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 القســـــــم األول:التطور التدرٌجً فً الشعر الحدٌث: الفصل األول

 :الحركة اإلحٌائٌة

 :وأهم هذه الحركات. من أهم خصائصها، محاكاة القدامى، والسٌر على خطاهم، والنسج على منوالهم

  .(وٌسمى كذالك المدرسة الكالسٌكٌة، التٌار المحافظ، التٌار التقلٌدي): ـ التٌار اإلحٌائً 1

وكان من أهداف هذا التٌار تنظٌف القصٌدة العربٌة من كل العوالق التً شوهت معالمها الجمالٌة طٌلة فترة عصر اإلنحطاط وبالتالً 

وأرجع . العودة بها إلى منابعها الصافً عند شعراء العصر العباسً، وشعراء األندلس، وذالك باقتفاء أثرهم، فً المعانً، واألفكار

الباحث األسباب كون أغلب شعراء هذا التٌار لم ٌتصلوا بالثقافة األجنبٌة، مما جعل تؤثرهم بها ضئٌال، وأورد اسم البارودي كؤحد 

 .ممثلً هذا اإلتجاه

 :ـ التٌار الذاتً 2

كان البحث عن الذات الفردٌة لدى الشاعر اإلحٌائً من أهم العوامل التً عمات على تغٌٌر مسار الشعر العربً، وتجنٌبه البقاء 

  :وتبلور هذا اإلتجاه عند التٌارات الشعرٌة التالٌة. رهٌنة للقدماء

 :ـ جماعة الدٌوان 2/1

تشكلت من زمرة من الشعراء الذٌن أخذوا على عاتقهم التبشٌر بقٌم جدٌدة، تتماشى والتطورات التً عرفها المجتمع المصري بعد 

عبد الرحمان شكري، عباس محمود العقاد، إبراهٌم عبد : وٌمثل هذا التٌار كل من. ظهور الطبقة البورجوازٌة على مسرح األحداث

 :ثم اختلفوا فً تفسٌر داللته". الشعر وجدان: "انطلق هإالء من فكرة مفادها. القادر المازٌنً

 .ـ شكري فهمه على أنه التؤمل فً أعناق الذات

 .ـ المازٌنً رآه فً كل ما تفٌض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات

  .ـ العقاد اعتبره مزاجا من الفكر والشعور

 .وانتهى أحد أقطاب هذه الجماعة إلى القول أن الشاعر إذا لم تعرف حٌاته من دٌوانه فما هو بشاعر ولو كان له عشرات الدواوٌن

 :وأرجع الباحث إٌمان جماعة أبولو بقٌمة العنصر الذاتً إلى عاملٌن

 شخصٌة الفرد المصري التً تعانً من انهٌار تام على مختلف األصعدة مما تطلب منه رد اإلعتبار إلى ذاته: األول

  .تشبع رواد أبولو بالفكر الحر، الذي بسط ظله على العقل الغربً فً تلك الفترة من تارٌخ األمة العربٌة: الثانً

 :ـ تٌار الرابطة القلمٌة 2/2

وانطلق أقطاب هذا التٌار ـ مٌخائٌل . كان ذالك فً أمرٌكا. تؤسست هذه الرابطة من أدباء وشعراء جمعتهم الغربة والبعد عن األوطان

، ولكنه وجدان ال ٌقف عند حدود الذات، بل ٌتجاوزها لٌشمل "وجدان"نعٌمة وجبران خلٌل جبران ـ من مفهوم موحد للشعر باعتباره 

  .لقد آمنوا بوجود عالقة خفٌة تربط الفرد بالكون، وتقربه من الذات اإللهٌة. الحٌاة والكون

 والحظ الباحث أن أقوال هإالء الشعراء تتناقض مع أفعالهم، ذالك أن أغلبهم هربوا من الناس، ومن 

 :الواقع، ومن الحضارة، وغنوا أحالمهم للغاب، والخالء، حٌث ـ من وجهة نظرهم ـ الصفاء، والنقاء

 .ـ جبران هرب إلى الطبٌعة ٌناجٌها وٌبث لها أحالمه

 .ـ مٌخائٌل نعٌمة هرب إلى ذاته ٌتؤملها

 .ـ إٌلٌا أبو ماض اعتصم بالخٌال

وٌنتهً الباحث إلى خالصة مإداها أن ما فً شعر هإالء من هٌام بالطبٌعة، والحنٌن إلى الصبا، واللهو فً سورٌا، وفً لبنان، لٌس 

سوى لون من ألوان الهروب التً ٌلجؤ إلٌها الشاعر الوجدانً عندما ٌحتمً بذاته الفردٌة كشكل من أشكال المواساة، وتعوٌض عن 

 .قطعه الصلة بٌنه وبٌن الحٌاة

 :ـ جماعة أبولو3/3

وانطلقت من اعتبار ذات الشاعر هً . م1932اعُتبر أحمد زكً أبو شادي بمثابة األب الروحً لهذه الجماعة التً تؤسست سنة 

 :ومن أقطاب هذه الجماعة، وما تفرد به كل واحد منهما، ومٌز شعره ذكر الباحث. المصدر الرئٌسً لكل ما ٌنتجه من شعر

 .دار أغلب شعره حول المرأة، والحب: ـ إبراهٌم ناجً

 .هام بالجمال، وعشق الحرٌة: ـ أبو القاسم الشابً

 .ولع بالطبٌعة، واستشراف ما وراء الحٌاة، من خالل الحٌاة: ـ عبد المعطً الهمشري

 .شعره حافل بمظاهر البهجة والمسرة، منغمس فً متع الدنٌا، وملذاتها: ـ علً محمود طه

  .كان حتى فً شعره الموضوعً ذاتٌا: ـ أحمد زكً أبو شادي

 القسم الثانـــــــــــــً

 

 نحو شكل جدٌد
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فرضت المضامٌن الجدٌدة التً نحت منحى جدٌدا على الشاعر العربً الحدٌث إعادة النظر فً الموروث الشكلً للشعر العربً، 

فكان لزاما علٌه أن ٌتوسل للتعبٌر عن تجربته الذاتٌة، بؤشكال مختلفة من الصٌغ التعبٌرٌة، والصور الفنٌة، واإلٌقاعات 

وترتب على ذالك أن جاءت القصٌدة الوجدانٌة، أكثر ٌسرا وسهولة من القصٌدة اإلحٌائٌة المتؤثرة بالتراث القدٌم كما نلمسه .الموسٌقٌة

القطا ـ الكاسرات ـ الذئاب ـ أسماء ): فً القاموس الشعري لدى محمود سامً البارودي المثقل بمفردات البٌئة الصحراوٌة البدوٌة

 .(... النباتات

القصٌدة الحداثٌة أصبحت أكثر قربا من الحدٌث الٌومً للناس، وتجلت هذه الظاهرة أكثر فً اللغة، عند كل من عباس محمود العقاد، 

كما أن الشاعر الحدٌث وظف الصور البٌانٌة بربطها بتجربته الشعرٌة ربطا . وفً شعر إٌلٌا أبو ماض". عابر سبٌل: "فً دٌوانه

كما أن القافٌة لم . ، ولٌست مجرد وسائل للزٌنة"دٌوان ناجً: "وثٌقا لشرح عواطفه، وبٌان حاله، كما عند إبراهٌم ناجً فً دٌوانه

وٌنبهنا الباحث أن هذه المكتسبات لم تتحقق إال لقلة من . تعد فقط وقفة عروضٌة شكلٌة، وإنما ارتبطت بؤفكار الشاعر، وعواطفه

 .الشعراء المتمٌزٌن

ومع ذالك فقد ظلت المحاوالت التجدٌدٌة محتشمة، ومحبوسة فً حٌز ضٌق، وٌرجع األسباب إلى الحملة العنٌفة التً شنها النقاد 

فهم ٌنطلقون من مفهوم محدد للغة باعتبارها موجود مقدس، وأي مساس بها ٌعتبر مساسا بالمقدس،  .المحافظون على هذه الحركة

مصطفى صادق الرافعً، طه حسٌن، وكذالك العقاد الذي تحامل على لغة الحركة التجدٌدٌة فً بعض مقاالته، وإن : ومن هإالء النقاد

وٌكمن السر فً تراجع هإالء النقاد عن مواقفهم أنهم لم ٌعثروا على حجج قوٌة تقف فً . ارتد عن آراءه فً آخر المطاف/تراجع

 .وجه التطور والتجدٌد

وتحامل النقاد المحافظون أٌضا على التجارب الشعرٌة التً مزجت بٌن األوزان المختلفة فً قصٌدة واحدة، الشًء الذي ال تستسٌغه 

، التً هاجمها طه حسٌن، واعتبرها "المجنون: "األذن التً تعودت على سماع الشعر التقلٌدي، كما فعل إٌلٌا أبو ماض فً قصٌدته

 .ضرب من الجنون

لقد حققت حملة المحافظٌن غاٌاتها، وأثرت كثٌرا فً مسار الحركة التجدٌدٌة، فتراجع بعض الشعراء عن طموحاتهم التجدٌدٌة، فً 

عزٌز علً وهللا أن أودع : "حٌن توقف البعض نهائٌا عن نظم الشعر كما فعل صالح جودت بعد صدور دٌوانه األول، حٌث قال

المجلد / مجلة أبولو)". الشعر، وأسكب آخر قطراته من قلبً، وأقف موقف الجندي الذي ٌطمع فً اإلنتصار، فٌلقً السالح، وٌنتحر

 .(269الثانً ص

وانتهت هذه التٌارات التجدٌدٌة نهاٌة محزنة ـ على حد تعبٌر الباحث ـ فالمضمون بقً مرتبطا بنغمة الكآبة، واألنٌن، والتوجع، 

كما أن الشكل فشل فً الوصول إلى صورة تعبٌرٌة ذات مقومات مكتملة، وناضجة، وذالك بسبب تحامل المحافظٌن . والشكوى

ومع ذالك فقد عاود الشعر . م، وانتصار الكٌان الصهٌون1948ًعلٌها، هذا التٌار المحافظ هو من سٌتراجع، وٌستسلم بعد هزٌمة 

اإلٌمان : العربً محاولة التجدٌد متسلحا بالحرٌة التً أصبح الشاعر الحدٌث ٌمتلكها، لٌخوض تجربة أخرى رائدة برإٌة قوامها

  .باإلنسان والمجتمع

 الفصـــل الثانــــــــــــً

 .تجربة الغربة والضٌاع

 :حركة الشعر الحدٌث تجربة الغربة والضٌاع .1

 :التمهٌـــــــــــد

تحدث الباحث العوامل التارٌخٌة، والسٌاسٌة التً أدت إلى خلخلة المنظومة اإلجتماعٌة، والفكرٌة التقلٌدٌة السائدة بعد هزٌمة الجٌوش 

م، وما رافق ذالك من إعادة مساءلة الُبنى الثقافٌة التً كانت مهٌمنة على العقلٌة العربٌة، هذه العقلٌة التً انفتحت 1948العربٌة سنة 

فراحت تبحث عن األجوبة وراء الهزٌمة، وباألخص الشاعر ..فً جزء منها على التٌارات الفكرٌة الغربٌة، كالفلسفة، األدب، النقد

وإذا ما . ، ٌكمن فً اإللمام بكل أنواع المعارف اإلنسانٌة(التقدم والتحضر ) الذي كان وقع الهزٌمة قاسٌا علٌه، وآمن أن الخالص

 :تتبعنا الروافد التً استقى منه الشاعر الحدٌث ثقافته وجدناه متنوعة المشارب

 ...الفلسفة، علم النفس، التارٌخ: ـ روافد ثقافٌة معرفٌة1.1

الدٌانات الهندٌة، الدٌنات الفرسٌة، وتؤثروا بالشاعر الهندي طاغور، والشعر الصوفً، عند جالل الدٌن : ـ روافد شرقٌة روحٌة 2.1

 ...الرومً، والجامً

 ..أوودن، نٌرودا، إٌلوار: ـ روافد شعرٌة التزمت بقضاٌا اإلنسان 3.1

 ..سٌرة عنترة، أبً زٌد الهاللً، سٌف بن ذي ٌزن، ألف لٌلة ولٌلة: ـ الثقافة الشعبٌة 4.1

 .استمد منهما المهارات اللغوٌة: (الشعر العربً القدٌم، والقرآن)ـ التراث  5.5

اإلبداع الشعري وسٌلة :"ٌقول أدونٌس.تفاعل الشاعر الحدٌث مع كل هذه الروافد، ونجح فً المزج بٌنها، فخرج برإٌة جدٌدة للشعر

تجربتً فً الشعر، / أدونٌس) ."الكتشاف اإلنسان، والعالم، وأنه فعالٌة جوهرٌة تتصل بوضع اإلنسان ومستقبله إلى المدى األقصى

 .(196م، ص1962مجلة اآلداب، مارس 
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 :عالقة الشكل بالمضمون .2

إن المضامٌن الجدٌدة التً دخلت الشعر العربً الحدٌث، جعلت من هذه التجربة تتسم بالخصوبة، والتفرد، فكرٌا وشعورٌا، فكان 

لزاما علٌها أن تفجر الشكل القدٌم الذي لم ٌعد ٌالءم لتجربتهم الشعرٌة، بل ٌحد من انطالقتها، وبعد محاوالت، وتجارب عدة انتهى 

التفعٌلة، واستقر هذا الشكل عند كل من بدر شاكر السٌاب، وعبد الوهاب : شعراء الحداثة إلى شكل جدٌد ٌقوم على أساس موسٌقى هو

واعتبر الباحث أن الشكل تابع للمضمون، ذالك أن المضامٌن الخصبة و المتطور فً الشعر هً . البٌاتً، وصالح عبد الصبور

  .وحدها القادرة على على تحقٌق الوسائل الفنٌة الجدٌدة، وتبرٌر وجودها

 :وتتبع الباحث أهم المضامٌن الجدٌدة التً ارتبطت بالحركة الشعرٌة الحدٌثة، وحددها فً اتجاهٌن

  :تجربة الضٌاع والغربة: األول

 :حصر الباحث أسباب هذه الظاهرة الملفتة لإلنتباه فً الشعر الحدٌث فً

 .توماس إلٌوت، خصوصا فً قصٌدته األرض الخراب: أ ـ التؤثر ببعض شعراء الغرب، مثل

كوٌن، : والنقاد الذٌن ترجمت أعمالهم إلى اللغة العربٌة، مثل. جان بول سارتر، ألبٌر كامو: ب ـ أعمال بعض الروائٌٌن الجدد مثل

 .ووٌلسن

 ج ـ العامل المعرفً، فاصطدام األفكار المثالٌة بالواقع، تنعكس على النفس، فتصاب باإلحباط، واإلنكسار

 .أدونٌس، وصالح عبد الصبور، وعبد المعطً حجازي: وأهم ممثلً هذه التجربة

 :كما تتبع الباحث المظاهر التً تجلت فٌها ألوان الغربة، والتً تمثلت فً

 :أ ـ الغربة فً الكون

. هً نتاج نكبة فلسطٌن، وضٌاع أمجاد التارٌخ، والشعور بالذل، والمهانة، فاعتزل الشاعر الحٌاة، وجرب وحدته، وغرق فً غربته

 ....ظهر هذا فً شعر صالح عبد الصبور، وأدونٌس، وٌوسف الخال

  :ب ـ الغربة فً المدٌنة

أحس الشاعر العربً الحدٌث أن هندسة، وواقع مدٌنته قد تغٌر وإلى األبد، بفعل غزو المدن األوروبٌة لها، وأصبحت ال تناسب واقع 

العرب المهزوم، فجاء شعره تعبٌرا عن هذا اإلحساس بالغربة، فالمدٌنة قاسٌة، ومفرغة من كل إنسانٌة، وما ٌزٌدها قسوة وعنفا عدم 

 ...أحمد عبد المعطً حجازي، بدر شاكر السٌاب: عبر عن هذا كل من .قدرة الشاعر على الهروب منها، فهً تحاصره، وتخنقه

 :ج ـ الغربة فً الحب

ٌرى الباحث أن الشاعر الحدٌث فشل فً خلق عالقة حمٌمة مع المرأة، فالحب تحول إلى مرارة ممٌتة، فال وجود المرأة تحقق 

ألم ٌقل عبد . وتمثل هذا الفشل المرٌع فً أشعار خلٌل حاوي، والسٌاب، وصالح عبد الصبور. للشاعر ذاته، وتعٌد له توازنه المنشود

 .(76 ـ 75، ص1/لم ٌتبق إال اإلعتراف، ط: "قصٌدة نهاٌة، من دٌوان)".إن وقت الحب قد فات: "المعطً حجازي

 :د ـ الغربة فً الكلمة

إٌمان الشاعر الحدٌث بؤن الكلمة بمقدورها أن تغٌر، واكتشافه للحقٌقة المرة، وهً أن الكلمة عاجزة على الفعل والحركة، ولن 

تستطٌع تلبٌة طموحاته، جعلت ٌدخل حالة من الٌؤس قادته إلى اإلغتراب، كما هو الحال عند صالح عبد الصبور، وعبد الباسط 

 ..الصوفً

دٌوان سفر الفقر ): ، لعبد الوهاب البٌاتً اكتشف الباحث ألوان أخرى من الغربة"فارس النحاس: "ذ ـ ومن خالل تحلٌله لقصٌدة

 :، وهً كالتالً(41والثورة، ص

 .اإلدمان على التنقل والسفر، لعل الشاعر ٌجد ذاته: أ ـ الغربة فً المكان

 .عجزه على التواصل مع الماضً، أو المستقبل: ب ـ الغربة فً الزمان

 .ال ٌملك اإلمكانٌات وال القدرة على خوض غمار الحٌاة: ج ـ إحساسه بالعجز

 .فهو عاجز على نٌل شرف الشهادة: ح ـ تشبثه بالحٌاة

 .عجزه على الكشف عن تناقضات واقعه: خ ـ الشعور بالموت

 .لم ٌتبق له غٌر الصمت ٌلوذ به ما دامت الكلمة عاجزة عن إحداث التغٌٌر المنشود: ذ ـ اإلحتماء بالصمت

 .كل هذا ٌكشف عن التمزق النفسً والوجدانً للشاعر الحداثً، والتمزق الروحً لإلنسان العربً

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــل الثالـــــــــث
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 تجربة الحٌاة والموت

 

م، ونكبة فلسطٌن، والحركات والتغٌٌرات الهائلة التً عرفها المجتمع العربً أثره الكبٌر فً تشكٌل رإٌة الشاعر 1948كانت لهزٌمة 

إال أنه وسط هذا الدمار الشامل، . العربً والتً طبعها الٌؤس، والضٌاع، والقلق، واإلحساس بالغربة، التً أثمرت تجربة الموت

  .بعث المجتمع العربً من موته: واإلحساس باالانتماء، لم ٌفقد الشاعر الحداثً األمل فً المستقبل، فظل ٌحلم بالتجدٌد، والبعث

لم ٌستسلم للواقع المهزوم، بل كان إٌمانه بالبعث، ال تفارق فكره وإحساسه، . هكذا تراوحت تجربة الشاعر الحدٌث بٌن األمل، والٌؤس

  .وانتهى بعد صراع طوٌل مع ذاته إلى تبنً نظرة أكثر واقعٌة، وارتهنت تجربته الشعرٌة بمدى إٌمانه بجدلٌة الحٌاة والموت

عظمة الشاعر وقوته، تكمنان فً قدرته على تحمل النبذ، والغربة، والوحشة، والصمت، فً عالم حكمت "فالشاعر الحدٌث ٌإمن بؤن 

 .(71م، ص1868عبد الوهاب البٌاتً، تجربتً الشعرٌة، )". علٌه فٌه اآللهة بهذا العذاب، ألنه سرق منها النار اإللهٌة إلخوته البشر

أدونٌس، تجربتً )".اإلنسان هو جدال بٌن حٌاته، وموته، بٌن بداٌته، ونهاٌته، بٌن ما هو، وما سٌكون"أما أدونٌس، فآمن بؤن 

، هذه الجدلٌة هً التً من شؤنها أن تخلق الشاعر الثوري، وهً الثورة المطلقة، لٌست محددة بزمان أو ( 196م، ص1966الشعرٌة، 

 .مكان

وتجربة الحٌاة والموت باعتبارها مشدودة إلى المستقبل، ومرتبطة بالحاضر، هً نوع من المعاناة المتضمنة للموت، وحافز مفعم 

بالحٌاة والتجدد مستقبال، واعتبر الباحث هذه التجربة فً الشعر العربً فرٌدة من نوعها فً تارٌخه، باستثناء بعض محاوالت 

عرائس ). رماد األجٌال والنار الخالد، لجبران: "الشعراء المهجرٌٌن التً عبرت عن فكرة تناسخ األرواح، كما تجلت فً أقصوصة

(. 47همس الجفون، ص)".أوراق الخرٌف" :وعند مٌخائٌل نعٌمة، فً قصٌدته. (47ن ص 1/المروج، المجموعة الكاملة لجبران، ج

 .لكن تجربة المهجرٌٌن بقٌت فً حدود ضٌقة، وتفتقد التماسك، باستثناءات قلٌلة

وتبقى فكرة الحٌاة والموت فً الشعر الحدٌث، أقرب إلى فكرة الفداء عند المسٌحٌٌن، ومن ثمة كانت رسالة الشاعر الحدٌث أن ٌحٌل 

ولٌقنع بهذا التصور الجدٌد، راح ٌضمن أشعاره رموزا مستقاة من األساطٌر الوثنٌة، والبابلٌة، . إحساسنا بالموت، إلى إحساس بالحٌاة

وبالتالً ترددت فً أشعارهم أسماء . والفٌنٌقٌة، والمسٌحٌة، والتراث العربً اإلسالمً، والفكر اإلنسانً، ومن التارٌخ اإلنسانً

تموز، عشتار، أورفٌوس، أورٌدٌس، العنقاء، طائر الفٌنٌق، مهٌار، السندباد، الخٌام ومعشقته عائشة، : أسطورٌة، رمزٌة مثل

ومن أهم الشعراء الذٌن تبلورت . والهدف من توظٌف هذه الرموز تقدٌم التجربة الشعرٌة بشكل ٌتفاعل فٌها اإلحساس بالفكر...الحالج

  :فً أشعارهم تجربة الموت والحٌاة

 

  :أحمد سعٌد أدونٌس

 

، تتبع الباحث تجربة أدونٌس الذي ربط الصلة بٌن جدلٌة الموت والحٌاة منذ مطلع تجربته "التحول عبر الحٌاة والموت: "تحت عنوان

الشعرٌة، فقد ارتبطت ذات الشاعر بؤمته العربٌة، وقرن موتها وحٌاتها، بموته وحٌاته، واعتمد الباحث فً رصد تجربة أدونٌس على 

 :وخلص إلى اإلستنتاجات التالٌة". كتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم اللٌل والنهار"، و"أوراق الرٌح: "دٌوانٌن شعرٌٌن

ـ تجربة أدونٌس مع الحٌاة والموت، تصدر عن ذات ملٌئة بالتارٌخ العربً إبان عظمته، وزهوه، فً الوقت الذي أصبح فٌه الٌوم 

 .مخذوال

 .ـ اإلعتزاز بالحضارة العربٌة فً أبهى مراحلها، وقبل أن تتعرض للغزو واإلستعمار

 :وعموما، فقد سارت تجربة الشاعر فً مسارٌن. لكن أدونٌس ٌإمن بؤن الشاعر قادر على إعادة الحٌاة إلى هذا الواقع المٌت

 .ٌنطلق من الحٌرة، والبحث عن وسائل البعث: األول

 .محاولة الكشف عن مفهوم التحول، للدفع بالواقع العربً نحو البعث والتجدد: الثانً

لقد آمن أدونٌس بؤن التحول، ممكن، والبعث ممكن، وحاول إقناعنا بهذا التصور،وحالفه الحظ فً بعض القصائد، وخانه فً بعضها 

 .وهذا هو موقف الباحث. اآلخر

 

 :خلٌل حاوي

 

فقد انطلق الشاعر من منطلق مختلف تماما ". معاناة الحٌاة والموت: "حاول الباحث أن ٌرصد تجربة خلٌل حاوي من خالل ما سماه

ومن خالل دراسة الباحث لدواوٌن الشاعر، ٌستنتج أن ". المعاناة: "، وٌستبدله بمبدأ"التحول: "عن منطلق أدونٌس، فهو ٌرفض مبدأ

 .معاناته، هً معاناة حقٌقٌة للخراب، والدمار، والجفاف، والعقم، والبعث نفسه

ففً واقع ٌتسم بتفسخ القٌم، سواء فً ذات الشاعر، أو فً الواقع المنظور، سعى الشاعر أن ٌبعث شعلة األمل فً النفوس المنكسرة، 

والمهزومة، فً غد مشرق جمٌل، لكن سطوة الواقع المتفسخ، وقف سدا منٌعا أمام تحقٌق اآلمال، فبقً الشاعر ٌحترق بصعوبة 

 .التحول، وبالتالً معاناة القحط، والموت، والدمار، وفً نفس اآلن الحٌاة
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وعندا ٌلتفت الشاعر إلى واقعه، وٌبحث عن األسباب الكامنة وراء هذا الموت الذي ٌخٌم علٌه، تتكشف له الحقٌقة المتمثلة فً جانب 

حضاري مهم، وهً العالقة بٌن الجنسٌن التً تدهورت بفعل انهٌار كٌان الفرد، واألسرة، وبالتالً انهٌار المجتمع انهٌارا حضارٌا 

وكما عاش الشاعر الموت فً هذه القصائد، فقد عاش الحٌاة كذالك . (نعش السكارى ـ جحٌم بارد ـ بال عنوان: قصائد): شامال

 .(قصائد بعد الجلٌد ـ حب وجلجلة ـ المجوس فً أوروبا): والموت مجتمعٌن

إن التحول الذي ٌنشده الشاعر ال ٌتجه نحو التجدد والبعث، بل نحو السكون والموت، فٌتجمد الشاعر ألنه غٌر قادر على الفعل فً 

إال أنه ال ٌعقد كبٌر اآلمال على األجٌال القادمة فً رحم الغد، لبعث األمة من الموت، ومع ذالك فالشاعر . انتظار ما ٌؤتً به المستقبل

ٌتابع هذا البعث وٌواكبه بقصائده، وشعره، بإزالة أكداس األمتعة العتٌقة، والمفاهٌم الرثة عن هذه األمة، وإعدادها لمعاٌنة إشراقة 

 .اإلنبعاث، على حد تعبٌر الباحث

  .(دٌوان نهر الرماد): وفً كثٌر من القصائد نلمس امتالء الشاعر بروح الٌؤس من البعث، وذالك بعد معاناة فرٌدة له مع الموت

شكلت المعاناة إذا البإرة التً انصهرت فٌها بشكل متواز إٌقاعات األمل والٌؤس، وكانت للظروف التارٌخٌة دخل فً ما كتبه الشاعر 

فً هذه المرحلة، فالقطر المصري ٌعٌش فترة مظلمة، ولكن بوادر األمل بدأت تلوح مع الثورة المصرٌة، إال أن خلٌل حاوي اجتهد 

 .فً التوفٌق بٌن الواقع الحالك المخٌف، ورإاه الذاتٌة التً تسعى إلى تخطً هذا الواقع

 

 :بدر شاكر السٌاب

ٌرى الباحث أن قصائد السٌاب مثقلة بمعانً الموت والبعث، ولكن الموت عنده ٌتخذ بعدا فدائٌا، فهو ٌرى أن البعث لن ٌكون إال 

 :، حٌث ٌختما بقوله"النهر والموت: "بمزٌد من التضحٌات، وقد عبرت عن هذا قصٌدة

 إن موتً انتصار

 

 

وتمكن السٌاب من أن ٌعمق معانً الموت كفداء من أجل النهوض والبعث فً كثٌر من نصوصه الشعرٌة موظفا األسطورة إلحداث 

رمز البطولة، كان ٌعانً الموت إال أنه جوارحه كلها / فرغم أن المسٌح". المسٌح بعد الصلب: "التؤثٌر المرغوب فٌه، كما فً قصٌدة

وٌوحد الشاعر . إنها أصوات الطبٌعة تعلن استمرار الحٌاة. (..ٌسمع صوت الرٌح، ٌنصت لصوت األعاصٌر ):مرتبطة بالحٌاة فهو

إن الفداء هو الطرٌق األنسب لحٌاة . بٌن المسٌح، وبعث األمة العربٌة، مإكدا أن حٌاة المسٌح، ستكون خصبة، وعظٌمة بعد موته

 .األمة

 :ٌقول الشاعر. ولكن انكسار الشاعر وٌؤسه من البعث، والتجدد ٌشبه الٌقٌن، فاإلنسان ال ٌكون إنسانا إال حٌن ٌقتل الماضً فٌه

 فلٌهدم الماضً، فاإلنسان لٌس ٌنهض

 إال على رمادها المحترق

 متشردا فً األفق

 

وٌخلص الباحث إلى القول بؤن السٌاب نجح فً توظٌف جدلٌة الموت والحٌاة، بشكل متفرد، ومتمٌز سواء على المستوى الذاتً، أو 

 .المستوى الحضاري

 :عبد الوهاب البٌاتً

حٌث وجد نفسه أمام " الذي ٌؤتً أو ال ٌؤتً: "ٌمٌز الباحث وهو ٌدرس تجربة البٌاتً بٌن مرحلتٌن فً حٌاة هذا الشاعر، قبل دٌوانه

 :حقٌقتٌن

 .قدرة الشاعر للكشف على واقع اإلنهٌار والسقوط الذي انتهى إلٌة الواقع العربً: األولى

 .سٌطرة النزعة المتفائلة على المضمون العاطفً ألعماله: الثانً

 :أما المعالم العامة لتجربة الحٌاة والموت فً شعر البٌاتً، فقد سارت فً منحنٌات ثالث

 .(الكلمات ال تموت ـ النار والكلمات ـ سفر الفقر والثورة): وذالك فً دواوٌنه التالٌة: ـ انتصار الحٌاة على الموت 1

 .(دٌوان الذي ٌؤتً أو ال ٌؤتً): ـ تكافإ بٌن كفتً الحٌاة والموت 2

 .(دٌوان الموت فً الحٌاة): ـ انتصار الموت على الحٌاة 3

 :وتناول الباحث هذه المناحً بتفصٌل أكثر، محلال، ومعلال

  .منحى األمل: المنحى األول

تتخلى فً رحلة الفنان المناضل الذي ٌفتح أبواب المعركة، وخالل مساره لم ٌبصر فٌه غٌر الدمار، والخراب، لكن هذا المسار ٌحمل 

النار : "تبدى هذا فً دٌوانه .بٌن طٌاته بذور األمل، فقابل بٌن الحٌاة والموت فً مواجهة شرسة وانتهى األمر بقتل، صرع الموت

ولألسف، ومع مرور الزمن، لم ٌتحقق هذا . ولم تنصرت الحٌاة على الموت إال بفضل النضال المستمر، والوعً المتجدد". والكلمات

  .النضال
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 .منحى اإلنتظار: المنحى الثانً

، تغٌب صورة انتصار الحٌاة على الموت، فتتحول القصائد إلى فضاء تتشتت فٌه المتناقضات، "الذي ٌؤتً أو ال ٌؤتً: "فً دٌوانه

وتتبع الباحث مضمون هذا الدٌوان بغٌة الكشف على هذا . وتتفاعل الرموز، لتعٌق أي حركة جدلٌة، فتبقى األمور واألشٌاء ساكنة

 :خطوط/التصور الجدٌد الذي ٌطرحه الشاعر فً عالقته بالحٌاة والموت، من خالل أربعة مسارات

 

، بؤن ٌعٌش الحٌاة دون أن ٌكون له خٌار، (الذي سٌغٌر أو الحالم بالتغٌٌر)فً هذا المسار ٌحكم الشاعر على البطل : ـ خط الحٌاة 1

كما ٌصطبغ هذا الخط بدم الشهادة، واإلنفعال .. وهذه الدٌمومة ٌستمدها من طبٌعته الثورٌة، وقدرته على تحمل العذاب األبدي

  .العاطفً القوي بسبب طول اإلنتظار

 

 :نظر الشاعر إلى الموت باعتبارها عبورا نحو الحٌاة الحقة، وقام بذالك بشكلٌن: ـ خط الموت 2

فالمدن التارٌخٌة، والتً تحولت بفعل . ، تجسد فٌه ما سماه الباحث بنفً الوسط األسطوري"الذي ٌؤتً أو ال ٌؤتً: "فً دٌوانه: األول

 :األسطورة إلى رموز إنسانٌة عظٌمة تدمر الواحدة بعد األخرى

 .تنهشها النسور: ـ نٌسابور

 .ٌسلخ جلدها وتشوى فٌه: ـ إرم ذات العماد

  .تحاصر وتجوع: ـ بابل

أما عند البٌاتً، ....فً الشعر الحدٌث، غالبا ما ٌقوم األبطال بؤعمال خارقة، فٌبعثون من الرماد، ال أحد ٌمكن أن ٌنتصر علٌه: الثانً

ٌموت تموز ـ تقتل عشتروت ـ وٌموت ). فالبطل فرٌسة سهلة للموت بعد طول اإلنتظار، وبعد أن أنهكت القٌم التً ٌرمزون إلٌها

 .(الحب بموت عائشة

وهو خط التساإل والحٌرة والتً قصد بها الشاعر تفكٌك طرفً جدلٌة الحٌاة والموت، وهو ٌتبع خط الموت :ـ خط اإلستفهام 3

 .موت الوسط األسطوري، ٌرتبط بموت الحقٌقة والعدل:السابق

 .موت عائشة، وبقاء عشٌقها، الخٌام، فً حزن دائم

 موت شهرٌار الذي أحس بالذنب، وبموته انتهت التوبة، وبقً الحكام ٌمارسون الظلم

وٌتمثل فً انتقال الفعل من واقع النضال إلى واقع الحلم، وتصبح كل الرغبات واإلنتظارات، مرتبطة بخط : ـ خط الرجاء والتمنً 4

ونجح الحلم فً إٌجاد نوع من التوقع الذي ٌفتقد إلى اإلستمرارة والدٌمومة، ورغم بقاء المسافة ثابتة بٌن  .التمنً/ األمل/ الرجاء

 ."الموت فً الحٌاة: "الموت والحٌاة، فإن الشاعر انتهى فً آخر المطاف إلى الموت، كما تجسد ذالك فً مجموعته الشعرٌة

  :ـ خط الشك5

، ٌكشف لنا الشاعر القٌم المهترئة والمٌتة التً ٌروج لها أشباه الرجال، والشعراء المرتزقة، "الموت فً الحٌاة: "انطالقا من دٌوانه

ولتتحقق هذه القٌم النبٌلة فقد عمل على فضح زٌف النضال العربً ألنه ال موت بال . وٌنادي بالقٌم الحٌة المنبثقة من قوة النضال

  .فإن حدث بعث بال نضال أو موت، فهو بعث مزٌف، أو موت فً الحٌاة. نضال، وال بعث بال موت

وتبقى قدرة البٌاتً على الكشف عن الواقع، هو مصدر قوة شعره فتتساوق رإٌته إلى الموت، برإٌته للحٌاة، وٌحكمهما معا رإٌة 

  .القلق واإلنتظار

 

 

 

 الفصــل الرابــــــــع

 الشكل الجدٌــــد

 

 

وجد الشاعر الحدٌث نفسه، وهو ٌخوض تجربة شعرٌة جدٌدة وبمضامٌن جدٌدة مرغما على إبداع تقنٌات تعبٌرٌة ال تمد بصلة إلى 

 .الوسائل التعبٌرٌة الجمالٌة للقصٌدالتقلٌدٌة

وإذا كانت القصٌدة التقلٌدٌة تخضع فً بنائها الفنً لشكل واحد، فإن التجربة الجدٌدة تقتضً ـ فً نظر الشعراء الجدد ـ أن تبدع كل 

 :ونتج عن هذا الموقف تداعٌٌن اثنٌن وهما .قصٌدة شكلها الخاص بها

 .تنقل الشعراء بٌن أشكال متنوعة لم ٌمنح لهذه األشكال وقتا كافٌا لتة ثبت، وتنموا وتنضج: أوال

 .تعدد األشكال ٌنتج عنه غٌاب الهدف، مما ٌوقع القصٌدة فً الغموض، وٌعزل الشاعر على الجماهٌر: ثانٌا

وبقٌت فكرة تعدد األشكال بتعدد القصائد محصورة فً إطار ما هو نظٌري، أما على مستوى التطبٌق فلن تمارس، بدلٌل أن أغلب 

شعراء الحداثة متقاربون فً أسلوبهم، وفً طرٌقة التعبٌر عن تجاربهم، وفً استخدام الصور البٌانٌة، والرموز، واألساطٌر، وبناء 
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  .القصٌدة العام

: فالشكل. كما أن شكل الشعر الحدٌث غٌر مكتمل، فهو ٌنموا مع التجربة، وبطبٌعة الحال، لٌس هناك زمن محدد لٌكتمل هذا النمو

أدونٌس، مختارات من شعر السٌاب، )". لٌس نموذجا أو قانونا، وإنما هو حٌاة تتحرك أو تتغٌر، فعالم الشكل هو كذالك عالم تغٌرات"

  .ومع ذالك فقد تمكن الشعر الحدٌث بعد عشرٌن سنة من ظهوره، أن ٌتجاوز الشكل القدٌم. (6، ص1966

 :و أهم القضاٌا المتعلقة بتطور عناصر القصٌدة الحدٌثة فً سٌاقها العام هً

 

 :تطوٌر اللغة .1

 

اللغة جزء من الشكل، تنمو بنموه، لكن نموها لم ٌتجه فً اتجاه واحد، فبعضها ٌتعلق بشخصٌة كل الشاعر على حدى، واآلخر 

والخالصة أنه لٌس هناك . باإلقلٌم الذي ٌنتمً إلٌه، والعالقة التً تربطه بالثقافة األجنبٌة، والتباٌن الواضح بٌن تجارب الشعراء

مسؤلة اقترابه من : "خاصٌة واحدة للغة بل خاصٌات عدٌدة، وأشار الناقد محمد النوٌهً إلى أن أهم ما ٌمٌز الشعر الحدٌث مسؤلتٌن

قضٌة الشعر الجدٌد، محمد : مقدمة من كتاب)". لغة الكالم الٌومً؛ وثانٌهما خروج شكله الجدٌد عن عادة القواعد العروضٌة القدٌمة

  .(5النوٌهً، ص

  :المالمح الحقٌقٌة للغة الشعر الحدٌث .2

 :تتبع الباحث اللغة فً الشعر العربً الحدٌث، واستخلص مجموعة من المالمح

 

  .النفس التقلٌدي فً لغة الشعر الحدٌث: الملمح األول

وٌتضح ذالك من خالل استعمال شعراء هذا اإلتجاه للعبارات الفخمة، واألسلوب المتٌن حتى حٌن ٌعالجون مواضع أكثر حداثة، كما 

هسهسة ـ : خٌف النخل ـ العارض السحاح ـ اإلكثار من الصٌغة الصرفٌة فعللة): الحال عند السٌاب الذي استعمل تعابٌر تقلٌدٌة مثل

 .(ومعاملة غٌر العاقل معاملة العاقل تشبها بؤسالٌب األعراب.. تهزهز ـ تهدهد ـ لولوة

 

 .البعد عن لغة الحدٌث الٌومً: الملمح الثانً

 من المعلوم أن لغة الحدٌث الٌومً هً لغة نفعٌة، مرتبطة بحٌاتنا الٌومٌة، فً حٌن تمٌل اللغة 

 الشعرٌة الحدٌثة إلى المثالٌة، فاستشراف شعراء الحداثة إلى التغٌٌر، والمستقبل جعل هذه اللغة تبتعد عن 

 الٌومً، وربط الشعراء بٌن الكلمات بروابط غٌر متوقعة مما ٌدهش المتلقً لهذا الشعر، نجد مثال هذه 

 

 

 (...القمر الجائع ـ ٌخٌط جرح الماء): اللغة حاضرة فً شعر عفٌفً مطر، أدونٌس، وصالح عبد الصبور

 

 .السٌاق الدرامً للغة الشعر الحدٌث: الملمح الثالث

عندما كان الشاعر التقلٌدي ٌبدع قصٌدته، فهو غالبا ما ٌوجهها، وٌخاطب بها غٌره، أما الشاعر الحداثً، فٌهتم أكثر بمخاطبة ذاته، 

. الجوانٌة، فتكثر فً قصائده اإلٌماءات، واإلشارات، والهمسات، والصور المقتضبة/ فٌما ٌشبه حوارات ذاتٌة، أو المناجاة الداخلٌة

 ."معزوفة لدروٌش متجول: "وتتبع الباحث هذه الخاصٌة من خالل شعر محمد الفٌتوري، وقصٌدته

 

 .التعبٌر بالصورة فً الشعر الحدٌث: الملمح الرابع

عمل شعراء الحداثة على التخلص من تسلط التراث البٌانً التقلٌدي، وفتحوا آفاقا جدٌدة ورحبة، وتوسٌع أفق الصورة البٌانٌة لتتسع 

كما لجؤ الشاعر . لبدر شاكر السٌاب "بوٌب: "ألكبر اإلحتماالت الداللٌة، والمتصلة بؤعماق التجربة الشعرٌة كما هو الشؤن فً قصٌدة

 .الحداثً أحٌانا إلى الحد من جموح الصورة الشعرٌة، والتقلٌل من إمكانٌات التمدد والتوسع بربطها بسائر صور القصٌدة

كما تستمد الصورة الجدٌدة حٌوٌتها من ثقافة الشاعر، . وتتمتع الصورة البٌانٌة بالخصوبة ـ خصوصا ـ عندما ترتبط بتجربة الشاعر

فتصبح قناعاته ترفد المضمون، وتنعكس على الشكل بفٌض عاطفً ٌجعل الصور توغل فً الغرابة، مما أبعد تجرب الشعراء 

 .الشعرٌة عن أذواق الناس

 :كما أورد الباحث عوامل أخرى كانت وراء نفور الناس من الشعر الجدٌد، وهو اإلطار الموسٌقً

 

 :تطور األسس الموسٌقٌة للشعر الحدٌث .1

 

إن لجوء الشاعر الحدٌث إلى القوالب الموسٌقٌة التقلٌدٌة بؤشطره المتساوٌة، وقوافٌه الموحدة ال ٌمكن اعتباره إخالال بالقاعدة المتعلقة 
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بتطور المضمون والشكل فً القصٌدة الحدٌثة فهو لم ٌشؤ أن ٌنسف األصول إال بمقدار ما ٌسمح بالتعبٌر عن عواطفه وأفكاره دون 

عوائق، فارتفعت أصوات تنادي بجعل التفعٌلة أساسا لعروض جدٌد، والتصرف فً عدد التفعٌالت فً السطر الشعري، مع اإللتزام 

 .بالتفعٌلة الواحدة

 

 :األسس الموسٌقٌة للشعر الجدٌد .2

 

فرضت األوزان الشعرٌة نفسها على ذائقة الجمهور والناس بسبب جمالٌتها طٌلة خمسة عشر قرنا، وكل المحاوالت التً سعت إلى 

وقد عمل الشعراء ـ وفً كل . كسر النظام التقلٌدي كالموشحات، والرباعٌات، والخماسٌات، لم تكن سوى تنوٌعات على هذا النظام

العصور ـ على إحداث نوع من المرونة فً هذا اإلطار الموسٌقً بلجوئهم إلى الزحافات والعلل لتكسٌر وحدات اإلٌقاع، والتخفٌف 

. من صرامته، كما أفادت من فً إطار اإلٌقاع الداخلً من موسٌقى الحروف اللٌنة والحروف الصلبة لتشخٌص العواطف واألفكار

 :كقول الخنساء

 رفٌع العماد، طوٌل النجـــاد وساد عشٌرته أمـــــــردا

 

والتضمٌن فً البٌت هو أال ). كما اعتمدوا التضمٌن لكسر صالبة الوزن، والتخلص من حصر معانً القصٌدة فً وحدات متساوٌة

ومع ذالك لم ٌتمكن الشعراء من تحوٌل الذوق العام عن النظام الصارم للشكل التقلٌدي، بل . (ٌتم معنى قافٌة إال بالبٌت الذي ٌلٌه

ولم ٌتطور اإلطار الموسٌقً للشعر العربً إال فً ... لزوم ما ال ٌلزم ـ القوافً الداخلٌة: أضافوا قٌودا أخرى اختاروها بؤنفسهم مثل

 .أواخر الخمسٌنات من القرن العشرٌن

 :ممٌزات اإلطار الموسٌقً الجدٌد .3

 

: فنازك المالئكة سمته. إن تفتٌت اإلطار الشعري القدٌم ذي الشطرٌن المتوازٌٌن بدأ بالبحث عن تسمٌة بدٌل لوحدة البٌت التقلٌدي

 :وهناك اختالف بٌن البٌت الشعري الحداثً والبٌت الشعري التقلٌدي، ٌتمثل ذالك فً. البٌت: أما عز الرٌن إسماعٌل فسماه. الشطر

 .أ ـ البٌت الشعري الحداثً ال ٌعتبر وحدة موسٌقٌة ذات أصول تابثة، فطوله وقصره مرتبط بالنسق الشعوري والفكري للشاعر

: ٌنظم الشعر الحدٌث على ستة بحور، وتسمى البحور الصافٌة)ب ـ عدد البحور الشعرٌة فً الشعر الحدٌث أقل منه فً الشعر القدٌم 

، لكن بإمكان الشاعر أن ٌستخلص من البحر الواحد عددا ال ٌحصى من (الهزج ـ الرجز ـ الرمل ـ الكامل ـ المتقارب ـ المتدارك)

وٌرجع الباحث سبب عدم استغالل . كما استعمل البعض منهم فً بعض قصائدهم البحور المختلطة كؤدونٌس. التشكٌالت الموسٌقٌة

 :شعراء الحداثة لهذه البحور المختلطة إلى عوامل عدة وهً

 .استعمال الزحاف فً البحور المختلطة بغٌة كسر إٌقاع الوزن التقلٌدي: ـ مسؤلة الزحاف 1

. إدخال الزحاف والعلل، وإن كانت غٌر مقبولة فً نظر العروضٌٌن القدماء، مثل مستفعلن ٌجعلونها مستفعالن: ـ تنوٌع األضرب 2

 .بهدف تنوٌع إٌقاع البحور الصافٌة

ف . كالمزج بٌن بحر الرمل، وبحر الرجز، وهو شًء غٌر مؤلوف فً الشعر القدٌم: ـ إدماج البحور المتشابهة فً قصٌدة واحدة 3

 :كقول نازك المالئكة". فاعلُ "، تصٌر "فاعلن"

 .كؤن المغرب لون ذبٌح

 

 .فاعلن فاعُل فاعُل فعلن

 

فإذا كان البٌت الشعري فً الشعر الحدٌث ال ٌنضبط فً عدد التفعٌالت إال للدفقة الشعورٌة والفكرٌة، فإن هذه : ـ مسؤلة التدوٌر 4

  :الدفقة قد تتجاوز حدود الشطر الشعري أو البٌت الشعري بمفهومهما التقلٌدي مما ٌترتب علٌه أمرٌن

 .التعبٌر عن الدفقة الشعورٌة والفكرٌة دون اللجوء إلى التدوٌر، أي تفعٌلة خماسٌة: األول

وقد . الوقوع فً التدوٌر وإشراك سطر البٌت فً كلمة واحدة، بؤن ٌكون بعضها فً الشطر األول، وبعضها فً الشطر الثانً: الثانً

 .فتح التدوٌر آفاقا أخرى للشاعر الحدٌث لكً ٌتخلص من صرامة البٌت ذي الشطرٌن، ومن انتظامه فً نسق هندسً رتٌب

 

 :نظام القافٌة فً الشعر الحدٌث .4

 

عمل شعراء الحركة الذاتٌة قبل الشعر الحدٌث على التنوٌع فً القوافً، فربطوها بالمعانً الجزئٌة داخل القصٌدة الواحدة، وظل 

لكن شعراء الحداثة، وموازاة مع ما أحدثوه من تغٌٌر فً نظام البٌت الشعري، فقد انعكس ذالك . اجتهادهم محصور فً هذا اإلطار

 :وسجل الباحث أحمد المعداوي ثالث مالحظات فً هذا اإلطار. على نظام القافٌة باعتبارها جزء من البناء العام للنص
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مٌل الشاعر الحداثً إلى التعامل مع القافٌة بصفتها نظاما إٌقاعٌا ٌتكون من عدة أحرف مع الحد من بروز حرف الروي، ألن : األولى

وتطلب هذا من الشاعر أن ٌتوفر على ثروة لغوٌة كان الشاعر . بروزه من شؤنه أن ٌحد من حركة تدفق المعانً، والمشاعر وٌربكها

  .التقلٌدي ٌعلق علٌها أهمٌة بالغة

الربط بٌن نظام قوافً األضرب المتنوعة والقافٌة،اعتقادا من الشاعر أنه من شؤن اختالف األضرب أن ٌحدث إخالال فً نظام : الثانٌة

 .القافٌة

 :عالقة نظام القافٌة فً الشعر الحدٌث بالجملة الشعرٌة والتً تتحد فً نظر الباحث فً نقطتٌن: الثالثة

تتعلق بالجملة الموسٌقٌة المسرفة الطول، والتً تمتد فٌها الدفقة الشعورٌة امتدادا ٌغنً بتدفقه عن الوقفات المنتظمة التً : األولى

 .تحتاج إلٌها األبٌات الشعرٌة القصٌرة

 

الثانٌة تخص الجملة الموسٌقٌة المتوسطة الطول الواقعة بٌن الجمل الطوٌلة، واعتاد الشعراء فً مثل هذه الجمل أن ٌعوضوا عن 

 .القافٌة المتواترة والمترادفة فً آخر البت بقافٌة ذات نبر بارز ٌختمون بها جملهم المتوسطة

 .وأهم ما ٌمٌز نظام القافٌة فً الشعر الحدٌث هو المرونة التً تستمدها من قوة المشاعر واألفكار


