitan Sastera Arab, Majalah Al-Zuhūr, Pembaharuan dalam gaya
sastera.
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية

مقدمة

شك أ ّن مثة حمطات ال ميكن للباحث يف مرحلة النّهضة العربيّة أ ْن يتجاوزها محلة انبليون على مصر
ال ّ
وخروجه منها 1،حماولة حممد علي ابشا االستقالل ابحلكم وتقويض ال ّدولة العثمانيّة ،ومشروعه إبقامة دولة

حديثة على معطيات املدنيّة الغربيّة من خالل البعثات العلميّة إىل ال ّدول األوروبيّة ،وما ق ّدمه رفاعة
هطاوي (18٠1م1873-م) صاحب كتاب :ختليص اإلبريز يف تلخيص ابريز (1835-1834م)
الطّ
ّ
2
بث
الّذي رافق ّأول بعثة طالبيّة إىل ابريس سنة 1826م ،وأثر وصيّة شيخه
األزهري حسن العطار يف ّ
ّ
الشاملة ،مثّ اإلرساليّات التّبشرييّة إىل لبنان ومشال سوراي ،واحلركة االستعماريّة وما
الوعي بضرورة النّهضة ّ

ابلرتمجة منذ إنشاء مدرسة األلسن إبشراف رفاعة
صاحبها من دراسات استشراقيّة ،واالهتمام املبكر ّ
الطهطاوي سنة 1835م ،وإنشاء دار العلوم يف عهد اخلديوي إمساعيل سنة 1872م ،ودخول الطابعة
ّ
حايف فيها .فهذه مجلة من النّشاطات الّيت دفعت حنو هنضة شاملة
إىل العامل
العريب وبدء النّشاط ّ
الص ّ
ّ

جادة ،مل تقم على أسس ماديّة أو متظهرات شكليّة مفرغة من حمتواها؛ ولكنّها كانت منبثقة من حالة
و ّ
الشامل.
من الوعي مبستواه ّ
وحادة ،وقد كان هذا
لقد كان االتصال مع الغرب حم ّفزا للنّهوض عند العرب بدرجة حامسة ّ
السفر إىل ابريس (مدينة النّور)،
االتّصال يرتجم يف كتابة اتريخ هذا االتّصال الّذي غالبا ما وجد متثّله يف ّ

ل املتخيّل ،فعلى مدى القرن التّاسع
مثّ تنقل هذه التّجربة على شكل سرية ذاتيّة أو رواية يف شكلها ّ
األو ّ
امليالدي وبداية القرن العشرين ظهرت جمموعة كتاابت دارت حول ابريس حتديدا أسهمت على حنو
عشر
ّ
جدي يف تبلور مرحلة النّهضة وفكرها ،بدءا من كتاب رفاعة الطهطاوي مثّ كتاب أمحد فارس الشدايق:
ّ
الساق على الساق فيما هو الفارايق1855( 3م) وغريمها ،وانتهاء عند حالة التّخيل الّيت تعكس طبيعة

الشرقيّة كما هو احلال يف كتاب (أو رواية) فرانسيس فتح
احلياة املدنيّة يف فرنسا مسقطة على واقع احلياة ّ
هللا مراش (1874-1835م) :غابة احلق (1865م).

4

أديب ذي تقاليد أدبيّة راسخة متاماّ ،إال أ ّهنا
إ ّن هذه الكتاابت على ّ
الرغم من عدم تبلورها بشكل ّ
متثّل حالة من األدب مبفهومه العام ،ومل يكن مسعى كتّاهبا أ ْن يقدموا تشريعا أو برانجما للنّهضة ،بقدر ما
سعوا إىل حتريك املخيّلة وهتيئة ال ّذهنيّة العربيّة لتقبل على مشروع النّهضة وتتبناه ،وذلك بطرح أسئلة النّهضة،
الشعورية ،قبل أ ْن تصبح منحى فكراي ،وخيارا فلسفيا،
وإاثرة االهتمام بفرضيّاهتا ونظرّايهتا وجتلّياهتا احلياتيّة و ّ

مثّ نظاما سياسيا.
صحفي احتضن االستجابة األدبيّة والنّقديّة ملعطيات
كل هذه اجلهود قد أردفت بربوز نشاط
إ ّن ّ
ّ
الصحف الّيت شاعت منذ الثّلث األخري للقرن التّاسع عشر ،ويسعى
هذه املرحلة متثّل يف دور اجملالت و ّ

هذا البحث إىل الكشف عن هذا ال ّدور من خالل ما أسهمت به جملة "الزهور" (1913-1911م) من
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العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

"الزهور"(1913-1911م)
عري يف جملة ّ
األديب وال ّشكل ال ّش ّ
التّجديد يف األسلوب ّ

ٍّ
عري يف مرحلة اترخييّة سبقت ظهور املدارس األدبيّة املعروفة؛
جتديد يف األسلوب
الشكل ّ
األديب و ّ
الش ّ
ّ
لعل أمهّها :إبراز دور
كال ّديوان ،و ّ
الرابطة القلميّة وأبولو ،ويهدف البحث إىل حتقيق عدد من األهداف ّ

الزهور  -حتديدا -ابختصاصها ابألدب والنّقد ،وإظهار منهجيّة
ّ
اجملالت يف النّهضة األدبيّة ،ومتيّز جملة ّ
"الزهور" يف فهم النّهضة األدبيّة وال ّدعوة إليها ،والكشف عن بعض النصوص املبكرة يف مطلع القرن
جملة ّ
األديب شعرا ونثرا.
العشرين اليت أظهرت حماوالت أوىل يف تغيري األسلوب ّ
أوالً :الصحف واجمللت يف هناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

الصحايف أفقا معرفيّا ،وبعدا منهجيّا ،كان واحدا من أبرز حمركات النّهضة العربيّة،
لقد أحدث النّشاط ّ
الرغم من التّشكيك -يف كثري من األحيان -حبدوث النّهضة وجناحها ،فال ميكن إنكار وجود مشروع
وعلى ّ
حايف أثر ابلغ يف ذلك ،وكانت جملة املقتطف الّيت
النّهضة العربيّة ،وحضور خطاهبا ،وقد كان للنّشاط ّ
الص ّ
الشمول مبكان جعلها تضطلع بدور
الفعال الّذي كان من ّ
صدرت سنة 1876م يف طليعة هذا النّشاط ّ

فاعل يف حتفيز النّهضة املعرفيّة والعلميّة واألدبيّة ،وكانت جملة اهللل الّيت أشرف على إصدارها جرجي
قدي.
األديب والنّ ّ
زيدان ذات صلة أقرب إىل اجملال ّ
الصحف واجملالت سبيال لبث الوعي والنّهضة
لقد وجد العرب -يف تلك اآلونة -يف نشاط ّ
الصحف
ابألمة ،وال ميكن حبال إغفال دور اجملالت وأثرها الكبري يف ذلك الّذي يظهر ابلنّظر إىل قائمة أهم ّ
ّ
واجملالت املؤثرة يف تلك احلقبةٍّ ،
وبعض من طبيعة توجهها وظروف نشأهتا ،وصلتها أبدابء العصر وشعرائه،
فكان من أمهها:
 .1الصحف:

الصحف عند العرب إىل حقبة مبكرة من العصر احلديث ،منذ عمد حممد علي ابشا
يرجع اتريخ ظهور ّ
الزراعيّة والتّعليميّة والعمرانيّة ،فكانت معنية
إىل إصدار دوريّة تعىن بنشر تقارير عن أحوال ّ
الشؤون املاليّة و ّ
ٍّ
قصص من "ألف ليلة وليلة" لتشويق القراء ،وكانت تصدر حتت اسم
ابألخبار احلكوميّة ،فضال عن
"جورانل اخلديو" ،وهي استمرار لتقليد كان يف زمن احلملة الفرنسيّة ،وكانت تصدر ابللّغة العربيّة واللّغة
كل أسبوع ،وكان قراؤها الوال
الرتكيّة ،وتصدر مرة واحدة يف ّ
ّ
الشهر يف البداية ،مث أصبحت تصدر مرة ّ
5
طورت هذه ال ّدوريّة هبدف إطالع املصريّي على شؤون ال ّدولة ،فصدرت
وكبار موظفي احلكومة ،وقد ّ
ابسم جديد هو "الوقائع املصريّة" ،وذلك يف ديسمرب من عام 1828م ( 15رجب عام 1244هـ) ،وقد
بدأ مجهور القراء يتوسع ليشمل موظفي ال ّدولة والعلماء وطلبة العلم ،وكانت هتتم ابل ّدعاية للوال ،وأخبار
وظل هذا
اجليش
ّ
املصري ،مثّ اإلشارة إىل البحوث العلميّة الّيت احتاجت إليها مصر يف هنضتها احلديثةّ ،

حاهلا إىل أ ْن اضطلع رفاعة الطهطاوي مبهمة حتريرها يف سنة 1841م ،فتوسعت موضوعاهتا لتشمل
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األخبار اخلارجيّة ،ونشر القطع األدبيّة الّيت خيتارها احملرر من أمهات الكتب األدبيّة العربيّة؛ 6لكنّها ظلت
الرتكيّة والعربيّة ،وكان لصحيفة الوقائع املصريّة مكانة مميزة،
غوي بي اللّغتي ّ
حمتفظة بسمة االزدواج اللّ ّ
الشعبيّة.
خاصة بعد أ ْن توىل حممد عبده مهمة حتريرها وحوهلا إىل االهتمام ابلشؤون ّ
ّ
الصحافة؛ إذ أصدر أوامره ابلتّخلّي متاما عن
وقد أحدث اخلديوي إمساعيل نقلة نوعيّة يف حركة ّ

الرتكيّة ،وصدر يف عهده صحف جديدة مثل" :روضة املدارس" (صدر العدد األول منها
الكتابة ابللّغة ّ
ابلسياسة 7،وصدرت كذلك "جريدة
سنة 187٠م) ،وكانت اهتماماهتا أدبيّة علميّة ثقافيّة وال شأن هلا ّ
حت هذه اللّحظة تكاد حتصر يف أطر
أركان حرب اجليش
الصحف ّ
املصري" (1873م) ،وإذا كانت ّ
ّ

رمسيّة ،فقد ظهرت –أيضا -صحف أهليّة يف هذه الفرتة تقريبا ،مثل :صحيفة "وادي النيل" (1867م)
املويلحي
السعود ،وصحيفة "نزهة األفكار" (1869م) لصاحبيها إبراهيم
ويقوم بتحريرها عبد هللا أبو ّ
ّ
8
الشهرة "األهرام"
وعثمان جالل ،وصحيفة "روضة األخبار" لصاحبها حممد أنسي ،والصحيفة ابلغة ّ
(1875م) ملؤسسيها اللّبنانيّي سليم وبشارة تقال ،فضال عن صحف أخرى كثرية مثل" :الوطن"
(1877م) ،و"مصر" (1877م) ،و"مرآة الشرق" (1879م) ،و"مصر الفتاة" (1879م) ،و"الطائف"
للسيّد رشيد رضا،
للسيّد عبد هللا النّدمي ،و"املنار" (1898م) ّ
(1881م) ،و"األستاذ" (1892م) ّ
السيّد ،وغريها.
و"اللواء" (ّ )19٠٠
للزعيم مصطفى كامل ،و"اجلريدة" (19٠7م) حملررها أمحد لطفي ّ

الصحف أمهيّة ابلغة يف إثراء احلركة األدبيّة والنّهضة الفكريّة ،ال من خالل عنايتها
وقد كان هلذه ّ
ابجلوانب الثّقافيّة واألدبيّة والعلميّة الّيت كانت متثّل –يف كثري من األحيان -فرعا لعنواهنا الرئيس فحسب،
وإّنا يف إشاعة القراءة والتّثقيف ،وتطويع اللّغة وأساليبها لتنزل من برجها العاجي إىل عامل البشر الّذين
خلقوا من طي ،ويكفي أ ّهنا ابتت موجهة للنّاس العاديّي من طالب وموظفي ومثقفي وجتار.
 .2اجمللت:

للصحف ،وقد برز االهتمام إبصدار
لقد كانت عناية اجملالت ابألدب والفنون والعلوم يفوق كثريا ما كان ّ
السياق سرد قائمة
اجملالت منذ الثّلث األخري من القرن التّاسع عشر على وجه العموم ،وميكن يف هذا ّ

لعدد من اجملالت اليت صدرت يف هناية القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين ،والّيت مثّلت وجه النّشاط
الشعر وتطوره ،ويف رسم
العلمي يف أحيان كثرية ،فأثرت على حنو ملحوظ يف فهم األدب و ّ
األديب والثّ ّ
ّ
قايف و ّ
"الزهور".
توجه النّقد عموما كما سيأيت تفصيله من خالل تفصيل احلديث عن جملة ّ
أ .جملة املقتطف ( :)1952-1876أنشأها يف لبنان يعقوب صروف وفارس نر ،مث انتقلت

خمتصة يف تقدمي املعرفة العلميّة احلديثة
إىل مصر وبدأ إصدارها املنتظم سنة 1888م ،وقد بدأت ّ
املنقولة عن املدنيّة األوروبيّة احلديثة ،فحملت عنواان فرعيا" :جملة علميّة صناعيّة زراعيّة" ،وكانت
ختل
ذات منزع ّ
فكري واضح ،جتلّى على وجه التّحديد يف تبين نظريّة النّشوء واالرتقاء ،لكنّها مل ُ
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"الشعر
من اهتمامات شعريّة ومباحث نقديّة بي الفينة واألخرى؛ إذ صدرت مقالة بعنوانّ :
الشعر وأمهيّته ،وقد
الشعراء" يف أحد أعداد اجمللة سنة 1891م  ،دار فحواها حول قيمة ّ
و ّ
الشاعر اإلجنليزي كولرييدج
تضمنت إشارات إىل آراء للفيلسوف
اإلجنليزي بيكون (  )Baconو ّ
ّ
ّ
الشعر
الشعر وقيمته ،كما أوردت أخبارا اترخيية عن مكانة ّ
( )Coleridgeوغريمها عن أمهيّة ّ
لعل أبرز ما جاء يف هذه املقالة –على صعيد النّهضة األدبيّة– اإلشارة إىل جت ّدد
عند العرب ،و ّ
العريب احلديث ،وال ّدعوة إىل ترمجة
الشعر
شعر األمم األوروبيّة ،وال ّدعوة إىل حماكاة ذلك يف ّ
ّ
"إلياذة" هومريوس شاعر اليوانن 9،كما نشرت اجمللة قصائد شعريّة يف بعض أعدادها ،مثل:
الشعراء" لنقوال أفندي رزق
"الشعر و ّ
قصيدة "اخلطة املثلى" لشاكر نعمة هللا سلّوم ،وقصيدة ّ
1٠
خاصة يف
الشعر أو ّ
هللا ،وأصبحت – فيما بعد  -معنيّة بتقدمي دراسات نقديّة عن ّ
الشعراء ّ
11
ثالثينات القرن العشرين.

أسسها جرجي زيدان ،ومحلت عنواان فرعيّا" :جملة علميّة
ب .جملة اهللل (1892م :) -وقد ّ
ارخيي هو الغالب على حمتوايهتا ،ورّمبا ع ّدت رواايت جرجي
اترخييّة أدبيّة" ،وقد كان االهتمام التّ ّ
زيدان التّارخييّة من مجلة هذا االهتمام ،وقد أشار جرحي زيدان يف فاحتة العدد األول من اهلالل
الرجال ،وابب املقاالت
إىل أ ّهنا ستقوم على مخسة أبواب ،هي :ابب أشهر احلوادث وأعظم ّ
أديب على مثال ما كتبه ،وابب اتريخ
الرواايت مما هو
بقلمه وقلم أشهر الكتّاب ،وابب ّ
اترخيي ّ
ّ
12
الرغم من نزعة زيدان
ّ
الشهر ،وابب منتخبات من األخبار والتّقريظ واالنتقاد وغري ذلك ،وعلى ّ
التّارخييّة ّإال أ ّن ذلك قد أسهم إىل ح ّد ما يف تطور احلركة األدبيّة وهنضتها ،فقد قامت اجمللة

الشعراء املعاصرين ،مثّ نشرت ما تسلّمته من ثالثة عشر قارئ يف
"بدعوة القراء لتعيي أفضل ّ
الفرتة من  15نوفمرب  1893إىل  14إبريل  .1894وقد ورد يف هذه القوائم اسم أمحد شوقي
الشعراء
يثي (ت - )1897وهو من ّ
( )1932-1868مرة واحدة ،يف حي أ ّن علي اللّ ّ
الشعر احلديث،
التّقليديّي  -ورد امسه أربع مرات" 13.وهذا ّ
يدل على اهتمامات اجمللة حبركة ّ

القراء.
وحتقيق دور اجملالت
احلقيقي مبا تتيحه هذه الوسيلة يف النّشر من تفاعل مع ّ
ّ
ص ّدرت
ج .جملة املنار (1898م :)1935-أنشأها حممد رشيد رضا(1935-1856م) ،وقد ُ
14
طبعتها األوىل بعبارة تفيد "أب ّهنا جملة شهريّة تبحث يف فلسفة ال ّدين واالجتماع والعمران"،
العريب اهتماما ابلغا،
الرغم ممّا يبدو أ ّن توجه اجمللة ال صلة له ابألدب ّإال أ ّهنا أولت ّ
وعلى ّ
الشعر ّ
الرافعي،
فنشرت شعر عدد من ّ
الشعراء أمثال البارودي وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم وأمحد حمرم و ّ
"الشعر عند اإلجنليزي" نشرها يف اجمللد الثّالث عدد
كما كتب حممد رشيد رضا مقالة عن ّ
15
ابلشعر.
ديسمرب سنة 1898م ،أشار فيها إىل اهتمام اإلجنليز ّ
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د .اجمللة املصرية :صدرت سنة 19٠٠م خلليل مطران ،صدر منها أربعة جملدات مثّ حجبت،

العريب ومشكالته ،وقد أشار فيها إىل ضرورة ترابط
وقد كانت ّأول جملة تعتين بشؤون األدب ّ
األبيات مبعانيها يف القصيدة كلّها ،حبيث تسعى كلّها إىل معىن واحد ،وهذا خيتلف عن طريقة

الشعراء قدميا وحديثا" ،فيما عدا بعض احملاوالت الّيت قام هبا صاحب الدوريّة
النّظم الّيت مارسها ّ
16
كررها مطران
(مطران نفسه) إلبداع طريقة خمالفة للتّقاليد "...حسب تعبريه ،وهي ال ّدعوة الّيت ّ
17
يف مقدمة ديوانه الّذي نشره سنة 19٠8م.
وقد شهدت هناايت القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين زمخا يف إصدار اجملالت بشكل

الصادرة يف هذه املرحلة ،يُذكر منها :جملة "الطّائف"
ملحوظ ،ففضال عما ذكر ّتوا ،هناك عدد من اجملالت ّ
الرواية" صدرت عام (1894م) إلسكندر
صدرت عام 1886م لصاحبها شاهي مكاريوس ،و"منتخبات ّ
18
كركور ،و"مصباح الشرق" صدرت عام 1898م إلبراهيم املويلحي ،وغريها.
السياسيّة هي ما كانت تطغى
ومن الواضح أ ّن االهتمامات الثّقافيّة والعلميّة والتّارخييّة واملشكالت ّ
لكن ابإلمجال مل يكن مبقدور
الرواية"ْ ،
على حمتوايت هذه اجملالت ،ابستثناء "اجمللة املصريّة" ،و"منتخبات ّ
لعل هذا يشري
هذه اجملالت البعد عن املوضوعات األدبيّة واحلركة ّ
الشعريّة وإ ْن بقيت اهتمامات اثنويّة ،و ّ
األديب واحلركة
إىل مكانة جملة ّ
األديب ،فقد ّ
اختصت هذه اجمللة بشكل الفت ابلنّشاط ّ
الزهور يف التّجديد ّ
مؤسسْيها إىل النّهضة
تتكشف يف دعوة
األدبيّة شعرا ونثرا ،وبدت منظّمة وذات منهجيّة ودعوة ما فتئت ّ
َ
األدبيّة.

اثنياً :التعريف مبجلة الزهور ومنهجها

األول من جملة الزهور يف شهر مارس (آذار) من سنة 191٠م يف القاهرة ،لصاحبها ومديرها:
صدر العدد ّ

أنطون اجلُميّل ،وذلك ابالشرتاك مع صديقه األديب اللّبناين أمي تقي ال ّدين ،وكان صاحبا اجمللة قد أشارا
كل من أحرز شهرة يف عامل الكتابة إىل حمرري اجمللة 19،وقد
منذ العدد ّ
األول هلا إىل أ ّهنما يسعيان إىل ّ
ضم ّ
توزع املهام بينهما؛
تروس مبا يُظْهر ّ
السنة الثّانية ،يونيو (حزيران) 1911مّ ،
بدأت منذ اجلزء ّ
الرابع من ّ
ويعرف أمي تقي ال ّدين ابملدير املسؤول ،وكان ذلك هبدف تطوير
يعرف أنطون اجلُميّل مبنشئ اجمللةّ ،
حيث ّ
"الزهور" إىل شركة تديرها وتقوم جبميع مقتضياهتا
حيول ّ
اجمللة ،فجاء فيها قوهلما" :فرأى صاحب االمتياز أ ْن ّ

الشركة بعنوان اجلميّل وتقي
فتم أتليف ّ
من أقالم إدارة وحترير ومكاتبات ،واستيعاب أبواب اجمللة الكثريةّ ...
2٠
عرب املشرفان على اجمللة عن
ال ّدين وشركاؤمها" ،ومل يكن هذا التّجديد شكليا أو اثنواي كما يبدو؛ إذ ّ
سعيهما إىل "إشراك كبار املستشرقي أنفسهم وقادة األفكار األجانب يف حترير هذه اجمللة" 21.وقد استمرت
الصيف :آب
السنة الثّانية عدم إصدار اجمللة يف
شهري ّ
ّ
كل شهر ابنتظام ،ورأى صاحبا اجمللة منذ ّ
تصدر ّ
161

العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

"الزهور"(1913-1911م)
عري يف جملة ّ
األديب وال ّشكل ال ّش ّ
التّجديد يف األسلوب ّ

يعوض ذلك بزايدة حجم
وأيلول ،النشغال القراء ابلعطل فكانت تضيع األعداد املرسلة ،على أ ْن ّ
22
السنة بدل اثين عشر جزءا ،وقد تّ ذلك إىل أ ْن توقفت
األجزاء ،ممّا يعين أ ْن تصدر عشرة أجزاء يف ّ
كل سنة تصدر يف جملد خاص،
اجمللة يف هناية سنة 1913م؛ قبيل احلرب العامليّة األوىل ،وكانت أجزاء ّ
الزهور ،ومحلت هذه اجملموعة
فصدر منها أربعة أجزاء ،ذُيّل آخرها مبجموعة شعريّة خمتارة مما نشرته جملة ّ

اتريخ سنة 1914م.
الزهور تنبئ عن طبيعة منهجها يف النّهضة األدبيّة،
ال ّ
شك أ ّن املرحلة الّيت ظهرت فيها جملة ّ
قايف على حنو غري مسبوق ،فقد سبق
فبداية العقد الثّاين من القرن العشرين يرتبط ابنفتاح الوعي واألفق الثّ ّ
ذلك أحداث سياسيّة مثل :إعالن ال ّدستور العثماينّ سنة 19٠8م ،وتطورات علميّة كتأسيس اجلامعة
املصريّة سنة 19٠8م ،وحركة أدبيّة بدأت تتشكل متأثرة مبا تسرب من الرومانسيّة الغربيّة مع خليل مطران
الرمحن
19٠8م ،وأمحد زكي أبو شادي يف كتابه "قطرة من يراع يف األدب ونقده" سنة 19٠9م ،وعبد ّ
23
األديب.
شكري والعقاد واملازين يف مطلع العقد الثّاين ،حيث بدأ نشاطهم النّ ّ
قدي و ّ

بدت منذ
األول هلا ،فقاالْ ) :
لقد أك ّد صاحبا اجمللة دعوهتما إىل هنضة األدب منذ مفتتح العدد ّ
كل األقطار العربيّة طوالع حركة فكريّة ،وهنضة أدبيّة ،ال يسع املكابر إنكارها .فلقد نفض
مدة من ّ
الزمن يف ّ
ابلضاد غبار اخلمول عنهم ،وأفاقوا من سباهتم العميق ،فألقوا نظرة إىل جماوريهم أبناء سائر
النّاطقون ّ

اللّغات ،فرأوهم قد ساروا شوطا بعيدا يف مضمار اآلداب والفنون ،ونظروا إىل العرب أجدادهم ،فرأوا
حري...
السيوف املشرفيّة  ،...وال البيان ال ّدري ،وال ّ
الس ّ
الشعر ّ
أنفسهم قد قصروا عنهم أّميا تقصري :فال ّ
دالت من يدهم دولة احلسام ،ودولة األقالم ،وأدركوا أ ّن األحفاد كادوا يضيعون ذلك اإلرث
رأوا أ ْن ق ْد ْ
مر األجيال والقرون.
اجمليد الّذي خلّفه هلم األجداد .فهاهلم ما رأوا وما أدركوا عندما تفتحت العيون ،بعد ّ
عما أضاعه من األوقات  ...هذه هي النّهضة الّيت سرت
فنهضوا هنضة من يريد أ ْن يعتاض ابالجتهادّ ،
الشام والعراق واملغرب وسائر البالد
روحها بي غروب القرن التّاسع عشر وبزوغ القرن العشرين يف مصر و ّ
24
الّيت تتفاهم ابلعربيّة(.

يؤّكد هذا االفتتاح للمجلة مدى وعي مؤسسي اجمللة مبفهوم النّهضة وأبعادها املختلفة يف ارتباطها
األديب العتيد للعرب من جهة ،وارتباطها ابلنّهضة األدبيّة الّيت اطّلعا عليها يف اآلداب الغربيّة من
ابإلرث
ّ
جهة اثنية ،وإدراكهما التّحوالت األخرية الّيت طرأت على احلركة األدبيّة عند العرب منذ بداية القرن العشرين
ختتص بكشف هذه األبعاد للنّهضة األدبيّة ،وهو ما ح ّققاه يف أبواب
من جهة اثلثة ،وهذا ما جعل اجمللة ّ
اجمللة الّيت جاءت –حسب قوهلما -على النّحو اآليت:
 .1ابب للمقاالت الّيت يدجبها مشاهري الكتّاب يف مواضيع متنوعة.
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الشعر" – ننشر حتت هذا العنوان عرائس القصائد الّيت جتود هبا قرائح فحول
" .2يف رايض ّ
شعرائنا.
" .3يف جنائن الغرب" – ننشر تباعا يف هذا الباب خري ما يؤخذ عن آداب اليوانن والرومان
الروس وغريهم من الغربيّي قدميا وحديثا أل ّن
والفرنساويّي واإلنكليز واألملان واإليطاليان و ّ
ذلك يكسب لغتنا ثروة طائلة من املعاين اجلديدة واملباين احلديثة .وسنعتمد يف ذلك على
تعريب فريق من الكتّاب العارفي هبذا الفن.
" .4يف حدائق العرب" – ننشر فيه صفحات مطويّة من خري ما قاله الغابرون من كتّاب

العرب ،أل ّن لدينا كنوزا مدفونة حنن يف أش ّد احلاجة إىل االنتفاع هبا .وسنعمل قدر اإلمكان
الصفحات مبناسبة احلوادث احلاضرة...
ليكون نشر هذه ّ
خصوصي لالنتقاد واملالحظات على احلوادث اجلارية والتعليق
" .5أشواك وأزهار" – ابب
ّ
عليها بقلم ٍّ
أديب متفنّن يريد أن يكتم امسه.
" .6حديقة األخبار" – نورد يف هذا الباب ملخص احلوادث وخصوصا الّيت هلا عالقة حبياة
الكتّاب.
كل كتاب نفيس يظهر يف عامل املطبوعات درسا أدبيّا على طريقة
 .7ابب
خصوصي لدرس ّ
ّ
األوروبيّي يف نقد كتبهم .أو البحث حبثا وافيّا يف حياة كاتب من أئمة الكتبة األقدمي أو
احملدثي.
الرواايت اخلياليّة املعروفة ابسم
الرواايت – وملا كان اجلمهور قد أصبح كثري امليل إىل ّ
ّ .8
نرض بتلك
لكن لكي نقرن اللّذة ابلفائدة ...مل َ
"الرومانس" مل نشأ أ ْن حنرمه ذلك .و ْ
ّ
الشهرية الّيت
الرواايت األوروبيّة ّ
الرواايت التافهة ،...بل عمدان إىل اختيار خنبة من طرائف ّ
ّ
25
الالزمة.
وضعها أشهر كتّاب الغرب ،ووّكلنا تعريبها إىل من نعرف فيهم الكفاءة ّ
الزهور تضع برانجما متوازان إلحداث هنضة حقيقيّة؛ ال
إ ّن هذه األبواب تظهرا –حقا– أ ّن جملة ّ

الزماين بي احلاضر واملاضي أم املكاين يف عالقة
هتمل جانبا حلساب آخر ،سواء يف بعد هذه النّهضة ّ
العلمي احلديث الّذي يرسخ الفهم
قدي ،والبحث
العرب ابلغرب ،مثّ يف ربط ذلك بضرورة الوعي النّ ّ
ّ
بظواهر األدب ومنجزات األدابء.
العريب ،والتّعارف بي الكتّاب،
وقد أشار ّ
مؤسسا اجمللة إىل أ ّن غايتهما هي ّ
الربط بي أقطار العامل ّ

الرابطة األدبيّة بي
وتعريف عموم القراء ابلكتّاب ،وقد أ ّكدا ذلك بقوهلما( :إنّنا إّنا أنشأانها لتكون ّ
األقطار العربيّة .وذلك إبجياد صلة تعارف وترابط بي أدابء هذه األقطار وكتّاهبا وشعرائها ،بنشر رسومهم
األديب ،فنجين الفائدة املبتغاة من تراسل األدابء وآتزرهم
ليتم التّعاضد والتّساند
وما جتود به قرائحهمّ ،
ّ
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26
الرتابط من خالل القائمة الّيت أعلنَا عنها ،والّيت تورد
للقيام ابلنّهضة األدبيّة احلديثة) ،وقد ظهر هذا ّ
أمساء من طلبت مساعدهتم للسهام يف حترير اجمللة والكتابة فيها ،وأبرزهم:
 .1أمحد بك شوقي
 .2إمساعيل ابشا صربي

الرحياين
 .3أمي أفندي ّ
 .4بشارة أفندي عبد هللا اخلوري
 .5حافظ أفندي إبراهيم
.6
.7
.8
.9

حفين بك انصف
خليل أفندي مطران
شبلي أفندي مشيل (ال ّدكتور)
فليكس أفندي فارس

 .1٠حممد أفندي كرد علي
السباعي
 .11حممد أفندي ّ
السيّد مصطفى لطفي املنفلوطي
ّ .12

 .13نقوال أفندي رزق هللا
 .14ول ال ّدين يكن
إ ّن هذه القائمة تظهر مدى التّنوع الّذي ألّ عليه صاحبا اجمللة ،من جهة تعدد األقطار أو الفنون
تتم يف قطر دون آخر أو يف جمال دون غريه أو
أو االهتمامات ،وذلك ينبئ عن وعيهما أ ّن النّهضة ال ّ
تتح ّقق يف جزئية دون أخرى ،وإّنا هي عمل مشول يطال كل هذه اجملاالت واألبعاد واجلزئيات.

اثلثاً :الدعوة إىل التجديد يف جملة الزهور

الزهور" قائما على اختصاصها ابلنّهضة األدبيّة ،فإ ّن ذلك مل يكن مبعزل عن النّهضة
إذا كان مسعى "جملّة ّ
يف جماالت معرفيّة وفكريّة أخرى ،ومن هنا شهدت أبواب اجمللّة اهتماما ملحوظا بقضااي فكريّة ،خاصة يف
تضمنه هذا الباب التّعريف مبفهوم "سوبرمان"
الباب
ّ
املختص بتقدمي مثرات املطابع ،فقد كان من مجلة ما ّ

( )Supermanعند نيتشه ( )Nietzscheمن خالل عرض كتاب سالمة موسى :مقدمة السربمان الّذي
نشرته مطبعة اهلالل سنة 191٠م 27،كما قدمت آراء شبلي مشيل حتت عنوان :أفكار آراء ،وعرض
كتابه :فلسفة النشوء واالرتقاء 28،وعرض كتاب :اإلنسانية والتمدن لعزتلو جرجس بك أنطوان،
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وقد جتلى ذلك بوضوح يف املقالة اليت محلت عنوان" :أتثري ال ّدين يف املدنيّة" ألمحد فتحي زغلول الّذي
3٠
املادي.
أظهر قيمة األداين الروحيّة يف بناء احلضارة واملدنيّة وملء فراغها ّ
وقد أولت اجمللّة اهتماما ملحوظا مبشكالت العمال ،فتناولت ذلك مبقالتي" :العمال
واحلكومات" 31،و"العمال يف اهليئة االجتماعيّة" 32،كما أاثرت قضااي اجتماعيّة واقتصاديّة مثل" :غالء
33
"كل مياه البحر ال تغسل األدران الّيت تعلق
املعيشة" ،وقضااي تربويّة مثل تربية األوالد يف مقالة بعنوانّ :
الرتبية" 34،وقضااي سياسيّة مثل" :االنتخاابت اإلنكليزيّة" 35،وتقدمي بعض املفاهيم
بقلب الفت من سوء ّ
همة يف إحداث النّهضة
اهلامة مثل :مفهوم ّ
ّ
األمة ،فقدم بوعي واضح ملا حيمله هذا املفهوم من دالالت م ّ

املصري كلّها من جنس واحد" ،وهي تلخيص خلطبة
الشاملة ،فجاء يف مقالة بعنوان" :عناصر اجلنس
ّ
ّ
"األمة ليست خليطا وليست
الدكتور أايتى ابشا يف املؤمتر
املصري الّذي عقد يف تلك اآلونة ،وجاء فيه أ ّن ّ
ّ
حي كبري جتمعه روح واحدة مكونة من إرادات
الرماد تذروه ّ
هي كوم من ّ
الريح وتبعثره؛ ولكنّها جسم ّ
الروح" ،كما ورد فيها حتديد
جمتمعة ومن أفكار مشرتكة وجيب أن تكون تربية ّ
األمة على احملافظة على هذه ّ

خاص.
حق عام ّ
ملفهوم الوطن وما يتضمنه من ّ
وحق ّ

36

لعل من أبرز ما أاثرته جملة الزهور من قضااي ذات مساس وصلة ببعث النّهضة احلديثة قضية
و ّ
املرأة ،فقد استطاعت هدى إسكندر كيورك أ ْن تثري هذا املوضع يف مقاالت عدة ومتابعة وردود من خالل
37
مقاالهتا املعنونة ب ــ" :متدن املرأة العصريّة".
مبين على برانمج
يتحول التّفكري يف النّهضة يف ثنااي جملّة ّ
وقد أوشك أن ّ
"الزهور" إىل مشروع ّ
عمل كما يظهر يف املقرتح الّذي طرحه صاحبا اجمللة عن( :الوسائل الواجب ّاختاذها لرتقية اللّغة العربيّة بعد
إيراد حملة وجيزة فيما كانت عليه أايم اجلاهليّة وعلى عهد اخللفاء" ،فاستجاب عيسى إسكندر املعلوف
األول بعنوان" :حالة آداب العرب يف عصر
إىل هذا املقرتح ،ونشر حبثي يف عددين متتاليي من ّ
"الزهور"ّ ،
اجلاهليّة وعلى عهد اخللفاء" 38،قدم فيه صورة موجزة آلداب اللّغة العربيّة يف العصور العربيّة القدمية .والثّاين
39
األمة
بعنوان" :كيف ترتقي اللّغة العربيّة) ،وق ّدم فيه ما مسّاه سلّما ذات مثاين درجات ،وهي" :ال ّدولة و ّ
كل منها على النّحو
الصحافة واملطابع والتّأليف واجملتمعات العلميّة واملكاتب"ّ ،
واملدارس و ّ
وفصل دور ّ
اآليت:
الرزق
 .1ال ّدولة :ابستخراج دفائن الكتب من اخلزائن القدمية ،...وتقريب العلماء وإجراء ّ
عليهم...
األمة :جيب أن تكون حريصة على لغتها شديدة الغرية عليها.
.2
ّ
 .3املدارس :تدريس العلوم ابلعربيّة ال ابإلفرجنيّة...
للصحافة ومؤمترات تبحث يف أسباب ترقيتها.
.4
الصحافة :إنشاء مدارس ّ
ّ
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 .5املطابع :أ ْن هتتم بتدقيق املطبوع ،وال تكون غايتها التّجارة.
 .6التّأليف :وضع كتب مدرسيّة على نظام موحد ،وكتب هتذيبيّة ومعجمات غنيّة...
 .7اجملاميع العلميّة :الّيت عرفت ابسم األكادمييّات ،فتوضع جماميع علميّة تسعى يف األوضاع
والتّعريب وحاجات اللّغة.

 .8املكاتب :احلاجة إىل إنشاء مكتبات عامة...
القائمي على اجمللّة أ ّن النّهضة عمليّة
إ ّن هذا االهتمام مبجاالت النّهضة املتع ّددة يظهر مدى وعي َ
خمتصة ابألدب وحده ،ولذلك ظهرت هذه املوضوعات يف ثنااي أعداد اجمللّة ،وإ ْن بقيت
كلّيّة شاملة غري ّ

األديب ،وقد متثّل صاحبا اجمللة هذا الوعي عند ختصيص
قليلة نسبيا ،نظرا الختصاص اجمللة ابلتّجديد
ّ
خصص لسوراي ومصر ،رغبة يف
السنة األوىل الّذي ّ
السابع من ّ
السادس و ّ
موضوع للعدد بدءا ابجلزأين ّ
الرابطة بي األقطار العربيّة ،وقد أظهر مدير اجمللّة وعيا ملرحلة النّهضة عند
أتكيد مشروعهما يف توطيد ّ
الرقي
العرب ،والوضع
ّ
احلضاري هلذه املرحلة ،فقال( :والعرب اليوم أشبه ابليوانن من حيث موقفهم إزاء ّ
االجتماعيٍّ :
ماض جميد ،وحاضر مضطرب ،ومستقبل جمهول سيكون كما يشاؤون وعلى مقدار استفادهتم
ّ
يف حاضرهم من ع َرب ماضيهم .وحنن اليوم لسنا يف الظّالم وال يف النّور .ولكنّنا واقفون بي هذا وذاك.
فعسى أ ْن يكون ذلك غلسا يعقبه إشراق النّهار ،ال غسقا يتق ّدم زوال األنوار" ،ويشري بعد ذلك صراحة
إىل مشوليّة النّهضة ،فيتابع القول" :ويف هذا العدد – وإ ْن كان قاصرا على األدبيّات – مقدمة هلذا املشروع
4٠
الكل).
الكبري .أل ّن ترابط األجزاء الواحد بعد الثّاين يؤول حتما إىل ترابط ّ
 .1النهضة األدبية:

اجملالت األدبيّة هي أفضل الوسائل لتحقيق هنضة أدبيّة فاعلة،
ميكن القول بقدر كبري من االطمئنان إ ّن ّ
وتنوع األعمال األدبيّة الّيت تنشر فيها،
ذلك أ ّن ّ
اجملالت ال ّ
لتنوع إسهامات كتّاهباّ ،
ختتص ابجتاه واحد ّ
ولصلتها املباشرة آبخر ما يستج ّد ويطرأ ،فضال عن استمراريتها وتواصلها مع مجهور األدب .ومن هنا
األديب ،وهي وحدها الكفيلة برتسيخ االجتاهات واألنواع
اجملالت مكانة مميزة يف عملية التّجديد
أتخذ ّ
ّ

األدبيّة وأساليب التّعبري املختلفة.
يتم من خالهلا تداوله ال ب ّد أ ْن تكون
إ ّن ّ
أي نظرة إىل مفهوم األدب بعيدا عن الوسائط الّيت ّ
العريب القدمي نظم يف عصوره األوىل شفاهيّا ،وقد أثّر ذلك يف طبيعته ،فكان االلتزام
حمدودةّ ،
فالشعر ّ
استمر نط هذه الطّريقة يف
ألي تغيري كان ،وملا
أببعاده ّ
الشكليّة واإليقاعيّة النّاظمة له أمرا ال جمال فيه ّ
ّ
ّ
الشكليّة الّيت أعطت
حت يف العصور الّيت شهدت انتشار الكتابة مل حيدث ذلك تغيريا على األبعاد ّ
النّظم ّ
الشاعر كان يكتب قصيدته ليلقيها بي يدي املمدوح ،فظلّت
الضمانة الوحيدة لتداوله وتناقله ،ف ّ
ّ
الشعر ّ
الشعر ،ولذلك فاالنتقال إىل العصر احلديث ،وبدء
يتم من خالل تداول ّ
ّ
الشفاهيّة هي الوسيط الّذي ّ
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عما كان يف املاضي ،حيث ال يشهد األديب قارئ أدبه ،وال يرى القارئ
تداول األدب بطريقة خمتلفة متاما ّ
كل ذلك كان ال ب ّد أن يؤثّر يف طبيعة األدب وأساليبه
سوى ّ
نص مكتوب ال يدري ما شكل قائله وهيئتهّ ،
"الزهور" أو غريها مثل جملة
الزمن أكثر من تلك الّيت أتيحت جمللة ّ
لكن هذا التّأثري حيتاج فرتة من ّ
التّعبرييّةّ ،
"أبولو" (1934-1932م) ،وإن كانت األخرية قد شهدت أفقا اترخييا أرحب ،وجماال أبعد عن التّقليديّة

وأقرب إىل التّجديد.
الصحف تسهم يف إحداث هنضة أدبيّة أ ّهنا استطاعت أ ْن تصنع
لعل من أبرز ما جعل ّ
اجملالت و ّ
و ّ
السالطي
جيال جديدا من األدابء ،وأفقا خاصا ابألدب خارج آفاقه القدمية املبتذلة يف بالط اخللفاء و ّ
حتوالت أدبيّة مجّة؛ ليس
كل ذلك أسهم يف إحداث ّ
وامللوك واألمراء ،مما خلق مجهورا جديدا من القراء ،و ّ
"الرواية" أو "املسرحيّة" ،وإّنا يف تغيري
ذلك على صعيد والدة أنواع أدبيّة جديدة مثل :فن "املقالة" أو ّ
الغريب
الراسخة يف الثّقافة العربيّة مثل ّ
أسلوب األنواع األدبيّة ّ
الشعر ،حتت أتثري االطّالع على األدب ّ
اجملالت األدبيّة – كما هو احلال مع جملّة
كالرومانسيّة على وجه اخلصوص ،حيث أسهمت ّ
واجتاهاته ّ
كل جزء من أجزائها لتعريب
ّ
"الزهور"– بفعاليّة ابلغة يف التّعريف بذلك ،وهو ما ظهر يف ختصيص ابب يف ّ
اآلداب الغربيّة فيما أطلق عليه صاحبا اجمللّة" :يف جنائن الغرب".

 .2األدب العرب القدمي:

لكن امللحوظ أ ّن هذا االهتمام مل يكرتث إىل ح ّد كبري
"الزهور" ّ
اهتمت جملّة ّ
ّ
ابلشعر اهتماما واضحاّ ،
الشعر على حديث
الشعراء القدماء ،واقتصر حضور هذا ّ
العريب القدمي ،فلم تعنت اجمللّة بنشر قصائد ّ
ّ
ابلشعر ّ
مبتسر يف مقالة لعيسى إسكندر املعلوف بعنوان" :حالة آداب العرب يف عصر اجلاهليّة وعلى عهد
اخللفاء" 41،وكانت الغاية من هذه املقالة ما أراده صاحبا اجمللّة من البحث عن وسائل لرتقية اللّغة العربيّة،

الشعراء ،كما هو احلال
الشعريّة أو املوازنة بي ّ
اختصت ابملعارضات ّ
كما اقتصر على بعض احلاالت الّيت ّ
األول للمجلّة ،وكانت املقالة األوىل بعنوان" :شوقي
يف املقاالت الثّالث األوىل الّيت افتتح هبا العدد ّ
الشعراء أمس
والبوصريي الربدة وطرازها" ،والثّانية بعنوان" :حافظ والفرزدق" ،والثّالثة بعنوان" :األمراء و ّ

42
اخلاص
ابلشاعرين أمحد شوقي وحافظ إبراهيم؛ أما الباب
واليوم" ،وهي ال خترج عن إطار االهتمام ّ
ّ
العريب القدمي الّذي محل عنوان" :يف حدائق العرب" ،فقد اقتصر على الكتاابت النّثريّة ،وكان
ابألدب ّ
حمتواه –على األغلب -حكاايت رويت يف مؤلفات القدماء ذات عربة وعظة ،وهو ما يشري إىل أ ّن اهتمام
موجها لألدب احلديث.
جملّة ّ
الزهور كان ّ
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 .3هنضة األدب احلديث:

العريب احلديث،
توزع هذا االهتمام بي ّ
لقد كان األدب احلديث هو حمط اهتمام اجمللّة ابمتياز ،وقد ّ
الشعر ّ
والكتاابت النّثريّة الفنيّة ،وتعريب األعمال األدبيّة الغربيّة ،ويظهر ذلك – جليّا  -من أمساء األدابء العرب
والغربيّي الّذين حظوا ابهتمام اجمللّة وكتّاهبا.
الشعراء املعاصرين
ابلشعر احلديث ،فنشرت قصائد ّ
أ .الشعر العرب احلديث :اعتنت اجمللّة على حنو واضح ّ

للمجلّة من أمثال :أمحد شوقي ،وحافظ إبراهيم ،وخليل مطران ،وإمساعيل صربي ،وفؤاد اخلطيب ،وول
للشعر حتت عنوان" :يف
خصص ّ
ال ّدين يكن ،وإيليا أبو ماضي ،وبشارة اخلوري ،وغريهم ،يف الباب الّذي ّ
الشعراء ،فإىل جانب
اهتمت بتقدمي مقاالت وموازانت ودراسات عن أشعار بعض ّ
رايض ّ
الشعر" .كما ّ
الشعريّة بي
األول من اجمللّة بشوقي وحافظ إبراهيم ،كان هناك عناية واضحة ابملراسالت ّ
اهتمام العدد ّ
حممود سامي البارودي وشكيب أرسالن ،وجاء تقدمي هذه املراسالت على النّحو اآليت( :وعدان القراء يف

الشعريّة الّيت دارت بي أمريين من أمراء القريض ،املرحوم حممود سامي
اجلزء الفائت إبحتافهم ابملراسلة ّ
الشاعران
البارودي واألمري شكيب أرسالن اللّبناينّ .وهي قصائد غراء مل يسبق نشرها قبل اآلن ،تكاتب هبا ّ
ّأايم كان البارودي منفيّا يف جزيرة سيالن – كما سيجيء يف ترمجته الّيت سننشرها قريبا) 43،وقد نشرت
الشعريّة لشعراء العصر الّيت نشر أغلبها
اجمللّة قصائد كثرية ،وخري دليل على ذلك مجع خمتارات من القصائد ّ
44

خاص سنة 1914م بعد توقفها.
يف جملّة ّ
الزهور يف جزء ّ
حس
ولع ّل أبرز قصيدة نشرت كانت خلليل مطران بعنوانّ :
"الزهرات الثّالث" ،إذ يظهر فيها ّ
عروضي على نظام القصيدة،
ابلرومانسيّة ،ويف شكلها إبحداث تنويع
التّجديد يف مضموهنا وأسلوهبا املتأثّر ّ
ّ
األول فيه أربع
الشاعر من حبر جديد ّ
وقد قُدم للقصيدة مبا يظهر هذا التّجديد ،فقيل" :قد صاغها ّ
الشطر ّ
الزهور" ،وقد اتّسمت
"فاعالتن" و ّ
الشطر الثّاين "فاعالتن" واحدةّ .
الزهرات النّضرة إىل جملّة ّ
وتفضل إبهداء ّ
خاص مميّز كما يظهر يف األبيات اآلتية:
القصيدة بشكل ّ
الزهرات الثلث

هر
صب َح ْاألَْزَه َار طَْي ٌ
َ
ف َملَكي يـْب ُ
ابلزُهور
ت َختْطُُر
َاي َهلَا ب ْكرا َك ُحور ا ْخلُْلد َهب ْ
يف الْبُ ُكور
ت َجْبـ َهتَـ َها يف نَ َس ٍّق َزاهي الْبَـيَاض
قَـل َد ْ
َات َج ع ْهن
الرَايض
َوأَ َع َار ْ
ت ثـَ ْوَهبَا م ْن َخ ْري أَلْ َوان ّ
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ُكل ُح ْسن
ٍّ
ص نُور
أََم ٌل َابد َو َس ْع ٌد ُم ْستَعريٌ َش ْخ َ
ل ْلعُيُون
َوَهبَاءٌ يف َحيَ ٍّاء ُم ْستَعريٌ للظ ُهور
ابلظنُون
صْب ٍّح ُكل آن ُْجيل َي فيه َسنَاهُ
َْجن ُم ُ
فَـ ْه َو فَ ْج ُر

ي َمحَاك هللاُ َاي هذي الْ َفتَاه؟
َم ْن تَ ُكون َ
45
ص ُر
َأان م ْ
لكن الواضح أ ّن صاحيب اجمللّة قد
الرغم من عدم إدراك مالمح التّجديد يف هذه القصيدة؛ ّ
وعلى ّ
الشعر ال ب ّد أ ْن تُصحب حبالة وعي حليثيّات هذا
أحسا هبذا التّجديد ،وإذا كانت أيّة حركة جتديد يف ّ
ّ
الصعيد – إّنا ُخيتزل يف مقدرهتا على
التّجديد ،فإ ّن ما تضطلع به ّ
خاص على هذا ّ
اجملالت – بشكل ّ
األديب ،وهي حالة طبيعيّة
تغيري ال ّذائقة ّ
الشعريّة عند مجهور القراء ،مبا يسمح مبتابعة التّجديد وتطوير أفقه ّ
يعرفها بيري بورديو بـ"مكان املمكنات"؛ 46حيث متثّل
يف التّجديد ومرحلة ممهدة لوالدة األنساق اجلديدة ّ
ُ
ابلضرورة أن يكون النّسق اجلديد هو ما بلورته هذه احلالة أو يكون
حالةٌ ما إرهاصا ملا سيكون ،ليس ّ
لشكل اجلديد.
أديب يسمح بظهور ا ّ
تطويرا مباشرا هلا ،وإّنا تعمل على خلق سياق ّ
"الزهور" خطااب من منشئ اجمللّة مبناسبة
وقد حظي مطران ابهتمام ملحوظ يف اجمللّة ،فقد نشرت ّ
الشاعر ،وجاءت بعنوان" :شاعريّة خليل مطران" ،فكان مبثابة دراسة نقديّة لشعره ،انطلق
حفلة تكرمي ّ
األديب،
فيها أنطون اجلُميّل من أثر نشأته وحياته يف دراسة شعره ،والكشف عن مكانة مطران يف التّجديد ّ
الشيق يف هذه ال ّدراسة ع ّد
الشعور والعقل .ومن ّ
فأقام دراسته لشعر مطران على ثالثة عناصر :اخليال و ّ
الشعر "صورة تتكلّم أو كالما
األول ،مستندا إىل رأي ملرمونتل جاء فيهّ :
اجلُميّل اخليال شرط ّ
الشاعريّة ّ

47
يتجسد
الشعريّة يف شعر مطران ،وأشار أيضا إىل جتديده ا ّ
الصور ّ
يصور" ،فوقف عند بعض ّ
لش ّ
ّ
عري كما ّ
الشعر 48،وانتهى
الشعر
هم من أركان ّ
احلس و ّ
القصصي ،ووقف عند ّ
يف ّ
الشعور ركن م ّ
الشعور معتربا أ ّن ّ
ّ
49
الشعور من أ ْن تشردا على ح ّد تعبري اجلُميّل.
إىل أمهيّة العقل الّذي حيفظ قويت اخليال و ّ
الشاملة الّيت تضم
الشعريّة ّ
ابلشعر احلديث تستند إىل وعي بضرورة النّهضة ّ
"الزهور" ّ
إ ّن عناية ّ

العريب ،حتقيقا للفهم العام للنّهضة الّذي قامت عليه اجمللّة ،ومن هذا املنطلق فقد سعت اجمللّة
أقطار العامل ّ
الرصايف قصيدة
إىل استثارة ّ
الشعراء ال يف مصر وسوراي وحدمها ،وإّنا يف العراق أيضا ،فنشرت ملعروف ّ
5٠
عرفت بشعراء العراق ،من
بعنوان" :ذكرى لبنان" ،ويظهر ذلك –أيضا  -يف عدد من ال ّدراسات الّيت ّ
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خالل املقاالت الّيت نشرت بعنوان" :النّهضة األدبيّة يف العراق" لساتسنا 51،وكذلك مقالة حممد رضا
52
عرف به
الشبييب عن ّ
ّ
اقي بعنوان" :األدب يف العراق" ،فقد ّ
اقي حممد سعيد حبّويب العر ّ
الشاعر العر ّ
"الزهور" على هذه املقالة بشكر صاحبها على التّعريف بشعراء العراق.
وخبصائص شعره ،وعلقت ّ

فن
الصحف و ّ
ب .النثر الفن :ال ّ
شك أ ّن أبرز إجناز ح ّققته ّ
اجملالت يف النّهضة األدبيّة هو ما ميثّله ّ
اجملالت ،حيث تصاحبت نشأته بظهورها،
ابلصحف و ّ
خاص ،فهو وليد "الوسائط" املمثّلة ّ
"املقالة" بوجه ّ
وحتددت خصائصه على أساس ذلك ،سواء من جهة اللّغة الّيت تكتب املقالة هبا ،وهي لغة مالت إىل
احملسنات البديعيّة الّيت كانت تطغى على أسلوب
السهولة والبعد عن غريب اللّغة ،وجتنب اإلسراف يف ّ
ّ
الكتابة النّثريّة قبل النّهضة األدبيّة أم من جهة مضامينها الّيت المست مشكالت احلياة اليوميّة سياسيّة
حت صارت املقالة حمورا رئيسا يف
األديب النّاشئّ ،
واجتماعيّة وأخالقيّة أو غري ذلك مما له عالقة هبذا ّ
الفن ّ
كل جملّة مهما كانت وجهتها واهتماماهتا.
ّ
األديب عمدة الكتاابت يف
الشكل
"الزهور" عددا كبريا من املقاالت ،إذ كان هذا ّ
وقد نشرت ّ
ّ
تنوعت موضوعات هذه املقاالت بي
هذه اجمللّة ،شأهنا يف ذلك شأن ّ
اجملالت و ّ
الصحف األخرى ،وقد ّ
مقاالت ذات موضوعات علميّة أو أدبيّة أو فكريّة ،وما إىل ذلك.
"الزهور" –أيضا– كتاابت نثريّة عالية الفنّـيّة كاخلواطر ،وهي يف أسلوهبا ولغتها
ونشرت جملّة ّ

ابلشعور والعواطف ال العقول والواقع ،أقرب إىل
واعتمادها على اخليال ،ويف متيّز موضوعاهتا الّيت تتصل ّ
"الزهور"
ّ
الشعر منها إىل النّثر .ويظهر من أمساء الكتّاب الّذين نشروا كتاابت نثريّة من هذا القبيل يف جملّة ّ
ثري الّذي بدأ أيخذ منحى جديدا يف
مدى عنايتها بتجديد الكتاابت النّثريّة ،والنّهضة ابألسلوب النّ ّ

اجملالت
الصحف و ّ
األسلوب وطريقة التّعبري منذ أواخر القرن التّاسع عشر على حنو ملحوظ ،وحتت أتثري ّ
خاص.
بشكل ّ
الرحي ـ ـ ـ ـ ــاين ،ومص ـ ـ ـ ـ ــطفى ص ـ ـ ـ ـ ــادق
لق ـ ـ ـ ـ ــد نش ـ ـ ـ ـ ــرت ّ
"الزه ـ ـ ـ ـ ــور" جل ـ ـ ـ ـ ـربان خلي ـ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـ ـ ـربان ،وأم ـ ـ ـ ـ ــي ّ
الرافعـ ـ ـ ـ ـ ــي ،واملنفلـ ـ ـ ـ ـ ــوطي ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــي زايدة ،وغـ ـ ـ ـ ـ ــريهم مـ ـ ـ ـ ـ ــن الكتّـ ـ ـ ـ ـ ـاب ،ويظهـ ـ ـ ـ ـ ــر النّمـ ـ ـ ـ ـ ــوذج التّـ ـ ـ ـ ـ ـال ملـ ـ ـ ـ ـ ــي
ّ
ٍّ
األديب يف الكتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النثريّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو راق ،فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يف
زايدة التّجدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب ّ
ص ـ ـ ـ ـا نث ـ ـ ـ ـرّاي بلغ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــعريّة فائق ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــان
ص ـ ـ ـ ـفا" يف قري ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــي زحلت ـ ـ ـ ــا يف لبن ـ ـ ـ ــان ن ّ
وص ـ ـ ـ ــف "هن ـ ـ ـ ــر ال ّ
مما جاء فيه:
ات ْاألَث ْري؛
ور الْ َك ْون ا ْهليُوليةُ وذَ ْ
ُهنا ْ
ابت ذَر ُ
سالت ُ
صُ
سري؛
وروفْـيُس لتُ َ
اجتَ َم َع ْ
ُهنا ْ
عيد ذ ْك َرى أُوريديس ذَات الْقلْب الْ َك ْ
ت بَالب ُل أُ ُ
نهداهتا الْغرامية ،وحتولت الورود إىل أَ ٍّ
شعة سحريّ ْة؛
ور تَ َ
ُهنا تَ َ
نهد ْ
َ ّ َ ْ ُ ُ
ت الْعُطُ ُ
من أَلْوانه أَ ْحلاان فضي ْة؛
س الْ ُقزح ،فَ َ
رتك يف الْماء ْ
تسل قَـ ْو ُ
ُهنا ا ْغ َ
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س قُزٍّح أَلْ َوانَهُ الس ْرَمدي ْة؛
َوم ْن دماء ْاألَ ْح َالم الْ ُمتَ َج ّم َدة ْ
استخر َج قَـ ْو ُ
عث ْاألُفْق أبَسراره إىل ْاألَرض مع خي ٍّ
وط م َن ْاألَثري ذَ َهبي ْة؛
ْ َ َ ُُ
ُهنا بَ َ ُ ْ َ
الشت الْيَـ َقظَ ْة ابلْ َمنَام؛
ور ابلظ َالم َوتَ َ
ُهنَا َان َم ْ
اح بَْ َ
ي أَ ْج َفان بـَنَات الْميَاه ،فَ ْامتَـَز َج الن ُ
ت ْاألَ ْشبَ ُ
ت أَطْيَ ُار ْاألَنْـغَ ْام؛
ت َمحَائ ُم ّ
الش ْعرَ ،و َغن ْ
ُهنَا َان َح ْ

وق َوَهيَ ْام؛
ات النسيم َش ٌ
ُهنَا لَثَ َم ُ
53
باد ُل نَظْرةٍّ َوابْت َس ْام؛
اعبَةُ الْ َم ْو َجة ل ْل َم ْو َجة تَ ُ
َوُم َد َ
احلساسة ،فضال عن توظيف
الشعريّة والوصف
ففي هذه اللّغة ّ
اخليال املمتزج ابملشاعر والعواطف ّ
ّ

أسطورة "أوروفيس"؛ ما جيعل من هذه الكتابة كتابة شعريّة وإن خلت من وزن العروض وشكل القصيدة،
شك– يكشف عن نضج الكتابة النّثريّة ،وهو ما ع ّد مظهرا أساسيّا من مظاهر النّهضة
إ ّن هذا –بال ّ
ثري يف العصر احلديث.
األدبيّة والتّجديد يف األسلوب ّ
عري والنّوع النّ ّ
الش ّ
لغريب:
األدب ا ّ

صص هلا ابب بعنوان" :يف جنائن الغرب"،
اهتمت ّ
"الزهور" بتعريب األعمال األدبيّة الغربيَة ،و ُخ ّ
وقدم صاحبا اجمللّة هذا الباب بقوهلما( :ننشر تباعا حتت هذا العنوان خري ما يؤخذ عن آداب الغربيّي
قدميا وحديثا ،أل ّن ذلك يكسب لغتنا ثروة طائلة من املعاين واألفكار اجلديدة ،ويطلعنا على جمرى احلركة

األدبيّة عند األمم) 54،يتضح من هذا التّصدير للباب أ ّن الغاية منه شديدة االرتباط بدعوهتما إىل النّهضة
العريب واللّغة ابملعاين واألفكار
األدبيّة ،فالتّعرف إىل آداب األمم قدميها وحديثها يهدف إىل إثراء األدب ّ
العريب احلديث ،وجيدد معانيه وموضوعاته.
مما يسهم يف هنضة األدب ّ
املعربة الّيت دعيت "رواايت" ،وأشعارا
وقد حوى هذا الباب جمموعة كبرية من األعمال املسرحيّة ّ

معربة لشعراء حضوا بشهرة واسعة ،ومن أبرز هذه األعمال :وفاء أندروماك الثني من شعراء الغرب:
ّ
هومريوس وراسي ،وقد أُخذ اجلزء اخلاص هبومريوس من تعريب سليمان البستاين ،وترجم أديب إسحاق
اجلزء اخلاص براسي 55،ورحلت ُجلفر لسويفت بتعريب عبد الفتاح صربي 56،والعزلة لالمارتي تعريب

58
57
لعل أبرز ما نشر وترك أثرا كما
حممد كامل احلاج ،وانر السماء لفيكتور هوجو تعريب حنا صاوه ،و ّ

يظهر يف التّعليقات الّيت تبعتها أبيات من قصيدة ألفرد ده موسيه "اذكريين" بتعريب نقوال فيّاض ،فقد
وتطوره ،وخصائص شعره،
وعرفت أبلفرد ده موسيه واجتاهه ّ
الش ّ
عري ّ
وقفت مي زايدة عند هذه األبياتّ ،

الرسوخ والوضح يف األفق
وموقف النّقاد منه ،مشرية إىل مفاهيم ،يبدو أ ّهنا مل تكن على قدر كبري من ّ
ذمه النّاقدون ...أل ّهنم رأوا
الرومانسيّة ،فقالت عن ألفرد ده موسيهّ ( :
قايف مثل :الكالسيكيّة و ّ
األديب والثّ ّ
ّ
ٍّ
ط عن اخلطة احملددة ،غري مبال بقواني النّظم عندهم ،وهم مل يكونوا نفوا متاما قواعد
أ ّن "نبيّا منهم" ش ّ
الشعر املدعو ابلكالسيك ( ،)classiqueوكانت منظومات ده موسه تضرب كلّها على نغمة جديدة
ّ
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عري يف جملة ّ
األديب وال ّشكل ال ّش ّ
التّجديد يف األسلوب ّ
59
الشديد
( )romantiqueمل يسبقها متهيد يف اتريخ اآلداب الفرنساويّة) ،وقد أبدت مي زايدة إعجاهبا ّ
بشعره.

اخلامتة:

عري والكتابة النّثريّة وما رافقهما من مفاهيم نقديّة وتعديل لل ّذائقة
الشكل ّ
لقد اهتمت اجمللّة بتجديد ّ
الش ّ
األدبيّة ،وبرز ذلك يف نتائج مهمة استلخصت من دراستنا ،وهي فيما أييت:
الزهرات الثّالث" مبا قام به من ٍّ
كسر لنسق القصيدة التّقليديّة القائم
.1
نص خليل مطران " ّ
ّ
الشعر.
مهد لتحوالت مستقبليّة يف شكل ّ
على وحدة البيت ّ
عري ليُ ّ
الش ّ
الصفا" الّذي أظهر مسات األسلوب
نص مي زايدة يف وصف "هنر ّ
ثري ل ّ
 .2األسلوب النّ ّ
عري يف كتابة نثريّة.
ّ
الش ّ

الشعر وتعديل ال ّذائقة األدبيّة وترمجة
الزهور بتجديد األسلوب
األديب وشكل ّ
 .3اهتمام جملّة ّ
ّ
الصعيد
نصوص من األدب
الغريب دون إمهال ّ
الشعر العريب القدمي ،مما ّأدى  -على ّ
ّ
الشعر يُبىن على
الشعر صياغة جديدة تنتهي إىل أن مفهوم ّ
قدي -إىل صياغة مفهوم ّ
النّ ّ
الشعري
الرغبة يف التّجديد يف األسلوب ّ
الوجهة املعنويّة واللّفظيّة معا ،وهو ما أسهم يف إجياد ّ
ظ ابهتمام
كل ذلك يؤّكد أمهيّة هذه اجمللّة الّيت مل حت َ
والتّحول يف شكل القصيدة الحقا .إ ّن ّ
األديب ،وبوادر التّحول
ال ّدارسي ،فهي متثّل حلقة ّ
مهمة ّ
تفسر دوافع التّجديد يف األسلوب ّ
ٍّ
الوعي ابملفاهيم النّقدية واملذاهب
يف ال ّشكل ّ
الش ّ
عري ،مشفوعة حبالة من اإلحساس و ّ
األدبيّة.
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