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  تجربـــة الحيـــاة والمـــوت: الفصل الثالث

 

لم ٌكن الشعر العربً الحدٌث كله شعر ٌأس وغربة وضٌاع وقلق وسأم، فهناك أشعار تغنت باألمل والحٌاة والٌقظة والتجدد 

واالنبعاث او ماٌسمى عند رٌتا عوض بقصٌدة الموت واالنبعاث التً نجدها حاضرة فً أشعار بدر شاكر السٌاب وخلٌل حاوي 

وسبب هذا األمل والتجدد فً أشعار هؤالء التموزٌٌن الذٌن تغنوا بالموت واالنبعاث هو ماتم إنجازه . وأدونٌس وعبد الوهاب البٌاتً

واقعٌا وسٌاسٌا كثورة مصر و تأمٌم القناة ورد العدوان الثالثً واستقالل أقطار العالم العربً والوحدة بٌن مصر وسورٌا إلى غٌر 

ولم تستقل حقبة األمل بفترة معٌنة، . ذلك من األحداث اإلٌجابٌة التً دفعت الشعراء إلى التغنً باالنبعاث والٌقظة والتجدد الحضاري

 .بل نراها تتداخل مع فترة إٌقاع الغربة والضٌاع تعاقبا أو تقاطعا

 

أوراق " عند جبران خاٌل جبران، وقصٌدة" النار الخالدة"و "رماد األجٌال" وقد نجد فكرة التجدد عند الشعراء المهجرٌٌن كأقصوصة 

غٌرأن هذه اللمحات األدبٌة والشعرٌة ، التً تراءت فً إنتاج أدباء المهجر الشمالً ، التؤلف فً واقع " لمٌخابٌل نعٌمة، " الخرٌف

لنعٌمة، تبقى الحٌرة والتردد، وإٌثار " الحابك" األمر تجربة متماسكة، تضع اإلٌمان بالتجدد والعبث فوق كل اعتبار،فباستثناء قصٌدة 

 وٌعنً هذا أن التجدد عند شعراء المهجر مقترن بالتناسخ، بٌنما التجدد عند الشعراء 22".الحٌاة الحالمة، هً طابع هذه التجربة العامة

 .المحدثٌن مرتبط بالفداء المسٌحً

 

وقد استفاد الشاعر الحدٌث من مجموعة من األساطٌر والرموز الدالة على البعث والنهضة والٌقظة والتجدد، واستلهمها من الوثنٌة 

وتجسد . البابلٌة والٌونانٌة والفٌنٌقٌة والعربٌة، ومن المعتقدات المسٌحٌة ومن التراث العربً واإلسالمً ومن الفكر اإلنسانً عامة

تموز وعشتار وأورفٌوس وطابر الفٌنٌق وصقر : هذه األساطٌر غالبا صراع الخٌر والشر، ومن بٌن هذه األساطٌر الموظفة نجد

 .قرٌش والخضر ونادر السود ومهٌار والعنقاء والسندباد وعمر الخٌام وحبٌبته عابشة والحالج ولعازر والناصري

 

ٌقدم به " ولقد أفرزت هذه األساطٌر الرمزٌة التً وظفها الشاعر المعاصر منهجا نقدٌا وأدبٌا وفلسفٌا ٌسمى بالمنهج األسطوري

الشاعر مشاعره وأفكاره، ومجمل تجربته فً صور رمزٌة، ٌتم بواسطتها التواصل، ال عن طرٌق مخاطبة الفكر، كما تفعل الفلسفة 

  23".والمنطق، بل عن طرٌق التغلغل إلى الالشعور، حٌث تكمن رواسب المعتقدات واألفكار المشتركة

 

كتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم " وٌعد أدونٌس من أهم شعراء التجربة التموزٌة الذٌن تغنوا بالموت واالنبعاث كما فً دٌوانٌه

ومن أهم خصابص شعره التً تحدد نظرته إلى أمته على المستوى الحضاري خاصة ". المسرح والمراٌا "، ودٌوان"النهار واللٌل

التحول عبر الحٌاة والموت، أي إن أدونٌس ٌشخص فً أشعاره جدلٌة اإلنسان المتأرجحة بٌن الحٌاة والموت، كما فً قصابده 

، وقد اشتغل أدونٌس فً شعره كثٌرا على أسطورة العنقاء "السماء"، وقصٌدة "تٌمور ومهٌار" ، و"الرأس والنهر " الشعرٌة

 . وشخصٌة مهٌار

 

عن مبدإ آخر " بٌادر الجوع" و" الناي والرٌح "و" نهر الرماد" أما إذا انتقلنا إلى الشاعر خلٌل حاوي فقد عبر فً دواوٌنه الثالثة 

وقد شّغل فً شعره أسطورة . غٌر مبدإ التحول عند أدونٌس هو مبدأ المعاناة، أي معاناة حقٌقٌة للخراب والدمار، والجفاف والعقم

 .تموز وأسطورة العنقاء للداللة على هذا الخراب الحضاري والتجدد مع العنقاء

 

البحار "، و"حب وجلجلة"، و"السندباد فً رحلته الثامنة "وقصٌدة"بعد الجلٌد " ومن القصابد الدالة على معاناة الحٌاة والموت قصٌدته

، " فً جوف الحوت" ، و"الجروح السود"، و"بال عنوان" ، و"جحٌم بارد"، و"نعش السكارى" ، و"لٌالً بٌروت" ، و"والدروٌش

" للوركا، و" عرس الدم"، ومسرحٌة"وجوه السندباد" ، و" عند البصارة"، و"الجسر"، و"عودة إلى سدوم"و" المجوس فً أورپا"و

 ." م1962لعازر عام " ، و"جنٌة الشاطا"، و"الكهف"، و"سٌرة الدٌك الجن

 

ومن جهة أخرى، فقد تناول بدر شاكر السٌاب فً الكثٌر من قصابده معانً الموت والبعث، وعبر عن طبٌعة الفداء فً الموت، إذ 

قافلة " ،وفً قصٌدته " النهر والموت" ٌعتقد بأن الخالص الٌكون إال بالموت، إال بمزٌد من األموات والضحاٌا كما فً قصٌدته 

" وقد استخدم السٌاب رمزا أسطورٌا للتعبٌر عن فكرة الخالص وهو رمز المسٌح كما فً قصٌدته". رسالة من مقبرة" ، و"الضٌاع 
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 ."أنشودة المطر"و" مدٌنة السندباد" ، وقصٌدة "المسٌح بعد الصلب

 

وٌالحظ الدارس أن هناك ". الذي ٌأتً والٌأتً" وتتسم أشعار عبد الوهاب البٌاتً بجدلٌة األمل والٌأس كما ٌظهر ذلك جلٌا فً دٌوانه

 :ثالث منحنٌات فً جدلٌة األمل والٌأس فً أشعار عبد الوهاب البٌاتً

 

كلمات " ، والسٌما "الذي ٌأتً والٌأتً" فً المنحنى األول، انتصار ساحق للحٌاة على الموت، وتمثله األعمال الشعرٌة السابقة على "

 ."سفر الفقر والثورة" و" النار والكلمات" ، و"التموت

 

 ."الذي ٌأتً والٌأتً" فً المنحنى الثانً تتكافأ الكفتان، وٌمثله دٌوان

 

  24""الموت فً الحٌاة" أما المنحنى األخٌر، فٌتم فٌه انتصار الموت على الحٌاة، وٌمثله دٌوان

 

الذي ٌأتً " هذا، و قد جسد عبد الوهاب البٌاتً فً دواوٌنه الشعرٌة حقٌقة البعث من خالل الخطوط األربعة الهامة لمضمون دٌوانه

 .كخط الحٌاة وخط الموت، وخط السؤال، وخط الرجاء، وكل هذا ٌرد فً جدلٌة منحنى األمل ومنحنى الشك" والٌأتً

 

وبعد، لقد أصبح الشاعر الحدٌث شاعرا ٌجمع بٌن هموم الذات وهموم الجماعة ، ٌروم كشف الواقع واستشراف المستقبل متنقال من 

وماكان . لقد أصبح وعً الشاعر بالذات وبالزمن وبالكون مرتبطا بوعٌه بالجماعة، ومتضمنا له" وبمعنى آخر،. التفسٌر إلى التغٌٌر

. لشًء من ذلك أن ٌحدث لوال وعً الشاعر الحدٌث، وإدراكه للتحدي الذي ٌهدد حاضره ومستقبله، بالقدر الذي ٌهدد وجوده القومً

األمر الذي جعل موقف الشاعر من الذات، ومن الكون، ومن الزمن ومن الجماعة، موقفا موحدا، تملٌه رغبته فً الحٌاة والتجدد 

 )واالنتصار على كل التحدٌات، التً ٌرمز إلٌها برمز واحد، ذي طابع شمولً، هو رمز الموت الذي ٌعنً موت الذات وموت الزمن

 .، والذي ٌعنً تبعا لذلك محو الوجد القومً واإلنسانً لألمة العربٌة (الماضً بكل أمجاده والحاضر بكل تطلعاته

 

إن الصراع بٌن الموت والحٌاة فً تجربة الشاعر الحدٌث ٌعنً فً آخر األمر الصراع بٌن الحرٌة والحب والتجدد الذي ٌجعل الثورة 

  25."وسٌلته، وبٌن الحقد واالستعباد والنفً من المكان ومن التارٌخ

 

وعلى الرغم من مضامٌن الشعر الحدٌث الثورٌة، فإنه لم ٌتحول إلى طاقة تغٌٌرٌة، بل نالحظ انفصاال بٌن الشعر الحدٌث والجماهٌر 

العربٌة، والسبب فً ذلك ٌعود حسب أحمد المعداوي إلى عامل دٌنً قومً، وعامل ثقافً، وعامل سٌاسً، ولكن أهم هذه العوامل 

المتعلق بتقنٌة هذا الشعر، أي بالوسابل الفنٌة المستحدثة التً توسل بها الشعراء، للتعبٌر عن التجارب " حسب الكاتب تعود إلى العامل

  26."فال شك فً أن حداثة هذه الوسابل حالت بٌن الجماهٌر، وبٌن تمثل المضامٌن الثورٌة لهذا الشعر. التً سبقت الحدٌث عنها

 

  الشكـــــل الجديــــــد: الفصل الرابع

 

استعمل الشعر الحدٌث شكال جدٌدا ٌتجلى فً استخدام الرموز واألساطٌر والصور البٌانٌة االنزٌاحٌة، كما أن اللغة تختلف من شاعر 

إلى آخر، فالشعراء العراقٌون الذٌن ٌمثلهم بدر شاكر السٌاب ٌستعملون لغة جزلة وعبارة فخمة وسبكا متٌنا على غرار الشعر القدٌم 

" ، وقصٌدة"مدٌنة بال مطر"الذي ٌتمٌز بالنفس التقلٌدي كما ٌظهر ذلك جلٌا فً دواوٌن السٌاب القدٌمة والمتأخرة وخاصة قصٌدته 

، وهناك من "البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة" ، بٌنما هناك من ٌختار لغة الحدٌث الٌومً كما عند أمل دنقل فً دٌوانه"منزل األقنان

ٌخلخل اللغة الشعرٌة النفعٌة المباشرة وٌستعمل لغة انزٌاحٌة موحٌة تنتهك معاٌٌر الوضوح والعقل والمنطق كما نجد ذلك عند 

الشاعر أدونٌس والبٌاتً ومحمد عفٌفً مطر وصالح عبد الصبور، وهناك من ٌشغل اللغة الدرامٌة المتوترة النابعة من الصوت 

منبثق من أعماق الذات، ومتجها إلٌها، خالفا لماهو األمر علٌه لدى الشاعر القدٌم، الذي امتاز سٌاقه اللغوي " الداخلً، وهذا الصوت

بصدوره عن صوت داخلً ٌتجه إلى الخارج، وهو فً اتجاهه إلى الخارج ٌأخذ شكل خطاب أو التماس أو دعوة إلى المشاركة 

والتعاطف، األمر الذي ٌمنعه من أن ٌقٌم جدارا بٌنه وبٌن العالم الخارجً أثناء المعاناة والتوتر، فهناك دابما شخص آخر ٌقاسم 

 ."معزوفة لدروٌش متجول"  ، كما نجد ذلك لدى الشاعر محمد مفتاح الفٌتوري فً قصٌدته 27"الشاعر آالمه

 

وعلى مستوى الصورة الشعرٌة، فقد تجاوز الشاعر الصور البٌانٌة المرتبطة بالذاكرة التراثٌة عند الشعراء اإلحٌابٌٌن، والصور 

المرتبطة بالتجارب الذاتٌة عند الرومانسٌٌن، إلى صور تقوم على توسٌع مدلول الكلمات من خالل تحرٌك الخٌال والتخٌٌل وتشغٌل 
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الشاعر  "وال رٌب أن ولع. االنزٌاح والرموز واألساطٌر وتوظٌف الصورة الرؤٌا وتجاوز اللغة التقرٌرٌة المباشرة إلى لغة اإلٌحاء

الحدٌث بالضرب فً بحور المعرفة السبعة ، قد أتاح له أن ٌجتنً المزٌد من الصور والرموز، التً تعتبر من أهم الوسابل التً ٌلجأ 

إلٌها الشاعر الحدٌث للتعبٌر عن تجاربه الجدٌدة، وال رٌب فً أن الشاعر حٌن فعل ذلك، وحٌن وسع مدلول صوره البٌانٌة، أو حدده 

بربطه بمدلوالت سابر الصور فً القصٌدة الواحدة، أو حٌن فتح مدلول الصورة الواحدة على آفاق تجربته المختلفة، قد ابتعد كثٌرا 

عن مفهوم الصور البٌانٌة فً البالغة القدٌمة، وأن هذا البعد قد ساهم مساهمة فعالة فً إبعاد تجاربه الشعرٌة عن ذوق عامة 

  28. ".الناس،كما منحهم نوعا من التبرٌر لوصف شعره بالغموض

 

ولكن أهم خاصة شكلٌة ٌتسم به الشعر الحدٌث هو تطور األسس الموسٌقٌة، وإن كان بعض الشعراء المحدثٌن مازالوا ٌستعملون 

 :"الذي ٌأتً وال ٌأتً" الطرٌقة التقلٌدٌة فً كتابة قصابدهم كما هو حال البٌاتً فً هذا المقطع المأخوذ من دٌوانه

 

 عدٌدة أسالب هذا اللٌل فً المغاره 

 

 جماجم الموتى، كتاب أصفر، قٌثاره 

 

 نقش على الحابط، طٌر مٌت، عباره 

 

  .مكتوبة بالدم فوق هذه الحجاره

 

بٌد أن هناك من الشعراء من نسف عروض الشعر لٌنتقل إلى عروض القصٌدة معتمدا على التفعٌلة وتنوٌعها والتصرف فً عددها 

أي إن التجربة الشعرٌة الذاتٌة الداخلٌة هً التً تستلزم اإلٌقاع الشعري والوقفة العروضٌة . حسب انفعاالت التجربة الشعرٌة وتوقفها

 .والنظمٌة والداللٌة عند الشاعر المعاصر

 

هذا، وقد التجأ الشاعر الحدٌث إلى تنوٌع البحور الشعرٌة داخل قصٌدة واحدة، واستخدام البحور الصافٌة منها ، وتنوٌع القوافً 

والتحرر من القافٌة الموحدة التً تمتاز بالرتابة والتكرار الممل، ناهٌك عن تفتٌت وحدة البٌت المستقل وتعوٌضه باألسطر والجمل 

 .الشعرٌة التً تخضع للنسق الشعوري والفكري

 

 )، والرجز(فاعلن )، والمتدارك (فعولن )، والمتقارب(فاعالتن )، والرمل(مفاعٌلن )وشّغل الشاعر الحدٌث ستة بحور شعرٌة كالهزج

فً وسع الشاعر أن ٌستخلص من البحر الواحد عددا هابال من األبنٌة الموسٌقٌة، التً " ، ولقد أصبح (متفاعلن)، والكامل(مستفعلن

ولقد فطن الشاعر الحدٌث إلى هذه الخاصة منذ . ربما أغنته عن التفكٌر فً االنصراف من البحر ذي التفعٌلة الواحدة إلى غٌره

" عبد الوهاب البٌاتً والشعر العراقً الحدٌث" السنوات األولى الكتشاف الشكل الجدٌد، فقد الحظ الدكتور إحسان عباس فً كتابه

إحدى وأربعٌن قصٌدة، منها ثمان وعشرون تستمد نغماتها من البحر الكامل، " أبارٌق مهشمة" فً دٌوان " م، أن1955الصادر سنة 

 .29"ومنها ست على بحر الرمل

 

شناشٌل ابنة " ومن سمات التجربة الجدٌدة الخلط بٌن البحور داخل قصٌدة واحدة كما عند السٌاب فً قصٌدتٌن من قصابد دٌوان

  ."المسرح والمراٌا" من دٌوان" مرآة لخالدة" ، وأدونٌس فً قصٌدته"الجلبً

 

أن نشٌر إلى أن الطاقات الموسٌقٌة للبحور المختلطة، بالرغم من أهمٌتها، لم - ٌقول أحمد المعداوي– النصفة تقتضً منا " ومن 

  30".تستغل على النحو الذي رأٌناه عند أدونٌس إال نادرا

 

ومن الظواهر التً تم توظٌفها فً الشعر الحدٌث التنوٌع فً الزحافات ، وتنوٌع األضرب، واستعمال صٌغة فاعل فً بحر الخبب ، 

واالتكاء على التدوٌر والتضمٌن، وتنوٌع القوافً حسب النسق الشعوري والفكري مع استخدامها بشكل متراوح أو متعانق أو متراكب 

  .أو موحد أو متقاطع أو متراوح

 

وٌرى أحمد المعداوي فً آخر الكتاب أن الحداثة من العوامل التً كانت وراء وصف الشعر العربً الحدٌث بالغموض، إلى جانب ما 

تتطلبه القصٌدة الحدٌثة من إعمال للجهد واستلزام لذوق قرابً جدٌد، ثم انفصال هذا الشعر عن الجماهٌر مادام ال ٌنزل معها إلى 
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 .ساحة المقاتلة والنضال والصراع ضد قوى االستغالل والبطش وال ٌشاركها فً معاركها الحضارٌة

 

  :تقـــــوٌم الكتـــــــاب- د

 

 

  :منهجٌة الكتاب -1

 

ٌنطلق أحمد المعداوي فً هذا الكتاب الجدٌر بالمدارسة والمتابعة من منهج تارٌخً فنً ٌنفتح فٌه الكاتب على المناهج الضمنٌة 

 .، والمنهج االجتماعً (دراسته لألساطٌر )األخرى كمنهج التلقً، والمنهج األسطوري 

 

من خالل  (الشعر القدٌم، والشعر اإلحٌابً، والشعر الذاتً، والشعر الحدٌث )وٌتمثل المنهج التارٌخً فً تحقٌب الشعر العربً زمنٌا 

ربطه بالظروف التارٌخٌة كربط الشعر العربً الحدٌث فً القرن العشرٌن بما عرفه العالم العربً من نكسات ونكبات وحروب 

 .وهزابم

 

 :أما المنهج الفنً فٌكمن فً تقسٌم الشعر العربً الحدٌث إلى مدارس شعرٌة فنٌة التً حصرها الدارس فٌما ٌلً

 

 المدرسة اإلحٌابٌة المرتبطة بالنموذج التراثً؛ 

مدرسة الدٌوان، ومدرسة أپولو، ومدرسة : الحركة الرومانسٌة ذات التوجه الذاتً والتً تنقسم بدورها إلى هذه المدارس الوجدانٌة

 المهجر؛ 

  .حركة الشعر الحر أو الشعر الحدٌث أو الشعر المعاصر

وٌلتجا أحمد المعداوي إلى منهج التلقً أثناء الحدٌث عن عزوف القراء عن االهتمام بالشعر المعاصر أو ماٌسمى بشعر الحداثة، 

وٌرجع ذلك العزوف واالبتعاد إلى هٌمنة الغموض فً هذا الشعر؛ مما سبب فً انفصال كبٌر بٌن المرسل والمتلقً، أو بٌن المبدع 

غٌر أن النصفة تقتضً منا أن نسجل بأن ثمة عدة عوامل حالت بٌن هذا :" ومن األدلة على وجود هذا المنهج قول الكاتب. والقارئ

الشعر وبٌن أن ٌصل إلى الجماهٌر العربٌة، لٌتحول إلى طاقة جبارة، شبٌهة بالطاقة التً اعتدنا من الكلمة الصادقة أن تفجرها فً كل 

  31". العصور

 

وتتجلى القراءة االجتماعٌة فً ربط المبدع ببٌبته االجتماعٌة ووسطه الزمكانً، وربط اإلبداع بالواقع االجتماعً والسٌاسً 

واالقتصادي والثقافً كما ٌظهر ذلك فً حدٌثه عن تجربة الغربة والضٌاع التً ربطها بهزٌمة العرب فً حرب حزٌران ناهٌك عن 

كانت هزٌمة الجٌوش :" م، ومن الشواهد النقدٌة االجتماعٌة على ذلك قول الكاتب1948النكبات والنكسات التً عاشها العرب منذ 

 مفاجأة من األمة لنفسها، وفرصة لمواجهة ذاتها مواجهة صرٌحة بإعادة النظر فً كل ماٌحٌط بها، سواء أكان 1948العربٌة سنة 

الحقٌقة الوحٌدة التً . لم ٌبق بٌن الناس، وال فً أنفسهم شًء أو قٌمة لم تتجه إلٌها أصابع التهمة. ثقافة أم سٌاسة أم عالقات اجتماعٌة

استقرت فً كل قلب هً مبدأ الشك، الشك بعالقة العربً بنفسه وبما حوله، وبماضً أمته وحاضرها، حتى أوشك الشك أن ٌنال من 

وأمام هذا اإلٌمان بمبدإ الشك بدأت األرض تهتز تحت أقدام الوجود العربً التقلٌدي، ولم تعد له تلك الهٌمنة . عالقة العربً بربه

القدٌمة على أفكار الناس وحرٌتهم، وبات فً وسع العربً الشاعر أن ٌفتح نفسه لألفكار والفلسفات ، واالتجاهات النقدٌة فً األدب 

والشعر، الواردة من وراء البحر،وأن ٌدعها تمتزج فً نفسه وفكره بثقافته القومٌة، لٌستعٌن بذلك كله على تحلٌل واقعه ، والوقوف 

على المتناقضات والمالبسات التً تكتنفه، وإدراكها إدراكا موضوعٌا تتبدى من خالله صورة الواقع الحضاري المنشود الذي 

  32".نرٌد

 

ومن جهة أخرى، ٌنهج الكاتب منهج الظواهر والقضاٌا فً دراسة الشعر العربً الحدٌث والمعاصر، وٌتضح ذلك جلٌا فً عنوان 

، وتقسٌم الكتاب إلى مجموعة من الفصول الدراسٌة تتخذ طابع القضاٌا والظواهر األدبٌة تتعلق "ظاهرة الشعر الحدٌث" الكتاب 

، وقد تمثل هذا المنهج فً المغرب  (شعر الغربة والضٌاع، وشعر الموت والٌقظة، والشكل الجدٌد )بالشعر الحدٌث صٌاغة وداللة 

وهذا المنهج ". الصراع بٌن القدٌم والجدٌد " والدكتور محمد الكتانً فً كتابه33األستاذ عباس الجراري فً مجموعة من كتبه ،

 .استلهمه المغاربة من كتابات أساتذة األدب فً الجامعة المصرٌة

 

بفكر نقدي ٌستند إلى الواقع والمعاصرة، وبجدلٌة :" وٌعرف الدكتور عباس الجراري منهج الظواهر والقضاٌا بأنه ٌستعٌن
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وموضوعٌة تعتمدان على معطٌات استقرابٌة واستنتاجات منطقٌة، بعٌدا عن أي توثن أو معتقدٌة متزمتة أو موقف تبرٌري، إذ فً 

 .ظنً أنه الٌمكن فصل المنهج عن المضمون كما أنه الٌمكن ممارسة نقد قبلً، أي نقد سابق على المعرفة

 

وٌقضً محتوى المنهج عندي كذلك أن أنظر إلى تلك القضاٌا والظواهر من زاوٌة تعطً األسبقٌة للتمثل العقلً على النقد التأثري، 

أي بنظرة فكرٌة عقالنٌة ولٌس على مجرد التذوق الفنً النابع من اإلحساس الجمالً والتأثر العاطفً واالنفعال االنطباعً باألثر 

وإن كنت ال أنكر أهمٌة المنهج الفنً وجدواه بالنسبة لنوع معٌن من الموضوعات، وقد سبق لً أن جربته فً بعض . المدروس

  ."فنٌة التعبٌر فً شعر ابن زٌدون" األبحاث، وخاصة فً دراسة لً منشورة عن

 

وبهذا ٌحقق المنهج جملة أهداف، فً طلٌعتها الكشف عن مواطن الجمال وعن الدالالت الفنٌة وما ٌنبثق عنها من حرارة ٌحث 

تحسسها على إدراك ما ٌتكثف تلك الدالالت من مضامٌن فكرٌة، باعتبار الجانب الفنً المتمحور حول اللغة وبنابها التركٌبً ظاهرا 

وبذلك تبرز قٌمة اإلبداع ، وتبرز من خاللها كل الشحنات الشعرٌة والطاقات . ٌبطن فكرا، أو أنه بعد أولى ٌخفً أبعادا أخرى عمٌقة

 .الفكرٌة والمضامٌن اإلنسانٌة واألبعاد الصراعٌة سلبا وإٌجابا

 

كما ٌحقق المنهج من أهدافه إثبات الوقابع وربطها باألسباب ووصف الظواهر وتعلٌلها والبحث عن بواعثها الخفٌة والظاهرة القرٌبة 

  34".والبعٌدة، واستخالص العالقات التفاعلٌة بٌنها وبٌن غٌرها

 

وٌتبٌن لنا من كل هذا أن أحمد المعداوي ٌشّغل فً كتابه عدة مناهج نقدٌة فً دراسته األدبٌة النقدٌة تجمع بٌن الظواهر المضمونٌة 

والقضاٌا الشكلٌة فً إطار رؤٌة تارٌخٌة اجتماعٌة فنٌة ٌستحضر فٌها الكاتب القارئ المتلقً لمعرفة سبب انعدام التواصل بٌن المبدع 

 .المعاصر والمتلقً الرافض للشعر الحداثً

 

  :إشكالٌة المصطلح -2

 

سمى أحمد المعداوي شعر التفعٌلة بالشعر الحدٌث، بٌد أن هذا المصطلح ٌثٌر بلبلة منهجٌة ومعرفٌة، فالمعروف أن العصر الحدٌث 

كما أن هذا المصطلح الٌعبر بدقة عن . م إلى ٌومنا هذا1950م لٌبدأ العصر المعاصر من سنة 1950م إلى 1850تارٌخٌا ٌمتد من 

شعر التفعٌلة، فقد ٌضم الشعر الحدٌث الشعر الرومانسً والشعر الحر والشعر المنثور، وٌمكن أن ٌنسحب على الشعر الكالسٌكً لما 

أما شعر الحداثة فٌنطبق على شعر التفعٌلة كما . الشعر المعاصر أو شعر التفعٌلة آو الشعر الجدٌد: لذا نفضل التسمٌات التالٌة! ال؟؟

 .ٌنطبق على الشعر المنثور

 

هناك عدة اقتراحات لتسمٌة هذه الحركة :" الذي نرفضه جملة وتفصٌال (الشعر الحدٌث )وٌقول أحمد المعداوي مدافعا عن مصطلحه 

الشعرٌة، منها اقتراح الشاعر صالح عبد الصبور لتسمٌتها بالشعر التفعٌلً، وهً تسمٌة غٌر دقٌقة ألنها تستند إلى جانب شكلً، بل 

وهناك اقتراح آخر هو تسمٌتها بالشعر المنطلق، وٌؤخذ علٌه أن مفهوم االنطالق قد ٌعنً . إلى جانب جزبً من الشكل هو الوزن

التحرر من كل قٌد، كما أن مفهوم الحرٌة فً قولهم الشعر الحر، قد ٌعنً التحرر من أي التزام، ومن أجل ذلك آثرنا استعمال 

  35...".مصطلح الشعر الحدٌث تمٌٌزا لهذه الحركة عن التٌارات الشعرٌة الجدٌدة األخرى، كتٌار أپولو وتٌار المهجر وغٌرهما

 

  :إقصاء الشعر المنثور

إذا كان أحمد المعداوي قد دافع عن الشعر الحداثً الذي ٌعتمد على الحرٌة والمثاقفة مع اآلداب األجنبٌة وٌقف بالمرصاد فً وجه 

النقاد المحافظٌن، فإننا نجده فً هذا الكتاب ٌمارس نفس الدور الذي مارسه الذٌن انتقدوا الشعر المعاصر التفعٌلً، حٌث ٌرفض أحمد 

المعداوي الشعر المنثور العتبارات إٌقاعٌة، لذا، ٌخرجه بكل سهولة من دابرة الشعر والحداثة، وبذلك ٌحتكم إلى نفس المقاٌٌس التً 

نخرج من هذا الحكم األشعار التً أهملت موسٌقا العروض العربً، :" احتكم إلٌها النقاد المحافظون بصفة عامة، ٌقول أحمد المجاطً

، ونحن لم نتعرض لهذا "قصٌدة النثر" معتمدة على ألوان من الموسٌقى الداخلٌة الضابط لها،مما ٌدخل فً إطار ما ٌطلقون علٌه 

 (االعتبار الثانً)و. إهماله للوزن الذي نعتقد أنه شرط أساسً لكل شعر (االعتبار األول). االتجاه فً الشعر الحدٌث لثالثة اعتبارات

التقاؤه مع الشعر الحدٌث الموزون فً االعتماد على التعبٌر بالصورة، واللجوء إلى الرمز واألسطورة والسٌاق اللغوي 

  36".هو انحسار موجة هذا التٌار أمام الشعر الحدٌث الذي ٌعتمد الوزن الشعري أساسا موسٌقٌا له (االعتبار الثالث).الجدٌد

 

ألم ٌع بعد بأن هذا الشعر وقف ! ولكن أال ٌعرف الدارس الٌوم أن الشعر التفعٌلً قد انتهى دوره واضمحلت مكانته وانتهى عهده ؟
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مشدوها عاجزا أمام اكتساح الشعر المنثور لمعظم المنابر الثقافٌة، وأصبح مطٌة سهلة لكل الشعراء الصغار والكبار على حد سواء، 

وصارت الشبكات الرقمٌة والصحف تنشر كل ٌوم الكثٌر من القصابد النثرٌة فٌها الغث والسمٌن ، ومعها كثر الشعراء حتى أصبح 

 !؟"شاعر مفلق فحل" من الصعب إحصاؤهم ، وصار كل إنسان شاعرا بالفطرة ٌكتب الشعر المنثور وٌقول بصوت عال بأنه 

 

  :مواضٌع وأشكال أخرى

تجربة الغربة والضٌاع، وتجربة الموت والتجدد، بٌنما هناك مواضٌع أخرى تناولها الشعر : تناول أحمد المعداوي تجربتٌن وهما

المعاصر لم ٌناقشها الكاتب بالتفصٌل والتمحٌص ولم ٌشر إلٌها بالدرس والنقد كالتصوف والمقاومة الفلسطٌنٌة والنزعة الزنجٌة 

والقضاٌا اإلسالمٌة والمكان والزمان والموت واألسطورة وشعر المدٌنة والحب والمرأة والنزعة اإلنسانٌة وتٌمة الحرب فضال عن 

 .مواضٌع سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة واقتصادٌة وحضارٌة

 

كما أغفل من الناحٌة الفنٌة القصٌدة الكونكرٌتٌة والقصٌدة الدرامٌة المركبة والقصٌدة القصصٌة والقصٌدة المسرحٌة وطبٌعة التركٌب 

 . الجملً و خصابص األسلوب وطبٌعة الضمابر فً الشعر العربً المعاصر

 

  :التعمٌـــم فً األحكام

نالحظ أن أحمد المعداوي ٌعمم أحكامه وٌسحبها على الظاهرة بأكملها، فعندما ٌتعامل مع الشعر الرومانسً ٌعتبره شعرا سلبٌا ٌرتكن 

قصٌدة إرادة  )إلى الضعف واالستسالم والنكوص واالنكماش، بٌنما نحن نعلم جٌدا أن هذا الشعر جمع بٌن الذاتٌة والقضاٌا الوطنٌة 

وٌعنً هذا أن لٌس كل ما لدى الرومانسٌٌن سلبً، فقد جمعوا بٌن . (نسر لعمر أبً رٌشة ) ، والقومٌة(الحٌاة ألبً القاسم الشابً

التعبٌر عن الهموم الذاتٌة الفردٌة بسبب تردي الواقع الذي كان ٌعٌشون فٌه، والهموم الثورٌة من خالل حث الشعوب على الثورة 

 .لعبد الكرٌم بن ثابت خٌر دلٌل على ما نقول"دٌوان الحرٌة " و" أغانً الحٌاة"واالنتفاض ضد االستعمار، ودٌوان أبً القاسم الشابً 

 

وما ذهب إلٌه أحمد المعداوي فً حق شعر الذاتٌٌن ٌمكن أن ٌنطبق أٌضا على شعر الشعراء المحدثٌن الذٌن تغنوا بالغربة والضٌاع 

فهؤالء حسب النقاد االشتراكٌٌن سلبٌٌن ٌذرفون بكاء الندب والهزٌمة، وكان من باب أولى أن ٌكونوا ثورٌٌن وأن ٌنزلوا إلى واقع 

 .الممارسة لمشاركة القراء فً همومهم وآالمهم من أجل تغٌٌر العالم بدال من تفسٌره والبكاء علٌه

 

وعندما حاكم الدارس الشعراء اإلحٌابٌٌن ووصفهم بالتقلٌدٌة واحتذابهم للنموذج التراثً وملء الذاكرة،فإنه لم ٌستثن المحاوالت 

التجدٌدٌة التً قام بها أحمد شوقً الذي أبدع شعر األطفال وشعر الفكاهة واللهو وشعر المسرح والنثر المسرحً وشعر األمثال 

 .والقصص، وكانت له أٌضا الكثٌر من القصابد ذات المالمح الرومانسٌة الوجدانٌة

 

  :تراجع فً األحكام

من الغرٌب جدا أن ٌسقط الباحث فً تناقض كبٌر كما نجد ذلك عند الباحث األكادٌمً أحمد المعداوي وربما كانت ثمة عوامل ذاتٌة 

، حٌث نجد الكاتب فً البداٌة ٌدافع عن " ظاهرة الشعر الحدٌث" وموضوعٌة جعلته ٌتراجع عن أحكامه النقدٌة التً ضمنها فً كتابه 

الشعر الحر أو الشعر الحدٌث عارضا األدلة والبراهٌن من أجل إقصاء الشعر الكالسٌكً والشعر الرومانسً لٌسقطه فً السلبٌة 

والتقلٌدٌة والبكابٌة الذاتٌة الضعٌفة، وكل ذلك من أجل أن ٌمهد للشعر الحدٌث الذي جعل منه مٌسما للحداثة والتجدٌد ووسٌلة لتغٌٌر 

  .الواقع، كما جعله عالمة بارزة على التطور والتحول فً شعرنا العربً الحدٌث

 

ٌقوض كل ما بناه فً كتابه األول، آخذا فأس النقد لٌحطم كل " أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث" بٌد أنه فً كتابه الثانً

مرتكزات الشعر الحدٌث، وٌطعن فً كل الرموز الشعرٌة الكبٌرة لٌعلن إفالس الشعر الحدٌث على نحو ماذهب إلٌه المفكر األلمانً 

وفً هذا السٌاق ٌقول أحمد المعداوي معلنا كساد الشعر . شپبنگلر الذي أعلن إفالس الحضارة الغربٌة فً كتابه عن بؤس الحضارة

الواقع أن موضوع الحداثة الشعرٌة العربٌة موضوع حساس، ألنه ٌمس صروحا، :" الحدٌث ساخرا بالحداثة الشعرٌة المعاصرة

شعرٌة ونقدٌة، شٌدها أصحابها منذ زمن، وأقاموا حولها، من المتارٌس والعسس، ما ٌكفً لقمع أي بادرة تتساءل عن مدى صالبة أو 

وأنا رجل ال أملك صرحا شعرٌا أخشى علٌه من الجهر بالحقٌقة، مهما كانت مرة، . هشاشة األرضٌة التً شٌدت علٌها تلك الصروح

كما أننً ال أنوي إقامة صرح نقدي على حساب شعراء هذه الحركة ونقادها، وكل ما فً األمر، هو أنً بحكم االحتكاك المتواصل، 

قراءة وتدرٌسا وإشرافا على البحوث الجامعٌة، تكون لدي اقتناع مفاده أن هذه الحركة قد بدأت تدور حول نفسها، فً اتجاه الطرٌق 

 .المسدود
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. منذ البداٌة، كنت أعرف أن أذى كبٌرا سٌنالنً، من قبل أولبك الذٌن اعتادوا أن ٌتاجروا بالتروٌج لهذه الحركة والنفخ فً رموزها

كنت أعرف مثال أن أقل ما سأرمى به هو السقوط فً السلفٌة، وأن فشلً على صعٌد اإلبداع الشعري، من حٌث نجح غٌري نجاها 

  37."باهرا، هو السبب فً توجهً هذه الوجهة الهدامة

 

وبعد أن دافع أحمد المعداوي عن شعر الغربة والضٌاع فً الشعر العربً الحدٌث على الرغم من االنتقادات الموجهة لهذه التجربة 

البكابٌة السلبٌة المتأثرة بالفلسفة الوجودٌة، نجد الكاتب ٌتراجع عن حكمه السابق لٌوافق ما ذهب إلٌه النقاد الذٌن كانوا ٌعارضون 

لقد جرب الشاعر : والخالصة التً أحب أن أخرج بها من هذا الفصل هً:" أطروحته سابقا، وفً هذا الصدد ٌقول أحمد المعداوي

فوصل إلى الطرٌق المسدود  (تجربة الحٌاة والموت- تجربة الغربة )الحدٌث أن ٌتكا، فً رسالته الشعرٌة، على تجارب اآلخر

  38".وجرب أن ٌعتمد على نفسه فوصل إلى الطرٌق نفسه

 

، أن كتاب أزمة الحداثة "أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث"و" ظاهرة الشعر الحدٌث" وٌتبٌن لنا من خالل المقارنة بٌن كتاب 

 .، كأنً بالباحث ٌنتقم من نفسه ومن اآلخرٌن"ظاهرة الشعر الحدٌث" أتى لٌقوض ما بناه أحمد المعداوي فً كتابه 

 

ومن ثم، فكتاباه لم ٌكونا موضوعٌٌن من الناحٌة العلمٌة واألكادٌمٌة، بل خضعا لمعاٌٌر شخصٌة و أهواء ذاتٌة وإٌدٌولوجٌة تنم عن 

وٌمكن أن نعتبر كل ماقاله أحمد المجاطً هو . محاكمة شخصٌة وتصفٌة حساب مع منافسٌه بطرٌقة تضر بالعلم والبحث الموضوعً

نوع من المازوشٌة وتعذٌب للذات بسبب ماكان ٌعانٌه من تهمٌش وإقصاء ونبذ ومحاصرة وتطوٌق فً المغرب وخارجه من قبل من 

 .مجموعة من شعراء الحداثة الذٌن ساروا فً الشعر أشواطا كبٌرة الداعً لذكر أسمابهم فً هذه الدراسة المتواضعة

 

  :اللغـــة الواصفــة

التقرٌر والمباشرة والبٌان : لغة بٌداغوجٌة أكادٌمٌة من سماتها" ظاهرة الشعر العربً الحدٌث" ٌستعمل أحمد المعداوي فً كتابه 

كما تتسم هذه اللغة بقوة اإلقناع والحجاج من خالل استعمال أسلوب . البلٌغ وفصاحة الكلمات واحترام قواعد اإلمالء والصرف والنحو

التعرٌف وأسلوب الوصف وسرد الوقابع واالستعانة بالمماثلة والمقاٌسة واللجوء إلى التقوٌم والحكم وتوظٌف آلٌات الحجاج العقلً 

 .والمنطقً كالشرط واالفتراض واالستنتاج واالستدالل وإٌراد البراهٌن النقدٌة والشعرٌة والشواهد اللغوٌة واألمثلة المدعمة

 

هذا، وتمتاز لغة الكاتب بمواصفات البحث األكادٌمً من خالل تقسٌم الكتاب إلى أقسام وفصول ومباحث فرعٌة متبعا المنهج 

وٌعنً هذا إن الوظٌفة المهٌمنة فً الكتاب هً الوظٌفة الوصفٌة التً تتمثل فً . االستقرابً تارة والمنهج االستنباطً تارة أخرى

تبلٌغ خطابً أدبً نقدي، وتتفرع عنها وظٌفة حجاجٌة إقناعٌة موجهة إلى القارئ، ٌروم الباحث من خاللها التأثٌر على المتلقً 

وتتسم لغته كذلك بتفاعلها مع اللغة األدبٌة واللغة القرآنٌة واللغة الشعرٌة ذات الطاقة اإلٌحابٌة والشحنة . وإقناعه إٌجابا أو سلبا

 .البالغٌة

 

  :قٌمة الكتاب

ال أحد ٌشك فً قٌمة الكتاب المعرفٌة واألدبٌة والنقدٌة والتارٌخٌة، فال ٌمكن أن ٌستغنً عنه طالب أو أستاذ أو باحث مهما كان 

فالكتاب غنً بالمعلومات األدبٌة والتارٌخٌة واألسطورٌة، ودسم بالمادة الشعرٌة و الحٌثٌات البٌوغرافٌة . مستواه العلمً والمعرفً

 .المتعلقة بالمبدعٌن والنقاد

 

وكل من ٌحاول التأرٌخ للشعر العربً الحدٌث، وٌرٌد معرفة تحقٌبه ومراحل تطوراته ومساره الفنً واإلٌدٌولوجً، فالبد أن ٌعود 

 .عند هذا الكتاب الرابع الثري بكثٌر من المعطٌات األدبٌة والنقدٌة

 

خالصة اجتهادات لما كتب عن الشعر العربً الحدٌث و المعاصر " ظاهرة الشعر الحدٌث" إن كتاب أحمد المعداوي: وٌمكن القول

فً المشرق والمغرب كما لدى محمد مندور، و محمد النوٌهً، ونازك المالبكة، وإحسان عباس، وناجً علوش، وأدونٌس، ومحمد 

 ...بنٌس، وعز الدٌن إسماعٌل، وكمال خٌر بك ، ورٌتا عوض، وعبد هللا راجع

 

ومن ثم، ننصح جمٌع القراء والكتاب ونقاد الشعر الحدٌث بضرورة االطالع على هذا الكتاب القٌم ،على الرغم من هناته وعدم 

  .موضوعٌة أحكامه فً الكثٌر من األحٌان، قصد االستفادة من معطٌاته وأطروحاته، ولكن عن وعً وقراءة الخلفٌات
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بٌد أنه ال ٌنبغً االكتفاء بهذا الكتاب فقط، ، بل البد أن نستعٌن بالكتاب الثانً الذي أراه مكمال لألول ، كما أنه سفر ضروري ٌجب 

  ."أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث" االطالع علٌه أال وهو كتاب 

 

  :خاتمـــــة

 

ألحمد المعداوي كتاب ٌدافع عن الشعر المعاصر " ظاهرة الشعر الحدٌث" ٌتضح لنا، مما سبق، بأن كتاب 

أو الشعر الحدٌث من خالل مقاربات متداخلة تتكا على التارٌخ والتحلٌل الفنً ومالمسة القضاٌا الواقعٌة 

بٌد أن هذه الدراسة تعتمد على منهج القضاٌا والظواهر لدراسة الشعر العربً الحدٌث من . وتجرٌبٌة التلقً

حٌث المضمون والشكل للبحث عن التحوالت والتطورات التً حققها هذا الشعر فً تعالقه مع واقعه 

  .الموضوعً اقتصادٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا وثقافٌا

 

وعلى الرغم من قٌمة هذا الكتاب من الناحٌة العلمٌة والمعرفٌة واألدبٌة والتارٌخٌة والنقدٌة، إال أنه قد سقط 

فً أحكام تعمٌمٌة وخضع لمقاٌٌس ذاتٌة انطباعٌة تحت دوافع إٌدٌولوجٌة ذاتٌة وشخصٌة ، والدلٌل على ذلك 

الذي قوض كل النتابج  "أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث" تراجع الباحث عن أحكامه النقدٌة فً كتابه

  ."ظاهرة الشعر الحدٌث" التً توصل إلٌها الكاتب فً كتابه السابق

 

وعلٌه، فنحن نستغرب أٌما استغراب لماذا التجأ أحمد المعداوي إلى هذه الطرٌقة التً دمر فٌها كتابه األول 

وقوض دعابم رسالته الجامعٌة ، وشكك فً شاعرٌته وحطم مذهبه الشعري الذي عاش من أجله سنوات 

 "أزمة الحداثة" فهل تحطٌمه لرؤوس الحداثة الشعرٌة والحركة الشعرٌة المعاصرة فً كتابه ! وسنوات؟

كانت وراءه دوافع شخصٌة ذاتٌة أو دوافع سٌاسٌة وإٌدٌولوجٌة، أو أن هذا التراجع عن نتابج الكتاب األول 

هو نوع من المصداقٌة العلمٌة واالعتراف بالخطإ أو هو نوع من المازوشٌة والهستٌرٌا الذاتٌة لتحطٌم الذات 

 !داخلٌا أو تحطٌم الغٌر الناجح؟


