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 ظاهرة الشعر الحديث” قراءة في كتاب
 

  :تمهٌـــــد
من أهم الدارسٌن للشعر العربً الحدٌث بصفة  (أحمد المجاطً)ٌعتبر أحمد المعداوي 

عامة و ما ٌسمى بشعر التفعٌلة بصفة خاصة إلى جانب نازك المالبكة وعز الدٌن 
إسماعٌل وإحسان عباس ومحمد النوٌهً وؼالً شكري وناجً علوش وكمال خٌر بك 

  .ورٌتا عوض و أدونٌس ومحمد بنٌس
ظاهرة الشعر ” : وقد تمٌز أحمد المعداوي فً دراساته األدبٌة والنقدٌة والسٌما فً كتابٌه

 بخبرة كبٌرة فً الطرح والتحلٌل 2”أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث” و1”الحدٌث
وجدٌة المقاربة التً تجمع بٌن التؤرٌخ والتنظٌر والتحلٌل وممارسة النقد وتقوٌم اآلراء 

  .المخالفة
وٌالحظ أن المعداوي كان ٌنطلق فً قراءاته من رإٌة شاعر محنك فً مجال شعر 

التفعٌلة، ومن تصور أستاذ جامعً له ممارسة طوٌلة فً مجال تدرٌس اآلداب و فقه 
اللؽة وعلومها واستٌعاب علم العروض والقافٌة استٌعابا جٌدا؛ وكل هذا أهله لٌكون من 

أهم الشعراء النقاد العرب الذٌن تناولوا شعر الحداثة أو شعر التفعٌلة بالدرس والتمحٌص 
أدونٌس ومحمد بنٌس وإلٌاس خوري : إلى جانب مجموعة من الشعراء النقاد نذكر منهم

  .وعبد هللا راجع على سبٌل التمثٌل
لمدارسته ونقده مضمونا ” ظاهرة الشعر الحدٌث“وسنركز فً هذه الدراسة على كتاب 

  .وشكال ومنهجا وتصورا
 من هو أحمد المعداوي؟ - أ

م بالدار البٌضاء، وتلقى دراسته االبتدابٌة والثانوٌة بٌن 1936ولد أحمد المعداوي سنة 
وحصل على اإلجازة فً األدب العربً من جامعة دمشق، كما نال . الدار البٌضاء والرباط،

م تحت إشراؾ 1971دبلوم الدراسات العلٌا من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 
حركة الشعر الحدٌث بٌن النكبة “: الدكتور أمجد الطرابلسً، وكان موضوع الرسالة هو

، كما حّضر دكتوراه الدولة حول أزمة الحداثة فً الشعر ”(م1967-1947)والنكسة 
  .العربً الحدٌث، ونوقشت األطروحة كذلك بكلٌة اآلداب بجامعة محمد الخامس بالرباط

هذا، وقد مارس أحمد المعداوي الملقب بؤحمد المجاطً كتابة الشعر والنقد، كما امتهن 
م ، وبعد ذلك انتقل للتدرٌس بكلٌة 1964التدرٌس بجامعة محمد بن عبد هللا بفاس منذ 

اآلداب بجامعة محمد الخامس بالرباط،، وكان من المإسسٌن األوابل لحركة الحداثة فً 
العربً / الشعر بالمؽرب، وقد فاز بجابزة ابن زٌدون للشعر التً ٌمنحها المعهد اإلسبانً

م على دٌوانه الشعري 1985للثقافة بمدرٌد ألحسن دٌوان بالعربٌة واإلسبانٌة لعام 
م، وانتخب ربٌسا 1987كما فاز بجابزة المؽرب الكبرى للشعر سنة  .3 ”الفروسٌة“

م، وكان عضوا بارزا فً تحرٌر 1991لشعبة اللؽة العربٌة بكلٌة اآلداب بالرباط منذ 
المؽربٌة التً كان ٌترأسها كل من عبد الرحمن بن عمرو وأحمد السطاتً ” أقالم” مجلة

  .ومحمد إبراهٌم بوعلو، ومثل المؽرب فً مهرجانات عربٌة عدة
وقد كتب المجاطً عدة مقاالت وقصابد شعرٌة كانت تنشر بعدة صحؾ ومالحق ثقافٌة 

، ”آفاق“المؽربٌة، ومجلة  ”األهداؾ“، وجرٌدة ”المحرر“، وجرٌدة ”العلم“كجرٌدة 

http://nourddine.maktoobblog.com/949941/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%9D_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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، ”شروق“، ومجلة ”دعوة الحق”و ”أنفاس”و” الثورة العراقٌة”و” المعرفة“ومجلة 
  …اللبنانٌة” اآلداب“ومجلة 

وبدأ أحمد المعداوي كتابة الشعر منذ الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن عندما كان طالبا 
بالثانوي، فكتب قصابد شعرٌة عمودٌة وقصابد رومانسٌة تؤثر فٌها بشعراء الدٌوان 
وأپولو وشعراء المهجر لٌنتقل بعد ذلك إلى كتابة الشعر المعاصر مع مجموعة من 

الشعراء المؽاربة الذٌن سٌصبحون فً فترة الستٌنٌات هم المإسسون الحقٌقٌون لشعر 
محمد السرؼٌنً وعبد الكرٌم الطبال ومحمد المٌمونً وعبد : التفعٌلة فً المؽرب وهم

الرفٌع الجواهري وأحمد الجوماري وبنسالم الدمناتً وأحمد صبري وعبد اإلله كنون 
ظاهرة ” وقد سماهم محمد بنٌس فً كتابه. الهواري.ع.ومحمد الخمار الكنونً ومحمد 

 بٌنما سٌسمً تابعه عبد هللا 4، ”بشعراء السقوط واالنتظار” الشعر المعاصر فً المؽرب
  .راجع شعراء السبعٌنٌات بشعراء المواجهة والتؤسٌس أو شعراء الشهادة واالستشهاد

م بعد سنوات زاهرة بالعطاء التربوي والبٌداؼوجً 1995و توفً أحمد المجاطً سنة 
  .،ومزدانة بالعمل واالجتهاد واإلبداع والكتابة والنقد

  :”ظاهرة الشعر الحدٌث“بنٌة كتاب - ب
 سم 20.5 صفحة من الحجم المتوسط بمقاس171” ظاهرة الشعر الحدٌث“ٌحوي كتاب 

نحو مضمون ذاتً، : القسم األول بعنوان:  سم، وٌضم كذلك قسمٌن ربٌسٌٌن13.5فً 
  :أما عدد الفصول فهً أربعة، وهً. نحو شكل جدٌد: والقسم الذاتً بعنوان

 التطور التدرٌجً فً الشعر الحدٌث؛  :الفصل األول
  تجربة الؽربة والضٌاع؛ :الفصل الثانً
  تجربة الحٌاة والموت؛ :الفصل الثالث
  .الشكل الجدٌد :الفصل الرابع

وٌالحظ أن الكتاب تلخٌص وتمطٌط لما قدمه أحمد المعداوي فً رسالته الجامعٌة المعنونة 
، وما كتبه فً أطروحته ”(م1967-1947)حركة الشعر الحدٌث بٌن النكبة والنكسة “

، والسٌما الفصل الثالث منه ”أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث“الجامعٌة عن 
وٌعنً هذا أن الكتاب ماهو إال توفٌق بٌن . 5والذي الذي سماه بالرسالة الشعرٌة

أطروحاته الواردة فً رسالته الجامعٌة وأطروحته التً أعدها لنٌل دكتوراه الدولة فً 
  .األدب العربً الحدٌث

  :مضــــامٌن الكتــــــــــاب
  نحــــو مضمــــون ذاتـــــً :القسم األول
  التطور التدرٌجً فً الشعر الحدٌث: الفصل األول

  :الشعر العربً القدٌم
: إلى أمرٌن مهمٌن، وهما- حسب أحمد المعداوي– ٌخضع التطور فً الشعر العربً 

ولم ٌتحقق هذا التطور فً الشعر القدٌم إال جزبٌا فً . الحرٌة واالحتكاك بالثقافة األجنبٌة
العصر العباسً مع مجموعة من الشعراء الذٌن رفعوا لواء الحداثة الشعرٌة وراٌة 

أبو نواس وأبو تمام والمتنبً وأبو العالء المعري، كما تحقق هذا : التحول وهإالء هم
  .التطور فنٌا فً شعر الموشحات األندلسٌة على مستوى اإلٌقاع العروضً
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وعلى الرؼم من ذلك، فقد بقً هذا التجدٌد ضبٌال بسبب هٌمنة معاٌٌر القصٌدة العمودٌة 
ؼٌر أنه البد من ” :وفً هذا الصدد ٌقول أحمد المجاطً. التً كان ٌدافع عنها نقاد اللؽة

القول بؤن الشاعر العربً لم ٌكن ٌتمتع من الحرٌة بالقدر المناسب، ذلك أن النقد العربً 
قد ولد بٌن ٌدي علماء اللؽة، وأن هإالء كانوا أمٌل إلى تقدٌس الشعر الجاهلً، وأن 

المحاوالت التجدٌدٌة التً اضطلع بها الشعراء فً العصر العباسً، لم تسلم من التؤثر 
ال، بل إن هذا النقد هو الذي حدد موضوع المعركة، واختار مٌدانها، . بتشدد النقد المحافظ

منذ نادى بالتقٌد بنهج القصٌدة القدٌمة، وبعدم الخروج عن عمود الشعر، فؤصبح التجدٌد 
بذلك محصورا فً التمرد على هذٌن الشرطٌن، وفً ذلك تضٌٌق لمجال التطور والتجدٌد 

  6” .فً الشعر العربً
ومن هنا، ٌتبٌن لنا أن الشعر العربً القدٌم، لم ٌحقق تطورا ملحوظا بسبب انعدام الحرٌة 

اإلبداعٌة وقلة االحتكاك باآلداب األجنبٌة؛ مما جعل الثبات أوالمحافظة على األصول هو 
  .المهٌمن على الشعر العربً القدٌم ونقده بالقٌاس مع خاصة التجدٌد و التحول والتطور

  :التٌـــــار اإلحٌـــــابً
ٌقوم التٌار اإلحٌابً فً شعرنا العربً الحدٌث على محاكاة األقدمٌن وبعث التراث 

الشعري القدٌم وإحٌاء الشعر العباسً والشعر األندلسً لتجاوز ركود عصر االنحطاط 
ومخلفات كساد شعره عن طرٌق العودة إلى الماضً الشعري الزاهر لنفض الؽبار علٌه 

  .من أجل الخروج من األزمة الشعرٌة التً عاشها شعراء عصر النهضة
ومن أهم الشعراء الذٌن تزعموا هذا التٌار محمود سامً البارودي الذي عاش على 

أنقاض الماضً والتوسل بالبٌان الشعري القدٌم؛ مما جعل هذه الحركة الشعرٌة حركة 
ومن ثم، فقد كانت . تقلٌدٌة محافظة بسبب مجاراتها لطرابق التعبٌر عند الشعراء القدامى

العودة إلى التراث الشعري أهم مرتكز ٌقوم علٌه هذا التٌار، وبذلك فقد أهمل التعبٌر عن 
الذات ورصد الواقع، ولم ٌحقق تطورا حسب الكاتب بسبب انعدام الحرٌة اإلبداعٌة و 

  .انعدام التؤثر الحقٌقً بالثقافة األجنبٌة
  :التٌــــار الــــذاتً

  :جماعـــة الدٌــــوان
عباس محمود العقاد، وعبد )لم ٌظهر التٌار الذاتً الوجدانً إال مع جماعة الدٌوان 

أحمد زكً أبو شادي، وأحمد )، وجماعة أپولو (الرحمن شكري، وعبد القادر المازنً
رامً، وأبو القاسم الشابً، ومحمود حسن إسماعٌل ، وعبد المعطً الهمشري، 

والصٌرفً، وعلً محمود طه، وعلً الشرنوبً، ومحمود أبو الوفا، وعبد العزٌز 
إٌلٌا أبو ماضً، ومٌخابٌل نعٌمة، وجبران خلٌل )، والرابطة القلمٌة فً المهجر (…عتٌق

فً أواخر العقد األول من القرن العشرٌن ألسباب سٌاسٌة  (…جبران، وإٌلٌا أبو ماضً
  .واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة

وإذا بدأنا بمدرسة الدٌوان، فإن أصحابها ٌربطون الشعر بالذات والوجدان مع اختالفات 
طفٌفة بٌن الشعراء، فالشعر عند العقاد هو المزج بٌن الشعور والفكر الذهنً، وإن كان 

العقاد ٌرجح كفة ماهو فكري وعقلً على ماهو وجدانً شعوري كما ٌتجلى ذلك فً 
التً ؼلب فٌها المنطق العقلً على ماهو جوانً داخلً؛ وهذا ” الحبٌب“قصٌدته الشعرٌة 
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  .ماجعل صالح عبد الصبور ٌعتبر العقاد مفكرا قبل أن ٌكون شاعرا
أما عبد الرحمن شكري فقد تؤمل فً أعماق الذات تؤمال ٌتجاوز فً ؼاٌته حدود االستجابة 
للواقع، مستهدفا الوقوؾ بالشاعر أمام نفسه فً أبعادها المختلفة من شعورٌة والشعورٌة 

  .(شعر االستبطان واستكناه أؼوار الذات)
بٌنما الشعر عند عبد القادر المازنً هو كل ما تفٌض به النفس من شعور وعواطؾ 

فً هذا االطمبنان إلى األلم، ماٌفسر تحول ” ولعل. وإحساسات وخاصة اإلحساس باأللم
المازنً من الشعر إلى النثر، ومن معاناة األلم والضٌق بالٌؤس، إلى اعتناق مذهب 

  7”.السخرٌة من الناس ومن الحٌاة والموت جمٌعا
وٌعود . وٌتسم الشعر الذاتً عند جماعة الدٌوان بالتمٌز والتفرد والتؽنً بشعر الشخصٌة

فً إعادة االعتبار للذات : االهتمام بالذاتٌة عند شعراء هذه المدرسة لسببٌن ٌتمثالن أوال
  .انتشار الفكر الحر بٌن المثقفٌن والمبدعٌن المصرٌٌن: المصرٌة، وثانٌا

وعلى الرؼم من ذلك، فهذا التٌار حسب أحمد المعداوي تٌار شعري سلبً لٌس إال؛ ألنه 
والحق أن إٌمان شعراء هذه الجماعة ” :بقً أسٌر الذات ولم ٌتجاوزها إلى تؽٌٌر الواقع

أحدهما أن شخصٌة الفرد : بقٌمة العنصر الذاتً، قد استمد أصوله من أمرٌن اثنٌن
المصري كانت تعانً من انهٌار تام على مختلؾ المستوٌات، وأن طبٌعة الفترة التارٌخٌة 
كانت تتطلب منه أن ٌعٌد االعتبار إلى ذاته، واآلخر تشبعهم بالفكر الحر، الذي بسط ظله 

ولقد أتاح لهم ذلك التتبع أن . على العقل العربً، فً تلك الفترة من تارٌخ األمة العربٌة
ٌعبروا عن أنفسهم بوصفها قٌما إنسانٌة لها وزنها، وأن ٌكفوا عن محاولة توكٌد الذات 

بمحاكاة النماذج السابقة، ولكنه لم ٌتح لهم أن ٌذهبوا برسالتهم الشعرٌة إلى أبعد من 
ذلك، فٌرتفعوا إلى مستوى الشعار الذي طرحته المرحلة، وهدفت من ورابه إلى وعً 
الذات لنفسها ولظروفها، وإلى التؤهب لخوض المعركة، بؽٌة تؽٌٌر تلك الظروؾ التً 

منعت المجتمع العربً من التحول وبناء الؽد األفضل، وهذا هو السر فً أن أثر الوجدان 
فً شعر هذه الجماعة كان أثرا سلبٌا، ٌإثر هدوء الحزن وظلمة التشاإم على ابتسامة 

األمل واستشراؾ النصر، فحفر بذلك أول قناة مظلمة فً طرٌق االتجاه الرومانسً الذي 
  8.”أعقب هذا التٌار وورث معظم خصابصه التجدٌدٌة

وبعد أن قّوم أحمد المعداوي الشعر اإلحٌابً وشعر جماعة الدٌوان تقوٌما سلبٌا ٌسبب 
انتقاده للذاكرة التراثٌة و الذاتٌة المثالٌة الباكٌة، انتقل إلى تقوٌم أدب المهجر الشمالً 

  .دون الجنوبً الذي كان ٌحؾ شعراإه حول العصبة األندلسٌة
  :تٌار الرابطة القلمٌة

جبران خلٌل جبران، ومٌخابٌل  )توسع مفهوم الوجدان عند شعراء الرابطة القلمٌة 
، لٌشمل الحٌاة والكون فً إطار وحدة الوجود الصوفٌة، فاختلط (نعٌمة، وإٌلٌا أبو ماضً

  .الوجدان بالذات والهجرة والؽربة والوحدة
ولبن كان جبران قد آثر حٌاة الفطرة على تعقد الحضارة، فإن نعٌمة انقطع إلى التؤمل فً 

 أما أبو ماضً فقد استعصم بالخٌال 9.”نفسه، إٌمانا منه بؤن ملكوت هللا فً داخل اإلنسان
والقناعة والرضى باهلل والفرار من الحضارة المعقدة إلى القفر أو إلى الؽاب الطوباوي 

  .المثالً كما فعل من قبله جبران ونعٌمة أو عاد إلى نفسه لٌتسامى جوانٌا وروحانٌا



 
قلمي موقع ... والملخصات االمتحانات و الدروس من لمزيد  

 

 

ومن المعروؾ أن شعر الرابطة القلمٌة قد عاٌش المد القومً، ثم تؤثر تؤثرا كبٌرا باآلداب 
األجنبٌة، إال أنه ظل حبٌس الذات والمضامٌن السلبٌة كالٌؤس واأللم والخنوع والقناعة 

بٌد أن هذه المضامٌن بعٌدة عن حقٌقة الوعً القومً الذي ٌستلزم األفعال . واالستسالم 
  .اإلٌجابٌة والتؽٌٌر الثوري والممارسة العملٌة وترجمة المشاعر إلى الواقع الفعلً

  :جماعــــة أپــــولو
م مع الدكتور أحمد زكً أبو شادي، 1932تؤسست هذه الجماعة الشعرٌة فً مصر سنة 

وتستند فً مفهومها للشعر إلى التؽنً بالذات والوجدان، والتطرق إلى المواضٌع 
االجتماعٌة والقومٌة دون نسٌان الشعراء لهمومهم الذاتٌة ولواعجهم المتقدة وصراعهم 

  .التراجٌدي مع الحٌاة من شدة الٌؤس واأللم والحزن
وتمتاز معانً شعراء أپولو حسب أحمد المعداوي بالسلبٌة بسبب تعاطً شعراء الجماعة 

مع مواضٌع الطبٌعة والهروب من الحٌاة الواقعٌة إلى الذات المنكمشة، والفرار من 
المدٌنة حٌال الؽاب أو الرٌؾ ،وترنح الشعر بكإوس الحرمان والخٌبة والٌؤس والمرارة ، 

لعلً ” خمسة وعشرون عاما” والمعاناة من االؼتراب الذاتً والمكانً كما فً قصٌدة
  .الشرنوبً

فٌنهً آالمهم بتجربة الموت، فقد مات الشابً ” ؼٌر أن القضاء لم ٌستجب لهم جمٌعا،
والشرنوبً والهمشري وهم صؽار، وبقً ؼٌرهم من شعراء هذه الجماعة، ٌعزفون على 

األوتار نفسها، حتى بلٌت ورثت ولم تعد تضٌؾ جدٌدا، ذلك أنهم قد رفضوا أن ٌفتحوا 
أنفسهم للحٌاة المتجددة، وآثروا على ذلك حبس مواهبهم، فً دابرة التجربة الذاتٌة 

الضٌقة، ثم خلؾ من بعدهم خلؾ اقتفى آثارهم، ونسج على منوالهم، فتشابهت التجارب، 
” :وكثر االجترار، وقلت فرص الجدة والطرافة، حتى صح فٌهم قول الناقد محمد النوٌهً
قد أؼرقوا فً شعرهم العاطفً حتى أصٌب بالكظة، وزالت جدته، وفقد بالتكرار معظم 

  10”حالوته، وتحولت رقته إلى مٌوعة، وإرهاؾ حساسٌته إلى ضعؾ ومرض
وانتهت جماعة أپولو باالنفصال وتمزق الجماعة وهجرة بعضهم الحٌاة العامة كؤحمد زكً 

ناجً إلى ماوراء الؽمام، وسبقه علً محمود طه إلى ” أبو شادي الذي سبقه إلى ذلك
ماوراء البحار مع المالح التابه، وسبقه محمود أبو الوفا إلى معاناة أنفاس محترقة 

وامتدت عملٌات التخلً واالنفصال بعد ذلك عند الصٌرفً فً األلحان الضابعة، حتى 
وصلت إلى آخر دواوٌن محمود حسن إسماعٌل أٌن المفر؟ وتعددت االتجاهات التً تختلؾ 

  11”فً تفاصٌلها، ولكنها تلتقً عند انفصال الشاعر المصري عن مجتمعه
بٌد أن أحمد المعداوي ٌتناسى القصابد الواقعٌة والقومٌة والوطنٌة التً دبجها شعراء 

إرادة ” أپولو فً استنهاض همم الشعب كما فعل أبو القاسم الشابً فً قصٌدته الرابعة 
التً مازال الشعب التونسً ٌتؽنى بها إلى ٌومنا هذا، واتخذت القصٌدة نشٌدا ” الحٌاة

  . وطنٌا لتونس
لكن أحمد المعداوي ٌجٌبنا بجواب ؼٌر مقنع وؼٌر موضوعً ٌرٌد من خالله أن ٌمهد 

نحن الننكر أن ” لشعر الحداثة الذي كان فً رأٌه شعرا إٌجابٌا مرتبطا بالحٌاة والواقع
هذه الجماعة شؤنها فً ذلك كشؤن جماعة الدٌوان وتٌار الواقعٌة وتٌار الرابطة القلمٌة قد 
خلفت شعرا ٌتناول القضاٌا القومٌة والقضاٌا االجتماعٌة بصفة عامة، ولكننا نرى أن ما 
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ٌمكن أن ٌعتد به من شعرهم هو الشعر الوجدانً الصرؾ، أما الشعر الواقعً االجتماعً، 
والشعر الواقعً القومً الذي ٌؤخذ الشاعر فٌه نفسه بنوع من الفهم العلمً والموضوعً 

للظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة، فقد قام على أنقاض هذا التٌار الذاتً الذي أؼرق فً 
نعم . االنطواء على هموم الذات الفردٌة إؼراقا تحول فً نهاٌة األمر إلى ماٌشبه المرض

لقد انحصر تٌار العودة إلى الذات بعد أن استنفد إمكاناته الموضوعٌة، وتدفق مكانه تٌار 
آخر لم ٌنكر أهمٌة الذات إنكارا تاما، بل أراد لهذه الذات أن تفتح نفسها على ماحولها، 

وأن تقٌم وجدان الجماعة مكان وجدان الفرد، ذلك أن المرحلة كانت تتطلب هذا النوع من 
التآزر بٌن الفرد والجماعة، وتنفر كل النفور من أٌة دعوة إلى االنطواء والتفرد 

  .12”والعزلة
وهكذا، استطاع أحمد المعداوي أن ٌتخلص من جماعة أپولو كما تخلص سابقا من جماعة 
الدٌوان والرابطة القلمٌة بطرٌقة ؼٌر موضوعٌة من أجل أن ٌعطً الصدارة والمشروعٌة 

  .للشعر الحدٌث باعتباره شعر الثورة والتؽٌٌر والممارسة الفعلٌة
  نحـــو شكــــل جدٌــــد: القسم الثانً

إذا كانت القصٌدة اإلحٌابٌة تعتمد على امتالء الذاكرة وتقلٌد النموذج، فإن التٌار الوجدانً 
قد استخدم لؽة أكثر سهولة وٌسرا من لؽة القصٌدة اإلجٌابٌة التً كانت تمٌل إلى رصانة 

بل تستعمل القصٌدة الوجدانٌة لؽة الحدٌث المؤلوؾ . اللفظ وجزالة األسلوب وبداوة المعجم
أصداء ” ولؽة الشارع كما عند العقاد فً الكثٌر من قصابده الشعرٌة والسٌما قصٌدته

كما أن الصورة الشعرٌة البٌانٌة صارت . ”عابر سبٌل” الموجودة فً دٌوانه” الشارع
بٌنما اقترنت الصورة . تعبٌرٌة وانفعالٌة وذاتٌة ملتصقة بتجربة الشاعر الرومانسً

الشعرٌة لدى اإلحٌابٌٌن بالذاكرة التراثٌة مستقلة عن تجربة القصٌدة الذاتٌة ، وؼالبا ما 
  .تؤتً للتزٌٌن والزخرفة لٌس إال

لقد أراد الشاعر الوجدانً أن ٌجعل للصورة وظٌفة أساسٌة، وأن تكون هذه الوظٌفة ” و
نابعة من تجربته الذاتٌة، ومن رإٌته للحٌاة، عبر تلك التجربة، ولم ٌعد التدبٌج والزخرفة 

هدفه األساسً من استخدامها، ال، بل أن هذه الوظٌفة أصبحت ذات عالقة بوظابؾ 
العناصر الشعرٌة األخرى، من أفكار وعواطؾ وأحاسٌس، ومن هذه العالقة األخٌرة، تنشؤ 

خاصة أخرى من خصابص الشكل فً القصٌدة الوجدانٌة الحدٌثة، هً خاصة الوحدة 
فكما أراد الشاعر الوجدانً أن ٌربط بٌن الصورة وبٌن عواطؾ الشاعر . العضوٌة

وأحاسٌسه، أراد كذلك أن ٌربط هذه العواطؾ واألحاسٌس واألفكار ببعضها، ربطا من 
شؤنه أن ٌنشىء روحا عاما ٌشٌع فً أجزاء القصٌدة المختلفة، وٌظهرها بمظاهر الكابن 

  13”.الحً، لكل عضو من أعضاء الجسد دور هام ومتمٌز، ٌحدده مكانه من الجسد
” حكمة الجهل“ومن القصابد الوجدانٌة التً تتمثل فٌها خاصة الوحدة العضوٌة قصٌدة 

لعباس محمود العقاد التً ٌحافظ فٌها الشاعر على الرابط العضوي والمنطقً، لذا من 
  .الصعب أن ٌخل الدارس بتسلسل األبٌات تقدٌما وتؤخٌرا

وتبقى هذه الوحدة العضوٌة موجودة ومرتبطة بالوجدان مهما اختلفت القوافً كما فً 
لمٌخابٌل نعٌمة أو تعددت األوزان العروضٌة كما فً ” الخٌر والشر“قصٌدة 
  .إلٌلٌا أبً ماضً” المجنون”قصٌدة
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هذا، وقد مال الوجدانٌون إلى تحقٌق بعض المالمح التجدٌدٌة فً أشعارهم كتنوٌع 
القوافً واألوزان، وتشؽٌل الوحدة العضوٌة فً بناء القصٌدة، واستعمال القصابد 

والمقطوعات المتفرقة، وتلٌٌن اللؽة وترهٌفها وإزالة قداستها البٌانٌة ، وتوظٌؾ القافٌة 
لكن هذا التجدٌد سٌواجهه . المرسلة والمزدوجة والمتراوحة، واللجوء إلى الشعر المرسل

النقاد المحافظون بالمنع والتقوٌض كمصطفى صادق الرافعً وطه حسٌن والعقاد فً 
  .”موسٌقا الشعر” إحدى مراحله النقدٌة وإبراهٌم أنٌس صاحب كتاب 

كانت نهاٌة هذه التٌارات الذاتٌة محزنة، على صعٌدي المضمون والشكل، أما ” وإذ۫ا، فقد
المضمون فألنه انحدر، كما الحظنا فً القسم األول من هذا الكتاب، على مستوى البكاء 
واألنٌن والتفجع والشكوى، وهً معان ممعنة فً الضعؾ تفصح بوضوح عما وراءها 

أما الشكل فألنه فشل فً مسٌرته نحو الوصول إلى صورة . من مرض وتهافت وخذالن
تعبٌرٌة ذات مقومات خاصة، وممٌزات مكتملة ناضجة، وكان فشله تحت ضربات النقد 

المحافظ، الذي استمد قوته مما كان الوجود العربً التقلٌدي ٌتمتع به من تماسك ومنعة، 
فلما تحقق النصر للكٌان الصهٌونً المصطنع، وعجز الوجود العربً  .قبل كارثة فلسطٌن

التقلٌدي بكل ما أوتً من قوة عن رد الخطر الذي ٌتهدد األمة، سقط ذلك الوجود، وكان 
سقوطه على كافة المستوٌات، السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وأتٌح بذلك للشاعر 
والناقد والمفكر أن ٌمارسوا قدرا من الحرٌة لم تكن ممارسته متاحة لهم من قبل فً 

  14.”.عالمنا العربً
وهكذا، ٌحكم أحمد المعداوي على التٌار الذاتً بؤنه لم ٌؤت بجدٌد ٌذكر على مستوى 

المضمون والشكل معا على الرؼم من بعض المحاوالت التجدٌدٌة ؛ ألنه بقً أسٌر 
النؽمات الحزٌنة والمحاوالت التجدٌدٌة المحتشمة التً كانت تهاب أنٌاب النقد العربً 

  .المحافظ
  تجربة الؽربة والضٌاع: الفصل الثانً

م ، وتعاقب 1948لم ٌظهر الشعر العربً الحدٌث أو ماٌسمى بشعر التفعٌلة إال بعد نكبة 
وقد تؤثر هذا الشعر . م1967مجموعة من النكسات والهزابم المتوالٌة وخاصة هزٌمة 

الجدٌد بالمد القومً وانهٌار الواقع العربً الفظ الذي زرع الشك فً نفوس المثقفٌن 
والمبدعٌن، وأسقط كل الوثوقٌات العربٌة التقلٌدٌة والثوابت المقدسة والطابوهات 

  .الممنوعة
كما كان لالحتكاك بالثقافة األجنبٌة دور كبٌر فً انفتاح هذا الشعر على كل ماهو مستحدث 

فً الخارج لتجدٌد آلٌات الكتابة والتعبٌر بله عن التسلح بمجموعة من المعارؾ والعلوم 
للسمو بهذا الشعر كالفلسفة والتارٌخ واألساطٌر وعلم النفس وعلم االجتماع 

واألنتروبولوجٌا ، واستٌعاب الروافد الفكرٌة اآلتٌة من الشرق وبالضبط المذاهب 
، والتؤثر (الصاببة)الصوفٌة والتعالٌم المنحدرة من الدٌانات الهندٌة والفارسٌة والحرانٌة

بؤشعار الجامً وجالل الدٌن الرومً وفرٌد العطار والخٌام وطاؼور فضال عن االستفادة 
من الفلسفة الوجودٌة والفلسفة االشتراكٌة والتفاعل مع أشعار أودن وبابلو نٌرودا و 
وپول إٌلوار و لوٌس أراگون و گارسٌا لوركا وماٌاكوفسكً وناظم حكمت واالستعانة 

بقصص كافكا وأشعار رٌلكه وإلٌوت مع االنفتاح على الثقافة الشعبٌة كسٌرة عنترة بن 
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سٌؾ بن ذي ٌزن وأبً زٌد الهاللً ، والتعمق : شداد و كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة و سٌرتً 
فً القرآن الكرٌم، وقراءة الحدٌث النبوي الشرٌؾ، والتجوال الدابم فً الشعر العربً 

  .القدٌم
وصار الشعر وسٌلة الكتشاؾ اإلنسان والعالم، كما كان فعالٌة جوهرٌة تتصل بوضع 

اإلنسان ومستقبله إلى المدى األقصى، وبدأ الشاعر ٌحمل رإٌا لإلنسان والحٌاة والكون 
  .بل أصبح الشعر الحدٌث أداة لتفسٌر العالم وتؽٌٌره. والوجود والقٌم والمعرفة

وال ٌعرؾ الشاعر الحدٌث معنى االستقرار فهو كثٌر التنقل تناصٌا وكثٌر الترحال معرفٌا، 
طوؾ مع ٌولٌس فً المجهول، ومع فاوست ضحى بروحه لٌفتدي المعرفة، ثم ” فقد

انتهى إلى الٌؤس من العلم فً هذا العصر، تنكر له مع هكسلً ،فؤبحر إلى ضفاؾ الكنج، 
منبت التصرؾ، لم ٌر ؼٌر طٌن مٌت هناك، وطٌن مٌت هنا، طٌن بطٌن، وال تقؾ رحلة 

الشاعر الحدٌث عند حدود الزمان والمكان والتارٌخ والحضارة، فقد حمل صلٌبه مع 
المسٌح، وحمل صخرته مع سٌزٌؾ، وعاقر األتراح واآلالم مع كلكمش فً رحلته الطوٌلة 

بحثا عن شجرة الخلود، ومع الحالج فً مؤساته بٌن البوح والكتمان، ورهن المحبسٌن 
مع أبً العالء، قرأ اسمه على شاهد قبره، وقرأه على اآلجر المشوي فً أطالل نٌنوى، 

وعلى الصوامع المهدمة فً أحٌاء نٌسابور، حتى إذا أعٌاه الضرب فً األرض، ألقى 
  15.”عصاه فً انتظار الذي ٌؤتً وال ٌؤتً

ومن ناحٌة أخرى، أصبح الشكل الشعري الجدٌد ٌعبر عن ثمار الرإٌا الحضارٌة الجدٌدة، 
ومن هنا، فقد استوى الشكل . بعد أن أفرزته مجموعة من النكبات والنكسات والهزابم

الشعري الجدٌد مع مجموعة من الشعراء المحدثٌن كبدر شاكر السٌاب ونازك المالبكة 
  …وصالح عبد الصبور وخلٌل حاوي وأدونٌس وعبد الوهاب البٌاتً

ومن الموضوعات التً نصادفها بكثرة فً شعرنا العربً الحدٌث نلفً تجربة الضٌاع 
والتمزق النفسً واالضطراب الداخلً والقلق الوجودي والؽربة الذاتٌة والمكانٌة تؤثرا 

، فنموذج اآلفاق عند ”األرض الخراب ”بشعر توماس إلٌوت صاحب القصٌدة الشهٌرة
لٌس سوى رمز لإلنسان الضابع الذي اضمحل وجوده فً الحضارة ” الوهاب البٌاتً 

، وتؤثرا أٌضا بؤعمال بعض الروابٌٌن والمسرحٌٌن 16”األوربٌة كما ٌتصوره إلٌوت
خاصة الرواٌات والمسرحٌات الوجودٌة التً ترجمت إلى اللؽة العربٌة، ودراسة كولن 

، عالوة على عامل المعرفة، وكل هذا جعل الشاعر الحدٌث ٌعانً ”الالمنتمً” وٌلسن عن
من الملل والسؤم والضجر والالمباالة والقلق، وبدأ ٌعزؾ أنؽاما حزٌنة تترجم سٌمفونٌة 

الضٌاع والتٌه واالؼتراب واالنهٌار النفسً والتآكل الذاتً والذوبان الوجودي بسبب 
  .تردي القٌم اإلنسانٌة وانحطاط المجتمع العربً بسبب قٌمه الزابفة وهزابمه المتكررة

من دٌوان ” الرأس والنهر “وتحضر هذه النؽمة التراجٌدٌة فً أشعار أدونٌس فً قصٌدة 
، وعند عبد الوهاب البٌاتً وصالح عبد الصبور فً قصٌدته ”المسرح والمراٌا” 
، و لدى عبد المعطً ”أحالم الفارس القدٌم“من دٌوان ” مذكرات الصوفً بشر الحافً“

  .حجازي
وتتنوع الؽربة فً أشعار المحدثٌن لتشمل الؽربة فً الكون، والؽربة فً المدٌنة، والؽربة 

  .فً الحب، والؽربة فً الكلمة
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وتعنً الؽربة فً الكون مٌل الشاعر إلى الشك فً الحقابق والمٌل إلى التفلسؾ 
، وتفسٌر الكون عقال ومنطقا، والدافع إلى ذلك أن الشاعر ٌحس (الوجودي )األنطولوجً 

بالعبث والقلق والمرارة المظلمة كما نجد ذلك فً نصوص صالح عبد الصبور وبدر شاكر 
  .السٌاب وأدونٌس وٌوسؾ الخال

أما الؽربة فً المدٌنة، فتتجلى فً تبرم الشاعر الحساس من المكان المدٌنً الذي حول 
اإلنسان إلى مادة محنطة بالقٌم المصطنعة الزابفة، وهذا المكان المخٌؾ هو المدٌنة 

العربٌة المعاصرة التً علبت اإلنسان وشٌؤته، وأضحت بدون قلب أو بدون روح، 
فالقاهرة بدون قلب عند عبد المعطً حجازي، ونفس الشًء ٌقال عن بؽداد السٌاب 

وتتخذ المدٌنة فً شعر هإالء قناعا سٌاسٌا واجتماعٌا  .وبٌروت أدونٌس وخلٌل حاوي
  .وثقافٌا واقتصادٌا، وتمثل وجه الحضارة بكل أبعادها الذاتٌة والموضوعٌة

وعلٌه، فقد صور الشعر الحدٌث المدٌنة فً ثوبها المادي كما عند الحجازي، أو الناس 
داخل المدٌنة وهم صامتون ٌثقلهم اإلحساس بالزمن كما فً جل أشعار عبد المعطً 

  .”مدٌنة بال قلب” حجازي فً دٌوانه
وٌالحظ أن الشعراء المحدثٌن لم ٌستطٌعوا الهروب إلى الرٌؾ أو إلى عالم الؽاب كما فعل 

الرومانسٌون ، بل فكر السٌاب أن ٌهرب إلى قرٌته جٌكور فً الكثٌر من جٌكورٌاته، 
ولكنه وجد أن المدٌنة تحاصره فً أي مكان وتطوقه بؤحابٌلها المادٌة اإلسمنتٌة، ولم ٌجد 

  .”الخروج“صالح عبد الصبور أٌضا سوى أن ٌجسد الخالص فً الموت كما فً قصٌدة 
وإذا كان الشاعر الحدٌث قد فشل فً فهم أسرار الكون ووجوده، وفشل كذلك فً التؤقلم 

ومن ثم، . مع المدٌنة، فإنه فشل كذلك فً الحب الذي أصبح زٌفا مصطنعا وبرٌقا واهما
عند خلٌل ” الجروح السود”تتحول العالقة بٌن الزوجٌن إلى عداوة وقتال كما فً قصٌدة

، أو ٌموت الحب عند عبد المعطً حجازي أو ٌصاب ”نهر الرماد” حاوي فً دٌوانه
  .باالختناق عند صالح عبد الصبور

هذا، و تعٌش الكلمة ؼربتها الذاتٌة فً واقع الٌعرؾ سوى الصدى وخنق الجهر و قتل 
من ” السماء الثامنة“الكالم الصارخ الذي قد ٌتحول إلى حجر عند أدونٌس فً قصٌدة 

” ، وقد ٌلتجا الشاعر إلى الصمت كما عند البٌاتً فً قصٌدة ”المسرح والمراٌا” دٌوان 
ومن هنا، فالؽربة فً الكلمة، أو فً . ”سفر الفقر والثورة” من دٌوان ” إلى أسماء

لٌست سوى وجه واحد من عدة أوجه، ٌمكن تصورها لؽربة ” المدٌنة، او فً الحب، 
  17”الشاعر العربً فً واقع ما بعد النكبة

وٌالحظ أن هناك من الشعراء المحدثٌن من وقؾ عند لون واحد من الؽربة، وهناك من 
مزج بٌن لونٌن ، وهناك من تحدث عن األلوان الثالثة للؽربة، وهناك من جمع بٌن 

تلك الوحدة سوؼت له أن ٌمزج فً بعض األحٌان، ” :األربعة فً وحدة شعرٌة منصهرة
بٌن لونٌن من ألوان الؽربة فً القصٌدة الواحدة، على نحو ما فعل إبراهٌم أبو سنة حٌن 

. ”فً الطرٌق” مزج بٌن الؽربة فً الحب والؽربة فً المدٌنة، فً قصٌدة له بعنوان 
وعلى نحو ما نجد عند صالح عبد الصبور، الذي ٌمزج بٌن الؽربة فً المدٌنة، والؽربة 

وقد ٌمضً بعض الشعراء بعٌدا، فٌمزج فً . ”أؼنٌة للشتاء” فً الكلمة فً قصٌدة
قصٌدة واحدة بٌن ألوان مختلفة تتعدى ما سبقت اإلشارة إلٌه من ألوان الؽربة ، كما هو 
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 ، التً جسدت الؽربة فً 18”لعبد الوهاب البٌاتً” فارس النحاس” الشؤن فً قصٌدة
وهذه الؽربة تتفرع  .المكان والؽربة فً الزمان والؽربة فً المدٌنة والؽربة فً العجز

وهذه النظرة الشمولٌة . عنها الؽربة فً الحٌاة والؽربة فً الموت والؽربة فً الصمت
  .”الدارة السوداء ”للؽربة تنطبق أٌضا على قصٌدة ٌوسؾ الخال

. وقد تتداخل تجربة الضٌاع والؽربة فً قصابد الشعراء المحدثٌن مع تجربة الٌقظة واألمل
من المفٌد أن نشٌر بصفة عامة، إلى أن إٌقاع التجدد والبعث واألمل بلػ أوجه فً ” :وإنه

االرتفاع والتؤلق، فً الفترة الواقعة بٌن تؤمٌم القناة، وبٌن واقعة االنفصال بٌن مصر 
على حٌن بدأ إٌقاع الٌؤس ٌسود بعد هذه الحادثة األخٌرة، وأن نشٌر بصفة . وسورٌة

  19.”خاصة، إلى أن استجابة الشاعر لإلٌقاع السابد فً المرحلة ، التكون استجابة مطلقة
وسبب هذا الضٌاع عند الشعراء المحدثٌن هو تؤثرهم باألدب الوجودي كما عند سارتر 

وألبٌر كامو، ومن الشعراء الذٌن تؽنوا بالسؤم الوجودي والقلق واالؼتراب والضٌاع 
أقول ” من دٌوان” الظل والصلٌب “نستحضر كال من صالح عبد الصبور فً قصٌدة 

” أبٌات رٌفٌة” ، وكما حصل فً بعض قصابد عبد الباسط الصوفً من دٌوانه” لكم
  .”تثاإب” ، وقصٌدة ”أحزان قدٌمة” ، وقصٌدة”قصٌدة ومقهى” كقصٌدة

حسٌن مروة،  )وقد دفع هذا الٌؤس وهذا الضٌاع عند الشعراء المحدثٌن بعض النقاد
إلى اتهام هذا الشعر الجدٌد  (وجالل العشري، ومحمود أمٌن العالم، وفاروق خورشٌد

بالسلبٌة والنكوص والضعؾ واالستسالم والمٌل إلى الذاتٌة الباكٌة على ؼرار 
إن هذه ”:بٌد أن أحمد المجاطً ٌدافع عن هذه التجربة بقوله. الرومانسٌٌن الوجدانٌٌن

النؽمة المستوردة هً التً حملت بعض النقاد على اتخاذ مواقؾ متحفظة من تجربة 
الؽربة كلها، والشك أن موقفهم هذا، ناتج قبل ذلك من الخلط بٌن ماهو أصٌل من تلك 

التجربة، وبٌن ماهو ؼٌر أصٌل، وإن الخوؾ المبالػ فٌه من كل ماٌمت بصلة إلى الحزن 
والضٌاع والتمزق، كؤن الحٌاة نزهة مترفة، المكان فٌها للخوؾ، والتردد، والرعب، وكؤن 

كما ” الشعر الٌملك أن ٌكون إٌجابٌا حتى وهو ٌشق العظام لٌإكد وجود المادة النخاعٌة
أما الشًء الذي ٌإسؾ له فهو أن موقؾ هإالء الباحثٌن قد قادهم إلى . ”ٌقرر روزٌنتال

تجاهل النجاح الذي حققته هذه التجربة، وهو نجاح ٌرجع إلى أن الهم الذي عانى منه 
الشاعر الحدٌث، لم ٌكن هما فردٌا كالهم الذي أؼرق تجربة شعراء التٌارات الذاتٌة، فً 

الظلمة والقتامة، والٌؤس، إنه هم جماعً نابع من تفتت األرض تحت أقدامنا، ومن ارتفاع 
أسوار الحدٌد أمام كل خطوة نخطوها،نابع من قصر عصر األفراح، التً تبزغ فً سمابنا 

بٌن الحٌن والحٌن، فنحسب أنها الفجر الصادق، حتى إذا فتحنا أذرعنا للقاء المنتظر، 
إن هذه الؽربة هً ؼربتنا، وكل صوت . تكشؾ أقنعة الضوء عن أنٌاب الفزع والموت

نرفعه فً وجه الشعر حٌن ٌشٌر إلٌها ٌجب أن ٌتحول إلى فعل، وأن ٌكون هدؾ ذلك 
ال أرٌد بهذه الكلمة أن أدافع . الفعل، الواقع العربً، المكان للحسرة فً نفوسنا وكلماتنا

عن تجربة الؽربة، ولكن هدفً هو لفت النظر إلٌها، وعلى الدور الذي لعبته فً تهًٌء 
  .20”وهً تجربة الحٌاة والموت… الشاعر الحدٌث لتجربة أخرى

بٌد أن أحمد المعداوي سٌعتبر تجربة الؽربة والضٌاع تجربة سلبٌة فاشلة وجدت نفسها 
فً الفصل الثالث ” أزمة الشعر العربً الحدٌث“فً طرٌق مسدود كما أثبت ذلك فً كتابه 
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  21.المخصص للرسالة الشعرٌة
  تجربـــة الحٌـــاة والمـــوت: الفصل الثالث

لم ٌكن الشعر العربً الحدٌث كله شعر ٌؤس وؼربة وضٌاع وقلق وسؤم، فهناك أشعار 
تؽنت باألمل والحٌاة والٌقظة والتجدد واالنبعاث او ماٌسمى عند رٌتا عوض بقصٌدة 

الموت واالنبعاث التً نجدها حاضرة فً أشعار بدر شاكر السٌاب وخلٌل حاوي وأدونٌس 
وسبب هذا األمل والتجدد فً أشعار هإالء التموزٌٌن الذٌن تؽنوا . وعبد الوهاب البٌاتً

بالموت واالنبعاث هو ماتم إنجازه واقعٌا وسٌاسٌا كثورة مصر و تؤمٌم القناة ورد العدوان 
الثالثً واستقالل أقطار العالم العربً والوحدة بٌن مصر وسورٌا إلى ؼٌر ذلك من 

. األحداث اإلٌجابٌة التً دفعت الشعراء إلى التؽنً باالنبعاث والٌقظة والتجدد الحضاري
ولم تستقل حقبة األمل بفترة معٌنة، بل نراها تتداخل مع فترة إٌقاع الؽربة والضٌاع تعاقبا 

  .أو تقاطعا
النار ”و” رماد األجٌال ” وقد نجد فكرة التجدد عند الشعراء المهجرٌٌن كؤقصوصة

ؼٌرأن ” لمٌخابٌل نعٌمة، ” أوراق الخرٌؾ” عند جبران خاٌل جبران، وقصٌدة” الخالدة
هذه اللمحات األدبٌة والشعرٌة ، التً تراءت فً إنتاج أدباء المهجر الشمالً ، التإلؾ 
فً واقع األمر تجربة متماسكة، تضع اإلٌمان بالتجدد والعبث فوق كل اعتبار،فباستثناء 

لنعٌمة، تبقى الحٌرة والتردد، وإٌثار الحٌاة الحالمة، هً طابع هذه ” الحابك ” قصٌدة
 وٌعنً هذا أن التجدد عند شعراء المهجر مقترن بالتناسخ، بٌنما 22.”التجربة العامة

  .التجدد عند الشعراء المحدثٌن مرتبط بالفداء المسٌحً
وقد استفاد الشاعر الحدٌث من مجموعة من األساطٌر والرموز الدالة على البعث 

والنهضة والٌقظة والتجدد، واستلهمها من الوثنٌة البابلٌة والٌونانٌة والفٌنٌقٌة والعربٌة، 
. ومن المعتقدات المسٌحٌة ومن التراث العربً واإلسالمً ومن الفكر اإلنسانً عامة

: وتجسد هذه األساطٌر ؼالبا صراع الخٌر والشر، ومن بٌن هذه األساطٌر الموظفة نجد
تموز وعشتار وأورفٌوس وطابر الفٌنٌق وصقر قرٌش والخضر ونادر السود ومهٌار 

  .والعنقاء والسندباد وعمر الخٌام وحبٌبته عابشة والحالج ولعازر والناصري
ولقد أفرزت هذه األساطٌر الرمزٌة التً وظفها الشاعر المعاصر منهجا نقدٌا وأدبٌا 

ٌقدم به الشاعر مشاعره وأفكاره، ومجمل تجربته ” وفلسفٌا ٌسمى بالمنهج األسطوري
فً صور رمزٌة، ٌتم بواسطتها التواصل، ال عن طرٌق مخاطبة الفكر، كما تفعل الفلسفة 

والمنطق، بل عن طرٌق التؽلؽل إلى الالشعور، حٌث تكمن رواسب المعتقدات واألفكار 
  23.”المشتركة

وٌعد أدونٌس من أهم شعراء التجربة التموزٌة الذٌن تؽنوا بالموت واالنبعاث كما فً 
. ”المسرح والمراٌا” ، ودٌوان”كتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم النهار واللٌل” دٌوانٌه

ومن أهم خصابص شعره التً تحدد نظرته إلى أمته على المستوى الحضاري خاصة 
التحول عبر الحٌاة والموت، أي إن أدونٌس ٌشخص فً أشعاره جدلٌة اإلنسان المتؤرجحة 

، ”تٌمور ومهٌار” ، و”الرأس والنهر” بٌن الحٌاة والموت، كما فً قصابده الشعرٌة 
، وقد اشتؽل أدونٌس فً شعره كثٌرا على أسطورة العنقاء وشخصٌة ”السماء“وقصٌدة 

  . مهٌار
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الناي ”و” نهر الرماد” أما إذا انتقلنا إلى الشاعر خلٌل حاوي فقد عبر فً دواوٌنه الثالثة 
عن مبدإ آخر ؼٌر مبدإ التحول عند أدونٌس هو مبدأ ” بٌادر الجوع” و” والرٌح 

وقد شّؽل فً شعره . المعاناة، أي معاناة حقٌقٌة للخراب والدمار، والجفاؾ والعقم
  .أسطورة تموز وأسطورة العنقاء للداللة على هذا الخراب الحضاري والتجدد مع العنقاء

السندباد ” وقصٌدة“بعد الجلٌد  ”ومن القصابد الدالة على معاناة الحٌاة والموت قصٌدته
” ، و”لٌالً بٌروت” ، و”البحار والدروٌش”، و”حب وجلجلة”، و”فً رحلته الثامنة

فً جوؾ ” ، و”الجروح السود”، و”بال عنوان” ، و”جحٌم بارد”، و”نعش السكارى
، ” عند البصارة”، و”الجسر”، و”عودة إلى سدوم”و” المجوس فً أورپا”، و” الحوت

، ”سٌرة الدٌك الجن” للوركا، و” عرس الدم”، ومسرحٌة”وجوه السندباد” و
  .” م1962لعازر عام ” ، و”جنٌة الشاطا”، و”الكهؾ”و

ومن جهة أخرى، فقد تناول بدر شاكر السٌاب فً الكثٌر من قصابده معانً الموت 
والبعث، وعبر عن طبٌعة الفداء فً الموت، إذ ٌعتقد بؤن الخالص الٌكون إال بالموت، إال 

قافلة ” ،وفً قصٌدته ” النهر والموت ” بمزٌد من األموات والضحاٌا كما فً قصٌدته
وقد استخدم السٌاب رمزا أسطورٌا للتعبٌر عن فكرة . ”رسالة من مقبرة” ، و“الضٌاع 

مدٌنة ” ، وقصٌدة ”المسٌح بعد الصلب” الخالص وهو رمز المسٌح كما فً قصٌدته
  .”أنشودة المطر”و” السندباد

” وتتسم أشعار عبد الوهاب البٌاتً بجدلٌة األمل والٌؤس كما ٌظهر ذلك جلٌا فً دٌوانه
وٌالحظ الدارس أن هناك ثالث منحنٌات فً جدلٌة األمل والٌؤس فً . ”الذي ٌؤتً والٌؤتً

  :أشعار عبد الوهاب البٌاتً
فً المنحنى األول، انتصار ساحق للحٌاة على الموت، وتمثله األعمال الشعرٌة السابقة  ”

سفر ” و” النار والكلمات” ، و”كلمات التموت” ، والسٌما ”الذي ٌؤتً والٌؤتً” على
  .”الفقر والثورة

  .”الذي ٌؤتً والٌؤتً” فً المنحنى الثانً تتكافؤ الكفتان، وٌمثله دٌوان
الموت فً ” أما المنحنى األخٌر، فٌتم فٌه انتصار الموت على الحٌاة، وٌمثله دٌوان

  24"”الحٌاة
هذا، و قد جسد عبد الوهاب البٌاتً فً دواوٌنه الشعرٌة حقٌقة البعث من خالل الخطوط 

كخط الحٌاة وخط الموت، وخط ” الذي ٌؤتً والٌؤتً” األربعة الهامة لمضمون دٌوانه
  .السإال، وخط الرجاء، وكل هذا ٌرد فً جدلٌة منحنى األمل ومنحنى الشك

وبعد، لقد أصبح الشاعر الحدٌث شاعرا ٌجمع بٌن هموم الذات وهموم الجماعة ، ٌروم 
لقد ” وبمعنى آخر،. كشؾ الواقع واستشراؾ المستقبل متنقال من التفسٌر إلى التؽٌٌر

. أصبح وعً الشاعر بالذات وبالزمن وبالكون مرتبطا بوعٌه بالجماعة، ومتضمنا له
وماكان لشًء من ذلك أن ٌحدث لوال وعً الشاعر الحدٌث، وإدراكه للتحدي الذي ٌهدد 

األمر الذي جعل موقؾ الشاعر من . حاضره ومستقبله، بالقدر الذي ٌهدد وجوده القومً
الذات، ومن الكون، ومن الزمن ومن الجماعة، موقفا موحدا، تملٌه رؼبته فً الحٌاة 

والتجدد واالنتصار على كل التحدٌات، التً ٌرمز إلٌها برمز واحد، ذي طابع شمولً، هو 
الماضً بكل أمجاده والحاضر بكل  )رمز الموت الذي ٌعنً موت الذات وموت الزمن
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  .، والذي ٌعنً تبعا لذلك محو الوجد القومً واإلنسانً لألمة العربٌة (تطلعاته
إن الصراع بٌن الموت والحٌاة فً تجربة الشاعر الحدٌث ٌعنً فً آخر األمر الصراع بٌن 

الحرٌة والحب والتجدد الذي ٌجعل الثورة وسٌلته، وبٌن الحقد واالستعباد والنفً من 
  25”.المكان ومن التارٌخ

وعلى الرؼم من مضامٌن الشعر الحدٌث الثورٌة، فإنه لم ٌتحول إلى طاقة تؽٌٌرٌة، 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  ”حسب الكاتب تعود إلى العامل
فال شك فً أن . التً توسل بها الشعراء، للتعبٌر عن التجارب التً سبقت الحدٌث عنها

  26”.حداثة هذه الوسابل حالت بٌن الجماهٌر، وبٌن تمثل المضامٌن الثورٌة لهذا الشعر
  الشكـــــل الجدٌــــــد: الفصل الرابع

استعمل الشعر الحدٌث شكال جدٌدا ٌتجلى فً استخدام الرموز واألساطٌر والصور البٌانٌة 
االنزٌاحٌة، كما أن اللؽة تختلؾ من شاعر إلى آخر، فالشعراء العراقٌون الذٌن ٌمثلهم بدر 

شاكر السٌاب ٌستعملون لؽة جزلة وعبارة فخمة وسبكا متٌنا على ؼرار الشعر القدٌم 
الذي ٌتمٌز بالنفس التقلٌدي كما ٌظهر ذلك جلٌا فً دواوٌن السٌاب القدٌمة والمتؤخرة 

، بٌنما هناك من ٌختار لؽة ”منزل األقنان” ، وقصٌدة”مدٌنة بال مطر“وخاصة قصٌدته 
، وهناك من ”البكاء بٌن ٌدي زرقاء الٌمامة” الحدٌث الٌومً كما عند أمل دنقل فً دٌوانه

ٌخلخل اللؽة الشعرٌة النفعٌة المباشرة وٌستعمل لؽة انزٌاحٌة موحٌة تنتهك معاٌٌر 
الوضوح والعقل والمنطق كما نجد ذلك عند الشاعر أدونٌس والبٌاتً ومحمد عفٌفً مطر 

وصالح عبد الصبور، وهناك من ٌشؽل اللؽة الدرامٌة المتوترة النابعة من الصوت 
منبثق من أعماق الذات، ومتجها إلٌها، خالفا لماهو األمر علٌه ” الداخلً، وهذا الصوت

لدى الشاعر القدٌم، الذي امتاز سٌاقه اللؽوي بصدوره عن صوت داخلً ٌتجه إلى 
الخارج، وهو فً اتجاهه إلى الخارج ٌؤخذ شكل خطاب أو التماس أو دعوة إلى المشاركة 

والتعاطؾ، األمر الذي ٌمنعه من أن ٌقٌم جدارا بٌنه وبٌن العالم الخارجً أثناء المعاناة 
 ، كما نجد ذلك لدى الشاعر 27”والتوتر، فهناك دابما شخص آخر ٌقاسم الشاعر آالمه

  .”معزوفة لدروٌش متجول” محمد مفتاح الفٌتوري فً قصٌدته 
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 وتشؽٌل 

االنزٌاح والرموز واألساطٌر وتوظٌؾ الصورة الرإٌا وتجاوز اللؽة التقرٌرٌة المباشرة 
الشاعر الحدٌث بالضرب فً بحور المعرفة السبعة ، ” وال رٌب أن ولع .إلى لؽة اإلٌحاء

قد أتاح له أن ٌجتنً المزٌد من الصور والرموز، التً تعتبر من أهم الوسابل التً ٌلجؤ 
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 البالؼة القدٌمة، وأن هذا البعد قد ساهم مساهمة فعالة فً 
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إبعاد تجاربه الشعرٌة عن ذوق عامة الناس،كما منحهم نوعا من التبرٌر لوصؾ شعره 
  28.“. بالؽموض

ولكن أهم خاصة شكلٌة ٌتسم به الشعر الحدٌث هو تطور األسس الموسٌقٌة، وإن كان 
بعض الشعراء المحدثٌن مازالوا ٌستعملون الطرٌقة التقلٌدٌة فً كتابة قصابدهم كما هو 

  :”الذي ٌؤتً وال ٌؤتً” حال البٌاتً فً هذا المقطع المؤخوذ من دٌوانه
 عدٌدة أسالب هذا اللٌل فً المؽاره 
 جماجم الموتى، كتاب أصفر، قٌثاره 
 نقش على الحابط، طٌر مٌت، عباره 

  .مكتوبة بالدم فوق هذه الحجاره
بٌد أن هناك من الشعراء من نسؾ عروض الشعر لٌنتقل إلى عروض القصٌدة معتمدا 
أي . على التفعٌلة وتنوٌعها والتصرؾ فً عددها حسب انفعاالت التجربة الشعرٌة وتوقفها

إن التجربة الشعرٌة الذاتٌة الداخلٌة هً التً تستلزم اإلٌقاع الشعري والوقفة العروضٌة 
  .والنظمٌة والداللٌة عند الشاعر المعاصر

هذا، وقد التجؤ 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

، (فاعالتن )، والرمل(مفاعٌلن )وشّؽل الشاعر الحدٌث ستة بحور شعرٌة كالهزج
، ولقد (متفاعلن)، والكامل(مستفعلن )، والرجز(فاعلن )، والمتدارك (فعولن )والمتقارب

فً وسع الشاعر أن ٌستخلص من البحر الواحد عددا هابال من األبنٌة ” أصبح 
الموسٌقٌة، التً ربما أؼنته عن التفكٌر فً االنصراؾ من البحر ذي التفعٌلة الواحدة إلى 

ولقد فطن الشاعر الحدٌث إلى هذه الخاصة منذ السنوات األولى الكتشاؾ الشكل . ؼٌره
عبد الوهاب البٌاتً والشعر العراقً ” الجدٌد، فقد الحظ الدكتور إحسان عباس فً كتابه

إحدى وأربعٌن ” أبارٌق مهشمة” فً دٌوان ” م، أن1955الصادر سنة ” الحدٌث
قصٌدة، منها ثمان وعشرون تستمد نؽماتها من البحر الكامل، ومنها ست على بحر 

  .29”الرمل
ومن سمات التجربة الجدٌدة الخلط بٌن البحور داخل قصٌدة واحدة كما عند السٌاب فً 

” مرآة لخالدة” ، وأدونٌس فً قصٌدته”شناشٌل ابنة الجلبً” قصٌدتٌن من قصابد دٌوان
  .”المسرح والمراٌا” من دٌوان

أن نشٌر إلى أن الطاقات الموسٌقٌة - ٌقول أحمد المعداوي– النصفة تقتضً منا ” ومن 
للبحور المختلطة، بالرؼم من أهمٌتها، لم تستؽل على النحو الذي رأٌناه عند أدونٌس إال 

  30.”نادرا
ومن الظواهر التً تم توظٌفها فً الشعر الحدٌث التنوٌع فً الزحافات ، وتنوٌع األضرب، 
واستعمال صٌؽة 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
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وٌرى أحمد المعداوي فً آخر الكتاب أن الحداثة من العوامل التً كانت وراء وصؾ 
الشعر العربً الحدٌث بالؽموض، إلى جانب ما تتطلبه القصٌدة الحدٌثة من إعمال للجهد 
واستلزام لذوق قرابً جدٌد، ثم انفصال هذا الشعر عن الجماهٌر مادام ال ٌنزل معها إلى 
ساحة المقاتلة والنضال والصراع ضد قوى االستؽالل 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 األخرى كمنهج التلقً، والمنهج األسطوري 
  .، والمنهج االجتماعً (دراسته لألساطٌر

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

  .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؛ 

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

  .حركة الشعر الحر أو الشعر الحدٌث أو الشعر المعاصر
وٌلتجا أحمد المعداوي إلى منهج التلقً أثناء الحدٌث عن عزوؾ القراء عن االهتمام 
بالشعر المعاصر أو ماٌسمى بشعر الحداثة، وٌرجع ذلك العزوؾ واالبتعاد إلى هٌمنة 

الؽموض فً هذا الشعر؛ مما سبب فً انفصال كبٌر بٌن المرسل والمتلقً، أو بٌن المبدع 
ؼٌر أن النصفة تقتضً منا أن ” :ومن األدلة على وجود هذا المنهج قول الكاتب. والقارئ

نسجل بؤن ثمة عدة عوامل حالت بٌن هذا 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 الؽربة والضٌاع التً ربطها بهزٌمة العرب فً حرب حزٌران ناهٌك عن النكبات 

م، ومن الشواهد النقدٌة االجتماعٌة على ذلك 1948والنكسات التً عاشها العرب منذ 
 مفاجؤة من األمة لنفسها، 1948كانت هزٌمة الجٌوش العربٌة سنة  ”:قول الكاتب

وفرصة لمواجهة ذاتها مواجهة صرٌحة بإعادة النظر فً كل ماٌحٌط بها، سواء أكان 
لم ٌبق بٌن الناس، وال فً أنفسهم شًء أو قٌمة لم . ثقافة أم سٌاسة أم عالقات اجتماعٌة

الحقٌقة الوحٌدة التً استقرت فً كل قلب هً مبدأ الشك، الشك . تتجه إلٌها أصابع التهمة
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 . عالقة العربً بربه
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العربً التقلٌدي، ولم تعد له تلك الهٌمنة 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 ، والوقوؾ 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 

، وتقسٌم الكتاب ”ظاهرة الشعر الحدٌث ” والمعاصر، وٌتضح ذلك جلٌا فً عنوان الكتاب
إلى مجموعة من الفصول الدراسٌة تتخذ طابع القضاٌا والظواهر األدبٌة تتعلق بالشعر 

،  (شعر الؽربة والضٌاع، وشعر الموت والٌقظة، والشكل الجدٌد )الحدٌث صٌاؼة وداللة 
 33وقد تمثل هذا المنهج فً المؽرب األستاذ عباس الجراري فً مجموعة من كتبه ،

وهذا المنهج استلهمه . ”الصراع بٌن القدٌم والجدٌد” والدكتور محمد الكتانً فً كتابه
  .المؽاربة من كتابات أساتذة األدب فً الجامعة المصرٌة

بفكر نقدي ” :وٌعرؾ الدكتور عباس الجراري منهج الظواهر والقضاٌا بؤنه ٌستعٌن
ٌستند إلى الواقع والمعاصرة، وبجدلٌة وموضوعٌة تعتمدان على معطٌات استقرابٌة 

واستنتاجات منطقٌة، بعٌدا عن أي توثن أو معتقدٌة متزمتة أو موقؾ 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 التؤثري، أي بنظرة فكرٌة عقالنٌة ولٌس على مجرد 
التذوق الفنً النابع من اإلحساس الجمالً والتؤثر العاطفً واالنفعال االنطباعً باألثر 

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

  .”فنٌة التعبٌر فً شعر ابن زٌدون” عن
وبهذا ٌحقق المنهج جملة أهداؾ، فً طلٌعتها الكشؾ عن مواطن الجمال وعن الدالالت 
الفنٌة وما ٌنبثق عنها من حرارة ٌحث تحسسها على إدراك ما ٌتكثؾ تلك الدالالت من 

مضامٌن فكرٌة، باعتبار الجانب الفنً المتمحور حول اللؽة وبنابها التركٌبً ظاهرا ٌبطن 
وبذلك تبرز قٌمة اإلبداع ، وتبرز من . فكرا، أو أنه بعد أولى ٌخفً أبعادا أخرى عمٌقة

خاللها كل الشحنات الشعرٌة والطاقات الفكرٌة والمضامٌن اإلنسانٌة واألبعاد الصراعٌة 
  .سلبا وإٌجابا

كما ٌحقق المنهج من أهدافه إثبات الوقابع وربطها باألسباب ووصؾ الظواهر وتعلٌلها 
والبحث عن بواعثها الخفٌة والظاهرة القرٌبة والبعٌدة، واستخالص العالقات التفاعلٌة 

  34.”بٌنها وبٌن ؼٌرها
وٌتبٌن لنا من كل هذا أن أحمد المعداوي ٌشّؽل فً كتابه عدة مناهج نقدٌة فً دراسته 
األدبٌة النقدٌة تجمع بٌن الظواهر المضمونٌة والقضاٌا الشكلٌة فً إطار رإٌة تارٌخٌة 
اجتماعٌة فنٌة ٌستحضر فٌها الكاتب القارئ المتلقً لمعرفة سبب انعدام التواصل بٌن 
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  .المبدع المعاصر والمتلقً الرافض للشعر الحداثً
 
  :إشكالٌة المصطلح -2

سمى أحمد المعداوي شعر التفعٌلة بالشعر الحدٌث، بٌد أن هذا المصطلح ٌثٌر بلبلة 
م 1950م إلى 1850منهجٌة ومعرفٌة، فالمعروؾ أن العصر الحدٌث تارٌخٌا ٌمتد من 

كما أن هذا المصطلح الٌعبر بدقة . م إلى ٌومنا هذا1950لٌبدأ العصر المعاصر من سنة 
عن شعر التفعٌلة، فقد ٌضم الشعر الحدٌث الشعر الرومانسً والشعر الحر والشعر 

: لذا نفضل التسمٌات التالٌة! المنثور، وٌمكن أن ٌنسحب على الشعر الكالسٌكً لما ال؟؟
أما شعر الحداثة فٌنطبق على شعر . الشعر المعاصر أو شعر التفعٌلة آو الشعر الجدٌد

  .التفعٌلة كما ٌنطبق على الشعر المنثور
الذي نرفضه جملة  (الشعر الحدٌث )وٌقول أحمد المعداوي مدافعا عن مصطلحه 

هناك عدة اقتراحات لتسمٌة هذه الحركة الشعرٌة، منها اقتراح الشاعر صالح ” :وتفصٌال
عبد الصبور لتسمٌتها بالشعر التفعٌلً، وهً تسمٌة ؼٌر دقٌقة ألنها تستند إلى جانب 

وهناك اقتراح آخر هو تسمٌتها بالشعر . شكلً، بل إلى جانب جزبً من الشكل هو الوزن
المنطلق، وٌإخذ علٌه أن مفهوم االنطالق قد ٌعنً التحرر من كل قٌد، كما أن مفهوم 

الحرٌة فً قولهم الشعر الحر، قد ٌعنً التحرر من أي التزام، ومن أجل ذلك آثرنا 
استعمال مصطلح الشعر الحدٌث تمٌٌزا لهذه الحركة عن التٌارات الشعرٌة الجدٌدة 

  35.…”األخرى، كتٌار أپولو وتٌار المهجر وؼٌرهما
  :إقصاء الشعر المنثور

إذا كان أحمد المعداوي قد دافع عن الشعر الحداثً الذي ٌعتمد على الحرٌة والمثاقفة مع 
اآلداب األجنبٌة وٌقؾ 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 احتكم إلٌها النقاد المحافظون بصفة 

نخرج من هذا الحكم األشعار التً أهملت موسٌقا العروض ” :عامة، ٌقول أحمد المجاطً
العربً، معتمدة على ألوان من الموسٌقى الداخلٌة الضابط لها،مما ٌدخل فً إطار ما 

، ونحن لم نتعرض لهذا االتجاه فً الشعر الحدٌث لثالثة ”قصٌدة النثر” ٌطلقون علٌه 
. إهماله للوزن الذي نعتقد أنه شرط أساسً لكل شعر (االعتبار األول). اعتبارات

التقاإه مع الشعر الحدٌث الموزون فً االعتماد على التعبٌر بالصورة،  (االعتبار الثانً)و
هو انحسار  (االعتبار الثالث).واللجوء إلى الرمز واألسطورة والسٌاق اللؽوي الجدٌد

  36.”موجة هذا التٌار أمام الشعر الحدٌث الذي ٌعتمد الوزن الشعري أساسا موسٌقٌا له
ولكن أال ٌعرؾ الدارس الٌوم أن الشعر التفعٌلً قد انتهى دوره واضمحلت مكانته وانتهى 

ألم ٌع بعد بؤن هذا الشعر وقؾ مشدوها عاجزا أمام اكتساح الشعر المنثور ! عهده ؟
لمعظم المنابر الثقافٌة، وأصبح مطٌة سهلة لكل الشعراء الصؽار والكبار على حد سواء، 

وصارت الشبكات الرقمٌة والصحؾ تنشر كل ٌوم الكثٌر من القصابد النثرٌة فٌها الؽث 
والسمٌن ، ومعها كثر الشعراء حتى أصبح من الصعب إحصاإهم ، وصار كل إنسان 
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  !؟”شاعر مفلق فحل” شاعرا بالفطرة ٌكتب الشعر المنثور وٌقول بصوت عال بؤنه 
  :مواضٌع وأشكال أخرى

تجربة الؽربة والضٌاع، وتجربة الموت والتجدد، : تناول أحمد المعداوي تجربتٌن وهما
بٌنما هناك مواضٌع أخرى تناولها الشعر المعاصر لم ٌناقشها الكاتب بالتفصٌل والتمحٌص 
ولم ٌشر إلٌها بالدرس والنقد كالتصوؾ 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 أؼفل 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 بؤكملها، فعندما ٌتعامل مع 
الشعر الرومانسً ٌعتبره شعرا سلبٌا ٌرتكن إلى الضعؾ واالستسالم والنكوص 

 )واالنكماش، بٌنما نحن نعلم جٌدا أن هذا الشعر جمع بٌن الذاتٌة والقضاٌا الوطنٌة 
وٌعنً هذا (. نسر لعمر أبً رٌشة) ، والقومٌة (قصٌدة إرادة الحٌاة ألبً القاسم الشابً

أن لٌس كل ما لدى الرومانسٌٌن سلبً، فقد جمعوا بٌن التعبٌر عن الهموم الذاتٌة الفردٌة 
بسبب تردي الواقع الذي كان ٌعٌشون فٌه، والهموم الثورٌة من خالل حث الشعوب على 

دٌوان ” و ”أؼانً الحٌاة“الثورة واالنتفاض ضد االستعمار، ودٌوان أبً القاسم الشابً 
  .لعبد الكرٌم بن ثابت خٌر دلٌل على ما نقول“الحرٌة 

وما ذهب إلٌه أحمد المعداوي فً حق شعر الذاتٌٌن ٌمكن أن ٌنطبق أٌضا على شعر 
الشعراء المحدثٌن الذٌن تؽنوا بالؽربة والضٌاع فهإالء 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 تؽٌٌر 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 الؽرٌب جدا أن ٌسقط الباحث فً تناقض كبٌر كما نجد ذلك عند الباحث األكادٌمً أحمد 

المعداوي وربما كانت ثمة عوامل ذاتٌة وموضوعٌة جعلته ٌتراجع عن أحكامه النقدٌة 
، حٌث نجد الكاتب فً البداٌة ٌدافع عن ” ظاهرة الشعر الحدٌث” 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 لتؽٌٌر الواقع، 
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  .كما جعله عالمة بارزة على التطور والتحول فً شعرنا العربً الحدٌث
ٌقوض كل ما بناه فً ” أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث” بٌد أنه فً كتابه الثانً

كتابه األول، آخذا فؤس النقد لٌحطم كل مرتكزات الشعر الحدٌث، وٌطعن فً كل الرموز 
الشعرٌة الكبٌرة لٌعلن إفالس الشعر الحدٌث على نحو ماذهب إلٌه المفكر األلمانً 

وفً هذا . شپبنگلر الذي أعلن إفالس الحضارة الؽربٌة فً كتابه عن بإس الحضارة
السٌاق ٌقول أحمد المعداوي معلنا كساد الشعر الحدٌث ساخرا بالحداثة الشعرٌة 

الواقع أن موضوع الحداثة الشعرٌة العربٌة موضوع حساس، ألنه ٌمس  ”:المعاصرة
صروحا، شعرٌة ونقدٌة، شٌدها أصحابها منذ زمن، وأقاموا حولها، من المتارٌس 

والعسس، ما ٌكفً لقمع أي بادرة تتساءل عن مدى صالبة أو هشاشة األرضٌة التً 
وأنا رجل ال أملك صرحا شعرٌا أخشى علٌه من الجهر . شٌدت علٌها تلك الصروح

بالحقٌقة، مهما كانت مرة، 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
منذ البداٌة، كنت أعرؾ أن أذى كبٌرا سٌنالنً، من قبل أولبك الذٌن اعتادوا أن ٌتاجروا 

كنت أعرؾ مثال أن أقل ما سؤرمى به هو  .بالتروٌج لهذه الحركة والنفخ فً رموزها
السقوط فً السلفٌة، وأن فشلً على صعٌد اإلبداع الشعري، من حٌث نجح ؼٌري نجاها 

  37”.باهرا، هو السبب فً توجهً هذه الوجهة الهدامة
وبعد أن دافع أحمد المعداوي عن شعر الؽربة والضٌاع فً الشعر العربً الحدٌث على 

الرؼم من االنتقادات الموجهة لهذه التجربة البكابٌة السلبٌة المتؤثرة بالفلسفة الوجودٌة، 
نجد الكاتب ٌتراجع عن حكمه السابق لٌوافق ما ذهب إلٌه النقاد الذٌن كانوا ٌعارضون 

والخالصة التً أحب أن أخرج ” :أطروحته سابقا، وفً هذا الصدد ٌقول أحمد المعداوي
لقد جرب الشاعر الحدٌث أن ٌتكا، فً رسالته الشعرٌة، على : بها من هذا الفصل هً

فوصل إلى الطرٌق المسدود وجرب  (تجربة الحٌاة والموت- تجربة الؽربة )تجارب اآلخر
  38.”أن ٌعتمد على نفسه فوصل إلى الطرٌق نفسه

أزمة الحداثة فً ”و” ظاهرة الشعر الحدٌث” وٌتبٌن لنا من خالل المقارنة بٌن كتاب 
، أن كتاب أزمة الحداثة أتى لٌقوض ما بناه أحمد المعداوي فً ”الشعر العربً الحدٌث

  .، كؤنً بالباحث ٌنتقم من نفسه ومن اآلخرٌن”ظاهرة الشعر الحدٌث” كتابه 
ومن ثم، فكتاباه لم ٌكونا موضوعٌٌن من الناحٌة العلمٌة واألكادٌمٌة، بل خضعا لمعاٌٌر 

شخصٌة و أهواء ذاتٌة وإٌدٌولوجٌة تنم عن محاكمة شخصٌة وتصفٌة حساب مع 
وٌمكن أن نعتبر كل ماقاله أحمد . منافسٌه بطرٌقة تضر بالعلم والبحث الموضوعً

المجاطً هو نوع من المازوشٌة وتعذٌب للذات بسبب ماكان ٌعانٌه من تهمٌش وإقصاء 
ونبذ ومحاصرة وتطوٌق فً المؽرب وخارجه من قبل من مجموعة من شعراء الحداثة 
  .الذٌن ساروا فً الشعر أشواطا كبٌرة الداعً لذكر أسمابهم فً هذه الدراسة المتواضعة

  :اللؽـــة الواصفــة
لؽة بٌداؼوجٌة ” ظاهرة الشعر العربً الحدٌث” ٌستعمل أحمد المعداوي فً كتابه 
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التقرٌر والمباشرة والبٌان البلٌػ وفصاحة الكلمات واحترام قواعد : أكادٌمٌة من سماتها
كما تتسم هذه اللؽة بقوة اإلقناع والحجاج من خالل استعمال . اإلمالء والصرؾ والنحو

أسلوب التعرٌؾ وأسلوب الوصؾ وسرد الوقابع واالستعانة بالمماثلة والمقاٌسة واللجوء 
إلى التقوٌم والحكم وتوظٌؾ آلٌات الحجاج العقلً والمنطقً كالشرط واالفتراض 

واالستنتاج واالستدالل وإٌراد البراهٌن النقدٌة والشعرٌة والشواهد اللؽوٌة واألمثلة 
  .المدعمة

هذا، وتمتاز لؽة الكاتب بمواصفات البحث األكادٌمً من خالل تقسٌم الكتاب إلى أقسام 
. وفصول ومباحث فرعٌة متبعا المنهج االستقرابً تارة والمنهج االستنباطً تارة أخرى
وٌعنً هذا إن الوظٌفة المهٌمنة فً الكتاب هً الوظٌفة الوصفٌة التً تتمثل فً تبلٌػ 

خطابً أدبً نقدي، وتتفرع عنها وظٌفة حجاجٌة إقناعٌة موجهة إلى القارئ، ٌروم 
وتتسم لؽته كذلك بتفاعلها . الباحث من خاللها التؤثٌر على المتلقً وإقناعه إٌجابا أو سلبا

  .مع اللؽة األدبٌة واللؽة القرآنٌة واللؽة الشعرٌة ذات الطاقة اإلٌحابٌة والشحنة البالؼٌة
  :قٌمة الكتاب

ال أحد ٌشك فً قٌمة الكتاب المعرفٌة واألدبٌة والنقدٌة والتارٌخٌة، فال ٌمكن أن ٌستؽنً 
فالكتاب ؼنً . عنه طالب أو أستاذ أو باحث مهما كان مستواه العلمً والمعرفً

بالمعلومات األدبٌة والتارٌخٌة واألسطورٌة، ودسم بالمادة الشعرٌة و الحٌثٌات 
  .البٌوؼرافٌة المتعلقة بالمبدعٌن والنقاد

وكل من ٌحاول التؤرٌخ 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 ” ظاهرة الشعر الحدٌث” إن كتاب أحمد المعداوي: وٌمكن القول

كتب عن الشعر العربً الحدٌث و المعاصر فً المشرق والمؽرب 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 الرؼم من هناته وعدم موضوعٌة أحكامه فً الكثٌر من األحٌان، قصد 
  .االستفادة من معطٌاته وأطروحاته، ولكن عن وعً وقراءة الخلفٌات

بٌد أنه ال ٌنبؽً االكتفاء بهذا الكتاب فقط، ، بل البد أن نستعٌن بالكتاب الثانً الذي أراه 
أزمة الحداثة فً ” مكمال لألول ، كما أنه سفر ضروري ٌجب االطالع علٌه أال وهو كتاب 

  .”الشعر العربً الحدٌث
  :خاتمـــــة

ألحمد المعداوي كتاب ٌدافع عن  ”ظاهرة الشعر الحدٌث” ٌتضح لنا، مما سبق، بؤن كتاب 
الشعر المعاصر أو الشعر الحدٌث من خالل مقاربات متداخلة تتكا على التارٌخ والتحلٌل 

بٌد أن هذه الدراسة تعتمد على منهج . الفنً ومالمسة القضاٌا الواقعٌة وتجرٌبٌة التلقً
القضاٌا والظواهر لدراسة الشعر العربً الحدٌث من حٌث المضمون والشكل للبحث عن 
التحوالت والتطورات التً حققها هذا الشعر فً تعالقه مع واقعه الموضوعً اقتصادٌا 



 
قلمي موقع ... والملخصات االمتحانات و الدروس من لمزيد  

 

 

  .وسٌاسٌا واجتماعٌا وثقافٌا
وعلى الرؼم 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 تراجع الباحث عن أحكامه النقدٌة فً 

الذي قوض كل النتابج التً توصل إلٌها ” أزمة الحداثة فً الشعر العربً الحدٌث” كتابه
  .”ظاهرة الشعر الحدٌث” الكاتب فً كتابه السابق

وعلٌه، فنحن نستؽرب أٌما استؽراب لماذا التجؤ أحمد المعداوي إلى هذه الطرٌقة التً دمر 
فٌها كتابه األول وقوض دعابم رسالته الجامعٌة ، وشكك فً شاعرٌته وحطم مذهبه 

فهل تحطٌمه لرإوس الحداثة الشعرٌة ! الشعري الذي عاش من أجله سنوات وسنوات؟
كانت وراءه دوافع شخصٌة ذاتٌة ” أزمة الحداثة” والحركة الشعرٌة المعاصرة فً كتابه 

أو دوافع سٌاسٌة وإٌدٌولوجٌة، أو أن هذا التراجع عن نتابج الكتاب األول هو نوع من 
المصداقٌة العلمٌة واالعتراؾ بالخطإ أو هو نوع من المازوشٌة والهستٌرٌا الذاتٌة 

  !لتحطٌم الذات داخلٌا أو تحطٌم الؽٌر الناجح؟
 

 ...اتمنى االفادة لللجمٌع
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