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خطايا في طريق طمب العمم فالحمد اهلل الذي وفقني  أشكر اهلل عزوجل الذي ثبت
إلتمام ىذا العمل، وىذاني ولواله ما كنا لنيتدي فائق الشكر والتقديس لألستاذة 
المشرفة: فريحي مميكة التي كانت لنا خير سند ولم تبخل عمينا بتوجياتيا في 

 ،والشكر الخاص لألستاذ: كمال قرين.إنجاز ىذه المذكرة العممية.
اإلمتنان والعرفان لجميع أستاذة قسم المغة واألدب العربي بجامعة عبد الحميد  كل

 بن باديس،مستغانم الذين أناروا لنا دروب العمم والمعرفة.
مع أبمغ تحيات اإلحترام والشكر  الجزيل ألعضاء المجنة المناقشة وأقدر جيدىم 

ي مشواري التعميمي، في قراءة رسالتي وأرحب بإنتقادىم بال شك ستفيدني الحقا ف
 والبحث العممي بعون اهلل تعالى.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 "عائشة ميمود سنوسي"
،إلى القمب الذي أسكن في جانبيو أسراري،إلى أإلى إلى من أوقدت شعمة عواطفي 

 السيدات والدتي
 "بن عروم فتيحة"

لى من إلى من زرع فيا الثقة في الحاصر وأشبعني باألمل الباسم حول المستقبل، إ
ىز داخمي كراكيب اليأس حول المضي في طريق النجاح إلى الدعم الذي أسند 

 ، باإلضافة أستاذي الموقر: قرين كمال. عميو والدي" محمد"
إلى من يفرحون في سرائي ويحزنون لحزني إخوتي : فوزية وزوجيا محمد ، زىرة 

جتو، فاطمة وزوجيا، دليمة وزوجيا ،ليندة وزوجيا ، سعدة وزوجيا ، حمو وزو 
 وزوجيا وأوالدىم كميم

 وشكر خاص ألخي الصغير "عمر"
 إلى رفيق دربي ونور عيني خطيبي "بوثمجة فرحات" وعائمتو

إلى األىل واألقارب كل واحد بإسمو جدتي " فريحة" ،عمتي وأبنائيا خاالتي 
 وأبنائيم وأخوالي وأبنائيم

 فاطمة، حميدة، رشيدة.إلى صديقاتي: وىيبة ، أحالم ، رحاب، خديجة، سمية، 
حترام. لى كل من يحمل لي ذرة حب وا   وا 



 
 "رحاب صابر"    

 
إلى من غادرنا الزمان فيو فتركنا نصارع األحزان والدموع تتالطم فيو األجفان وتكاد 

 الروح من الحزن تغادر األبدان
 إلى من أخذه الحمام فرحل إلى دار الغالي "لحسن"

 إلى من بسمتيا تعنيني ودمع فرحيا ينير دربي، إلى من أوقدت شعمة عواطفي،
 إلى من كانت وجاىدت ألجمنا أمي الحبيبة "فاطمة "التي ألن أوفييا حقيا ميما

 ، باإلضافة إلى أستاذي الموقر :قرين كمال.فعمت طوال عمري
إلى أروع واجمل وأحن شخص في الكون أختي وسندي وحياتي "وىيبة" وكذلك 

 زوجيا
قارب كل واحد بإسمو: بسنوسي الحاج وعائمتو ،خاالتي وأبنائيم إلى األىل واأل

إلى جدتي "بختة" وخالي "فرحات"  "لوافي" وشكر خاص إلى "ميمود سنوسي زىرة"
 و"عبد الحق "

إلى صديقاتي ورفيقات دربي: سمية، عائشة،فاطمة، رميساء، شيماء رشيدة، 
لى كل من يعرف رحاب م  ن قريب او بعيد ويحمل ذىبية ،خيرة، فاطمة لمياء، وا 

ذرة حب في اهلل.



 مقدمة

 أ
 

أكلى النقد العربي منذ القدـ إىتماما باذخا بالشعر كلـ يقصر النقد المعاصر 
في دراسة الشعر المعاصر مف حيث نشأتو كأطركحات الفنية الجمالية كالفكرية 

كجكه ىناؾ دائما ما يقاؿ ،ألننا ال زاء كجو مف كالتنظيـ كلمساراتو المحتممة، كسيبقى 
النشاط البشرم اإلبداعي، المتطكر بطبيعتو كالذم يستدعي ثباءان عمى ذلؾ يستدعي 
ثباء عمى ذلؾ مقاربات نقدية جديدة دائما ، يصكغيا ما يطرأ مف تطكرات عمى 

بخاصة كالعالـ مف حكلنا عمكما كما يرافؽ ذلؾ الشعر بفعؿ تبدؿ البنية المجتمعية 
عمى ني كىك ما يصكغ لنا ىذه اإلطبللة مف سمك في الكعي الجمالي اإلنسا

"جماليات القصيدة المعاصرة "كالشعر العربي المعاصر يمككنا تقسيمو إلى أربع 
 مراحؿ منذ نياية القرف التاسع عشر حتى المفظة كالتي تتمثؿ في:

مطراف كالديكاف -حركة الشعر التقميدم، حركة الشعر الركمانسي )شعر الميجر
متداد ىا (كحركة الشعر الحر، كحركة قصيدة النثر كىذه الحركات جماعة أبكلك كا 

نطمقت منو إلى غيرة ،كعادت إليو بصكرة ما  نشأت في ىذا البمد العربي أك ذلؾ ، كا 
لبناف( ثـ إنتشرت في كثير مف -العراؽ-كقد كانت ساحتيا عمى العمـك )مصر

الكاقعية، في  البمداف العربية.كأيضا "الشعر الكاقعي" الذم ظير في ظؿ المدرسة
إجتماعيا كسياسيا بعد أف عجزت األدب ممتزما بتصكير قضايا المجتمع الساخنة 

"الركمانسية" عف مكاكبة األزمات الحادة ، التي مر بيا المجتمع العربي مع منتصؼ 
 القرف العشريف ...حتى اليـك 

مشاعر كما نعنيو بجماليات القصيدة المعاصرة ككؿ ما ينبثؽ مف الكعي الجمالي ل
العربي عمى المستكيات الفنية المختمفة مف خبلؿ سماتيا الحسية كأثرىا في الطبيعة 
النفسية كالركحية لممتمقي منطمؽ مف المقاييس الجمالية التي تشكؿ مضمكنو القيمي ، 

طردان مع تمؾ المقاييس بحيث أف أم تعبير يطرأ عمى كاحد كيتبلئـ الكعي الجمالي 
بالضركرة كبما أف الفف أعمى أشكاؿ تممؾ الكاقع بحسب  منيما يطرأ عمى اآلخر

مقاييس الجماؿ، فإنو المؤشر األكثر مصداقية في الداللة عمى ذلؾ التبدؿ أك التغير 
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في الكعي الجمالي.فالقصيدة المعاصرة بما تحممو مف جماليات كتغير في الشكؿ 
تفاصيميا  ، حركت في أنفسنا ذلؾ الفضكؿ لمبحث فيكالمضمكف عبر العصكر 

كاإلستفادة مف خصائصيا، كىذا ما دفعنا إلختيار ىذا المكضكع ' جماليات القصيدة 
المعاصرة " بالرغـ مف الصعكبات التي كاجيتنا خبلؿ إنجازنا لبحثنا ىذا أبرزىا عدـ 

لمكتاب كعثكرنا عمى النسخة اإللكتركنية فقط كلقد إستفدنا  تكفر النسخة الكرقية 
ذا البحث مف مجمكعة مصادر كمراجع أىميا: إتجاىات الشعر خبلؿ ) إنجازنا لي

 العربي المعاصر : د.إحساف عباس 
 الشعر العربي المعاصر "قضاياه كظكاىره الفنية لمدكتكر عز الديف إسماعيؿ.-
 ىندسة المعنى المعاصر لمحمكد دركيش-

الديف قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية "لمدكتكر عز الشعر العربي المعاصر "
 إسماعيؿ.

 في نقد الشعر العربي المعاصر "دراسة جمالية لمدكتكر رمضاف الصباغ .-
 اإلشكالية:

ستناداء إنطبلقا مف الفكرة التي تتبنى  عمييا القصيدة المعاصرة في مفيكميا العاـ كا 
لممادة العممية التي تـ جمعيا جاءت ىذه الدراسة مقسمة إلى العناصر التالية : 

قسمنا الفصؿ األكؿ إلى أربع مباحث كىي : المبحث األكؿ ف كخاتمة (مقدمة كفصمي
 في ضركرة التجديد.

 المبحث الثاني: التذكؽ الفني لمشعر.
كبيذا تبادرت إلى ذىننا األشكاؿ التالية: فيما تتجمى جماليات القصيدة -1اإلشكالية:

 المعاصرة ؟
 المبحث الثالث: عبلقة المكقؼ الفكرم بالبناء الفكرم

 المبحث الرابع كاألخير: قضايا أساسية في الشعر المعاصر.
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أما الفصؿ الثاني فقد إحتكل عمى خمسة مباحث ، أكليا الشعر المعاصر كقضية 
التراث كالمبحث الثاني :نحك جماليات جديدة لمشعر المعاصر كالمبحث الثالث: 

 الشعر المعاصر كقضايا المسرح الشعرم.
اعران أما المبحث الخامس: كاألخير جاء تحت عنكاف البنية المبحث الرابع: العقاد...ش

الفنية لمقصيدة في شعر عمي محمكد طو ، ثـ ختمنا بحثنا بخاتمة كانت عبارة عف 
 إستنتاجات كحكصمة لمكضكعنا كفي األخير كفي األخير أتقدـ بالشكر الخاص

أيضا عمى  لؤلستاذة المشرفة عمى حرصيا كدقتيا في متابعة المكضكع كالشكر ليا
دعميا كنصائحيا القيمة التي افادتني كثيرا في تصحيح البحث كأسأؿ المكلى ٌعز 

ف لـ نصب فعزائنا كجٌؿ  التكفيؽ كالسداد، فإف أصبنا كلك بالقميؿ فتمؾ ىي غالية، كا 
أننا بذلنا قصارل جيدنا حتى نغني ىذا المكضكع حقو.
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سكاء كانت الفردية أك  كشتى األحكاؿاألدب كائف حي يتطكر بتطكر اإلنساف 
، مرىكف بالبيئة اإلجتماعية اإلجتماعية كذلؾ ألنو تغيير فني عف الحياة كاألديب 

كال بد لو أف يخكض فيما خاض فيو أدباء عصره ، ألنو حبيس تمؾ  التي يعيش فييا
"ىناؾ ثبلثة عكامؿ   Hippolyte taineالظركؼ ككما يقكؿ المفكر )إيبكلتيف تيف 

 ىي: البيئة ، الجنس، كالعصر "تحكـ األدب ك 
كالشعر العربي بإعتباره نكع مف األدب فقد شيد ىذا التطكر المساير لمعصر فقد مر 
مرحمة كمكف كنفكر كتراجع لؤلدكار الشعرية التي كاف يضطمع بيا، لكف أف نقكؿ إنو 
يعيش، كيمكت فيذا القكؿ فيو مبالغة قد تدخؿ بالتفكير المكضكعي أك الجاد في 

ف السعي إلى تحديد مفيـك معيف لمشعر أك ماىية قد يرتبط بالظركؼ كضكع، الم كا 
معينة لمشعر يمكف أف نجعؿ منو منطمقا لقياس كالمعطيات التي تفرزىا حقبة زمنية 

مدل إنسجاـ القصائد كاألشعار المنظكمة  في كقت ما مع ىذا المفيكـ الذم يتطكر 
 عبر العصكر.

معاصر باألفكار كالمضاميف الجديدة، كخاصة قضايا إف إىتماـ الشاعر العربي ال
اإلنساف المعاصر السياسة منيا اك اإلجتماعية أكثر مف إىتمامو بالشكؿ القديـ جعمو 
نساف العربي كتعرؼ عمى كؿ ما ليذا المجتمع مف  أكثر إرتباطا في تربة كطنو كا 

تي كاف  يعاني كشدة خاصة في الظركؼ السياسية كاإلجتماعية كاالقتصادية القسكة 
منيا الشعب العربي خاصة بعد ىزيمة في حرب فمسطيف ، مما جعؿ الشاعر العربي 

، ككذلؾ تأثر الشعراء المعاصريف ىذه اليزائـ، ككذلؾ تأثر  يتساءؿ عف أسباب
طبلعيـ عمى أفكار كأراء كقضايا ىذه الشعكب مما زاد  بالثقافة األجنبية المتعددة كا 

كىذا الصراع لثقافة ، مما زاد مف كطنيتيـ كحييـ لمعركبة.في حصيمتيـ الشعرية، كا
ب جماليات الثقافي بيف األصالة كالمعاصرة في الصعيد األدبي ىك ما عالجو كتا

. الذم كاف أستاذا 1937القصيدة المعاصرة الذم ألفو األستاذ كأدل المكلكد سنة 
ميات األداب بجامعات بآداب القاىرة ، فقد عمؿ أستاذ لؤلدب في أكاديمية الفنكف ك
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، أداب الخرطكـ ، كىك عضك إتحاد الكتاب، كعضك  المنصكرة، بني سكيؼ، الغيـك
بالمجالس األدبية كالمغكية، كما أنو أشرؼ عمى أكثر مف مئة رسالة ماجيستر 

كمف أىـ مؤلفاتو: لو أكثر مف خمسة مؤلفا أكاديميا  2008كدكتكرة، تكفي في سنة 
في الركاية العربية ، ديكاف رفاعة  يا: صكرة المرأة في الدراسات األدبية من

شعر شكقي الغنائي كالمسرحي بشعر ناحي: المكقؼ كاألداة الشعر -الطيطاكم
كالشعراءالمجيكلكف في القرف التاسع عشر كما أنو أسيـ بأعماؿ إبداعية مف قصص 

و الركائية قصيرة " العشؽ كالعطش" ترجمة لئلنجميزية كالكردة كالبندقية كمف أعمال
"أشجاف مدريد" ترجمة لئلسبانية لقد تطرؽ كتاب "جماليات القصيدة المعاصرة 

زدىاره في مجمكعة صفحات " لمكاتب طو عمراف كأدل إلى تطكر األدب العربي كا 
، كقد نشر مف طرؼ الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف سنة 345عددىا 
2000.
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 ضرورة التجديد:-
 في الشعر الحديث كالمعاصر:في قضايا أساسية 

يدكر بشكؿ كاضح لمف يتأمؿ تاريخ الشعر في العصر الحديث أف القصيدة العربية -
قد عكست كثيران مف سمات التطكر كالتجديد عمى كافة المستكيات في بداية النيضة 
نجد " المدرسة اإلحيائية" في القرف التاسع عشر، قد إتخذت مف الشكؿ القديـ 

تقتدم بو كمثاال تستحكيو، كما يركح الشعراء منذ رفاعة الطمطاكم  لمقصيدة نسقا
نتياء بأحمد شكقي )1801) ( يدكركف في فمؾ ما أسماء الببلغيكف  1873( كا 

كعمى ىذا فقد عبر اإلحيائيكف في القصيدة  القدماء بتقاليد " عمكد الشعر العربي "
ستم ر ىذا الفيـ عند كؿ مف عما يمؾ أف يسمى )بالغرض ( أك المكضكع الشعرم، كا 

عندىـ نظرة ينتمي إلى ىذه المدرسة حتى اليـك ، حيث كانت تحكـ ماىية الشعر 
مثالية عامة تقـك عمى تصكر أف الشعر إلياـ، يكحى بو اهلل إلى مف يشاء مف عباده 

 (1904-1837كما ظممكا محافظيف عمى الكظيفة األخبلقية لمشعر، فالباركدم )1
رل أنو "لك لـ يكف مف حسنات لمشعر إال تيذيب النفكس،كتدريب عمى سبيؿ المثاؿ ي

األفياـ كتنبيو الخكاطر إلى مكاـر األخبلؽ ، لكاف قد بمغ الغاية التي ليس كراءىا 
كما يرل شكقي  كراكبا الصيكة التي ليس دكنيا لدل ىمة مطمح " لدل رغبة مسرح 

 أيضا:
 فيى نٍشٍر ميكىرمىة كسىٍترى عىكاٍر     *كالشىعٍر إنجيٍؿ إذاى إٍستعمٍمتىو          

 
ثـ جاء شعراء الركمانسية سكاء في المشرؽ العربي أك في الميجر األمريكي مع -

كالصياغة بداية القرف العشريف  كتاركا عمى التمكج القديـ لمقصيدة مف حيث المحتكل 
ختفى كأصركا عمى أف يككف الشعر" تعبيران عف ذات الشعر"كال شيء سكاىا، لقد إ

                                                           
المعاصرة، الشركة المصرية العالمية لمنشر، طبع في دار نكبار لمطباعة ،  طو كادم جماليات القصيدة- 1

 16، ص2001القاىرة ط 
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البرجكازيكف مف حيث الكضع اإلجتماعي كالفسمفة الفكرية بالفرد أيف طبقتيـ حفاكة 
حفاكة بالغة، لذلؾ فقد كاف )الفرد( نفسو مكضكع، األدب عند الركمانسييف بالغة 

 1بأف الشعر ينبغي  (1959-1889كعمى ىذا ينادم ميخائيؿ نعيمة )

كؿ ما ينتابنا مف العكامؿ النفسية مف أف يككف تعبيرا عف " حاجتنا إلى اإلفصاح عف 
يماف كشؾ، حب ككره ( كلذة كألـ، حزف كفرح، كخكؼ  خفاؽ، كا  رجاء كيأس ، فكز كا 

 كطمأنينة ككؿ ما يتراكح بيف أقصى ىذه العكامؿ كأدناىا مف اإلنفعاالت كالتأثيرات "
لتطكير عمى ىذا كقد إىتمت القصيدة العربية في مرحمة ثانية مف مراحؿ سعييا نحك ا

كالتجديد كمكاكبة الكاقع الذم تعكس حركتو أثناء المرحمة الركمانسية بالتعبير عف 
)ذاتيا ( بعد أف كاف  محتكل العالـ الداخمي لمشاعر أم أف الشاعر أصبح شاعران 

شاعراِّ )غيريا( لذلؾ لـ يعد لمقصيدة غرضي أك مكضكع تقميدم، كذلؾ بعدت عف 
الشعر عف العناية بالمفردات المعجمية كاأللفاظ غير  محاكاة الطبيعة كبعدت عف لغة

الشائعة ذات الحرس العالي كاإليقاع الخطابي، حيث كاف الشاعر اإلحيائي يرل أف 
العناية برصانة المغة مطمب جمالي في حدادتو، كأنما ييتدم بمقكلة الجاحظ الشائعة 

درجة كالميارة جمي كأف المف أف المعاني ممقاة عمى عاتقة الطريؽ يعرفيا العربي كالع
 تكمف في إختيار األلفاظ المبلئمة.

قد -أم أف الشاعر الركمانسي أك الكجداني كما يسميو الدكتكر عبد القادر القط
ييعنى )بمضمكف( متقارب أك إحدل اإلطار مف الناحية النفسية محافظا عمى أصبح 

ة أك كحدة الجك النفسي لمقصيدما أسماه نقاد الركمانسية العرب )بالكحدة العضكية( 
الذم يعبر فيو الشاعر عف ذاتو ألف الذات ىي المكضكع في القصيدة الركمانسية 
كما بذؿ الركمانسيكف في مجاؿ الشعر جيدان في تككير المكسيقى الشعر ألنيـ ربطكا 

عيات كالخمسات االشعر أساسا بالمكسيقى ،حيث أف تساع عندىـ شعر الركب
كما نجد في شعر ناجي عمى سبيؿ -البحر كامبل أك مجزكءان  كالمزاكجة بيف إستخداـ



 الفصل األول

5 
 

المثاؿ بؿ لقد نادل شاعر مثؿ عبد الرحماف شكرم بالخركج عمى القافية مع الحفاظ 
 1عمى الكزف فيما  أسماه )بالشعر المرسؿ ( أم المتحرر مف القافية المكحدة 

مقصيدة يعرؼ كفي مجاؿ تجديد المكسيقى أيضا تاثر الركمانسيكف بشكؿ قصيؤ ل
بإسـ السكناتا التي ساعت في األدبيف اإليطالي كاإلنجميزم كمف الجدير بالذكر أف 
الركمانسية أيضا قد مالت إلى التقميؿ الكمي لعدد أبيات القصيدة ، ككثرت المقطكعة 
في شعر العقاد كشكرم كناجي كعمى طو كغيرىـ ، النقمة الخطيرة األخرل في مجاؿ 

ىي محاكلة التقريب بيف لغة الشعر كلغة الحياة كما يعدكا عف  إسياـ الركمانسييف
 المصادر كالتقميد في تشكيؿ الصكرة الفنية 

 فالبارودي حين يقول:
ا أٍغنى عف اليكؿٍ  ٍد مى  قيمىدٍت جٌيد المىعىالًي الغىزٍؿ                   كقىمىٍت في الجى

ؿٍ   يىٍأبي لىًي الغنٍي قىمٍب ًبٍو                      عىٍف سيٍرعىةي المىٍجًد سىٍحران األعٍيف النىجى
اًد بإٍسموى          عىٍف غىزىة النىٍصرى   ال ًبالبٍيًض فًي الكىمىؿٍ  أىىىٍيمػً بالبيض في األىٍغمى

ًانىيةي  ٍجٍد غى ـٍ تميى عف طبلب المى يٍغًني عىٍف الثىمىؿٍ  ةً ذٌ لى  يً فً            لى ٍحًك ما ي  الىصى
مىىى طىمىؿً ميٍنتى  فى يٍ بى  ـٍ كى  بىٍيفى ميٍعتىٍكفىى يىٍبًكٍي عى ٍكرمىةي                 كى  دىب يٍدعيكي ًلمى

ٍت بىٍيفى الخى  مٌٍٍي كالعطاؿٍ            تٍ رى يى ا ظى مى  ؽً مٍ أىٍكالى التىفىاىكى ًزيىةى اٍلفىٍرًؽ بىٍيفى اٍلحي  مى
سبيؿ  عمى–*كىذه األبيات لمباركدم حيف تقترنيا بأبيات أخرل لعمي محمكد طو 

يقاع المكسيقى كسمة المفظة  المثاؿ يتضح مدل الفرؽ الشاسع بيف طبيعة الصكرة كا 
 2عند كؿ منيما ككيؼ أف العالميف الشعريف مختمفيف متباعداف .

 يقكؿ عمي محمكد طو:
 النيؿ باهلل كيا خضر الركابيخفاؽ يا 

 ىؿ رأيتف عمى النير فتى غض اإلىاب
                                                           

 .17القصيدة المعاصرة صطو كادم إجماليات - 1
 .1981ديكاف الباركدم تحقيؽ عمي الجاـر كمحمد شفيؽ ، معركفة القاىرة، دار المعارؼ - 2
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 لمذابأسمر الجبية كالخمرة في النكر ا
 سابحا في زكرؽ مف ضع أحبلـ الشباب؟

 أف يكف مركحيا مف بعيد أك قريب 
 فصيفو كاعيد كصفة فيك حبيبي

 يا حبيبي ىذه ليمة حبي 
 1أه لك شاركتني أفراح قمبي 

 ماذا لك كضعنا تمؾ الصكر كؿ بإزاء األخرل ؟
األعيف  سر–قمب ال يميؿ إلى الغي، شرعة المجد –الجد كاليزؿ -قمدت جيد المعالي

الصحك كالثمؿ المقابمة بيف : -طمب المجد–السيكؼ البيض كالفتيات البيض -النجؿ
 السعي إلى المكاـر كالعككؼ عمى بكاء األطبلؿ التفاكت بيف الحمي كالعطؿ

، يقدـ دالالت مألكفة، كيستعير أك يشبو مف فالباركدم ىنا يشكؿ صكرا جاىزة -
ك في الشعر السابؽ عميو -ثر مف ىذاأك-عناصر )مكجكدة ( معركفة في الحياة

ايضا أما " عمي طو" فيك يشكؿ أنساؽ مف التخيؿ خاص بو، مثؿ: الخمرة في النكر 
أفراح القمب..بؿ إف ىناؾ جمبل -مف صنع أحبلـ الشباب السباحة في زكرؽ-المذاب

اك غير ذلؾ مف أنكاع تشكؿ صكران متخيمة رغـ انيا ال تعتمد عمى تشبيو أك إستعارة 
لببلغة المعركفة مثؿ: يا ضفاؼ النيؿ... كيا خضر الركابي ، فتى غض ا

 ...إف يمكف ركحيا.اإلىاب.... أسمر الجبية، ....سابحا في زكرؽ 
مألكفة أك يكظؼ أنكاعا ىكذا كاف اإلحيائي يعتمد عمى مصادر الخياؿ مألكفة أك -

تو المتفردة مف ببلغية معركفة أما الركمانسي فكاف تخيمو خاصا بو مف كحي عبقري
 2ىنا فإف التجديد الحقيقي عممية شاممة عمى كافة المستكيات 

                                                           
 .515، دمشؽ دار اليقظة العربية ص عمي طو محمكد طو: الديكاف تقديـ سييؿ أيكب- 1
 53ديكاف الباركدم، تحقيؽ عمي الجاـز كمحمد شفيؽ معركؼ ص- 2
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بعد أف كصمت عممية التطكير عبر التطكرات الركمانسية إلى  الشعر المعاصر :
أقصى مداىا، بدأت تظير صيحات تالية: تدعك إلى مزيد مف التجديد الشعر العربي 

الشعر العالمي، ككأنما كاف  بحيث يصؿ مف حيث الجكىر كالتشكيؿ إلى مستكل
الشعر  العربي عمى مكعد مع القدر، ففي منتصؼ القرف العشريف، ككسط تحديات 
كثيرة كاجيو اإلنساف العربي عمى المستكل القكمي )اإلستعمار كقضية فمسطيف 

نعداـ   الديمقراطيةكغياب الكحدة( كالكطني) التخمؼ كعدـ تحقيؽ العدالة اإلجتماعية كا 
 1كليرا لظيكر الك

عبد الكىاب -نازؾ المبلئكة-ظيرت بعض أصكات الشعر المعاصر ) بدر شاكر
البياتي( تمثمت ذلؾ أصكات متنكعة في الكطف العربي كمو ، كظيرت قكية فتية 
مدرسة الشعر المعاصر الكاقعي، التي تسمى خطأ بالشعر الحر كال نصؿ إلى 

ىك الشعر ال شعر سكل' ستينيات ىذا القرف حتى يصبح ىذا المكف مف الشعر 
أكتارا مختمفة في مسيرة الشعر –إحيائية كركمانسية –.كأمست اإلتجاىات السابقة 

كدكرة الزماف ، كعمى ىذا فقد أصبح الشعر المعاصر يطرح ) رؤية( لمحياة، كبشكؿ 
نسقا فريدا مف اإلبداع  كصارىـ الشاعر الحقيقي أف يقدـ قصيدة تجمع في إىماميا 

 نكاع األدبية الفنية المختمفة.بيف سمات األ
الركمانسيكف -إف الشاعر المعاصر لـ يربط الشعر بفف كاحد )الكبلسيكيكف بالرسـ

نما بالفنكف كميا كبالتراث العالمي أجمع،  كيذىب صبلح عبد الصكر 2بالمكسيقى( كا 
إلى أف "القصيدة ليست مجمكعة مف الخكاطر أك الصكر أك المعمكمات كلكنيا بناء 

األجزاء منظـ تنظيما صارما.. يكحي باإلرادة العاقمة كالحساب الدقيؽ كالكعي  مندمج
 اليقظ...كما يكجد بالعفكية كالتمقائية"

                                                           
 19، ص1929-1صبلح عبد الصبكر ، حيمتي في الشعر، بيركت ، دار العكدة ،ط- 1
 .21صبلح عبد الصبكر، حياتي في الشعر ص- 2
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ضافة حيف نتبع مكقؼ  كيمكف أف نتمثؿ ما طرأ عمى القصيدة المعاصرة مف تطكر كا 
 الشاعر العربي مف الثقافة األجنبية في العصر الحديث:

كا عمى مستكل رفيع مف اإللماـ بثقافات األجنبية بؿ إف فبعض شعراء اإلحياء كان
سبانيا سنكات يبعضيـ مثؿ الط طاكم كالباركدم كشكقي أقامكا في فرنسا كتركيا كا 

طكيمة ، لكف ديدف الشاعر اإلحبائي عامة، رغـ تفاكت في المكىبة كالتأثر، كاف 
يصدر في شعره الرفض كالرفض الكاعي ألم مؤثرات أجنبية في مجاؿ األدب، ككاف 

نحياز كامميف لؤلدب القكمي  عف تعصب كا 
 فالطيطاكم مثؿ كاف يفضؿ األدب العربي عمى كؿ ما عداه قائبل:

 إلى العربي مؿ في نظـ الشعر                         فذالؾ لساف أرباب الكماؿ
 1فشعر الفرس أسكرف بجاـ                              كشعر الترؾ طرز بالخياؿ

كما كاف يرل أف لساف العرب ىك أعظـ المغات كأبيجيا، كىؿ ذىب صرؼ يحاكيو 
 بيرج؟

شبو الكامميستكم فيو شعراء اإلحبائية المتكاضعكف )الطيطاكم( كالعظاـ -ىذا الرفض
 )شكقي(.

كحينيا جاء الشاعر الركمانسي صار مصدر فخر لو بشكؿ أك بآخر أف يعمف عمى 
نما النقؿ كالترجمة الشعر شعران عف اإلنجميزية نحك كاضح ال مجرد التأثير كا  

كالفرنسية كاأللمانية، كما نجد عند العقاد كشكرم كالمازني كناجي كعمي محمكد طو 
بيد أف إستيعاب الثقافة األجنبية كالتأثر بيا ال يظير بشكؿ فعاؿ كذكي إال في 

نة لنص ، قصيدة الشعر المعاصر، كلـ يعد األمر أمر تأثر شكمي أك ترجمة أمي
نما أصبح إستيعابا كاعيا لكؿ ما يستطيع أف يصؿ إليو مف ثقافة في شتى  كا 
المجاالت كمحاكالت طرحيا بشكؿ أك بآخر غير مباشر عمى اإلطبلؽ عند تشكيؿ 
القصيدة لذلؾ أصبح مألكفا كصؼ القصيدة المعاصرة بأنيا قصيدة مركبة ، ذات 

 بناء درامي أكطابع ممحمي، أك إطار قصصي.
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ف ىنا فإف بناء القصيدة المعاصرة يتضافر في تشكيمة الكاقع كالتراث، الحاضر م
كالماضي الذات كالمكضكع، إنو بناء جدلي جديدان ييتـ باإلنساف ال بالفرد، بالقضية 
داللة كأصبح المكسيقى أقرب إلى اليمس كالنجكل، ألف القصيدة المعاصرة )القراءة( 

 كليست لمخطابة أكالغناء.
نما كما إق تربت المغة مف لغة الحياة ، ألف القيمة الجمالية لـ تعد في رصانة الكممة كا 

في قدراتيا الداللية كالرمزية كقد ترتب عمى ىذا كمو أف درس القصيدة لـ يعد ييتـ 
نما أصبح يعنى بالتشكيؿ  بعناصر الببلغة القديمة كبياف الغرض كشرح المعنى، كا 

ية كمحاكلة تحميؿ مككناتيا التصكيرية كالمكسيقية، الجمالي كرصد مبلمح البنية الفن
كما يعنى أيضا بالكشؼ عف مكقؼ الشاعر مف حركة مجتمعو كمسيرة عالمو ، ألف 
دكر الشاعر فد تجاكز اإلطار المحمي إلى طمكح عمى الدرجة ، يحاكؿ فيو القياـ 

 1بدكر إنساني عالمي
 الواقع والتراث: بين القصيدة

ت المدرسة األدبية التي تنتمي إلييا ال يمكف أف تفمت مف تأثير القصيدة أيا ما كان
 أمريف متبلزميف:

  :بما يطرحو مف قضايا إجتماعية األول: الواقع المرحمي الذي يعيشو الشاعر
قتصادية كثقافية: فنحف جميعا إفراز محدد، نأخذ منو كنتأثر بو ربما  كسياسية كا 

لكف الراغبيف في التغيير كالتطكر كقميؿ ما بأكثر مما نحاكؿ تغييره أك تأثير فيو، 
عـ ال يقدركف عمى شيء مف ذلؾ إال بالفيـ الكاعي المرىؼ لكمما يطرحو الكاقع مف 

 قضايا كمياـ أم أنو عمى قدر الكعي بالكاقع، تككف القدرة عمى التأثير كالتغيير.
 

                                                           
 .10ص 1975، 1ميخائيؿ نعيمة، الغرباؿ، بيركت، مؤسسة نكفؿ، ط- 1
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 :اـ سكاء أف كاف تراث الشعر العربي بكجو خاص  الثاني: التراث الثقافي
تراث الثقافة العالمية بكجو عاـ، فتراث أم فف مف الفنكف يشكؿ )حمقة( ال يمكف 
تجاىؿ تأثيرىا، بشكؿ أك بآخر عمى أم شاعر، كقد كاف تأثير التراث القكمي عمى 
الشاعر اإلحيائي أقكل مف تأثير الكاقع االجتماعي في حيف حدث العكس لمشاعر 

ف بدا -قع الذاتي عميو أقكلالركمنسي العربي، حيث كاف تأثير الكا بشكؿ ما كا 
بصكرة أقرب إلى اليركب كاإلستسبلـ كحيث أتى الشاعر المعاصر الكاقعي حاكؿ 

 أف )يزاكج( عمى قدر متساكييف الذات ك المكضكع كبيف الكاقع كالتراث.
الحقيقة أنو ال تناقض ألبة بيف العامميف ، فالتراث جزء مف الكاقع إنو خبلصة 

و المتاف تتشكبلف عنصر اإلستمرار كالكجكد المتجدد ألية أمة ، بمو الماضي ك ركح
أف يككف ألم في كذلؾ فإف الكاقع تمرت لحركة يسيـ فييا الماضي نتيجة لفعؿ 
التراث كالشاعر كاألديب بصفة عامة ، إف أغفؿ زاكية مف ىاتيف الزاكيتيف لـ يخؿ 

 ادة.إنتاجو مف مثمية، كلـ تتحقؽ لو عكامؿ الجكدة كاإلج
كتعكس القصيدة المعاصرة محاكالت مستمرة لرصد حركة الكاقع بإزاء ثقافة التراث 
كعمى قدر الكعي بالجدؿ القائـ بيف الكاقع كالتراث كالدفع بيف الحاضر كالماضي 
تككف المغامرة المحسكبة في القصيدة بحثا عف بناء جديد كتجربة غير معطاة 

 1ات غير مسبقة يكجمال
 دة العاصرة: جماليات القصي

أصبح الشاعر المعاصر في مكقؼ تحد شامؿ حيف يبدأ عممية اإلبداع، فيك مطالب 
في آف كاحد بأف يعي شركط األصالة كالمعاصرة ، أم أف يعرؼ حقيقة الكاقع 
كجكىر التراث أف يعيش داخؿ كطنو كخارجو، أف يقرأ ثقافة أمتو كثقافة العالـ مف 

عر كصياغة معظـ الفنكف األخرل، أف يمحك حكلو ،أف يدرؾ أسرار تشكيؿ الش

                                                           
 48،ص1983، 1ديكاف رفاعة الطيطاكم، جمع دراسة: طو  كادم، القاىرة، الييئة مصرية ط- 1
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التناقض بيف الخاص كالعاـ كبيف الذات كالمكضكع كبيف الحاضر كالماضي بؿ بيف 
 الحاضر كالمستقبؿ.

نتيجة لكؿ ىذه المكايدات التي يبدليا الشاعر الجديد ،سمعنا بعض القراء كال أقكؿ 
كاإلغراؽ في الرمزية كفاتيـ  النقاد يتيـ القصيدة العاصرة أحيانا بالغمكض كالصعكبة

أف الشعر مثؿ كثير مف الفنكف المعاصرة، لـ يعد فنا جماىيريا ، ينشد في ساحة أك 
نما صار فنا )متخصصا ( يحتاج إلى القارئ ال المستمع متفؽ  يمقى في األسكاؽ كا 

 كاع.
د مف ىنا ألف دراسة القصيدة الحديثة كالمعاصرة بمعايير الببلغة القديمة كحدىا ق

كاف كاؼ لمعرفة أسرارىا كتحميؿ مككناتيا كفيـ إطارىا بؿ أكد القكؿ بأنو قتؿ 
 المتعمد مع السبؽ اإلصرار ركحيا الجمالية كطبيعتيا الفنية.

إف التطكر كالتجديد قانكف الحياة كقدر األحياء منذ األزؿ فعبلـ نرضى بيما في كؿ 
ت القصيدة المعاصرة قصيدة مجاالت الحياة كنحرميما عمى الشعر كالفف لقد أصبح

معقدة بقدر ما أصاب نفكسنا مف التعقيد كدخؿ حياتنا مف التركيب كما شمؿ الدنيا 
مف صراع فبل سيما األساسية لحركة السر اآلف في كؿ مجاؿ ىي ما يمكف أف 
نسميو ) ضد التكقع( لذلؾ أصبحت القصيدة الجديدة يشبو حبة معقكدة مركبة تكحد 

و، تجمع بيف الكاقع كالتراث كتضمف الككف في إيياب رحب الفسيح بيف الشاعر كعالم
 1يتناغـ مع عصر العكلمة.

بناء عمى ذلؾ كمو فقد أصبح لمقصيدة المعاصرة أم جماليات خاصة كسمات 
متجددة كلـ يعد ىناؾ معيار نقدم جاىز لمتطبيؽ بكؿ قصيدة بؿ لو أف يككف عمى 

ك أف الدرس الجمالي لمشعر أصبح يرتكز كؿ شاعر فغاية ما نستطيع تأكيده ىنا ى
 عمى ناحيتيف.

                                                           
 .22طو كادم جماليات القصيدة المعاصرة ص- 1



 الفصل األول

12 
 

 أوال: السعي الجاد نحو منيجية األقرب إلى العممية 
يبعد كؿ البعد عف اليكل كاإلنفعاؿ فقد إستقرت إلى حد ما قكاعد النقد األدبي كمعالـ 
دراسة العمؿ الشعرم عمى أساس أنو منظكمة لغكية كبنية فنية ليا أسرارىا الخاصة 

تعكسيا بصدؽ لغتو الفنية كما نتميز بو مف أنساؽ أسمكية عمى مستكل التركيب  التي
 كالداللة كالصكت أم )المكسيقا(.

  ثانيا: محاولة إكتشاف سمات كل عمل أدبي من داخمو 
إنطبلقا مف الكعي الكامؿ بأسرار النكع الذم ينتمي إليو فكؿ شاعر إف لـ نقؿ كؿ 

فتاح االساسي لفيـ تجربتو كمعرفة جماليات شعره نص يقكدنا قده بالضركرة إلى الم
فقد أصبحت ىذه الجماليات عند كؿ شاعر كمعاصر ')خاصة( بقدر ما ىي 

 متخصصة كمتميزة ذات طابع فردم رغـ ماليا مف طبيعة شمكلية 
ىذه الدراسة:أشارت فيما سبؽ إلى بعض قضايا الشعر الحديث كالمعاصر التي 

ذه المجمكعة المتنكعة مف الدراسات التي يجمعيا كانت تستغمني عتدما كذبت ى
الكتاب كقد كتبت ىذه األبحاث في فترات متباعدة لكف الشاغؿ الذم كاف يستدني ال 
في ىذه الدراسات كحدىا بؿ في كؿ ما قدمت مف دراسات عف الشعر ىك اف: 
أكضح أثر الكاقع كالتراث في القصيدة المعاصرة ، كأف أكتشؼ بعض المبادئ 

 1مالية األساسية لمشعر الحديث كالمعاصرالج
منبيا إلى أف الشعر الجديد يحتاج إلى رؤية نقدية جديدة في الدراسة ،كأف الببلغة 

 كحدىا كافية لفيـ جماليات القصيدة المعاصرة-القديمة لمتعد
كقد حاكلت مف خبلؿ ىذه الدراسة أف أقدـ دعكة عالية الصكت لتأسيس جماليات 

عاصر، كىذه الدراسات المتنكعة بيف دفتي الكتاب ،تبشر ببعض ما جديدة لمشعر الم
 آمنت بو كتكصمت إليو.

                                                           
 .23جماليات القصيدة المعاصرة، طو كادم ص- 1
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إف الطريؽ إلى الجديد..صعب كطكيؿ سممو كما أحسب إال أف ىذه الدراسة )خطكة( 
عمى الطريؽ، ميتدية بكؿ ما سبقيا مف خطكات جادة ،كمميدة لخطكات ال تزاؿ 

ر العربي كمنيجية النقد األدبي، بؿ تطكير كثيرة عمى السبيؿ، مف إجؿ إثراء الشع
حياة اإلنساف العربي، لذلؾ فقد جمعت ىذه الدراسات بيف شعراء مف مختمؼ مدارس 
الشعر الحديث كأقطار األمة العربية، إيمانا بالكحدة، كدعكة إلى المقاء ، عمى كممة 

 1سكاء مف أجؿ غد أفضؿ...لئلنساف كالفف...في آف كاحد...
 فني لمشعر:التذوق ال-2

قبؿ أف نتعرؼ عمى عممية التذكؽ الفني لؤلدب نتساءؿ في البداية عف ماىية 
األدب؟ كحيف ندخؿ في إطار التقنييف كالتعريؼ تبدك العممية صعبة معقدة، كذلؾ أنو 
في إطار الدراسات كالعبلقات اإلنسانية مفاىيـ كمكاضعات، يسيؿ التعرؼ عمييا، 

مكف بسيكلة التعرؼ عمى األدب مف تذكر بعض كيصعب تعريفيا، بمعنى أنو ي
 أنكاعو كأشكالو.

 كما حددىا داركيف، أدب...نص لغكم يمثؿ تجربة إنسانية.
كلنتأمؿ ىذه الحقيقة في ضكء نصيف بينيما في الفكر كالزماف كالمكاف حدكد 
كفكاصؿ ال يمكف تصكرىا، إف األكؿ منيما )مكاؿ( شعبي مصرم مجيكؿ القائؿ، 

( بعنكاف "العجكز 1961-1899اية لمكاتب األمريكي إرنست ىيمنجكام )كالثاني رك 
 (1954كالبحر" )

أما المكاؿ فيستعطؼ فيو الحبيب محبكبة حتى يرؽ لو، كيبتسـ في كجيو حتى ال 
 2يذبؿ كالكرد 

 سابؽى عميؾ النبٌي ًإٍف كيٍنتى بىاًقيًني 
ًقينويٍ  ا سىاعىتىٍيًف تىبلى ؾي ًبًسًف الًرضى  تىٍضحى

                                                           
 .23طو كادم، جماليات القصيدة المعاصرة،ص- 1
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 كأنت المٌيو تركيني -يا حمك -مىي أنا الكرديا ل
ف جيت بتحييني  إف غبت ذبمتي، كا 

التعبير الفني ىنا عمى بساطتو كشعبيتو يمثؿ مكقفا إنسانا ييف الكجداف كالمشاعر 
كتمثؿ ركاية ىمنجكام أم مكقفا إنسانيا مف زاكية أخرل، إذ تصكر صراع مف أجميا 

فقط، عمى الرغـ مف ىذا إنحسف أف الركاية لـ يعد منيا إال بالرأس كعظـ الظير 
تقكؿ معاني إنسانية ألحد ليا، مف ذلؾ الحديث العجكز مع السمكة اك ما بقي منيا:" 
يا نصؼ سمكة...يا مف كنت سمكة إنني آسؼ إذ أكغمت في البحر، لقد حطمتؾ 
 كحطمت نفسي، كلكننا صارعنا قركشا كثيرة...أنت كأنا..." كتنتيي الركاية برقدة
العجكز خائرا عمى الشاطئ، بينما الغبلـ الصغير ،رمز األمؿ، قائـ إلى جكاره كبيذا 

 1تمثؿ قدرة اإلنساف الدائمة عمى التحدم كالتمسؾ باألمؿ 
كبعد ىذا نستطيع القكؿ: إف األدب فف يقدـ تجربة متخيمة تفصح عف مكقؼ 

ى متذكؽ كاع ، إنساني..بعد أف تتـ لؤلدب عممية الخمؽ، يظؿ دكما في حاجة إل
يعيد في ذىنو بناء التجربة األدبية كيكتشؼ أبعادىا، بيذا الجدؿ الفني المتبادؿ يحيا 
األدب كيخمد كما نتساءؿ عنو اآلف ىك الخطكات التي ينبغي أف يقكـ بيا المتمقي 
حتى يستطيع أف يعيد تشكيؿ التجربة األدبية ككشؼ لنفسو أك لآلخريف عف أبعادىا 

 2ية؟الفكرية كالفن
 سنحاكؿ أف نجيب عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ مناقشة قصيدة "غريب عمى الخميج"

 لمشاعر العراقي" بدر شاكر السياب"
ما ينبغي عممو ىك محاكلة التعرؼ عمى اإلطار اإلجتماعي الذم كتب الشاعر  أوال:

دراؾ األعمؽ  في ظمو قصيدتو حتى يساعدنا ذلؾ عمى تبصر مكقؼ الشاعر، كا 
                                                           

  25و كادم، جماليات القصيدة المعاصرة صط- 1
أثر تنكع جماليات البحثية في الفف المصرم القديـ كمدخؿ لتحسيف أداء الطبلب، عبير صبرم يكسؼ غنيـ، - 2

 .447،ص2016كمية التربية الفنية في التذكؽ الفني، 
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في شبابو مرحمة سيئة مف تاريخ  1964-1926لتي يقدميا عاصر السياب لمتجربة ا
كطنو المثقؿ بسمبيات اإلحتبلؿ اإلنجميزم كالحككمات شبو العممية، مف ىنا كاف 
كعيو بأف تككف الكممة لديو معبران لمدفاع عف كطنو كشعبو لذلؾ قاكمو الحكاـ، فمـ 

كعمى الرغـ مف ىذه الغربة  يجد كسيمة إال اليرب إلى الككيت حيث عمؿ مدرسا
 المادية ظمت ركحو تحكـ حكؿ الكطف لذلؾ نجده يصرح في قصيدتو قائبل:

أنىاـٍ   كاٍحسىٍرنىاهي مىتىى ى
مىى اًلكسىادىةى   فىٍأٍحًسٍف أىٌف عى

ٍيًفي طىبلى ًفيوى ًعٍطريًؾ يىا ًعرىاٍؽ؟  ًمٍف لىًتٍمؾى الصى
 1ًنيٍت تربتؾ الحبيبةبيف القرل المتييبات خطام كالمدف الغريبة.....غى 

ىكذا نصؿ إلى أنو بدكف معرفة اإلطار اإلجتماعي المسبب لتجربة الشاعر يتـ 
لممتذكؽ الكعي الكامؿ بأبعاد النص الفكرية كالشعكرية عمى أف ما ينبغي التحذير منو 
ىنا أف الفف ليس إنعكاسا ميكانيكيا لمكاقع أك رصدان آليا لو إف الفف نشاط إنساني، 

بدعو األديب فإنو يككف عمى درجة كبيرة مف الكعي، كمف ىنا فإف التجربة، كحيف ي
ف كانت تجربة الذات المنفردة خاصة في مجاؿ الشعر الغنائي ، فإف الذات ىنا  كا 
نما ىي الذات الممتحمة بضمير  ليست الذات المريضة المنسمخة عف كاقعيا العاـ، كا 

 الجماعة
كؽ مف اف يقيـ النص األدبي ، كأف يقدر جيد التي تمكف المتذ المرحمة الثانية:

األديب فنيا، ىي أف ينظر إلى النص عمى أنو مرحمة أك حمقة في تاريخ نكع بعينو، 
لو سمات خاصة مميزة كالنص ىنا قصيدة شعرية، كالنص ىنا قصيدة شعرية كالشعر 

ذا مف أىـ الفنكف كأضخميا سعة في التراث العربي في نياية النصؼ الثاني مف ى
القرف ىجر بعض الشعراء لمشعر العمكدم إلى شعر الجديد )المعاصر( مف ىنا 
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بدأت القصيدة تتخذ شكبل جديدا، نتيجة لتغير ظركؼ إجتماعية كثقافية عامة لذلؾ 
يذىب الناقد السكيسرم "ككنراد قارنر" إلى أف  "االشكاؿ الجديدة ال تخمؽ فجاة كما 

، كيصدؽ نفس األ مر عمى المضمكف الجديد كلكف ينبغي أف انيا ال تطبؽ بمرسـك
 1يككف األمر كاضحا فالمضمكف كليس الشكؿ ىك الذم يتجدد في البداية دائما"

إنطبلقا مف ىذا نجد القصيدة عف السياب لـ تعد تفصؿ بيف الذات كالمكضكع أك بيف 
في الحب كالكطف، كلـ تعد المكسيقى الرتيبة المتمثمة في األكزاف التقميدية كالقكا

المكررة أىـ الركابط العضكية في القصيدة، بؿ صارت الصكرة الفنية العامة لمقصيدة 
 داللية. تستكعب بطريقة متبلحمة كؿ عناصر الفف الشعرم، صكتية كانت أك

كالجزء الثاني مف القصيدة يكضح كيؼ اف المضمكف الجديد الجيد يؤدم بالضركرة 
كتشكيؿ الصكرة، مف ىنا ندرؾ أف حيكية إلى جده في شكؿ القصيدة، كبناء العبارة 

التركيب ليست بمعزؿ عف حيكية األفكار كالمعاني ، كما كراء ىذه األفكار كالمعاني 
 مف إنفعاؿ عاطفي.

ذلؾ ما نجده في ىذا الجزء مف القصيدة حيث يرل أنو عمى الرغـ مف شكقو فإنو لف 
 ؿ ليا:يفرح حيف يمقاىا إال إذا كاف الممتقي في أرض الكطف يقك 

 أحببت فيؾ عراؽ ركحي، أك حببتؾ أنًت فيو
 كأتى المساء-ياأنتما... مصباح ركحي انتما

 كالميؿ أطبؽ فمتسعا في دجاه فبل آتيو
 لكجئت في البمد الغريب إلى ما كمؿ المقاء
 الممتقى بؾ كالعراؽ عمى يدم...ىك المقاء

 2شكؽ يخض دمي إليو كأف كؿ دمي إشتياء.

                                                           
 .46، ص2004كفاء، اإلسكندرية مصر، ، دار ال2رمضاف صباغ، عناصر العمؿ الفني، دراسة جمالية، ؾ- 1
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تصؿ بمحاكلة إدراؾ التميز أك التفرد الذاتي لؤلديب، إف ما يعنينا ت المرحمة الثالثة:
كنحف ندرس األدب، أال نغكص في التاريخ الممؿ لحياة األديب أك عصره أك تحميؿ 
نفسية أك معرفة نكادره أك عبلقاتو، بؿ يجب عمى دارس األدب كمتذكقة أف يعني 

ة خاصة لدل كؿ أديب عمى معنى دراسة األدب مف حيث ككنو فنان متميزا لو طبيع
حدل، يككف لدل مبدع بنكع مف التفرد الخاص في شيئيف األكؿ: بطريقة  )األداء 
المغكم( لمعبارة، أم كيؼ يبني الجممة لغكيا :إف المغة ىي المادة األساسية المشكمة 

 لكجكدنا الثقافي كالحضارم، كبالضركرة ىي االساس في عممية اإلبداع الفني.
نما يتعامؿ مع المغة  إف األديب ال يركب الجممة ليعبر بيا عف معنى تقرير مألكؼ ،كا 

بطريقة تفجر فييا خكاص التعبير األدبي كتجعؿ لمعبارات كاألنساؽ  كالجمؿ قكة 
تتعدل الداللة المباشرة كتنقؿ األصؿ إلى مجاز لتفي بكظيفة الفف مف حيث التعبير 

 1كالتصكير 
ىك المادة الحقيقية المشكمة لفف األدب، ليذا  كيجب أف ندرؾ أف التركيب المغكم

ينبغي بذؿ جيد كبير في التعرؼ عمى كيفية إستخداـ األديب لمغة، كالجزء الثاني مف 
 قصيدة السياب يبيف قدرة الشاعر في إستخداـ المغة فنيان:

 ""صكت تفٌجر في قرارة نفسي الٌثكمى: عراؽ
 كالمٌد يصعد كالسحابة، كالدمكع إلى العيكف

 الريح يصرخ بي: عراؽ
 كالمكج يعكؿ بي : عراؽ، عراؽ ليس سكل عراؽ

 البحر أكسع ما يككف كأنت أبعد ما تككف "
الثاني: يمكف أيضا أف نصؿ إلى معرفة التفرد الذاتي لؤلديب بشيء آخر تابع لما 
سبؽ كذلؾ بمحاكلة التعرؼ عمى طبيعة الخياؿ عنده كمصادره، أم كيؼ يقيـ 

                                                           
 .48رمضاف صباغ، عناصر العمؿ الفني دراسة جمالية ص - 1
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ية، بحيث تكشؼ عف عناصر الشبو بيف األشياء التي صمة بينيا في بالعبلقات المغك 
 1الكاقع، فيكشؼ عف خياؿ خصب خبلؽ يبدع مف المعنى كالصكرة تجربة مكتممة .

كمف يتأمؿ قصيدة السياب "غريب عمى الخميج" يجد أف العنكاف  يضع يحي المتأمؿ 
نطقية لمضمكنيا، إذ عمى مصادر الخياؿ عنده ، التي تبدك ككما لك كانت نتيجة م

يدكر الخياؿ حكؿ ما يشير إليو العنكاف مف معاني: الغربة، كالمياه، الخميج، المقطع 
 األكؿ مف القصيدة يعبر عف صدؽ ىذه المقكلة:

 "الريح تىٍميىثي باليجيرة كالجثاـ عمى األصيؿ
 كعمى القمكع تضؿ تطكل تطكل أك تنشر لمرحيؿ

 ارزحـ الخميج بيف مكتدحكف جكابك بح
 مف كؿ حاؼ بنصؼ عار
 كعمى الرماؿ عمى الخميج

 2جمس الغريب يسرح البصر المحير في الخميج"
نستطيع القكؿ بأف الخياؿ عند السياب عامة خياؿ تركيبي درامي، كنحس اف الصكرة 
عنده ثرية، تتنكع فييا مصادر الخياؿ كعبلقاتو بما ييبيا الحركة كالحياة، قد يختمؼ 

كيؿ الرمز عنده أك فيـ الصكرة ،لكف اإلحساس الصادؽ بحيكية قراء السياب في تأ
 الخياؿ كصدقو يبقى سمة مميزة لشعر السياب.

نابعة مف إيماف بأف األدب لو دكر في بناء المجتمعات كالبشر، مف  المرحمة الرابعة:
نما مف أجؿ أف يبرز رؤية خاصة  ىنا ال يكتب لمتسمية كالترفيو أك لممتعة كالتطيير كا 

ديب كأف يحدد كأف يحدد مكقفا يمتـز بو، إف المتذكؽ لؤلدب عميو أف يجيد نفسو لؤل
ال لمعرفة التجربة األدبية كفيميا فحسب ، بؿ عميو أف يحاكؿ أف يصبر ماذا يريد 
األديب أف يقكؿ بالفف.إف القارئ مطالب أال يجادؿ النص جماليا فحسب بؿ فكريا 
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التذكؽ الفني لؤلدب بصفة عامة كالشعر عمى ىذا النحك فيما أرل يصبح 1أيضا 
بصفة خاصة عممية منضبطة، تساعد عمى تحديد األسس دراسة أسس دراسة النص  
كتذكقو، كىذه المنيجية في التذكؽ تساعد كثيران في ضبط المنيج النقدم لفيـ األدب 
كتقييمو، كمحاكلة اإلفادة بما يقدمو مف خبرات كتجارب، تمكف القارئ مف الكعي 

 اتو كمجتمعو..أم بما ىك إنساني فيو.بذ
 :كنمخص رأينا في الخطكات التي تساعد عمى تذكؽ النص الشعرم كىي 

التعرؼ عمى الكاقع الذم الذم كتب فيو النص: ألف النص رد فعؿ ألحداث -1
إجتماعية حدثت في الكاقع الذم أنتجو، كبالتالي فإنو ال يمكف التعرؼ بشكؿ جيد 

لنص( إال إذا عرفنا الدافع أك المسير، الذم أكحى لؤلديب عمى ردة الفعؿ )كىك ا
 2بالتجربة التي عبر عنيا 

معرفة الطبيعة النكعية لمنص: لقصيدة ،قصة،مسرحية، كبعد ذلؾ تبدأ في تطبيؽ -2
المعايير النقدية التي ينبغي أف تتكفر فيو، فإذا كاف النص قصيدة ،فينبغي أف نطبؽ 

 : العنكاف كداللتو.عميو كؿ قكاعد الشعر مف حيث
مكقؼ الشاعر مف خبلؿ المضمكف الذم قدمو، كالمعاني التي إستعاف بيا في -

 التعبير عف تجربتو المتخيمة 
 المكسيقى ....ككيؼ كظفيا ؟-
 3السمات البالغية التي إستعاف بيا-
معرفة التفرد الذاتي الخاص بالشاعر أك األديب: ذلؾ أف أم نكع أدبي لو  -3

مة كلكف كؿ شاعر أك أديب يستخدـ ىذه الجماليات بطريقة خاصة أك جماليات عا
مميزة أك متفردة فكؿ أديب لو مكقفو الفكرم الخاص ،كلو بالتالي أدكاتو الخاصة 
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أيضا في التعبير عف ىذا المكقؼ كىذه الخصكصية ىي عبلمة ميبلد أم شاعر، 
نا عمى الفكر ننسبيا فنحف قد نستمع إلى مقطكعة شعرية لـ يذكر إسـ صاحبيا، لكن

 إلى مؤلفيا، كىذا ما يسمى حديثا بػػ: "البصمة األسمكبية" .
تقييـ التجربة األدبية كالحكـ ليا أك عمييا: كبياف مدل اإلضافة التي يمكف أف -4

تقدميا لمنكع األدبي الذم تنتمي إلى تاريخو، أك بياف مدل القصكر في أم محكر 
 مف محاكر األدبية.

ك فيما أرل يصبح التذكؽ الفني لؤلدب بصفة عامة كالشعر بصفة عمى ىذا النح
خاصة عممية منيجية منضبطة، تساعد عمى تحديد أسس الدراسة الجمالية لمنص، 
كىذه المنيجية التي نحرص عمييا في الدراسة كالتحميؿ تساعد عمى ضبط معايير 

تراثو..كتجعمو فيـ األدب كتقييمو ،كتمكف الدارس أك المتذكؽ مف الكعي بذاتو ك 
 1صاحب رؤية فكرية يقظة لكثير مما يحدث في كاقعو العاـ كالخاص.

 عالقة الموقف الفكري بالبناء الفني:-3
 "تيغًرينًي بالحيبِّ ياى صدًيقىتي

ًدينىًة الًقيىامىوي؟" ٍكتان ًببلى ندىامىة كمىٍف تيرىل يىٍضمىفي لىي فًي ىىًذًه المى ميفي لي مى  فىمىٍف تىرىل يىضي
 د عبد المعطى حجازمأحم

تقدـ التجربة األدبية رؤية إنسانية كاضحة ،في حيف أف الكاقع الذم تعكس نبضو في 
صراع دائب كحركة مستمرة كىنا تككف ميارة األديب في إستشفافيا تفصح عنو 
خصكصية المحظة مف بيف ما ينكبو الكاقع المعقد المركب بكؿ ما يحد مف حرية 

ع بشرم ببل صراع أك أزمة عمى إختبلؼ في النكع اإلنساف إذ ليس ىناؾ تجم
كالدرجة، كاألدب ال يمكف اف يغرب عنو نفي كاحدة مف صكر البؤس اإلنساني 
المتعددة ، كال يمكف إال أف يككف ممتزما بسحب صكرة مف صكرة ىذا الشقاء، أك 
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تمجيد مكقؼ مف مكاقؼ اإلنتصار عميو، كاألدب عمى إختبلؼ عصكره، كتنكع 
، يمارس ىذا اإللتزاـ، كمع تنكع درجات الكعي بالكاقع ،تتفاكت التجارب أشكالو

األدبية المعبرة عنو، كىنا يصبح السؤاؿ  الجدير بالمناقشة ىك: بـ يمتـز األدب؟ كأم 
 عذابات البشر في كاقع "محدد" ىي سر شقاء اإلنساف كمصدر آالمو؟

الكاقع المحدد الذم أبدع  ليذا كاف المدخؿ الطبعي لدراسة األدب ىك التعرؼ عمى
في إطاره النص األدبي في ظبلؿ ما تكشؼ عنو تجربة األديب نفسيا مف إيحاءات 
فكرية كشعكرية كفنية ، كالتسميـ بأف األدبية نشاط إنساني يفرض عمينا ربط النتيجة 
بمسبباتيا كالقصية بمقدماتيا، كباالتالي الكشؼ عف العبلقة ) الجدلية( بيف األدب ك 

 1طار اإلجتماعي المنعكس عنو.اإل
كىذه الدراسة الضركرية في تقديرنا لمنص ليس  تفسيرا لو كال حكما عمى قيمتو بيد 

 أنيا كسيمة ىامة لفيمو كتحميؿ بنيتو
إف األدب يستمد قيمتو مف خصكصيتو، كخمكده مف النحامة بضمير جماعتو المبدعة 

ذم يعايشو، كبأدكات التشكيؿ لعممو، المتذكقة لو،عمى ىذا فإف كعي األديب بالكاقع ال
ييب لفنو الجكدة كالخمكد ، كفي المحظة ذاتيا يمنح القدرة عمى مكاجية الحياة 

 كالتصدم النبيؿ لتناقضيا كأزماتيا.
نحاكؿ إختيار ىذه القضية عمى ضكء مف دراسة شعر أحمد عبد المعطي حجازم 

تراؼ ، أكراس ،مرتبة لمعمر الجميؿ  كمف يقرأ دكاكينو :مدينة ببل قمب ،لـ يبؽ إال اإلع
كائنات مممكة الميؿ  مف يقرأ دكاكينو ىذه كغيرىا مما لـ يجمع مف شعره، يجدىا 
تفصح عف إلتزاـ بالنضاؿ كالدفاع عف حؽ اإلنساف العربي في الحياة كالحرية ،بؿ 
إنو يضحي في شعره بالحب مف أجؿ الثكرة حيث يختـ قصيدتو "مسافر أبدان" عمى 

 ؿ المثاؿ بيذا المقطع :سبي
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 ""تيغًرينًي بالحيبِّ ياى صدًيقىتي
ٍكتان ًببلى ندىامىة؟  ميفي لي مى  فىمىٍف تىرىل يىضي

 كمىٍف تيرىل
ًدينىًة الًقيىامىوي؟"   يىٍضمىفي لىي فًي ىىًذًه المى

الكعي الفكرم المطرد بالحرية كالنضاؿ كاكبو في قصائد شاعرنا جكدة البناء الفني ، 
، مف ىنا نعتقد أف ثراء التجربة الفنية كعمؽ الرؤية اإلنسانية التي  كما سنفصؿ

تفصح عنيا ينشآف مف معايشة قضية المحظة الزمانية المكانية التي يصكرىا األديب، 
لذلؾ كانت معرفة اإلطار اإلجتماعي مف خبلؿ النص كيكحي مف مضمكنو.ليست 

ما لدرس بنائو الفكرم كسيمة لفيـ النص فحسب، بؿ ايضا مفتاحا ضركريا كىا
كالفني، إف األدب الحقيقي  ىك ما يعبر عف اإلنساف كعف العالـ الذم ال تتكقؼ أبدا 
مسيرتو، كعمى قدر اإللتزاـ بالقضية األساسية لمعصر، كالكعي بما يمكف أف يحقؽ 
ببلغة النكع األدبي، تككف القيمة المعيارية لؤلدب كسكؼ تنكشؼ ىذه الحقيقة ، 

ة العبلقة بيف الكعي بمكقؼ فكرم تقدمي كتشكيؿ جيد لبناء التجربة حقيقة حتمي
بدرجة أكضح عند تحميؿ قصيدة "البحر كالبركاف" ألحمد عبد المعطي حجازم مف 

 1ديكانو الثالث "مرتبة لمعمر الجميؿ"
ينبغي أف نقرر إبتداءا أف كظيفة األدب تحدد ماىيتو، كىذه الكظيفة ال يمكف أف تحد 

نما تحدىا طبيعة المرحمة التاريخية التي يمر بيا المجتمع بشكؿ جاـز  أك مجرد ، كا 
المبدع المتذكؽ لو، كطبيعة األدب ال يمكف أف تبقى ثابتة رغـ تطكر المجتمع 
ككظيفتو في مجتمع رأسمالية تختمؼ عنيا في مجتمع إشتراكي أك ناـ ،ذلؾ أف 

اإلجتماعية كمثميا األخبلقية  الطبقة المسيطرة تكجو الفف غالبا نحك تحقيؽ أىدافيا
يديكلكجيتيا حتى تحافظ عمى كجكدىا.  كفي عيف المحظة نحك التثبيت نظميا كا 
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كتجتاز المجتمعات )البرجكازية( المعاصرة حيرة شديدة إزاء دكر الفف، كتعدد إف لـ 
تتناقض، صكره كأساليبو فيما يحكـ تبايف الطبقات المككنة ليا كالمسيطرة فييا ، 

ىذه الحيرة، عذابا في بعض ىذه المجتمعات أنيا قد تخكض أكثر مف صراع كيزيد 
في نفس المحظة التاريخية التي تمر بيا، فمعظـ الدكؿ )النامية( تخكض معركة 
سياسية شرسة ضد اإلستعمار كاإلمبريالي العالمية في كقت ينبغي عمييا فيو أف 

لتفاكت الطبقي بيف شعكبيا ، تناضؿ إجتماعيا ضد القير كاإلستغبلؿ الناجميف عف ا
ف كانت إحدل ىاتيف المعركتيف معا: معركة تحرير األرض كدحر المعتدم كعركة  كا 
نفي اإلستغبلؿ كالظمـ اإلجتماعي مف ىنا يصبح أم نبؿ لؤلدب حيف يكظؼ مف 
أجؿ ىاتيف المييمنييف ،حينئذ تتحكؿ ببلغة األدب كجماليات الشكؿ إلى )أخبلقيات( 

يككف كسيمة لؤلستاذة بتحرير اإلنساف مف كؿ ما يطمبو كيرىقو، كأغنية سامية إلى اف 
تشدك بعالـ حر جديد، بذلؾ يعدك كالفناف بتنبؤاتو كأحبلمو عضكا في المجتمع،ال 

 يمكف اإلستغناء عنو.
عف ىذا )الكعي( الممتـز يصدر شاعرنا حجازم، منذ كقت مبكر، ففي قصيدة "لمف 

 قائبلن:تغفي " يفصح عف كظيفة شعره 
ًزينىةي باٍلغىضبً   "مىٍف أٍجًؿ أٍف تىتىفىجر األٍرضي الحزينىةي باألٍرضي الحى

آذًف أىغًنيات كالميب ٍكًؼ المى تىطيؿي في جى  كى
اتيناى ..."  1كتضيئي في لىٍيًؿ القيرل، لىٍيًؿ القيرل كىًممى

ذا كاف شاعرنا قد كظؼ شعره نضاال نبيبل لمعارؾ األمة العربية االجتماعية  كا 
كالسياسية فإف "ببلغة" شعره يجب أف تراعى بالدرجة األكلى في ىذا االلتزاـ الفكرم 
الكاعي بطبعو المرحمة كمياـ اإلنساف فييا، عف شاعر ممتـز كأصيؿ ، تنيار خرافة 
أف ىناؾ كممات شعرية، أك مكضكعات أثيرة في الفف، كعناكيف، رقيقة لمضمكف 
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بلغية حيف نقرأ ىذه السطكر األخيرة مف قصيدة التجربة تتبلشى مثؿ ىذه األكىاـ الب
 "أكراس" التي يحي فييا ثكرة الجزائر :

كيٍح الىشىٍرًقيىةي...يا نىٍسرم.....  "فىًإٍشتًَّدمو يىا ًرًيٍح اىلىري
ٍغًرٍب يىٍخًفقىا... نىاحيؾى ًفٍي الىمى ؿَّ جى  ًليىضى

ًلتىٍحًممىؾى اًلريً  ٍشًرؽى...كى نىايحيؾى ًفٍي المى ح جى  حي الشرقية...كًليىصى
 ًلتيظًَّمؿ رىٍأسى الفىارىسى كىك يينىاًدٍم..

يىةى..  اليًحرى
اٍء...  الشٍَّعبي الىكىاًحًد ًمفه بىٍغدىًاد إلى الىداور الىٍبيىضى

ٍٍرًض ألٍبنًاء األرض الفقراء"   1كاألى
كنؤكد أف إلتزاـ الشاعر ليس بالنضاؿ السياسي كحسب ، بؿ يسيـ ،شعره أيضا في 

ضركرة تحقيؽ العدؿ اإلجتماعي، كال ريب في أف الحديث عف القضية المناداة ب
اإلجتماعية محؾ ثكرية المناضؿ، إذ أف الدعكة إلى العمؿ الكطني تجمع، دكما، كؿ 
طبقات المجتمع كتكحدىا في جبية متحالفة ، لذلؾ فعندما تثار المسألة الكطنية 

بحتمية العدؿ اإلجتماعي  تغيب ،إلى حيف القضية اإلجتماعية لكف الكعي لمستمر
دليؿ صدؽ عمى إلتزاـ الشاعر، حيث يشكؿ بالكعي أدبو، إسياما في تجديد الككف 

 كاإلنساف، كتعبيران عف طمكحيما الذائب لمحرية.
 كقصائد الشاعر تعبر عف ىذه المعاني مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:

 عًيدٍ "ًإٌنًي أيًحٌبؾى أىيُّيىا اإًلٍنسىافي ًفٍي اًلرًيًؼ الىبى 
ًفٍي فىًمٍي ىىذىا النىًشٍيدي ...يىاى مىٍف تىميري كىالى تىًقؼٍ  لىٍيؾى ًجٍئتى كى  كىاً 

ـٍ يىٍمؽى ًباالى ًلٍمسىكىارىل كالسىتىاًئر كالغيرىؼً   ًعٍندى الًذًم لى
اًئؾى ًبالنىغىـً   كىأىتىى ًإلىٍيؾى ًإلىى فىضى
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نىٍيت لىؾى ..فى  ا غى الىٍجتي نىٍفًسٍي ًباٍليىكىلى نىغىـً تىميًكعي ًفي فيؤىاًدٍم قىٍبمىمى  أنىا الًذٍم عى
كٍؼ  اٍت دىاًفئىًة الحيري  كىٍي تىٍخرىجى الكىًممى

ٍأكىل ، ًبديكًف رىًغًيٍؼ" ان ًببلى مى ٍلتي أىيىامى  كىأىنىا الًذٍم ىىٍركى
نعكد إلى قصيدة )البحر كالبركاف( حتى ال يعزب النص المنتخب عف القضية 

قصيدة تصكر  بإيقاع ممحمي بطكلة جنكد مصر في الجمالية الفكرية المثارة، ال
معركة )سدكاف( ،حيث تعرفت ،ىذه الجزيرة في البحر األحمر لعدكاف إسرائيؿ غادر 

 .1929سنة 
حيف نحاكؿ أف نعرض )المضمكف ( الذم خرجت بو القصيدة، فأكؿ ما يبلحظ أف 

ردم عاـ ، األصكات التي تككف نسيجيا الفني متداخمة ، فأحيانا ترد في كصؼ س
كأخرل بصكت غناء فردم يتمكف، حسب تعدد المكاقؼ، كثالثة بصكت ممحمي 
نضالي صمب، نحف إذف أماـ نسؽ جديد مف القصيدة المركبة يمتزج فييا طابع 
الغناء بأسمكب الممحمة، يبدأ أف عصرنا ليس عصر المبلحـ، كما أنو عمى المستكل 

ىك عصر ) الشعب( البطؿ كاألمة اإلجتماعي ،ليس عصر البطؿ الفرد، بقدر ما 
المناضمة كعمى المستكل الفني : إنقرض شكؿ مبلحـ البطكلة، كفتر مكت الغناء 
ندماج ىذاف النكعاف، الممحمة كالشعر المعاصر، ليقدما نمكذج القصيدة  الفردم كا 
الطكيمة المركبة ،مف ىنا نجد ) الممحمية( في مثؿ قصيدة ) البحر كالبركاف( تتمثؿ 

 1لمكقؼ( الذم يسجؿ بطكلة األمة لمفرد.في )ا
ىذا النكع مف القصائد الطكيمة ذات األصكات المتعددة عالجو حجازم في قصائد 
سابقة منيا عمى سبيؿ المثاؿ: بغداد كالمكت ،سكريا كالرياح في دلكاف )مدينة ببل 
قمب( قصيدة )أكراس( كىي مف خير نماذجو في ىذا النكع، قد كتبيا عف ثكرة 

ائر، رثاء المالكي، دماء لكمكبا في ديكاف) لـ يبؽ إال اإلعتراؼ( البحر كالبركاف الجز 
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،الرحمة إبتدأت مرتبة لمعمرالجميؿ ،خمس أغنيات لمشيء المنسي، تركيا دكر في 
ديكاف )مرتبة لمعمر الجميؿ( كىذا يعني أف تمؾ القصائد في أطراد مستمر عنده، كأنو 

بحركة الكاقع كمتطمباتو الفكرية كالجمالية.لمحؽ يفصح عف ضركرة فنية تعكس كعيا 
فإف ىذا النكع مف القصائد المركبة ذات األصكات المتعددة ، الذم يطكؿ بناؤه  عف 
الحيز الكمي المألكؼ لمقصيدة الغنائية ،كيصير ذا محاكر فكرية متنكعة قد سبؽ إليو 

 '19-4-19' جماعة الشعر المعاصر قاطبة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب
كقد نصت القصيدة الطكيمة ذات األصكات المتعددة في الشاعر المعاصر ، كبرزت 
بشكؿ ممحكظ في شعر عبد الكىاب البياتي كصبلح عبد الصبكر  كنزار القباني 
كأدكنيس كعفيفي مطر، عمى سبيؿ المثاؿ،حيث صارت تككف معظـ ديكاف الشاعر 

فرعية أك أرقاـ عديدة ، ليقدـ بنؤىا المركب ،كتتشكؿ في مقاطع  متعددة ،ليا عناكيف 
 1الذم ينتظـ أجزاء متنكعة مكقفا كاضحا رغـ شمكلو 

قصيدتنا 'البحر كالبركاف" الغنائية الممحمية ، تبدأ بكصؼ شدكاف كسط ىدير البحر 
رتعاشات النجـك عميو، كتكحي كحدة الجزيرة كعزلتيا بالكحشة كالخكؼ، بيد أف  كا 

 ديتو يبرز في طابع ممحمي ليقرر أف:صكت الشاعر رغـ فر 
 "شىٍدكىاىٍف 

مىىى كىٍجًو الىزمىفً  ًديىنيةه طنفىٍت عى  مى
 سىكىٍنتييىا كىٍحًدمٍ 

ًتٍي الثىمىفى " كىىىأينىا أىٍدفىعي ًمٍف ًذمى
2 

لكف الجزيرة الصغيرة تصبح رمز لمكطف الكبير، كيصير ما ييددىا نفس ما ييدده 
األجنبي الغادر، الذم تحؿ عميو جريره" كؿ دـ مف أخطار، ييددىما، معا، العدك 
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العشيرة " كىك ')العدك( أيضا )الممح( الذم يحكؿ دكف خصب الحقكؿ ، حينئذ تتحكؿ 
 شدكاف في نسيج القصيدة مف مدينة لتصبح :

 "شىٍدكىافى 
طىف" بيٍنديًقيىتي كى ٍنفىى، كى  مى

يكصؼ الجزيرة، كىؿ بعد اإلشادة بالنضاؿ كقير الخكؼ ، تعكد القصيدة إلى التغني 
 مف أعطاىا ىذا اإلسـ "مبلحي 

لكف الجزيرة الصغيرة تصبح رمز لمكطف الكبير، كيصير ما ييددىا نفس ما ييدده 
معا ، العدك األجنبي الغادر، الذم تحؿ عميو جريرة "كؿ دـ -مف أخطار ،ييددىما

ئذ تتحكؿ العشيرة " كىك )العدك( كايضا) الممح( الذم يحكؿ دكف خصب الحقكؿ، حين
 شدكاف في نسيج القصيدة مف مينة لتصبح: 

 ! شدكاف

 "! منفي ، كبندقيتي كطف

بعد اإلشادة بالنضاؿ كقير الخكؼ ،تعكد القصيدة إلى التغني بكصؼ الجزيرة ، كىؿ 
كيصكر "مالُح شريٌد أم خارج حمل السالح عمى المدن ؟" مف أعطاىا ىذا اإلسـ 

كؿ شيء في سماء الفجر كصكت البحر كأنفاس  ىذا المقطع جكٌا شامبل لمبكارة في
 المياه كالرمؿ المبتؿ كأضكاء الفتارة: 

 "بكر كأف اهلل منذ ىنيية حمؽ الحياة

 بكر أنا

 أمشي عمى أرض البكارهٍ 

 أرض أنافييا مكاطنيا السعيدٍ 

 كمميكيا الشاكي السبلح
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 يكرمكا كيؿ الجنكد

 تنساب مف أحبلميـ في الفىٍجرً 

يى  ًغينرنة"تيٍصًبحي أىٍكجي  ا كقرل صى

فجأة ينقمب الكصؼ الغنائي إلى الحركة الدرامية الجياشة في الصمت الفريد،  إذ 
يصبح صكت بالرجاؿ" كيممح كحش الفرش في البقع المنيرة" كيككف ىذا رمز 

 اإلقتراب العدك الغادر عندئذ تأخذ شدكاف لممرة الرابعة معنى آخؤ كتصير:

 1"" شدكاف ....ىي الكطف"
اإلضافة في التعبير عف الفجر صؿ إلى الميؿ، كىنا تستمد الصكرة الشعرية، بعد 

حيف تصؼ التقيض كتعكس المقابؿ ، قدرا كبيران مف حيكيتيا كجكدتيا، فتصكر مساء 
الجزيرة المعتمد ضاربا عمى األرض لحصار ك"كأنما النيار كأمنو كىما مف األكىاـ" 

مكاج كالريح، كيترقب الرفاؽ الخطر، بؿ بحر كحشا ىائجا كتشتد حركة األالكيتحكؿ 
 يممسكف رفيفو فكؽ الجمكد كلكف الجنكد األبطاؿ ال يجيدكف ،حيث:

" فىري ٍدًر الحي مىى صى  "يىتشبث الدـ بالتراب، كتنسب األعضاء صيكىرًتيىا عى

 كسط الداـ الفائر كالخطر الداىـ، تأخذ شدكاف معنى خامسا بتصير:

 " شدكاف

 "اٍلبىٍحري كالبركافٍ 

ىذا التعبير المجازم الذم يدؿ عمى المفارقة بيف البحر الزاخر كالميب، يبدك إعجازه 
-في إيجازه، كيفصح عف إيحاءات فكرية كفنية ثرية كيؤذف ببدء) الممحمة( عند ذلؾ

في بناء القصيدة يبرز صكت الشاعر النضالي في حماس منتصر عنيد يفجر 
ر كالفني، كىذه الغنائية تتبدل طاقات غنائية خصبة عمى المستكييف: الفك
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خصكصيتيا الفنية كببلغتيا الشاعرية بالدرجة األكلى في صبلبة العـز كفكة اإلرادة 
التي تتسع سامية بيف أعطافيا ،كفيما تعبر عنو مف قيـ ثابتة في عمر اإلنسانية، 

 مما يؤكد اف ببلغة العمؿ الفني تتغير بإختبلؼ اشكاؿ بنائو كمحتكل مضامينو.

خشى أف اسرد ما في ىذا المحكر مف بناء القصيدة بمغة السرد الشاحبة، التي قد كأ
 1تعجز عف تكصؿ ما بو مف رؤل كمشاعر.

 لذلؾ أنقمو بمغة القصيدة:

 ! شدكاف

 البحر كالبركاف

 ! كالنجـ بالنجـ اقترف

 شدكاف التفضي ألرض غيرىا ،

 كالميؿ ال يفضي سكم لميؿ ،

 لمحيط إلي سكاهكاألعداء لؤلعداء، كالبحر ا

 فاحفر عمي أرض الجزيرة بيت أمؾ ،

 كاحتمؿ ضرب الغزاة

 أك لذ بأذياؿ الفرار فمف تصير إلي قرار

 ستظؿ طكؿ العمر تبحث في النيار عف الظبلـ ،

 كفي الظبلـ عف النيار

 عف مخبأ تخفي بو آثار كجيؾ ،

 ال ترم إال كحكش القرش كالجثث الغفيرة
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 ممف تحب ،كتظؿ تنكر أنت نفسؾ خائفا 

 ! فأم محبكب تمكذ لو بأذياؿ الفرار
..........                      ....... 

 فاثبت عمي أرض الجزيرة

 أثبت عمي األرض التي منحتؾ مممكة ، كجرب

 لفظة الرفض النبيؿ

 ىنا ،« ال»قؿ 

 لتقكليا في كؿ مممكة سكاىا

 لتقكليا في كؿ مممكة سكاىا

 ي يـك الحسابلتقكليا يكـ الحساب ، إذا أت

 كعادت األشبلء تسأؿ مف رماىا لمكبلب

 1! كمف اشتراىا كافتداىا
نكشؼ الغبار المعركة عف  كتنتيي الممحمة بعد أف سحب المكت ظمو عف الجزيرة، كا 
الصباح، صباح النصر، كتككف الفرحة خاتمة متفائمة لقصيدة تؤكد نفي العيش 

 الضركرة كالمكت ،كتطير الحب مف الخكؼ: 
ٍفتى الحيبَّ حقاِّ؟ كلكف  أم حب تعنى:" كىىىٍؿ عىرى

  اتي يى مى ي أي طً عٍ ني ا لً ينى دً يٍ أى  وي تى عٍ نى ذم صى ا الً مى 
 ة؟اى غى ا الطي يى بً  يشي عً ل يى رى قي كى 

ـٍ نىٍعًرٍؼ سً  ـٍ نىٍعشىٍؽ كى لى كرىةٍ  ل الحيبٍ كى ال!...نحف لى ري كرىةى كالعىٍيشى كالمىٍكتى الضى ري  "الضى
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شراقة الحرية كما تشيد، ركح القصيدة باإل يماف النبيؿ بإنتصار الحث المناضب، كا 
كما تصكرىا القصيدة رمز لقدرة الحمراء عمى ىذا تنتيي إلى أف تجربة الشاعر 

نتصاره ، كاف مف الممكف أف تصير ىذه القصيدة مما كاف اإلنساف كتمجيد لحريتو كا 
بكقيمت،  يطمؽ عميو في أدبيات النقد الكبلسيكي "شعر المناسبات" كنمكف عشية

رتقت بمحظة المصادفة، لتككف ممحمة بطكلة  كلكف القصيدة إرتفعت بالمناسبة كا 
 كنصر.

ذلؾ قدر الفف العظيـ، دكما، أال يكتفي بتصكير الكاقع فحسب، بؿ يشكؿ كاقعا أكثر 
خصكبة كأعظـ عطاء، يتجاكز المعطى إلى إستشراؼ الحمـ ،حيث أف تجربة األديب 

ني خاص، لكف دربتو تتجمى حيف يرتفع بإطار تجربتو تنطمؽ عادة مف مكقؼ إنسا
مف الخاص إلى العاـ كمف الفرد إلى اإلنساف كبذلؾ تصبح لو )رؤية( إنسانية شاممة 
إزاء الككف كما فيو النسبي إذف ال يمغي ما ىك مطمؽ الفف، كاألعماؿ الخكالد في 

مف قسمات ميما يكف كليد عصره فيك يض إف الففتاريخع تؤكد ىذه الحقيقة "
 1اإلنسانية 

الظركؼ البسيطة لكجتمع قائـ  كبقدر ما صكر "ىك ميركس" "إسخيمكس""سكفككميس"
عمى العبكدية ،كانكا مقيديف بعصرىـ كفات أكانيـ ،كلكف بقدر ما كشفكا في ذلؾ 

كألمحكا إلى إمكانياتو  المجتمع عظمة اإلنساف ،كسجمك في شكا فني صراعو كأشكاقو
ف كتاباتيـ تبقى حية بؿ معاصرة ال تزاؿ تؤثر فينا حتى اليكـ غير المحددة، لفإ

 كستؤثر في مصير اإلنساف عمى الدكاـ"
 

عمى ىذا نؤكد أف قدر الكعي كاإللتزاـ في التجربة األدبية يعطيانيا قكة في التعبير 
كقدرة عمى التطكير ىائمتيف كقصيدتنا "البحر كالبركاف" التي تفصح عف ذلؾ تتداخؿ 
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كات التعبير التي تحدثنا عنيا مجدكلة بغنائية الشعر كحكاية القص كحركة  فييا أص
الدراما مف ىكا تتنكع فييا أنساؽ التعبير كتختمؼ تبعا لذلؾ ببلغتيا مف مقطع 

 اآلخر.
كىكذا تفصح تجارب الشاعر عف كعي عميؽ بكاقعو العربي كرؤية كاضحة لمياـ 

جتماعيا، كىذا المكقؼ الفكرم يكشؼ المحظة نفسيا عف  المرحمة المعاصرة سياسيا كا 
إدراؾ مرىؼ بأدكات التشكيؿ الجمالي لقصائده لذا تسيـ أشعاره يكمي مف تراثيا 

ستشراؽ مجتمع الحرية كاإلستدراكية كالكحدة.  الفني في تقريب المشتقبؿ كا 
كتنتيي إلى أف شعر حجازم يعد بكعي مف إلتزامو الفكرم كجكدتو الفنية بالكثير في 

 1ؿ تجديد الشعر العربي المعاصرمجا
 قضايا أساسية في الشعر المعاصر:-4

يعكس شعرنا العربي حساسية الكعي بالمعاصرة كالطمكح إلى التعبير عنيا ، بأكضح 
ما يتبدل في غيره مف فنكف األدب، فالشعر جزء أصيؿ كميـ في تراث األمة العربية 

، كيصكر ىذا اإلنتاج تفاعؿ  ككجدانيا، كما ينتج فيو حتى اآلف أكثر مف غيره
المحظة المعاشة كحركتيا حيث ال يزاؿ لمشعر ذم الطابع القديـ شيكخو كتبلميذه 
، تيار  الذم يتمسككف بأشكالو في التعبير كطرائقو، في حيف يكاكب ىذا التيار اليـر
شاب يمثمو أصحاب الشعر الحر، كنحذر ضامف سذاجة الفيـ بأف التجديد في 

شيئا ذا قيمة إال إذا كاف يحمؿ رؤية جديدة لمكاقع، كيفصح عف الشكؿ الم عد 
مكقؼ محدد منو، يتسـ بنظرة شاممة نفاذه،ك إال اصبحت المحاكلة مجرد تجريب 
شكمي عقيـ ، إنو المضمكف الذم يتجدد في البداية فيكشؼ عف تطكر في رؤية 

اـ المحظة التي األديب بالنسبة لكقعو كمكقفو منو، كعمى قدر إلتحاـ المضمكف بمي
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يصكرىا كبآماليا اإلنسانية العظيمة، يعكس الشكؿ أيضا مغامرة فنية جديدة، تعبر 
 1عف المحظة المعاشة بكؿ خصكصيتيا كتفردىا

ىذه بعض مبلحظات ىامة كعامة تطرح عند قراة شعر محمد إبراىيـ ابك سنة في 
" "حديقة الشتاء 1965دكاكينو الثبلثة األكلى كىي "قمبي كغزلة الثكب األزرؽ" "

1969 . 
 .1974الصراخ في اآلبار القديمة 

أبك سنة يمكف أف نقيـ رحمتو في عالمو الشعرم مف خبلؿ الرؤية  محاور الرؤية:
التي تر بيا الكاقع في تجاربو، إنو الشيء يبدك في الفف ممغز إذا ما حكمنا لممبدع 

قدر قربو مف اإلحساس  أك عميو، مف خبلؿ اإلطار اإلجتماعي الذم يعايشو، كعمى
الكاعي بطبيعة المرحمة كمياميا يككف فنو كاقعيا، يعكس إلى جكار عمؽ المضمكف 

 جكدة التشكيؿ الجمالي.
تتبدل المحاكر الفكرية لتجربة شارعنا كما طرأ عمييا مف تعديؿ، تتبدل ىذه المحاكر 

كاف األكؿ ال مف خبلؿ قصائده فحسب ، بؿ أيضا مف إىداءات تمؾ الدكاكيف، الدي
يقدمو " إلى الذيف يصركف عمى إنقاذ الحب كمجد اإلنساف " في حيف أف األخير 

 2يقدمو في إختصار "إلى أبي"
كىذا يعني إىتمامات الشاعر، تبدأ مف العاـ شمكلو، كتكاذ تنتيي إلى الخاص في 
 تحدده لذلؾ نجد ديكانو األكؿ يقدـ تجارب متنكعة فييا خصكبة الفكر الشاب كتنقمو
بيف كثيرمف المكاقؼ اإلنسانية التي عايشيا ىذه التجارب المختمفة عمى الرغـ مف 
تمايز محكرم الحب كالحرية فييا ككضكحيما بشدة، فإنو يضيؼ إلييما تجارب 
آخرل تثرم ديكانو االكؿ كتعكس إحساسا أقرب إلى الشمكلية بالكاقع، مثؿ قصائد: 
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ة الرمؿ، مف صكر اإلقطاع في ريفيات حزينة، مف قريتي إلى مرفية، ضارب
 الماضي، المكت يزكر المدينة..إلخ

كىذه القصائد المتنكعة ىي التي تعصـ الشاعر ال مف رتابة الحديث  في نغمة فكرية 
محددة فحسب ،بؿ اثر مف ىذا، إلنيا تعصمو مف الغربة كالحس الماساكم أك العبثي 

كر بعد بكضكح في شعره حيف بالحياة، كشارعنا يصكر ىذه الفكرة في قصيدة لـ تش
 يذكر 

 "ما أجمؿ يا قمبي أف تميث خمؼ حياة الناس
 منقطع األنفاس

 تصمي في كؿ عيكف أذبميا اليـ
 كتجفؼ مف فكؽ جراحات الناس الدـ

 يا قمبي...يا أضا أزرع فييا العالـ
 1يا قطعة أحبلـ تجناف سماء مف ليب "

كاف األكؿ مثا قصائد الدمعة كالسيؼ، يبدك الحديث عف النضاؿ كالحرية بارزا في الدي
طفمة القمر.. كعمؽ المعنى في ىذه القصائد يكاكبو جماؿ الصكرة الفنية لمقصيدة، 

 كترسـ القصيدة
" طفمة القمر" صكرة سامية العطاء، حيث يمضي جزء منيا مصكرا ىذه الفكرة 

 إستشياد الحرية حيف يحيف حماتيا
 "أما رأيتـ العذراء طفمة القمر؟

 يتيا تجرىا سنا بؾ الخيكؿ في حضيرة الممؾرأ
 كشعرىا مذبة في كؼ زكجة السمطاف

 غسمتيـ اليديف في دمائيا
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 صميتـ مف أجؿ أف تمكت
 1ألنيا تكمؼ الكثير..

 كميرىا الدماء
 كصرخة اإلباء

 ككقفة الخيكؿ لمخيكؿ فمتصمتكا كليخرس المساف
 إف جفت الضركع ...أك مات في حقكلكـ الربيع

 2ىذه الجدراف تمكت طفمة القمر "ألف خمؼ 
كشاعرنا يؤكد الغصرار عمى النضاؿ مف أجؿ الحرية في قصيدة مرثية شيداء 

 الجزائر " مف ديكانو األكؿ قائبل: "فمكي نحيا البد نمكت
 فمبذرة ال تنمك إف لـ تاكميا األرض

 ما أركع أف تفدم بعض األجياؿ البعض"
يخفت ىذا الصكت العالي كيصبح صكتا ىامشيا  في ديكانو الثاني"حديقة الشتاء" يكاد

بحيث تصير التجربة الشعرية أقرب إلى تصكير فكرة تجريدية منيا إلى التعبير عف 
تجربة حقيقة معاشة، إف األديب حيف يستمـ لئلغتراب يجد نفسو في مأزؽ فكرم، 

كضكع يستره دائما بالتجريد الذم يتعامؿ مع الكاقع في عكميتو، أك باليركب إلى م
آخر كالحب الحزيف يحممو كؿ غثيانو كضيقة بالكاقع، كتعبر عف ىذه الفكرة قصيدة 

 " فدائي":
 "لف تعرفكا إسخاء ذلؾ الزمف
 المحظة التي تضـ ألؼ عاـ

 ففي حدرقة الخطر....يصير ىذا الفارس الغبلـ
 1جيبل مف الرجاؿ"
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يف، ليصبح كيستمر الخط الفكرم ليذا المحكر النضالي في ضمكر كشحكب مطرد
في الديكاف الثالث "الصراخ في اآلبار القديمة" أدنى إلى اإلستجابة لمناسبة منو إلى 
الرغبة في التعبير عف إيماف بفكره، مثؿ قصائد: مرتبة لعبد المنعـ رياض الفارس، 
الذم رحؿ )أنكر المعداكم( أكثر مف ذلؾ ، أكثر مف ذلؾ فإف ىذه القصائد كأمثاليا 

خصب  رد ال بطكلة الكاقع الذم أنبتو، كالذم ىك دائما مصدر عطاءتجسد بطكلة الف
لمبطكلة كاألبطاؿ، إف عمى الفناف كىك يرصد حركة كاقعة، كيصكر تضحية أفراده أال 
يعزؿ الشخصية اإلنسانية عف جذرىا اإلجتماعي ،ال مف أجؿ حيدة الحؽ كالحقيقة 

ا كثراء، حيف تبصر فحسب، بؿ أيضا مف أجؿ أف تصبح تجربة فنية أكثر نضج
الكاقع في كمالو كالمحظة في شمكليا، كالتجربة بجميع عبلقاتيا، إذ ال ريب في أف 
عمؽ الفكر كجكدة المضمكف يقتضياف بالضركرة إلى ثراء الخياؿ الفني، كركعة 

 التشكيؿ الجمالي.
  بينما يخفت ىذا الصكت تتكاثؼ القصائد المعبرة عف الحب الحزيف في ديكانو الثاني

 كالثالث.
ىما أصيبل إف الحب عاطفة نبيمة كعبلقة سامية، مف ىنا يشكؿ البحث عف اآلخر 

عند اإلنساف الحقيقي كنتبع رحمة شاعرنا في ىذا الدرب، فنجده منذ ديكانو األكؿ 
يصكر إحساسا بعدـ القدرة عمى تحقيؽ الحب في زمف مر ال يكجد بو... لذلؾ نجده 

 لذلؾ نجده يصرخ قائبل:
 حبي الكاحد في ىذا الزمف المر"يا 

 اسعد إنساف فييـ مف يعشؽ مرة
 حتى الحب الكاحد ال يكتمؿ

 لكف يا حبي لك أف مدينتيـ عشيقة
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 1ما فكر إنساف في أف يقتؿ زمنو"
 "قدرم قدرؾ

 ال يركيني إال ماؤؾ
 ال يشبعني إال خبزؾ
 فإمنعني أك إمنحني

 تمؾ صبلتي ،حيف لجأت إليؾ"
فإف يتمدد المحب محترقا تأكمو اسماؾ البحر الميت، مف ىنا رغـ كؿ ىذه الضراعة 

قصيدة الحب عند شارعنا مجاؿ لمتأمؿ الحزيف إلى حد كبير، أك لنقؿ إنو مرثية حب 
تنشده الرغبة كتجيضو القدرة، تتمناه النفس، كلكنيا تحس بالعجز عف إدراكو 

 2كتحقيقو
لحديث عف الحب بيذا الشجف ليس ما نرصده بالنسبة لمشاعر ىنا ىك إصراره عمى ا

الحزيف، فقد تككف الفكرة تعبيران عف تجربتو الخاصة، أك تككف رامزه إلحساس 
نما إصراره أيضا عمى أف يظؿ ىذا المحكر أبرز محاكر فكره  بالضياع أك الغربة، كا 

 ما يميز عالمو الشعرم.األدبي، كأكضح 
ليس مف المقبكؿ بالنسبة إف مف حؽ البشر أف يحبكا كأف يعبركا عف حبيـ، كلكف 

نساف كاعو أف يدير حركة عالمو كنسؽ فكره إستجابة لمكقؼ ذاتي ،خاص  لفف ممتـز كا 
حزيف ىذا في تقديرم يحيؿ الحب عف عاطفة نبيمة سامية إلى عبلقة شائية كريية 
،كينقؿ الحب مف حديقة العالـ المزدىرة بكركد األمؿ كالتفاؤؿ إلى مقابر المكتى، 

 ؿ كالعدـ.حيث األطبل
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داللمي ثالث، يدكر حكلو عالـ أبك سنة ننتقؿ بعد ىذا إلى الحديث عف محكر 
الشعرم كىك التأمؿ الحزيف في الحياة، الذم يتحدث فيو منذ ديكانو األكؿ، ففي 

 "السر" نسمع ىذه النغمة المكغمة في التشاـؤ الحزيف:  قصيدة
 صفي صمت... إحمؿ كفنؾ

دخؿ قبرؾ..ال غيرؾ   كا 
 1صمي مف أجمؾ..ال غيرؾ"سكؼ ي

ىذه بصفة عامة أىـ المحاكر الفكرية التي تدكر حكليا شعر أبك  التشكيل الجمالي:
سنة، كبقي أف نتكقؼ عند تشكيمو الجمالي لفنو، ذبؾ أف لؤلدب أسمكبا خاصا في 

،تعبيرا عف  صياغة مضامينو، إنما القصيدة إذـ تشكيؿ جمالي بالصكرة كاإليقاع
األديب، لذلؾ فنحف نقـك القصيدة إبتداءا مف حيث إلتحاـ المعني  مكقؼ فكرم يراه

فييا الكاقع، كأف تعكس جدؿ المحظة التاريخية التي تعبر عنيا كسمات اإلطار 
 2اإلجتماعي بالضركرة 

د تمكف أبكسنة مف بناء عالمو الشعرم منذ ديكانو األكؿ في القصيدة كيمكف أف ترص
حيث الخياؿ عنده مركب دك  الثكب االزرؽ"بي كغازلة التي جعميا عنكاف لمديكاف "قم

تنكيعات فكرية متعددة، مف ىنا تأتي معانيو ذات أنغاـ تصكيرية لعناصر مختمفة 
 ،يككف بيا نسقا فنيا خاصا، يؤدم إلى شراء اإلحساس بالكاقع كعمؽ الكعي بو.

 إف بناء القصيدة عنده مجدكؿ مف عناصر شتى يمتزج فييا الخاص بالعاـ،
المباشرة ، لذا نجد القصيدة ، كالماضي بالحاضر كاألسطكرة بالكاقع، كالرمز بالحقيقة 

تبدأ بصكت الذات الشاعرة تتعذب مف أجؿ اإلنساف مناضبل، كالشاعر مؤمف 
بإنتصار اإلنساف منذ إنتصار 'نكح" عمى الطكفاف كيعكد الشاعر مف عالـ األسطكرة 

" التي تكافح مف أجؿ تحقيؽ الكجكد كبناء إلى كاقعو الخاص، إلى "بحيرات قرانا
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األمؿ، لذلؾ يعكد ثانية إلى عالـ األسطكرة يستمد منو تفاؤؿ النصر، حيث يشبو 
مصر بزكجة"اكديسيكس "الكفية "بتمكبي" مف ىنا يؤكد بالصكرة إشراقة األمؿ حيف 

 يذكر " سيعكد يماـ القرية يا بنمكبي
 كاألنساف المجيد لف تيمكو الشمس

 ر سيكمؿ دكرتو، لف يبكي أبداكالقم
 1ما أجمؿ كجو اإلنساف يضيء غدا "

 :قدرتو عمى اف يجسد بالصكرة كثيرا مف معانيو كمضامينو، بمعنى أف  األول
جممة الشعرية تصكر مدركات حسية كمعنكية متنكعة كمتباعدة، لتبني عالما متميزان 

دا الكعي الشاعر الفكرم في تركيبو كجدتو، كىنا تبرز المغة كسيطا حسيا يخمؽ تجسي
 كالجمالي ، إف بغتو ذات بناء تركيبي قكم، كداللة مبلئمة لمسياؽ الذم ترد ثناياه.

 :عذكبك كرقة اإليقاع المكسيقي في قصيدتو، إننا ال نفرؽ بيف الشكؿ  الثاني
مف التبلـز ال نفصؿ المعنى عف إيقاعو كتناغمو، كذلؾ  كالمضمكف، كبنفس الدرجة

شعر كصكره بما تحمؿ مف معنى كخياؿ، يسيراف سكيا في عالـ الفف، اف مكسيقى ال
مف ىنا يبرز تناسؽ اإليقاع كصفاؤه داللة عمى عمؽ المعنى ،كثراء تصكيره 

 بالدرجة األكلى ،يكضح ىذه الحقيقة عمى سبيؿ المثاؿ ىذه الصكرة الجزئية:
  أجمؿ يا قمبي أف تميث خمؼ حياة الناس" ما 

 فاسمنقطع األن
 تصمي في كؿ عيكف أذبميا اليـ

 2كتجفؼ مف فكؽ جراحات الناس الدـ"
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  الثالث: إستحياء الشاعر جك األسطكرة عنصران بشرم بو خيالو األدبي، إف
األساطير اإلنساف األكؿ معيف ال ينصب لمكحي الفني : إذ ال تزاؿ  قادرة عمى أف 

 1عمى أف تخضب أم فكر يستعيف بيا 
سمة إستحياء االسطكرة اليكنانية كالفرعكنية كاضحة عند شاعرنا  كتبدك ىذه السمة: 

بدرجة تكاد تحس فييا بالقصد كالعمد أحيانا، كأنما يريد أف يشعر بثقافتو الكاسعة 
 في ىذا المجاؿ خاصة في ديكانو األكؿ .

كنشير ىنا إلى قصيدة درامية جيدة إستكحى  الشاعر إطارىا الخيالي مف عكالـ 
ي خاصة عالـ" الؼ ليمة كليمة" كىي قصيدة "حمـ ممكي" التي تصكر األدب الشعب

 ممكا طاغية أذؿ الرجاؿ كالبمداف: "قانكف دكلتي
 الخكؼ حارس السمطاف

 أناـ كؿ ليمة بحضف جارية
 2كيشيد القضاة: بٌأني أعؽي ًمٍف حكـ "

ـ كيستعيف الشاعر بالحمـ أداة تصكيرية معبرة تكشؼ لمطاغية ما يعيش فيو مف كى
كزيؼ كضبلؿ، حيث يحمـ بأنو ذىب إلى مخدع كزكجتو فكجيا في حضف عبدىا، 
بينما رجاؿ الببلط يأتمركف بو ليقتمكه، كخادمو يبصؽ عمى رسمو كتنسجـ مع ىذه 
الصكر صكرة أخرل "رمزية" تعكس حقيقة كاقعة األليـ، إذ نزؿ ضائقا بعد ىذا إلى 

ىنا يتضافر في تجربة الشاعر الكاقع الحدائؽ القصر فابصر القطط تطارد الفئراف، 
مع الحمـ كالحقيقة مع الرمز ، ليستيقظ ضمير الممؾ ، يريد أف يبيع كؿ ما عنده لقاء 

 ليمة مف األماف:
 "أجكؿ في الخريؼ كالشتاء

 آسائؿ العرافة الخرساء
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 عف فارس نبيؿ
 يمد ظمو عمي

 كعدلو عمى الببلد
 كيمحؽ الشريعة العمياء"

مة شعرية كاحدة قد تككف كافية إلستحضار جك األسطكرة خمفية إذا كانت كانت جم
" معظـ ألف ليمة وليمةتثرم التجربة الفنية، فإف الشاعر قد إستكحى مف عالـ "
 1عناصر ىذه التجربة الدرامية الخصبة التي لـ تكرر في شعره 

نما كثير مف األدب اء بقيت مبلحظة جكىرية كعامة لـ يقع فييا أبك سنة كاحدة، كا 
الشباف، إف عالـ الفناف كمحاكر فكره حؽ لو أف يحددىا ال أف يحدىا الفف إنطبلقا 
مف الذاتي كالخاص إلى المكضكعي كالعاـ، مف ىنا تتمايز كتتنكع عكالـ األدباء كىذا 

 مصدر ثراء كبير لمفف، بحيث يمدنا  بعكالـ فريدة مف تجارب البشر.
فأم خطيئة يقع فييا حيف يحده في  لكف إذا كاف مف حؽ المبدع أف يحدد عالـ

إف الفف ليس  مجاؿ كاحد ال يبرحو، كمكضكع كاحد ال يحبد عنو كثيران حقيقة
نما بطريقة التناكؿ ككيفية التعبير بالمضاميف كالرؤل ، التي يجسد بيا  بالمكضكع ،كا 
الفناف مكاقفو...مف ىنا تبدك كخيبة أمؿ كبيرة، حيف يقصر كثير مف األدباء 

يـ في إطار عكالـ ذاتية خاصة كتجارب عاطفية حزينة ىنا يسمـ األديب مضامين
أرشيؼ الذكريات، فيعجز عف خمؽ عكالـ حية متنكعة نفسو دكف أف يعيي إلى 

 كخصبة .
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طىًني  "يىا كى
 فٍ ت أى بٍ بى حٍ  أى الى ا كى رن اعً شى  تى نٍ ا كي مى 
 اـٍ كىى األٍ  مٍ رً مٍ عي  وى جٍ كى  غي ضى مٍ تى 
  ينً حي ضى فٍ يى 
 ـي بلى كى ي الرنً ثي نٍ يى 
  "اٍر بى الكً  ؾى اني زى حٍ ا أى يى نٌ كً لى 

 عبد العزيز المقالح
تشكؿ قضية التراث تحديا حقيقيا عمى المستكل المكقؼ الفكرم كالتشكيؿ الجمالي 

لمتراث يعد أحد العكامؿ األساسية التي  أماـ أدباء كؿ جيؿ، ذلؾ أف الفيـ الصحيح 
ة في تراثو، كما أف تكشؼ عف مدل حرص األديب عمى تحقيؽ معفى المعاصر 

التي ال يستطيع يفمت منيا التراث يمثؿ يمثؿ بالفعؿ أحد مصادر اإللياـ الرئيسية 
ىك الذم يقطع كؿ آصرة تربطو أديب، ميما قصد ذلؾ ، كالقكؿ بأف الشاعر المجدد 

بتراثو السابؽ كبالتقاليد المستقرة لمنكع الذم يمارسو إدعاء خطر كضار، يصدر عف 
 الركمانسية الفكرية.قدر عظيـ مف 

لتمؾ القضية ، ينبغي الكعي بأف األديب عامة  كلكي نصؿ إلى تصكر مكضكعي
كالشاعر خاصة ال يستطيع أف يفمت كاعيا أك غير كاع مف تأثير عامميف أساسيف 

 1عمى إبداعو كمصادر إليامو  ليما سمطتيما العالية
 نسانية كالطبيعة كالذم األكؿ: ىك "الكاقع" الذم يعيش في إطاره بتأثيراتو اإل

يفرض عمى األديب فيمو لماىية كظيفة النكع الفني الذم يمارسو ،بؿ يشكؿ لو أيضا 
مضاميف تجاربو كما يحدد لو مكضكعاتيا أحيانا، إف اإلنساف فنانا أكغيره ال يعيش 
نما ىك إفراز محدد لكاقع معيف، يرسـ لو كثيرا مف خصالو كصفاتو  في فراغ كا 
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لنفسية كيصكغ لو إلى حد ما مكاقفو الفكرية كمفاىيمو الجمالية إزاء حركة اإلنسانية كا
ىك "التراث" كتقاليد النكع الفني الذم المؤثر الثاني عمى األديب: البشر في عالمو 

يبدعو إف األديب في ظؿ أية مرحمة كتحت راية أية مدرسة ، ليس إال حمقة متكاضعة 
إلى التجاكز كالمغامرة الفنية  كاف شكقو كميمافي سمسمة تاريخية فارغة الطكؿ 

كطمكحو إلى التجديد ككسر التقاليد الجمالية السابقة عميو، كعمى ىذا فإف أطكؿ 
الفنانيف باعا في التجديد كأكثرىـ مخاطرة في التجريب ال تتصكر مطمقا أنو قد قطع 

التجديد فإف كنحف ٌإ نضع أديبا في معسكر  كؿ رابطة بينو كبيف التراث السابؽ عميو 
ضافتو بالنسبة لما حافظ عميو مف ثكابت سابقة كال تزاؿ  ذلؾ يككف بمجمؿ إبداعو كا 

ثير كحينما نقرر أنو عمى قدر ، صالحة لمتعبير صادقة في التأ االستمرارقادرة عمى 
التجاكز كالتخطي يتحقؽ معنى التجديد كمفيـك المعاصرة فإف ذلؾ يتضمف بالضركرة 

يمارسو كالمغة التي خركجا مطمقا عمى كؿ أدبيات الفف الذم  أف األديب لـ يخرج
 يشكؿ منيا كبيا.

عمى ىذا فإف النقد الحؽ الذم يطمح إلى أف يككف مكضكعيا بؿ أف يككف عمميا 
شمكليا يجب أف يعي )جدؿ( الظاىرة األدبية التي يحمميا كيفسرىا أم عميو كىك 

بإزاء حركة الكاقع، كبدكف لمح ىذا يدرس تراث اديب معيف أف  يرصد تأثير التراث 
التأثير الجدلي بيف الكاقع ،كالتراث عمى األديب مف الناقد يظؿ الدرس األدبي قاصرا 
1كالمنيج كاحد النظرة كالنتيجة إف تكصمنا إلييا تبقى معمقة في الفراغ
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 مع المقالح وشعر اليمن المعاصر :
النقدية التي تثيرىا مف خبلؿ تتبع تطكر التجربة سكؼ نحاكؿ مناقشة ىذه القضية 

الفنية لمشاعر اليمني المعاصر عبد العزيز المقبلح الذم يمثؿ شعره صكرة صادقة 
كمتقدمة لمشعر  العربي في اليمف التي لـ تحدث فييا حركة شعرية مزدىرة إال بعد 

ديدا، تكحيدا أك كقد كاكب الشعر حركة الثكرة، نضاال كتج 19قياـ ثكرة سبتمبر سنة 
تطكيران إلى اف ظير الكجو الحقيقي لميمف لمشاعر التي تكاكب حركة أمتيا الخالدة 
عمى المستكييف النضالي كالفني.كشاعرنا عبد العزيز المقالح يمارس عددا مف 
األنشطة الفكرية كاألدبية، كلكف )الشعر( يظير بدرجة كاضحة في المجاؿ األكؿ مف 

ياماتو فيو ناصعة كسط كككبة مف الشعراء في اليمف، الذيف إىتماماتو، كتبدك إس
يسعكف جاديف لتطكير كاقعيـ، اإلجتماعي كالفني كلعؿ مف أىـ ىؤالء الشعراء، عبده 
عثماف، عبد اهلل البردكني، محمد الشرفي، لطفي أماف ،عبد الكدكد سيؼ، محمد 

، عبد السبلـ المساح، محمد سعيد جرادة، عمي صبرة، حسف المكزم زكي بركات
 ناجي.

حيف نحاكؿ تتبع المسار الشعرم لتجربة المقالح، فسكؼ نجد أنو أصدر في البداية 
، مع زميمو عبد عثماف مجمكعة شعرية بعنكاف )مرأب يتكمـ( كيقدماف ليا 1981سنة 

بيذا اإلىداء الممتـز " إلى بقية أىمنا في مأرب الكبير... الصامتيف بعد أف نطؽ 
ممت األحجار " كينبغي أف نشير إلى المقدمة المستفيضة التي كتبيا الحديد... كتك

المقالح تقديما لمديكاف ، كرغـ أنو يثير فييا قضايا كثيرة تحتاج إلى مناقشة خاصة 
ؼ، الميـ فييا ىك محاكلة التاريخ لنشأة الشعر الحديث في اليمف، ككيؼ أنيا اليمف 

د تقريبا، ذلؾ أنو بعد رسكخ أقداـ قد حسمت )قضية الثكرة كالشعر( في كقت كاح
الثكرة التحريرية يبدأ اإلسياـ الحقيقي لحركة الشعر الجديد، كمف المنطقي كالحاؿ 
ككذلؾ أف يؤثر الميؿ المشترؾ لمشعر كالثكرة في بنية القصيدة الجديدة، كأف يككف 
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قالح الذم كفاء الشاعر بالدرجة األكلى لقضية الثكرة ىذا ما يؤكده الديكاف األكؿ لمم
 1يقكؿ فيو

طىًني  " يىاى كى
 مىا كٍنتي شاعران كال أحبىٍبتي أىفٍ 
ـى  غى كىٍجوي عيٍمروم األٍكىىا  تىمضى

ني حي  يىٍفضى
 يىٍنثيريًني الكىبلىٍمػ

 لًكٌنياى أٍحزىانيؾى اًلكبىاٍر 
اٍز  ٍحجى ٍينىٍيًؾ كىاألى  الىشىٍكؾي ًفٍي عى

كؼى الغىاًفيىاٍت ًفي دىًميٍ   أىٍشعىٍمتي الحيري
 رىاعشىاٍت ًفي فىًميٍ الى 

ـى  الى ًمٍمتي الشيجيكفى كاآلى  عى
 أىٍف تينىًظـى الديميكعى..أىٍف تيعىاًنٍي اأٍلشعىٍار

ًزينىة الريعيكدى..كىانىٍت األىٍمطىاٍر"  فىكىانىٍت العىكىاًطؼى الحى
كألف الشاعر مؤرؽ منذ ىذا الديكاف األكؿ بقضية الثكرة قمؽ عمى مصير شعبو الذم 

ضد الظمـ كالتخمؼ ،نراه في شعره ال يفارقو الحزف كال يكؼ عف خاض حربا شرسة 
النداء مف خبلؿ مكاكب لشيداء سقطكا أك نجده إذ يصكرىـ يرتدم فنا عيف رامزم 
لمكقفو كمناضريف لحالو أحدىما  ىك )أيكب( في قصيدة ) أيكب المعاصر( 

لعصر قناع ' ( كالثاني ) ىابيؿ( في )قصيدة ىابيؿ األخيرة( كذلؾ يرتدم ا122)ص
 عصر الييكد' حيث كثر عددالشيداء بعيد مكلد السيد المسيح عميو السبلـ
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الحقيقة أف اإلستفادة بالمكركث الثقافي ، شعران أك غيره قديـ في الشعر العربي كقد 
درستو كتب الببلغة كالنقد القديـ تحت مبحثيف ىما ]السرقات األدبية[ تـ تحت ما 

دك )ظاىرة( في شعر كبار الشعراء أمثاؿ : أبي تماـ كأبي أسمكه ) التضميف( الذم يب
 1الطيب المتنبي كأبي العبلء المعرم كأحد شكقي 

ككاف التضميف حيث كظفو الشاعر الكبلسيكي في الغالب يستخدـ المعنى المتضمف 
دكف تعديؿ أك تغيير جكىرم فكأنو كاف ينقؿ فكرة ) جاىزة( في مجاؿ آخر في 

يب في إطار إيحاءىا الداللي المستقر، ليبترم بيا معناه التراث إلى سياؽ قر 
كيخصب تجربتو الفنية ككاف ىذا اإلستخداـ جزئيا كمتناثرا في ديكاف الشاعر كمو ، 
الذم يندر أف يستكحي إطار أسطكرة أك ممحمة أك قصة بكمالو كشمكلو ، حيف 

اف المقالح نحاكؿ رصد مراحؿ تكظيؼ الشاعر الحديث لمتراث، كما نجده في ديك 
عمى سبيؿ المثاؿ، فسكؼ نراه في البداية يستخدـ بعض عناصر التراث بقدر في 
نفس المعاني اإلنسانية المستقرة، حيث يشير إلى :أيكب ،ىابيؿ، المسيح، ييكدا، 
رامزابيـ لمصبر كاإلعتصاب، كاإلستشياد كالظمـ، كذلؾ فإف ىذه الرمكز تصدر عف 

ىي القصص الديني، كىذا يعني أف الشاعر ما زاؿ في زاكية كاحدة عامة في التراث ك 
مرحمة البدء كالتحدد كأف مككناتو الثقافية لـ تصؿ بعد إلى درجة مف الخصكبة كالثراء 
بحيث يستميـ كؿ نكاحي تراث أمتو المتنكع، بؿ التراث اإلنساني  كمو، يشتيي 

األكؿ :إنو يكشؼ عف عناصره كمجاالتو غاية ما تؤكد  عميو بالنسبة لديكاف المقالح 
كجو مناضؿ في سبيؿ الكطف كالمكاطف بأكثر مما يفصح  عف قناع شاعر قد إمتمؾ 

 كجكد كؿ أدكاتو الفنية، كىك يبرز ذلؾ في قصيدة ) شككل إلى أبي نكاس(:
ثىتى  مىى ىىاـو جي  "ًفٍي ًببلىًدم ًجٍئتى تىٍمًشي عى

ًفي الغىٍرًب جي   ثىثى ًفٍي عيييكًف النىاًس ًفي الشىٍرًؽ كى
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اءً  ٍرؼي غىًريؽى ًفي الًدمى  سىقىطى الحى
 أىٍصبىحى الًشٍعري بيكىاءى 

ال بد مف التراث حتى تصبح المقكلة صكرة كالقصيدة أسطكرة، في الديكاف الثاني 
لممقالح )البد مف صنعاء( نجد ثقمة في كعي الشاعر بالتراث كبالتالي مرحمة تالية 

ثراء الجممة الشعرية كالصكرة الفنية لمقصيدة في تكظيفو فنيا كاإلستعانة بو جماليا إل
.كمع ذلؾ الرافد الجمالي يبرز صكت آخر فكرم، حيث يظير )أمؿ( عنصران جديدان 
مكاكبا )الثكرة( في شعره، كاألمؿ عند المقالح كعند الشاعر المعاصر بحؽ ليس 

نما أكيد في إنتصار الكطني كتحرره،حيث )ال بد مف خبلصا فرديا أك حمما عاطفيا كا 
ف طاؿ السفر( كفي ىذا الديكاف نجد الشاعر يكظؼ التراث في شعره بدرجة  صنعا كا 
أكسع كبشكؿ أعمؼ، حيث يشير إلى قصة )الطكفاف( ليككف ىك رمزان لنكح في 
قصيدة )مقتطفات مف خطاب نكح بعد الطكقاف( ثـ يكرر رمز )ييكدا( إلماـ اليمف 

:)ىتمر( النازم) بالقيصر( كذلؾ يشبو كيضيؼ لو رمزان آخر جديد حيف يشبو  بػػ
الزبيريبمكركا شاعر الثكرة في إسبانيا كيرمز لمقاىرة )بأـ ىاشـ( كذلؾ يشير إلى 
اسطكرة )عمر بف مزيقيا( كىك حاكـ يمني قديـ كاف يمبس كؿ يـك حمة جديدة ثـ 
يمزقيا.كقد باع أمكالو كفرمف اليمف قبؿ إنييار سد مأرب، كذلؾ يصكر الحاكـ 

ريار يطؿ )الؼ ليمة كليمة( ببدأنو لـ يظفر بشيرزاد تحمي مف القبيمة، كذلؾ بشي
يستخدـ 'بمقيس' رمزان لميمف، كيستكحي مف القرآف الكريـ، تصكيره قصة سد 
مأرب،كيرسـ بعض مبلمح مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كيستخدـ مف 

ديكانو أسطكرة بجماليكف كيشير  التراث اليكناني الذم يدخؿ رافدانجديدان كؿ الجدة عمى
إلى )بركتس( لصديؽ الخائف كمف التراث اإلسباني بأخذ شخصية )دكف كيشكت( 

 التي خمقيا سيرفانتس ليرمز ألحد السبلطيف الخكنة :
انوؾى اليىًزٍيٍؿ...ديكفى كىٍيشيكفٍ  مىى ًحصى ًفٍؼ عى  "خى

الىنىا أىٍطفىا ...أىًعٍد روجى  لىنىا ًإلى البييكًت إوٍغًمٍد ًحسىامىؾى الكىبويرى
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ـٍ لىًبٍسنىا ًمٍف يىدىٍيؾى ثىٍكبى العىارً  قويىٍر..فىكى ؾى اٍلحى  مىزىؽى طيميكحى
ـٍ شىروٍبنىا نىٍخبىؾ المىًريرً  كى كى

1 
عمى ىذا فقد بدأ تكظيؼ الشاعرة ألقنعة كثيرة متنكعة ،يبدك كاضحا في رمكز يعمؽ 

النحك الخصيب المتنكع بدأ  بيا قصيدة كيثرم تجربتو، كبدأ بيذا التكظيؼ عمى ذلؾ
يتضح معو الفيـ الحقيقي لتكظيؼ التراث، كما يجب اف يتعرؼ عميو الشاعر، ذلؾ 
اف اإلنساف المعاصر بؿ أف يككف الشاعر يجب أف يدرؾ أنو كريث شرعي لكؿ 

 مشرؽ كنبيؿ في تراث اإلنسانية .
دل الشاعر ،حيث يتصؿ بيذا الكعي بالتراث رحابو في إتساع مجاؿ الرؤية الفكرية ل

بدأ يربط بيف ثكرة كطنو اليمني كالثكرة الفمسطينية المتكاصمة، كما ال تغيب عنو 
 صكرة مصر الحميؼ الدائـ كالرصيد الخالد لكؿ :

 ابي يى ثٍ  اؿً مى آٍلى لً كى  رً جٍ فى مٍ لو  ةى جى اسً ا نى " يى 
  ابى كى بٍ األى  ةى تحى اً ا فى يى 
   ابى رى غٍ األى  في حٍ نى 
 ابٍ تى عٍ األى ى مى يؿ عى دو نٍ القى  تى حٍ تى 
 هكرى صي  ـي سي رٍ ه...نى كرى سي  أي رى قٍ نى 
 ةى رى كٍ ى الثى حى ضى  فٍ يٍ تى رى اىً الطى  ؾى يٍ نى يٍ عى  يٍ ى فً مى مى تى نى 
 ضى عٍ ...بى  اةى يى الحى  ضى عٍ ..بى  اةٍ يى حى  ضو عٍ بى ، كى  ٍر صٍ العى  كٍر ني  فٍ ا مً سن بٍ ..قً اتٍ كى رى البى  ضى عٍ بى  ؿي أى سٍ نى 
 "اتٍ حى فى نى الى 

الثاني يعد نقطة إنطبلؽ كمرحمة تحكؿ في سبيؿ  كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الديكاف
جادة التشكيؿ كعمى ىذا لـ يتخمص الشاعر مف بعض السمات المرحمة  إثراء األداة كا 
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اآلكلى حيث ال تزاؿ ) الغنائية( في شعره بصكرة أقرب إلى المباشرة مثؿ الصكرة 
 1التي يرسميا لمبرجكازم

 مازو جى مى  ـً ىٍ الكى  فٍ مو  كؽٍ مي خٍ مى  كى ...ىي  كهٍ ري ذى حٍ "إو 
احو  يىةن ضى  مٍ كازو جى رٍ ى البي عى دٍ تي  ابو كى تٍ األى  ةن كى حى

 مٍ ازو يى تً نٍ ، إً يفو الدً  يٍ ، فو بو لحي اٍ  يٍ ،فو  ىى سى األى  يٍ فو 
 مٍ ازو غى ي كى مو ىٍ أى  بً رٍ حى مٍ لً  وً كسً امي قى  يٍ فً  سى يٍ لى 
 مٍ ازو نى كى  مٍ رً كٍ ث فى يٍ بى  وً يٍ دى لى  ؽى رٍ فى  الى  كى الى 
 "مٍ ازو خى المى  تىى حى  وي امى قى رٍ ، أى وٍ ابى بى حٍ أى  ـٍ يي مي كي 

ذا كاف الشاعر لـ يستطع بعد أف يتخمص تماما مف الغنائية كالمباشرة، فإف الصكرة  كا 
الجزئية التي يستخدمكنيا في أجزاء مختمفة، مف البيئة العامة لقصيدتو لـ تبرح إلى 

كاضحة في عبلقاتيا، يسيؿ ربطيا بالكاقع الحسي كمفرداتو حـر بسيطة، في تركييبيا 
لمشاىدة لذلؾ فإف الصكرة في قدراتيا التعبيرية،غير البعيدة عف تشكيؿ اإلحيائي ا

لممحدثيف كالركمانسييف الجدد، أك ىي تمزج بينيما مرحميا كخطكة في سبيؿ التحرير 
                   الفني منيما مثؿ قكلو : 

 يٍ كحً و ري مى تى بٍ "مي 
 اءٍ رى عى مٍ لً  احٍ يى الرو  وً بً  تٍ قى لٍ أى  ئٍر اً طى كى 
 رً طى المى  ةو ينى زً حى  ةى مى يٍ لى  يٍ فً 
 جـك صكت ال تسمع الظمماءالني  عي مى سٍ تى  الى 

 2ال تمد قفيا رفقا بو الشجر
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اًزمٍ  كيٍه...ىيكى مىٍخميكٍؽ موفى اٍلكىٍىـو المىجى  "إوٍحذىري
كىازوم كىةن األىٍثكىاوب تيٍدعىىى البيٍرجي احو يىةن ضى  حى

، إوٍنتو  يفو ، الدو  ينازومٍ ًفٍي األىسىى ًفٍي الحيبو
اوًزم ٍرًب أىٍىموٍي كىغى  لىٍيسى ًفًي قىاميكًسًو لوٍمحى

 الى كىالى فىٍرؽى لىدىٍيوو بىٍيفى ثىٍكًرٍم كنىًازمو 
ازوٍم" تىى المىخى ـٍ أىٍحبىايبيو ، أىٍرقىايميو، حى  كيمييي

ذا كاف الشاعر لـ يستطع بعد أف يتخمص تماما مف الغنائية كالمباشرة، فإف الصكرة  كا 
تي يستخدميا في إجزاء مختمفة مف البيئة العامة لثصيدتو لـ تبرح إلى حد الجزئية ال

ما بسيطة في تركيبيا كاضحة في عبلقاتيا، يسيؿ ربطيا بالكاقع الحسي كمفرداتو 
المشاىدة لذلؾ فإف الصكرة في قدراتيا التعبيرية، غير بعيدة عف تشكيؿ اإلحيائي 

بينيما مرحميا كخطكة في سبيؿ التحرير المحدثيف كالركمانسييف الجدد، أك ىي تمزج 
 الفني منيما مثؿ قكلو:

كيًحيً   "ميبتمىوي ري
 كىطىائورو أىٍلقىٍت ًبًو اىٍلًريىاحي لوٍمعىرىاءٍ 

ًزيىنىةو المىطىرً   ًفٍي لىٍيمىةو حى
ٍكتىوي، الى تىٍسمىعي الظىٍممىاءى  كـى صى ى تىٍسمىعي النيجي  الى

ٍفقىان ًبًو الشىجى  رى الى تىميدي كىفىيىا ري
1 

مع الديكاف الثالث )رسالة إلى سيف بن ذي يون رمز المخمص وقناع الغربة: -
سيؼ بف ذم يزف( تدرؾ أف المقالح قد نضجت قدراتو الفنية كأدكاتو التعبيرية بدرجة 
كاضحة، في تجاربو الشعرية األكلى تحسف أنؾ بارز شاعر لو مكقؼ فكرم كاضح، 

اإلضافة كالتجاكز يتحققاف حيف يكمؿ الشاعر  كقدراه عذبة عمى النشيد كالغناء، لكف
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الزاكية المقابمة لمكعي الصادؽ بالكاقع كىي الكعي الصبكر بالتراث، ذلؾ أف لمتراث 
يحؽ كما ينبغي عمى الشاعر أف يتعرؼ عميو تعرؼ الدارس كأف يتذكقو بإحساس 

 1التراث القكمي لؤلمة فحسب الفناف ليس ىك
إف ما يجب عمى الفناف الحؽ أف يستدعيو قدر المستطاع ىك التراث العالمي بأسره، 
إف تاريخ اإلنساف كحدة متكاممة كتراثو في أم مجاؿ أك مرحمة ممؾ لمبشرية جمعاء ، 
تكجد فيو خبرة ال غنى عنيا كمعرفة ال محيص عف إدراكيا ككمما تفتحت مدارؾ 

تسعت آفاقة إستطاع أف يحمؽ كأف يجد بعد اإلمتبلؾ الحقيقي لعامؿ ىاـ  الشاعر كا 
 مف عكامؿ اإلنطبلؽ كالتجاكز كىك الكعي بكؿ التراث اإلنساني قديمة كحديثة.

عمى ىذا سكؼ نرل أف التراث كما كظفو المقالح إبتداءان مف ديكاف ) رسالة إلى 
سيؼ بف ذم يزف( يأخذ ميناه الحقيقي مف حيث التكامؿ كاإلتساع كاإلنفتاح عمى 
كثير مف ركاقد الثقافة العالمية كعمى ىذا نجده يستفيد مف التراث العربي متجسدا 
بالدرجة اآلكلى حسب كضكح اإلنتماء الكطني عنده في أساطير اليمف كأعبلميا 
التاريخية كاألدبية حيث يشير إلى أسطكرة سيؼ متمثبل عالميا اإلنساني كالشيطاني 

لضميؿ إمرئ القيس إلى قيصر كنظران ألف كيزاكج بيف رحمة سيؼ كرحمة األمير ا
الشاعر قد كتب معظـ  قصائد الديكاف كىك غريب يدرس لمدكتكراه في مصر، فسكؼ 

 نجد أف شخصية سيؼ التي تقمصيا تكحى بداللتيف:
حيث يصبح سيؼ في اآلكلى رمزالمخمص الذم تحمؿ اآلالـ مف أجؿ تكحيد الكممة 

ا يكحي إستخداه ألسطكرة سيؼ بأنو كالبحث عف حميؼ ،كفي الكقت نفسو أيض
 يستخدمو قناعا لمغربة كداللة ثانية عمى ما يعانيو المغترب مف حنيف كلكعة.

ىكذا يستخد رمزان كاحدان لداللتيف عمى قدر مف التناقض كىما: الخبلص كالغربة 
كاإلحساس بتبلكميما رغـ ما بينيما مف تقابؿ يدؿ عمى قدرة مف اليقضة المخيمية 

                                                           
 .45،ص1983، 2عبد العزيز المقالح، رسالة إلى سيؼ بف ذم يزف، تعز، الدار الحديثة ط - 1



 الفصل الثاني

53 
 

المعايشة لكاقع ببلده الصعب، فالشاعر إذ يناضؿ عف طريؽ الكممة ليس كتكتر 
نما ىك مناضؿ كاقعي يدرؾ  فارسان كىميا مثؿ دكف كيشكت الذم يرمز إليو كثيران كا 

"أىتىٍنتىًظري الميسىاعىدىةى  1مدل التضحية التي يجب أف يقدميا كؿ مف يقكد لكاء الخبلص.
فٍ   ؟الكىًريمىةى يىاى بىٍف ًذٍم يىزى

طىًنيٍ  ا كى اؿو سىٍكؼى يىٍأتوينىا مىعى السيفيٍف.... سىنىٍرفيضي شىاًمخن  سىنىٍرفيضي أىمَّ حى
ًتوٍ  ٍخرى ـٍ يىٍحفىٍؿ ًبصى  ًإذىاى سىيىًزيوٍؼ" "لى

ٍيًرٍه يىٍفعىٍؿ؟  ٍف ذىا غى يىٍقذِّفييىا ًإلىىى أىٍسفىًؿ.. فىمى  كى
 لح:خالصة القول بالنسبة ليذا الديوان الثالث في إنتاج المقا-

نتماء يقظا لكاقع  أنو يعكس كعيا خصبان بتكظيؼ التراث المستمد مف ثقافات متنكعة كا 
أمتو، ككاف ثمرة ىذا المستكل الفني أف بناء القصيدة عنده قد كصؿ إلى درجة مف 
جكدة التشكيؿ، يظير فييا بداية ما يمكف أف نسميو ) بالقصيدة المركبة( التي بعدت 

كالمباشرة في التصكير، كىذا النكع مف القصيدة يتداخؿ فيو عف الغنائية في التعبير 
)أصكات الشعر( كمستكيات الداللة، حيث ال تكظيؼ القصيدة كعمييا بالكاقع كدرايتيا 
يرمز التراث العالمي فحسب بؿ تطيؽ إلى ذلؾ اإلستعانة بسمات السرد كالكصؼ 

ضح في القصائد القصصي كحركة كحكار الدراما المسرحية، كيظير ذلؾ بشكؿ كا
التي تدكر في إطار األسطكرة سيؼ سكاء جاءت عمى شكؿ رسائؿ أكيمكيات حيث 

 تتشكؿ القصيدة مف محاكر مختمفة كعناكيف فرعية تؤكد خصكبتيا كتركيبتيا.
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 توظيف التراث بين المعارضة والمعاصرة:-
تغريبة، إبف  لعؿ أىـ قضية نقدية يثيرىا ديكاف المقالح الرابع )ىكامش يمانية عمى

( ىي: ما مكقؼ الشاعر المعاصر مف بعض الشعر التراث 1984رزيؽ البغدادم )
 1القديـ الذم يستشير خيالو كيصمح قناعا رمزيا لبعض تجاربو الفنية ؟.

إف الشاعر الكبلسيكي القديـ أك المحدث قد حؿ المعادلة فيما أنتجو مف شعر كثير 
رة فنية تحتؿ مكانا بارزا ال سيما في الشعر يحمؿ إسـ )المعارضة(، التي تشكؿ ظاى

ذا تكقفنا عند أحمد شكقي ) ( 1932-1870العصكر الكسطى كمرحمة اإلحياء، كا 
بإعتبار أف ىذه الظاىرة تمثؿ إحدل المعالـ البارزة في تراثو، فسكؼ نجد أنو كاف 

ؿ: عمى قدر مف الذكاء كالتكفيؽ حيث رشح لنفسو شعراء كباران،  لكي يعارضيـ مث
أبي تماـ، البحترم، المتنبي، إبف زيدكف ، البكصيرم، أكثر مف ىذا فقد كاف يعارض 
المشيكريف في أذيع كأنصخ قصائدىـ ككاف مف الرىافة بحيث يكظؼ النص 
المعارضة في جٌك فكرم كشعكرم يكاد يكازم المثير األصمي لمشاعر المستميـ ؼ: 

ييا إيكاف كسرل الذم كجد فيو شكقي حيف عارض البحترم في قصيدتو التي يصؼ ف
 ) معادال رمزيا( لحالتو اليائسة الحزينة بعد قتؿ الخميفة المتككؿ كمطمعيا:
فىعىٍت عىٍف نىدىلى كيؿي ًجٍبسو  تىرى اى ييدىنىسه نىًفٍسٍي               كى ٍنتي نىٍفًسٍي عىصى  صي
مكاز لنفس  حيف إستميـ ىذه القصيدة لكي يعارفيا فإنو كظفيا لتعبير عف جك شعكرم

( كرأل مدتيا 1919-1915حالتو النفسية الحزينة )حيث كاف منفيا في غسبانيا مف 
ذات التاريخ العربي الزاىر، كما أصابيا مف تحكؿ كزكاؿ عف التاريخ العربي، فإنو قد 
كجد في إسبانيا كعزىا العربي الزائؿ نفس المعادؿ المناظر الذم إستشعره البحترم 

ى ذلؾ بيف يدم قصيدتو قائبلن: 'ككاف البحترم رفيقي في ىذا قبمو كشكقي ينص عم
الترحاؿ )في إسبانيا( كسميرم في الرحاؿ ،كاألحكاؿ تصمح عمى الرجاؿ كؿ رجؿ 
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سترحت مف مكائؿ  لحاؿ فكنت كمما كقفت بحجر أك طفت بأثر، تمثمت بأبياتيا كا 
 العبر إلى آياتيا، كأشدت بيني كبيف نفسي:

ٍبًد شىٍمسً  كىعىظى البيٍحتيًرمٍ  شىفىٍتًنٍي القيصيكيٍر ًمٍف عى  ًإيىكىافى ًكٍسرىلى          كى
ثـ جعبل أركض القكؿ عمى ىذه الركم، كأعالجو عمى ىذا الكزف، حتى نظمت ىذه 
القافمة الميممة، كأتممت ىذه الكممة الريضة كأنا أعرضيا عمى القراء، راجيا أف 

 1بيا دبؿ األعضاء؟ كىذه ىي؟سيبلحظكنيا بعيف الرضى، كيستحبكف عمى عيك 
ـى أيٍنًسيٍ  بىاى كىأىيَّاى  ًإٍخًتبلىًؼ النىيىًار كىاىلىمىٍيؿو ييٍنًسٍي         أيٍذكيٍر ًإلىىى اٍلصى

ىكذا كاف شكقي يستميـ النص الذم يستثيره كيعارضو، عمى نفس الكزف كالقافية بؿ 
ة المعارض لو، كلعؿ ىذا إننا ال نعدـ عنده أحيانا تتبعان كاعيا لبعض معاني أك أخيم

ما جعؿ ناقدا مثؿ طو حسيف يقسكا عميو، حيف كازف بينو كبيف أبي تماـ فيما عارض 
لو كالقصيدة المعاصرة، إذ تتشكؿ عمى ىذا النحك الذم يؤلؼ بيف األضداد كيكجد 
نما عمى إرادة  بيف عناصر التراث، ال تدؿ عمى رغبة في اإلغراب أك اإلغتراب كا 

 ماء كاإلقتراب لذلؾ تنتيي القصيدة نياية متفائمة مؤمنة بالنصر النبيؿ:لتثبيت اإلنت
ًب الغىٍرقىيى يىميكيتي كىًاقفان  ٍأرى مىىى أىٍبكىاىًب مى  "يىٍشتىاؽي آىهو، لىٍك عى

ارً   تىٍحٍضري دىٍفنىوي أىٍعًمدىةي السًَّد العىًتيًؽ كىاألىٍحجى
ًؿ البًُّف كىالىنىًخًيًؿ، تىٍنشي  قيكي اًر النىاٍئًي تىٍحًضيىرية حي ن ًمٍف ًاٍنًتصى ٍكؿى قىٍبرىهي ظِّبلن  رى حى

ًمًيًؿ.. ميـً اٍلجى يىٍبريؽي ًلٍمحي  كى
 " ًميؿي   ًلٍمقىاىًدـً الجى

عمى ىذا النسؽ ينبغي لؤلديب المعاصر أف يكظؼ التراث كأف يشكؿ القصيدة، كىنا 
رؤية( جديدة نشير أيضا عمى أف التشكيؿ الجديد كالمفارؽ يدؿ بالدرجة األكلى عمى )

مفارقة لمككف ك الحياة ك قدر االنساف. كىي رؤية تؤمف بكحدة العالـ. تراثا كمصيرا 
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.... كاف ليس تمة خبلص فردم مفيدا ك ال رؤية خاصة مقنعة. مف ىنا تبرز صكرة 
االنساف في االدب المعاصر متفاعمة مع كؿ البشر. متأثرة بكؿ المكاريث. ممتحمة 

   1نصر ك الحرية ك الكحدة.كؿ الشعكب. مبشرة بال
 عمى قدر الوعي تأتي اإلضافة:

جدلي بيف الكاقع الذم  يخضع لتأثير األدبأشرنا في بداية ىذه الدراسة الى أف 
يعاصره ك التراث اإلنساني الذم يطكر معارفو....ك نكد األف أيضا أف نشير الى 

 حقيقيف اخرينا مترتبتيف عمى المقكلة النقدية السباقة.
دراكو لطبيعة  يقة األولى:الحق ىي أنو عمى قدر كعي األديب بالكاقع الذم يعايشو كا 

الصراعات ك الخبلفات فيو. يتضح مكقفو الفكرم ازاءه كتحدد فمسفتو في التعبير 
الفني معو اف االديب عمى نحكىا مكاطف مف الدرجة األكلى ، لذلؾ فيك يجسد عف 

مرحمتو كىنا تشبو عينة الفنية المنارة التي طريؽ المكازاة الرمزية ىمـك عصره كمياـ 
ترل األخطار عف بعد أكعف قرب حينما ال تبدك كذلؾ لممكاطف العادم، ىذا ما 

 يؤكده الشاعر الفرنسي المعاصر ) ساف جكف بيرس( بقكلو:
 "الشىاًعري مىعىكيٍمػ

ـٍ  ًة مىعىكي مى  كىأىٍفكىاىريهي كىأىٍبرىاىًج الميقىاىكى
مىىى  تىىى المىسىاءى  فىٍمييكىاًضٍب عى  الميرىاىقىبىًة حى

ظِّ اإًلٍنىسىاٍف  مىىى حى ٍلييٍثًبٍت نىظىرىهي عى  كى
اًؿ" مىٍييىا إولىى أىٍعمى اًسري عى ىـو الِّتٍي تيجى فى األىٍحبلى لىكي سىٍكؼى تىحيكى  كى

كقد كضح مف خبلؿ الحديث عف دكاكيف المقالح السابقة كديكانو الفخير عكدة كضاح 
كرم الذم يصدر عف كاضح اإللتزاـ بقضايا شعبو ،صريح اليمف أف المكقؼ الف

 2اإلنتماء لصراعات كطنو 
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 "يىمىفي كىاىًحده 
ٍف؟ ليكي اذىا يىقيكي ًة اىٍلعىٍيًف مى مىىى سىاحى ان عى ميًقيمى مىوي رىاىًحبلن كى  ًعٍشتي أىٍجمى

ٍت مىٍجزىأىةي القىٍمًب، مىٍكسيكرىةى الكىٍجوو  ارى  صى
ٍت ًإسمىيىا ًفٍي الىمىحى  اىرى  اًفًؿ )صنعاء( يىٍكمان صى

ٍدٍف( ان )عى ٍيكمى  كى
ٍنتى ًفٍي التيرىاًب السىكىاًكيٍف" ا أىتىخى ٌممى ..فىًييى كىاىًحدىةه.. كى ـٍ ًدقييي أيصى  الى ي

كذلؾ نجده يصكر أحزانو إزاء نكسة كمكت جماؿ عبد الناصر، كما يشيد بنصر 
 ناء:في قصيدة ) ما تبشرمف سكرة النصر( يقكؿ مخاطبا سي 1973أكتكبر 

 " يا ابنة الطكر 
 منذ متى عرفت ستمسؾ االنحناء؟

كؿ ذرة رمؿ عمى أرضؾ البكر كالطكر شامخة ترفض االنحناء زعمكا أنيا 
استسممت، خضعت ثـ لـ تستغيؿ، حينا تاـ الدخيؿ عمى صدرىا كبرياء ىاىي 

 انتفضت، إشتغمت نارىا 
رتكل رمميا مف بحار الدماء "  أكمت خصميا كا 

سبانيا كالبرازيؿ كغير ذلؾ مما أكثر مف ىذا  فإنو يبصر ىمـك المناضميف في فيتناـ كا 
يظير كثيران في شعره، كىكذا يتبدل كعيو كقد تشكؿ في شعره، ممحمة نضاؿ تكحد 

  1بيف البشر كتكاخذ بيف الشعكب في طريؽ النضاؿ كالثكرة مف أجؿ الحرية كالسبلـ
إلجتماعي عمى سبلمة كصبلبة المكقؼ كما يساعد الكعي بالكاقع ا الحقيقة الثانية:

الفكرم لؤلديب فإف التثقؼ بالتراث كاإلفادة مف رمكزه كأساطيره كمعارفو يسيـ أيضا 
في تطكير الفف الشاعر  كاإلرتقاء بأدكاتو التشكيمية كقدراتو التعبيرية كالتراث الذم 

جمعاء  نعنيو ىنا ىك الذم يمثؿ كؿ ما ىك مشرؽ ةإيجابي في مكاريث اإلنسانية
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كتجربة الفناف حيف تطـ ىذه المكاريث في كحدة تشكيمية رحيبة خبلقة تكحى بكحدة 
تاريخ اإلنساف، الذم يتطمع دكما إلى العدالة اإلجتماعية كالحرية السياسية كالكحدة 

 1اإلنسانية.
 السمات األساسية لمفن المعاصر:-

التجربة الفنية كاألداة بعد ىذه الدراسة التي حاكلنا فييا أف أف نفسر بعض سمات 
التعبيرية في ديكاف الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح، نريد أف نؤكد بعض الحقائؽ 

 النقدية التي تتصؿ بالفف األدبي المعاصر عامة.
إف ىناؾ تغيران جذريا في األدب المعاصر كنقمو ىائمة في مككناتيكأدكاتو الفنية في 

لفني ،زالت إلى حد بعض السمات الخاصة بكؿ التعبير، فمف حيث الشكؿ كاإلطار ا
نكع أدبي كاصبح مف المألكؼ أف تسمع أمثاؿ ىذه المصطمحات الجديدة في عالـ 
النقد الحديث مثؿ: القصيدة القصصية، القصيدة الدرامية، القصيدة المدكرة، القصيدة 

ي، التركيبية قصيدة تكظيؼ التراث، ثـ ىناؾ: القصة الحكارية، قصة تيار الكع
المسراكية الركية الممحمية، كال يعني ىي إنذباح األنكاع األدبية تماما: ألف كؿ نكع 
نما يعني ىناؾ قدرانمف  يبقى لو في النياية سمتو )الفارقة( كخاصيتو )المميزة( كا 

 التفاعؿ اإليجابي ال بيف أنكاع الفف األدبي كحسب أشكاؿ الفف المختمفة.
ى ما ما أسميناه )القصيدة التركيبية ( التي تستعيف كقد أشرنا في أثناء التحميؿ إل

ببعض سمات :األسطكرة كالقصة كالمسرح باإلضافة إلى محافظتيا عمى بعض 
سمات الشعر األزلية مثؿ :المكسيقى كعمة ىذا فإف األديب المعاصر الذم يبدع في 

ا ألف ذلؾ نكع أدبي بعينو عميو أيضا أف يتفتح عمى أألنكاع األخرل :متأثرا أك مؤثر 
 ىك السبيؿ الكحيد لمتطكير كالمعاصرة . 
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ىذا ما يتصؿ بالشكؿ كاإلطار في األدب المعاصر ،أما بالنسبة لممضمكف كالمحتكل 
كقد كضح اآلف بقكة كما يؤكد لنا الناقد األمريكي )بارفيف شاربمس ( في كتابو 

SYNBAL and IN MODERN LETERTTURE   إف الحقيقة المجردة كحدىا
تكفي لمتعبير عف تجربة األديب كال تفي بتصكير إنفعبلتو كرؤاىا لذلؾ البد مف ال 

اإلستعانة بكؿ التراث في ذلؾ كؿ ما يستطيع أف يستعيف بو مف عناصر التراث 
يترل بو فكره الفني كرؤيتو األدبية ،كىنا لف تصبح أداتو المغكية إشارية  البشرم

نما سكؼ  تصبح كما سماىا )ريتشارد ( لغة مستخصة تقريرية ذات بعد داللي كاحد كا 
،تجسد المعنى كتصكر المدرؾ بأبعادىا الخصبة كال شؾ أف التغيير كالتطكر في 
أدبنا اليكـ يرجع بالدرجة األكلى إلى أف األديب المعاصر لو مكقفو الفكرم الممتـز 

ـك كقد كرؤيتو الفمسفية الجديدة لمككف كالحياة كدكر اإلنساف ،حيث نجد األديب الي
خرج مف ضيؽ )األنا ( إلى رحابو )نحف( ،كأصبح يعني لمحرية كالسبلـ كالعدالة 

نما لكؿ شعكب العالـ .  كالمحبة ال لشعبو فحسب كا 
بناء عمى تمكـ النظرة الجديدة كالرؤية الفارقة يتناسؽ عالـ الفف ك تنسيؽ كحدة الكجكد 

رؽ أفاؽ المستقبؿ بفكر كيتكاصؿ اإلنساف ال بالحاضر كالماضي فحسب ،بؿ ليستش
 جديد كفف معاصر .... يستكحي الكاقع .... كيستميـ التراث .

 نحك جماليات جديدة لمشعر المعاصر :  -2
 "أنا مسافر مغترب ،غسمت طيني في مطر الفصكؿ 

 أرقص في األعراس أك أنشد في مدائح الفحكؿ 
 أك أنشد المرتبة التي أعددتيا لكؿ مأثـ 

 مذم يدفع مف عصارة الدـ ل–أك أسكب النبيذ 
 خنجر أنا لكؿ نابح كصاىؿ كشاحج 

 لمندب كالطبكؿ 
 مؤتمف عمى الحريـ ،عالـ في شجره األنساب أك في 
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 1كيمياء الجنس لمعنديف كاألككؿ "
بيذا الصكت المتفرد المركب يمقانا الشاعر محمد عفيفي مطر الذم يعد كاحدا مف 

ا صبكرا في سبيؿ إحداث ثكرة حقيقية في بنية شعرائنا المعاصريف ،الذيف يبذلكف جيد
القصيدة العربية الجديدة ،كشاعرنا يحاكؿ جادا كسر كؿ ما يتصؿ بالتقاليد الجمالية 
لما عرؼ "بعمكد الشعر العربي" بحيث نستطيع القكؿ بأف الشاعر يسيـ في إحداث 

ه قضية نمكذج جديد لمقصيدة عمى ىذا فإف أم شاعر حالة ككنو مجددا ،يثير شعر 
نقدية كخصكمة أدبية ... كيثير قضية خبلفية عمى مستكل صناعة الشعر كنقده في 
آف كاحد ،ذلؾ أف الشاعر إذ يجدد أدكات فنو ،كطرائؽ تعبيره كأنساؽ عالمو ،فإنو 
يقدـ صياغة جديدة لكاقعو كرؤية فنية مفارقة لو لتكضيح القضية النقدية التي نثيرىا 

لمعاصر محمد عفيفي مطر يعد كاحدا مف طميعة نذكر أف الشاعر المصرم ا
المجدديف في مجاؿ البحث عف صياغة فنية ثكرية جديدة ،لقد قاد حركة التجديد في 
شعرنا العربي المعاصر :نازؾ المبلئكة ،بدر شاكر السياب ،نزار قباني ،كأحمد عبد 

ب المعطي حجازم .كصبلح عبد الصبكر ،ثـ مالبث أف إنضـ إلييـ :عبد الكىا
البياني كفدكل طكقاف ،كمحمكد دركيش ،كسميح القاسـ ،كعمي أحمد سعيد "أدكنيس " 
كعفيفي مطر ،كأبك سنة ،كأمؿ دنقؿ ،كبدر تكفيؽ ،ككماؿ عمار ك.....ىذه األسماء 
الشاعرة التي تكابد اليكـ مف أجؿ تجديد مسار الشعر العربي لكي يعاصر الشعر 

  2إلستخداـ أدكات تشكيؿ متطكرة كراقية    العالمي مف حيث الجسارة كالقدرة عمى
محمد عفيفي مطر مف أكثر شعرائنا المعاصرييف حرصا عمى تجكيد صياغتو كتجديد 
قصيدتو في الكقت نفسو مف أكثرىـ إستمرارية كغزارة في اإلنتاج، كمنذ بدأت مسيرتو 

تقريبا أصدر ما يقارب عشرة دكاكيف ىي :مكابدات  1960الشعرية مع مشارؼ 
الصكت األكؿ، الجكع كالقمر، مف دفتر الصمت، يتحدث الطمي، مبلمح عف كجو 
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األنباد قميتس، كتاب االرض كالدـ، مع ىذا التكاصؿ الفني، كذلؾ اإلستمرار العنيؼ، 
، بؿ يرل فيو كثير مف  اليعد عفيفي مطر شاعران جماىيريا، بالنسبة لقراء الشعر اليـك

ان لمحديث عف ظاىرة الغمكض كالتعقيد في الشعر خصـك الحركة الشعرية نمكذجا جٌيد
العربي المعاصر، مف ىنا فإف شعره كصكت منفرد يثير كثيران مف قضايا الفف 
المعاصر كمقكمات القصيدة الجديدة، كيشكؿ ظاىران خطيران بالنسبة لجماليات 

نما بالنسبة ألدكات النقد كمعايير الدراسة األدبية.  القصيدة فحسب، كا 
رم أف حكمان عامان عمى تجربة عفيفي مطرفي مجمؿ دكاكينو، بؿ أف تككف في تقدي

في ديكاف كاحد مف إنتاجو الغزير بعد جريرة ادبية كأغمكطة نقدية، إف الشاعر الحؽ 
يجدد أدكاتو ،كبالتالي رؤيتو الفنية كمكقفو الفكرم مع كؿ تجربة أدبية يشكميا كمع 

الـ تتغير حركتو المادية كاإلنسانية كؿ كؿ قصيدة يصكغيا، لـ يعد متصكران في ع
لحظة أال يكاكب الفناف ،بما أكتى مف رىافة كحساسية، حركو عالمو، بؿ إف التأثر بو 
ىك القاعدة كىك المجاؿ الحقيقي لتجديد بنية الفف كقدرة الفناف عمى ىذا سكؼ نتأـ 

كىي  1972تجربة عفيفي مطر عبر قصيدة كاحدة مف ديكانو "كتاب األرض كالدـ" 
قصيدة بكابة طميمة لنتعرؼ مف خبلليا عمى طبيعة البنية الفنية لشعره، كسمات 

 األدكات الفنية المصكرة لتجربتو كالمميزة لصكتو الشعرم.
 لبست قناع التنكر عمٌي أسكح بميؿ المدينة1

 كأدخؿ عبر شكارعيا كظبلـ األزقة
 أخكض في جٌك أحبلميا كرؤاىا الدفينة

 ..يقكلكف في الصبح :كاف ىناكعمى رجاؿ الردؾ.
 1تفقدنا كاحدن كاحدن، كتفقد صمت الرعية 
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 كأحزانيا كمخاكفيا كفقد قفؿ السكينة  
 كأبكابيا الخشبية 

 فقابمني دركي )رأل كؿ مف جمسكا فكؽ عرش الببلد 
 كعمؽ في طكقو المتيدؿ مفتاح ميراثيـ 

 كأقنعة األكجو الممكية 
 كأشار فأسقط عني قناعي 

 باب ...ىؿ جئت بالقفؿ حتى يتـ العماد ىنا ال
 فكؿ مميؾ لو عركة في الرياح 

ستراحكا  إذا كضع القفؿ فييا تنفس أسبلفو كا 
رثكه ....   كقدسو كا 

 سكر المدينة  –مف اليأس  –تحدت 
 كتابي كحججي

 قرأت تكاريخيا كرؤاىا الخفية 
 كأكردىا كنكافؿ أعيادىا البربرية 
 عربات النفاية كقمبت في كنزىا المتجدد مف 

 كميراثيا الممتعض بيف المزابؿ 
 رأيت عصارة أحزانيا كخطاىا 

 بقايا طعاـ رخيص ،كعفى مكاليدىا كمداميؾ مف غائط 
 كرأيت القشكر 

 كحطت حركؼ التيجي –كقد مضغت مرتيف
 1ذبابا يطف بأسماء أبنائيا أجمعيف 
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 قراءة نقدية:
فة جادة لمحاكلة تخيؿ محتكل عالـ أكؿ ما يبير المتذكؽ ىك حيرتو الشديدة في كق

القصيدة ،الذم قد يبدك كمنذ البداية أشعت األطراؼ ممزؽ األجزاء ،ألنيا ال تصكر 
نسقا لمفكر لمفكر أك العالـ مألكفا أكلو نظير ،إف الكجكد الكحيد لعالـ الشاعر ىك 

نما مف خبلؿ حركتو ،كالتشيد ا لككف نسيج مخيمتو ،التي الترل العالـ في ككنو ،كا 
نما برؤية المشارؾ المؤثر ،أيضا فإف الشاعر حيف يستميـ  مشاىدة المتأمؿ المتأثر ،كا 

اليتكقؼ عند التراث الجزئي ’،بعض عناصر تراثية تجربتو كتكحد بينو كبيف ماضيو 
نما يستميـ كؿ مايتصؿ بتراث أمتو : دينيا كفكريا كأدبيا ،ككؿ  لمفف الذم يعبر بو ،كا 

مكاريثيا الشعبية ،كفي نفس الكقت ال يستنكر كال يعجز عف ما يتصؿ بحضارتيا ك 
التأثر بالتراث العالمي في مجاؿ الحضارة كالثقافة ،أكثر مف ىطا فقد حطـ الشاعر 
الجديد تمايز األنكاع األدبية كتفردىا كحاكؿ أف يحطـ حدكد النكع ،كمزج بيف األنكاع 

ف يتخطى الحدكد إلى عالـ األدبية في كحدة فنية رحبة ببل ضفاؼ ،إستشراؼ لف
 1مشرؽ يكسر القيكد.

مع مطمع القصيدة يفاجؤنا الشاعر ،كبكىـ بأنو سكؼ يتحدث عف "بكابة طميطمة " 
تمؾ المدينة األندلسية ،التي كاف ليا ماض عريؽ في أثناء الحكـ العربي لؤلندلس 

ا ،إنو ،كلكف عفيفي مطر مف خبلؿ العنكاف ينبئ بكعيو اليقظ بتراث أمتو كماضيي
يتحسر عمى ما أصاب المدينة العربية القديمة "طميمة " كفي الكقت نفسو يحذر خشية 
أف تتحكؿ كؿ مدينة عربية اآلف إلى طميمة أخرل كلمزيد مف اليقظة حتى نمج عالمو 
يبيف لنا الشاعر أنو لبس قناع التنكر ليدخؿ المدينة كيخكض في جك أحبلميا كرؤاىا 

الجممة األكلى يكحي بأف صكتو لنا يككف مباشرا تقريريا أكحالما الدفينة ،كىك ىنا منذ 
نما رامزا متنكرا كاقعيا ،يقدـ عالما ذا إيقاع حاد مركب ،عصي  ركمنسيا غنائيا ،كا 
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الفيـ ،ليككف مناظرا لعالـ اليـك في حركتو كتعقده كمشاكمو ، كذلؾ نجد لمقصيدة 
كة الدرامية الظاىرة لعالـ القصيدة مستكييف في التعبير كالتصكير ،مستكل تطكر الحر 

،كمستكل آخر غير مباشر أقرب إلى إستطراد تيار الكعي في الركاية الحديثة ،كلكي 
يبينو الشاعر إلى ذلؾ المستكل الداخمي فب التعبير يضعو بيف قكسيف ،ليؤكد ىذه 
و الداللة ،مف ذلؾ أف الشاعر حيف يدخؿ المدينة يقابمو حارسيا الدركي ،الذم يصف

 1بيف قكسيف بأنو :
 )رأل كؿ مف جمسكا فكؽ عرش الببلد 
 كعمؽ في طكقو المتيدؿ مفتاح ميراثيـ 

 كأقنعة األكجو الممكية(:
ثـ بدأ الشاعر يتعرؼ بنفسو عمى بعض ميراث المدينة المتعفف،كما يتدخؿ الدركي 

شكبل مرة أخرل ليكمؿ الصكرة التي يتعرؼ عمييا الشاعر مف المنظكراف الجدلياف لي
الصكرة الفنية لبنية القصيدة ،التي ترسـ مبلمح مدينة حزينة ثكمى تتحطـ عمى قبكرىا 

 أغصاف الزيتكف "كتصرخ جكعا لكسره خبز كحفنة ماء"  
ىنا يسقط القناع كيغيب التاريخ كالقناع ليرل الشاعر بعد سقكط القناع كيقظة الحمـ 

ؾ نحس بغرابة اإلنساف الذم أننا نعيش الحاضر ....كندخؿ "مممكة الجكع " كذل
تصكره القصيدة منفيا بيف الزماف كالمكاف ،.إنو يرل الطامة كالكارثة كيستشرفيا مثؿ 
"زرقاء اليمامة " كيرل األعداء قبؿ مقدميـ ،كالخكنة يغطكف األعياف اليقظة بدثار 
 كثيؼ مف المـؤ كالخداع ،كىنا يصبح اإلنساف بالضركرة مريدا إما لمصحكة القاتمة
المحررة ،كأما لئلستكانة الذليمة المدمرة ،كالطريؽ الثالث بينيما عدـ ،حيث ال أنت 

 حي كال أنت تدخؿ مممكة الميتيف ...."
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لكف صكت الشاعر يظؿ جيكريا يقظا غير زائغ أك متردد،إنما اليربكو تعدد الحمكؿ 
ا كفميس ثـ إلى طريؽ كاحد صحيح ،يسير فيو كيمضي صبكرا مناضبل إليو ،كىن

يتجمد البكاء لينفجر النداء ،لذلؾ يختـ الشاعر قصيدتو ذات اإليقاع الممحمي بيذه 
 الفقرة 

 "كفكؽ يدم كاف كشـ الفراشة 
 كجنية البحر كالزىرة الطالعة 

 1بكاء تجمد ......"
عمى ىذا تعكس القصيدة مف خبلؿ أدكاتيا الفنية الخصبة مكقفا جسكرا عنيدا ،يغذم 

 بو كجداف أمنو . 
ف أىـ شيء يجب أف نؤكد عميو .....ىك درس األداة في شعر عفيفي مطر كشعر لك

غيره مف الشعراء المجدديف في الشعر العربي ،لقد كثرت الثرثرة كالفكضى حكؿ 
 األدب كنقده .

لى التكصؿ إلى  كلنقؿ في شجاعة إف األدب الجديد يحتاج إلى ببلغة جديدة كا 
كيب المتميز لمشعر المعاصر ،إف مف الظمـ بؿ جماليات متطكرة ،تتبلئـ كطبيعة التر 

مف الخطأ أف ندرس أدبا جديدا كؿ الجدة بببلغة قديمة غاية القدـ ،إف الشاعر 
الجديد صاحب رؤية جديدة لمفف كفمسفة معاصرة لمحياة ،لذلؾ فيك يؤلؼ بيف سمات 

يكظؼ األنكاع األدبية كميا في قصيدتو ،سكاء القديـ مينا أك المستحدث كما أنو 
األسطكرة كيستميـ أسمكب الممحمة ،كيستعيف بحركة الدراما كسردية القص ككسيقى 
الشعر المركبة كيمزج كؿ ىذا في كحدة فنية خصبة ،تؤلؼ بيف معظـ مكاريث البشر 

،عبر ىذا المنطمؽ النقدم الجديد يطالب متذكقو بأف يقؼ مع  في إطار عالـ الفف
ظر شمكلية لمككف كجماليات جديدة لمفف ،إف مبدعو عمى فمسفة كاقعية لمحياة كن
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الشعر المعاصر نفسو قد إنفمت مف إطار التجارب الفنية التي سبؽ أف قدميا أمثاؿ 
بدر شاكر السياب كأحمد حجازم كصبلح عبد الصبكر كالبياني كنزار قباني ،كيحفر 

العربي  اليـك مسارا جديدا يقكده شعراء يبذلكف جيدا صبكرا ،المف أجؿ تجديد الفف
 فحسب بؿ مف أجؿ تجديد الكاقع العربي كمو. 

كفي النياية فإف عفيفي مطر شاعر غزير اإلنتاج كصاحب مكقؼ تقدمي ،إال أف 
تشكيؿ عالمو الشعرم ممغز كمتنافر األجزاء ،بحيث تمثؿ المغامرة الشعرية ،عنده 

 1. تجربة فنية مدىشة ،تطرح نمكذجا غير معطى عمى مستكل المكقؼ كالتشكيؿ
 الشعر المعاصر .... وقضايا المسرح الشعري:  -3

الجداؿ في أف أحمد شكقي ىك رائد المسرح الشعرم في األدب  الشعر والمسرح:
قتدار ،كقد كاصؿ  العربي الحديث ،حيث ثبت دعائـ ذلؾ الفف الجديد ألكؿ مرة بقكة كا 

ي أبك عزيز أباضة السير عمبل درب نفسو األمر يصدؽ عمى محاكالت أحمد زك
شادم ،كعمى محمكد طو ،كمحمكد غنيـ كغيرىـ مف شعراء اإلحياء كالركمانسية عمى 
حد سكاء ،كلكف النقمة الحقيقية في التطكير جاءت عمى يد الشاعر األديب "عمي 

أف يترجـ مسرحية شكسبير "ركميك كجكليت"  1937أحمد باكثير "حيف حاكؿ سنة 
مؽ ،كقد استعاف في ذلؾ بالبحكر ذات مستخدما ما أسماه :الشعر المرسؿ المنط

التفعيبلت المكررة مثؿ :الكامؿ ،الرمؿ ،المتقارب ،المتدارؾ ،كذلؾ إستخدـ ىذا 
 1940النسؽ الجديد لكتابة الشعر أيضا في مسرحية "إخناتكنكنقرتيتي " 

ككانت الكحدة في ىذا الشعر ىي الجممة التامة المعنى ،كقد تستغرؽ ىذه الجممة  
ثبلثة دكف أف يقؼ القارئ إال عند نيايتيا ،كىذا المعنى "المنطمؽ " ىنا أما بيتيف أك 

 2معنى "المرسؿ " فكاضح أنو مرسؿ مف القافية. 
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ىذا يكضح أف الشعر الجديد المعاصر قد كلد في أحضاف المسرح ،كفي تقديرم أف 
الشعرم نسؽ الشعر المعاصر )الحر(أكثر مكاءمة لمدراما إلى الغناء ،فيذا األسمكب 

الجديد يحمؿ إمكانات خصبة لبناء أعماؿ مسرحية ،يؤكد ىذا أف معظـ الشعراء 
المعاصريف قد إتجيكا نحك المسرح أمثاؿ : صبلح عبد الصبكر ،عبد الرحمف 
الشرقاكم ،محمد ميراف السيد ،عز الديف إسماعيؿ ،محمد أبك سنة ،أحمد سكيمـ 

 ،يكسؼ الخاؿ ،فاركؽ جكيدة ،كغيرىـ. 
 في المسرح المعاصر : التطور

القاعدة األساسية في أم عمؿ درامي ىي الصراع ،الصراع اإلنساني بيف كجيتي 
نظر أك فكرتيف أك قيمتيف أك أسمكبيف في صياغة الحياة كالتعامؿ معيا ،ىذه ىي 
النقطة الجكىرية في أم عمؿ مسرحي منذ عقدىا آرسطك في كتابو "فف الشعر " 

ضافة ،فبعد كثير مف أدباء كلكف في المسرح المعاصر  ىناؾ تطكر كتجاكز كا 
المسرح عف االلتزاـ بالكحدات الثبلث :كحدة المكضكع كالزماف كالمكاف ،كما إبتعدكا 
مف بناء المسرحية بناء منطقيا بحيث تستيؿ بالبداية ثـ الكسط فالحؿ ،كما لك 

مف ىذا بعدا  يصبحكا ممتزميف بتكضيح حؿ حاسـ لمصراع )النياية المفتكحة ( ،أكثر
عف التقاليد األرسطية أف المكضكع الجاد أك الرصيف )المأساة(لـ يعد مقيدا في 
المسرح بأسمكب الشعر ،كما أف المكضكع اليزلي أك الساحر )الممياة( لـ يعد مرتبطا 
بالنشر ،كما حدد ذلؾ أدباء المسرح اليكناني كنقاده ،بؿ سنجد أف ىناؾ مسرحيات 

 1أساة كالممياة. معاصرة تجمع بيف الم
منذ ثبت أحمد شكقي دعائـ المسرح الشعرم جعؿ التاريخ بركافده  القناع التاريخي :

المتعددة عمى المستكييف :الرسمي كالشعبي ،الفصيح كالعامي ،السياسي ،كاألدبي 
،محكر اساسيا لمكضكعات المسرح الشعرم كمف عجب أف معظـ الشعراء مف بعده 
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،فأصبح القناع التاريخي الزمة أساسية في كثير مف األعماؿ  لـ يتجاكزا ىذه الناحية
المسرحية المعاصرة ،لكي يقدـ األديب المسرحي كجية نظر معاصرة فيما يدكر حكلو 
جتماعية كسياسية .مف ىنا صار ىـ األديب المعاصر أف يعبر  مف قضايا فكرية كا 

ية ،كىذا اإلتجاه عف رأيو فيما يدكر في كاقعو مف قضايا سيما القضايا السياس
السياسي في المسرح الشعرم يمثؿ خطأ مطردا في مسيرة الشعر العربي مسرحيا منذ 

 1النشأة حتى اليكـ. 
مف ىذا كمو يتراءل لنا أف الشعر المعاصر ىك أنسب األساليب التعبيرية التي تتبلئـ 

كاإليقاع كطبيعة المسرح مف حيث المغة المركزية كالحكار المختصر كالحركة المطردة 
المتكتر، كفي تقديرم أف الشعر الغنائي قد تضاءؿ حجمو في اإلبداع ،مف ىنا فإف 

 المستقبؿ متعمؽ بعالـ المسرح.
 مسرحية "بعد أن يموت الممك " لصالح عبد الصبور:

حيف أخرج ديكانو  1957إستقرت قدما صبلح عبد الصبكر في حمبة الشعر سنة 
عاف ما زاكج في اإلنتاج بيف الشعر كالمسرح حيث األكؿ "الناس في ببلدم " لكنو سر 

،األميرة  1969ليمى كالمجنكف  1969،مسافر ليؿ  1964أصد : مأساة الحبلج 
  1973،بعد أف يمكت الممؾ  1970تنتظره 

كعمى ىذا فقد صار مف أىـ ركاد الشعر المعاصر عمى المستكييف: الغنائي 
 كالدرامي. 
كما  1973التي نحف بصدد الحديث عنيا صدرت  "بعد أن يموت الممك "كمسرحية 

،كىذا العرض يدؿ عمى أنو النص كاف جيد  1975عرضت عمى المسرح القكمي 
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مف ناحية ،كلو صمة بالكاقع مف ناحية ثانية كسكؼ نحاكؿ الكشؼ عف مدل الجكدة 
 1الفنية كالعبلقة بالكاقع االجتماعي مف خبلؿ التحميؿ لبنية المسرحية .

األصؿ في األدب المسرحي أف يكشؼ عف ىذا الصراع، الذم  والحركة: أوال الصراع
مساعديف 2ىك المبدأ الجمالي كالفكرم ليذا النكع األدبي كتأتي الشخصية كالحكار 

 .عمى الكشؼ عف ىذا الصراع
إف الحركة ىي ظاىرة العمؿ المسرحي كالصراع ىك باطف ىذا العمؿ كأساسو، 

ناقده إلى بياف الحركة لمكصكؿ عمى أساسيا كىك كيتكاجد دارس العمؿ المسرحي ك 
الصراع، أم أف ىما الدارس كالناقد إنما ينصرؼ إلى الصراع في المسرحية ىنا 
صراع في المسرحية ىنا صراع كاقعي حقيقي، إنو صراع بيف حاكـ طاغية كشعب 
، مغمكب عمى أمره: فالممؾ الطاغية يغير شعار الدكلة كؿ فترة حسب مزاجو أك ىكاه

     :كالمؤرخ يبرر تصرفو األىكج عمى أنو حكمة
 الممؾ: منذ متى كاف المكف األبيض لكف الدكلة؟ 

 (المؤرخ: في أكؿ مائتي عاـ مف حكمؾ يا مكالم )ىامس لمممؾ
 أعني في العاميف األكؿ كالثاني

 كاف الشعار الدكلة في ذلؾ الكقت.. البس أبيض
 يغدك قمبؾ أبيض
  الممؾ: لما بدلناه؟

 مؤرخ: دعني أسأؿ أكراقي يا مكالمال
                                                 3كنا عندئذ ندعك لمنسياف األبيض  

 كلطرح الماضي في األكفاف البيضاء 
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 كمكاجية األياـ القادمة بفكر أبيض 
 الممؾ : ماذا إخترنا بعدئذ مف ألكاف ؟ 
 المؤرخ )ناظرا في أكراقو ( المكف البني 

 كاف شعار الدكلة في ذاؾ العيد 
 ألبس ثكبا بنيا 

 تصبح رجبل كطنيا 
ىذا المشيد الرمزم ليس إال كاحدا مف مشاىد عدة يفتتح بيا الشاعر الفصؿ األكؿ 
مف المسرحية لندرؾ مدل ظمـ الحاكـ سكاء مف خبلؿ مكقفو مع الجكارم كالمحظيات 

مع المنادم )البيمكؿ ( .....أك  المآلتي يعجز عف إركاء ظمئيف ،أك مف خبلؿ مكقفو
مع رجاؿ الدكلة أك مع الخياط ،كأخيرا مع الشاعر يبدأ الشاعر في الفصؿ األكؿ مف 

 المسرحية يبدك أصبح مصابا بقدر مف العقـ الذم أصيب بو الممؾ الذم يقكؿ لو :
 "كاآلف ......

 مازلت تكرر نفس الكممات 
 نفس الخطرات كنفس التشبييات 

ـٍ  ـى لى  1تكتب شيئا أجمؿ مف ىذا الشيء الفاتر؟ًل
مف ىذه المشاىد المختمفة في الفصؿ األكؿ تتبدل حركة الصراع بيف حاكـ كرعية 
مظمكمة تطيع الممؾ كتبرر لو كؿ فعؿ أرعف ،مف ىنا أصيب الجميع بالشمؿ :رجاؿ 

كالفف ممثبل في الشاعر كالعامة  –الكزير  –المؤرخ –الدكلة ممثميف في القاضي 
ثميف في المنادم كالخياط كالجكارم بنتيجة لذلؾ يقرر الممؾ حقو المطمؽ في كؿ مم

شيء ،"مادمت أنا صاحب ىذه الدكلة كأنا الدكلة ....أناما فييا ،أنا مف فييا أنا بيف 
العدؿ كبيف الماؿ ىذا الطاغية المتجبر جكىره الكىـ كحقيقتو العجز ،كحيف يتخمى 
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ماليا عند النير ...نكشؼ أنو عينيف ....عاجز بالممكة الجميمة التي إكتشؼ ج
....ال يقدر أف يخصب الممكة الجميمة كؿ ىذه األرمكز )النير ...الممكة .....الطفؿ 
....لمعجز ( كحيف عجز الممؾ عف فعؿ اإلخصاب أنجب في الكىـ طفبل .... 

ي كصار الكىـ أكذكبة كيحاكؿ الممؾ الطاغية العاجز )الحظ التناقض المأسكم ف
 بناء شخصيتو( أف يقنع الممكة بيذا الكىـ المتخيؿ .

 لكنيا تقكا لو: "إنؾ تدرم أنا ال نممؾ طفبل 
 أنظر ...ىذا فرشي خاؿ ،ال تتحرؾ فيو إال أطراؼ الكىـ " 

 كتتعقد المأساة حيف تطمب الممكة مف الممؾ أف يختار ليا مف يعطييا الطفؿ :
 " الممكة :إخترلي مف يعطيني طفبل 

 ني أتشرد في أنحاء الككف أكدع
 الممؾ :ىذا ظمـ .....ظمـ 

مرتي .... ظمي كمقيمي ،مأكام كبيتي   إنًؾ كنزم كا 
 تميمة حظي الطيب ،برج السعد الذىبي ،أعطيتؾ مممكة ميرن 

 الممكة: لكنؾ لـ يقدر أف تىػًيبى إمرآة طفبل 
 الممكة: إخترلي مف يمؤل بطني اآلف 

 بطف األرض غدا الممؾ : يمؤلىا اآلف ،كيمؤل 
اليكجد الممؾ خبلصا إال في المكت ،لذلؾ يستسمـ مختارالطائر المكت األسكد ،بينما 

 تصبح الممكة فرحة :"سأناؿ الطفؿ " 
يبدك أف مكت الممؾ اليبيي الصراع المسرحي كاليكقؼ الحركة الدرامية ،إف الممكة 

بيا الحياة كالحب )رمز لمكطف ،أك األرض تبحث عمف يمكف أف يعطييا الطفؿ ،كيي
،بينما يظؿ رجاؿ الدكلة خائفيف مف ممكيـ كىك مسجى عال فراش المكت ،فيتقدـ 
الشاعر ليبدك كلحده المنقذ كالمخمص كىذا إنجاز مف المؤلؼ لقدرة المثقؼ ممثبل في 
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الشاعر عمى العطاء عمى أف يزرع األمؿ في أرض جدباء عمى قتؿ الكىـ كتحقيؽ 
 الحياة : 

 نذا أمضي "كاآلف ىا أ
 ىي تدعكني أف أتبعيا

 طفبل ال أممؾ أف أعطييا
  1فأنا خاكو مذبعت الحرية بالخبز "

كيحاكؿ الشاعر أف يسترد كيانو الضائع كداللة أشعاره المغيبة ،كىنا يصبح األمؿ 
حقيقة ،حيف يقتؿ الجبلد الذم جاء ليعيد ممكة حية إلى ممؾ ميت ،كىنا يصرع 

 ،كمف ثمة تصبح الممكة مزماز الشاعر سيؼ الجبلد 
 "يعطيني طفمي مف يعرؼ كيؼ يقاتؿ بالمزمار 

 كيغني بالسيؼ" 
ىكذا تمتقي الدائرة كتتصؿ األلؼ بالياء ،كالحقيقة بالجكىر كالخصرية ،بالنير كالكطف 
بأىمو ،مف خبلؿ لقاء الممكة بالشاعر ،كتنحؿ عقدة العقـ ،كلكف التنتيي حركة 

 2را . الصراع لكف الصراع يظؿ مستم
ىكذا تظؿ الحركة مستمرة طكاؿ المسرحية مؤكدة حيكية الصراع الكاقعي ،الذم خفؼ 
نحيازه المطرد نحك شخصية الشاعر  مف حدتو الفكرية المؤلؼ بشاعريتو المرىفة ،كا 
،إال أف الذم الشؾ فيو أف المؤلؼ عني بإدارة صراع كاقعي حي متطكر ،كمف ثـ 

لمسرحية كمشاىدىا المتنكعة كالشاعر في كانت الحركة مستمرة طكاؿ فصكؿ ا
تشكيمو لبناء المسرحية تسيطر عميو نزعة سخرية كاضحة جعمتو يقدـ المشيد كيسخر 
منو في نفس المحظة ،كمف ىنا كانت المسرحية تقـك عمى الجد كاليزؿ ،التصكير 
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كاإلنتقاد ،الضحؾ كالبكاء ،فكاف الشاعر المؤلؼ صادقا مع عممو حيف كصؼ 
 ة بأنيا ممياه مأساكية " المسرحي

كىذا التركيب في بناء المسرحية داللة عمى كعي الشاعر بما أصاب المسرح الحديث 
ستيعاب كفيـ لجماليات المسرح منذ آرسطك حتى اليكـ ،لذلؾ فإف  مف تطكر ،كا 
المسرحية تشير إلى صبلح عبد الصبكر بفكر أرسطك المسرحي في "فف الشعر" كما 

ليكت كغيرىـ .... بؿ إف التأثر ال تشير إلى تأثره بم سرح شكسبير ،كمسرح بريخت كا 
يكتفي بيذه األصكؿ اليكنانية كاإلنجميزية كاأللمانية فحسب ،بؿ يمتد إلى التراث 
الشعبي ،حيث طكر شخصية الراكم كقدميا في ثبلث نساء يقدمف المسرحية 

ر يعد مادة ،كيشاركف في تطكير إحداثيا ،مف ىنا فإف مسرح صبلح عبد الصبك 
خصبة لمدرس القارف ،كبياف أكجو التأثير كالتأثر سكاء مف األدب القكمي أك 

 1العالمي.
 ثانيا : الشخصيات المسرحية : 

تعد الشخصية في المسرح الييكؿ األساسي الذم يحرؾ المؤلؼ مف خبلليا األحداث 
عمؿ ،فالشخصية في البناء الدرامي ليست أداة مساعدة في الكسؼ عف سمات ال

األدبي ،فحسب ،بؿ ىي أيضا الزمة أساسية كعنصر أساسي لمكجكد الدرامي 
أكالقصصي ،فالحركة في األدب ال تنشأ في فراغ ،إنما تدكر بيف شخصيات تعيش 

 2في كاقع إنساني معيف . 
شخصيات مسرحية "بعد أف يمكت الممؾ " عبارة عف خمس عشرة شخصية ،كيمكف 

تمثؿ كؿ ثبلث مينا كاحدة مف حيث األىمية أف نقسميا إلى خمس مجمكعات ،
 ،كىذه األىمية يمكف أف نرتبيا كمايمي : 
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 الممؾ . –الشاعر –الممكة  –شخصيات أساسية : أ  .1
 الكزير –القاضي –المؤرخ -ب 

 شخصيات متكسطة األىمية )ثانكية (:  .2
 المنادم.–الخياط –الجبلد  - أ

 الطفؿ المنتظر )اإلبف ( –إمرأتاف مف الجكارم  - ب
 

صيات عمى اليامش: نساء الجكقة الثبلث كىف الؤلتي يقدمف المسرحية شخ .3
 كيتعمقف عمى إحداثيا كيقمف بدكر الركم كأحيانا يشاركف في الحدث المسرحي 

 1كيمكف أف نتأمؿ أىمية الشخصيات في المسرحية في ضكء ىذا الجدكؿ :

 اليامشية الثانكية الرئيسية

 ب أ ب أ
3 

3 3 3 3 

 
أف المؤلؼ كىك يصكغ عممو المسرحي كاف كاعيا ليذه التقسيمات  إذا إفترضنا

الثبلثية فإف ىذا يؤكد عناية المقصكدة ببناء المسرحية عمى ىذا النحك المنطقي مف 
التقسيـ ،إف عممية اإلبداع عند أديب عبقرم تعكس قدره منضبطة عمى ىندسة البناء 

تتككف مف ثبلثة فصكؿ ،كأف كتعادلية التشكيؿ ،فإذا أضفنا ليذا أف المسرحية 
 المؤلؼ قد حافظ عمى الكحدات الثبلث التي حددىا آرسطك في المسرح .
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يبلحظ أيضا أف المؤلؼ كاف يصكر كؿ شخصية بطريقة خاصة تتبلئـ كدكرىا في 
إدارة الصراع المسرحي ،حقيقة أف المؤلؼ كاف متعاطفا مع شخصيتي الممكة 

ي العبلقة الجدلية بيف الممكة )الكطف( كالشاعر كالشاعر ،ألنيما يجسداف رؤيتو ف
المثقؼ الجدير بمسؤكلية اإلنجاب كالخصكبة ،لكنو رغـ ىذا حاكؿ كنجح في أف يقدـ 
كؿ شخصية بسمات فردية متفردة ،مما أكسب عممو حيكية كتناغما ؛كشخصية 
الكزير غير شخصية القاضي ككمتاىما مختمفتاف عف شخصية المؤرخ ،عمى الرغـ 

أنمو جميعا ظؿ مشكه لطغياف الممؾ كدكر كؿ منيـ اليتجاكز مجرد مبرر ما  مف
 يقـك بو الممؾ مف حماقات . 

نما قدميا مف خبلؿ دكرىا  في رأم أف المؤلؼ تعمد أال يسمي أم شخصية كا 
اإلجتماعي،ألف ىذا يؤدم إلى تكسع في الداللة كتعميـ لدائرة التأثير الفني ،كما أكد 

ف بناء الشخصية الدرامية في ىذه المسرحية يتسـ بالحيكية كاإلقناع تأكيده ىنا ىك أ
 1،في إطار البناء الكمي لمعمؿ المسرحي . 

إذا كاف الصراع يظير مف خبلؿ الحركة الدرامية في المسرحية ،فإف الحوار : -ثالثا
الحركة تتبدل مف خبلؿ الشخصيات ،كما أف الشخصيات ،بالتالي تتكشؼ مف خبلؿ 

،فالحكار ىك األداة الفارقة ،أك السمة الجامعة المانعة المنظمة لبنية أم عمؿ الحكار 
مسرحي ،مف ىنا فإف الحكار يمكف أف يقكدنا إلى تحميؿ جانب آخر مف جكانب 
العمؿ المسرحي ،فالحكار ليس كبلما تنطؽ بو الشخصية فحسب ،بؿ ىك منطقيا 

 2. الفكرم كمنطكرىا الفني داخؿ إطار البناء المسرحي
ذا كاف مؤلفنا قد نجح في إدارة الصراع كتصكير الشخصية ،فإف األداة المساعدة  كا 
في ذلؾ ىي الحكار كالحكار ىنا قد إتخذ األسمكب الشعرم كسيمة لمتعبير كشاعرية 

 الشاعر في ىذه المسرحية تتميز بسمتيف : 
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ذه المسرحية رىافة اإليقاع المكسيقي كعذكبتو ،فمكسيقى الشعر في ىالسمة األولى: 
قد بمغت درجة عالية مف الصقؿ كالتيذيب ،كىنا نشير إلى أف الشاعر كانت تغمب 
عميو طبيعتو كشاعر غنائي ،فيستجيب لتطكيؿ الحكار ،كتقديـ مقطكعات طكيمة إلى 
حد ما ،ربما أطكؿ مما يتطمبو المكقؼ الدرامي ،مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما يقكلو 

 الممؾ لمشاعر : 
 أيضا أذكر " كأنا 

 أذكر أنؾ قمتو بصكت متعثر 
 حتى ال ييز أبي أصحابي الشعراء 

 1كيقكلكف إذا إجتمعكا في مقياىـ إني أتسكؿ بالشعر 
 فضبل عف أف النقاد يقكلكف بأف العصر 

 بأنؼ مف إزجاء الكممات إلى أعتاب األمراء 
 لغك مضطرب المعنى ،لكني لـ آبو لو 

 ات تذىب في الريح فأنا ال يعنيني أف تمدحني كمم
 2تمدحني أفعالي يمدحني التاريخ ........" 

كال حديث عف ىذه المقطكعات الغنائية التي قد التتبلئـ كحكار المسرح الذم يتطمب 
درجة فائقة مف التكثيؼ كالتركيز كاإلختصار ،ألف اإلعجاز في اإليجاز ....كليس 

 في التطكيؿ كاإلسترساؿ . 
رتو في بداية ىذا الجزء مؤكدا أف لغة الحكار في ىذه كأعكد إلى ما كنت قد أث

المسرحية تتميز بمكسيقى عذبة متناغمة بعيدة مف النشاز كالزحاؼ كغير ذلؾ مف 
 عمؿ العركض كآفاؽ مكسيقى الشعر
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السمة الثانية : فيما يتصؿ بالحكار أك المغة ،ىي أف المغة الفنية بإعتبارىا لغة شعرية 
ا عمى التعبير بالصكرة ...الصكرة الشعرية فالمؤلؼ المسرحي تتميز بقدرة ىائمة أيض

ىنا لـ ينس أنو شاعر بالدرجة األكلى لذلؾ كاف إعتماده عمى الصكرة الشعرية ،لذلؾ 
كاف إعتماده عمى الصكرة يبدك بشكؿ مطرد عمى طكؿ المسرحية كعرضيا ،كمع كؿ 

 شخصياتيا 
 1ة كالبعد عف الدالالت المباشرة . إف الشعر أكثر أنكاع القكؿ إعتمادا عمى الصكر 

الصكرة في مسرح صبلح عبد الصبكر تتجاكز العبلقة التشبيية كاإلستعارية إلى 
يماء ذكي مختصر ليا ،مثؿ ىذا المقطع الذم تحدث فيو  تضميف لؤلسطكرة أحيانا كا 
الممكة الشاعر مضمنة حكارىا جزءا مف قصة السيدة مريـ العذراء ،حيف كانت 

لد السيد المسيح ،كىذا التضميف يمكف أف نرد صكره بيسر إلى أسمكب تتأىب لمك 
 القرآف الكريـ ،تقكؿ الممكة مخاطبة الشاعر : 

 " حتى إف جاء المكحد 
 جئت إلى جذع الشجرة 

 كىززت إلى األغصاف المخضرة 
 عندئذ ....

ياىـ لمدـ   لف أحتكـ كا 
 2سأشير إليو ....ليتكمـ " 

رنا تتجاكز اإلنسياؽ المألكفة في الببلغة القديمة إلى عمى ىذا فالصكرة عند شاع
أنماط متعددة مف التشكيؿ كالتخيؿ ،بدرجة نستطيع معيا القكؿ بأف شاعر صبلح 
أعمى مقاما كأرفع درجة مف درامية ،كشاعرنا ىناؾ اليكظفالصكرة مف أجؿ إثراء 
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نما مف أجؿ إثراء العمؿ المسرح ي كمو عمى الجممة الشعرية الحكارية فحسب ،كا 
 المستكل ،الصراع كالحركة كالشخصية . 

فقد أشرت في صدر الدراسة إلى جكدة النص المسرحي ،كىذا ما حاكلت بيانو ،كما 
أشرت إلى أف لممسرحية عبلقة بالكاقع التاريخي الذم صدرت فيو ،فقد كتبت بعيد 

حتبلؿ الييكد لمضفة  الشرقية لمقناة كفاة جماؿ عبد الناصر ،كفي أثناء فترة النكسة كا 
،كىنا أطرح سؤاال محدد مؤداه : إلى أم حد كاف صبلح عبد الصبكر يقرف بيف 

 الكاقع كاألدب ،كىؿ ىناؾ عبلقة بيف العمؿ المسرحي كىذا الظرؼ التاريخي ؟ 
الذم ال شؾ فيو أف ىناؾ عبلقة كثيقة ،كيكفي إثبات ىذا ليحاكؿ مف أراد أف 

ف أف ىناؾ عبلقة قكية بيف أحداث المسرحية يكتشفيا بنفسو لنفسو ،حتى يثبت م
 1كظركؼ الكاقع المصرم بعد كفاة عبد الناصر .

 :  العقاد ......شاعر -4
عمما مف أعبلـ النيضة الفكرية كاألدبية  1964 -1889يعد عباس محمكد العقاد 

المعاصرة،كشخصية مكسكعة متعددة العطاء ،فقد أسيـ في الحياة السياسية مناضبل 
ا ،كفي الحضارة العربية باحثا كدارسا لكثير مف الشخصيات العبقرية في كمؤرخ

اإلسبلـ كالمسيحية ،كقد إمتدت إسيامات في الكتابة الدينية إلى كؿ ما يتصؿ 
باألدياف السماكية ،بؿ إف الشيطاف نفسو كاف مكضكع كاحد مف أىـ كتبو ،كما شارؾ 

 في السياسة المعاصرة . 
ستحضر شخصية العقاد تتشعب بنا السبؿ، كتتعدد الركافد كمف ىنا فإننا عندما ن

الفكرية كالفنية التي تسيرىا ىذه الشخصية، لكف الزاكية المحددة التي نريد أف ندرسيا 
ىي محاكلة البحث عف مبلمح العقاد شاعر ،كلقد عرؼ الناس العقاد شاعرا كناقدا 

 في العقديف الثاني كالثالث مف القرف العشريف .
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قاد كاف شخصية عصامية في النشأة كالتعميـ ،حيث كلد ألسرة فقيرة في مدينة إف الع
أسكاف كلـ يتجاكز تعميمو الرسمي شيادة اإلبتدائية ،كمع ذلؾ فقد ثقؼ نفسو ثقافة 
عريضة سكاء في المجاؿ العربي أك الغربي حيث شممت ثقافتو : األدب كالنقد 

ة ،كفي مجاؿ األدب يؤكد بعض الدارسيف كالتاريخ كالحضارة كالديف كالفمسفة كالسياس
أنو قرأ منذ كقت مبكر دكاكيف كثيرة في الشعر الجاىمي كاإلسبلمي ،كيؤكد كتابو 
"شعراء مصر كبيئاتيـ في الجيؿ الماضي " أنو إطمع أيضا عمى شعرنا الحديث ،كقد 

  1ة .إمتدت ثقافتو األدبية إلى كثير مف النقاد اإلنجمترا السيما شعراء الركمانسي
عمى ىذا فإف العقاد حيف بدأ طريقو في الشعر كالنقد كاف مستكعبا لركافد كثيرة مف 
الثقافة القكمية كالعالمية ،كىذه الثقافة الكاسعة قد أثرت بشكؿ أك بآخر عمى شعر 

 العقاد ،الذم يمكف أف نقسمو إلى مرحمتيف : 
ي مجمد كاحد بعنكاف المرحمة األكلى: أنتج فييا أربعة دكاكيف ،طبعت بعد ذلؾ ف

،صدر عف دار المقطـ كالمقتطؼ ،كىذا الديكاف لـ يطبع  1928"ديكاف العقاد " سنة 
التي تعد مرحمة اإلزدىار   1928-1916مرة أخرل كتستكعب المرحمة مف سنة 

كالخصكبة في شعره فقد بدأ يكتب الشعر شابا ثائرا متحمسا تطكؼ بو أحبلـ الشباب 
 2ؿ المستقبؿ كأصدقاء القراءة كأما

يقكؿ في مقدمة ديكانو األكؿ "يقظة الصباح " لقد كاف كمفي بالشعر أكؿ العيد كلعا 
ال أعرؼ سببو ،كلكنني اآلف أكمؼ بو معتقدا أنو شاىد مف شكاىد نيكض األمـ 
،كمرآة يتصفح فييا الناس صكر نفكسيـ في كؿ عصر كطكر ،ثـ يستطرد قائبل 

ة مف العمر ساعات :عش ساعة مفتكح النفس الشعر يعمؽ الحياة فيجعؿ الساع
لمؤثرات الككف التي يعرض عنيا سكاؾ ممتزجة طكيتؾ بطكيتو الكبيرة ،تكف قد 

 عشت ما في كسع اإلنساف أف يعيش ...." 
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أىـ سمة يمكف أف نتعرؼ عمييا مف خبلؿ شعر العقاد المبكر ىي سمة الرفض 
دا نحك التجديد ،الذم كاف جكىره المطمؽ لمتقميد ، فقد كاف العقاد يسعى سعيا جا

 1،البعد عما يمكف أف نسميو األعراض التقميدية كالمكضكعات المألكفة . 
نجد في مطمع الصفحة األكلى مف الديكاف األكؿ حفاكة بالمضمكف الذاتي كالتعبير 

 الخاص مؤكدا ذاتية رؤيتو لكظيفة الشعر :
 بىحًر ًببلىًإنًتيىاءً يىنًزؿي ًفي  ىىذىا ًكتىاًبي ًفي يىًد القيراءً 
ًة كىالغىبىاءً  ًاء  ًفيًو ًمفى الًحكمى ًمف رىجى ًفيًو ًمفى يىأسو كى  كى

اء  ًمف ضىكضى ًفيًو ًمف صىمتو كى اء                 كى بىغضى ًفيًو ًمف حيبو كى  كى
 2صكرة محيام لعيف الرائي                        

مجمكعة مف القصائد متناثرة التي  في الديكاف األكؿ "يقظة الصباح " يقدـ الشاعر
يصعب أف يضميا " إىاب فني كاحد " فبعضيا قصائد مترجمة مف : شعر شكسبير 
كمسرحو ،كشعر كليـ ككبر ،كشعر بيرنز ،ككضكح ىذا المحكر في الديكاف األكؿ 
يدؿ مف ناحية عمى قكة تأثر العقاد بالشعر اإلنجميزم بدرجة لـ يستطع أف يتخمص 

ية أخرم يدؿ عمى أف العقاد كاف يكتب رغبة في الكتابة دكف أف تككـ منو ،كمف ناح
لديو قضية خاصة يعبر عنيا ،كىذه السمة جعمت شعر العقاد كبعض معاصريو 

 شعرا ضعيؼ التأثير ضيؽ اإلنتشار .
كما يعكس الديكاف األكؿ بالشعر العربي كذلؾ مثؿ معارضة لقصيدة إبف الركمي 

 النكنية كمطمعيا :
 3الكرد أغصافي ككتبافي           ًفيًيفَّ نكعاًف : تيفىاح كرمافي أجنؾ 
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خبلصة القكؿ فيما يتصؿ بالديكاف األكؿ أنو يفصح عف عدة محاكر منيا ما يتصؿ 
بالتعبير عف النفس ،سكاء كانت نفسيا متأممة ،أـ نفسا شاعرة ،ترل الشعر كحيا 

 مقدسا كتعده رسالة سامية في الحياة . 
لشاعر بأىمية دكره ككظيفتو ،فإف العقاد يذكر بإلحاح مايؤكد إحساسو رغـ كعي ا

بالتشاـؤ كالحزف ،كىك في كؿ ىذه المحاكر ينطمؽ مف فمسفة ركمانسية في الشعر 
يؤكدىا دكما في كؿ ما كتب فيك يناجي رفيؽ دربو في الشعر عبد الرحماف شكرم 

 ( قائبل: 1886-1958)
ا   اـ             سىتىغرب شمس ىذا العمر يكمن مى  كيغمضي نىاًظًرم لىيؿ الحى

 فيؿ يىسًرم ًإلىى قبًرم خياؿ مف الدُّنيىا ًبأنبىاًء األىنىًاـ  
 1كيمًسي طىيؼي ًمف أىىكل سىميرم            كييؤنسى ًكحشىًتي ترجيع ىاـً 

أما ديكاف "كىج الظييرة "فيك إمتداد لنفس األكتار الفنية التي عزؼ عمييا شاعر مف 
ؿ ،سكاء فيما يتصؿ بالتأمؿ أك كصؼ الطبيعة أكالتعبير عف الحب ،كالحب ىنا قب

يبدك مركز الدائرة في الديكاف ،كيصؿ إلى درجة رىيفة مف الذاتية كالمكدة كما في 
 قكلو : 

ًبيًبي الذىًم لىستي أىعًني ًسكىا                     قي ًإذىا فييتي ًبالقىكًؿ ميستىرًسبلن                       حى
بلن  ًقبمىةي ًشعًرم التِّي أىنتىًحي                         ًإذَّا أىجمىؿى الشِّعًر أىك فيصِّ  كى

 كما يستمر في ىذه المرحمة أيضا تأمؿ العقاد الحزيف ،كىك تأمؿ أقرب إلى التشاـؤ : 
اـً كىالى  ظىٍمافي  ٍكبي الغىمى  اءي تىٍرًكيًني عىٍذبي الميدىاـً كىالى األند ظىٍمافي الى صى
ٍيرىافي  اًءكىالى  حى ـى السَّمى ًيرافي الى نىٍج اـً تىٍيًديًني  حى ـى األىٍرًض ًفي الغىمى  مىعىاًل
قىادً  يىٍقظىافي  اًر ييًمًييًني   ييدىا  يىٍقظىافي الى طىٍيبى الرُّ ًكيًني كىالى سىمىري السُّمى

2 
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رات نثرية ،كربما كاف ىذا كاألمر الجدير بالدكر ىنا أف العقاد يقدـ لبعض قصائده بفق
إحساسا غير كاع مف الشاعر بأف شعره غير مبيف ،فإظطر إلى أف يشرحو بكبلـ 

 نثرم . 
كينكر محمد مندكر عمى العقاد ىذه المقدمات النثرية ،كيرل أنيا :" ضركرة أحكج 

 1الشاعر إلييا إحساسو بقدر مف الغمكض في شعره بحيث اليفيـ بغيرىا " 
أشباح األصيؿ " نبلحظ مف عناكيف الدكاكيف مف رمز يشخص الميؿ  الجزء الثالث "

كالنيار ،كىك إمتداد لما سبؽ ،كلعؿ أفضؿ ما في ىذا الديكاف قصيدتو الطكيمة 
"ترجمة شيطاف " التي يقدـ ليا أيضا بمقدمة نثرية تمخص قصة ذلؾ الشيطاف 

أس بعد الحرب المتخيؿ ،كقد كتبيا مترجما بعض ماكاف يعتريو مف األلـ ،كالي
 العالمية األكلى .

كقد صاعيا في شكؿ الرباعية التي تعتمد عمى أربعة أشطر تثقؼ في القكافي 
 الداخمية كالخارجية،كىك يبدأ ىذه القصة الشعرية عمى ىذا النحك: 

ٍقًر  اًء ًفي قىاًع صى  صاغو الرحمف ذك الفضؿ العميـ          غىسؽى الظيمىمى
ٍميى الرًَّجيـً           كىرىمىى األىٍرضى ًبًو  اًجيبى الًعبىًر   رى ٍع أىعى  عىٍبرىهي فىإٍسمى

فىاءى الشَّاًكًر   ًخٍمقىوي شىاءى لىيىا اهلل الكىنيكدي                     كىأىبىي ًمٍنيىا كى
ًميـ قىاًدر  تىعىالىى مف عى كًد                  كى  قدىرى السيكًء لىيىا قىٍبؿى الكيجي

ي ًمٍحنىةن لؤلٍبًريىاًء                    فىأىطىاعىف يىا لىيىا ًمف فىاًجرىه    قىاؿى كىٍكنً 
2       

حيف نصؿ إلى الجزء الرابع كىك "أشجاف الميؿ " سنجد فيو أمرا الفتا طالما شجعو 
 العقاد كىك ما يمكف أف يسمى "بشعر المناسبات". 

كلى تعبر عف اإليطار ننيي ىذا العرض السريع إلى أف دكاكيف المرحمة األ
الركمانسي المتأمؿ الحزيف الذم كاف يكتب فيو الشاعر، كتسيطر سمة بركد 
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الشاعرية أك ضعؼ الحس القي في شعر ىذه المرحمة ،كمف عجب أف ىذا البركد 
الفني يتصؿ بمعظـ شعر العقاد ،حتى شعر العقاد ،حتى شعر الحب ،الذم يتسـ 

ح متفردة ،لقد كاف العقاد يغازؿ كىما فجاء عند كؿ شاعر بخصكصية محددة كمبلم
نسيبو سرابا ،كعمى ىذا تبدكا الحبيبة مغيبة الصكرة كالعكاطؼ مصطنعة يؤكد ىذا 

 أيضا أننا في شعره مف المقطكعات الشعرية ،فنفسو الشعرم بصفة عامة قصير . 
ت في أتج فييا العقاد باإلضافة إلى ما سبؽ خمسة دكاكيف ،صدر  المرحمة الثانية :

بعنكاف "خمسة دكاكيف لمعقاد "  1973مجمد كاحد عف الييئة المصرية لمكتاب سنة 
– 1973عابر سبيؿ  -1933كتضـ األعماؿ التالية مرتبة تاريخيا : ىدية الكركاف 

  1950األعاصير – 1942أعاصير المغرب –كحي األربعيف 
كما يكحي مجمكعة شعرية بعنكاف "ديكاف مف دكاكيف " ك  1958ثـ صدرت عاـ 

العنكاف تضـ ىذه المجمكعة قصائد سبؽ نشرىا في دكاكيف أخرل باستثناء قمة قميمة 
 1مف شعره المتأخر. 

تكقؼ العقاد عف الشعر كما تكقؼ مف قبؿ زميبله شكرم كالمازني ألسباب ذاتية 
بعضيا يرجع إلى ما حدث بينيـ مف خبلفات شخصية كمعارؾ أدبية ،كذلؾ يبدك أف 

رم كاف أكبر مف طاقتيـ فقد كانكا ذكم صيحات جريئة في التقد طمكحيـ الشع
 كقدرات متكاضعة في األدب 

فالعقاد الذم كاف شبو متفرغ لمشعر كالنقد في المرحمة األكلى فقد أصبح الشعر عنده 
أحد اإلىتمامات الفرعية التي تصدر عف مجرد الرغبة العنيدة في مكاصمة النظـ 

ثبات القدرة عمى الشاعر   ية . كا 
أكؿ دكاكيف ىذه المرحمة "ىدية الكركاف " يقسمو الشاعر إلى مجمكعة مف 

قصائد –صفات كتأمبلت -المكضكعات الشعرية مثؿ :الكركانيات ،غزؿ كمناجاة

                                                           
 .186طو كادم، جماليات القصيدة المعاصرة ص 1



 الفصل الثاني

84 
 

متفرقة في التينئة ،ثـ قصيده في ىجاء الدىر كأخرل في رثاء حسيف الحكيـ 
فييا ركاية طو حسيف ،كيبلحظ أف ىذا الديكاف قد صدر في السنة التي صدرت 

 . 1"دعاء الكركاف " 
أما ديكاف "عابر السبيؿ " فيك أكثر دكاكيف العقاد داللة عمى إفبلسو الشعرم، ألف 
الديكاف تجريب بالنظـ لفكرة مجردة راكدت الشاعر ،مؤداىا أف كؿ مكضكع في الحياة 

اكيف الفنادؽ كاجيات الدك صالح ألف يعبر عنو بالشعر ،بيف يتكمـ ،أما قفص القركد،
الطريؽ في الصباح ،عمى سفح  سمع الدكاكيف،–قطار عابر ،المصرؼ ،ككاء الثياب 

 الذم نظـ فيو ىذه المقطكعة:  اليـر ،عسكرم مركر،
الىوي أبدار كىٍكًبو  مى  متحكـ في الراكبيف                       كى

ٍف بىنىا                   ًنؾى ًحيفى  ـٍ المىثيكبىةى مى  تىأميري كالعيقيكبىةى لىيي
مىى مىيؿ شيعيكًبًو               ا بىدىا لىؾى ًفي الطىًريًؽ              كىرضى عى  مر ...مى

أما ديكاف "كحي األربعيف " فقد كتبو بعد أف بمغ األربعيف مف عمره ،كبعد أف طالت 
لتعريؼ رحمتو في عالـ الشعر كالنقد ،كمع ذلؾ نراه في المقدمة يعرؼ الشعر ىذا ا

 الغانـ غير المحدد . 
"إف مف أراد أف يحصر الشعر في تعريؼ محدكد ،لكف يريد أف يحصر الحياة نفسيا 
في تعريؼ محدكد فالشاعر الينبغي أف يتقيد إال بمطمب كاحد يطكم فيو جميع 
المطالب ،كىك التعبير الجميؿ عف الشعكر الصادؽ ،ككؿ ماخرج عف ىذا الباب 

 2فميس بشعر " 
ىذا نبلحظ أف ىناؾ بكنا شاسعا بيف آراء العقاد الجريئة في النقد كبيف قصائد عمى 

 الباردة في الشعر .
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كقد قسـ العقاد الديكاف إلى مكضكعات مختمفة تبدأ :بتأمبلت في الحياة ،خكاطر في 
شؤكف الناس ،قصص كأماثيؿ )تضـ بعض شعر مترجـ ألساطير يكنانية ( ،كصؼ 

زؿ العقاد كما يسميو "غزؿ فمسفي " ."لقد سميت إحدل كتصكير ،غزؿ كمناجاة كغ
قصائدىا ىذا الديكاف بالغزؿ الفمسفي ،كقد أضحكني بعضيـ حيف سألني متباصرا : 
كىؿ الغزؿ الفمسفي مما يصمع ألستيكاء الحبيب؟ فقمت لو : كمف الذم زعـ أننا 

 النتغزؿ إال ألسيكاء الحبيب؟" 
اس عمى المستكل النظرم ،كشاعر محدكد ىكذا يبدك العقاد مجادال صعب المر 

 الطاقة عمى مستكل اإلبداع ،كمف عجب أنو يقرء ىذه الحقيقة حينما قاؿ : 
مىى التٍَّفًكيرً  ياًة كىالى أىرىل             شىيئنا يىقري ًبيىا عى اًلي أيفىًكري ًفي الحى  مى

مىى  يتي ًبيىا إٍنقىطٍعٍت كىأنًَّني            شجر عى ذيكرً أنِّي مىضى  الدٍُّنيىا ًبغىٍيًر جي
كيعمؿ العقاد سر تسميتو لمديكاف الرابع "أعاصير مغرب " فيرل أنو إسـ صالح لجممة 
الشعر الذم إحتكل ىذا الديكاف ،ألنو نظـ كعالـ الدنيا مضركب بأعاصيره ،كعالـ 

 1النفس مضطرب بأعاصيره . 
نما الحقيقة فيما يبدكا أف المغرب ليس مغرب العالـ في أثنا ء الحرب العالمية الثانية كا 

الغركب الرمزم ىنا عبلقة بإحساس الشاعر بعجزه كضعفو بعد أف كصؿ إلى 
 مشارؼ الستيف مف عمره .

 يا فتاتي 
 يا حياتي ال تراعي بعد ىذا مف فراؽ أكفكات

 قىدَّرى اهلل كىًفيؿ لىؾى ًفي مىاضو كآت 
انىا فىًإلتىقىٍينىا ا فىرؽى شممينا دىعى كيمَّمى

2 
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كنشير إلى أف ىذه القصيدة تعكس قدرا مف التجديد المكسيقي ،بميد لمشعر الجديد 
)الحر( فيما بعد ،فالقصيدة مف بحر "الرمؿ " إذ نجده في كؿ مقطع يبدأ بتفعيمة 
كاحدة مف "فاعبلتف" تتكرر مرتيف ،يمييما ثبلثة أشطر في كؿ منيا ثبلث تفعيبلت 

ء الشطر األخير الذم يمـز قمفية كاحدة في القصيدة بقافية تتغير بتغير المقطع بإستثنا
 كميا .  

أما ديكاف األخير فيك بعد األعاصير،ألنو صدر بعد ديكاف "أعاصير المغرب " 
 كبالطبع ال يمكف أف  تنتظر جديدا فيو ،فيك إمتداد باىت لكؿ ما سار عميو الشاعر. 

ىة كىي مقطكعات كذلؾ ظير قدر مف الشعر في ىذه المرحمة سماه شعر الفكا
قصيرة كمحدكدة ،مثؿ ىذه األبيات التي يتندر فييا عمى الحب السريع كلشعر الجديد 

 معا : 
ًديًد؟  كيكا                    غىٍزؿى العيشىاؽ ًفي الشٍِّعًر الجى ـٍ قىٍد تىرى ابىاليي  سىأىٍلتي :مى

ـى غىرىاـ بىٍينييـٍ   يثى                   قيٍمتي :ىىؿي دىا ا يىفرغي ًمٍف نيظـً القىًصيًد ؟رى  مى
ا ًفي نىًشيد                سىنىرىل العىيدى الذِّم يىرًكم لىنىا  كيؿُّ ًعشًريفى غىرىامن

1 
مف خبلؿ ىذا العرض المكجز لكؿ نتاج العقاد في الشعر يتضح أنو مف حيث فمسفة 

التعبيرعف  الفف يدكر في إطار الشعر الركمانسي، الذم يرل أف كظيفة الشعر ىي
الذات الشاغرة ،لكف العقاد تجاكز التعبير عف ذاتو كثيرا إلى بعض مكضكعات 
لى افتعاؿ مكاقؼ شعرية لينظـ فييا ،لكف تجربة العقاد في مجمميا  الشعر اإلحيائي كا 

 متكاضعة القيمة . 
في رأم أف العقاد كاف ناقدا كبيران، أما في مجاؿ الشعر فميس لو أثر أك تأثير بالغ 
في عالـ الشعر ،كزميبله شكرم كالمازني أيضا يشاركانو نفس المستكل كالمصير 
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،فتراثيـ اليكاد يككف لو جميكر قارئ ،لذلؾ فإف آرائيـ في النقد كالتنظير الجمالي 
 أركع بكثير مف إسياماتيـ الشعرية المتكاضعة . 

ية المعاصرة كال رحـ اهلل العقاد فقد كاف صاحب شخصية كبيرة في مجاؿ الثقافة العرب
 يعيبو أف يككف شاعرا متكاضع القامة. 

 البنية الفنية لمقصيدة في شعر محمود طو : -5
عمي محمكد طو كاحد مف أعبلـ جماعة "أبك لك " التي نستطيع أف نؤكد أنيا أحدثت 

 إنعطافة حقيقية في تاريخ الشعر العربي الحديث . 
ثـ  1924درسة الفنكف كالضائع سنة كلد عمي محمكد في المنصكرة ،كقد تخرج مف م

عيف ميندسا معمارم بالمنصكرة أيضا ،كقد ثقؼ عمي محمكد طو نفسو بثقاقة 
أكركبية كاسعة ،يستكم فييا شعراء الركمانسية اإلنجميز أك الفرنسيكف ،بؿ أرل أف 

( 1834-1771تسميتو لنفسو بالمبلح قد إستكحاىا مف الشاعر اإلنجميزم ككلردج )
لو بعنكاف "المبلح القديـ " كذلؾ يؤكد ديكانو أثر رحبلتو إلى أكركبا عمى مف قصيدة 

خصاب مخيمتو ،كقد ترؾ عمي محمكد طو تراثا شعريا لو خطكرتو  إثراء شعره كا 
التاريخية كقيمة فنية ،التي جعمت منو كاحدا مف أىـ األساتذة المباشريف لشعراء 

ي غيرىا كقد أصدر عمي محمكد المدرسة المعاصرة في الشعر سكاء في مصر أك ف
كالثاني "ليالي المبلح التائو " سنة  1934طو ديكانو األكؿ "المبلح التائو "سنة 

،ثـ أصدر بعض شعره المؤلؼ كالمترجـ في ديكاف "أركاح شاردة " سنة  1940
كقد ظيرت لو قصيدة درامية حكارية طكيمة بعنكاف "أركاح كأشباح " سنة  1941
قدـ  1944صدر لو ديكاف "زىرة كخمر " كفي سنة  1943،كفي سنة  1942

قدـ مسرحية شعرية  1945مسرحية شعرية بعنكاف أغنية الرياح األربعة " كفي سنة 
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قدـ ديكانو "الشكؽ العائد " كآخر  1945بعنكاف "أغنية الرياح األربعة " كفي سنة 
  1. 1947إنتاجو ديكاف "شرؽ كغرب " الذم صدر سنة 

بإىتماـ كثير ممف تصدكا التاريخ لمشعر الحديث ،مثؿ طو حسيف  كقد حظي شاعرنا
في الجزء الثالث مف "حديث األربعاء "  ك محمد مندكر في الجزء الثاني مف كتابو 
"الشعر المصرم بعد شكقي "  كشكقي ضيؼ في كتابو "دراسات في الشعر المعاصر 

صبكر في تقديمو " كنازؾ المبلئكة في كتابيا "شعر عمي طو " كصبلح عبد ال
 لبعض "مختارات مف شعره " كغيرىـ .  

كسكؼ نتكقؼ عند قصيدة "النشيد "مف ديكانو األكؿ ،لنرصد مف خبلليا أىـ سمات 
 شعره كعناصر بناء القصيدة عنده .

 "قصيدة النشيد "  
ى يى   ٍجًمسي قيٍرًبي ًعٍندمىا ظَّمنِّي الكىاًدم مىسىاءن                       كىافى طىًيؼ ًفي الدَّجى

يًني ًبيىا أدمىعى قىٍمًبي  فىٍت عى  ًفي يىدىًب زىٍىرىةو تىٍقطر مىاءن                          عىرى
ًريبىاًف ىينىا    اح غى ًجيبنا                         نىٍحفي يىاصى  قيمتي :مىٍف أىٍنتى ؟فىمىبىاًني مى

ي قىٍد نىزلنىا السَّيؿى كىالميؿ الرىًىيبنا  اًني كأىٍرعىاؾى ىينىا حى  ثي تىٍرعى
قيٍؿ ًلي مىٍف  قمتي : يىاطىيؼ أىثىٍرت النٍَّفسى شىكنا                      كىيؼى أىٍقبمت ؟كى

اكىا ؟   دىعى
طىاىىا  ميكىا                          فىتثبتى ًإلىى الكىاًدم خى  قىاؿى ،أٍشفىٍقت ًمفى الَّميًؿ عى

دىنىاًمًني كىًغنىاًئي ا ٍكتى الكديعىا  لنًَّشيدىا        كى  فىعىرٍفتي المٍَّحفى كىالصَّ
ـى ًفي المٍَّيًؿ شىًريدىا  ًبي ىىا ميعنا  ىيكى حي  ًمٍثمىمىا ىمٍت لنمقاؾى جى

نطمقنىا ًفي حديًث كشجكفو           كتعانقنىا كأجيشنىا بيكىاء                               كا 
 نظرناؾى كلميؿي عيكًف  ك  كدنىا المكعد فإىتجناى غناءن 

                                                           
 .12،ص1965أنكر معداكم، عمي محمكد طو ، الشاعر كاإلنساف، كزارة الثقافة،بغداد ،- 1
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لتمسى مجمسنىا تحتى الٌظبلًؿ  أقبؿى الميؿي فأقبؿى مكىننا   كا 
 كنعبي الكأسى ًمف خمر الخياًؿ  كافًني نصدحي بألحاًف المينىى 

ا ًفي الككًف يشدك بمزارًؾ  سمع                             كؿ مى نظر كا   أقبؿى الميمةى كا 
 كجمسنىا ًفي الدجى رىفى إنتظارًؾ  ي   جئتي باألحبلـً كالذكرىل مىعً 

 سترىل يىا حسف ما أعددتَّوي                            لؾى ًمٍف ذٍخًر كحسفو كمتاعو 
 بيجة الفجر كأحزاف الشفؽ  ىكى شعر صكرٍت ألكانوي 

 كنشيد مثمث ألحانو                                   ىمسات النجـ في أذف الغسؽ
 لعارم بيف يديؾ                          أخذتو منؾ ركعات اإللو ذاؾ قمبي ا

 كذماء منؾ يستكحي الحياة  فتأممو دما في راحتيؾ     
 ضاحؾ األالـ بساـ الجراح  باكي األحبلـ مخزكف المنى 

 لـ يكف اإلتقيا مؤمنا                                  بالذم أغرل بحبيؾ الطماح 
 يفنى كما                           يتفانى الغيـ في البحر العباب  يتمنى فيؾ لك

 1أك يبلشي فيؾ حبا مثمما                         يتبلشى في الضحى لمح الشياب
 :أدوات التشكيل الجمالي في إطار البنية

ليا، كحيف نستعيد تخيؿ اإلطار العاـ لبنية القصيدة، تكقفنا في البداية الصكرة الكمية 
ىذه الصكرة العاطفية بمحاكرىا المعنكية كأبعادىا اإلنسانية تبدك منسقة مع تجربة 
عمي طو الشعرية كميا، كمنسجمة في إطار مدرسة، ذلؾ أف التجربة الحب الحزيف 

 .محكر أساسي عند عمي طو ، كما ىي غيره مف أدباء الركمانسية كشعرائيا
كسيمة فنية إلبراز الصكرة العامة ليا، حيث كالشاعر المحب يستعيف" بالحمـ" كالطيؼ 

نرل أننا إزاء الحب دفعتو غربة الركح ككحشة الميؿ إلى أف يخرج باحثا عف المحب، 
حيث كاف يمقاه، بيد أنو ال يمقى ىناؾ إال طيفا يمثؿ تجسيد المحبة قد تجرد عنو 

                                                           
 . 213,214ة ،ص طو كادم ،جماليات القصيدة المعاصر - 1
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في يديو زىرة ،جاء عمى إثره مشفقا عميو مف الميؿ الرىيب كالكحدة القاسية، حامبل 
تقطر ماء تعد ىي األخرل رمزان لمعاطفة الحزينة، لذلؾ فقد عرفت عينو بما أدمع 
قمبو، كيتحاكر الحبيب مع طيؼ الحب 'ىاـ في الميؿ شيردان' ثـ تأتي لحظة األمؿ ، 
كىنا يناجي الحبيب محبكبو كاعدا إياه بأف يقدـ لو كؿ ما يممؾ مف " حسف كذخر 

ا ذاب في اليكل، فجمع بيف رىافة المحف كسحر الضكر، حيث كمتاع" لقد أعدلو قمب
 "ذاب القمب فصار نشيدان  "مثمت ألحانو ىمست النجـ في أذف الغسؽ

بعد ىذا يستعطفو المحب، كيرجك أف يتأمؿ ىذا القمب المذاب " دما في راحتؾ كذماءن 
  "منؾ

النياية يتضرع لو كيتمنى أف يفنى فيو "كما يتفانى الغيـ في البحر العباب " كفي 
   ليرعى زىرة الحب الحزينة، كيمنحيا الربيع المرتجى

ىكذا تجسد الصكرة الكمية لمقصيدة رؤية متميزة لمشاعر اإلنساف، كتفصح عف كجية 
نظر خاصة في الحياة، ىذه الرؤية العاطفية التي ترل في الحب خبلصا مف تعاسة 

صيدة إلى طبيعة الجممة الشعرية ، الحياة كحزنيا، حيث نتجاكز الصكرة الكمية لمق
التي تفصح عف مجمكعة مف الصكر الجزئية كالتعبيرات المجازية ،تشؿ في النياية 
لحمة القصيدة كسداىا، أك تجربة الشاعر في جممتيا، سكؼ نرل أف الجممة في شعر 

 .ةعمي طو تتجاكز الكظيفة اإلشارية التقريرية المباشرة إلى الداللة التعبيرية المصكر 
كتنقمنا الجممة الشعرية المصكرة بالضركرة إلى التحديث عف المعجـ الشعرم، ذلؾ  

أف الشاعر ما دامت أصبحت لو رؤية خاصة منسقة في إىاب تجربتو كميا، كماداـ 
يستعيف بالمغة المصكرة كليس بالمغة اإلشارية كسيمة لمتعبير، مف ىنا فإف المفظة في 

لى داللة خاصة تتسؽ كرؤية الشاعر ، ىكذا يمنح شعره تتجاكز معناىا المعجمي إ
 .الشاعر العبقرم المغة دالالت جديدة كمتطكرة
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ىكذا تمقانا الصكرة الفنية في شعر محمكد طو زاخرة بالحياة، خصبة بالعطاء ،حيث 
نجد الشاعر يستعيف عمى تشكيميا بكؿ الكسائؿ اإلحساس البشرم ،كما تمزج بيف 

 .ياةرىافة الشعكر كدكافع الح
ىذه الصكرة الفنية الخصبة بكحداتيا المغكية ذات الداللة المتجددة ىعند عمي محمكد 
طو تنقمنا إلى كسيمة أخرل مف أدكات الشعر ، كىي المكسيقى التي تعد في الشعر 

  .مثؿ لغتو تتعدؿ مف مدرسة إلى أخرل كتتنكع مف شاعر إلى غيره
اع كالكزف كالقافية تجديدات عمى محمكد طو الذم كفر لشعره مف ضركب اإليق

كتنكيعات تعطي القصيدة عنده سمة غنائية باىرة ، كىك كاحد مف بعض الشعراء 
الذيف قد فطنكا إلى الشكؿ المكسيقى لممكشح، كقد إستغمو بقكة مما يتيحو لو مف 
تمكيف في القافية الداخمية كالخارجية،كىك شكؿ "الرباعية" أك شكؿ " المخمسة" التي 

يف بشطريف أك بعض التفعيبلت لتككف الزمة تخصب مكسيقى المقصيدة، قد تستع
 :مثؿ ما تفعؿ "الخرجة" في المكشح، مف ذلؾ قكلو مغنيا عذب النغمات

 يا حبيبي، غنت الفرحة في كؿ مكاف "
 فينا البمبؿ يشدك، كىناؾ العاشقات

 غير أني أشتكي الكحشة في ظؿ التداني
 .فإنما ركحؾ في الككف كركحي تكأما

  ال تدعني أقطع االياـ كحدم كأعاني
  فحراـ يا حبيبي

شيء آخر ىاـ يتصؿ بجماليات القصيدة في شعر عمى محمكد طو، كىك أنو يعد  
مف أكثر شعراء جيمو مف الركمانسييف الذيف حاكلكا أف يحافظكا عمى تقاليد القصيدة 

مى نقاكة الكممة العريبة، سكاء مف حيث المحافظة عمى كحدة البحر كالقافية أك ع
كفصاحتيا، كما أنو يكشؼ عف شكقي في ناحية مكضكعية تتصؿ بمحاكر شعره 
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كمكضكعاتو ، كىي أف ديكانو يكشؼ عف شخصية شاعر جماىيرم، شغؿ باليمكـ 
 .العامة لكطنو كأمتو

كرغـ كؿ ىذا فإف مف يقرأ ديكانو، كيتأمؿ بعض نماذجو يرل أنيا تؤكد كؿ ما ذكرناه 
اء القصيدة، أكثر مف ذلؾ فإنيا تؤكد أيضا أنو رغـ حرصو عمى عف تقاليد بن

المحافظة أحيانا،  فقد كاف في الكقت نفسو مف أكثر الشعراء جيمو طمكحان إلى 
محاكلة تحقيؽ كحدة النسيج لبنية القصيدة ، كربط محاكرىا فنيا كفكريا ،بحيث تبدك 

 منسجمة البناء متناغمة األجزاء إلى حد كبير.
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كختاما لدراستنا حكؿ جماليات القصيدة المعاصرة، كالتي نرل أنيا كانت مطمبا عمميا 
 يستحؽ اإلىتماـ ، نمخص ما يمي:

ال يقدر الشاعر العربي أف يقكـ بعممو اإلبداعي إال إذا كاف يعي تراث األمة -
 كيحافظ عمى ما يصمح لئلستمرار في ثقافة الجماعة.

اع بيف شعراء اإلتجاه العمكدم كشعراء التفعيمة حيث أف يبقى دائما ذلؾ الصر 
العالمية كالسعي في طريؽ  الشعراء التفاعمية راغبكف بقكة في مجاراة اإلتجاىات

 كالحداثة. التجديد
يكجد مف الشعراء مف يجمع األصالة كالمعاصرة كرغـ قمتيـ لكنيـ كحدىـ مف 

جة ، لقد تغير العالـ كمو منذ عصر يصنعكف النماذج الجديدة كالتجارب الفنية الناض
النيضة فتميز الشعر عف النثر ككجد نقاد جدد ككجدت فنكف محدثة، كمعنى ىذا أف 

، تشكؿ حتمية التعبير كالتجديد أصبحت أمرا ضركريا، كرد فعؿ عمى الشكؿ القديـ
الصكرة أحد المككنات األساسية في العمؿ األدبي عامة كالشعر الخاصة، كىي 

حدثة فيو، بؿ ىي جزء مف مبنى القصيدة ، إرتبطت الصكرة في القصيدة ليست مست
العمكدية ببعض القيكد كالقكالب الخارجية المفركضة عمييا، االمر الذم جعؿ الشاعر 
يسعى إلى بمكرة فكرية في صكرة جزئية ال تخرج عف إطار البيت الشعرم، كال 

جزئية محصكرة في اإلستعارة تتجاكز أسسو كأبعاده المألكفة، كمف ثـ جاءت صكرة 
كالكناية كالتشبيو، خرجت الصكرة في الشعر المعاصر عبلقة جزئية بيف مشبو كمشبو 
بو، كمف مجرد البراعة كالميارة في الدقة إلى نكع مف المشاىد المكحية المتتالية تنقؿ 
لنا صكران مثبل حصة مرئية كمسمكعة، تعد المكسيقى الشعرية مف أكثر الظكاىر 

نية بركزان في الشعر العربي المعاصر كأشدىا إرتباطا بمفيـك التجديد كالتي كانت الف
 تنحصر ىند القدامى في الكزف كالقافية كالبحكر الخميمية.

إف المكسيقى في القصيدة المعاصرة قائمة عمى أساس أف القصيدة بنية إيقاعية 
عر المعاصر بالحرية خاصة خاصة ترتبط بحالة معينة الشاعر بذاتو، فقد تشبث الشا



 خاتمة

94 
 

المطمقة، كما كاف يرخص التقيد كىذا ما يتمثؿ في قكؿ أبي قاسـ الشابي "إف ركح 
الشاعر حرة ال تطمئف إلى القيد كال تسكف إليو، حرة كاالطائر في السماء كالمكجة 

، إف الشعر الحر لـ يبمغ  في ابحر كالنشد اليائـ في آفاؽ الفضاء، حرة فسيحة"
فية، لكنو أباح لنفسو أف يدخؿ، تعديبلن جكىريا عمييا ، حتى يحقؽ الكزف كال القا

 الشاعر لنفسو ذبذبات لمشاعره التي كاف اإلطار القديـ يقؼ أماـ تحقيقيا.
يعد الرمز مف أبرز الظكاىر الفنية التي لفتت اإلنتباه في التجربة الشعرية الجديدة، -

صاؿ فكرتو إلى القارئ ،رغـ تطكر حثي أف الشاعر إستخدـ الرمز كأداة تعبيرية إلي
الشعر العربي كرغـ التغيير الذم طرأ عميو، إال أنو يبقى دائمان تراث متصؿ، كلف 

 يصمح حاصره إاٌل بما صمح بو ماضيو.
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 الممخص:
شكالية الكتاب أدبية ممحة في مجاؿ البحث األدبي تتمخص في يتناكؿ ىذا الكتاب إ

إلى جانب الصراع في مجاؿ  في صعيد أدبي صراع ثقافي بيف األصالة كالمعاصرة
الفف كآمالو نحك الحرية كالكحدة في الكاقع كذلؾ مف خبلؿ تناكؿ التذكؽ الفني لمشعر 
العربي كاإلشارة في ذلؾ السياؽ إلى ضركرة التجديد في المضمكف كالمنحنى األدبي 

ية، دارسا العاـ كعبلقة المكقؼ الفكرم بالبناء الفني مبينا الشعر المعاصر كقض
كاإلتجاىات الشعرية مؤكديف في النياية أف تيار لشعراء يمثمكف معظـ المدارس 

المعاصرة أنسب ىذه اإلتجاىات كأقدرىا عمى التعبير عف أحبلـ اإلنساف العربي إزاء 
 قضية األصالة كالمعاصرة في الفف، كآمالو نحك الحرية كالكحدة في الكاقع.

 الكممات المفتاحية:
الرمز.-الصورة الفنية-الشعر-المعاصرة–القصيدة - الجماليات



 

 

Résumé: 

Ce livre traite du problème littéraire urgent du livre dans le domaine de la 

recherche littéraire, qui se résume dans un conflit culturel entre 

authenticité et contemporain dans un domaine littéraire, en plus du conflit 

dans le domaine de l'art et ses espoirs de liberté et unité dans la réalité, en 

abordant le goût artistique de la poésie arabe et en se référant dans ce 

contexte au besoin de renouvellement dans le contenu Et la courbe 

littéraire générale et la relation de la position intellectuelle à la structure 

artistique, indiquant la poésie contemporaine et un problème, étudiant 

poètes représentant la plupart des écoles et courants poétiques, soulignant 

finalement que le courant contemporain est le plus approprié de ces 

courants et le plus apte à exprimer les rêves de l'être humain arabe 

concernant la question de l'authenticité et du contemporain dans l'art, et 

ses espoirs de liberté et unité dans la réalité. 

. les mots clés: 

Esthétique - poème - contemporain - poésie - image artistique - 

symbole. 
 

Summary: 

This book deals with the urgent literary problem of the book in the field 

of literary research, which is summarized in a cultural conflict between 

authenticity and contemporary in a literary field, in addition to the 

conflict in the field of art and its hopes for freedom and unity in reality, 

by addressing the artistic taste of Arabic poetry and referring in that 

context to the need for renewal in the content And the general literary 

curve and the relationship of the intellectual position to the artistic 

structure, indicating contemporary poetry and an issue, studying poets 

representing most schools and poetic trends, emphasizing in the end that 

the contemporary trend is the most appropriate of these trends and the 

most capable of expressing the dreams of the Arab human being 

regarding the issue of authenticity and contemporary in art, and his hopes 

for freedom and unity in reality. 

key words: 

Aesthetics - poem - contemporary - poetry - artistic image - symbol. 
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