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  مـقدمـة

أ  

  مقـدمــــة
  

نظر الشاعر العريب املعاصر إىل حركية اإلبداع يف النصف الثاين من القرن العشرين  
مستوى تشكيل اخلطاب الشعري، ومستوى التنظري النقدي هلذا : من مستويني خمتلفني مها

ذهب يف املستوى األول إىل متثّل رغباته يف التجديد، من خالل عمله الـدؤوب  . اخلطاب
تشكيل اخلطاب الشعري، وفق متطلبات الرؤيا الشعرية، واإلبداعية احلديثـة  على إعادة 

واملعاصرة من جهة، ووفق الرغبة الذاتية يف الثورة على الطقوس الشـعرية واألسـاليب   
فعمل على تفعيل التشكيل اجلديد كمرحلـة  . البالغية املتوارثة منذ القدمي من جهة أخرى

مؤمنـا بـأن   . ار يف الشكل واملضمون على حد سـواء أوىل، بعيدا عن التنميط واالجتر
الالقاعدة هي القاعدة الذهبية، وأن الشاعر املعاصر جيب أن يعمل على تأسـيس آفـاق   
شعرية جديدة، تتجاوز ذاا حىت ال تصبح هي األخرى منطا، وقاعدة تأخذ صفة الدميومة 

  . واإللزام عرب الزمن
الذي . يب املعاصر، فيما عرف بالشعر احلروقد ظهر هذا التشكيل عند الشاعر العر

كان بداية تمثُل الروافد الفكرية، والثقافية الوافدة من الشعرية الغربية، خاصة بعد سنوات 
من التفاعل احلضاري مع اآلخر األورويب، استطاع خالهلا الشاعر العريب املعاصر أن يقف 

حداثة الشعرية، ابتداء من القرن على مالمح شعرية غربية، متكنت بدورها من إحداث اإل
التاسع عشر عرب حركية إبداعية ثورية، هدفت إىل إخراج الشعرية الغربية من قيود الفكر 

ومكنت الشاعر من حتقيق ذاتيته، وتفعيـل  . الكالسيكي، والرومانسي على مراحل خمتلفة
  .جتاربه الشعرية عرب وسائط شكلية ولغوية مبتكرة 

ريب املعاصر، بأن الشعر وليد احلياة يف شـىت تفاعالـا، وأن   لقد آمن الشاعر الع
منطق الكتابة الشعرية يف ظل هذا املناخ، جيب أن ينطلق أوالً من إعالء الذات الشـاعرة  
وأدرك يف الوقت نفسه أن هذا لن يتحقق إالّ عن طريق هدم البناء اهلرمي القدمي للشـعر  

فة الفرادة مع كل شاعر، وتطرح خاللـه  وتأسيس منوذج شعري متجاوز لذاته، يأخذ ص
تساؤالت إنسان ال يتحدث عن العامل، وإمنا يتحدث العامل، وتكون وسيلته يف هذا قدرته 

كما عرف الشـاعر العـريب   . على اخللق بعني راء بعيدا عن الوصف الكالسيكي العقيم
املة الـيت ترتضـي   املعاصر أن عملية التجديد يف الشعرية العربية، ال تقف عند الثورة اخل



  مـقدمـة

ب  

اهلدم من أجل اهلدم، وإمنا جيب أن تتجاوزها إىل حدود ثورة فاعلة، تعمل باستمرار على 
ألن دميومتها تكمن يف حركية التغيري املستمرة . تأسيس مناذج شعرية قابلة للتجاوز الذايت

ية اليت تالمس بنيتها الشكلية من جهة، وقدرا على عرض التجارب الذاتيـة واإلنسـان  
وحىت يتحقق هذا، كان علـى  . املتشابكة مع املاضي واحلاضر واملستقبل من جهة أخرى

الشاعر العريب املعاصر أن حيدد موقفه من املوروث احلضاري والفكري والثقايف، بعيدا عن 
وأن يضبط رؤيته لقضية املعاصرة . كلّ حس أيديولوجي من شأنه تعطيل حركية اإلبداع

  .واحلداثة
من هذه الفلسفة املغرية للشعر احلر أحس الشـاعر العـريب املعاصـر أن     انطالقا 

فظهرت على الساحة األدبية حماوالت جادة . اإلطار الشعري اجلديد قد نضج وبلغ ذروته
ومسؤولة، مثلت التغيري اجلوهري والشامل للقصيدة العربية، سواء من حيث املبىن أو من 

ئكة يف اية األربعينيات، جتربة رائدة ومؤسسـة يف  وكانت جتربة نازك املال. حيث املعىن
الوقت ذاته لتشكيل شعري جديد، دعت خالله إىل ضرورة التحرر من كـل القواعـد   

وقد سار على جها جمموع الشعراء العـرب الـرواد   . الشكلية  والعروضية الكالسيكية
  .وغريهم أمثال بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البيايت، وصالح عبد الصبور

لقد أدرك الشاعر العريب املعاصر أن كل تأسيس بعد هدم جيب أن يدعم بدعامـة  
فكرية، تنظّر لذلك التأسيس، حىت ال يأخذ الصفة االعتباطية، فالواقع الفكري والتشكيلي 
احلديث كثريا ما اقتضى حتديد العالقة مع نظام التشكيل القدمي، من خالل حتديد العالقة 

للقصيدة اجلديدة، مع الوزن والقافية بعيدا عن صورتيهما النمطية يف القصـيدة  الوظيفية 
وهو ما حتقق يف جتارب الشعراء الرواد وكتابام التأسيسية، خاصة عنـد نـازك   .القدمية

املالئكة يف مقدمة ديواا شظايا ورماد، أو عند صالح عبد الصبور يف كتاباته الصـحفية  
  .الشعراء اآلخرينوالنثرية، وعند كثري من 

ويف نفس السياق كانت هناك اجتهادات أخرى تنظّر لعملية تفعيـل التشـكيل   
اجلديد من منظور آخر، تتجاوز خالله كل القيود العالقة يف الشعرية العربية احلديثة، فلـم  
تكد قصيدة الشعر احلر أو قصيدة التفعيلة تؤسس حلركيتها اإلبداعيـة، حـىت ظهـرت    

. بضرورة جتاوزها؛ ألا مل تستطع أن حتقق الفرادة الشـكلية املنشـودة  أصوات تنادي 
وطالبوا بكتابة قصيدة النثر، ألا متثل عند الشاعر املعاصر، الرغبة يف التحرر واالنعتـاق  
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وقد ساعد على بعث هذه الرغبـة  . والتمرد على التقاليد العروضية واللغوية الكالسيكية
الروافد الفكرية والشعرية الغربية عموما، والفرنسية على وجه  اجلديدة يف التشكيل جمموع

وقدرة الشاعر العريب املعاصر على التطلّع حنو اآلخر األورويب، املتحرر مـن  . التخصيص
قيود التشكيل واهلادف إىل خلق كتابة شعرية ال تؤمن إالّ بتجربة صاحبها، مـن خـالل   

الفكرية، واحلضارية واأليديولوجيـة،   تلتأثرياإعالء الذاتية والعمل املستمر على جتنب ا
-فعمل شعراء. ضمن الواقع املعيش من خالل تقانة تعطيل احلواس أثناء العملية اإلبداعية

يف اخلمسينيات وعلى رأسهم أدونيس، ويوسف اخلال، وأنسـي احلـاج،   -مجاعة شعر
ليت خلقت مناخهـا  البريوتية، ا"شعر"وتوفيق صايغ، على تبني هذه الدعوة من خالل جملة

الفكري واإلبداعي املتميز،  الذي اعتمد على جمموعة من اإلجراءات امليدانية، متثلـت يف  
التكفّل بنشر الدراسات النقدية احلداثية، وتقدمي الترمجات الشعرية للقصـائد األجنبيـة   

ـ  يس وتثبيت مفاهيم قصيدة النثر املستوحاة من الشعرية الفرنسية، خاصة بعد قراءة أدون
  ".قصيدة النثر من بودلري إىل الوقت الراهن"كتاب سوزان برنار 

وقد اصطدمت احلركية اإلبداعية بالواقع العريب فكريا واجتماعيا وحضاريا، فكان 
على الشعراء الرواد العرب أن يدعموا كتابام الشعرية اجلديدة، بكتابات نثرية تسـاعد  

ة، خاصة وأن القارئ العريب قد ألف تلقي الشـعر  على ربط املتلقي حبقيقة التجربة اجلديد
من هنا وجد الشاعر العريب املعاصر نفسـه  . وتذوقه وفق مقاييس مجالية وشكلية متوارثة

.       جمربا على دخول عامل التنظري النقدي، واجلمع بني الكتابة الشـعرية والكتابـة النثريـة   
ثنائية اخللق والتشكيل معا، فـاقتحم   فقد اقترب الشاعر يف مالمسة متخيله اإلبداعي من

حينـها يرتقـي   .عوامل الكتابة وهو مدمج بالرؤى والفلسفات الباعثة على إنتاج املوقف
فيصـبح اإلبـداع لديـه ثنـائي     . الشاعر إىل رتبة الرائي واملبدع واملنظّر يف الوقت ذاته

ـ   : اإلخراج ار خلق متخيالت شعرية وتوليدها من جهة، ورصـد رؤى ومواقـف وأفك
  .وتسجيلها من جهة أخرى

. من هنا بدأ اهتمامي مبوضوع الشاعر الناقد، أو الشاعر املنظّر ينمو شيئا فشـيئا 
خاصة حني وقفت على جتارب كثرية لشعراء معاصرين، استطاعوا أن يربطوا بني مستوى 

فكانت هلم كتابـات  . اخللق واإلبداع الشعري، ومستوى التنظري وتثبيت املوقف النقدي
املتداولـة عـرب     تية قرأوا خالهلا اللحظة الشعرية اهلاربة من الواقع، والقيود وااللتزامانثر
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كما كان للواقع السياسي املعيش يف النصف الثاين من القرن العشرين، دوره البارز .الزمن
يف بعث معامل الوعي النقدي عند الشاعر املعاصر، يف إطار من العالقات الفكرية والثقافية 

  .تماعية، واألحداث السياسية الفاعلة على الساحة العربية والدوليةواالج
وقد زاد اهتمامي ذا املوضوع، عندما بدأت يف البحث عن الدراسات املوازيـة  

فوجـدت أن  . اليت اهتمت برصد املوقف النقدي، والتنظريي عند الشاعر العريب املعاصر
صبت على قراءة امللمح الشعري للشـاعر  أغلبية الدراسات وخاصة األكادميية منها، قد ان

ومل تتعمق أكثر يف امللمح النقدي عنده، العتقادها أن املمارسة النقدية عنـد الشـاعر ال   
وأن املوقف النقدي عند شاعر ما، هو . تتعدى حدود التقومي الذايت للناتج اإلبداعي لديه

ة والثقافية الشخصـية هلـذا   عبارة عن حلظة تقومي وتسويغ معا، يف إطار القناعات الفكري
وأن منظّري الشعر من الشعراء العرب املعاصرين، يف الغالب هم األقـل  . الشاعر أو ذاك

حظّا يف النجاح الشعري باستثناء نازك املالئكة و أدونيس، وهو ما يفسر غياب الشـعراء  
  .النقاد من الذاكرة األدبية احلديثة حسب رأيهم

ات أخرى، أَدركَت أن الكتابة الشـعرية والكتابـة   ويف املقابل وقفت عند دراس
النقدية النثرية عند الشاعر العريب املعاصر تمثلُ دورة إبداعية متكاملة، ال ميكن اختراقهـا   
خاصة عندما عمل الشاعر املعاصر على تمثُّل معامل احلداثة العربية، بعد جتـاوزه مرحلـة   

  :أذكر من أهم هذه الدراسات وأحدثها ما يأيت. غربيةاالنبهار الفكري والثقايف بالشعرية ال
نظرية الشعر عند الشعراء املعاصرين، للدكتور عبد اهللا العشي وهي أطروحـة   ▪

  ) .م1992-م1991(دكتوراه دولة
مفهوم الشعر عند رواد الشعر احلر، للدكتور فاتح عالق، أطروحة دكتوراه،   ▪

 .م2005نشرت يف احتاد كتاب العرب بدمشق عام 
اخلطاب اآلخر، مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا،  للدكتور علي حـداد، وهـي    ▪

 .م 2000أطروحة دكتوراه، نشرت يف احتاد كتاب العرب بدمشق عام 
النقد واخلطاب، حماولة قراءة يف مراجعة نقدية عربيـة معاصـرة، للـدكتور     ▪

مصطفى خضر، أطروحة دكتوراه نشرت يف احتاد كتاب العرب بدمشق عام 
 .م  2001
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العامل والنص والناقد، وهو كتاب للمفكر العاملي إدوارد سعيد، منشـورات   ▪
 .م  2000احتاد كتاب العرب دمشق 

النظرية الشعرية بني إليوت وأدونيس، للدكتور عاطف فضول، الس األعلى  ▪
 .م  2000للثقافة القاهرة 

البحث يف موضوع وانطالقا من هذه الدراسات القيمة، رأيت بكل تواضع أن فضاء 
الشاعر الناقد مازال حمتفظا بعذريته، ألنين أعتقد أن طموحات أي باحـث أكـادميي ال   

هلذا يبقى جمال البحث فيه مفتوحا ينتظر . ميكنها أن تتحقق بالنسبة املرجوة عند أي باحث
مقاربة وقراءة أخرى، حتاول أن جتلي شيئا من املتشاكل واملختلف يف مواضـيع البحـث   

  .قاربةاملت
من هنا قررت أن أتناول بالبحث والدراسة موضوع الشاعر الناقد، من خالل رصد 
معامل تشكّل اخلطاب الشعري العريب املعاصر، وعالقة الشاعر املعاصر ذاته ذا اخلطـاب  

وملـا مل يكـن يف   .من خالل مواقفه النقدية،  والتنظريية للعملية الشعرية واإلبداعية معا
مراعـاة  -ذلك عند كل الشعراء املعاصرين يف هذا البحث املتواضع، بدا يلاإلمكان تناول 

أن أتناول القضية اليت أَلْمعت إليها آنفا عند شـاعرين   -منهجية البحث العلمي لألصو
  : فجاء البحث املوسوما بـ.اثنني مها من الرواد األوائل للشعر العريب املعاصر

  
الشاعر العريب املعاصر                      اخلطاب الشعري واملوقف النقدي عند 

  أدونيس ونزار قباين منوذجا
  

وقد قادتين نظريت إىل موضوع البحث ودوافعه، إىل البحث عن املنهج املالئم، بناء 
فوجدت أن أفضل منهج أقارب به مثـل هـذا   . على ما حددته من عالمات يف العنوان

يل بتتبع الظاهرة الشعرية ورصد املوقف النقدي املوضوع هو املنهج التارخيي، ألنه يسمح 
كما استعنت مبجموعة أخرى من املفـاهيم الـيت ال   . عرب مسارات تارخيية وزمنية خمتلفة

تندرج ضمن منهج حمدد، كالوصف، والتحليل، والتأريخ، أحيانا، والتأويل والقـراءة يف  
  .املناهج أحايني عديدة، وهي آليات إجرائية نعثر عليها يف العديد من
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. وبعد حتديد منهج البحث وآلياته اإلجرائية املساعدة، قمت بتقسيم حبثي إىل بابني
وقسمته إىل مـدخل  الشعر العريب املعاصر بني التشكيل والرؤيا :ومست الباب األول بـ

تناولت يف املدخل مفهوم الشعر العريب املعاصر وعالقته بالتراث، فقمـت  . وثالثة فصول
املعاصرة، ووضحت ذلك التداخل الوظيفي يف إدراك حقيقة املعاصـرة   بتحديد مصطلح

مث حبثت يف عالقة اخلطاب الشعري املعاصر بـالتراث  . بعيدا عن اإلطار الزمين للمصطلح
الفكري،  واألديب العريب القدمي، من خالل رصد مجلة من اآلراء واملواقف النقدية عنـد  

ين إمساعيل، وحسني مروة، وخالدة سـعيد ومـارون   عز الد: بعض النقاد احملترفني أمثال
  .عبود، وخليل أبو جهجة وغريهم

. آليات تشكيل البديل واملتغير يف الشعر العـريب املعاصـر  : الفصل األول ومسته بـ
توسعت خالهلا يف رصد حقيقة الشعر احلر على أساس . وتناولت فيه ثالثة مباحث رئيسية
فبحثت يف أسباب ظهـوره، ورصـدت   . الشعري البديل أنه التمظهر األول يف التشكيل

  . آليات الشكل اجلديد ووسائل إثرائه
أما الفصل الثاين فقد وقفت خالله عند التمظهر الثاين للتشكيل الشـعري البـديل    

فحاولت أن أجل عامل قصيدة النثر بعيدا عن األحكام املسبقة  سواء . املتمثل يف قصيدة النثر
هلذا قسمت الفصـل إىل ثالثـة   .ا التشكيل الشعري املتفرد أو معاديةكانت متحمسة هلذ

مباحث رئيسية، فرصدت تاريخ قصيدة النثر يف الشعرية األوروبية منذ القرن الثامن عشر 
وخاصة عند الفرنسيني وعلى رأسهم ألويزيوس برتران، وشارل بودلري، وأرتـور رامبـو    

يف الشعرية العربية، هي روافد أوروبية وفرنسية العتقادي أن روافد هذا التشكيل اجلديد 
. مث تتبعت اجلذور العربية لقصيدة النثر عرب مراحل التقليد، واإلبداع، والتسـاؤل . بامتياز

  .وصوال إىل تأسيس مشروع الرؤيا الشعرية عند مجاعة شعر اللبنانية
ـ  اعر العـريب  ونتيجة لثنائية التمظهر الشكلي للقصيدة العربية املعاصرة، أدرك الش

املعاصر أنه أمام حتديات فكرية وحضارية كربى، تدفعه إىل التفاعـل االلزامـي معهـا،     
حديثة يف الوقت نفسه، هي إشكالية /خاصة عندما وجد الشاعر نفسه أمام إشكالية قدمية

ملمح احلداثـة الغربيـة   : من هنا جاء الفصل الثالث من الباب األول حيمل عنوان.احلداثة
وتناولت فيه مبحثني رئيسـيني مهـا   . وقف اإلبداعي والنقدي العريب احلديثوتشكيل امل
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احلداثة الغربية، واحلداثة العربية، وقسمت كل مبحث إىل عناوين فرعيـة، حتـدثت يف   
املبحث األول عن احلداثة الغربية يف فضاء فلسفة القرن السابع عشر، وكيفيـة تشـكل   

يف أوروبا، مث حاولت أن أرصد  متظهرات هـذه   مالحمها يف ضوء  األبعاد األيديولوجية
احلداثة الغربية على الصعيد الفكري واألديب، من خالل حتديد أهم املدارس األدبية الـيت  
مارست الفعل التحديثي عرب مبادئها التأسيسية، ومن خالل كتابات الشـعراء واألدبـاء   

اجعات متأنية للمدارس والتيارات فوقع االختيار بعد مر. الذين آمنوا ذه املبادئ احلداثية
على .الرمزية، والدادئية، والسريالية:الفكرية األوروبية بعد القرن الثامن عشر على كل من

أساس أن هذه املدارس الثالث كان هلا حضور فكري، وفلسفي مؤثر يف الشعرية العربيـة  
  .احلديثة واملعاصرة يف القرن العشرين
قد حتدثت فيه عن احلداثة العربية، انطالقا من بدايات أما املبحث الثاين من الفصل ف

حيث حبثـت  . تشكّل هذا املصطلح، يف ذهنية االنتليجانسيا العربية يف بداية القرن املاضي
عن ماهية احلداثة، وعن حمموالا املختلفة اليت يتحدد انطالقا منها املفهوم الوظيفي هلا يف 

امل تشكّل النظرية الشعرية وفق املنظور احلداثي عند مث انتقلت إىل رصد مع. الفكر واألدب
مجاعة الديوان ومجاعة أبولو، العتقادي أما متثالن بداية تأسيس املوقـف النقـدي يف   

  .الشعرية العربية احلديثة
  

املوقف النقدي عنـد الشـاعر العـريب    :أما الباب الثاين من البحث واملوسوم بـ
تناولت يف املدخل مربرات التنظري النقدي عند .فصول ، فقد تضمن مدخال وثالثةاملعاصر

الشاعر العريب املعاصر، من خالل عرض بداية تشكّل الرؤيا النقدية عند الشاعر، يف ظـلّ  
مث تكلمت بشيء من التفصيل عن الدوافع اليت تقود . ثقافات وأيديولوجيا القرن العشرين

بتحديد خمتلف الوسائل اإلجرائية اليت وقمت . الشاعر حنو تأسيس املوقف، والتنظري للشعر
ووضعت يف اية املدخل جدوال أحصيت فيـه  . متكن الشاعر من تفعيل نظريته الشعرية

م       1962أهم املشاريع النقدية عند الشاعر العريب املعاصر يف الفترة املمتـدة بـني عـامي    
  .م 2006و
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" عند الشعراء العرب الـرواد  مفهوم الشعر"تناولت يف الفصل األول من الباب الثاين
تكلمت يف املبحث األول عن جدلية التـراث  . وقد قسمته أيضا إىل ثالثة مباحث رئيسية

والتحديث من خالل قراءة ما هو ثابت، ورصد املتغير يف الفكر النقدي والتنظريي عنـد  
جـادة  وقد قمت باختيار بعض الشعراء الذين راجعوا التراث مراجعـة  . الشاعر املعاصر

وفاعلة، وعرضوا مواقفهم النقدية يف هذا اال بكل موضوعية، بعد جتربة ذاتية وشـعرية  
الشاعر عبد اهللا محادي، والشـاعر  : طويلة، فوقع االختيار على أهم الشعراء أذكر منهم

صالح عبد الصبور، والشاعر عبد املعطي حجازي، و الشاعر عبـد الوهـاب البيـايت    
  . وغريهم

الثاين من الفصل، حاولت حتديد ماهية الشعر يف ظلّ األفـق احلـداثي    ويف املبحث
الراهن عند الشاعر العريب املعاصر، من خالل استقراء مواقف هؤالء الشعراء املتنـاثرة يف  

  . مقدمات دواوينهم الشعرية، وبعض كتابام النقدية، ومقاالم الصحفية املختلفة
ا املبحث، على توفر املادة النقدية وثرائها عند وقد اعتمدت يف ترتيب الشعراء يف هذ

وهو ما يفسر حضور الشاعر يف مبحث وغيابه . الشاعر يف قضية معينة دون قضية أخرى
الشاعر عبـد اهللا محـادي   :من هنا احتوت قائمة شعراء هذا املبحث على.يف مبحث آخر

  .اب البيايت والشاعر صالح عبد الصبور، والشاعر يوسف اخلال، والشاعر عبد الوه
وعرضت يف املبحث الثالث من الفصل ملوقف الشاعر املعاصر من الشكل احلديث، 
ومن املتطلبات الشكلية للقصيدة املعاصرة، يف ظلّ آليات التشكيل احلديثة اليت متظهرت يف 

وقد رصدت بالتفصيل موقف نازك املالئكة من هـذه  . قصيدة الشعر احلر وقصيدة النثر
على الكثري مـن   ارها املنظّرة األوىل لقصيدة الشعر احلر من جهة، والنقالالقضية باعتبا

كما عرضت موقف . تنظرياا األوىل يف مراحل الحقة من حياا األدبية من جهة أخرى
وظهرت خالل . الشاعر يوسف اخلال الذي تصدى بقوة للردة الفكرية عند نازك املالئكة

  .ء أمثال الشاعر اللبناين خليل حاويهذا املبحث مواقف جديدة لشعرا
املتشاكل واملختلف يف املوقـف  : مث جاء الفصل الثاين من الباب الثاين حيمل عنوان

النقدي عند أدونيس، وهو فصل خصصته لدراسة املوقف النقدي عند علي أمحد سـعيد  
نظرية إسرب املعروف بأدونيس، من خالل ضبط أربعة مباحث رئيسية تعقبت فيها ركائز ال
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الشعرية عند أدونيس بكلّ ثرائها، وبكلّ اإلشكاليات اليت طرحتها على الساحة الفكريـة  
فجاء املبحث األول عبارة عن إعادة تقدمي أدونيس يف حلّة الناقـد  .واألدبية إىل يومنا هذا

من خالل تتبع مساراته الفكرية واإلبداعية منذ األربعينيات إىل يومنا هذا، و قمت بوضع 
  .م2006وم 1950ل ضم كلّ أعمال أدونيس الشعرية والنثرية والفكرية بني فتريت جدو

مث جاء املبحث الثاين من الفصل لقراءة ثالثية األصل، والتجديد والتقليد يف الفكـر  
عرضت خالله ما رأيته خمتلفا ومتشاكال مع الطروحـات املوازيـة   .النقدي عند أدونيس
ق بقضية اشتهاء األصل، وإعادة تفعيله ضمن حركيـة  خاصة فيما يتعل. للفكر األدونيسي

وهو ما قادين عـرب هـذا   . إبداعية شاملة، تقوده حنو حتقيق الفرادة يف الطرح والتجديد
املبحث أيضا إىل تتبع خطوات املشروع الثقايف األدونيسي، اهلادف إىل خلق أنساق ثقافية 

  .جديدة ال حتيد عن األصل بل تشتهيه
لث فقد توسعت فيه أكثر لعرض آليات التفعيل اإلجرائي للنظريـة  أما املبحث الثا

الشعرية عند أدونيس، من خالل قراءيت للخلفية الفكرية املساعدة علـى تشـكيل هـذه    
مث قمـت  . النظرية، سواء يف الثقافة الغربية األوروبية، أو يف املوروث الفكـري العـريب  

وقفه من ماهيـة الشـعر ووسـائل    بتحديد فلسفة التجديد عند أدونيس ومشكلتها، وم
  .تشكيله

ويف املبحث األخري من الفصل الثاين تناولت قضية احلداثة عند أدونيس، وقررت أن 
واهلدف . أربطها بكلمة تأصيل، ليصبح عنوان املبحث تأصيل احلداثة يف الفكر األدونيسي

األدونيسي، قضية تأصيل األصول يف الفكر  -عرب مسار احلداثة العام-من هذا هو رصد 
الذي أصبح يهدف عرب الكثري من مواقفه حول إشكالية احلداثة إىل اإلطاحة بالغرب عن 
عرش التفوق احلضاري، وهي القضية اليت أغفلها الكثري من نقـاد أدونـيس ودارسـيه،    

  .وأردت أن اقف عندها يف هذا املبحث
مسـار تشـكل   أما الفصل الثالث من الباب الثاين فقد خصصته هو أيضا لدراسة 

املوقف النقدي واحلداثة الشعرية املضادة عنـد  :املوقف النقدي عند نزار قباين، وومسته بـ
نزار قباين، وقد وقع اختياري على نزار لرصد مواقفه يف هذا الفصل، العتقادي أنه ميثـل  

سـتوى  ارتقى خالهلا إىل م. عرب مواقفه النقدية املختلفة، منوذجا متميزا يف الشعرية العربية
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خلق حداثته الشعرية املضادة، اليت حادت يف رأيي عن سياق اخلطاب النقدي املعاصـر،   
فقمت بتقسـيم الفصـل إىل أربعـة    . سواء عند أدونيس أو عند غريه من الشعراء الرواد

تناولت يف املبحث األول نزار قباين اإلنسان والشاعر والناقد، حىت أضع . مباحث رئيسية
عود على حضور نزار يف املشهد النقدي، يف اإلطار اخلاص هلذا الشاعر القارئ الذي مل يت

م إىل غايـة عـام    1944كما قمت بإحصاء كل أعماله الشعرية والنثرية منذ عام .الناقد
  .م، تاريخ وفاته1998

ويف املبحث الثاين من الفصل وقفت عند بدايات تشكّل املوقف النقدي لـرتار يف  
ثة، واليت مسيتها باحلداثة املضادة، ورصدت الوسائل الرتاريـة  ضوء مفهومه اخلاص للحدا

اخلاصة واملتميزة يف تشكّل املوقف لديه، واملتمثّلة يف الثورة على النظام السلطوي داخـل  
.         بنية اتمع العريب، والعمل الدائم على تفعيل املـوروث اخلامـل يف الـذاكرة العربيـة    

صته لدراسة مفهوم الشعر عند نزار وآليات تشكيله املختلفةأما املبحث الثالث، فقد خص .
مث جاء املبحث الرابع واألخري عبارة عن إشارة للبعض املواقف الفكرية والسياسية املُتضمنة 

  .يف القصيدة الرتارية 
وانتهى البحث إىل خامتة جاءت عبارة عن خالصة تركيبية ملا توصلت إليـه مـن    

  .نقاط متسلسلة مشلت كل الفصولنتائج،عرضتها يف شكل 
وقد اعتمدت يف هذا البحث مدونة نثرية وشعرية، مشلت الكثري من األعمال النثرية 

كما اعتمدت أيضا الكثري من .وااميع الشعرية، من دواوين وأعمال شعرية ونثرية كاملة
ة إىل استعانيت املصادر واملراجع والدراسات األكادميية، والكتب النقدية والفكرية، باإلضاف

وقد دفعين أيضا موضوع البحث إىل مراجعة كتابـات كـثرية   .ببعض املعاجم املتخصصة
باللغة األجنبية سامهت يف إثراء قائمة املصادر واملراجع، وخدمت البحـث يف مواضـع   
كثرية، خاصة كتابات الشعراء الفرنسيني الرواد أمثال ألوزيوس برتران، وشارل بـودلري،   

) االنترنيـت (كما كان للوسائط اإللكترونية املختلفة وخاصة مواقع الواب.ووأرتور رامب
دوركبري وفعال، يف تذليل الكثري من الصعاب اليت واجهتين سواء يف مجع مـادة البحـث   

  .ومدونته، أو البحث عن الكثري من األعالم والشخصيات
  :ر على سبيل املثالومن بني أهم املصادر واملراجع اليت اعتمدا يف هذا املبحث أذك

  )1993.(األعمال النثرية الكاملة لرتار قباين -
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 )2005.(احمليط األسود، ألدونيس  -
 ) .م2005(زمن الشعر ألدونيس يف طبعته املزيدة واملنقحة،  -
 قصيدة النثر من بودلري حيت الوقت الراهن، لسوزان برنار -
 )1978.(احلداثة يف الشعر، ليوسف اخلال -
 )2003.(راث، حملمود أمني العاملمواقف نقدية من الت -
 )1996.(احلداثة الشعرية، حملمد عزام -
 )2001.(الشعرية العربية بني اإلتباع واالبتداع لعبد اهللا محادي -
 )2002.(اإلام يف شعر احلداثة لعبد الرمحن القعود -
 )2004.(قصيدة النثر من التأسيس إىل املرجعية، لعبد العزيز موايف  -
 )2003.(والت الشعرية العربية، حملمود الضبعقصيدة النثر والتح -
 )2002(املختار من نقد ت س إليوت، ترمجة ماهر شفيق -

باإلضافة إىل تلك الدراسات اليت سبق وأن ذكرا ضمن قائمة الدراسات املوازية يف 
  .بداية هذه املقدمة 

  
ة وقد واجهتين صعوبات عديدة أثناء إجناز هذا البحث، أساسها صعوبة مجع ماد

البحث ومدونته النثرية والشعرية، خاصة حني تعلق األمر باملدونة النثرية اليت حتتوي 
وقد . مواقف الشعراء وتنظريام،  وكان علّي أن أتنقل إىل اخلارج جلمع هذه املدونة

استفدت كثريا من مكتبات القاهرة سواء اخلاصة منها أو العامة، واستطعت بعد جهود 
زء كبري من هذه املدونة خاصة األعمال النثرية الكاملة لرتار قباين، كبرية أن أعثر على ج

  .وصالح عبد الصبور، وكتابات يوسف اخلال، وأعمال أدونيس احلديثة
  

وال يسعين يف األخري سوى أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من 
البحث، وإمتامه يف بعيد يف املساعدة على توفري الظروف احلسنة، واملالئمة إلجناز هذا 

فأتوجه بالشكر إىل قسم اللغة العربية وآداا جبامعة منتوري . آجاله احملددة له قانونا
قسنطينة، أساتذة وهيئات إدارية، على كلّ ما لقيت منهم من ترحيب ورعاية، ومتابعة 

  .مسؤولة ملسار هذا البحث عرب سنواته األربع
ضل، ودليلي يف هذه املرحلة العلمية كما أقدم شكري اخلاص إىل أستاذي الفا

الذي كانت رعايته يل خالل مراحل البحث رعاية . األستاذ الربعي بن سالمة: الشاقة



  مـقدمـة

س  

قيمة، أساسها تلك التوجيهات الفنية واملنهجية السديدة، اليت ظلّ حيرص على تزويدي ا 
عترفا بفضله علي بني الفترة واألخرى، فال أجد ما أرد به مجيله، سوى الوقوف أمامه م

وعلى حبثي هذا، فقد مشلتين رعايته السامية ابتداء من مرحلة البحث يف املاجستري اليت 
َسعدت بإشرافه على حبثي، وصوال إىل مرحلة الدكتورة اليت تشرفت وسعدت أيضا 

  .بالعمل حتت رعايته للمرة الثانية 
  .شكرا ..  له ولكلّ من علمين حرفا أقول هلم مجيعا
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  البـــــاب األول
  مدخل

  قراءة يف مفهوم الشعر العريب املعاصر
  وعالقته بالتراث 

  
تقتضي مقاربة مفهوم الشعر العريب املعاصر اإلجابة عن ثالثة أسئلة متداخلة فيما 
بينها، حييل السؤال األول منها إىل الثاين وحييل الثاين إىل الثالث ويبقى الثالث يف عالقة 

لثاين، وذلك يف شكل مثلث هرمي حتدد زواياه سياق العالقات بني تداخل مع األول وا
  .األسئلة ذاا 

السؤال األول هو ما معىن املعاصرة كصفة ملوصوف ظاهر هو الشعر، وما الفرق 
أو باألحرى ما  بالتراثبني املعاصر واحلديث؟، والسؤال الثاين هو ما عالقة املعاصرة 

تتجسد  فديب القدمي؟ وثالث األسئلة يف اهلرم هو كيعالقة الشعر املعاصر باملوروث األ
املعاصرة يف األدب وما عالقتها بالثورة؟ مث إذا أقر الشاعر املعاصر بضرورة الثورة على 
املوروث أو التعامل معه بشكل من األشكال، فما هي وسائل هذه الثورة وكيف تتجسد 

  يف امللموس األديب ؟
عريب املعاصر حتديدا إجرائيا بالثورة الشكلية واملضمونية حيدد النقاد مرحلية الشعر ال

اليت رمست معامل الكتابة وأفقها بعد النصف الثاين من القرن العشرين، أي بعد احلرب 
تلك التغريات اليت المست القصيدة  ةالعاملية الثانية، وذلك من خالل مالحظ

  .الالقاعدة هي القاعدة الذهبية :شوحيث توصل الشاعر إىل اإلميان بعبارة برنارد .املعاصرة
وإميانا من الشاعر املعاصر بأن الشعر وليد احلياة يف تفاعالا وزمخها، قام الشعراء 

بنية اخلطاب الشعري املعاصر وفق ثقافات ورؤى خمتلفة اشتركت كلها يف  جالرواد بنس
ند كل شاعر، شعري يأخذ صفة الفرادة ع"أمنوذج" كسر معمارية الشعر القدمي، وتأسيس

تطرح فيه تساؤالت إنسان ال يتحدث عن العامل العيين والوصفي، بل يتحدث عن العامل 
  .بعني الرؤيا ال الرؤية 
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من هنا كان التحديد الزمين للمعاصرة خبمسني سنة من زمن النص هو حتديد 
 . إجرائي عملي فقط، ال يعكس حقيقة املعاصرة وماهيتها سواء يف الشكل أو املضمون

فليست كل قصيدة معاصرة وشاعرها، هي حقا قصيدة معاصرة إذا سلمنا بالتحكيم 
الزمين للنص، رغم تسليم بعضهم بأن مجيع الشعراء الذين يعيشون بيننا عصريون لسبب 

املعاصرة، يف تقديري، هي سلطة الشاعر على ختطي . بسيط هو أم أبناء هذا العصر
يدة النموذج، والشكل اجلاهز، واللغة القالب، إىل االحتذاء وجتاوز النص النمط، والقص

رسم معامل وأسس نص جديد مسته الفرادة، يطرح واقعا بعني الشاعر ولغته وشكله، إميانا 
  .منه بنظرية اهلدم والتأسيس اليت تقتضيها املعاصرة 

ولكن هذا ال يعين أن كل جديد متفرد خمتلف هو معاصر، ألن ارتباط املعاصرة  
عىن ال يكون  إال ارتباطا سطحيا وظاهريا ووصفيا، يسخر خالله الشاعر كل طاقاته ذا امل

اللغوية لنقل كل مشاهد احلقل العيين اجلاهزة، فيشكّلها شعرا بعدما يكون قد ألبسها 
أفضل حلل الوزن وجواهر القافية، وهذا شأن أمحد شوقي أمري شعراء عصره حني راح 

نه بذلك قد المس واقعه املعيش، ونقله من منظور يصف مبتكرات زمنه، معتقدا أ
  . العصرية

إن ارتباط املعاصرة بالعصر، ينأى باملصطلح عن اقتناص روح العصر، فيتحول 
.         املصطلح إىل جمرد وعاء زمين يضيع خالله أفق احلس املعاصر املشكّل للرؤيا اجلمالية

يعاصرنا وقد تكون املعاصرة حجابا بيننا  فمعىن كون الشاعر معاصرا أنه يعيش يف زماننا،
وبينه، وقد تكون معاصرته بوجوده اجلسدي فحسب، أو بترداد شعارات العصر أو حماكاة  

وإذ خيتار هذا الشاعر موقفا جذريا يف العصر ومن العصر فإنه . ما يقع فيه أو حىت االدعاء
  .  )1(هال اختيار حداثتحيدث حدثا فيه ومنه وضده على حنو يكون إحداثه فعال من أفع

من هنا كان كل فهم زمين للمعاصرة هو فهم يولّد أزمة حقيقية بني املبدع وذاته 
املبدعة؛ألن ذلك سيقود يف تقديري إىل وقوعه يف أزمة موقف من الواقع يف شىت متظهراته، 

األزمة يف أدبائنا املعاصرين ال سيما املوهوبني منهم، يعانون اليوم بالفعل من " فالكثري من
حتديد مواقفهم من قضايا العصر وأحداثه الكبار، ومن منجزات احلضارة الصناعية احلديثة 
                                                

،  4، مجلة فصول، الھیئة المصریة العام ة للكت اب، مجل د    "معنى الحداثة في الشعر."ـ ینظر عصفور، جابر   (1)
  . 36، ص 1984، القاھرة،  یولیو 4عدد 
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وما تثريه هذه القضايا واألحداث واملنجزات يف وجدان األديب احلق من أسئلة بشأن 
  .              )1(" اإلنسان، حريته وسعادته ومصريه 

منطني من العصرية، كالمها بعيد " صدوقد ذهب الدكتور عز الدين إمساعيل إىل ر
النمط األول هو ذلك الذي يتمثل فيما نسميه بالنظرة .عن التصور السليم للعصرية

السطحية ملعىن العصرية، حيث جند الشاعر يتحدث عن مبتكرات عصره وخمترعاته، ظنا 
نمط وال.منه أنه بذلك ميثل عصره ويشارك فيه ، واحلقيقة أنه بذلك يعيش على هامشه 

  )2(". الثاين يتمثل يف الدعوى إىل العصرية املطلقة واليت توشك أن تنفصل عن التراث
وقد مثل للنمط األول بكل من الشاعر احلديث أمحد شوقي والشاعر العباسي 
احلسن بن هاين املعروف بأيب نواس ، حيث عمل كل واحد منهما على أن يكون عصريا 

اينة الباحث لبعض مظاهر العصر عند شوقي       يف خطابه الشعري، وذلك من خالل مع
ومتثيلها يف شعره، الذي راح يصف خمترعات زمنه ظنا منه أن ختليدها شعرا هو املعاصرة 
بعينها، واألمر ذاته عند أيب نواس الذي المه عز الدين إمساعيل على الدعوى إىل استبدال 

أنه يكون قد أسهم يف  -شاعرال-الوقوف على الدمن بالوقوف عند احلانات، معتقدا 
وقد راجع علي أمحد سعيد امللقب بأدونيس هذه .قراءة شعرية معاصرة لواقعه العباسي

القضية عند شوقي من خالل حتليله لبعض قضايا الشعر والفكر العريب يف عصر النهضة 
فكان أن وقف على فكرة املعاصرة عند شوقي، من خالل طرح .عند شعراء هذه املرحلة 

الصادر عن دار العلم للماليني " ديوان النهضة " ؤالت واإلجابة عنها ضمن سلسلة تسا
، فبعد حتليل العديد من )3(والذي يكتب مقدماا أدونيس والناقدة خالدة سعيد. ببريوت

ضمن الكتاب األول من السلسلة "جناة"و"باريس"و"غاب بولونيا"قصائد شوقي أمثال
مل يكن ميثل عصره يف شيء، ألسباب شكلية ومضمونيه  السابقة، يقرر أدونيس أن شوقي

  : نعرضها فيما يأيت 

                                                
، مجل ة اآلداب البیروتی ة، دار اآلداب بی روت،    "اصرة الحدیث ة ف ي أدبن ا الح دیث    أزمة المع." مروة ، حسین  -(1)

    28، ص  1967العدد الثاني ، فبرایر 
  12،  ص 1994المكتبة األكادیمیة، القاھرة، . 6ط. الشعر العربي المعاصر. عز الدینـ إسماعیل، (2)
  111ـ  110، ص ص  1984شروق ،  بیروت ،  ، دار ال 1قضایا الشعر الحدیث، ط. فاضل ، جھاد : ـ ینظر (3)
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فيبسط جتاربه الشعرية، -من الشعر-ال ينطلق شوقي يف احلديث عن األنا الشاعرة
وحيلم برؤيا تتحقق حىت ولو ناقضت السائد، وثارت على منطية االحتذاء، بل تقرأ يف 

وهذبه ذوق العصر، فغذا فردا مكبال بقيود .شعره كالما مجاعيا مشتركا صاغته القبلية
اجلماعة يعلي انتماءه هلا وإليها ضمن اخلطاب الشعري السلفي، هلذا جاءت املدونة اللغوية 

وتبلغ استهانة أدونيس بالشاعر أمحد شوقي ذروا "عند شوقي، مدونة معجمية قدمية، 
 تأمليا وال إخباريا، إنه عندما يقول إن كالم شوقي يف قصيدة باريس ليس تساؤليا وال

فشوقي إذن جاهلي يف باريس واملطلوب منه ....  كالم رعاية، أي كالم تنب وإخضاع 
ونالحظ من الفكرة السابقة غياب . )1("على باريس رؤية غربية ال رؤية شرقية يأن يضف

مدعمة  التجربة الشعرية عند شوقي وحضور البديل املتمثل يف املعاصرة اخلارجية لألشياء،
  :بالوصف الشكلي كما هو احلال يف وصف الغواصة، يقول 

  ودبابة حتت العباب مبكـمن             أمني ترى الساري وال يراها      
  هي احلوت أويف احلوت منها مشابه فلو كان فوالذا لكان أخــاها      
   )2(اها أبثّ ألصحاب السفني غوائال          وأألم نـابا حني تفغر فـ      

وإذا كنت أتفق مع الدكتور إمساعيل وأدونيس يف املثال األول ، أي أمحد شوقي 
فإنين أختلف مع عز الدين إمساعيل يف قراءة البيت الشعري الذي انطلق فيه من حكمه 

  :على أيب نواس وهو البيت القائل 
    )3(عاج الشقي على دار يسائلها       وعجت أسأل عن مخارة  البلـد      

فقراءة البيت يف تقديري جيب أن تكون قراءة حديثة، تعود إىل املاضي فتراجعه 
مبنظور احلاضر الذي يطرح فيه التجديد، ضمن ثورة الشكل واملضمون على أساس التميز 

 ةوالفرادة والشذوذ اإلجيايب، من دون إخضاع البيت أو النص للمعايري األخالقية أو الديني
  .ها مع جوهر الشعر وخصائصه اليت ال يتفق جوهر

                                                
  . 110قضایا الشعر الحدیث ، ص . ـ فاضل ، جھاد (1)
، المكتبة التجاریة الكبرى ، مطابع دار الكتاب العربي،  بیروت، دت،  ص  2الشوقیات ، ج . ـ شوقي ، أحمد  (2)

109   
  .   181، د ت ، ص ، الدیوان ، دار صادر بیروت ) الحسن بني ھاني (ـ أبونواس  (3)

  .بائعة الخمر وحانوت الخمر. الخمارة . عطف على المكان . عاج 
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لقد عبر احلسن بن هاين يف سياق البيت السابق وباقي أبيات القصيدة، عن روح 
واقعه هو، ال واقع أسالفه،  فابتعد بذلك عن مباركة النموذج وتقديس النمط، وقدم 
 تصويرا ذاتيا لواقع وشعور ذايت أختلف متاما عن جمايليه، فعد هادما ومؤسسا يف الوقت

 لذاته، ألن أبا نواس يف ثورته على مقدمة القصيدة العربية ال يهدف يف تقديري إىل استبدا
املقدمة الطللية باملقدمة اخلمرية استبداال سطحيا، وإمنا ظلّ هدفه الدائم هو حتقيق التميز 
عن اآلخر شكال ومضمونا، حىت ولو ارتبط هذا التميز بأفكار احلركة الشعوبية اليت أعلى 

فهاجس أيب نواس كما أقرأه هو االبتعاد عن النقل قدر اإلمكان .بو نواس بعض أفكارهاأ
إميانا منه بأن النقل والوصف ال جيسدان املعاصرة اليت تنبع أوال من حتقيق الذات وإبداء 

أعظم املواقف ال تشكل أثرا فنيا إذا نقلت نقال، فإذا رتنا منقولة مل تكن " املواقف، ألن 
متولدة من فنيتها بل من خصائصها اليت أمكن نقلها، والنقل تأريخ ناقص، أما يف   عظمتها

الفن فال بد من إبداع عالقة، ومن توليد حركة تتجادل فيها العمومية وخصوصية الرؤية 
أو خصوصية اللحظة، الواقع الراهن والواقع املمكن ، بل إن أغرب األحكام ال يشكل أثرا 

ألن نقله احلريف يبقيه أسري حالته االنعكاسية وال بد أن يتجاوز هذه فنيا إذا نقل حرفيا 
  .)1(" احلالة اخلاصة

و يف تقديري إنّ احلسن بن هاين قد استطاع أن حيول اللحظة الشعرية الشاذة إىل      
فكرة هدامة، دد معمارية النموذج الشعري القدمي ، فكانت بداية التأسيس ملعامل شعرية 

هلذا وجب علينا أال نقيد اإلبداع واخللق ورفض االحتذاء . سلطة اآلخرال تعترف ب
 افلو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء االعتقاد سبب"أخالقية ودينية  لبسالس

نواس من الدواوين، وحيذف ذكره إذا عدت  لتأخر الشاعر لوجب أن ميحى اسم أيب
عليه األمة بالكفر، ولوجب أن  دمن تشهالطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية و

وعاب من )ص(يكون كعب بن زهري وابن الزبعري وأضراما ممن تناول رسول اهللا 
ولكن األمرين متباينان، -)أي مفحمني ( بكسر الباء  - أصحابه بكما خرسا وبِِكاء 

   )2("والدين مبعزل عن الشعر

                                                
  . 16ص  1979حركیة اإلبداع ، دار العودة بیروت، . ـ سعید ، خالدة  (1)
نقال عن حمادي عبد اهللا، الشعریة العربیة . 64الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، ص .  يـ القاضي ، الجر جان (2)

  .2001، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، دار ھومة ، الجزائر 1ط. اع واالبتداعبین االتب
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ن ورائها بواكري احلس وأقف يف شعر أيب نواس عند مظاهر عديدة تتجسد م    
املعاصر املبين على الرفض، أول املظاهر هو ذلك الشعور املتفّرد باألشياء، فنظرته إىل احلياة 

لذلك ال "ليست نظرية يعود فيها لألصل، وإمنا جيد هذا األصل يف حياته هو، وجتاربه هو، 
هو، إنه يعيد بدأ  يكرر اخلطوات اليت مشاها هؤالء، وإمنا يفتح طريقه هو وخيطو خطواته

فعندما يعيش الشاعر جتربته فإن ذلك يتطلب منه أن . )1("من جتربته تشكيل صورة العامل
يكون معاصرا، أي حيىي عصره بكل أبعاده الواقعية واالجتماعية ، وما تفرزمها من 
مؤثرات حىت يتمكن من تلك املعاصرة، وهذا ما عاشه بعض الشعراء العباسيني الذين 

ليهم اسم احملدثني ، وكان احلسن بن هاين يقف يف الصف األول داعيا إىل جتسيد أُطلق ع
التجربة الشعرية انطالقا من جتربته هو كشاعر يعيش عصره، وال يتواجد فيه فقط يكرس 

  : يقول أبو نواس . واجب االحتذاء
  دع األطالل تسفيها اجلنوب      وتبلى عهد جدا اخلطـوب      
  )*2(راكب الوجناء أرضا       ختب ا النجيبة والنجيـبوخلّ ل      

  : وقال أيضا 
  دع الربع ما للربع فيك نصيب     وما أن سبتين زينب وكعوب     
  )**3(ولكن سبتين البابلية إــا     ملثلي يف طول الزمان سلـوب    

  : وقوله  
  )***4(ـرد ال تبك رمسا جبانب السنــد     وال جتد بالدموع باجلــ 

هذه الدعوة كيف أضحى للمكان أثره يف جتربة الشاعر بعد أن غريها "ويتضح من خالل
عصره، وفرض حالة جديدة قربته إليه، ويف الوقت نفسه أبعدته عن مكان ال جيد فيه 
                                                

  . 109ص  1977، دار العودة، بیروت، 1الثابت والمتحول ، تأصیل األصول، ط. ـ أدونیس   (1)
  .35ـ أبو نواس ، الدیوان  ص   (2)

  .ضرب من العدو.الخبب.القویة، تخبالناقة .الریح الجنوبیة، الوجناء.تذري ترابھا، الجنوب.تسفیھا -  *
مظ اھر المجتم ع ومالم ح التجدی د م ن خ الل الش عر ف ي العص ر           .بیطام ، مصطفي.ینظر شرح األبیات في كتاب 

 .302، ص 1995الجامعیة، الجزائر  تالعباسي األول، دیوان المطبوعا
  .  43ـ المصدر نفسھ  ص    (3)
  .الخمرة المنسوبة إلى بابل.البابلیة  -  **

 .المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا .ینظر بیطام ، مصطفي
  . 192ـ نفسھ  ص   (4)
  .األرض الجرداء القفرة.الجرد -  ***

 .المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا .ینظر بیطام ، مصطفي
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متسعا النفعاالته، وصدقا يف جتربته إن هو كرر ما قاله الشاعر العريب القدمي، الذي شده 
قلده صار كالمه باردا ال حرارة لعصره يف ما يقول، فكان صنيعه متساوقا     الطلل، فإن

والواقع اجلديد الذي بعد عن البادية ليحتضن احلانة اليت متثل رمزا لتجربته الشعرية املتمردة 
  :وهو يصرخ يف القصيدة نفسها

   )1("كم بني من يشتري مخرا يلّذ ا   وبني باك على نؤي ومنتضد  
أما ثاين املظاهر عند أيب نواس فهو حضور التجربة الشعرية جبدا وفرادا اليت  

ألن احلياة عنده ال تقف عند الراهن .تعكس منطا خمتلفا متاما يف احلياة عن منط األولني 
إن أبا نواس حيلم مبادة احلياة اليت  "شعرا؛ فقط بل تتطلع إىل خلق البديل املتخيل وجتسيده 

إنه يبتكر األفق الذي يسري فيه ، فهوال يغرق يف الالشعور، وإمنا يوسع على .  حيياها
العكس جمال شعوره، إنه حيول احللم إىل سالح المتالك الواقع، وهكذا يسيطر على ما 
يكتشفه وسرعان ما يتحد الغامض بالواضح، والباطن بالظاهر، ليشكال معا املسافة 

جيعل من التجربة   الشاعر التقليدي وأيب نواس، الذييتضح لنا الفرق بني. )2("واألفق
كون العملية اإلبداعية لديه ال .الذاتية واملعرفة الذاتية مصدرا للمعرفة أوال واإلبداع ثانيا

تقف عند وصف احملسوسات، بل تصل إىل حد انعكاس هذه احملسوسات على ذاته 
على األشياء واألخالق والعادات وهكذا خيلق الشاعر عاملا سحريا يسيطر فيه .  املبدعة

  .خارج كل قمع أو كبت سواء أكان اجتماعيا أم دينيا
  : يقول الشاعر 

  للذاذة يف احلراماحرام        ولكن : قل . وإن قالوا حرام            
  :وقوله 

  أنفت نفسي العزيزة أن تقنع          إال بكل شئ حــرام           
  :وقوله 

  وللناس كم يلحونين سفها      ديين لنفسي، ودين الناس للناسمايل           
وندرك من هذه األبيات كيف أن أبا نواس مأخوذ بفعل اخلطيئة، ألن إصراره على فعل 

.    الذنوب، ما هو إال رفض ملفهوم الذنوب مبعناها الوظيفي والداليل املتداول، أو املتواضع
                                                

  83ص   2005شعریة الحداثة ، منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق  . ـ إبراھیم ، عبد العزیز   (1)
  . 112، الثابت والمتحول، تأصیل األصول ، صـ أدونیس   (2)
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اته هو، وإذا حسبنا هذا من املنظور الديين خطيئة  فيثور على كل تشريع ال ينطلق فيه من ذ
فإنه مبعزل عن الدين نوع من التأسيس، حيث ،  بامتياز ومعصيةً ال تغتفر وكفرا صرحياً

ففي عامل يغلق األبواب كلها يف وجه احلرية، "يصبح املخروق تابعا واخلارق متبوعا، 
امل هي وحدها اليت تفتح أبواب فالفوضى يف مثل هذا الع.يكون اجلموح بالضرورة فوضي 

    )1(...".وهكذا يكون اجلنون تعويضا عن غياب احلياة ، بل يصبح هو نفسه احلياة . احلياة
وإىل جانب أيب نواس ثار أبو متام على اللغة الشعرية القدمية والسائدة يف عصره 

نه ظل حمافظا وراح يؤسس ملدونة لغوية جديدة متاما، خالف فيها املألوف على الرغم من أ
على الشكل اخلارجي لبنية القصيدة العربية التقليدية، ويتضح لنا ذلك عند مراجعة الكثري 

  : من أبياته املتفرقة عرب ديوانه الشعري ، وخاصة حني يقول 
         2(أما املعاين فهي أبكار إذا           نصت، ولكن القوايف عوان(  

املألوف والسائد واملتداول املبتذل من اللغة حيث تتضح دعوة أيب متام إىل هجر 
والبحث عن اللفظة البكر اليت حتمل املعىن البكر، فالقصيدة جيب أن تكون عذراء أو ال 

كان أبو " تكون، ألن اللغة املروج هلا وا يف زمنه كثريا ما تعرضت لالغتصاب، فإذا 
لق من أولية اللغة الشعرية، كان نواس قد انطلق من أولية التجربة، فإن أبا متام الذي انط

كلمة : يريد أن يبدأ من كلمة أوىل، قبل القصائد املتراكمة يف التاريخ الشعري الذي سبقه
أوىل يبدأ ا الشعر، ومن هنا إحلاحه الدائم على أن القصيدة تكون عذرية أوال ، حىت أنه 

فلقاء الشاعر . ل اجلنسييشبه إبداع الشعر، أي خلق العامل باللغة ، خيلقه جنسيا بالفع
والكلمة هو كلقاء زوجني عاشقني ويعين أبو متام بالعذرية أن شعره ابتكار ال على مثال ، 
ولذلك ميتنع مثله على غريه، فهو بسيط بساطة اخللق اإلهلي، لكنه صعب إال على 

   )3(".اخلالق
االستئناس ا       يقول أبو متام متحدثا عن صعوبة إحدى قصائده وعن صعوبة أفكارها رغم 

  :وإدراك معانيها 
  )4(أنسية وحشية كثرت ا          حركات أهل األرض وهي سكون          

                                                
  . 114ـ أدونیس ، تأصیل األصول ص   (1)
 . 46ص 1965، )العراق(مختارات من شعر أبي تمام، المكتبة الحسینیة، البصرة.الحامدي، مثال -  (2)
  . 115ـ أدونیس ، المصدر السابق، ص   (3)
 51الحامدي، مثال، المرجع السابق ص  -  (4)
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  :وقوله 
  )1(غريبة تؤنس األدب وحشتها      فما حتل على قلب فترحتل          

ومن أبكار املعاين عند أيب متام، قدرته على نقل احملسوسات نقال جوهريا أساسه 
ال  هيا الكاشفة عن شكل الوجود فيما وقع حتت نظر الشاعر، فيحثنا على الشعور بالرؤ

  :الوقوف عند مظهره اخلارجي، يتضح هذا يف حديثه عن املطر قائال 
  مطر يذوب الصحو منه وخلفه       صحو، يكاد من النضارة يــمطر

  غيثان فاألنواء غيث ظاهـــر     لك فعله، والصحو غيث مضــمر
  )2(إذا ادهنت به ملم الثرى        خلت السحاب أتاك وهو معـذر وندى

  
خيلق يف اللغة حيوية مستقلة،   " ويعلق أدونيس على ما سبق قائال إن شعر أيب متام 

.  وشعره حيرك بدء ا من ذاته، من اكتفائه بذاته وال حيرك مبوضوعه أو بأي عنصر خارجي
كانت القصيدة قبله … إن شعره فعال بذاته .خلاصةإن فعل شعره يتولّد من طاقته اللغوية ا

سطحا ميتد أفقيا، فصارت معه بنية عميقة، وهكذا انفجر السياق القدمي للمعاين، مل يعد 
خيطيا، وإمنا أصبح السياق اجلديد يقدم للقارئ معىن متعددا ، أي إمكانية متنوعة ألكثر 

  .)3("…من معىن 
اس وأيب متام هو حديث تفرضه الرغبة يف إن حديثي يف معرض ما سبق عن أيب نو

إظهار أن املعاصرة ال تقاس بأحكام زمنية معيشة، بقدر ما تضبط وفق درجة التفرد      
االحتذاء   سواء النابعة من التجربة الشعرية الذاتية أومن الرغبة يف حتسس.والتميز والثورة

  .مكاين خمتلف وصياغة املعلوم السابق صياغة جديدة يف إطار زماين و
واملعاصرة يف الشعر العريب احلديث، صفة نطلقها على الشعر فتالزمه فترة من 
الزمن مث تسقط عنه حبكم طبيعتها الرافضة للثابت والسكون، إا القبض على اللحظة 
اهلاربة من الزمن يف خط أفقي له بداية وليس له اية، هلذا كان كل حديث معاصرا، 

ألن املعاصرة حركية زمنية تتطلع دوما حنو املستقبل، فإذا .حديثا ولكن ليس كل معاصر

                                                
 93مختارات من شعر أبي تمام، ص.الحامدي، مثال -  (1)
  163-162ص –المرجع نفسھ،  ص  -  (2)
  118،  117تأصیل األصول ، ص . أدونیس  -  (3)
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كان الشعر احلديث حيدد زمنيا كتحديد إجرائي منذ أواخر القرن التاسع عشر أو 
إىل يومنا هذا، فإن ما هو معاصر ضمن هذا السياق الزمين  اصطالحا منذ عصر النهضة 

ينتهي معها، وإمنا ما كان معاصرا منذ والتارخيي ال يقف عند نقطة زمنية معينة يبدأ و
مخسني سنة مثال فهو اآلن حديث ألن حركية اتمع يف تفاعالته السياسية واالجتماعية 

فالشاعر "، يواالقتصادية والفكرية، ال تتسم بالثبات واجلمود، بل بالتطور املستمر والفجائ
، ما مل يتجاوز نفسه م 1950مثال ال يعود كذلك عام   م 1945الذي كان جمددا عام 

  )1(".ونتاجه
وقد تطرق الدكتور عمار زعموش يف معرض حديثه عن الفرق بني املعاصرة 

النقد احلديث هو ذلك النقد  :"واحلداثة يف سياق حديثه عن النقد احلديث واملعاصر قائال 
ذى الذي ظهر يف العصر احلديث بداية من منتصف القرن التاسع عشر إىل اليوم، سواء احت

االجتاهات الغربية احلديثة من رومانسية  فيه أصحابه ج النقد العريب القدمي، أو احتذوا فيه 
وسريالية وواقعية وما إىل ذلك، أو كانوا وسطا بني هذا وذلك، وباملقابل جند النقد 
 املعاصر يطلق على الفترة اليت نعيشها واليت تعود بداياا إىل أواخر اية احلرب العاملية

حيث عرفت احلركة الفكرية والنقدية تطورا كبريا مس أغلب املقاييس النقدية . الثانية
واخلصائص العامة لألدب، ومن مث يرى أصحاب هذا االجتاه أن النقد احلديث ال يتغري 
بامتداد الزمن مهما تعددت عصور املستقبل، أما املعاصر فيدخل ضمن احلديث بعد مرور 

ث يكون النقد احلديث أوسع وأمشل من النقد املعاصر، فكل معاصر فترة زمانية عليه، حبي
  .)2(."حديث وليس كل حديث معاصرا

املعاصرة، يف تقديري، هي البث املتجدد للنص الشعري، شرط أن ال يعرف هذا ف 
البث االستقرار والسكون، فتغدو املعاصرة ثباتا واإلبداع سكونا واخللق وصفا، واملوقف 

ال يعرف االستقرار وال ميكن أن يستريح عند " عر املعاصر بطبيعته وفلسفته احتذاء ، فالش
حد معني، وأن الشاعر هو الرائي أو الرائد الذي يضيء ويومئ ويكشف ويترك امليدان 

                                                
  . 91حركیة اإلبداع ، ص . خالدة ـ سعید ،  (1)
ي،  مطبوع ات جامع  ة منت  ور . النق  د األدب ي المعاص  ر ف  ي الجزائ ر ، قض  ایاه واتجاھات  ھ   . زعم وش ، عم  ار  - (2)

  5،  ص 2000قسنطینة 
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الشعر إذن ...بعد ذلك جليوش العلم والفلسفة واألخالق والدول والسياسة والزخرفة
   )1( . "فاعلية جدلية بامتياز

  
  :الشعر العريب بالتراث  عالقة

فيقول )ورث ( يعرف ابن منظور التراث تعريفا معجميا يف لسان العرب يف مادة 
اإلرث هو املرياث وهو األصل، ويقال اإلرث يف احلسب والورث يف املال، ويقال يف :" 

الورث والوِرث واإلرث :  وعن ابن األعرايب... اإلرث صدق أي يف أصل الصدق
  )2(."ويقال توارثناه أي ورثه بعضنا عن بعض قدما...اث والتراث ، واحد والوراث واإلر

  )3("وليه اهلالك لحنو استيالء الشخص على ما:" ويفسر الزبيدي كلمة إرث بأا
أما الدكتورة ندمية عيتاين فتتناول قضية التراث من منظور اجتماعي وإيديولوجي يف كتاا 

انتقال السمات احلضرية أو الثقافية تمع " فتعرفه على أنه ، "التراث يف احلضارة العربية " 
معني من جيل إىل جيل، عن طريق التعلم والتعليم، ويسمى بالتراث احلضاري أو الثقايف 

بالسمات احلضارية أو الثقافية أو -كمصطلح اجتماعي-أو االجتماعي، ويتحدد التراث 
ل املاضية من حضارة مادية ومعنوية يتلقاها إنه تركة األجيا. االجتماعية ألمة من األمم 

  )4(...". األفراد من اتمع الذي هم أعضاء فيه 
من هنا كان التراث احلضاري ألمة من األمم عنصرا مهما من عناصر التطور  

السابقة  لاالجتماعي وبناء الراهن الفكري لإلنسان املعاصر، لكونه أضحى مدينا لألجيا
ذج التراثية اليت شكلّت وصقلت وبلورت شخصيته احلضارية اليت أورثته كل النما

ألن التراث يشكل تراكما حضاريا وثقافيا عرب األجيال والقرون ملضمون العناصر .املتكاملة
املادية واملعنوية للحضارة، كاملعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والصناعات واحلرف 

سلوك متعلم قائم على اخلربة     وقدرات اإلنسان وكل ما يكتسبه من اتمع من

                                                
  . 91ـ  90حركیة اإلبداع ، ص . ـ سعید ، خالدة  (1)
  ) ورث(بیروت د ت ،مادة 3لسان العرب ، إعداد وتصنیف یوسف خیاط ، دار لسان العرب ج. ـ ابن منظور (2)
  1965یروت تاج العروس من جواھر القاموس ، وزارة اإلرشاد، الكویت ودار الجیل ب. ـ الزبیدي ، مرتضى  (3)

  )ورث(مادة.المجلد الخامس ،
 1996، المؤسسة العربیة للدراس ات والنش ر ، بی روت ،    2التراث في الحضارة العربیة ،ط. ـ عیتاني ، ندیمة (4)

  . 21ص 
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والتجارب واألفكار املتراكمة عرب العصور واليت تنتقل من جيل إىل جيل عرب اللغة والتقليد 
  )1(.واحملاكاة

وأقرأ فيما سبق أن التراث عملية تراكم دائمة عرب املاضي مرورا باحلاضر         
هذه العملية ، فتجربة اإلنسان يف جتاوزا للمستقبل، وال ميكن أن يكون هنا قطع زمين يف 

وهلذا يكون علينا أن نستفيد . لاملاضي تصبح جتربة جديدة يف احلاضر وتستمر إىل املستقب
من اإلرث لتطوير احلاضر وجتديده والعمل من أجل املستقبل، دون أن يطغى إرث املاضي 

  .بل على احلاضر وال يلغي احلاضر املاضي، وال يقف املاضي يف سبيل املستق
حلقة من سلسلة طويلة من احلضارات اإلنسانية املتعاقبة وهو جزء  والتراث العريب ه" إن 

من التراث اإلنساين العام، ألنه أدى وال يزال يؤدي دورا أساسيا ومهما يف إغناء احلضارة 
اإلنسانية وتطويرها، ومن يتصفح كتب التراث العريب، جيد أمامه عمالقا متشعب الفروع 

طب والرياضيات وعلم البصريات إىل جانب الفلسفة واجلغرافية واألدب والعلوم يضم ال
إن االهتمام بالتراث احلضاري مهمة ضرورية حتتاج إىل موضوعية . االجتماعية والفنون 

وإن عملية . وعقالنية من جهة، وإىل عاملية الفكر اإلنساين وتواصله من جهة أخرى
أوال إىل االستيعاب استيعابا موضوعيا، وذلك عن طريق إحيائه هي عملية انتقائية حتتاج 

فهمه وهضمه وتطويره حنو األفضل وربطه باملعاصرة اليت تعين استيعاب احلاضر 
   )2(".خبصوصياته القومية وربطه بالتراث اإلنساين العاملي وخصوصيات العامل املعاصر 

إىل "عصرنة التراث" ومة بـوقد نظر األستاذ الدكتور حممد أمحد السيد يف دراسته املوس
التراث نظرة شاملة دون حصره يف رقعة جغرافية معينة، أو لدى جنس من األجناس ، 

التراث يف معناه العام :" ودون حتديد إطار زمين يبدأ وينتهي عنده موروث ما، يقول
ية يشمل كل ما خلفته لنا األجيال السابقة يف خمتلف امليادين الفكرية واألثرية واملعمار

والقيم والتنظيم والصنع، وهو كل ما هو حاضر يف وعينا الشامل مما ينحدر إلينا من 
  )3(".التجارب املاضية يف املعرفة والقيم والنظم واملصنوعات واحلضور 

                                                
  .34،35التراث في الحضارة العربیة ، ص ص. عیتاني ، ندیمة . ـینظر  (1)
  .  53المرجع نفسھ، ص  -  (2)
  . 38، ص   1999عصرنة التراث ، دار حراء طھ ، القاھرة . مود أحمدمحـ السید ،   (3)
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فكرة احتواء املوروث العريب اإلسالمي للموروثات الفكرية " السيد"ويطرح
يطالب بضمها إىل جمموع التراث العريب القدمي  واحلضارية والفنية واملعمارية قبل اإلسالم، ف

.  ألن ماضي الشعوب واألمم اليت أسلمت ما هو يف احلقيقة إال جزء من هذا التراث اجلامع
وهذا اإلدراك ال يصحح ما شاع فينا من أن مكانتنا يف التاريخ احلضاري مل تأخذ دورا "

اإلسالمي منارا للعلم واملعرفة قياديا إال يف العصر الوسيط، حيث كان الشرق العريب 
إذ ال جيوز أن نقف بالتراث عند حد زماين ومكاين حيصره يف نصوص األدب ... والتمدن

اجلاهلي وذخائر علوم العربية والتاريخ اإلسالمي، بل متتد أبعاده لتستوعب التراث القدمي 
، ومن الفراعنة لكل أفكار وطننا العريب على امتداد الزمان واملكان، فمن بابل وأشور

وغريها من  ةوغريهم من بناة احلضارات القدمية، ومن الديانات السماوي والبابليني
الرساالت الروحية واالجتماعية والفكرية الكربى ينحدر إلينا تراث ضخم هو جمموع 

    )1(".التاريخ املادي واملعنوي لألمة منذ قدم العصور إىل اآلن 
  :العيسى عن مشولية التراث العريب فقال  وقد عرب الشاعر السوري سليمان

  وأبعد حنن من عبس          ومن مضر نعم أبعد      
  محورايب وهاين بعل           بعض عطائنا األخلد      
  لنا بلقيس واألهرام           والربدي  واملعبــد      
  ومن زيتوننا عيسى           ومن صحرائنا أحـمد       
  الناس يعرفها             اجلميع تعلم أبـجد ومنا      
  )2(وكنا دائما نعطي             وكنا دائما جنحـد       

  
إن القراءة املتأنية لألبيات السابقة ال تعين ضرورة احتواء كل التراث ككتلة جامعة 

التراث  لكل ما سبق ذكره والتفصيل فيه، وإمنا نتعامل مع التراث انطالقا من اختيار ما يف
من مناذج صاحلة للبقاء بإشعاع أفكارها وطروحاا، فنعمد إىل التمييز والفرز      

والتبويب والتصنيف لنصل يف النهاية إىل عملية التقومي املبنية على رؤية حتليلية هلذا التراث 
من هنا تصبح عصرنة . خالل إدراك العالقة بينه وبني الراهن املعيش يف شىت متظهراته نم

                                                
  . 43عصرنة التراث ص. محمود أحمدالسید ،  - (1)
  . 44عصرنة التراث  ص. نقال عن السید ، محمود أحمد. ـ سلیمان،  العیسى   (2)
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التراث هي القدرة على إعطائه قيمة وغاية وظيفية يف اآلن ذاته، تعيد بعثه من جديد  وفق 
إن عصرية التراث ال تعين تقليد التراث، وال أن نعود حباضرنا . "اخلطوات التحليلية السابقة

ومستقبلنا فنصبهما يف قوالب األمس البعيد، ولكنها تعين أن نبصر جذور غدنا الذي نريده 
يف الصفحات املشرقة من التراث، وأن جنعل العدل االجتماعي الذي نناضل من  مشرقا

أجله االمتداد املتطور حلكم أسالفنا بسيادة العدل يف حياة اإلنسان وأن جنعل قسمات 
العقالنية والقومية يف تراثنا زادا طيبا وروحا ثورية تفعل فعلها يف يومنا وغدنا، وبذلك 

يف ضمري األمة وعقلها، تصل مراحل تارخيها وتدفع مسرية يصبح تراثنا روحا سارية 
تطورها خطوات وخطوات إىل األمام، وبذلك وحده يصبح التراث طاقة فاعلية   

  )1(."وفعالة
إىل جانب حتديد  - يعد حتديد عالقة الشعر العريب احلديث واملعاصر بالتراث 

عر احلديث واملعاصر ذاته،  ألن أساس ضبط ماهية الش -عالقته باحلداثة فيما سيأيت الحقا 
إدراك املتغري الشكلي واملضموين يف منت القصيدة املعاصرة، ما هو إال قراءة ذاتية من طرف 

اخلروج عن البحر إىل التفعيلة ونبذ مقولة القاموس " الشاعر هلذا التراث، وموقفه منه، فما 
يدة للشعر احلديث إالّ الشعري والثورة على القافية املوحدة والبحث عن مقاييس جد

ترمجة ملفهوم جديد للشعر من خالل فهم معني للتراث واحلداثة أوال، وفهم معني للعالقة 
  )2(".بينهما ثانيا 

لقد رفض العديد من النقاد والشعراء واألدباء أن تكون العالقة بني التراث       
اخلروج عن القاعدة والشعر عالقة وصاية أبوية، حتدد النهج وتفرض الوسيلة وتزجر 

.      فعدوا أسوأ الشعر ما كان صدى اتباعيا ألصوات الشعر املاضي.املطروحة منذ القدمي
ولكن مع ذلك قاموا بضبط العالقات اجلوهرية اليت يسمح فيها بالتعامل مع التراث، 

غازي ليس العودة إىل املاضي ال لتقليده بل لالهتداء بأنواره واستخراج العرب وامل" فأجازوا 
إال، خصوصا أن التجديد يكون داخال يف التراث ونابعا من صميمه، دون نسيان أن ما 

                                                
  . 113ص . عصرنة التراث. محمود أحمدالسید ، ـ  (1)
.  2005عر عند رواد الشعر العربي الحر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق مفھوم الش. عالق ، فاتح ـ (2)

  . 15ص
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مضى قد مضى، واألمة بأدبائها ومجيع أبنائها جيب أن حتيا للحاضر واملستقبل وليس 
  )1("للماضي 

  : من هنا ميكن طرح األسئلة التالية 
قصيدة املعاصرة هل هناك تراث قادر على رصد قاعدة معرفية وفكرية لل

وتشكيلها؟كيف حتدد العالقة اإلجرائية مع التراث ؟ما هي سبل عرض املوقف اجلمايل   
والثقايف من التراث، وهل االستجابة إلغراءات املوروث هي استجابة مجالية فنية، أم 

  موقف فكري وإيديولوجي لدى الشاعر املعاصر ؟
  

حتليله العالقة بني التراث يعرف الدكتور رمضان الصباغ التراث يف معرض 
التراث هو املوروث الثقايف والديين والفكري واألديب والفين، وكل ما : " والقصيدة قائال

وتراثنا هو املوروث عن السلف سواء كانوا ممن يقطنون املنطقة . يتصل باحلضارة أو الثقافة
قصص واحلكايات نفسها أو غريها، أي أن تراثنا هو املوروث يف كل أحناء العامل، ال

والكتابات وتاريخ األشخاص وما ظهر من قيم، وما عرب عن هذه مجيعا من عادات أو 
كما أن تراثنا هو ما ورثناه من كل األجيال السابقة منذ العصور القدمية . تقاليد وطقوس

كل هذا يشكل . يف مصر والصني، مرورا باليونان واملسيحية واإلسالم حىت عصرنا احلاضر
حيا بالنسبة لنا، قد يكون هذا اجلانب أقرب إىل نفوسنا من ذلك أو العكس إال أن تراثا 

  )2(."هذا ال ينفي أنه تراثنا مجيعا 
يتضح من هذا التعريف الذي آثرت أن أنقله كامال، صفة االحتواء اليت يتميز ا 

ضارات التراث، فهو من الناحية الفكرية جامع ألشهر الفلسفات القدمية النابعة من احل
الضاربة جذورها يف التاريخ، كالفلسفة اليونانية واهلندية واإلسالمية، ومن الناحية األدبية 
يتسع الحتضان اآلثار اخلالدة يف الثقافات القدمية مع مراعاة اإلطار التارخيي لظهورها 

نات أما من اجلانب الديين فهو شامل أيضا ملختلف الديا.واختفائها حسب سياقاا الزمنية 
  .السماوية أو الوضعية أو احلركات الفكرية، تنويرية كانت أو شاذة 

                                                
، دار الفك ر اللبن اني،  بی روت    1الحداثة الشعریة العربیة بین اإلب داع والتنظی ر والنق د ، ط   . ـ أبوجھجھ ، خلیل (1)

  .  269ص  1995
، دار الوف اء للطباع ة والنش ر ،    1س ة جمالی ة ، ط  في نقد الشعر العربي المعاصر ، درا. ـ الصباغ ، رمضان  (2)

  . 368، ص  1998اإلسكندریة مصر، 
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هلذا أعتقد أن مراجعة التراث مبفهومه الشامل السابق جيب أن تنطلق من حمفزات فكرية 
ومجالية يوفرها التراث للمادة األدبية ذاا، وجيعل منها احللقة األقوى يف عملية الربط بني 

حتديا للوعي الثقايف العام، "التطلّع حنو أفق املستقبل، لكونه ميثل املاضي واحلاضر يف سياق
وللوعي الشعري احلديث بشكل خاص، ولذا فإن التعامل مع التراث ينبع من موقف 
حمدد، مبين على وعي مجايل وثقايف مسبق، كونته الذات بقدر معني، وسامهت عوامل 

  )1(...".يف تكوينه) اخل ...اتمع والعصر والعالقات اإلنسانية( أخرى 
والذي تراجع فيه " البحث عن اجلذور " وتعرض الناقدة خالدة سعيد يف كتاا 

إشكالية قراءة التراث وعالقته بالنص الشعري املعاصر، إىل كيفية توظيف التراث يف حد 
ذاته، وضرورة فهم التراث يف سياق معامل تشكّل الرؤيا الفكرية واإليديولوجية لدى 

عر أو األديب، حيث تصبح املادة التراثية عجينة تتشكّل حبسب قدرة الشاعر على الشا
فهم هذا املوروث أو ادعاء فهمه، كما تتساءل يف معرض حديثها السابق عن إمكانية 
تشكّل التراث كخلفية للقصيدة احلديثة ؟ذلك لكون العمل األديب يف رأيها ال يتوقف عند 

ميقة، الكامنة وراء النص الشعري فحسب، إمنا متتد لتتقصى استحضار احلاالت النفسية الع
الفكرية اليت تعود مبجموعها  تاللمحات األسطورية واإلشارات الرمزية، والصور والالفتا

  )2(.إىل اجلذور التراثية 
دراسات نقدية يف "أما الناقد االشتراكي الدكتور حسني مروة فقد تكلم يف كتابه 

سبيل مقاربة املوروث الفكري واألديب، معتمدا يف طرحه على عن "ضوء املنهج الواقعي
جتسيد احلّس املاركسي االشتراكي يف فهم التراث والدعوة إليه،  فنادى بضرورة الكشف 
عن مستويات إدراك مفهوم أو مفاهيم احلرية لدى أدباء التراث العريب، خاصة أثناء 

ولَإن كان الناقد . تراث األديب العريباحلديث يف فصل من كتابه عن السمات الثورية يف ال
يدعونا إىل مراجعة ماهية احلرية يف املوروث األديب القدمي كحلقة من حلقات ربط الصلة 
مع املاضي، فإنه يؤكد على ضرورة أال خترج أو حتيد هذه الدعوة عن األوضاع التارخيية 

                                                
  .  368في نقد الشعر العربي المعاصر ، ص . ـ الصباغ ، رمضان  (1)
،  1960البحث عن الجذور ، فصول في نقد الشعر الحدیث ، دار مجلة ش عر بی روت   . ـ ینظر سعید ، خالدة  (2)

  . 20 -15ص  
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يا عن سياق احلاضر الذي هلذا التراث، ألن سياق املاضي مبا فيه املوروثات خيتلف جذر
  )1(.ينطلق منه الشاعر العريب املعاصر

وقد خلّص الدكتور خليل أبوجهجة نظرية حسني مروة حول التراث والشعر 
  :املعاصر يف النقاط األربع التالية 

ختطي الطريقة السلفية يف فهم التراث ومعاجلته، ويف فهم العالقة بينه  -أ " 
ضر مث كشف قيمه باالعتماد على الرؤية املعاصرة وبني الواقع االجتماعي احلا

  .بنهجها التحليلي األكثر تقدما والتحاما حبركة الواقع العريب املعاصر 
عدم جتاوز األوضاع التارخيية هلذا التراث،كأن نسقط عليه مفهوماتنا  -ب 

ا املستمدمن وضع تارخيي خمتلف جدا، أو نسقط  ةاملعاصرة بكل خصوصيا
  .ملاضي التراثية على احلاضر مفهومات ا

ج ـ النظر إىل التراث كأنه قضية احلاضر نفسه، ألن احلاضر هو حركة 
صريورة تتفاعل يف داخلها منجزات املاضي وممكنات املستقبل تفاعال ديناميا 

  .تطوريا صاعدا 
كشف العالقات الثورية اليت حتكم التراث والواقع والتاريخ الذي  -د 

برزت صعوبات عدة يف تطبيق مفهوم الثورية جبميع  ينتمي إليه، ولئن
من  -يف رأي مروة  -فإنه ال مانع .خصوصياا احلاضرة على التراث القدمي

تقصى كيفية وعي احلرية ومستواها وضرورا لدى أدباء التراث العريب، وذلك 
  )2(".يف ضوء مفهومنا احلاضر للثورية 

ني مروة كناقد اشتراكي ال يرفض ويتضح من املوقف النقدي السابق أن حس
اإلطار احلركي للصريورة االجتماعية ماضياً وحاضراً، ألن احلاضر ما هو إال انعكاس 

فالثقافة العربية كجزء من املوروث، ذات جذور وأصالة . آلليات التفكري الثقافية يف املاضي
. حل التاريخ العريب عميقة متتد إىل مالمسة الواقعني االجتماعي والتارخيي عرب كامل مرا

هلذا فإن حركية الشعر املعاصر يف تقديري ال ميكن بعد هذا أن تصطدم بالتراث أو تقف 

                                                
ص . 1976، دار الفراب ي، بی روت،   2دراسات نقدیة في ض وء الم نھج ال واقعي، ط   . مروة ، حسین : ینظر – (1)

  . 376ـ  321ص 
  . 271الحداثة الشعریة العربیة  ، ص .  ـ أبوجھجة ، خلیل  (2)
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عنده ألن الشاعر هو سيد املوقف هنا يف التعامل مع هذا التراث، فيكون التجديد على 
صعيد األبعاد الرؤيوية وتشكّالت املواقف والقراءات املتعددة للماضي وفق اختالفات 

  .األبعاد اإليديولوجية والفكرية للشاعر العريب املعاصر 
وقد حتدث الناقد اللبناين مارون عبود عن عالقة التراث بالشعر احلديث يف كتابه 

أثناء مقاربته لقضية الثورة على القدمي، فطرح األفكار اليت وطّأ هلا توطئة " نقدات عابر"
اإلنسان  وما تالها من شذوذ وخصاماخللق  ةدينية مسيحية، وقف خالهلا عند أسطور

فشاء أن يقوم بتجديد شامل، فأرسل الطوفان العرمرم، وأفىن بين البشر، "على أرض اهللا، 
يقصد األب، أي (وال تزال الطبيعة حتذو حذْو والدها . إّال نفرا قالوا إم كانوا صاحلني

تجديد ما قدم وحدث، تارة ، لذلك نراها ّتم من حني إىل حني ب)اهللا باملفهوم املسيحي 
باملاء، وطورا باهلواء، وأحيانا بالنار، وإذا تأملنا رأينا أن الطبيعة هي أكرب جمدد، فلوال 
غضبتها اليت تعرب عنها بالزالزل، ملا رأينا البيوت املبنية بالوحل امد افّف، تشاد 

  )1(."والزاوية على أحدث طراز  باإلمسنت املسلّح، وملا رأينا مدنا جديدة ختطَّط بالربكار
فهي نقاط حدد خالهلا موقفه النقدي من  - القصرية -أما ما تال هذه التوطئة 

التراث من جهة وحركة التجديد يف الشعر العريب احلديث من جهة ثانية، فعن التراث يرى 
كل جتديد عبود أننا، شئنا أم أبينا، موصولون ثقافيا وحضاريا وفكريا باملاضي، هلذا يصبح 

إن الذين يتنكرون "خيطّط له عقيما إذا مل ينطلق ذلك التخطيط ذاته من رؤية سابقة، 
 للماضي لفي ضالل، فهم لن يفلتوا من براثن األمس ، وبرهاين على ذلك أننا ما زلنا حنين

هلام عندما يذكر راسني، وهومريوس، وشكسبري، وفرجيل، وامرئ القيس وسليمان ا
عيسى وغريهم، وكأين باملصري القريب الذي يصري إليه جتديدنا، ال وداوود، وحممد، و

: يكون غري ما صار إليه كل جتديد، فلنفتش عن اجلديد يف عقول النوابغ أما هذه الدساتري
  )2(.." افعل كذا، فال تؤيت مثارها يف إحياء الفن احلي الباقي

لشعرية العربية احلديثة لقد أراد مارون عبود أن يقطع الطريق أمام حركة التجديد ا
اليت نادت بضرورة فصل املوروث الفكري واحلضاري والثقايف والديين عن اإلبداع األديب 
عموما والشعري على وجه اخلصوص، خاصة عند أنصار الدعوة إىل تغريب التجديد 
                                                

  . 11، ص  1980نقدات عابر ، دار مارون عبود ، ودار الثقافة ، بیروت . ـ عبود ، مارون   (1)
  . 11ع نفسھ ص ـ المرج  (2)



مدخل                                       .........................................  الباب األول            
  *قراءة يف مفهوم الشعر العريب املعاصر و عالقته بالتراث*?

  

  20

 الشعري املعاصر، ممن ظنوا أن االرمتاء يف أحضان الثقافة الغربية، كبديل للموروث العريب
فأنتم يا أتباع الشاعر العظيم إليوت،مل :"...القدمي، هو بداية التجديد بل جوهره،  يقول

املهم أن حيس الشاعر باملاضي : يقل لكم زعيمكم هذا بالتنكر للماضي كل التنكر بل قال
إحساسا مستمرا، وال يكف عن تنمية هذا اإلحساس خالل أطوار حياته املختلفة، وعندي 

ون يف خلق الصور الغريبة البعيدة عن واقع احلياة، بل يف التعبري عن مشاعر أن الشعر ال يك
  )1(."احلياة، العادية تعبريا يستحلى ويستملح 

مطلقا للتراث ، وإمنا راجع التراث ودعا  اولكن هذا ال يعين أن عبود انتصر انتصار
فظت اختراقه أو نقده إيل مقاربته مقاربة موضوعية تفقده تلك اهلالة املقدسة اليت طاملا ح

نقدا ذاتيا، إنه يؤمن أن الصريورة الزمنية يف حركية مستمرة ويف صراع جديل مع الواقع 
يف كل مرحلة زمنية من التاريخ هلذا كانت دعوته إىل عدم التنصل من املوروثات دعوة 

إىل  انتقائية أساسها رفض تثبيت الثابت بدعوة القداسة، بل نادى بإقرار كل متحول يقود
فال نعجب إذن مىت رأينا األدباء من وشعراء وكتاب يثورون على القدمي " اخللق والتجديد،

وحياولون خلق اجلديد، إنّ لكل شيء أزياء، وإن اختلفت أمساؤها، فجوهرها واحد، 
كالسيكي، ورومانتيكي، ورمزي، وسريايل، بيد أن جوهر القماش واحد  اولذلك قالو

لقص تارة يكون على القد، وطورا يكون بشكل اجلرس العبودى، ولكن التفصيل يتغير وا
  )2(".كما هي حال لباس نساء اليوم

هلذا نادى الشعراء املعاصرون بضرورة التجديد وفق أطر حمددة أساسها النظر إىل 
التراث نظرة تكاملية إرادية ذوقية، ال نظرة إلزامية مفروضة بأحكام سلطانية غري قابلة 

وثالثا فالشاعر  اأوال وثاني: دع الشعراء بال مواد شرعية تفرض عليهم ونقولفلن"للنقاش
فقد نادى مثال بضرورة التجديد يف اللغة والوزن والقافية، . )3("احلق ال يعىن باألرقام

حلاجة روح العصر إىل هذا التجديد الذي ال يعين يف أية حال من األحوال جمرد اهلدم من 
ة على املوسيقى الشعرية القدمية من وزن وقافية ال يعين أن يغيب أجل اهلدم فقط، فالثور

التشكيل املوسيقي عن الشعر، وإمنا وجب تشكيله يف أوجه جديدة وخمتلفة حبسب األبعاد 

                                                
  . 13نقدات عابر ، ص . ـ عبود ، مارون   (1)
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  . 12ـ نفسھ ، ص   (3)
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الكالم الشعري غري املقيد بوزن ال خيرجه لذيذا شهيا إال من " النفسية للشاعر ذاته، ألن 
ئد نزار قباين غري املقيدة بالتفعيلة القدمية ال ختلو من كان شاعرا وزاناً يف األصل، فقصا

ذات تفعيالت ) شؤون صغرية(فهذه قصيدته اجلديدة . تفعيلة جديدة تشيع املوسيقى فيها
فهذه القصيدة تدفعين إىل القول أن ... إيقاعها ويدعوك إىل استعادة قراءا خاصة يهزك

لقدمي نبذا قصيا، ولو وفق اآلخرون إىل مثل نزار قباين هو شاعر الوقت، جدد ومل ينبذ ا
  .)1("هذا لرحبنا جبديدهم ، وهو هذا الشعر الرفيع 

وخيتم عبود حديثه عن قضية التراث والتجديد، جبملة أمشل من أن حتتويها كلماا، 
ألا نابعة من فلسفة ضاربة جذورها يف الفكر اإلنساين منذ القدمي، يظهر خالهلا أن 

اع والتغيري والتجديد، ما هي إال حركية زمنية خارجة عن إرادة البشر، ألم حركية اإلبد
وبعد فلماذا نتعب، "يقول. يف أحسن األحوال خاضعون للجدلية الزمنية يف شىت متظهراا

فالزمان، وهو املغربل األعظم، كفيل بردنا إىل الصواب وإرشادنا إىل خلق شعر جديد 
  )2(".حقا 

الدين إمساعيل فقد تناول عالقة الشعر العريب املعاصر بالتراث يف أما الدكتور عز 
تناوال تطبيقيا راجع خالله حضور املوروث يف النص الشعري "الشعر العريب املعاصر"كتابه

لدى الكثري من الشعراء الرواد، حيث قام بدراسة التمظهرات املختلفة للتراث يف املنت 
خمتلف مراحل هذا احلضور، فالحظ أن التراث جتلى   استقصاء دالشعري العريب املعاصر بع

واختفى يف الشعر العريب املعاصر يف الوقت ذاته، األوىل عندما قرر الشاعر املعاصر إعادة 
قراءة املوروث قراءة صادقة معبرة عن رؤية ذات صالت وثيقة باملاضي، والثانية عندما 

 ةماري األمنوذج وعوض بالتجارب التشكيليُكسر إطار الشعر القدمي فاختفى التشكيل املع
يقول الدكتور . املتفردة النابعة من الرغبة يف بناء النموذج املتغري ال النموذج الثابت

 -دون معاظلة- هل حقا ينفصل شعراء هذه التجربة عن التراث؟ جنيب عن هذا :"إمساعيل
الشعر القدمي ، وهم مل  بنعم ألن إطار شعرهم خيتلف اختالفا كليا عن إطار. بنعم وال

يعودوا يتخذون ذلك اإلطار القدمي مثاال حيتذي، وال ألم وإن انفصلوا عنه فإم مل يبتروا 

                                                
  . 14نقدات عابر ، ص . عبود ، مارون  -  (1)
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عنه لكي يقفوا منه مع  اإم إذن انفصلو.الصالت املعنوية اليت تربطهم به وبالتراث عامة 
   )1(."مق ذلك على بعد بعينه ميكّنهم من رؤيته رؤية أصدق، ومتثّله متثال أع

وقد جتسد املوقف النقدي لدى شعراء هذه املرحلة وخاصة الشعراء الرواد يف 
الكثري من كتابام وتصرحيام وقصائدهم، وهذا ما سنعرض له يف مراحل الحقة من 
البحث، ونكتفي اآلن بإبراز الرؤيا العامة هلؤالء حول توظيف التراث يف الشعر العريب 

ى عدة ركائز، أوهلا ضرورة قراءة املوروث الثقايف واحلضاري لغاية املعاصر واليت ترتكز عل
ربط العالقات املوضوعية بني الراهن املعيش واملاضي ربطا تكامليا دون جعل التراث قيدا 

الثانية فتمثلت شعرا من خالل التناص  ةأما الركيز. نتقيد به أو منوذجا لالحتذاء واملعارضة
أو تارخيية، حيث قرر الشاعر املعاصر  ةة، دينية أو أسطوريمع املوروث يف صوره املختلف

توظيف التراث داخل تشكيل بنية القصيدة احلديثة لغاية خلق نوع من التواصل الفكري 
وثالث الركائز، يف اعتقادي، هي توظيف النماذج التراثية .بني قواسم جيد أا مشتركة

اولة فهم املاضي يف ضوء احلاضر ال العكس، توظيفا استدالليا انطالقا من قراءة احلاضر وحم
وقد حللّ .الذين التمسوا ملواقفهم أعذارا يف املوروث"امليتافزيقني"هذا ما حتقّق عند الشعراء

الدكتور عز الدين إمساعيل الفكرة السابقة حتليال دقيقا رصد خالهلا موقف الشعراء 
  : يتاملعاصرين من التراث يف اعتبارات أربعة متثلت فيما يأ

ضرورة تقدير التراث يف إطاره اخلاص، فال حنمله و ال حنمل عليه ما ال يطيق، أي  §
 .وجوب متثّله ككيان مستقل نرتبط به تارخييا

مراجعة التراث انطالقا من الراهن املعيش والنظر إليه يف ضوء املعرفة العصرية ال  §
ه من قيم ذاتية     لتجرحيه أو االنتصار له كما سبق أن حدث، ولكن لتقدير ما في

  .وروحية وإنسانية خالدة
خلق عالقة توفيقية يف التعامل مع التراث، فال ردة جتاه املاضي كلية كما فعل  §

أصحاب اإلحياء ، وال عن طريق االجتهاد يف جعله مسايرا لتصورات العصر   
 .ولكن عن طريق استلهام مواقفه الروحية واإلنسانية يف إبداعنا العصري 
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رة خلق نوع من التوازن التارخيي بني جذور املاضي والفروع الناهضة على ضرو §

  .)1(سطح احلاضر
من هنا أضحت مقاربة التراث بالنسبة للشاعر املعاصر مقاربة إلزامية وفق 
االعتبارات والركائز السابقة الذكر، فرغم كسر القوالب الشكلية للقصيدة العربية، 

ية، إالّ أن الشاعر املعاصر ظل متشبثا باملادة الفكرية والثورة على نظام الوزن والقاف
واحلضارية اليت ميده ا التراث، فتوطدت العالقة بينه وبني املاضي يف إطار شراكة فكرية 

فشعراء هذه التجربة ."تعمل على استيعاب املعىن اإلنساين للتراث وتفهمه وإدراكه ووعيه
تراث من بعد مناسب، وأن يتمثلوه ال صورا أن ينظروا إىل ال - ألول مرة-قد استطاعوا

وأشكاال وقوالب بل جوهرا وروحا ومواقف، فأدركوا بذلك أبعاده املعنوية، وهم يف 
خروجهم على اإلطار الشكلي للشعر القدمي مل يكونوا بذلك حيطمون التراث ، بل كانوا 

روح  حيطمون شكال كان قد جتمد ومن شأنه أن يتطور ويتجدد، فليس الشكل هو
التراث وإن ارتبط به يف يوم من األيام ويصعب أن يكون للتراث فعالية حقيقية يف زمان 

  .)2("غري زمانه، إذا كان الشكل وحده هو كل ما ميكن أن يستفاد منه

                                                
  . 26الشعر العربي المعاصر ، ص . إسماعیل ، عز الدین . رـ ینظ (1)
 26،27المرجع نفسھ ، ص ص  - (2)
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وقد حدد الدكتور إمساعيل يف معرض حديثه عن التراث يف الشعر العريب املعاصر مخسة 
بأشكال وظيفية خمتلفة يف املنت الشعري من شاعر  امصادر أساسية للتراث، جرى إبرازه

إىل آخر، وهي القرآن الكرمي، واملرويات والتراث الشعيب واملواقف التارخيية  
 : وهي مصادر أعيد قراءا وفق ما يأيت. )3(والشخصيات اإلنسانية 

 واحلضور األسطوري )إسالميا كان أو مسيحيا(املوروث الديين  §
 اصة املروي منها الثقافة الشعبية خب §
  الشخوص التارخيية الفاعلة  §

  : من هنا وجب طرح التساؤل اآليت 
  كيف متظهرت هذه املصادر يف القصيدة العربية املعاصرة؟

إن املتجول يف دواوين الشعر العريب املعاصر يقف مباشرة على قدرة الكثري من 
.  عد عن االقتباس املباشرالشعراء على توظيف املوروث بتمظهراته السابقة، توظيفا ابت

هلذا أكتفي فيما سيأيت بعرض النماذج الرئيسة والدالة على املصادر السابقة، ألنني 
سأفصل القول فيها أكثر فأكثر يف مراحل البحث الالحقة حني أحتدث عن مفهوم الشعر 

  .عند الشعراء الرواد وعالقته بالتراث 
  :   املوروث الديين §

: ين املتضمن يف منت الشعر العريب املعاصر إىل قسمني أساسينيينقسم املوروث الدي
موروث ديين إسالمي، وموروث ديين مسيحي، يتمظهر كل واحد منهما حضورا يف 
عدة صور، أساسها اقتباس روح اآليات القرآنية واإلجنيلية وصداها، والشخصيات الدينية 

ونالحظ هذا بوضوح يف . التارخيية، حبسب ضرورات اخلطاب عند الشاعر املعاصر
  :حيث يقول  " شناشيل ابنة اجلليب"قصيدة بدر شاكر السياب 

  وحتت النخل حيث تظل متطر كل ما سعفة 
  أنه رطب  - تراقصت الفقائع وهي تفجر 

  تساقط يف يد العذراء وهي ز يف هلفة 
  جبذع النخلة الفرعاء تاج وليدك األنوار ال الذهب

                                                
 و ما بعدھا 28ینظر المرجع نفسھ، ص  -  (3)
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  ئ األعمى سيصلب منه حب اآلخرين سيرب
  ويبعث من قرار القرب ميتا هذه التعب 

  من السفر الطويل إىل ظالم املوت ، يكسو عظمه اللحما 
   )1(! ويوقد قلبه الثلجي فهو حببه يثب 

لقد جتسدت الروح القرآنية يف القطعة السابقة ، حني اختذ السياب من قصة 
رها الشاعر، تقول اآلية الكرمية          السيدة مرمي عليها السالم رمز املعجزة اليت طاملا انتظ

فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا، وهزي إليك جبذع النخلة تساقط :"
  . )2(.."عليك رطبا جنيا، فكلي واشريب وقري عينا 

كما تشع من القصيدة روح السيد املسيح عليه السالم ومعجزاته، حيث يتضح يف السطر 
  .املوتى  ءه على شفاء األعمى، ويف السطر السادس قدرته على إحيااخلامس قدرت

فيتخذ السياب من السيد املسيح رمزا ملعاناة "املسيح بعد صلبه"أما يف قصيدة
اإلنسان العريب يف واقعه املأساوي الذي خلّفته احلكومات والعيوب االجتماعية اليت طغت 

اة، ومل جيد مرهفو اإلحساس من أمثال على وعي األغلبية، فأفقدم اإلحساس باملعان
السياب مكانا يسندون إليه رؤوسهم، فكان هلؤالء أن يفكروا يف بديل قادر على قيادة 
الشعب، فلم جيد السياب وغريه إال املسيح ، والصلب تعبريا عن إميام بانتصار احلياة 

  . )1(على املوت 
  :يقول السياب يف مطلع القصيدة 

  مسعت الرياح بعدما أنزلوين 
  يف نواح طويل تسف النخيل

  إذن فاجلراح . واخلطى وهي تنأى 
  والصليب الذي مسروين عليه طوال األجيال

  )2( مل تمتين

                                                
  ، ص1971الدیوان ، المجلد الثاني ، دار العودة بیروت . ـ السیاب ، بدر شاكر  (1)
 . 26، 24،25.ـ سورة مریم ، اآلیة   (2)
أبجدیة القراءة النقدیة ، دراسة تطبیقیة في الشعر العربي المعاص ر ، دی وان المطبوع ات    . بلعلي ـ ینظر آمنة  (1)

 . 53ص  1995الجامعیة ، الجزائر 
  . 457المجلد األول، ص . الدیوان، .ـ السیاب ، بدر شاكر (2)
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أما الشاعر اللبناين خليل حاوي فقد استطاع أن يتقمص شخصية املسيح ليحقق 
الجتماعية، اليت فكرة البعث بعد املوت يف عامل الشاعر املفعم بالتناقضات السياسية وا

ظلت تعصف بلبنان يف مرحلة احلرب األهلية يف السبعينيات من القرن املاضي، ففي 
  :خياطب الشاعر على لسان السيد املسيح ربه قائال" ر الرماد"قصيدة 

  آه ريب صوم يصرخ يف قربي
  تعال

  كيف ال أنفض عن صدري اجلالميد 
  اجلالميد الثقال

   كيف ال أصرع أوجاعي ومويت
  وليكن ما كان ما عنيت منها ... 

  )3(حمنة الصلب وأعياد الطغاة 
  :احلضور األسطوري  §

جتلت الصورة الثانية من صور توظيف التراث يف الشعر املعاصر يف ولوج الشاعر 
عوامل األساطري ولوجا فنيا بامتياز، فقد قام بتحميلها رؤيا وظيفية معاصرة ضمن نسيج 

ويعترب السياب من الشعراء الرواد يف تطعيم النص الشعري .ةالقصيدة وبنيتها اخلارجي
حني أردت مقاومة احلكم امللكي السعيدي بالشعر :"تطعيما أسطوريا، يقول عن هذا 

اختذت من األساطري اليت ما كان زبانية نوري السعيد ليفهموها ستارا ألغراضي تلك، 
سربروس يف "ديت مثال املسماةكما أين استعملتها للغرض ذاته يف عهد قاسم، ففي قصي

هجوت قامسا ونظامه البشع هجاء دون أن يفطن زبانيته إيل ذلك، كما هجوت "بابل 
وحني أردت أن أصور فشل ".مدينة السندباد"ذلك النظام أبشع هجاء يف قصيديت األخرى
اليوناين الذي هو " أدونيس"البابلي باسم "متوز "أهداف ثورة متوز استعضت عن اسم

  )1(."منه  صورة
  :*"سرباروس " يقول السياب يف مقطع من قصيدة 

                                                
  . 103ـ  112، ص  1979، دار العودة ،  بیروت،2خلیل حاوي ، الدیوان ، طـ    (3)
  190،  189ص  1978، دار النھار للنشر، بیروت 2بدر شاكر السیاب ، حیاتھ وشعره ، ط. ـ بالطة، عیسى  (1)

  .وقد رمز بھ إلي عبد الكریم القاسم . الحارس لمملكة الموت في أساطیر اإلغریق  بسر باروس ھو الكل  *
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  ليعوي سربروس يف الدروب 
  يف بابل احلزينة املهدمة 
  وميأل الفضاء زمزمه ، 

ميزق الصغار بالنيوب ، يقضم العظام  
  ويشرب القلوب

  ليعو سربروس يف الدروب 
  لينهش اآلهلة احلزينة ، اآلهلة املروعة ، 

  )2(..ب احلبوب فإنّ من دهائها ستخص
نوع من التشكيل األسطوري "السفر"ونقرأ عند يوسف اخلال يف مقطع من قصيدته

املبين على جمموعة معاين عقلية حمددة، واليت تصبح خالهلا األسطورة غاية وظيفية تساعد 
  : الشاعر يف رسم معامل املتخيل البديل 

  وقبلما م بالرحيل نذبح اخلراف 
  احدا ألدونيس ، واحدا لعشتروت ، و

واحدا لبعل ، مث نرفع املراسي  
 ،احلديد من قرارة البحر  

  )1(ونبدأ السفر
  
  :السري والثقافات الشعبية  §

متثل الثقافة الشعبية ملموسا فكريا جوهريا بالنسبة للشاعر العريب املعاصر، فهي 
اخلاصة،   جتعله يف حالة تناص دائم مع التراث، يتشكّل داخله وفق آفاقه الرؤيوية

 فهذا نزار قباين. يستحضر منها ما يستطيع أن خيلق التساؤل وجيدد الفكرة ويفجر الطرح
مثال يالمس شخصية عنترة بن شداد فيضعها يف سياق اجتماعي وفكري غري سياقها 

  :التارخيي، للداللة على وضع يرفضه عانت منه املرأة العربية 
  عنترةُ العبسي خلف بايب 

                                                
  . 485ـ  482ـ السیاب ، الدیوان ، المجلد األول ، ص    (2)
  . 234ص  1979، دار العودة ، بیروت 2األعمال الشعریة الكاملة ، ط. ال ، یوسف ـ الخ  (1)
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  يذحبين
  ..رأى خطايب  إذا

  ..يقطع رأسي 
  ..لو أنا عربت عن عذايب 

  العزيز يفشرقكم يا سيد
  ...حياصر املرأة باحلراب 

  العزيز  يوشرقكم يا سيد
  يبايع الرجال أنبياء

   )2(وميطر النساء يف التراب
أما الشاعر املصري أمل دنقل فيجعل من عنترة العبسي رمزا لرفض الواقع السياسي 

ت إليه مصر يف السبعينات، بعدما تفشى الفساد يف قمة هرم السلطة، املزري الذي آل
فيستحضر شخصية عنترة اليت تتوىل الدفاع عن مصاحل هؤالء القادة يف السلطة بكل 

  :الوسائل من دون أن يلقى شكرا أو عرفانا 
  أحرس القطعان ) عبس ( ظللت يف عبيد 

  وها أنا يف ساعة الطعان
  والفرسان ..والرماة ...ساعة أن ختاذل الكماة 

  !دعيت للميدان 
  ...أنا الذي ال حول يل وال شأن 

  أنا الذي أُقصيت من جمالس الفتيان ، 
  )1(!!ومل أدع إيل االسة ... أُدعى إيل املوت 

  
الشخصية نفسها، ولكن من منظور خمتلف متاما عن نزار،  يويتناول حممد الفيتور

ترة بن شداد يف قصيدة أعتقد أا متيل حنو عكس يعيد رسم بطوالت عن ذوعن دنقل، إ

                                                
  . 577،  ص 1،ج1979األعمال الشعریة الكاملة ، منشورات نزار قباني،  بیروت . ـ قباني ، نزار   (2)
  . 124.  123، ص  1987، مكتبة مدبولي ، القاھرة، 3األعمال الشعریة، ط. ـ د نقل، أمل   (1)
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واقع حضاري واجتماعي معني لبلده، وحكام بلده السودان يف فترة الستينات 
  :يقول .  والسبعينات

  ..حنن العرب 
  عنترة العبسي فوق صهوة الفرس

  يصرخ يف الشمس فيعلو االصفرار وجهها 
  وترجف اجلبال رهبة ، وجتمد السحب

  ضب ألنه قهقه أو غ
  ألنه ثرثر أو خطب 

  ألنه النار اليت 
  )2(تفرخ ذرات الرماد واحلطب 

ولكن الفيتوري ما يلبث أن يدرك أن الواقع االجتماعي والسياسي يف بالده هو 
واقع مزيف تشوبه تناقضات فكرية وإيديولوجية، عصفت باالستقرار العام للسودان 

  :دهور واالندثارليحمله أسباب الت" الدون كيشوت"فيستحضر شخصية 
  دون كيشوت الثاين 

  ...صدئت عيناك 
  وغطت أعشاب األرض السوداء خطاك 

  فلتدفن رأسك يف الطني
  .يا دون كيشوت املسكني 

  احللبة فارغة العينني 
  بال كفّني 

  بال مجهور يزرع ملء جوانبها الضوضاء 
  جتيء جترجر سيفك يف اخلالء 

  تتالعب بالسيف اخلشيب وباحلربه
  جل من هذا الصمت الضايف فوق احللبة ال خت

                                                
  . 611ص  1ج .  1979، دار العودة، بیروت، 3الدیوان ، ط. ـ الفیتوري ، محمد   (2)
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  سيفي مثلي ظمآن
  وحصاين أي حصان 

 وأنا املوت األمحر  
   )1( أنا جالد الفرسان

ويعلق الدكتور السعيد الورقي على االستغالل اإلجيايب للتراث عند الشاعر العريب 
يان له أبعاده نظر الشاعر العريب املعاصر إىل التراث اإلنساين على أنه ك:"املعاصر قائال

الفكرية واإلنسانية، وأحس أن عليه كفنان معاصر أن يعي هذا التراث ويتفهمه ويدركه 
من خالل اإلحساس باملعىن اإلنساين فيه، ومن خالل هذه النظرة كان استخراج الشاعر 

 هلذا أعتقد أن قضية الصراع بني)2(".املعاصر للمواقف اليت هلا صفة الدميومة يف هذا التراث
القدمي واجلديد وإشكالية توظيف التراث هي قضية وإشكالية حتمية ال يستطيع الشاعر 
املعاصر أن يتجاهلها أو يناصبها العداء لضرورات اجتماعية وسياسية وفكرية، ظلت تثري 
تساؤالت الشاعر املعاصر، وسأعمل على مقاربة أوسع هلذه القضية من خالل قراءة 

والتطبيقية عند الشاعر العريب املعاصر خالل املراحل الالحقة من  املواقف النقدية التنظريية
  . البحث ووفق سياقات خاصة 

  
  
  

 

                                                
، الھیئ ة المص ریة العام ة للكت اب ،      ةاألعمال الشعریة، المجلد األول، األعمال األفریقی. ـ الفیتوري ، محمد    (1)

 . 339ـ  338، ص ص  1998القاھرة 
ـ  39، ص ص  2002دیث ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، لغة الشعر العربي الح. ـ الورقي، السعید   (2)
40   
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الفاعل واخلامل   إذا كان النص الشعري املعاصر قد حدد عالقته مع التراث، بعدما ميز بني

ملوروث الفاعل، عالقة وظيفية تدرك حسب قوة املوقف أو املواقف لدى الشاعر، وأعطى ا
وحسب قدرة هذا األخري أيضا على قراءة هذا التراث من منظور فكري وحضاري خيلق له تلك 
العالقة البينية اليت جتعله على صلة دائمة مع الراهن الشعري املعيش، وإذا كانت هذه الصلة قد 

كيف : نت الشعري املعاصر يف صور متعددة، فالسؤال الذي أطرحه هنا هوجتسدت داخل امل
تشكَّلَ البديل الشعري اجلديد ؟ ويف أي إطار متظهر، وهل كان هلذا التجلّي اجلديد قراءة 

  متفردة للماضي كموروث، والواقع كحاضر معيش واملتخيل كممكن بديل ؟
  

 أساسيتني تعرضت هلما سابقا باختصار، حسم الشعر العريب املعاصر موقفه من قضيتني
ومها قضية املعاصرة، وقضية التراث، واجتاز عقبتهما بنجاح، على األقل عند أغلبية الشعراء 
الرواد والعديد من النقاد أيضا، وأمام هذا النجاح الفكري، بقي أمامه حاجز شكلي أساسي متثل 

ورة على املعمارية القدمية للقصيدة العمودية، يف صياغة التشكيل الشعري املعاصر ضمن ضرورة الث
فحطّم القواعد التقليدية والقوالب اجلاهزة للقصيدة العربية واستعاض عن البيت املؤلَََّف من عدة "

تفعيالت بالتفعيلة كوحدة أساسية يف بناء القصيدة، ووضع مقابل القافية الواحدة يف القصيدة عدة 
روتينية النغم، وتنطلق مع التموجات اإليقاعية الداخلية يف سياق قواف تتحرر معها القصيدة من 
، وقد عرف هذا النوع املغاير من التشكيل، بالشعر احلر أو )1("املغامرة الفنية املتحررة البعيدة

  .القصيدة احلرة
  
  : الشعر احلر - 1

ظهرت حماوالت جادة لتجديد موسيقى الشعر ابتداء من النصف الثاين من القرن 
العشرين،  لتخطي قيود الشكل التقليدية يف القصيدة العربية اليت عرفت بقيود الوزن والقافية؛ فلم 
متض سنوات قالئل حىت شكّل هذا اللون اجلديد من الشعر مدرسة شعرية جديدة حطّمت كل 

نمطي، القيود املفروضة على القصيدة العربية منذ القدمي، وانتقلت ا من حالة اجلمود والتقعيد ال
فالشاعر العريب املعاصر مل يعد قادرا على صب أفكاره . إىل حالة أكثر حيوية وفرادة يف التشكيل

                                                
  .10، ص  1968، المكتبة العصریة،  صیدا، 1دراسات في الشعر العربي الحدیث،ط. ـ أمطانیوس ،  میخائیل  (1)
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ورؤاه احلديثة يف قوالب جاهزة، سبق ألجيال الشعراء قبله أن أخرجت منها صياغاا الشعرية 
روته، وظهرت كان اإلحساس باحلاجة إىل التغيري، فاإلطار الشعري قد نضج وبلغ ذ"النمطية، فقد

مثار طيبة حملاوالت جادة يف سبيل هذا التغيري، ومل يكن التغيري املنشود واملتحقق يف هذه املرة تغيريا 
شامال، كان تشكيال جديدا كل اجلدة للقصيدة العربية  اجزئيا أو سطحيا، بل كان تغيريا جوهري

  )1(".من حيث املبىن واملعىن أومن حيث اإلطار واحملتوى
على الرغم من أن تسمية الشعر احلر قد أطلقت، "لدكتور الربعي بن سالمة أنه و يري ا

من قواعد ) متحرر(يف البداية، على هذا النوع اجلديد من قبل أعدائه ليشريوا إىل أنه شعر 
العروض، وزنا وقافية فإا قد فقدت، مع الزمن، معناها السليب وشاعت حىت أصبحت تطلق عند 

ولكن هذه التسمية مل تصبح مستساغة إال بعد أن ختلى ... ط الشعر اجلديدالبعض على كل أمنا
شعراؤها عن فكرة االستغناء التام عن الوزن والقافية، وألزموا أنفسهم بنوع من النظام الذي حترر 
مبوجبه الشاعر اجلديد من القيود احلديدية لألوزان املوروثة، وختلص من رتابة القافية دون أن 

كلية أو يطرح نظام القافية ائيا، وإمنا اكتفى الشعراء، يف إطار الشعر اجلديد  يسقط الوزن
بإعطاء احلرية ألنفسهم يف إعادة توزيع موسيقى البحر أو تعديلها بكيفية متكنهم من التعبري عن 
 مشاعرهم، دون أن تلغي النظام املوسيقي، و يف أن ينوعوا القافية و يعدلوا موقعها بكيفية متكنهم
من إفراغ شحنام العاطفية يف الوقت املناسب، دون أن يتخلوا عنها بشكل ائي إال يف القليل 

  )2(."النادر من احلاالت
ظهر أول تفسري نقدي حلركة الشعر احلر أو الشعر اجلديد عند نازك املالئكة يف مقدمة  

ر اجلديد انطالقا من حيث رصدت معامل الشع.  1949الصادر عام "شظايا ورماد"ديواا الشعري
إنين أومن مبستقبل الشعر العريب إميانا حارا عميقا، أومن أنه : "إمياا العميق بالرغبة يف التغيري تقول

يف أدب  امندفع بكل ما يف صدور شعرائه من قوى ومواهب وإمكانيات، ليتبوأ مكانا رفيع
يت وكسر قاعدة التفاعيل الستة فدعت إىل ضرورة التحرر من نظام الشطرين يف الب. )3("العامل

، رغم أن الدفقة الشعورية قد انتهت قبل ةفيه؛حيث يضطر الشاعر إىل النظم حىت آخر التفعيل
فنحن عموما ما زلنا أسرى، تسرينا القواعد اليت وضعها أسالفنا يف اجلاهلية "التفعيلة السادسة،
قيدة بسالسل األوزان القدمية وقرقعة ما زلنا نلهث يف قصائدنا وجنر عواطفنا امل. وصدر اإلسالم
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األلفاظ امليتة، وسدى حياول أفراد منا أن خيالفوا، فإذ ذاك يتصدى هلم ألف غيور على اللغة، 
وألف حريص على التقاليد الشعرية اليت ابتكرها واحد قدمي أدرك ما يناسب زمنه، فجمدنا حنن 

أن يكون شعرا إن خرجت تفعيالته على طريق  وكأن الشعر ال يستطيع. ما ابتكره وأخذناهُ سنة
الوحدة العروضية القدمية للبيت وحتطيمها  خاصة وأن الشاعر اجلديد قد أدرك أن رفض)1(."اخلليل

هو يف حد ذاته حتطيم لقيود احلركية الشعرية ذاا، هلذا عزم على انتهاج طريق التغيري فكان أن 
ام القصيدة املكونة من أسطر، األمر الذي يترتب عليه استبدل نظام البيت املكون من شطرين بنظ

تقليص مباشر لعدد التفعيالت فيه، فيهدم بذلك التوظيف السداسي التفعيالت على أساس التنظيم 
وتأخذ التفعيلة كوحدة موسيقية مستقلة بذاا مهمة رصد معامل احلالة الشعورية .التقليدي

لق موسيقى شعرية إيقاعية جديدة من داخل القصيدة والنفسية فوق السطر الشعري ذاته، لتخ
فاإليقاع يقوم على التناسب والتتابع، . ذاا، وليس من خارجها كما كان معموال به سابقا

وعنصر املفاجأة يف الشعر، وعادة ما يتحد اإليقاع مع عنصر اخللق واإلبداع والفرادة يف التشكيل 
لذا فإن "للقافية،  اهز واملسبق للوزن والتكرار القسرياملوسيقي لدى الشاعر، عكس التنظيم اجل

الشاعر يف العصر احلديث صار يف إمكانه أن جيرب األصوات املتباينة ويعيد خلق أصوات جديدة، 
كما أتاح نظام التفعيلة إمكانيات واسعة الستخدام اإليقاع وتشكيلته املعبرة عن اجلو النفسي 

ملناسب واملالئم للموضوع، باختيار عدد التفعيالت املناسب، وربط املطلوب،  والتعبري املوسيقي ا
التفعيالت بعضها ببعض وفق نظام حتدده التجربة الشعرية عرب قدرات الشاعر يف الصياغة 

  )2(."والتعبري
هلذا استطاع الشاعر املعاصر أن يعبر عن حاالته الشعورية املتغيرة، عرب مراحل القصيدة أو 

يكتبها، دون أن يكون أمامه عائق حيول دونه ودون رصد حاالت الفرح واخلوف القصائد اليت 
والقلق والرفض، لقد ختلّص من منطية التشكيل القدمية اليت مل تعد تناسب حاالته املزاجية املتغرية  
ألن الكتابة وفق نظام التفعيلة واإليقاع هي مبثابة الكتابة عن روح تسرى يف القصيدة ذاا، 

فالقصيدة يف هذا االعتبار صورة موسيقية "للمبدع، يد على النشاط الذايت والسيكولوجوتعتم
املختلفة وتفترق، حمدثة نوعا من اإليقاع الذي يساعد على تنسيق  ممتكاملة تتالقى فيها األنغا

رنا املشاعر واألحاسيس املشتتة، وحنن يف احلقيقة ال نرضى عن العمل الفين إال ألنه ينظّم لنا مشاع
   )3("وينسقها ويربط بينها يف إطار حمدد
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من هنا اقتضى الواقع الفكري والتشكيلي اجلديد ضرورة حتديد العالقة مع نظام التشكيل 
القدمي، ونقصد ذا حتديد العالقة الوظيفية ضمن القصيدة اجلديدة مع الوزن والقافية، بعيدا عن 

زتان األساسيتان اللتان تفرقان بني الشعر والنثر بغض صورما النمطية القدمية، خباصة وأما الركي
  .النظر عن حركية التجديد هنا أوهناك

يف النظام التقليدي للوزن والقافية،   ياستطاع الشاعر ادد أن يكتسب حق التعديل اجلزئ
عادي  فبدأ يعمل على إلغائها إميانا منه أما عماد الشعر، وبدوما يتحول الشعر إىل جمرد كالم

شاعر اليوم ال يريد أن يقلّد "ال روح فيه، بل يبقى حامال خلاصية التخاطب والتواصل فقط، ألن
لينجو من آفة اخلطابة، إنه يريد لغة ليست هي لغة العامة كما يزعم أي زاعم، وإمنا لغة تتمرد 

ات إذا كررها على الرقابة اليت تنجم عن ضياع أبعاد الصورة، وهذا هو سر حتطيمه لرتابة الوحد
بصورة تقليدية، هذا سر أن يصدر إيقاعات ختتلف متاما عن إيقاعات األولني، هو له لغته وله 

وقد استطاعت نازك . )1("موسيقى هذه اللغة، ومن احملال أن يرتبط بعد هذا بإيقاع اجلاهليني
الوزن والقافية، حيث املالئكة أن حتقق الريادة يف التنظري والتشكيل معا للتعديل الذي طرأ على 

، حاملة رياح التغيري والتعديل 1949الصادر عام "شظايا ورماد"جاء الكثري من قصائد ديواا
اليت تقول يف "مرثية يوم تافه"و"أغنية اهلاوية"و"لنكن أصدقاء"و"جامعة الظالل:"خاصة قصائد مثل 

  :بعض منها 
  الحت الظلمةُ يف األفق السحيقِ

وانتهى اليوم الغريب  
حنو كهوف الذكريات ومضت أصداؤه  

  وغدا متضي كما كانت حيايت 
ظمأى وكوب شفه  

  عكست أعماقه لون الرحيقِ
  وإذا ما ملسته شفتايا

  جتد من لذّة الذكرى بقايا 
  )2(مل جتد حىت البقايا 
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إن ما أالحظه من تعديل وجتديد معا عند نازك، هو اعتماد نظام األسطر الشعرية بدل 
ت املتكون من شطرين، مث إن عدد التفعيالت يف هذه األسطر خمتلف من سطر إىل آخر نظام البي

بني أربع تفعيالت وثالث وتفعيلتني، ويرجع هذا، يف اإلطار اخلاص عند نازك، إىل احلالة 
الشعورية املتموجة عند الشاعرة، األمر الذي جيعلها تنهي الكالم يف السطر الشعري عند انتهاء 

عورية، فال حتتاج إىل نظم خارج هذه الدفقة، خاصة وأن اإليقاع املوسيقي داخل هذا الدفقة الش
التشكيل قد بدأ يتكون وفق تساوق احلركات والسكنات مع احلالة الشعورية لدى الشاعر، 
فيدرك املتلقي هلذا التشكيل املعدل واجلديد يف اآلن ذاته شعرا حيقق التمييز والتفّرد، ويبتعد عن 

أما يف اإلطار العام، يرجع األستاذ الدكتور الربعي بن سالمة هذا .  ستهلَك والنمطي من النظماملُ
ببساطة هو الشكل الذي "التمايز التشكيلي إىل خصوصيات نظام التفعيلة ذاته؛ ألن هذا النظام 

كرر يف ختلى فيه الشعراء عن نظام البيت القدمي الذي يقوم على عدد معلوم من التفعيالت اليت تت
 ةعنه بالتفعيلة اليت اعتربوها الوحدة األساسي اصدر البيت أو عجزه بكميات متساوية، واستعاضو

يف الوزن، ومن خالله أعطي الشاعر احلرية املطلقة تقريبا يف استخدام العدد الذي يراه مناسبا من 
  )1(."التفعيالت يف بناء الشطر أو السطر الشعري أو البيت 

الئكة أن تبني لقارئ هذا الشعر اجلديد خاصية هذا األسلوب يف مثال وقد رأت نازك امل
إنين أحسست أن هذا األسلوب : "فيما يأيت"شظايا ورماد"نعرضه كما جاء يف مقدمة ديوان

وسأحاول فيما يأيت أن أبسط .اجلديد يف ترتيب تفاعيل اخلليل يطلق جناح الشاعر من ألف قيد
األبيات اآلتية تنتمي إىل البحر الذي . ته على أسلوب اخلليلووجه أفضلي بخاصية هذا األسلو

  ":فعولن"وهو يرتكز على تفعيلة واحدة هي"املتقارب"مساه اخلليل
  يداك للمس النجوم

  ونسج الغيوم 
  يداك جلمع الظالل 

  وتشييد يوتيبا يف الرمال
ا اإلجياز أتراين لو كنت استعملت أسلوب اخلليل، كنت أستطيع التعبري عن املعىن ذ

فأنا إذ ذاك مضطرة إىل أن أمت بيتا له شطران، فأتكلّف معاين أخرى غري .وهذه السهولة ؟ ألف ال
  :هذه، أمأل ا املكان ورمبا جاء البيت األول  بعد ذلك كما يلي 
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  يداك للمس النجوم الوضاء         ونسج الغمائم ملء السماء
يقتضيها املعىن إمتاما للشطر بتفعيالته األربع؟        بالنجوم دومنا حاجة"الوضاء"أمل نلصق لفظ 

وهي على كل حال ال تؤدي معناها "الغمائم"إىل مرادفتها الثقيلة"الغيوم"أمل تنقلب اللفظة احلساسة
اليت رقّعنا ا املعىن، وقد أردنا له الوقوف "ملء السماء"بدقة ؟ مث هنالك هذه العبارة الطائشة

  .)1("فخلقنا له عكازات ؟
وهذا ما نسجله يف كتابات الشعراء الرواد الذين أخذوا على عاتقهم مهمة التعديل 
كخطوة أوىل من خطوات التجديد، حيث حافظ معظم شعراء مرحلة األربعينات واخلمسينات 
على نظام التفعيلة املوحدة بأعداد خمتلفة من سطر إىل آخر، حبسب ذبذبات الشاعر ذاته ومشاعره 

ذلك أن الشاعر كان يتحرك نفسيا وموسيقيا وفق مدى احلركة اليت تموج ا وقد نتج عن "
السطر، وقد  ينفسه، فقد تكون حركة سريعة ما تلبث أن تنتهي، وعندئذ ينتهي الكالم أو ينته

ويف كلتا . تكون ذبذبة بطيئة متماوجة وممتدة ، وعندئذ ميتد الكالم أو ميتد السطر ا إىل غايتها
ا يزال الكالم حيمل اخلاصة املميزة لتشكيل اللغة تشكيال شعريا، وأعين بذلك خاصة احلالتني م

، ةالوزن، فالسطر الشعري مازال خاضعا للتنسيق اجلزئي لألصوات واحلركات املتمثلة يف التفعيل
  . )2("أما عدد هذه التفعيالت يف كل سطر فغري حمدود وغري خاضع لنظام معني ثابت

للشاعر املصري صالح عبد الصبور ضمن "امللك لك"مقاطع من قصيدةونالحظ ما سبق يف 
  :يقول "الناس يف بالدي"ديوانه

صباي البعيد  
  أحن إليه

  ألوقاته احللوة السمرة 
  حنيين غريب 
  إىل صحيب
  إىل اخويت

  إىل حفنة األشقياء الظهور ينامون ظهراً علي املصطبة 
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وقد حيلمون بقصر مشيد  
  وباب حديد
   جوار السريروحورية يف

  ومائدة فوقها ألف صحن 
1("دجاج وبط وخبز كثري(  

لقد ختّلص الشاعر متاما من نظام الوزن والقافية القدميني، فقد كان التشكيل وفق نظام    
لة لإليقاع بداخلها، حيث بدأ األسطر املختلفة الطول حبسب اختالف عدد التفعيالت املشكّ

اليت حذف سببها، ) فعو(، مث ارتقى إىل أربع تفعيالت آخرهابتفعيلتني يف السطر األول والثاين
وبعدها عادت احلركة اإليقاعية وفق الضرورة الشعرية إىل تفعيلتني يف األسطر الثالثة األخرى، 
إىل أن هيأ نفسيا القارئ الستقبال السطر األطول يف القطعة الشعرية احملتوي على مثاين تفعيالت 

لشاعر طوال القصيدة يشكّل إيقاعه حبسب عدد التفعيالت يف السطر وظل ا). فعو(منتهية بـ 
بناء على التموجات املوسيقية اليت تتموج معها نفس الشاعر يف حالة معينة، يف منوها وتطورها 
خالل القصيدة وأصبحت وقفات الشاعر حرة ال حيكمها غري جتربته ومدى متكنه من أدواته 

    )2( .ه التجربةوقدرته على التعبري ا عن هذ
وقد استطاع الشاعر صالح عبد الصبور يف الكثري من قصائده أن يثري اجلانب اإليقاعي 
يف القصيدة انطالقا من تشكيل التفعيالت يف السطر الشعري ذاته حبيث جتاوز نظام التفعيلة 
ع       الواحدة يف القصيدة، فهو يشكّل اإليقاع املوسيقي للقصيدة ضمن مقاطعها كلّ حسب نو

التفعيالت وعددها يف السطر الشعري، إنه يبدأ بتفعيلة معينة يف السطر األول مث باقي األسطر 
فيكون إيقاعا مقطعيا معينا خيتلف بالضرورة إيقاعه عن املقطع الثاين الذي شكّله ضمن تفعيلة 

دة من جديد، وطاملا خمتلفة متاما عن األوىل، األمر الذي يعيد بناء احلّس اإليقاعي للقطعة والقصي
  .عاد الشاعر يف بقية املقاطع إيل إيقاع تفعيلة معينة سبق وأن كتب عليها

وإذ كان هذا التنوع عند بعض من الشعراء خيلق نوعا من االضطراب اإليقاعي والنشاز 
، فإنه عند صالح عبد الصبور، يف تقديري، عبارة عن استطاعة فنية وإيقاعية بامتياز، ىاملوسيق
وقد تطرق .عن قدرة الشاعر على التجديد واإلثراء يف إطار التشكيل الشعري اجلديد تعرب

                                                
  .214، ص  1993الكاملة، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة، األعمال.ـ عبد الصبور، صالح   (1)
  .180ص ،  في نقد الشعر العربي المعاصر. الصباغ، رمضان : ـ ینظر  (2)
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استفاد "الدكتور رمضان الصباغ إيل هذه القضية يف معرض حديثه عن ظاهرة الشعر احلر قائال إنه
من هذه التقنية العديد من الشعراء، وصارت منتشرة بشكل كبري، وإن كان استعمال هذه التقنية 

ما هي مؤهلة له، يعد خطرا كبريا على القصيدة، وقد وقع عدد ال بأس به من الشعراء يف يف غري 
القصائد املتنوعة التفعيلة بدون وعي،  ملا هلذا التنوع من دور يف القصيدة،  ) فنظموا(هذا املأزق، 

ن فكان أن سقطت قصائدهم يف املباشرة والنثرية وصار الربط بني أجزاء القصيدة متعذرا أل
الغرض األساسي من تغيري التفعيلة مل يكن يف ذهن الشاعر، بل كان األمر ال يعدو كونه جمرد 

  . )1("تقليد لبعض القصائد اليت جنحت يف هذا اإلطار
  
  أنواع اإليقاع يف الشعر العريب املعاصر-2

اللية القصيدة العربية احلديثة بني البنية الد"استطاع الدكتور حممد صابر عبيد، يف كتابه
، أن حيصر أكثر أمناط اإليقاع حضورا يف التجربة الشعرية املعاصرة عند *"والبنية اإليقاعية

  :الشعراء الرواد وغريهم ممن انتهجوا جهم يف التشكيل اجلديد يف ما يأيت 
  اإليقاع الصويت - 
  إيقاع السرد وإيقاع احلوار - 
  )2(إيقاع األفكار - 

عتمدا على مناذج خمتلفة عن النماذج اليت اعتمدها وسأحاول رصد هذه األمناط اإليقاعية م
  .الدكتور عبيد
 : اإليقاع الصويت §

يعترب اإليقاع الصويت أكثر األمناط اإليقاعية انتشارا بني الشعراء الرواد، لبساطته ومباشرته 
رر واعتماده على إجالء القيم الصوتية داخل القصيدة، للتأثري يف املتلقي جراء توايل التقفيات وتك

لينصرف الذهن إىل صوتية القصيدة أكثر مما حياول بلوغ قيمتها "األصوات ذات التردد العايل، 
لعبد الوهاب البيايت "إىل عبد الناصر اإلنسان"، ويتضح هذا أكثر يف قصيدة)3("الشعرية األخرى

  :حيث تربز القيم الصوتية وتتمظهر على النحو اآليت 
                                                

  .190في نقد الشعر العربي المعاصر ، ص . ـ الصباغ، رمضان   (1)
والبنیة اإلیقاعیة، حساسیة اإلنبثاقیة الشعریة األولى، القصیدة العربیة الحدیثة، بین البنیة الداللیة . عبید ،  محمد صابر  *

  .2001جیل الرواد والستینات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
  .وما بعدھا 38القصیدة العربیة الحدیثة، بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة ص . ـ  ینظرعبید، محمد صابر  (2)
 . 39،  38ـ المرجع نفسھ ص ص   (3)
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  هذه الثورة ..أيا جيل اهلزمية
  ستمحو عاركم وتزحزح الصخرة

  وترتع عنكم القشرة 
  وتفتح يف قفار حياتكم زهرة

  الصغار، برأسكم فكرة  وتنبت، أيها اجلوف
  سيغسل برقها هذه الوجوه وهذه النظرة

  ستصبح هذه احلسرة
  جسورا وقناديل 
  زهرا ومناديل

  ويصبح بطل احلزن أباطيل
  وتزهر يف فم الشعب املواويل

  ، يا جيلي، التماثيلستهوي حتت أقدامك
  وتسقط على رؤوس السادة التيجان
  كأوراق اخلريف ستسقط التيجان 
  وجترفها رياح الكادحني هلّوة النسيان

  فهذا الربق ال يكذب 
  وهذا النهر ال ينضب

  وهذا الثائر األبان عرب سنابل القمح
  يهز سالسل الريح 

  مع املطر
  مع التاريخ والقدر 

  ويفتح للربيع الباب 
  يا شعراء فجر الثورة املنجابف

  قصائدكم له، لتكن بال حجاب 
  فهذا املارد الثائر إنسان 

  .)1(يزحزح صخرة التاريخ، يوقد مشعة يف الليل لإلنسان

                                                
السیف والقیثار، مختارات من شعر عبد الوھاب البیاتي، اختارھا وقدم لھا، شوقي عبد . ـ البیاتي ، عبد الوھاب   (1)

  .78، 77، ص 2000لقاھرة ااألمیر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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  :وميكن مالحظة ما يأيت
به القصيدة وانتشر فيها يف شكل قواف منوعة، فإذا مثلـت   لتقفوي الذي استأثرتاالزخم : أوال

الثورة، الصخرة، القشرة، زهرة، فكرة، النظرة، (، )1(ام أجد أن القافية رقم واحد القوايف باألرق
بصوت النون، والرابعـة بصـوت   )3(املنتهية بصوت الالم  والثالثة ) 2(، والقافية رقم )احلسرة 

الباء، واخلامسة بصوت احلاء والسادسة بصوت الراء، أجد أن هذه القوايف املتمثلة يف أصوات قد 
مناخا صوتيا وإيقاعا متميزا داخل القصيدة ، ورمست احلالة الشعورية احلادة عند الشاعر  أشاعت

  .الواقع حتت صدمة اهلزمية العربية
يتضح ذلك من خالل التردد العايل لبعض األصوات، مثل صوت ، والكثافة الصوتية املنتقاة:ثانيا 

اليت جتمعها قافية واحدة، حيث يتكرر الراء يف األسطر السبعة األوىل من القصيدة، وهي األسطر 
صوت الراء اثنيت عشرة مرة، وصوت السني ست مرات، والزاي مخس مـرات، و يف األسـطر   
السبعة األوىل، وحتافظ األصوات السابقة على حضورها وتفاعلها داخل القصيدة حبيـث تـردد   

ى استثمار جممـوع  وقد أد.صوت الراء ثالثا وثالثني مرة، وتردد صوت السني تسع عشرة مرة
هذه القيم الصوتية إىل خلق إيقاع املوسيقى املرجو، وهذا شأن األمساء السداسية املنتهية بصـوت  

، حيث ميكن )قناديل، مناديل،  أباطيل، مواويل، متاثيل(الالم، واليت متثل القافية الثانية يف القصيدة
  .ار مثل القيم الصوتية السابقةأن ترسم خطا إيقاعيا يف جسد القصيدة يقوم أساسا على التكر

  
  : إيقاع السرد وإيقاع احلوار §

دخلت القصيدة احلديثة أبوابا جديدة يف سبيل توكيد حداثتها، وأفادت يف ذلك من 
فكان . الفنون ااورة واكتسبت شيئا من تقانتها، وظفتها مبا ينسجم مع الطبيعة الشعرية للقصيدة

حنو توظيف بعض من تقنيات القصة، كالسرد واحلوار  أن توجهت القصيدة العربية احلديثة
أصبح لكل تقنية إيقاعها الشعري املتميز داخل بنية  ثواالستغراق يف تصوير اجلزئيات، حي

القصيدة، فالسرد الشعري يتطلب إيقاعا متفردا نابعا من ذات الشاعر أثناء الوصف وإعادة صياغة 
أسلوب السرد ووصف األمكنة البد أن يكون أكثر ميال  الواقع بعني الرائي الشعرية، ألن إيقاع

إىل اهلدوء والبطء، من إيقاع أسلوب احملادثة أو احلوار الذي مييل إىل السرعة يف اإليقاع؛ لكونه 
واحلوار يف  ، وحيمل تناوب السرد...يقوم على عنصر احلديث الذي حيمل أسئلة وإجابات
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لقصيدة اليت تبدأ بداية سردية يكون إيقاعها بطيئا بعض فا. )1(تشكيل القصيدة على تنوع اإليقاع
الشيء ألن غاية الشاعر رسم نوع من اخلطاب التفصيلي والتجزيئي للواقع واألشياء معا، وهذا ما 

  :حيث يقول "مرثية العب سريك :"نالحظه يف قصيدة أمحد عبد املعطي حجازي
  يف العامل اململوء أخطاَء  
  مطالب وحدك أال ختطئا

  ن جسمك النحيلَأل
  لو مرة أسرع أو أبطأ

  هوى، وغطى األرض أشالَء
  يف أي ليلة ترى يقبع ذلك اخلطأ

  
  أويف غريها من الليال! يف هذه الليلة 

  حني يفيض يف مصابيح املكان نورها وتنطفئ
  ويسحب الناس صياحهم، 

  !على مقدمك املفروش أضواِء 
   مثل فارس جييل الطرف يف مدينته حني تلوح

  ودعاً، يطلب ود الناس، يف صمت نبيلم
  مث تسري حنو أول احلبال، 

  مستقيما مومئا
  وهم يدقون على إيقاع خطوك الطبول
  ويـمألون امللعب الواسع ضوضاء

........  
ب اخلوف واملغامر حني يصري اجلسم  

  وتصبح األقدام واألذرع أحياء
  متتد وحدها

  وتستعيد من قاع املتون نفسها
                                                

  43، 42اعیة ، ص صالقصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیق. ـ  ینظر عبید، محمد صابر  (1)
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  وتكأن حيات تل
  قططا توحشت، سوداء بيضاء

تعاركت وافترقت على حميط الدائر  
  وأنت تبدي فنك املرعب آالء وآالء 
 1(تستوقف الناس أمام اللحظة املدمر(  

تتغري سرعة اإليقاع يف القصيدة عندما يتناوب السرد واحلوار الداخلي معا يف تشكيل 
ن اإليقاع األول إيقاع سرد وتفصيل فإن البداية البنية اإليقاعية العامة للقصيدة احلديثة، فإذا كا

تكون بطيئة وهادئة نوعا ما، أما عندما ينتقل الشاعر إىل إيقاع احلوار فإن بنية احلوار الثنائية 
، اليت تعمل على تشكيل )األسطر(تتطلب سرعة إيقاعية متميزة تعكسها بعض اجلمل احلوارية 

  .نوع من التكثيف الصويت واملوسيقي معا
، حيث "والبقية تأيت..أحبك..أحبك:"ويتجلى هذا التناوب اإليقاعي يف قصيدة نزار قباين

ينبع السرد يف بداية القصيدة من ذات الشاعر، خالقا بذلك إيقاعا بطيئا ارتكز على الوصف، مث 
ما لبث أن تفاعل احلدث داخل القصيدة ليصل إىل مستوى التساؤل واحلوار املباشر، فازداد 

سرعة، مث عاد بعدها إىل مستواه األول حني رجع الشاعر إىل مستوى السرد من جديد،  اإليقاع
  :يقول 

حديثك سجادةٌ فارسيه...  
  ...وعيناك عصفورتان دمشقيتان
  ...تطريان بني اجلدار وبني اجلدار

  وقليب يسافر مثل احلمامة فوق مياه يديك، 
ويأخذ قيلولةً حتت ظل السوار...  

  ...وإين أحبك
  ن أخاف التورط فيك، لك

  أخاف التوحد فيك، 
  أخاف التقمص فيك، 

                                                
مرثیة العمر الجمیل، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سلسلة مھرجان القراءة للجمیع، . ـ حجازي ، أحمد  عبد المعطي  (1)

  65- 63، ص 2003القاھرة، 
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  فقد علمتين، التجارب أن أجتنب عشق النساء، 
  ...وموج البحار

                  ***  
 ،لك الشاي دعيين أصب  

  أنت خرافية احلسن هذا الصباح 
  وصوتك نقش مجيل على ثوب مراكشية 

  وعقدكِ  يلعب كالطفل حتت املرايا
  ويرتشف املاء من شفة املزهريه

  دعيين أصب لك الشاي، هل قلت أين أحبك ؟
ألنك جئت هل قلت أينّ سعيد  

  وأن حضورك يسعد مثل حضور القصيدة 
  ...ومثل حضور املراكب والذكريات البعيدة

  ...دعيين أترجم بعض كالم املقاعد وهي ترحب فيك
  وهي تفكر يف شفتيك

  ...داًدعيين أضيفك حرفا جدي
على أحرف األجبديه  

  دعيين أناقض نفسي قليال 
وأمجع يف احلب بني احلضارة والرببريه...  

                  ***  
  أأعجبك الشاي ؟

  ـ ترغبني ببعض احلليب ؟
  ـ وهل تكتفني دوما ـ كما كنت دوما ـ بقطعة سكر ؟

  ...أكرر للمرة األلف أين أحبك
  سر ؟كيف تريدين أن أفسر ما ال يف

  وكيف تريدينين أن أقيس مسافة حزين ؟
  .)1(...يزداد يف كل يوم مجاالً ويكرب...وحزين كالطفل

  
                                                

  207-203، ص 1979، منشورات نزار بیروت ، 2األعمال الشعریة الكاملة ،ج. ـ قباني، نزار  (1)
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أما عندما يكون السرد احلواري يف بداية القصيدة فإا جتيء أكثر كثافة وإيقاعية، حيث 
ة    وتبىن الواقعة الشعوري.تفتح أفق احلوار الضمين مع القارئ وتشركه يف رسم املشهد الشعري

يف منوذج للشاعر حممد الفيتوري يف  اواالنفعال مع اإليقاع املوسيقي آلليات احلوار، نقرأ هذ
، اليت توزعت على مخسة مقاطع جاءت الثالثة األوىل مقاطع ذات إيقاع "مات غدا"قصيدته

حواري، واملقطعان األخريان إيقاع سردي؛حيث يتصارع اإليقاع يف اجلمل احلوارية خالقا نوعا 
من التكثيف اللغوي والتشكيل الصيغي التفاعلي، خاصة عندما متتزج صيغة التعجب يف املقطع 

  :األول مع الشعور باحلسرة واألمل ومرارة الواقع يقول 
    1املقطع 
  ...! يا ابين

   اجلند بوجهك احلبيب ترى أين معىن
  نشقة الطيوبو...فحرموين مشة الثوب

  القشيبيف شبابه ...ما أمجل ابين...اهللا
  كأمنا ميشي على كلّ عواطف القلوب 

  ابين ؟
  وأوصد السجان باب سجنه الكبري 
  وزخرفت سلسلة راح جيرها اخلفري
  وأار كرياح يلف الليل بالنحيب

  
  2املقطع 

  وأنت يا أيب 
  ألن تعود يل قبل الشتاء ؟
  ...إنا مجيعا مل نزل نبكي

  نضج يف البكاء 
  أنا، واخويت وأمي 

  واملساء يف الصباح 
  فعد لنا

  كي ال يسمونا يتامى فقراء
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  كم مرة سألت كل الناس يف حزن شديد 
  !أيب برئ 

  فلماذا صفّدوه يف احلديد ؟
  ...فأطرقوا

  كأم مجيعا سجناء
  

  3املقطع 
  وذات يوم طرقوا الباب ومروا داخلني 

  من أنتم ؟
  ماذا تريدون ؟
  وماذا حتملون ؟

  ون أما كفاكم أم وراء قضبان السج
  لكنهم ألقوا إىل قرب اجلدار جثته
  وحدقت يفَّ وجوه الذكريات امليته
  وجففت مدامعي دموع اآلخرين
  غدا مير موكب اجلوع بدربنا القذر

  القحط  تفاخضوضري يا سنوا
  ...وانزل يا مطر

  أغرق حقول األرز والقمح
  وأغرق النهر

  وأمسح بكفك الرمادية أحزانَ الشجر
  غلةُ احلصاد يل ال بد أن تصبح يوما 

  وتصبح السماء واألرض وجمرى اجلدول
  وتنتهي جماعة التراب

   )1(! والبشر 
  

                                                
-102، ص1998األعمال الشعریة الكاملة، المجلد األول، الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة . محمدـ الفیتوري،   (1)
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  : إيقاع األفكار §
ال أعتقد أن األصوات احملددة هي وحدها اليت ختلق اإليقاع داخل القصيدة، مبعزل عن 

لها موسيقية القصيدة توجد يف هيك"األفكار املتضمنة يف جمموع احتاد هذه األصوات، ألن
وهذا اهليكل يتألف من منطني، منط األصوات، ومنط املعاين الثانوية اليت حتملها األلفاظ . كوحدة

وهذان النمطان متحدان يف وحدة ال ميكن انفصامها، فمن اخلطأ اإلدعاء بأن موسيقى الشعر 
رد ال حيمل فالصوت ا.)1("تنشأ من صوته ارد بصرف النظر عن معناه األول أو معانيه الثانوية

إيقاعا إالّ إذا ارتبط بداللة، واحتوى مجلة من احملموالت الفكرية النابعة من جتربة الشاعر 
ومستوى صياغته السياقية، فاألفكار هي اليت متنح األصوات اردة إيقاعات موسيقية، األمر 

اء يف اإليقاع، يستدعي قدرات شعرية خالقة معززة بوعي مشويل قادر على تنشيط قوة اإلحي"الذي
وقد يصل الشاعر إىل اتباع طريقة تشبه طريقة التأليف املوسيقي اليت جتعل من القصيدة موسيقى 

  .)2("أفكار
وقد استخدم الشعر العريب احلديث هذا النوع من اإليقاع، لتعويض اإليقاع النمطي 

ق إيقاع داخلي أكثر التقليدي املفقود، فتأخذ الفكرة داخل القصيدة دورا موسيقيا يهدف إىل خل
باستخدام موسيقى الفكر اليت تعتمد على التوازن           "انسجاما مع الوحدات الصوتية اردة، 

إىل جانب ترديد السطور والكلمات واألفكار يف .والترادف والتباين والتنظيم التصاعدي لألفكار
يل احلديث واملعاصر داخل إطار رمزي متفّرد يعكس خصوصيات التشك)3("جمموعات متنوعة

للقصيدة العربية، حبكم أن هذا اإليقاع ال يتشكّل إالّ ضمن سياقات حمددة من التشكيالت 
ينبعث إيقاع األفكار أساسا من "اللغوية احململة جبملة من املدلوالت املكونة لنسيج القصيدة، حيث
إيقاع خفي يتشكّل يف النفس من  طبيعة القيم الرمزية وفعاليتها اليت حتويها املفردات، وهو عادة

، ويتضح هذا يف الكثري من النصوص )4("خالل التأمل واالستغراق يف عامل النص وأجوائه اخلاصة
الشعرية العربية اليت ترسم األفكار وفق الرؤيا والتخييل، لتخلق أمام املتلقي سبيل مقاربة تلك 

                                                
  .23، ص 1971، مكتبة الخانجي، دار الفكر،القاھرة،2قضیة الشعر الجدید،ط. ـ  النویھي ، محمد   (1)
  .52ة والبنیة اإلیقاعیة ، ص القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللی.ـ عبید، محمد صابر   (2)
، عالم الكتب، القاھرة 1حركة التجدید في موسیقى الشعر العربي الحدیث، ترجمة سعد مصلوح،ط. ـ موریھ، س   (3)

  .140،  ص 1969
  .53المرجع السابق، ص .ـ عبید ، محمد صابر   (4)
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ذيُ يعجل بظهور مستويات متزامنة أخرى األفكار بناء على مستويات التلقي املختلفة، األمر ال
  : من اإليقاع الفكري، يقول أدونيس

  ثدي النملة يفرز حليبه ويغسل اإلسكندر
  الفرس جهات أربع ورغيف واحد  

   )1(والطريق كالبيضة ال بداية له 
يبدو غموض املقطع السابق ألدونيس ناجتا عن الصيغة املعقدة املركبة للوعي احلداثي، غري 

ن األمر ليس كذلك، إذ إنه ناتج، يف تقديري، من التعامل الذهين ال اجلمايل مع األشياء من أ
جهة، ومع اللغة واإليقاع املوسيقي من جهة أخرى، فالنملة بدأا املتواصل تعلم اإلسكندر 
املقدوين كيفية اخلروج من اإلحباط الذي ختلفه فيه صعوبة طريق الفتوحات، إا تفرز حليبها 

اليت ال ) كالبيضة(وتغسله من اليأس الذي يوحي إليه بأن الطريق ال يكاد ينتهي، فهو كالدائرة 
يف حني ) الفرس جهات أربع(وما يعمق هذا اليأس أن العامل واسع جبهاته األربع.بداية وال اية هلا

هذا  فكيف له، إذن أن يوزع) رغيف واحد(أن اإلسكندر املقدوين ال ميلك سوى عمر واحد 
  .برغيف واحد فحسب؟)العامل(الرغيف على تلك اجلهات ؟ أو كيف يتمكن من ترويض فرسه 

لقد أراد أدونيس من كل هذا التشكيل الرؤيوي والفكري املعقّد، أن يؤكد إمكانية 
اكتشاف هذا الوجود معرفيا، على الرغم مما يكتنفه من أسرار، فظهر نوع من اإليقاع الفكري 

مل ذهين، فلسفي، ال مجايل، صيغت خالله الرؤى وفق مناء ذايت غامض أسهم يف القائم على تعا
  .تشكيل إيقاعية معينة تصدر عن رموز النص وأفكاره
الذي يقول "حممد عمران"للشاعر "شهريار"ويشع هذا النوع من اإليقاع أيضا يف قصيدة

  : يف أحد مقاطعها 
هو شهريار  

يف مقلتيه وال أمري ال فارس  
  جه مهزومٍ صغريهو و

  ملقى بأرصفة احلياةْ
يف أضلعي ختتنق املدينه  
تتساقط الشوارع احلزينه  

                                                
  .177ص  1971، دار العودة 2اآلثار الكاملة، م . ـ أدونیس  (1)
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من الغبار والغباوه ميوت تاريخ  
  )1(يف أضلعي مقربةٌ، ر من الضراوةْ

تشع من املقطع صورتان متناقضتان، الصورة األوىل هي صورة شهريار وشهرزاد ألف ليلة 
دية العربية القدمية، رغم أن حضورها داخل النص ال يتعدى احلضور وليلة كما تنقلهما السر

اإلشاري إالّ أن هذا احلضور استدعى إىل الواجهة صورة ثانية هي صورة شهريار القرن العشرين 
الذي خيرج يف اية القصيدة مهزوما ضائعا، ليعبر عن حالة من الضياع أودت به إىل ما صار 

ا خمتلفة عن اية شهريار الليايل، فلم يبق من شخصية شهريار سوى عليه، إن اية شهريار هذ
اليت تظل عالقة يف ذهنية املتلقي بني النص الرحم والنص الوليد،      ةاالسم وبعض اخلصائص الثابت

تنهض بعض القصائد احلديثة يف تشكيل "وهذا من شأنه أن يستدعي حضور إيقاعية فكرية فقد
العامة للنص، على جمموعة من البىن الصغرية اليت تستقل  ةم البنية اهليكليرؤاها الذهنية على تقسي

  .)2("يف عواملها الداخلية اخلاصة ، وتبعث يف اشتراكها بسياق البنية العامة إيقاعا منشؤه األفكار
  
  
   : القافية -3

ىل مراحل إ"تطور البناء الفين يف القصيدة العربية "أشار الدكتور الربعي بن سالمة يف كتابه
مرت بعدة مراحل، متظهر ) القافية(تشكيل القافية يف الشعر العريب احلديث، حيث أكد على أا
مرت القافية، خالل جتارب القصيدة : "خالهلا التشكيل التقفوي وفق آليات إجرائية خمتلفة، يقول

ع احتفاظهم اجلديدة، بعدة مراحل، فقد رأينا أصحاب الشعر املرسل وهم يتخلون عن القافية م
بالوزن، وهم يف احلقيقة إمنا ختلوا عن وحدة الروي فقط، ألن مفهوم القافية، كما هو معروف، 

و رأينا احملاوالت األوىل ملا مسي بالشعر املنثور، و قد ختلى فيها . أوسع و أمشل من مفهوم الروي
 يكتب هلا االنتشار أصحاا عن الوزن و القافية معا، ولكن هذه احملاوالت األوىل بنوعيها مل

الواسع، وإمنا كانت مبثابة متهيد فتح الباب ملا سيتلوه من احملاوالت الناجحة عرب قصيدة التفعيلة؛ 
اليت تنوعت فيها القافية وتنوعت أنظمتها بتعدد قصائدها، كما تنوعت بشأا آراء النقاد 

                                                
، 72، ص ص 1968أغاني على جدار جلیدي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، . عمران، محمدـ   (1)
73.  
  .55القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة ، ص .ـ عبید، محمد صابر   (2)
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فمنهم من . ام القصيدة القدميةوالدارسني، تبعا ملوقفهم من القصيدة اجلديدة ودرجة تعلقهم بنظ
يعتربها ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، ومنهم من يعتربها عبئا يستحسن التخلص منه، ومنهم 
من يكتفي بقبوهلا، إن جاءت يف مكاا املناسب، وال يكلف نفسه أو غريه عناء البحث عنها أو 

  )1(."اجلري وراءها
من القافية املوحدة مبفهومها الكالسيكي،  وقد طالبت نازك املالئكة بضرورة التحرر

ضمن نظام القصيدة القدمية، القائمة على تساوي عدد التفعيالت يف الشطر أوال والبيت ثانيا،  
يفتقد إىل اخلصائص ) احلر(وعندما كان الشعر اجلديد.فيتساوي طول األبيات الشعرية يف القصيدة

لقافية املوحدة أو املنوعة ضرورة من ضرورات السابقة، وكانت أسطره متغرية الطول، أضحت ا
خلق اإليقاع املوسيقي العام أمام املتلقي، رغبة من الشاعر يف رصد أكرب قدر ممكن من التجاوب 

   )2(".القافية يف الشعر احلر كلمة يستدعيها السياق النفسي، واملوسيقي للقصيدة"مع شعره، ألن 
  ":أحزان املدينة السوداء"ن قصيدةيقول الشاعر حممد الفيتوري يف مقطع م

  على طرقات املدينة 
  إذا الليل عرشها بالعروق 
  ورش عليها أساه العميق 
  تراها مطأطئة يف سكينة 

  حمدقة يف الشقوق 
  فتحسبها مستكينة 
  )3(! ولكنها يف حريق 

رصد أول ما نالحظه يف هذه القطعة هو الدور البارز الذي لعبته القافية املنوعة يف 
أحاسيس الشاعر، ونقلها بأمانة إىل املتلقي دونَ أن نشعر مبلل التكرار مبفهومه الكالسيكي، بل 
أصبحت القطعة عبارة عن وحدة شعورية متكاملة تنقل لنا مآسي املدينة السوداء اليت طاملا 

  .ناشدت السالمة يف واقع استعماري طاغٍ

                                                
 107 تطور البناء الفني في القصیدة العربیة، ص. ابن سالمة،الربعي -  (1)
  .181في نقد الشعر العربي المعاصر، ص . ـ الصباغ ، رمضان   (2)
  65، ص 1998األعمال الشعریة الكاملة، المجلد األول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، . ، محمد يـ الفیتور  (3)
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تقليدي والنمطي ضمن معمارية التشكيل من هنا استغىن الشاعر عن القافية يف وضعها ال
لكنه ألزم نفسه مقابل ذلك بنوع من القافية املتحررة، تلك اليت ال تربطه بسابقاا أو "القدمي،

الحقاا، إال ارتباط توافق وتآلف، دون اشتراك ملزم يف حرف الروي، وبذلك صارت النهاية 
سطر الشعري هي القافية من حيث أا النهاية اليت تنتهي عندها الدفعة املوسيقية اجلزئية يف ال
ومن هنا كانت صعوبة القافية يف الشعر اجلديد، .الوحيدة اليت ترتاح إليها النفس يف ذلك املوضع

وتتجلى هذه القيمة الفنية يف تلك األبعاد اجلمالية اليت خيلقها .)1("وكانت قيمتها الفنية كذلك
عما بالروح النابضة ضمن إيقاع موسيقي بسيط، وقافية الشاعر ويعرضها أمام املتلقي عرضا مف

موحدة  وسهلة على األذن، تؤدي غاياا الوظيفية ضمن سياقات النص اجلمالية والفنية 
وهي على تفعيلة "طوق اليامسني"واالجتماعية املختلفة، يقول نزار قباين يف مقطع من قصيدة

  :الكامل
  وحملت طوق اليامسني 

  الرننييف األرض مكتوم 
  كاجلثة البيضاء تدفعه مجوع الراقصني 

  ويهم فارسك اجلميل يأخذه فتمانعني 
  ...وتقهقهني 

  )2(ال شئ يستدعي احنناءك، ذاك طوق اليامسني 
استطاع نزار يف القطعة السابقة أن يشحن كلمات مألوفة باالنفعاالت واملشاعر عن طريق 

ن الكلمة يف السياق النثري عادة ما تأخذ الداللة تفجري الطاقات الكامنة يف الكلمة ذاا، أل
وهكذا جند اإليقاع ."املعجمية، بينما تتفاعل صورها وإحياءاا كلما اقتربت الكلمة من الشعر

الشعري يثرى باستخدام إمكانيات الكلمات الصوتية، كما يثرى باالستخدام اخلاص بتنويع       
ي ونوع التفعيلة املستخدمة، وكل هذا يتضافر مع غريه التفعيالت وتعددها، وطول السطر الشعر

من إمكانيات أخرى أتاحتها القصيدة احلرة مثل التضمني والتكرار والتدوير، من أجل إثراء 
  .)3("اإليقاع واستنفاد كل ما له من إمكانيات من أجل القصيدة

                                                
  .59الشعر العربي المعاصر، ص . ـ إسماعیل، عز الدین   (1)
         235، ص 1عمال الشعریة الكاملة، ج األ.ـ قباني، نزار   (2)
  194في نقد الشعر العربي المعاصر، ص. الصباغ، رمضان -  (3)
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فية استخداما يف الشعر وقد توصل الدكتور حممد صابر عبيد بعد استقراء فاحص ألكثر أمناط القا
  :)1(العريب احلديث، إىل تقسيم أمناط القافية على النحو اآليت

  
  أمناط القافية يف القصيدة احلديثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  ):املوحدة(القافية البسيطة  §

تقوم هذه القافية على قافية واحدة من بداية القصيدة حىت ايتها، فاقتربت أكثر من منط 
وقد تكون املرحلة األوىل اليت ولدت فيها القصيدة احلرة من أكثر املراحل "التقليدية القدمية، القافية

استئثارا ذا االستخدام وذلك ألن الروح التراثية الفنية مازالت هي املهيمنة، كما أن روح التمرد 
   )2("واالنفالت من قيود الشكل ما زالت يف بدايتها

  :ىل ثالثة أنواع هيوتنقسم القافية البسيطة إ
  :السطرية ) التقفية ( القافية _ أ 

هي التقفية اليت يعتمدها السطر الشعري على أساس تكرار قافية موحدة يف كل سطر 
وغالبا ما تكون ."شعري، قد تتعاقب تعاقبا ال انقطاع فيه، وقد تنقطع بني احلني واآلخر

من أكثر دواعي استخدام هذا النوع من  األسباب الغنائية والتطريبية واإليقاعية الصرف، هي
ونالحظ هذا يف شعر الرواد يف مرحلة اية األربعينات وبداية اخلمسينات من . )3("القافية 

                                                
 وما بعدھا 96القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة ، ص .عبید، محمد صابر  -  (1)
  ـ المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا  (2)
  .97ـ المرجع نفسھ ، ص  (3)

 القافية املركّبة املنوعة  القافية البسيطة املوحدة

 التقفية احلرة املقطعية التقفية السطرية

 التقفية احلرة املتقاطعة تقفية اجلملة الشعرية

 التقفية احلرة املتغيرة التقفية املختلطة
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القرن املاضي، حيث حافظ الكثري منهم على الصياغة وفق التقفية السطرية البسيطة، يقول 
  " :ستانلي فيل"حممد الفيتوري يف قصيدة 

  انيف ستانلي فيل دخ
  والشمس على احليطان

  والسيف التارخيي، وقبعة القرصان
  ودم اإلنسان 

  مازال دم اإلنسان
  الزجني العريان

   يف عروة أوربا املومس نيشان
  يف شعر بغاياها
  عطر ودهان

          ***  
  ياستانلي فيل 
  سقط اإلجنيل 

  يف أقدام الفاشيست
  ...لصوص الغيل

  سقطت رايات اجليل
  ل سبيل ووقفت هلم يف ك
  تتلقني الطوفان

  ولو مومبا ما بني يديك قتيل
  يا استانلي فيل"الكنغو"يا لؤلؤة

  الظل ثقيل 
  ...الظل بطئ اخلطوة
  .يستلقي اجلدران

  الظل األبيض والظل األسود
  ظل اخللجان املرجانية والوديان
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  وحبال السفن املشدودات
  )1(إىل الشطآن 

اليني مها األلف املمدودة والنون، وتتكرر عرب تتألف قافية املقطع األول من صوتني متت
وهذا ما عجل بإدراك نوع ). النون(األسطر الثمانية للمقطع مع تكرار نفس حرف الروي

قافية املقطع الثاين عن قافية املقطع  فوال ختتل. الرتابة اليت تسيطر على إيقاع هذه التقفية
د جاءت مؤلَّفة هي أيضا من صوتني األول إال باختالف األصوات املكونة هلا فقط، فق

يف مثانية أسطر، رغم حماولة الشاعر التالعب بالنظام التقفوي السطري )الباء والالم(متتاليني مها
، ولكن )من املقطع الثاين 16، 14، 12، 7السطر(للمقطع من خالل تنويع القافية يف أسطر أخرى

ة يف املقطع األول، ولعل السبب الرئيس حماولته مل خترج عن إطار إعادة رسم التقفية السطري
يف هذا هو رغبة الشاعر، يف تقديري، يف خلق منط إيقاعي متميز، يشد املتلقي للنوع الشعري 
اجلديد أكثر من رصد الغايات الداللية يف القصيدة ونقلها وإجالئها، وذلك ما مل يوفق منط 

  .القافية السابق يف صهرها 
هلا يف هذا النوع من التقفية عند الشاعر املصري أمل دنقل،   وتبلغ الرتابة أعلى مستوى

العينان "الذي مل يكتف بتقفية سطر القصيدة، وإمنا راح يقفي أجزاء من السطر يف قصيدته
  : اليت أضحت قصيدة تقفوية بامتياز يقول "اخلضراوان

  العينان اخلضراوان
  مروحتان 

    يف أروقة الصيف احلران
  أغنيتان مسافرتان

  أحبرتا يف نايات الرعيان 
  بعبري حنان

  بعزاء من أهلة النور إىل مدن األحزان
  سنتان

  وأنا أبين زورق حب
  ميتد عليه من الشوق شراعان

                                                
  .313، 312األعمال الشعریة الكاملة، المجلد األول، ص ص . ـ الفیتوري   (1)
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  كي أحبر يف العينني الصافيتني
  )1(إىل جزر املرجان

  
  اجلملة الشعرية  ) تقفية ( قافية _ ب 

ة االستقاللية املوسيقية، النابعة من قدرة تقوم اجلملة الشعرية يف القصيدة احلديثة على ثنائي
الشاعر على رصد احلالة الشعورية املدعمة باملوقف والتجربة، وفق متطلبات التعبري والداللة 

ال جيب أن  اداخل بنية القصيدة، وعلى تضمني هذه احلالة الشعورية حسا وإيقاعا موسيقي
. اجلملة الشعرية ذاا إىل مجلة ثانية وثالثة ينفصل عن احلالة نفسها، إالّ عندما يتعدى بداللته

بفعل دقته ووضوحه أن يتكرس ويكتسب قوة  -اجلملة الشعرية  -استطاع مصطلح "فقد
حضورية مهمة يف عملية املعاجلة النقدية، اليت تتخذ من الشعر جماال لعملها، كما استطاع أن 

شعرية يف داللتها املصطلحية بنية واجلملة ال.يستقر خارج دائرة الغموض واللبس والضبابية
واستقالليتها ليست استقاللية داللية .مكتفية بذاا، وقد تكون سطرا أو جمموعة سطور شعرية

بل استقاللية موسيقية، إذ أا تعتمد  على الدفقة الشعورية اليت تتناسب يف طول موجتها مع 
، ومع طول النفس عند الشاعر املوقف النفسي والعاطفي والفكري للتجربة الشعرية من جهة

حيث تعمل القافية داخل اجلملة الشعرية على تشكيل املوسيقى والربط . )2("من جهة أخرى
الداليل بني اجلمل وخلق البنية الداللية العامة للقصيدة خاصة إذا كانت القافية بسيطة 

هذا ما نسجله يف ومشتركة بني خمتلف اجلمل الشعرية يف القصيدة من البداية إىل النهاية، 
  :للشاعر بلند احليدري مثال حيث يقول "حلم"قصيدة

  أنت يا من حتلمني اآلن
  ؟....ماذا حتلمني

  بالدروب الزرق
  بالغابة

  باملوت مع الكون الذي ال تفهمني

                                                
  . 98،97، ص ص 1985، دار العودة ، بیروت 2األعمال الشعریة الكاملة، ط. ـ د نقل، أمل   (1)
  .105 ،104القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة ، ص ص .ـ عبید، محمد صابر   (2)
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  ولعلي اآلن شئ
  غابة

  أو ذلك الدرب 
  أو املوت الذي ال تفهمني

  ولعلى
  قبضة ختنقك اآلن
وعني ال تلني  

  قارس يندس يف قلبك من حنيأو شتاء 
  حلني

  مث ماذا ؟
  أنت يا من حتلمني اآلن

  ؟...ماذا حتلمني
  و غدا إذ تدركني الفجر

  ؟...ماذا تدركني
  كنت حلما والليل بال معىن كأيام السجني

  وتالشيت مع الدرب 
  مع الغابة

   )1(واملوت الذي ال تفهمني
راوح بني السطرين وثالثة أسطر      تتوزع القافية على تسع مجل شعرية خمتلفة الطول تت

، أما باقي القوايف "حتلمني"، واثنان منها بتقفية أخرى"تفهمني"وانتهت ثالثة منها بقافية واحدة
، وقد مكَّن توزع اجلملة الشعرية على أسطر "ال تلني، حلني، تدركني، سجني"فهي متنوعة

ضافة إىل استخدام أسلوب االستفهام خمتلفة العدد من كسر رتابة القافية السطرية املبسطة، إ
  ).؟..ماذا حتملني ؟، ماذا تدركني ؟، ماذا تفهمني(يف رسم اجلملة وطرح الفكرة أمام املتلقي

  

                                                
  .81، 80، ص 1974، دار العودة، بیروت 2أغاني المدینة المیتھ،ط.ـ  الحیدري ، بلند  (1)
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وترتقي قافية اجلملة عند أمحد عبد املعطي حجازي إىل مقام أكثر متاسكا ودقة وإحكاما 
ا منوذج تقفوي ناجح، مع أن يف البناء، خترجها من احتمال إحداث رتابة، وتقدمها على أ

 ىالواقع الشعري الراهن قد أمهل بقدر كبري هذا النوع من التقفية قياسا إىل األمناط األخر
  " :كائنات مملكة الليل"من ديوانه"سفر"األكثر حداثة وتنوعاً، يقول الشاعر يف قصيدة

  بينما يتغير لونُ الشجر
هاملسافات يف حبر هدأت يتوغلَ طري  

  باخليوط اليت تتقاطع يف خضرة السهلِ عالقا
  أو تتوازى

  !ويتصلُ البحر بالليل، ينقص وجه القمر 
  زمن من مطر
  من رذاذ رتيبٍ

  يسح بغري انقطاع
  أيف الليل، أم يف النهارِ
  !ترى كان هذا السفر 
مدنٌ للعبور فحسب  

  وأرصفةٌ للصدى املعدينّ
ويف املدن اهلامشية ما يوقظ الذكريات  

وبني القُرى ومدافنِها شبه  
يف العشب درب ثَم  
  ومتسع ملرور الرياحِ

وبني القرى ومدافنها ينفذُ الضوء يف ورق الشجرات  
 وال يتجسد!  

مرئية بينهما شهوة غري  
  لفحةٌ من بياض الطالء الذي يتردد بني البيوت

  وبني املقابرِ
  !مرجتفا يف مياه النهر 
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  اآلنَالتفاصيل تفقد أمساءها 
  واللحظات اليت سرقتين انتهت

  والذي كان يفصل ما بيننا خيتفي
تسكت مثلَ نافورة  

مث نبقى على الطرفني يواجه كلٌ أخاه وال يتقدم  
ـُّهذا اجلمالُ الذي ظلَّ حمتفظاً بالصبا   يا أي
ـُّهذا اجلمال الذي ظلَّ حمتميا باحلجر    )1(! أي
شعرية يتراوح عدد أسطرها بني مخسة واثين عشر  تتكون القصيدة السابقة من أربع مجل

  : سطرا على النحو اآليت
 مخسة أسطر : اجلملة الشعرية األوىل والثانية  - 
 اثنا عشر سطرا: اجلملة الشعرية الثالثة  - 
 سبعة أسطر : اجلملة الشعرية الرابعة  - 

ى ويتحدد حبيث حتقق كل مجلة من اجلمل السابقة وحدة موسيقية مستقلة عن اجلملة األخر
مبدى استرسال املوقف النفسي والعاطفي، والرؤيا الفكرية والتجربة الشعرية عند ) اجلملة(طوهلا 

الشاعر، وهذا شأن اجلملة الثالثة من القصيدة اليت جاءت يف اثين عشر سطرا، ألن الدفقة 
ين عشر من اجلملة الشعورية املتجلّية كبنية داللية واحدة، مل تستقر أو دأ إالّ عند السطر الثا

، الذي جاء كنتيجة حتمية وتسلسلية فكرية ونفسية انطلق منها "مرجتفا يف مياه النهر"الثالثة، 
، ليصل إىل ..."التفاصيل تفقد أمساءها اآلن"الشاعر لرسم معامل السطر األول من اجلملة الرابعة

ـُّهذا اجلمالُ الذي ظلَّ حمتميا باحلجر "النهاية   !".أي
إالّ أا ارتبطت يف ايات اجلمل بصيغة "قمر، سفر، ر، حجر"ن أن القافية موحدةوبالرغم م

التعجب اليت أمدت اجلملة الشعرية باالستمرارية يف طرح الرؤيا، واِإلشكال، وإشراك املتلقي يف 
  .احتضان التجربة

د الوظيفة بع -ويشيد الدكتور حممد صابر عبيد يف نفس اال بالوظيفة البالغية للقافية 
  :اليت يقول فيها "توقعات"عند أمحد عبد املعطي حجازي يف قصيدة - اإليقاعية 

  وتكون أمسيةٌ 
                                                

  .215-213، ص 2003كائنات مملكة اللیل، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة . ـ حجازي ، أحمد عبد المعطي   (1)
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مطر  
كخيط الغزل يقطعين، وأقطعه  
  وشوارع تنصب يف جسدي

  ! وأَعربها 
البللُ الصقيلُ به ويكون ضوٌء يلعب  

  يفرقه و جيمعه
  ويكون ر يقتفي أثري 
  ألصداِء يدفعين، وأدفعهوريح مثقلٌ بالغيمِ وا
  )1(!أُضيعه ...ويكون أينِّ حني ألقاه
القصيدة مكونة من أربع مجل شعرية تنتهي مجيعا بقافية واحدة مكونة :"....فيعلق قائال 

،           )أقطعه، جيمعه، أدفعه، أضيعه(من صوت العني املضموم، زائد اهلاء املشبعة بالضم وهي
بنية على منطني من املطابقة، األوىل مطابقة تامة يف الصورة واألداء فقط   وهذه التقفيات األربع م

يقطعين، أقطعه، يدفعين، ( والثانية مطابقة تامة يف األداء فقط ) يغرقه، جيمعه، يدفعين،وأدفعه( 
وهذا اإلحكام يف صياغة التقفيات صياغة بالغية يقدم شكال جديدا لوظيفة القافية؛ففضال ). أدفعه
  )2("وظيفتني اإليقاعية والداللية فإن القصيدة هنا تقدم وظيفة ثالثة هي الوظيفة البالغيةال نع

  
  :القافية املختلطة  - ج

يعتمد الشعر احلديث هذا النوع من القافية،  فيوزعها يف القصيدة بني األسطر تارة وبني 
صد أماكن التقفيات اجلمل الشعرية تارة أخرى بكل حرية، حيث ال يلتزم التخطيط املسبق يف ر

هو النوع : "ويعرف الدكتور حممد صابر عبيد هذا النوع من القافية قائال. املختلفة يف القصيدة
الثالث من أنواع القافية البسيطة املوحدة، الذي ال يعتمد النظام الشعري على حنو مستقل وال 

الواحدة قافية موحدة ولكنها نظام اجلملة الشعرية على حنو مستقل أيضا، بل قد تأيت يف القصيدة 
وهذا ما  )3(."موزعة توزيعا عفويا ال خيضع لنظام ثابت، بل خيلط بني النظامني اآلنفي الذكر

                                                
  .212كائنات مملكة اللیل، ص . ـ حجازي ، أحمد عبد المعطي   (1)
  .109القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة ، ص .ـ عبید، محمد صابر   (2)
  .111ـ المرجع نفسھ ، ص   (3)



الفصل األول                               .........................................  الباب األول  1
  *و املتـغري يف الشعر العريب املعاصر آليات تشكيل البديل* ?  

 

  60

لعبد الوهاب البيايت أين تتداخل القافية السطرية مع قافية "إىل جواد سليم"نالحظه يف قصيدة
  :ة الكالسيكية، يقول اجلملة يف انسيابية إيقاعية قلّلت من رتابة القافية السطري

  النار يف الرماد
  واملوت يف بغداد

  ونشوة اللون وحزن الصمت واألبعاد
  والقلق الالهث واحلمى اليت تقصف يف ربيعها

  األوراد
  تشعل يف اخلطوط واأللوان والسواد

  حرائق الليل اليت ال تنطفي
  حرائق األعياد

  كانت ربيعاً أسودا
  طفولة ضائعة امليالد

  ادمل تطق الرق
  توهجت عرب جدار املستحيل

  وغد احلصاد
أطفأ الشموع من  

  من خبأ البذور يف الصقيعِ
يف قبعة احلداد والدموع  
  الشاهد القابع يف الظل

  تدىل رأسه
 1(رماد(  

بتقفية سطرية تتوزع على مدى ثالثة أسطر أين احتد صوت الدال الساكن املسبوق  ةتبدأ القصيد
  :قفية املختلطة طوال القصيدة، اليت اشتملت على التقفية اآلتية بصوت مد طويل، والزم الت

)   الرماد، بغداد، األبعاد(توزعت عرب مخسة أسطر، ثالثٌ يف بداية القصيدة: القافية السطرية - 
 ).امليالد، الرقاد(واثنتان توسطتا القصيدة بعد مجلتني شعريتني
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األسطر فيها بني السطرين وثالثة  توزعت عرب ست مجل تراوح عدد: قافية اجلملة الشعرية - 
أسطر يف اجلملة األخرية، وقد جاءت القافية املوزعة يف القصيدة قافية امسية احتفلت بدالالت 
جعلتها أكثر رسوخا وثباتا يف بنية النص، وأعطتها ثقال إيقاعيا توزع عرب مساحات شبه 

 .منتظمة، خاصة مساحات اجلمل الشعرية املتكونة من سطرين شعريني
 
  "املنوعة"القافية املركبة §

عندما قطعت القصيدة العربية احلديثة مسارا متميزا يف مسارات احلداثة الشعرية، رأت أن 
متطلبات التشكيل الشعري اجلديد، حتتاج إىل أمناط تقفية مركّبة توازي تركيبة املنت الشعري 

لبىن اإليقاعية للقافية البسيطة بغموضه ورؤاه وأسئلته الفلسفية املفتوحة، فلم يعد يف مقدور ا
أدوات الفعل الشعري، بفعل اتساع حجم الوظائف اليت تقوم ا هذه األدوات ويف "احتواء

الوقت الذي كانت هذه القافية ال تحقق يف القصيدة احلديثة سوى قدر يسري من الغىن الفين الذي 
كبة متتاز بدقة اجلمال املوسيقي             ال يرضى كثريا مستقبالت املتلقي املعاصر، فإن التقفية املر

  )1("وعذوبته
  :القافية احلرة املقطعية _ أ 

يقوم نظام املقاطع يف القصيدة العربية احلديثة على تقسيم القصيدة إىل مقاطع معينة،  
ختتلف من حيث الشكل الكتايب بني مقطع وآخر، منها ما يأيت مرقّما بأرقام ومنها ما يستعيض 

وبناء على هذا التقسيم املقطعي .رقام بفواصل وإشارات معينة ، ومنها ما يأيت خاليا منهماعن األ
تتمظهر القافية وتتشكّل يف إطار من احلرية يف اختيار التقفية واإليقاع النابعني من تواتر األبعاد 

لتجديد  فقابلية النظام املقطعي الحتواء الكثري من عناصر ا."النفسية والعاطفية عند الشاعر
والتحديث، دفع الكثري من الشعراء العرب احملدثني إىل استخدامه وتطويره والبحث يف إمكاناته 
البنائية الكبرية، وكان البد من أن ينعكس هذا الثراء البنائي الذي يتمتع به على موسيقى القصيدة 

  . )2("وإمكاناا اإليقاعية
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حتوالت حمي :"وهاب البيايت من خالل قصيدةوتتضح القافية احلرة املقطعية يف شعر عبد ال
اليت جاءت مقسمة تقسيما مقطعيا إىل مثانية مقاطع، ومرقّمة ترقيما عدديا من "الدين بن عريب

  :واحد إىل مثانية، أتناول منها أربعة مقاطع على النحو اآليت
                                 - 1 -  

  أمحل قاسيون 
  األخضر يف الدجيور غزالة تعدو وراء القمر

  ووردةَ أرشق فيها فرس احملبوب
  ومحالَ يثغو وأجبدية

  أنظمه قصيدة فترمتي دمشق يف ذراعه قالدة من نور
  أمحل قاسيون 
  تفاحة أقضمها

  وصورة أضمها 
  حتت قميص الصوف

  أكلم العصفور
  وبردي املسحور

  فكل اسم شارد ووارد أذكره، عنها أُكَىن و امسها أعين
  الضحى أندا، فدارها أعين وكل دار يف

  توحد الواحد يف الكل
  والظل يف الظل

  وولد العامل من بعدي ومن قبلي
                 - 2  -  

  كلمين السيد والعاشق واململوك
  والربق والسحابةُ
  والقطب واملريد

  وصاحب اجلاللة 
  أهدي إيلّ بعد أن كاشفين غزالة
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  مدائن األعماقلكنين أطلقتها تعدو وراء النور يف 
  فاصطادها األغراب وهي يف مراعي الوطن املفقود

  فسلخوها قبل أن تذبح أو متوت 
  وصنعوا من جلدها ربابة ووتراً لعود

  وها أنا أشده فتورق األشجار يف الليل ويبكي عندليب الريح
  وعاشقات بردى املسحور

  والسيد املصلوب فوق الصور
                - 3 -   
  إىل منفاي عني الشمس تقودين أعمى

                - 4 -  
  متلكتين مثلما متلكتها حتت مساء الشرق

  ووهبتها ووهبتين وردة وحنن يف مملكة الرب نصلي يف 
  انتظار الربق لكنها عادت إىل دمشق 

  مع العصافري ونور الفجر
  تاركة مملوكها يف النفي

  عبدا طروبا أبقا مهيأً للبيع
  وميتا وحيا
  دفاتري املاء وفوق الرمليرسم يف 

  جبينها الطفل وعينيها وومض الربق عرب الليل
  )1(وعاملًا ميوت أو يولد قبل صيحة املوت أو امليالد 

  
ست عشرة تقفية، واملقطع الثاين ثالث ) فئينها(بلغ عدد تقفيات املقطع األول جبميع فئاا

د توزع على عشر تقفيات، وقد جاءت عشرة تقفية، املقطع الثالث تقفية واحدة، أما الرابع فق
القافية يف القصيدة خليطا بني القافية السطرية الواحدة والقافية السطرية املنوعة من جهة، وقافية 
اجلملة الشعرية من جهة أخرى، فلو أخذنا املقطع األول وجدناه يشكّل كثافة تقفوية ال ختتلف 
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ة، فهي بارزة يف كل سطر تقريبا من أسطر املقطع من عن التقفية السطرية املوحدة إالّ بأا منوع
  .جهة والقصيدة من جهة ثانية

لقد تركزت تشكيلية القافية يف املقطع األول على جوهر السطر األول الذي تكرر مرتني،  كنوع 
من الالزمة املشعة بدالالت عربت عن حالة الشاعر النفسية والعاطفية، من خالل توايل التقفيات 

  ).الكل،الظل (و) أقضمها، أضمها(، و)دجيور، نور، عصفور، مسحور (قاة خلدمة الغايةاملنت
واستمر إشعاع هذه الدفقة الشعورية إىل املقطع الثاين من القصيدة فجاءت قافية منوعة  

مسحور،       )(مفقود، لعود)(جاللة، غزالة(وزعت على ثالثة عشر سطرا تكرر منها ثالثة فقط
ا يعجل مبالحظة تلك االستقاللية الواضحة للقوايف يف املقطعني، حبيث يكاد كل ، وهذا م)سور

تنوع القوايف وتالمحها ذا الشكل إمنا يعبر عن تلون الصورة "سطر ينفرد بقافيته، حيث إن
  . )1("الشعرية وحيويتها وحتوالا

   :القافية احلرة املتقاطعة _ ب
لنوع من القافية على أساس أنه نوع من التقفية  يعرف الدكتور حممد صابر عبيد هذا ا

أسلوبا جديدا يقدم على أساس حتقيق نظام هندسي معني يف توزيع "اليت من شأا أن ختلق 
القوايف، غري أن كل نظام ينتمي فقط إىل قصيدته وال يفرض قوانني على قصيدة أخرى، وال 

تحكم فيها نظام خاص تتقاطع فيه القوايف تقاطعا تتوزع القوايف داخل القصيدة توزعا عفويا، إمنا ي
هندسيا منتظما، وحىت هذا التقاطع اهلندسي خيتلف يف نظامه بني قصيدة وأخرى، وانطالقا من 

وهذه اهلندسة يف رسم خطوط التقفية يف القصيدة ...طبيعة املناخ والتجربة اليت تقدمها القصيدة، 
د وتدخل يف صميم جتربة القصيدة، لتكسب وظيفة البد أن تتجاوز حدود التخطيط الشكلي ار

   )2(".داللية تؤكد مشروعية النظام وتعزز حيويته وضرورته
لنازك املالئكة النموذج األكثر انتظاما وتشكيال للقافية يف منطها "حلن النسيان"ومتثل قصيدة

ة يف كل مقطع مع قافية التقاطعي، حبيث تتمظهر التقفية يف شكل هرمي تتقاطع فيه القافية الثاني
املقطع الثاين، وتكون القافية الرئيسة فيه، وجيري التداول التقاطعي على هذا النحو يف باقي مقاطع 
القصيدة، أين تظهر الصرامة اإليقاعية يف الدقة اهلندسية الكبرية اليت اتسم ا التشكيل التقفوي 

 :العام للقصيدة، تقول 
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ملَ يا حياه  
  طرية يف الشفاه ؟تذوي عذوبتك ال

  لـم، وارتطام الكأس بالفم مل يزل 
  يف السمع مهس من صداه ؟ 

               ***  
  ولم املللْ

  يبقى يعشعش يف الكؤوس مع األملْ
ويعيش حىت يف مرور يدي حلم  

  فوق املباسم واملقلْ ؟
               ***  

  وملَ األملْ
  يبقى  رحيقي املذاق، أعز حىت من نغم  ؟

  ومل الكوكب حني تغرق يف األفق 
جذىل للعدم فْترت  

             ***  
 قومل الفَر  

حييا على بعض اجلباه مع األرق  
  وتنام آالف العيون إىل الصباح

  دون انفعال أو قلق ؟
              ***  
  ولـم الرياح 

  ملْ تدر حىت اآلن، أنْ لنا جراح ؟
  حارمل تدركم محلتـه من ملح الب

  جلراحنا هي والنواح ؟
                ***  

وملا النهار  
ى غزارينسى بأن مدامعاً حر  
  تأىب التألق يف اجلفون املثخنة 
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  وتود لو هبط الستار ؟
                 ***  

  واألزمنه 
  كم ذكريات كم فواجع حمزنه

ت صفائحها وكم رقد الترابضم  
  فوق اخلدود اللّينه

                ***  
الغياب ولـم  

يفنت يف رمش اجلمال على هضاب  
  بعدت، على كل الوجوه الغامضات

  خلف املرامي والشعاب ؟
              ***  

 واألغنيات  
  أواه لو كانت تعيش مع احلياة
سي الغراموتظل نابضة وإن ن  

 ه املتنهدات1(وحلون( .  
ظما يف العدد بني املقاطع، فاعتمد كل مقطع جاء التشكيل التقفوي السابق تشكيال منت

 نة للقصيدة، وضمعلى قافيتني خمتلفتني توزعتا على أربعة أسطر بالتساوي مع سائر املقاطع املكو
كل مقطع قافيته األوىل يف السطر األول والثاين والرابع، أما السطر الثالث فتفرد بقافيته إىل حني 

هي القافية الرئيسة ) السابق( تصبح القافية املتفردة يف املقطع األولاالنتقال إىل املقطع الثاين، حني
يف هذا املقطع، وهكذا مع سائر املقاطع األخرى، حيث تشكّل العملية التقاطعية بناء هندسيا 

  :إيقاعيا ميكن متثله يف الشكل اآليت 
يف السطرين األول الثاين من  ، حبيث متثل القافية األوىل9إىل  1أرمز لقوايف املقاطع باألرقام من  -

، وأحافظ على هذا 2، والقافية الثانية يف السطر الثالث من نفس املقطع رقم 1املقطع األول رقم 
  :النمط التسلسلي مع باقي القوايف  يف املقاطع املكونة للقصيدة 
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 )متنهدات( 9 )غرام( 10 )حياة( 9 )أغنيات(9

  
  

 )شعاب( 8 )غامضات( 9 )هضاب(8 )غياب(8

  
  

 )لينة( 7 )تراب( 8 )حمزنة( 7 )أزمنة( 7

  
  

 )ستار( 6 )متخنة( 7 )غرار( 6 )ار( 6
  
  

 )نواح( 5 )حبار( 6 )جراح( 5 )رياح( 5

  
  

 )قلق( 4 )صباح( 5 )أرق( 4 )فرق( 4

  
  

 )عدم( 3 )أفق( 4 )نغم( 3 )أمل( 3

  
  

 )مقل( 2 )حلم( 3 )أمل( 2 )ملل( 2

  
 

 اهصد( 1 )يزل( 2 )شفاه( 1 )حياة( 1

)أ ب( 8  

)نــة(  7  

)ق( 4  

)أ ح(  5  

)آ ر( 6  

)آ ت(9  

)م( 3  

)ل( 2 1مقطع    

2مقطع   

3مقطع   

4مقطع   

5مقطع   

6مقطع   

7مقطع   

8مقطع   
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  : القافية احلرة املتغرية –ج 
يستعمل الشاعر هذا النمط التقفوي حبرية أكثر، وكثافة أوسع وأمشل من النمطيني 
السابقني، حيث ال يتقيد بنظام هندسي أو تقاطعي معني ، وإمنا ترد القوايف يف القصيدة بشكل حر 

وبالقدر الذي "تخدم الكثري من القوايف يف القصيدة الواحدة، يقترب إىل العفوية، خاصة عندما يس
مينحه هذا االستخدام التقفوي للشاعر من حرية يف توزيع القوايف على مساحة القصيدة دون 
إلزامه بنظام حمدد، فإنه يف الوقت عينه يفرض عليه مهمة حتقيق التوافق واالنسجام واالنتظام 

   )1(".املوسيقي داخل كيان القصيدة
لرتار "مالحظات يف زمن احلب واحلرب"ويتضح هذا النمط التقفوي جبالء يف قصيدة

قباين، وهي قصيدة طويلة توزعت على أربعة عشر مقطعا، أتناول منها ثالثة مقاطع هي على 
  :التوايل املقطع الثالث والرابع واخلامس، يقول الشاعر 

 - 3   -  
  ..أ الحظت ؟

  ...كيف حتررت من عقدة الذنبِ
كيف أعادت  

كلَّ مالمح وجهي القدميه يل احلرب  
  ...أُحبك يف زمن النصر

  إنّ اهلوى ال يعيش طويالً
بظلِّ اهلزميه  

- 4 -  
تنقذنا بعد طول الضياع هل احلرب  

 أشواقنا الغافيه وتضرم  
الطباع فتجعلين بدوي  
وجتعلك امرأة ثانيه  
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- 5 -  
  ! أ الحظت

  كيف اكتشفنا طفولتنا
  عد ست سننيب

  ...وكيف رجعنا أخريا
ململكة العشق والعاشقني  

  أ أحسست مثلي ؟
  ...بأن رجال املظالَّت كانوا

  على راحتيناْ...حيطون مثل احلمام 
  ...وأن جنود املغاوير كانوا
  ميرون فوق عروق يدينا

  ...أ الحظت ؟
كيف نثرنا عليهم  

عقود البنفسج واليامسني  
  ...وكيف ركضنا إليهم

  ...وكيف احننينا
أمام بنادقهم خاشعني  

  ...أ الحظت كيف ضحكنا
  وكيف بكينا

 1(وكيف عربنا اجلسور مع العابرين(  
لقد تنوعت القافية يف املقاطع السابقة تنوعاً حرا زاد من إبراز وظيفتها الداللية من جهة          

  :هة أخرى، على النحو اآليتوطرح املعادل الشعوري والعاطفي والنفسي عند الشاعر من ج
 )قدمية وهزمية ( أ : املقطع الثالث  - 
 )غافية، ثانيه ( ج )  الضياع، الطباع ( ب : املقطع الرابع  - 

                                                
  .866ـ  864، ص  1979، منشورات نزار قباني،بیروت 2األعمال الشعریة الكاملة،ج. ـ قباني، نزار  (1)
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راحتنا، يدينا، احننينا، (هـ) سنني وعاشقني، يامسني، خاشعني، عابرين ( د:املقطع اخلامس - 
ل التقفية املقطعية دون أن يضطر إىل حبيث حترر الشاعر من قيد القافية متاما، فاستعم). بكينا 

تكرارها يف املقطع التايل، إمنا راح يشكّل الواقع التقفوي بكل حرية، خاصة وأن موضوع 
اليت أمدت الشاعر بالنماء اإليقاعي، ) م1973حرب تشرين(القصيدة وسياقاا اخلارجية

رواالسترسال التقفوي  فجاءت املقاطع األخرى على هذا النمط املتحر.  
  

 

  آليات التشكيل اإليقاعي و وسائل إثرائه-4
أصبحت القصيدة يف ضوء التشكيل اإليقاعي السابق، عبارة عن جتربة إنسانية مستقلة،   

تشع منها طاقة تعبريية تشارك يف خلقها كل القدرات واإلمكانيات اإلنسانية جمتمعة، ألن 
املوضوعات املعبرة عن احلياة العامة يف موضوع الشعر اجلديد، عند الكثري من النقاد، هو تلك 

. إطار لقطات عادية تتطور باحلتمية الطبيعية لتصبح كائنا عضويا، يقوم بوظيفة حيوية يف اتمع
ومن أهم  تلك املوضوعات ما يكشف عما يف الواقع من زيف وضالل ومواطن التخلف واجلوع 

وزن والقافية هي قضية التشكيل اإليقاعي داخل وأعتقد أن القضية األساسية الثالثة بعد ال. واملرض
اجلملة الشعرية ذاا، وقد تناوهلا الدكتور عز الدين إمساعيل يف معرض حديثه عن قضايا اإلطار 

، على أساس أا الصورة الثالثة من صور التشكيل املوسيقي اجلديد، *املوسيقي اجلديد للقصيدة
سيقى السطر الشعري، حيث ميز بني السطر الشعري بعد مجاليات موسيقى البيت، ومجاليات مو

فاألول عبارة عن سطر شعري واحد ضمن جمموع األسطر الشعرية املكونة .واجلملة الشعرية
للمقطع أو القصيدة، يكتفي بإطاره اخلاص كبنية إيقاعية تصل أحيانا إىل ست تفعيالت كبرية 

ويتضح "كفعولن أو فاعلن"عيالت صغريةتف ع، وقد يصل إىل مثان أو تس"كمفاعيلن، ومستفعلن"
لصالح عبد الصبور، وهي قصيدة مؤلفة من ثالث "اخلروج"هذا جليا يف مقطع من قصيدة

، وتتضمن ثالث خشبات تشكّل مسرحها، وهي "أحالم القارئ القدمي"صفحات يف ديوان
  :تتفاعل فيما بينها متخذة شكل دائرة متحولة، يقول يف اخلشبة الثانية 

طلعةُ الصحراء ال آمن ت عليالدليلَ، حىت لو تشا  
وظهرها الكتوم  

                                                
 .وما بعدھا 69الشعر العربي المعاصر،  ص .ز الدینـ ینظر إسماعیل، ع  *
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 كاليتيم أخرج  
ا من الصحابواحد رمل أختي  

  لكي يفديني بنفسه، فكل ما أريد قتل نفسي الثقيله
ضلِّلُ الطالّبومل أغادر يف الفراش صاحيب ي  

  )1(.القدمي"أنا"فليس من يطلبين سوى
وعة من األسطر الشعرية تصل يف بعض األحيان إىل مخسة أو فاجلملة الشعرية هي جمم

كل من عاىن جتربة الشعر "أكثر، وهي كالسطر الشعري تبقى بنية موسيقية قائمة بذاا،  ألن
يعرف كيف متتد الدفقة الشعورية يف النفس يف بعض األحيان، فتبلغ حدا من الطول ال يقبله إطار 

غلق بقفل القافية، كما ال يكفيه السطر الشعري الواحد وإن امتد البيت التقليدي احملدود الطول امل
زمنيا إىل تسع تفعيالت، ومعىن هذا أن الدفقة الشعورية املمتدة ال تظفر من الشاعر ببنية موسيقية  

  )2("موحدة وموازية ومساوية هلذه الدفقة
ألسطر املكونة فهذا نزار قباين مثال، تتشكل اجلملة الشعرية لديه من تسلسل جمموع ا

للمقطع أوال، مث جمموع املقاطع ثانيا،  فالقصيدة بأكملها ثالثا، حبيث ال تنفصل احلالة الشعورية 
عنده طوال مقاطع القصيدة رغم التشكيالت اإليقاعية املختلفة عند كل مقطع، فالكتابة عنده 

موجات احلسية وعند الكثري من شعراء الشعر اجلديد ال تنفصل،يف حدود اطالعي، عن الت
وهذا ما نلحظه مباشرة عند قراءتنا للمقطع األول .والدفقات الشعورية املمتدة طول األثر الشعري

  :حيث يقول"يوميات مريض ممنوع عن الكتابة"من قصيدة
  ...، ، علَّيهممنوعة أنت من الدخول، يا حبيبيت

هممنوعة أن تلمسي الشراشف البيضاء، أو أصابعي الثلجي  
  أو تتركي يديك يف يديه...أو مسي...عة أن جتلسيممنو

  ...ممنوعة أن حتملي من بيتنا يف الشام
سربا من محام  

  ...أو وردة جوزية.أو فلّة
  ...ممنوعة أن حتملي يل دميةً أحضنهاَ

                                                
  .236، 235، ص 1986الدیوان، المجلد األول، دار العودة بیروت .ـ عبد الصبور، صالح   (1)
  .94الشعر العربي المعاصر ، ص .ـ إسماعیل، عز الدین  (2)
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  ...أو تقرأي يل قصةَ األقزام، واألمرية احلسناء، واجلنية
  ...ففي جناح مرضى القلب يا حبيبيت

  )1(...ون احلب، واألشواق، والرسائل السريهيصادر
متثل جمموع األسطر الثمانية األوىل مجلة شعرية قائمة بذاا، سيقت يف شكل ممنوعات 
متتالية إىل غاية السطر التاسع والعاشر اللذين شكال معا مجلة جواب املنع، فكان املقطع املكون 

عبارة عن مجلتني شعريتني تتفاوتان من حيث عدد  أصال من عشرة أسطر شعرية قائمة بتفعيالا
وقد جاءت مقاطع القصيدة الطويلة على هذا .التفعيالت املشكّلة لإليقاع املوسيقي داخل القطعة

ايات السطور مل تكن ايات صوتية ميكن التوقف عندها، وإمنا جاءت "املنوال، حيث أن
من الناحية  -طور سطورا شعرية تقومالوقفات خالل السطور، وعلى هذا مل تعد هذه الس

  .)2("بذاا، وإمنا حنن هنا إزاء مجلة شعرية ممتدة يتدفق فيها الشعور - الصوتية 
  
  )التضمني والتكرار والتدوير :( التشكيل اإليقاعي اجلديد ءوسائل إثرا §

  :التضمني  –أ 
ع وفتنة املتخيل ضمن يعد الشعر اجلديد فصال من التجارب بامتياز، تتداخل فيه معامل الواق

حالة من التجربة الشعرية، فالشاعر جيب أن يدرك احلياة بكل تناقضاا حىت تتولد لديه رؤى 
. الوجود، اليت تتحول إىل طاقة فنية كفيلة بأن تنتج شعرا حامال لألسئلة، أكثر مما يقدم اإلجابات

اول الشعراء إثراء جتربتهم انفجار الشكل الشعري القدمي وحتول الشعر إىل التفعيلة، ح"فمع
وقد استخدم بشكل . الشعرية عن طريق تنويع مصادر اإليقاع، فكان التضمني أحد هذه الوسائل

كونه تقنية شعرية هامة تساعد يف رصد معامل احلّس اجلمايل داخل املنت . )3("واسع يف الشعر احلر
ل على إظهار املفارقات الشعري من جهة، وتوليد طاقات إيقاعية من جهة أخرى، ألنه يعم

  .الصوتية واملوسيقية داخل القصيدة، جراء تداخل مستويني صوتيني خمتلفني يف الزمان واملكان
  
  

                                                
  .271ص  1979، منشورات نزار قباني، 2األعمال الشعریة الكاملة، ج . ـ قباني ، نزار  (1)
  .97الشعر العربي المعاصر ، ص .ـ إسماعیل، عز الدین  (2)
  . 195في نقد الشعر العربي المعاصر ص . ـ الصباغ ، رمضان   (3)
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فالتضمني عادة ما ميزج بني منطني من احلياة، حياة النص األصلي وحياة النص املتضمن  
الشاعر ادد يف ألغراض مجالية تارة وفكرية تارة أخرى، خاصة حني تتشكّل الرغبة عند 

استدعاء املوقف التراثي أو األسطوري استدعاء حضاريا ورؤيويا، ميزج فيه املاضي مع الواقع 
واملتخيل، وتبسط دالالت املاضي لصنع الصدمة احلضارية أوال واإليقاعية ثانيا، خاصة أثناء 

  .القاتصادم املشروع الفكري والرؤيوي يف التضمني،  تصادما انفعاليا ونفسيا خ
هذا ما نسجله عند الشاعر صالح عبد الصبور حني ضمن قصيدته حوارا دار بني عاشقني 

لشكسبري، فأحدث، يف تقديري، مفارقة إيقاعية أحس ا القارئ "روميو وجوليت"يف مسرحية
  :وهو يسترسل يف رصد اإليقاع العام للقصيدة، يقول الشاعر 

  
  جاريت مدت من الشرفة حبال من نغم 

نغم قاسِ رتيب الضرب مرتوف القرار  
ارنغم كالن  

أنت يف القلعة تغفني على فراش احلرير  
وتذودين عن النفس السآمه  

  باملرايا والآليل والعطور 
وانتظار الفارس األشقر يف الليل األخري  

  أشرقي يافتنيت
  !موالي 

  !أشواقي رمت يب 
  ال تقسم ال تقسم على حيب بوجه القمر...أه

  خلداع يف كل مساْءذلك ا
  يكتسي وجها جديدا

  وأنا لست أمريا، 
  .ال ولست املضحك املراح يف قصر األمري
  سأريك العجب املعجب يف مشس النهار 
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  )1(إنين خاو ومملوء بقش الغبار
وال يقف الشعر اجلديد عند التضمني من النص األجنيب، بل كثريا ما يستحضر التراث       

 استحضارا واعيا ضمن منت القصيدة، قصد لفت انتباه القارئ إىل املفارقات والشعر العريب القدمي
اإليقاعية اإلجيابية أثناء تضمني النص من جهة، وإىل استدعاء املوقف التراثي استدعاء واعيا أساسه 
الرؤية احلضارية للواقع املعيش ضمن جدلية املاضي وفتنة املتخيل، يقول الشاعر املصري أمل دنقل 

  :على لسان عنترة بن شداد العبسي "زرقاء اليمامة"قصيدته يف
  أيتها النبية املقدسة

  ال تسكيت، فقد سكت سنةً فسنةً
  لكي أنال فُضلة األمانْ

  "اخرس"قيل يل
  !فخرست وعميت، أُمتمت باخلصيان 

  أحرس القطعان) عبس(ظللت يف عبيد 
  أجتز صوفها
  أرد نوقها

  أنام يف حضائر النسيان
  عامي الكسرة واملاء وبعض الثمرات اليابسةْط

  و ها أنا يف ساعة الطعان
  ساعة أن ختاذل الكماة والرماة والفرسانْ

  !دعيت للميدان 
  أنا الذي أقصيت عن جمالس الفتيانْ
  أُدعى للموت، ومل أدع إىل االسة

  
  

                                                
 .  199نقال عن رمضان الصباغ ،  في نقد الشعر العربي المعاصر،  ص " لحن. "عبد الصبور صالح -  )1(

كر لعدم توفرھا في دیوان عبد الصبور الذي اعتمدت علیھ في ـ اعتمدُت نقل القصیدة عن المرجع السابق الذ
  . 1993النصوص السابقة وأعني األعمال الكاملة طبعة الھیئة المصریة العامة للكتاب لسنة 
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  تكلمي أيتها النبية املقدسة
   )1(.تكلمي...تكلمي

بقة كيف أن الشاعر استطاع أن يقيم حوارا ضمنيا أوال يف النص ويتضح من القطعة السا
بني عنترة بن شداد ووالده من جهة، وحوارا ثانيا بينه وبني واقعه السياسي واالجتماعي             

وما تالها من هزائم عربية أخرى على مستويات  م1967واإليديولوجي، الذي قاد إىل هزمية 
ض للتهميش، وأحادية القرار السياسي الذي عجل بالنكسة             أخرى، وموقف الشاعر الراف

  .وتبعاا
وإذا كان صالح عبد الصبور يف املثال األول وأمل دنقل يف املثال الثاين قد وفقا يف 
تقديري يف رصد النصوص وتضمينها تضمينا تفاعليا، فإن عبد الوهاب البيايت يف املثال الذي 

طع يف رأي أن يتفاعل مع النص املتضمن تفاعال إجيابيا، فجاءت الرؤيا مبتورة أعرضه اآلن، مل يست
  :من أعماقها ال واصل بينها وبني الواقع املراد التعبري عنه ، قال 

  ..كان الروم أمامي
  ...وسوى الروم ورائي

  الثلج توأنا كنت أميل على سيفي منتحرا حت
  .وقبل أفول النجم القطيب وراء األبراج 
  )2(اذا سيف الدولة وىل األدبار ؟ فلم

ويف روح ما سبق تضمني لبيت شاعر العربية الكبري أيب الطيب املتنيب حني قال يف قصيدة مدح 
  :سيف الدولة احلمداين البيت اآليت 

  أنت طول احلياة للروم غـاز            فمىت الوعد أن يكون القفـولُ            
  )3(ظهرك روم         فعلى أي جانبيك متيــــلُ وسوى الروم خلف             
  

 الـدعاء "أن يضمن مقاطع من"االستجواب"أما نزار قباين فقد استطاع يف قصيدته الطويلة
الذي عم مساجد الشام بعد النكسة، فنقل القارئ مباشرة من إيقاع القصيدة العام إىل "على العدو

                                                
  .162، 161، ص ص 1995األعمال الشعریة ، مكتبة مذبولي، القاھرة . ـ دنقل، أمل   (1)
  . 49،  48، ص1975ز، منشورات وزارة اإلعالم العراقیة، بغداد قمر شیرا. البیاتي ، عبد الوھاب  -  (2)
، القاھرة ةـ أبوالطیب المتنبي، دیوان أبي الطیب المتنبي، تحقیق وتعلیق عبد الوھاب عزام، الھیئة العامة لقصور الثقاف  (3)

  .429، ص 1995
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اسة والتحريض، فأحدث املفارقة اإليقاعية طوال اإليقاع املشحون بعاطفة النقمة والغضب واحلم
يقول يف املقطع األول . إىل باحة مسجد يكتظ باملتحمسني مثانية أسطر كاملة، نقل خالهلا القارئ

  ) :ال ميكن حذف املقطع األول عن الثاين إالّ وسقط املعىن (والثاين 
  يعرفين يف حاريت الصغري والكبري

  واحلماميعرفين األطفالُ، واألشجار 
  وأنبياء اهللا يعرفونين

عليهم الصالة والسالم  
الصلوات اخلمس...ال أقطعها يا ساديت الكرام...  

وخطبة اجلمعة ال تفوتين يا ساديت الكرام...  
من ربع قرن وأنا أمارس الركوع والسجود  

والقعود أمارس القيام  
أمارس التشخيص خلف حضرة اإلمام  

  )دولة اليهود اللهم احمق: ( يقول 
  )اللهم احمق دولة اليهود: ( أقول 
  )اللهم شتت مشلهم: (يقول 
  )اللهم شتت مشلهم: (أقول 
  )اللهم اقطع نسلهم: (يقول 
  )اللهم اقطع نسلهم: (أقول 
  )أغرق حرثهم وزرعهم: (يقول 
  .)1() أغرق حرثهم وزرعهم: (أقول 

  
  :التكرار  –ب 

يعد  يائل إثراء التشكيل اإليقاعي للشعر اجلديد هي التكرار، الذالوسيلة الثانية من وس
، يعتمد على تفاعل الصورة الشعرية البسيطة واملركّبة داخل بنية املنت زظاهرة لغوية وإيقاعية بامتيا

أن "الشعري فيخلق قيما ودالالت أسلوبية متميزة عند كل شاعر، فالتكرار يف أبسط صوره هو
                                                

  .762، ص 2ـ نزار قباني، االستجواب، األعمال الشعریة الكاملة، ج   (1)
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.    مث يعيده بعينه سواء أكان اللفظ متفق املعىن أو خمتلفا، أو يأيت مبعىن مث يعيدهيأيت املتكلم بلفظ 
وهذا من شرط اتفاق املعىن األول والثاين، فإن كان متحد األلفاظ واملعاين فالفائدة يف إثباته 
تأكيد ذلك األمر وتقريره يف النفس، وكذلك إذا كان املعىن متحدا وإن كان اللفظان متفقني 

  .)1("واملعىن خمتلفا، فالفائدة يف اإلتيان به للداللة على املعنيني املختلفني
هو اإلتيان بعناصر متماثلة :"ويعرض الدكتور جمدي وهبة الغاية الفنية من التكرار يف قوله 

يف مواضع خمتلفة من العمل الفين، والتكرار هو أساس اإليقاع جبميع صوره، فنجده يف املوسيقى 
ال، كما جنده أساسا لنظرية القافية يف الشعر، وسر جناح الكثري من احملسنات البديعية بطبيعة احل

كما هو احلال يف العكس، والتفريق واجلمع مع التفريق ورد العجز على الصدر يف علم البديع 
  . )2("العريب

اصية وتذكر نازك املالئكة يف معرض حتليلها لظاهرة التكرار يف الشعر املعاصر أن هذه اخل
األسلوبية قد بدأت يف الظهور بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة جلملة من التأثريات         

راح "والعالقات الثقافية والفكرية اليت كان هلا وقعها على البناء اللغوي للقصيدة العربية، فقد
ضحى التكرار وسيلة ، فأ)3("شعرنا يتكئ إليه اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة ال تنم عن اتزان

لغوية وفنية يلجأ إليها الشاعر لغرض إدراك األبعاد اإليقاعية لدى القارئ من جهة وتأكيد 
التموجات النفسية والعاطفية من جهة أخرى، وميكن أن تصبح عند شاعر ما ميزة أساسية من 

م بعدما عرفته على وقد قسمت نازك املالئكة التكرار إىل ثالثة أقسا. بني ميزاته الفنية املختلفة
التكرار يف حقيقته إحلاح على جهة هامة يف العبارة يعىن ا الشاعر أكثر من عنايته : "النحو اآليت
  )4(".بسواها

من هنا ميكن القول إن البنية التكرارية يف القصيدة احلديثة أصبحت تشكّل نظاما خاصا 
صميم التجربة ومستوى عمقها         داخل كيان القصيدة، يقوم هذا النظام على أسس نابعة من

وثرائها، وقدرا على اختيار الشكل املناسب الذي يوفر لبنية التكرار أكرب فرصة ممكنة لتحقيق 
التأثري، من خالل فعاليته اليت تتجاوز حدود اإلمكانيات النحوية واللغوية الصرف، لتصبح أداة 

شرط "يف النص الشعري اجلديد مل تعد جتد موسيقية داللية يف آن واحد، وذلك لكون املوسيقى
                                                

  .370، ص 1989، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد1معجم النقد العربي القدیم، ج .ـ مطلوب، أحمد   (1)
  .118، 117ص  1984، مكتبة لبنان، بیروت 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب،ط. ـ وھبة ،  مجدي   (2)

   275ص  1983مالیین، بیروت ، دار العلم لل7قضایا الشعر المعاصر،ط.ـ المالئكة، نازك   (3)
  .276ـ المصدرنفسھ، ص  (4)
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تولّدها فقط يف األوزان املعروفة أويف وزن معني، بل جتد شرط تولّدها أيضا ورمبا بشكل أفضل 
التكرار :يف تقطيعات ويف توازنات ال متناهية، جتده يف التقابل والتشاكل، يف التكرار على أنواعه

ألصوات، ملسافات زمنية لغوية، وقد يكون اللفظ حلروف بذاا أو لكلمات، والذي هو تكرار ا
  .)1("كما قد يكون املعىن هو حدود هذه املسافات أو فاصلتها

وتكرار التقسيم، )كما يفهم يف حتليلها له(التكرار البياين، أو اللفظي : وأقسام التكرار هي
يضا هذا التكرار وهو تكرار جزئي أو كلمة يف آخر كل مقطوعة شعرية من القصيدة ، مبا حيمله أ

من وظائف تعبريية ونفسية، مث أخريا التكرار الالشعوري، وهو الذي تعمل فيه العبارة املكررة 
على رفع مستوى الشعور يف القصيدة، بتكاثف الوضعية النفسية لكل من الشاعر واملتلقي على 

  )2(.حد سواء
أمثلة من أشعار البيايت،  -يف حتليلها لظاهرة التكرار يف الشعر اجلديد-وقد عرضت نازك 

بسهولته وقدرته على ملء البيت  "ونزار قباين والسياب، بشكل متواز، وأوضحت كيف أنه
ولكن من . )3("وإحداث موسيقى ظاهرية فيه، يستطيع أن يضلل الشاعر ويوقعه يف مزلق تعبريي
كرار عند الشعراء دون أن تتوسع يف التحليل بعرض مقارنات دقيقة متكنها من إدراك مميزات الت

وقد تدارك أمحد بسام ساعي هذا األمر، حينما عرض لتحليل .استشهدت بأشعارهم نالذي
الظاهرة باعتماد أسلوب املقارنة بني جمموعة من الشعراء السوريني أمثال نزار قباين وأدونيس، 

، يقول وغريمها،و استطاع أن يرجع سبب التكرار إىل مسألة املعجم اللغوي اخلاص بكل شاعر
إن لكل شاعر معجمه الشعري اخلاص، يكرر ألفاظا يتكئ عليها يف أكثر قصائده ويسوق :"

، يبقى أثرها طويال على لوحة النفس بسبب الشحنة -لو جاز التعبري - عباراته حادة املذاق
 الشعرية أو الشعورية القوية اليت غذاها ا الشاعر، من ناحية، وبسبب امتيازها احلاد عن ألفاظ

الشعراء اآلخرين وعبارام من ناحية ثانية، فإذا ما تكررت عند الشاعر نفسه بعد ذلك أحسسنا 
برنينها القدمي ما يزال يف آذاننا وأدركنا بسرعة البديهة أن تشاا ما قد وقع بني هذه القصيدة 

  .)4("وسابقاا من قصائد الشاعر
  

                                                
  .18، 17، ص ص 1987، دار توبقال للنشر، الرباط ،1في القول الشعري،ط. ـ العید، یمنى  (1)
  .290-280قضایا الشعر المعاصر ، ص .ـ ینظر المالئكة، نازك    (2)
  .291ـ المالئكة، نازك المصدر نفسھ ، ص   (3)
  222ص . 1978حركة الشعر الحدیث في سوریة من خالل أعمالھ، دار المأمون للتراث، دمشق .د بسام ـ ساعي، أحم  (4)
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فعل أمحد بسام ساعي، وقسمه أيضا إىل ومثلما قسمت نازك املالئكة التكرار إىل أقسام 
تكرار القصائد، وهو التكرار الذي حيدث فيه تشابه ظاهر بني ألفاظ قصيدتني أو :ثالثة أقسام 

مقطعني، وتكرار القصيدة حيث تكون اللفظة حمور العمل املكرر بكل مشتقاا، مث تكرار البيت 
م اليت ضمتها 1970شعار نزار قباين قبل ويف عملية إحصائية واستقرائية أل. أو تكرار العبارة

جمموعته الشعرية الكاملة يف جزئها األول، استطاع أمحد بسام ساعي أن يقف على ستة عشر 
نوعا من أنواع التكرار بأمثلتها، وخلص إىل أن نزار أستاذ هذا الفن األسلويب، بني الشعراء 

قاا يف البيت الواحد وضمن عالقات بال منازع، فهو يكرر الكلمة الواحدة أو مشت السوريني
  )1(.لغوية متعددة يبدع فيها الشاعر ليحقّق قدرا أكرب من التأثري املوسيقي 

أما  الدكتور عبد اهللا أبو هيف فقد ذهب إىل تقسيم التكرار أثناء دراسته لشعر سعد 
ملبىن واملعىن، وتكرار إىل ثالثة أقسام هي، تكرار ا"احلداثة يف الشعر السعودي"احلميدين، يف كتابه

الشكل، والتكرار اإليقاعي، الذي أعتقد أنه ال خيتلف كثريا عن تكرار املبىن واملعىن يف خلق كل 
  .منهما اإليقاع يف النص

وهو تكرار احلرف أو اللفظة أو العبارة، للنهوض بوظائف النص : تكرار املبىن واملعىن -
، وحىت يكون هذا النوع من )2(" الفعل وفيض داللتهولعل أمهها ذلك التعالق النصي بني"املتعددة

التكرار تكرارا فاعال، جيب أن يوظف بطريقة فنية ذكية، حتافظ على متانة الروابط اللغوية 
لرتار قباين اليت عاجل فيها مشكلة احلاكم "اخلطاب"وتعترب قصيدة. والتعبريية واجلمالية داخل النص

ف هذا النوع من التكرار بفعالية إجيابية، فانطلق من فعل العريب، أفضل مثال، يف تقديري، وظ
التوقيف املفاجئ وراح الشاعر يسرد علينا أحداث االستنطاق مكررا ألفاظا وعبارات مكّنت 
بشكل واضح من خلق فاعلية سردية وخطابية، راجعت املعىن واملبىن فأعطته معاين داخلية 

  :نعرضها فيما يأيت 
  : التعجب §

  يف غرفة التحقيق، عمن حرضوين سألوين، وأنا
فضحكت  

  وعن املال، وعمن مولوين
                                                

  .225حركة الشعر الحدیث في سوریة من خالل أعمالھ ، ص .ـ ساعي، أحمد بسام   (1)
  .142ص  2002، بیروت لبنان 1الحداثة في الشعر السعودي، المركز الثقافي العربي، ط .ـ أبو ھیف، عبد اهللا   (2)



الفصل األول                               .........................................  الباب األول  1
  *و املتـغري يف الشعر العريب املعاصر آليات تشكيل البديل* ?  

 

  80

فضحكت  
   )1(ومل يستجوبوين ...كتبوا كل إجابايت

  : احلسرة واألمل §
  ال ضد احلكومه...ممكن أن يكتب اإلنسان ضد اْهللا

  فاعذروين، أيها السادة، إن كنت ضحكت 
  )2(ولكنين ضحكت ...كان يف ودي أن أبكي

  : دميومة الفعل §
  كألوف البسطاء الطيبني ...كنت أصغي

  لكالم البهلوان 
  ...مث حيكي...مث حيكي...وهو حيكي

  )3(.مثل صندوق العجائب
 :دميومة القمع §

  عنترة يقيم يف ثيابنا
  ..يف ربطة اخلبز، و يف زجاجة الكوال

  ..و يف أحالمنا احملتضرة
  و يف كل فئات العملة املزورة

  قة واحدةال يتركنا دقي....عنترة العبسي
  يأكل من طعامنا..فمرة
  يشرب من شرابنا..ومرة
  يدنس فراشنا..ومرة
  يزورنا مسلحا..ومرة

  )4(!! ليقبض اإلجيار عن بالدنا املستأجرة
  

                                                
  .837ص  2األعمال الشعریة الكاملة، ج . ـ قباني، نزار  (1)
  .838ـ المصدر نفسھ، ص   (2)
  . 839ـ نفسھ ص   (3)
  227-221، ص ص1998، منشورات نزار قباني، بیروت2دیوان خمسون عاما في مدیح النساء، ط. قباني، نزار -  (4)
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أما الشاعر حممد الفيتوري فقد أعطى تكرار املعىن واملبىن خاصيتني؛ خاصية شعورية 
يقول يف .اخل النص على إثراء املخيلة وخاصية متثيلية، تساعد كل واحدة يف إطارها الداليل د

  ":حدث يف أرض"املقطع الثاين من قصيدة
  ذات يوم مل يزل يثقل بالنقمة أرواح جدودي

  ذات يوم مل يزل يزحم أيام وجودي
  وقفت أرضي ترنو للمقادير حزينه 
وقفت كامرأة تنسج أكفانا سكينه  

وقفت مطرقة الرأس مهينه  
  ظرتني أو ن...ورأت يف نظرة واحدة

  نظرة خائنة صفراء ذات أجنحه
  سفنا تزحم أعماق البحار النازحه

  سفنا تغدو، وأخرى رائحه
  سفنا مكتظة باألسلحه

  وبأبناء بالدي 
  وخبريات بالدي
  وبتاريخ بالدي

  ورأت ملء شقوق األرض آثار سياط داميه
  ورؤوسا عاريه
  ووجوها باكيه

  )1(! !يه كتل السود ا واملاش تودروبا كالقبور اختلط
  

 )تكرار اجلناس : (  ب تكرار الشكل
يفصل عبد اهللا أبو هيف القول يف هذا النوع من التكرار ضمن دراسته للشعر السعودي 

يتجه القول يف التكرار التشكيلي أو تكرار الشكل إىل اجلناس، وقد صنفه :"...احلديث فيقول
و مفردة ، كاملة أو جمزوءة، مرسومة البديعيون يف حاالت كثرية حسب رسم األلفاظ، مركبة أ

                                                
  .107، 106، ص ص  1ـ محمد الفیتوري، األعمال الشعریة، مجلد  (1)
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وهو ...على هذا النوع أو ذاك، ولكنين أوسع التكرار التشكيلي إىل التكرار الشكلي البنيوي، 
تأليف ثنائي قائم على التماثل، وبنية تتحدد يف الشعر على مستوى الوزن والتكرار، أما تكرار 

ه أن يكون حلية شكلية وذا فائدة داللية يف اجلناس فهو أبسط حاالت التكرار التشكيلي، ويراد من
آن واحد، وإذا انتفت علة الفائدة الداللية صار التكرار إىل عبث لفظي وبنيوي، ولكنه عند 

الشعراء املبدعني تثمري شكلي ألداة بالغية وإبالغية، ترقى بوحدة التأثري إىل املنظور اجلمايل آلفاق  
  .  )1("التعبري
ي يف القصيدة املذكورة سابقا هذا النحو من التكرار أي تكرار اجلناس وقد استعمل الفيتور 

يف نفس الوقت الذي استعمل تكرار املبىن واملعىن يف قصيدة واحدة، فظفر بالقيمتني اجلمالية 
)  داميه،عاريه) (جدودي، وجودي(حزينة، سكينة :(واإليقاعية معا، يف الثنائيات التناظرية اآلتية

  :وقوله أيضا.اخل..).ماشيه، جاريه(
  كلّ ميت مندثر
  كلّ روح منكسر
  ناقما على البشر
  كل أعداء البشر 

    )2(كافرا بالسماء، والقضاء والقدر 
  :أو قول الشاعر السعودي سعد احلميدين

  ...ولكن هاهو اليوم يسري
  ...ينكش الطني بظفرين

  ..وناب            
  )3(...باحثا عن حبه يف كل باب
عبد اهللا أبوهيف على حضور هذا النوع من التكرار عند احلميدين  ويعلق الدكتور

لقد عمد احلميدين إىل تكرار اجلناس ظفرا بالقيمة اجلمالية والداللية حىت صار يف شعره :"قائال
الالحق أداة تعبري حديثة، تثمر املوروث البالغي والبديعي النقدي العريب، وهذا واضح على سبيل 

                                                
  .150، 149الحداثة في الشعر السعودي ص ص . ـ أبوھیف، عبد اهللا  (1)
  .110األعمال الشعریة، المجلد األول، ص . ـ الفیتوري، محمد  (2)
  .150ـ الحمیدین، سعد ، نقال عن عبد اهللا أبوھیف، المرجع السابق ، ص   (3)
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، ويف نطاق االسم مثل "صارع"و"قارع"مثل استعمال كلميت"خوات كانأ"املثال يف قصيدته
  :يف قوله "الوصال"و"التواصل"استعمال كلميت

  ..طوى، وقارع مث صارع
  ..فاستجمع التاريخ بني يديه منتفضا

  تعثر واحنىن يسف من رمل 
  الطريق

  كم املقابل
  !وجثا كما جيثو
  ...وبني اجلثتني

  يربض السيف اجلريد
  رج مهترئ وخيال س

  فتقاربا من دومنا جيمعهما
  )1(..."حبل التواصل والوصال

  
 : التكرار اخلامل-ج 

وميكن تسميته أيضا بالتكرار السليب، وأعتقد أنه التكرار الذي ال يستطيع الشاعر من ورائه 
بعث الدالالت املوجودة من النص، جراء تكرار كلمات أو عبارات تكرارا سلبيا، وإمنا يصبح 

فقط، وقد أوردت نازك املالئكة مناذج ملثل هذا التكرار ) الوزن(منه البحث عن اإليقاع  اهلدف
عند نزار قباين يف كتاا قضايا الشعر املعاصر، أين أخلّ التكرار املوظّف بتوازن البيت وهندسته 

  :يف مثل قول الشاعر 
  ماذا تصري األرض لو مل تكن

لومل تكن عيناك...ماذا تصري  
  : أو قوله
  يا دنيا بال آخر...عيناك

                                                
  .151، 150دي ص الحداثة في الشعر السعو.ـ أبوھیف، عبد اهللا  )1(
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  )1(دنيا بال آخر..حدودها
هو البحث عن الوزن واإليقاع ال غري ، ألن "ماذا تصري"والواضح من تكرار عبارة

هذه التكرارات كلها خمتلّة تنقل العبارة "االستفهام يف الشطر األول قد أدى غرضه، فأصبح مثل
   )2("اق وأنقذناه من االختاللوال تعطيها شيئا، فلو حذفناها ألحسنا إىل السي

  
  : تكرار املقطع - د

ومن أنواع التكرار املتميزة يف الشعر احلر، تكرار املقطع، وقد استعمله الشعراء لغايات 
عديدة منها ما كان يقوم بدور اخلامتة، واألقفال للقصيدة، ومنها ما كان اهلدف منه هو اإلحلاح 

فعن الغاية األوىل يقول أمل  )3(.شاعر أكثر من عنايته بسواهاعلى جهة هامة يف العبارة يعىن ا ال
  ":أغنية الكعكة احلجرية"دنقل يف

أيها الواقفون على حافة املذحبه  
 أشهروا األسلحه!  

كاملسبحه سقط املوت وانفرط القلب  
  !والدم انساب فوق الوشاح 

املنازلُ أضرحه  
والزنازن أضرحه  
واملدى أضرحه  

  لحهفارفعوا األس
  واتبعوين

   أنا ندم الغد والبارحه.  
  :ويف اية القصيدة يكرر املقطع 

  املنازل أضرحه
  والزنازن أضرحه

                                                
  .262و 134، ص 1األعمال الشعریة الكاملة،ج . ـ قباني، نزار  (1)
  .279قضایا الشعر المعاصر، ص . ـ المالئكة، نازك   (2)
  .وما بعدھا 229، 228في نقد الشعر العربي المعاصر، ص ص . الصباغ ، رمضان: ـ یراجع  (3)
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 فارفعوا األسلحه!  
  ارفعوا

 1(!األسلحه(  
وقد يتجاوز هذا النوع من التكرار حدود القصيدة الواحدة ذاا، إذ ميكن أن نسجل 

تكرر خالهلما عبارات وألفاظ وتبقيان حمافظتني على   حضور هذا التكرار بني قصيدتني خمتلفتني
رسالة إىل رجل "اإلشعاع الداليل نفسه، فإذا رجعنا إىل نزار قباين مثال وجدناه يقول يف قصيدة

  ):يوميات امرأة ال مبالية(، وهي من ديوانه "ما
  !يا سيدي 

  عنترة العبسي خلف بايب 
  ...يذحبين

  ..إذا رأى خطايب
  ...يقطع رأسي

  ..لو رأى الشفاف من ثيايب
  ...يقطع رأسي

  )2(...لو أنا عربت عن عذايب
أي بعد ست وعشرين سنة، جند ) م1994"(مخسون عاما يف مديح النساء"جمموعته وعندما نأيت إىل

  :عنترة العبسي ما يزال ميارس القمع والتسلط بنفس الطريقة واألسلوب، نقرأ له 
  احدةال يتركنا دقيقة و...عنترة العبسي

  يأكل من طعامنا...مرة
  يشرب من شرابنا...ومرة
  يدنس فراشنا...ومرة
  يزورنا مسلحاً...ومرة

  )3(! ! املستأجرة : ليقبض اإلجيار من بالدنا

                                                
  .343-336ص األعمال الشعریة الكاملة، ص .دنقل، أمل -  (1)
  .577ص  1األعمال الشعریة الكاملة، ج . ـ نزار قباني  (2)
  .227خمسون عاما في مدیح النساء، ص . ـ قباني، نزار  (3)
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من جانبني، جانب لغوي يعود مباشرة إىل حمتوى املعجم اللغوي  قوميكن قراءة ما سب 
بقاء مثريات املوضوع قائمة رغم   يعود إىلوالثاين.عند نزار، بكل ثقل اإلنتاج الذي مارسه عليه

  .الفارق الزمين بني اموعتني
أما الدكتور حممد صابر عبيد فقد استطاع، يف تقديري، أن يقدم مقاربة وصفية وتطبيقية 

تفصيال إجرائيا خمتلفا عمن ) املعاصرة(فصل خالهلا أنواع التكرار يف القصيدة العربية احلديثة 
القصيدة العربية احلديثة، بني البنية الداللية والبنية : "يهم، وذلك يف كتابهسبقت اإلشارة إل

، حيث قسم التكرار )1()"حساسية اإلنبثاقية الشعرية األوىل جيل الرواد والستينات(اإليقاعية 
  :تقسيما وظيفيا نوجزه فيما يأيت 

  : التكرار االستهاليل §
من خالل تفعيل البعدين اإليقاعي والداليل  وهو التكرار الذي نسجله عند بداية القصيدة 

داخل السطر الشعري، كمرحلة أوىل ليصل إىل املقطع الشعري كبعد داليل جامع، إنه 
الضغط على حالة لغوية واحدة، وتوكيدها عدة مرات بصيغ "التكرار الذي يعمل على

قاعي متشاة وخمتلفة من أجل الوصول إىل وضع شعري معني قائم على مستويني إي
، خيرج التكرار الشعري هنا إىل وظائف جديدة أكرب من جمرد التوكيد وحتقيق ...وداليل

يف املقطع "جسد"ألدونيس تتكرر كلمة"حتوالت العاشق"ففي قصيدة )2(."التناسق اإليقاعي
  :مثاين مرات على النحو اآليت "أغنية:"رقم ثالثة املعنون بـ

  جسد الشاعر
الطِّفل الغراب جسد  

يف الكتاب جسد  
  يف هشيم الستائر يف الباب يف احلجر الساهرِ

ي والكتاببني عين  
  جسد يف الزوايا

  يف السراب الذي يتناسلُ حتت املرايا
  جسد يتناءى

                                                
  .211ـ  183، ص ...عبید، محمد صابر، القصیدة العربیة الحدیثة. ـ ینظر   (1)
  .186،187ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
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  حجرا طائرا يتلقّف أو يضرب السماء

يف الليل، ميتد بني احلروف غلقيتفتح يف احلليم، ي جسد  
  وفجسد يتقهقر يف أول الصف

  جسد يتراءى
  كالطريق املعلق، يفتح أوراقه ويستنطق الفضاء

حيث ال يعرف الصدى أدواره  
دى وغريالص املقبل غري حيث ال شيئ فوق مسرحي  

  )1(...الستاره
لقد خرج أدونيس هنا من صيغة التكرار ذي الوظيفة اإليقاعية، إىل الغاية الوظيفية الداللية 

.               االستذكاري احمليل إىل التأمل تارة، واالسترجاع تارة أخرىاملبنية على التشكيل 
املوزعة يف املقطع ما هي، يف تقديري، إالّ جمموعة صور استهاللية واستذكارية "جسد"إن كلمة

توزعت يف الزمن الشعري األدونيسي بني املاضي واحلاضر واملستقبل؛ إا ختلق أفقا لتخييل 
تلقي، فينتقل معها من سطر إىل آخر، يلبس خالل هذا التنقل عباءة الرؤيا، وينسج والتأمل لدى امل

  .خيوط احللم، ويساهم يف رسم النموذج املتغير، ضمن عوامل شعرية ال تؤمن بالثبات
  : التكرار اخلتامي §

وهو التكرار الذي يكون يف خامتة القصيدة ال غاية له سوى خلق نوع من التكثيف  
دورا شعريا "يؤدي) التكرار(فسية املتلقي، وهويهم باخلروج من عوامل القصيدة ألنه الداليل يف ن

مقاربا للتكرار االستهاليل، من حيث املدى التأثريي الذي يتركه يف صميم تشكيل البنية الشعرية 
  .للقصيدة، غري أنه ينحو منحى نتجيا يف تكثيف داليل وإيقاعي يتمركز يف خامتة القصيدة 

اليت يقول يف مقطعها "اخلطاب"ل هذا النوع من التكرار عند نزار قباين يف قصيدته الطويلةونسج
  :األول 
  ...أوقفوين

  وأنا أضحك كانون وحدي
من خطاب كان يلقيه أمري املؤمنني  

                                                
، 60ص ص  1996، مفرد بصیغة الجمع، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق 3الجزءـ أدونیس، األعمال الشعریة ،   (1)
61  
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  كلفتين ضحكيت عشر سنني
  سألوين، وأنا يف غرفة التحقيق، عمن حرضوين 

فضحكت...  
  ...وعن املال، وعمن مولوين

فضحكت  
  )1(..ومل يستجوبوين...كتبوا كلّ إجابايت

فالتكرار الظاهر هنا هو تكرار استهاليل مثلما سبقت اإلشارة إليه ، ولكن عندما يتكرر 
يف اية القصيدة وبعد مخسة مقاطع كاملة فإن غايته تبتعد متاما عن غاية التوقيع املوسيقي، وتتجه 

أضحك (، فالقصيدة اليت تالحق فيها الفعل املضارعحنو بعث التكثيف الداليل من جديد
للمتلقي صورة االعتقال، عادت يف املقطع األخري ) ضحكت مسيف املقطع األول بشكل ر

وعملت على استحضار الصورة السابقة ورمسها من جديد أمام املتلقي وهو ينتهي من قراءة 
  :القصيدة 

فاعذروين، أيها السادة، إن كنت كفرت  
  فشربت...عوا يل صرب أيوب دواًء وصن

  )ما يطلبه املستمعون(أدخلوين لفلسطني على أنغام
  ...أدخلوين يف دهاليز اجلنون

  ...إن كنت ضحكت –أيها السادة  -فاعذروين
  ...كان يف ودي أن أبكي

   )2(...ولكنين ضحكت
  :  التكرار التراكمي §

ديثة، ألنه ال خيضع ملنطق التكثيف وهو نوع من التكرار الفوضوي داخل بناء القصيدة احل
الداليل املنشود يف النوعني السابقني، وإمنا خلق أكرب قدر ممكن من تنوع اإليقاع الناتج عن 

يف القصيدة احلديثة بفكرة خضوع لغة القصيدة "تكراره جتمعات صوتية بعينها، ألنه يتحدد
مستوى احلروف، أم األفعال أم  بواقعها امللحوظ إىل تكرار جمموعة من املفردات، سواء على

                                                
  .837، ص 2األعمال الشعریة الكاملة، ج . ـ قباني، نزار  (1)
  ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا  (2)
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األمساء، تكرارا غري منتظم، ال خيضع لقاعدة معينة سوى لوظيفة كل تكرار وأثره يف صياغة 
مستوى داليل وإيقاعي حمدد، ودرجة اتساقه وتفاعله مع التكرارات األخرى اليت تتراكم يف 

لتكرار بشكل تراكمي ويتضح هذا النوع من ا )1(."القصيدة خبطوط تتباين يف طوهلا وقصرها
املقاطع الثالثة ". مىت يعلنون وفاة العرب"بارز يف شعر نزار قباين، حيث نقرأ له يف قصيدة

  :األوىل 
                   -1 -  

  أحاول منذُ الطفولة رسم بالد
  .بالد العرب_ جمازا  –تسمى 

القمر زجاج تساحمين إن كسرت..  
قصيدة حب وتشكرين إن كتبت  

  مح يل أن أمارس فعل اهلوىوتس
ككلِّ العصافري فوق الشجر..  

بالد أحاول رسم  
  تعلمين أن أكون على مستوى العشق دوما

فأفرش حتتك صيفا عباءة حيب  
  ...وأعصر ثوبك عند هطول املطر

             -2-  
أحاول رسم بالد هلا برملان من اليامسني.  

وشعب رقيق من اليامسني.  
  ها فوق رأسي تنام محائم

  .وتبكي مآذا يف عيوين
  أحاول رسم بالد تكون صديقة شعري

  .وال تتدخل بيين وبني ظنوين
  .وال يتجول فيها العساكر فوق جبيين

أحاول رسم بالد  
 
                                                

  .209، ص ...القصیدة العربیة الحدیثة.ـ عبید، محمد صابر   (1)
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  تكافئين إن كتبت قصيدة شعر
  ...وتصفح عين، إذا فاض ر جنوين

                -3-  
أحاول رسم مدينة حب  

تكون حمررة من مجيع العقد .  
  ..فال يذحبون األنوثة فيها

 1(!!.وال يقمعون اجلسد(  
" رسم"و"بالد"و"أحاول:"نسجل تكرار الكلمات تكرارا تراكميا واضحا على النحو اآليت     

مرتني، أما من حيث األثر الداليل هلذه "يامسني"ثالث مرات، "فوق"كل واحدة ست مرات، 
الذي تكرر يف املقاطع السابقة ست مرات، ويف "أحاول"ل املضارعالتراكمات، فنالحظ أن الفع

القصيدة كاملة ثالثا وعشرين مرة، قد أخذ مساحة تراكمية جعلت منه الزمة القصيدة اليت 
خلّفت إيقاعا موحدا، احتوى بقية النظم اإليقاعية املتولدة من التكرارات األخرى خلصوصية 

لة ذاا، وما حتمله هذه األخرية من حركية يف رسم مناذج املتخيلْ احلركة املنبثقة من فعلية احملاو
التراكم التكراري يف القصيدة كان يعمل إيقاعيا ودالليا "البديل داخل املنت الشعري ذاته، ألن

  )2(."ضمن مناخ واحد وبأداء متناسق يفضي إىل نتائج موحدة
  :التــدويـر  -ج

ليدية القدمية يف شكله البسيط القائم على اشتراك ظهر التدوير يف القصيدة العربية التق
شطري البيت الواحد يف كلمة واحدة يتوزع بعضها يف الشطر األول والباقي يف الشطر الثاين، 

وقد عرف معجم .فال يستقيم وزن الشطر األول إالّ مبثل هذا التوزيع، واحلال ذاته يف الشطر الثاين
الصدر  ياشتراك الشطر األول مع الشطر الثاين أ:"أنهمصطلحات العروض والقوايف التدوير ب

والعجز بكلمة يكون بعضها يف آخر الشطر األول، وباقيها يف أول الشطر الثاين، ويعين ذلك أن 
هذا والتدوير يف الشعر موجود كثريا وهو يدل على . متام وزن الشطر األول يكون جبزء من كلمة

هلذا رأت نازك املالئكة أن فائدة التدوير ال تقف عند . )3(..."تواصل موسيقى البيت وامتدادها

                                                
  .203 -201دیح النساء ، ص خمسون عاما في م.ـ قباني، نزار  (1)
  .211، ص  ...القصیدة العربیة الحدیثة. عبید، محمد صابر    (2)
  .91، ص 1989، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 1معجم مصطلحات العروض والقوافي،ط. العبیدي، رشید . ـ  (3)
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ذلك أنه يسبغ ...للتدوير يف نظرنا فائدة شعرية"اخلالقة للوزن واإليقاع، وإمنا القاعدة االضطرارية
  :على البيت غنائية وليونة، ألنه ميده ويطيل نغماته كما يف أبيات  علي حممود طه

  ـة ضوُء القمر املضى  إذا ما طاف بالشرفـ              
  ورف عليك مثل الْـحلـ          م أو اشراقه املعـنى

  )1("وأنت على فراش الطهـ            ر  كالزنبقة الوسىن     
وإذا كانت نازك قد أقرت بالفائدة املوسيقية والذوقية للتدوير يف القصيدة التقليدية القدمية،  

ذه التقنية دور أو عالقة بالشعر اجلديد أو الشعر احلر، ألن فإا رفضت رفضا قاطعا أن يكون هل
تاما يف الشعر احلر، فال يسوغ للشاعر على اإلطالق أن يورد شطرا مدورا  امتناعاالتدوير ميتنع "

وقد نظرت إىل هذا االمتناع انطالقا من اخلصائص الشكلية للقصيدة .)2(..."وهذا حيسم املوضوع
  : ديدة أي احلرة، ويتضح هذا فيما يأيتالتقليدية والقصيدة اجل

ال يقع إالّ يف آخر ) التدوير(التدوير مالزم للقصيدة اليت تنظم بأسلوب الشطرين فحسب، ألن  - 
، وحبكم أن الشعر اجلديد شعر ذو )ذات الشطرين (الشطر األول من البيت يف القصيدة التقليدية 

فالوحدة يف الشعر احلر تبدأ وتنتهي مع . حمضاشطر واحد، فامتناع التدوير يكون امتناعا تقنيا 
. ، عكس القصيدة التقليدية أين تتحد فيها الصياغة والرؤيا واملوسيقى يف الشطرين)السطر(الشطر 

  :يف قوله "جورج غامن"ويتضح هذا جليا يف املثال الذي أوردته نازك للشاعر
  ألهتف قبل الرحيل

الر ترى يا صغار الرعاة يعود  
  بعيدفيق ال

  :وهذا الشيء ال ضرورة له، ففي وسعه أن يقول يف شطر واحد متناسق 
  )3(ترى يا صغار الرعاة يعود الرفيق البعيد 

نازك املالئكة المتناع تقنية التدوير على الشعر احلر، نابع من فلسفة هذا األخري  تعليل إن
فالشعر احلر يبيح "طوال قرون، الرافضة للقيود الشكلية اليت الزمت القصيدة التقليدية القدمية 

.    للشاعر أن يطيل الشطر وفق حاجاته، وبذلك يتخطى الشطر القدمي الذي كان يقيد الشاعر
وإذا كان الشاعر قبل أن يستعمل تدويرا يطيل به الشطر األول،  فإن الشاعر احلر يستطيع أن 
                                                

  113، 112قضایا الشعر المعاصر، ص ص . المالئكة ، نازك  -  (1)
  .116صدر نفسھ، ص ـ الم  (2)
  .118، 117ینظر المصدر نفسھ، ص ص  -  (3)
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معا يف شطر واحد، ألن ذلك  يطيل شطره دون تدوير، وذلك بأن يرصّ الشطرين املدور أوهلما
  .)1("مباح يف الشعر احلر

الشيء "و خيتلف الدكتور الربعي بن سالمة مع املوقف السابق عند نازك ،حيث يرى أن
الذي غاب عن الشاعرة الناقدة نازك املالئكة هو أن البيت يف الشعر اجلديد ميكن أن يتكون من 

.     ن البيت تفعيلة واحدة بل جزءا من تفعيلةيكو:كلمة واحدة، أو كما يقول الدكتور النويهي
و قد ينتهي معىن البيت يف الشعر اجلديد، أو تكتمل أو تستنفد شحنته العاطفية، قبل اكتمال 

وقد يتعمد ذلك . التفعيلة الواحدة، فيظطر الشاعر إىل نقل ما تبقى من تفعيلته إىل البيت املوايل
   )".)2دف التخفيف من استقاللية البيت

إن تقنية التدوير اليت جعلتها الناقدة حكرا على الشعر القدمي دون اجلديد، هي تقنية قابلة 
الشعري، فليس من الضروري تقسيم الكلمة يف آخر الشطر إىل ) السطر(للتأقلم مع نظام الشطر 

جزئني، ألن الفكرة ثابتة ومتصلة والكالم متسلسل ومتصل أيضا، رغم اختالف طول الشطر ذاته 
مث إن نازك، يف تقديري، . أو قصره، وهذا ما سنحاول عرضه يف األمثلة الالحقة بالتفصيل

ألن "مازالت تنظّر للشعر احلر تنظريا فلسفيا وشكليا ال يبتعد يف مضمونه عن التقعيد القدمي،
ا املشكلة اليت تقع فيها الناقدة يف معاجلتها للقصيدة احلرة، أا مشدودة إىل املاضي أبدا، وأ

حتاول أن تتعامل مع الشكل اجلديد وفقا ملقاييس العروض العريب، واملسموع من الشعر القدمي، 
 - يف هذا العصر  هذا الذوق الذي تأثر بكل ما يعتمل -كما حتاول أن تلوي عنق ذوقها اخلاص 

ا تنسى لتجعله مالئما للقواعد واألسس املرعية يف النمط القدمي، وهي إذ تقنن للشعر احلر، إمن
و سبب هذا املوقف عند الناقدة حسب . )3("ذلك وحتاول قياسه على الشعر يف العصور السابقة

الذي عوض البيت القدمي على أنه وحدة ) السطر الشعري(نظرا للشطر "الدكتور ابن سالمة هو 
ليقاا تفيد مستقلة بذاا، ال جيوز أن تتعلق مبا قبلها أو يتعلق ا ما بعدها، و إن كانت بعض تع

ولكن الواقع الشعري جتاوز هذا اجلرب، وخرج عن هذا اإللزام باعتماد الشعراء على . عكس هذا
  )4(."التدوير كلما دعتهم الضرورة إىل ذلك

                                                
  .119قضایا الشعر المعاصر، ص . ـ المالئكة ، نازك  (1)
 102تطور البناء الفني في القصیدة العربیة، ص. ابن سالمة،الربعي -  (2)
  .236في نقد الشعر العربي المعاصر، ص . ـ الصباغ ، رمضان  (3)
 103المرجع السابق، ص. يابن سالمة،الربع -  (4)
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لقد أصبح التدوير يف القصيدة احلديثة ال يقف عند حدود التوليد اإليقاعي فحسب، بل 
القصيدة بأكملها تارة أخرى، إنه امتداد البيت وطوله امتد إىل خارج السطر ليشمل املقطع تارة و

بشكل مل يكن معروفا يف الشعر العمودي، ومل يكن مألوفا يف الشعر اجلديد يف مراحله األوىل، 
فقد ميتد التدوير حىت يشمل القصيدة كلها، أو يشمل أجزاء كبرية منها، حبيث تصبح القصيدة أو 

يعمل التدوير يف إحدى أبرز مهاماته الشكلية يف القصيدة "و.ايصبح املقطع املدور فيها بيتا واحد
احلرة على تكريس الشطر الشعري، بوصفه بديال للبيت الشعري التقليدي، ومن مث اقتراح مجلة 

متاما من كوا مؤشرا  شعرية كربى تنتظم النص بدل اجلملة املتفرقة داخله، وذا خترج التقنية
وسيقي ارد من الداللة، وإمنا له وظيفة تعبريية تستهدف يف املقام األول موسيقيا، هدفه الربط امل

حتقيق عالقة عضوية بني املعىن واملوسيقى، مما جيعل من هذه التقنية وسيلة فنية موسيقية توائم البناء 
         )1(."النفسي للقصيدة وتستدعي لتحقيق هذا التواصل والتركيب طاقة شعرية كبرية

الدكتور رمضان الصباغ بتقنية التدوير يف الشعر احلر إىل درجة التكثيف اجلمايل داخل ويرتقي 
بنية القصيدة ذاا، خاصة وأن هذه األخرية قد تشكلت ضمن رؤى ملحمية ودرامية متشابكة، 

فالتدوير ليس جمرد موضة يقلدها بعض الشعراء، كما أن القصيدة املدورة ليست هي قصيدة "
إن التدوير هو من خصائص القصيدة احلديثة،  ولكن ليست القصيدة املدورة ...حيدةاملستقبل الو

هي القصيدة احلديثة دون غريها، والقصيدة املدورة تتيح فرصة تعدد األصوات داخل القصيدة، 
ومن مجاليات الشعر البدائية، واإليقاع يف القصيدة املدورة .كما تستفيد من القص والبعد امللحمي

إيقاع املوضوع، إذ تتالحم االنفعاالت مع الكلمات يف ترتيبها داخل النص، مع التفعيلة، من 
لتقدم إيقاعا شامال، مبا يتخلّله من أصوات وتداعيات، تسهم مجيعا يف اجلو النفسي للنص، ومتنح 

وهكذا ...القصيدة بعدا دراميا، وتفسح اال للتأمل أكثر من التلقي االنفعايل البسيط أو الغنائي
مبدى قدرة الشاعر  يجند أن اإليقاع يف القصيدة املدورة، بقدر ما يثري القصيدة بقدر ما يوح
  )2(."على استيعاب األدوات اجلديدة، وإمكانياا اليت تتضاعف مع التجربة واخلربة

  :وميكن حصر أكثر أمناط التدوير يف الشعر احلديث فيما يأيت 
  
  

                                                
  .161القصیدة العربیة الحدیثة، ص . ـ عبید، محمد صابر  (1)
  240، 239في نقد الشعر العربي المعاصر، ص ص . ـ الصباغ ، رمضان  (2)
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  :  تدوير اجلملة §
النوع من التدوير،يف حدود اطالعي، على جزء كبري من القصيدة العربية يسيطر هذا 

احلديثة، خاصة عند نازك املالئكة، وبلند احليدري، ونزار قباين، وسعيد عقل، وبشر فارس 
  لتقانةاوغريهم، حيث يعمل هذا النمط على جعل اجلملة هي الوحدة األساسية يف رصد 

ملة الشعرية كاملة، حبيث ينتهي التدوير بنهاية اجلملة ليبدأ تدوير اجل"اإليقاعية، وذلك من خالل
تدوير آخر مع بداية اجلملة الشعرية الالحقة وينتهي بنهايتها، وذا تصبح القصيدة جمموعة من 
اجلمل الشعرية املدورة، وقد ال تأيت مجيع اجلمل يف القصيدة مدورة، إذ قد يدور بعضها وال يدور 

سب ضرورات جتربة القصيدة نفسها وحاجة ذلك إىل استخدام هذه التقنية بعضها اآلخر على ح
   )1(."الفنية

نالحظ هذا يف مقطع من قصيدة خليل اخلوري، وهي تنهض عروضيا على البحر املتدارك 
من  ، أين حيصل التدوير اجلزئي يف اجلملتني األخريتني"فعلن"واملخبونة" فاعلن"بتفعيالته الصحيحة

  : املقطع 
  هذا اهلواء الذي يتخلل نافذيت  مثل

  ترعشني هنا باردة
  مثل عصفور يف العراء

  مثلما يرعش الغصن يف هدرات الشتاء
  حزنك اآلن جيرحين

  جوعك اآلن يفضحين
  وميد جسور البكاء

  إن حزنك هذا يدق على القلب أبوابه
  ...يوقظ اآلن من نومها الصور الراقده

  أعرفها! ال تعيدي احلكاية 
  ترعش بريوتوأرى كيف 

  )2(يف اجلسد املرمتي 
                                                

  .172القصیدة العربیة الحدیثة ، ص . عبید، محمد صابر  (1)
   105، ص 1983ثقافیة والنشر، بغداد اعتراف في حضرة البحر، دار الشؤون ال. ـ الخوري ، خلیل  (2)
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عذابات فريد " وجند هذا النوع من التدوير أيضا يف مقاطع من قصيدة عبد الوهاب البيايت
  :حيث يقول "الدين العطار

  أنا اخلمر وأنت الساقي، فلتصبح يا: بادرين بالسكر وقال 
  أنت أنا حمبويب ، يرهن خرقته للخمر ويبكي جمنونا

  ، قليب من فرط األسفار إليك ومنكبالعشق، عراه غبار
  فناولين اخلمر ووسدين حتت كرمة جمنونا ولتبحث عن ياقوت فمي حتت األفالك السبعة،         

  )1(."واشتعل بالقبالت الظمأى من حلم األرض
  : تدوير املقطع §

مسي هذا النوع من التدوير باملقطعي، ألنه يركّز يف تدويره على مقطع معني من القصيدة 
فيستقل بنظامه التدويري اخلاص، وميكن أن يشمل مقاطع أخرى من نفس القصيدة   
ولكن شريطة أن خيلق نظامه التدويري املقطعي املستقل مع كل مقطع، ويظهر هذا النمط 
التدويري كثريا يف شعر البيايت، ونازك، وبلند احليدري وأمل دنقل وغريهم، ففي قصيدة 

دوير ليفرض نظامه يف املقطع األول من مقاطع القصيدة للبيايت يتدخل الت" البصرة"
املتكونة من ثالثة مقاطع، خالقا تشكيله اإليقاعي املتميز ضمن البنية الداللية العامة 

  :يقول . للقصيدة
  كانت كعادة أهلها البسطاء

  جتترح البطولة والفداء
  تستقطر التاريخ معجزة 

  وشارات انتصار
  وبوجهها العريب
  وريف كل العص

  مدينة الشعراء والعلماء
  قاومت الغزاة

  وبأكرم الشجر النخيل
  وشطها

                                                
  .131، ص 1998نھر المجرة ، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة . البیاتي ، عبد الوھاب -  (1)
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  كانت إىل الشهداء يف معراجهم
  :زاد املعاد 

  الشعر سر شباا
  )1(وبطولة البشر البناه

  
) متفاعلن( *صحيحة من تفعيالت البحر الكامل)18(يتكون املقطع السابق من مثاين عشرة تفعيلة

، وتوزع التدوير يف )مستفعلن(فقد خضعت لزحاف اإلضمار ) 09(أما نصف هذه التفعيالت
  :املقطع على األسطر اآلتية

السطر األول واخلامس والسابع حيث انتهى السطر الشعري جبزء من التفعيلة فقط وهو  - 
  .فقد انتقلت إىل بداية السطر الثاين والسادس والثامن "لن"أما باقي التفعيلة"متفاع"

ابع فقد توزعت بينهما التفعيلة على أساس األسباب واألوتاد حيث أما السطر الثالث والر
إىل بداية السطر الرابع مباشرة، ليحتفظ "علن"، وانتقل الوتد)سببان(انتهى الثالث باجلزء متفا

فنجده يف بداية ) تفاعلن(، أما باقي التفعيلة )م(السطر السادس والتاسع بأصغر وحدة يف التفعيلة 
  .اشرالسطر السابع والع

وأعتقد أن هذا النمط من التشكيل من شأنه أن خيلق الكثافة اإليقاعية الضرورية للقصيدة 
احلديثة من جهة، وميد الفعل الشعري بطاقات داللية وأسلوبية من جهة أخرى، وهنا يدرك 

التدوير الشاعر املعاصر حريته ومناء جتربته يف تشكيل البنية املوسيقية للقصيدة املقطعية، وفق تقانة 
شريطة أن تتوفر لديه القدرة على خلق تلك العالقة الضمنية، بني الواقع الداليل بكثافته داخل 

  .النص الشعري، ووسائل التشكيل اليت يفرضها الشعر اجلديد
  
  
  
 

                                                
عبد : ، وینظر أیضا.65، 64،  ص ص 1989، دار الشروق، القاھرة ، 1بستان عائشة،ط. ـ البیاتي، عبد الوھاب   (1)

  . 82،  81، ص 2003،  طبعة الھیئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة بستان عائشة. الوھاب البیاتي
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن*  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  . البحر الكامل   *
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عيلة تؤسس بنيتها اإليقاعية والداللية شعر التف ومل تكد قصيدة الشعر احلر، أ
اجلديدة اليت عملت على حترير الشعر من منطيته وتقليديته، حىت ظهرت قصيدة النثر لترى 

جمرد تكرار لقوانني العروض، وخروج حمتشم عن سياج )شعر التفعيلة(يف الشكل األول
هذا ما جعلها تدعو اخلليل، بل رأت فيها إعادة صياغة للنمطية الشكلية يف قالب جديد، 

إىل تشكيل جديد يرفض النمطية املفروضة مسبقا، وتطالب الشاعر مبراجعة معانيه وفق لغة 
فرادة تشع مبحموالت الرؤيا، فتؤسس إلمكانات واقع شعري يتجدد بتجدد الدفقة 

اع الشعورية واحلالة النفسية لدى الشاعر ذاته، فال ينتظر التقعيد الشكلي وال يتسلّم اإليق
  .املسبق يف قالب تفعيلي جاهز

ولدت قصيدة النثر من رغبة يف التحرر واالنعتاق، ومن مترد على التقاليد املسماة 
، وعلى تقاليد اللغة، وأضحى اهلدف املرجو هو إبعاد الشعر عن فن "عروضية"و"شعرية"

دة وخمتلفة نظم الشعر، والبحث عن إيقاع نثري تستمد منه قصيدة النثر نتائج شعرية جدي
متاما عن املألوف والسائد يف الشعرية العربية، ألن النثر،كما هو معلوم، على نقيض الشعر 
ميقت القوالب اجلاهزة متاما، ويرفض اإليقاعات املفروضة مسبقا، هلذا مضت قصيدة النثر 

طّرة، إىل ، ومن التراكيب البالغية والقيم الداللية املس"النثر"إىل"الشعر"منذ نشأا هاربة من
مرونة الفكرة الشعرية اليت خيلقها هلا النثر جراء إغنائه للشاعرية ببضع صيغ ال ميكن قبوهلا 

  .بسهولة يف نظم الشعر الكالسيكي
لقد عمل الشاعر الكالسيكي دائما، على إعادة رسم البنية التشكيلية املنتظمة   

النظامية والبناءات الدورية، فال والرؤية العقالنية التقليدية، عن طريق املقاطع الشعرية 
يف حني أرى . يتعدى إىل أطر أو أهداف أو إجراءات أخرى غري أطر تشكيل الشعر شعرا

أن الشاعر النثري هو شاعر يرتقي دوما إىل مستوى اخلطيئة الشعرية، مسته التمرد على 
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ألزيل من خالل كيان األشياء وقوانني اللغة ودالالت األفكار، رغبة منه يف صياغة حلمه ا
   *".قصيدة اإلشراق"تشابك احلواس مع الرؤى الداخلية والتموجات النفسية حبثا عن

، البد من اإلشارة إىل أن هذه "قصيدة النثر"وبالرغم من كثرة ما كُتب حول 
ظاهرة وإشكالية يف الوقت ذاته، جاءت كتابات كالكتابات النقدية اليت تناولت املصطلح 

احلماس هلذه التجربة من جهة، وطابع العداء هلا من جهة أخرى،   نقدية أخذت طابع
من حاول جتنب هذه الثنائية العقيمة، وعمل على  - حدود اطالعي -والقليل فقط يف

البحث يف جوهر الظاهرة النثرية من خالل طرح اإلشكالية بعيدا عن كل موقف نقدي 
قصيدة النثر من التأسيس إىل "وأخص بالذكر دراسة الدكتور عبد العزيز موايف .مسبق

، ودراسة الدكتور حممود م 2004، الصادرة عن الس األعلى للثقافة بالقاهرة سنة"املرجعية
، الصادرة عن اهليئة العامة لقصور "قصيدة النثر وحتوالت الشعرية العربية"إبراهيم الضبع 

عن ثنائية العداء والوالء  ، ومها دراستان ابتعدتا، يف تقديري،م2003الثقافة بالقاهرة سنة
للظاهرة الشعرية اجلديدة، وحاولتا تقدمي رؤية موضوعية تتقفى األثر منذ النشأة إىل يومنا 

من هنا وعمال على عدم الوقوع فيما سبق التنبيه إليه سأعمل خالل هذا الفصل على .هذا
جنبية       إجالء بعض الغموض عن إشكالية القصيدة من خالل التطرق إىل روافدها األ

والفرنسية على وجه اخلصوص، مث البحث يف اجلذور العربية للقصيدة، وصوال يف النهاية 
  .إىل اخلصائص اإليقاعية اجلديدة لقصيدة النثر

  
  
  
  
  
  

                                                
ـ قصیدة اإلشراق، تعبیر للشاعر الفرنسي ھنري جیون ویقصد بھا قصیدة النثر، وقد وّظف ھذه التسمیة ف ي  

 – 345ص  1912المجلة الفرنسیة الجدیدة، عدد أوت ، في "قصیدة اإلشراق الفرنسیة" مقالتھ الموسومھ بـ 
356  

*  Ghéon، Henri . Nouvelle Revue Française, Août 1912 p345-356  
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  ) م1840بعد (الروافد الغربية الفرنسية لقصيدة النثر  – 1

  )ألويزيوس برتران، شارل بودلري، أرتور رامبو(
  :*ترانألويزيوس بر §

يعتقد الكثري أن شارل بودلري هو رائد قصيدة النثر يف الشعرية الغربية،  فيؤرخون 
، ولكن املتتبع لتاريخ هذا اجلنس م1857لعام " قصائد ليلية"ألول قصائده النثرية بـ 

الشعري املبتكر، يدرك أن شاعرا أخر غري بودلري هو الذي أسس املعامل األوىل لقصيدة 
 Aloysius(*أو ألويزيوس برتران)Louis Bertrand(شاعر الفرنسي لويس برتران النثر؛إنه ال

Bertrand(كتب جمموعة "فقد.كما حيلو للناقدة واألديبة الفرنسية سوزان برنار تسميته
، وكانت هذه اموعة هي )de La Nuit Gaspard"(جاسبري الليل"شعرية واحدة بعنوان 

قد لفتت هذه البداية األنظار، وأحدثت "النثر الفرنسية، والبداية اليت انطلقت منها قصيدة 
لكل بداية مغامرة، وفرضت نفسها على احلضور الشعري تدرجييا، وقد  ةالصدمة املتوقّع

تصاعد حضورها على حنو خاص حني تأثر بودلري بقصائدها، وأُعجب بتلك احملاولة اليت 
فعل من جاء بعد بودلري من الشعراء  كانت متثل نقطة انطالق لالجتاه اجلديد، متاما كما

   )1("الكبار، أمثال رامبو، ومالرميه ولوتريامون 
                                                
 

في منطقة بیمون          ) ceva(، في قریة سیفا 1807أفریل  20ولد في .Bertrand,Louisبرتران،  لویس   *
)Piémont ( استقرت عائلتھ في مدینة دیجون ،)Dijon ( التحق بالثانویة وعمره اثنتا عشرة سنة ،)عام ) 1819

وھي الجریدة الوحیدة آنذاك في مدینة دیجون لفرنسیة، " Le provincial"البروفاسیال"عین مدیر جریدة  1828
، عن عمر ال 1841أبریل  29، توفى یوم 1830عام "  Le Spectateurالمشاھد "لینتقل بعدھا إلى جریدة 

  .ابعة والثالثینیتجاوز الر
 Dictionnaire Encyclopédique de la littérature Française Edition Robert-:             ینظر.-

Laffont . S . A  Paris 1997 . art :(Bertrand) 
قص یدة النث ر م  ن ب ودلیر حت ى الوق  ت ال راھن، ترجم ة راوی  ة       . برن ار، س  وزان  :و للمزی د ع ن برت  ران تراج ع     -

  .وما بعدھا 70، 69، ص ص 1998راجعة وتقدیم رفعت سالم،  دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاھرةصادق، م
  99ص2004قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، . ـ عبد العزیز، موافي  (1)



الفصل الثاين                               .........................................  الباب األول  1
 *قصيدة النثــــــر* ?                                                                                    

 

 101

قصيدة "وقد خصته سوزان برنار مببحث الريادة والسبق، يف مدخل اجلزء األول من كتاا
واعتربته الرائد األول لقصيدة النثر دون منازع،   "النثر من بودلري حىت الوقت الراهن

وأصدقاؤه، ذات **"سانت بوف"شهد  م1829، أو بداية عام م1828عام  يف اية:"تقول
يوم، ظهور شاب طويل حنيف، عمره واحد وعشرون عاما  له سحنة ساخرة ولطيفة       

من -كما يعتقدون-ومظهر خجول، وأقرب إىل البدائية، هذا الزائر الغريب الذي ظهر
الذي " لويس برتران"سوى  ، مل يكن)Hoffmann(الشعبية" هوفمان"إحدى حكايات 

هكذا كان أول ظهور يف النادي الرومانتيكي ملن "..دجيون"وصل لتوه من مسقط رأسه 
لقد سجل برتران نفسه على رأس .أبدع لتوه قصيدة النثر، ظهور باهت يتلوه مصري بائس

هذه القائمة السوداء مللعوين قصيدة النثر اليت سنشهد فيها عما قليل ظهور أمساء 
، وقد عاقبهم القدر، فيما يبدو، ألم أرادوا اخلروج عن طريق )رامبو، لوتريامون (أكرب

   )1("الكتابة املرسومة 
كتب برتران جمموعة شعرية واحدة خالل حياته وذلك بني الفترة املمتدة بني 

جاسبري الليل         : األول واألخري املوسوم بـ "كتابه"تاريخ وفاته، لكن م1841وم1828
)Gaspard de La Nuit( مل ير النور إالّ بعد وفاته، حيث أشرف على إصداره كل من
صديقان وفيان مل يدركا أما بتحقيق وصيته، يفتحان أفقا " دافيد دانغر"و" فكتور بايف"

مل حيلم به الشعر من قبل، وذلك رغم أن الكتاب فشل فشال جتاريا ذريعا وأمهله النقاد 
جاسبار "إنين أعتقد أن ..وس برتران ما كان يستحق هذه املهانة، والشك أن ألويزي"كليا، 

جاسبار "سيظل فصال أبديا للتاريخ األديب وذلك ألن مثة شعرا مكتوبا بالنثر يبدأ يف " الليل
  )2(".هو املبدع احلقيقي لقصيدة النثر باعتبارها نوعا أدبيا" برتران"وألن "

املدرسة : هي)و ستة كتب حسب بارنارأ(إىل ستة أجزاء "جاسبار الليل "وينقسم 
الفلمنكية، باريس القدمية، الليل وخطواته، الوقائع، إسبانيا وإيطاليا، وسيلفي، إضافة إىل 

ويتضمن كل جزء أو كتاب جمموع .بعض قصائد منفصلة مقتطفة من مذكرات املؤلف

                                                
، وتوفى في باریس   1804ن عام ھو شارل أوغیست،  ناقد وشاعر وروائي فرنسي ولد في بولو. سانت بوف  **

  :ینظر.  1869عام 
 - Dictionnaire encyclopédique de la littérature française . art :(St-Beuve) 

  .68، ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ  برنار، سوزان  (1)
  .69ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
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أو سبع،   أو إىل مخس) شعرية(قطع نثرية، كل قطعة مقسمة إىل أربع فقرات أو وحدات 
ويفصل بني الفقرة واألخرى أو الوحدة واألخرى بياض واسع وكأن كل فقرة مقطع 
شعري قائم بذاته، بل وكأن النص النثري هذا شعر، وهنا تكمن أمهية برتران يف حماولة 
هدم القواعد الكالسيكية للنثر والشعر وخلق منط أديب جديد ومبتكر يوحد بني اجلنسني، 

ففي نثره يؤلف البياض وقفة "ابة ما عرفه األولون ذه اجلرأة يف التشكيل، وخيلق أفقا للكت
صمت ناطقة نشعر وكأننا وسط أشباح املقاصد، واالحتماالت واألفكار غري املعبر عنها، 
ففي طباق النص يتكون يف ذهننا نص حتتاين غري مكتوب، وما أن نوحد املكتوب حبرب 

 يربز املعىن العام مكمال للنص، هذا البياض الذي كان أسود واملفترض حبرب أبيض، حىت
كأن يستوجب "رمية نرد"تطويرا راديكاليا يف قصيدته*"ماالرميه"برتران مهوسا به سيطوره 

  )1(.."على القارئ أن يستقرئ كلّ مجلة بنفسه مستضيئا بالبياض ليبصر الكل
دة صياغته الواقع وتتضح فرادة التشكيل الشعري عند برتران يف قدرته على إعا

املعيش، صياغة شعرية متميزة يضمنها احللم والرؤيا، ويشكّلها تشكيال متميزا يكاد يرتقي 
والواقع أن جتديد برتران الكبري يكمن يف حماولته أن "إىل درجة االختالف املؤسس للثورة، 

قائية اليت ختلق اإليقاع حيل فكرةً تقنيةً حمددةً، وشكال راسخا متاما، حملّ فكرة الغنائية التل
ويتضح هذا جبالء ووضوح يف إعادة برتران قراءة . )2("بنفسها، بال قواعد وال منهج 

كتاباته ومقاالته الصحفية يف مرحلة ما من حياته ليبحث فيها عن اللحظة الشعرية اهلاربة 
ا ومكان عرب الزمن، فيعيد تشكيل تلك اللحظة املبنية على وقائع حقيقية حدثت يف زمن م

  .ما أيضا 
وقد تعرضت سوزان برنار إىل إبراز قدرة الشاعر برتران التشكيلية من خالل 
عرضها ملثالني؛ األول عبارة عن مقال نشره الشاعر بصفته صحفي يف جريدة 

والثاين عبارة عن تشكيل شعري جديد من حيث الصور املضمونية كما هو "لوسبكتاتور"
مثة مثال سيبني لنا كيف :"...، وذلك على النحو التايل "يلجاسبار الل"مألوف يف ديوانه 

                                                
 1842مارس  16،  شاعر فرنسي ولد في  (Mallarmé Stéphane) ھو إستیفان ماالرامیھ. ماالرمیھ   *

  :ینظر) .Val vins( نبفال فی 1898سبتمبر  9بباریس،  وتوفى في 
-Dictionnaire Encyclopédique de la littérature française. art :( Mallarmé.)                 

   89، ص2003، دار النھار، بیروت، 2الفرنسیة، طأنطولوجیا قصیدة النثر . ـ الجنابي، عبد القادر  (1)
  .77، ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (2)
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يف لوسبكتاتور،  م1830سيستعيد برتران ويصلح من مقال حول أحداث آتية، نشر عام 
ليحوله إىل قصيدة يدرجها يف جاسبار، ونقطة " دجيون"وهي جريدة كانت تصدر يف 

واملقارنة .واقع اللحظة االنطالق هي دائما حلم يقظة حول موضوع مستمد من الواقع،
ستوضح لنا أن التقنية قد تغريت يف وقت تغيري مفهوم "أكتوبر "الدقيقة بني النسختني من 

  .)3("املوضوع نفسه  
 *الدجيونية" لوسبكتاتور"نشر يف جريدة " لربتران"النص األول هو عبارة عن مقال 

حيمل العنوان نفسه أي  ، أما النص املقابل أو النص املولّد فهو"أكتوبر"حتت عنوان 
  ".غاسبار الليل " **أيضا وقد نشر يف خمتلف طبعات ديوان" أكتوبر"

  أكتوبر
  ) 1830مقال عام ( 

لقد عاد السافواريون الصغار، وأصوام الشابة تقرع اآلن صدى الصوت حينا 
كان السنونو يتبع الربيع، وهم يسبقون الشتاء، واملطر املتقطّع، الذي يضرب زجاج 

الذي يرن يف كآبة بالغة، واملتسولة اليت حترك رماد مدفأا " سانت آن"افذنا، وناقوس نو
الصغرية، والشبان املتعجلون املتدثرون مبعاطفهم، والفتاة العابرة اليت ترتدي معطفها املبطن 
بالفراء، والعربة الثقيلة اليت تز على ضربات سوط احلوذي، وأشجار كستناء مترتهاا 

تأوه، جرداء عارية، والريح اليت تكنس من وجه األرض األوراق امليتة، وذلك األفق اليت ت
الشاسع بال لون، بال أبعاد، الذي تستجديه، بال جدوى النظرات العابسة من املتاريس، 

ورغم هذا، فها . كل شيء يدعونا إىل أن نأوي إىل حمباتنا األسرية، ونضيق دائرة مالهينا
ر النار جتئ، السهرات املسرحية، عيد القديس مارتان ومشاعله، عيد هي ليايل السهر جبوا

امليالد ومشوعه املضيئة، رأس السنة وأوراق الزينة، امللوك، وحلوى الفول، الكرنفال 
                                                

  المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا -  (3)
  وقد أشارت إلیھ برنار ووتقثھ وفق سنھ صدوره فقط دون ذكر التاریخ كامال   *

  .نشر في الطبعات التالیة  **
- Gaspard De La Nuit ,1er، Pavie، Angers1842, p 175 
- Gaspard De La Nuit ,ed Payot، 1925 p113 
- Gaspard De La Nuit ,Mercure De France 1911 p 204 
- Gaspard De La Nuit ,Œuvres Poétiques، Publies par Cargill Sprietsma, 

Slatkine ,Genève 1977 p 132 
یرة مما ذكر أعاله، لتوفرھا دون الطبعات السابقة، أما الترجمة فقد اعتمدت وقد اعتمدت على الطبعة األخ

  .قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن. ترجمة َراویة صادق ضمن كتاب برنار، سوزان
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عندئذ، سيكون قليل من الرماد قد مسح امللل عن . وصوجلان مهرجيه، وأخريا عيد الفصح
  )1(.من أعلى التل النجع الذي ولدوا فيه جباهنا، وسوف يحيي السافواريون الصغار

  
  أكتوبر

  ")جاسبار الليل"نص من (
لقد عاد السافواريون الصغار، وصراخهم يستجوب اآلن صدى حينا، ومثلما 

  .يسبق السنونو الربيع، يسبقون الشتاء
أكتوبر، بريد الشتاء هذا، يلطم أبواب منازلنا، ومطر متقطع يغمر زجاج النافذة املصدوم 

  .امليتة يف الداخل املرتوي"الدلب"الريح تنثر أوراق و
هاهي سهرات العائلة تأيت يف عذوبة بالغة، عندما يكون اخلارج كله جليداً، 
طبقات من اجلليد والضباب، وعندما تزهر ورود الياقوت على املدفأة يف جو الصالون 

  .الدافئ
وعه، رأس السنة وألعاا امللوك هاهو عيد القديس مارتان يأيت مبشاعله، وعيد امليالد ومش

  .وحبات فوهلم، الكرنفال وصوجلان مهرجيه
وأخريا، عيد الفصح، بتراتيل الصباح املرحة، عيد الفصح الذي تتلقى الفتيات فيه القربان 

  ! األبيض والبيض األمحر 
عندئذ، سيكون بعض الرماد قد مسح عن جباهنا ملل أشهر الشتاء الستة، وسيحيي 

  )1(.ريون الصغار النجع الذي ولدوا فيه من أعلى التلالسافوا
  

جاء النص األول أي النص الصحفي نصا وصفيا تقريريا لواقع عيين حمض، مل 
يتجاوز خالله أطر التخييل البسيطة، بل اكتفى فقط بعرض الصور كما تتراءى لقارئ 

ولو الحظنا إشعاع  اجلريدة،  قبل غريه، كونه مقيدا مبهمة إعالمية إخبارية وصفية، حىت
البعد الرومنتيكي بني سطور املقال، رغم خطابية اجلمل الطويلة واسترساهلا يف الوصف 

  .احلسي املباشر
                                                

  78، ص1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن ، ج. برنار، سوزان  (1)
  78، ص1دلیر حتى الوقت الراھن ج قصیدة النثر من بو. برنار، سوزان  (1)
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أما النص الثاين فقد جاء أكثر إحيائية ابتعد خالهلا برتران عن األبعاد التصويرية 
ع هي يف األصل الصحفية مثلما هو األمر يف النص األول، فعمد إىل تقسيم النص إىل مقاط

عبارة عن مشاهد ولوحات فنية رائعة، جتنب خالهلا البحث عن الروابط اللغوية والداللية 
  ).النص األول(اليت طاملا حبث عنها أثناء تشكيل املقال الصحفي األول 

: وتعلق برنار على مستوى الفرادة يف التشكيل يف النص الثاين عند برتران فتقول
مل تكن بال خماطر،  فإذا ما -اليت رمبا-ران يف الصميم وبراعته التقنيةهاهنا، نرى إبداع برت"

كان التقسيم إىل مقاطع يسمح مبنح القصيدة بناء أكثر دقة وتوازنا أفضل فال نستطيع أن 
مننع أنفسنا من اكتشاف ميكانيكية معينة يف تكوين من هذا النمط، إذ يقطع النص بطريقة 

بعاد، ونشعر بقلق عندما نفكر أن نسقا كهذا يسمح ألي عشوائية إىل شرائح من نفس األ
   )1(".كاتب فقري املوهبة باحلصول على قصيدة انطالقا من مقال يف اجلريدة 

والداللة اليت ميكن أن نستخلصها من هذا املثال الرائد يف عامل التشكيل املتفّرد هي أن 
و بعض وعودها املمكنة، تظل البداية اجلذرية رغم أمهيتها، ورغم كل ما يأيت بعدها ه

بداية مهما كانت درجة جذريتها، وأن قيمتها ال تكتمل إال بتحقق وعودها، وأن حتقق 
الذي أصبح شبه نكرة " برتران"هذه الوعود يغطي على البداية نفسها، وهذا ما حدث مع 

لكل من  ، ما كان ميكن"جاسبار الليل"يف عامل قصيدة النثر رغم ريادته املوثّقة بنص مثل 
بودلري أو رامبو أو غريمها من الشعراء الالحقني أن ميضوا أبعد من برتران لوال البداية اليت 

   )2(.ابتدأها واخلطوة اجلدرية األوىل اليت خطاها
  

  :  *شارل بودلري §
، مث م1857"أزهار الشر"، ابتدأ من ديوانه األول "برتران"أَقْدم بودلري على حماكاة 

رية أخرى أكثر جرأة يف التشكيل والرؤيا هي جمموعته املوسومة بسأم جمموعة قصائد نث
                                                

  78، ص1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن ، ج. برنار، سوزان -  (1)
ص  2003في محبة األدب، مكتبة األسرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، . ـ ینظر عصفور، جابر  (2)

  .151، 150ص 
،   1821أبریل  9(شاعر فرنسي ولد في باریس وتوفى فیھا   Baudelaire Charles Pierre. بودلیر شارل  *

یعّد رائد قصیدة النثر بامتیاز وصاحب دواوین شعریة نظ م خاللھ ا نم اذج م ن قص ائد النث ر ،        ). 1867أوت  31
                                           .منھا أزھار الشر،  سوداویة باریس ینظر 

- Dictionnaire Encyclopédique de la littérature  française ,Edition Robert Laffont, 
Paris,1999 .art : Baudelaire .Charles 
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، بلغ عددها العشرين نشرت **Le Spleen de Parisباريس أو سوداوية باريس وبالفرنسية 
؛وهي اعتراف صريح بريادة صاحب م1862الباريسية عام"La presseالبراس"يف جملة

برتران بالنسبة لباريس القدمية ودجيون  فما فعله"يف عامل قصيدة النثر،"جاسبار الليل"
ديث ال ميكن أن يكون بالفعل إال احلالعتيقة، يريد بودلري أن يفعله لباريس عصره، فالشعر 

َ مدينيا وصادرا عن خمالطة املدن الكربى اليت شهد القرن التاسع عشر تطورها  شعرا
ائد يف حماولة لتدقيق اقتراحه فلقد بدأ بودلري بعد نشر هذه القص. )1("املخيف وهو يتسارع

اجلمايل وتنفيذه من خالل حماكاة واقع املدينة يف أهم مالحمها، اليت متثل معينا ال ينضب من 
فمن أجل "النماذج واألحالم، ألن احلياة الباريسية حياة غنية باملوضوعات الشعرية الرائعة، 

كان من الضروري استخدام  ترمجة حياة بشر القرن التاسع عشر وروحه يف كل تعقيداا،
شكل سلس، ومتنافر مبا يكفي للتوافق مع احلركات الغنائية للروح ومع متوجات أحالم 

  )2(".اليقظة وانتفاضات الوعي
إن تبين بودلري ومعه جمموعة الشعراء الرمزيني الذي اقتفوا أثره، وساروا على خطاه 

لتقليدية املتمثلة يف البحر السكندري،  لنموذج قصيدة النثر وثورم على النمطية العروضية ا
الذي ظل مسيطرا على احلركة الشعرية منذ عهد الرومان، ما هو إال تعبري عن واقع فكري 
واجتماعي جديدين، ينطلق فيهما الشاعر من ذاته املبدعة الراغبة يف التحديث نفورا من 

إضعافها، لقد ظهرت هذه اليت تكره الشاعر على تضخيم عاطفته أو )الوزن والبحر(صالبته
الصحافة (الرغبة اجلاحمة يف اهلدم والتأسيس عند بودلري يف رسالته إىل مدير حترير جريدة 

La presse)( واليت تصدرت فيما بعد كل طبعات ديوانه سأم باريس م1862 أوت 26يوم ،
  .Le Spleen de Paris) سوداوية باريس(

من دون أي إجحاف، ال نقول، ميكننا أن إليك بعمل صغري  أبعث،،، العزيز، صديقي"
ذاته، باملناوبة وبالتبـادل،   الوقترأس له وال ذيل، مبا أن كلَّ ما حيتوي عليه يكون يف 

                                                
ھي لراویة صادق ضمن كتاب قصیدة النثر لسوزان ) أي الترجمة المعنونة بسأم باریس( الترجمة األولى **

كتابھ أنطولوجیا قصیدة النثر الفرنسیة، وقد فھي لعبد القادر الجنابي في ) أي سوداویة باریس( برنار، أما الثانیة
وھو من ترجمة  - سأم باریس -عثرت على ترجمة جدیدة للدیوان جاء العنوان على نحو الترجمة األولى أي

، بالقاھرة، 2الشاعر محمد أحمد حمد ومراجعة الدكتورة كاملیا صبحي، صادر عن المجلس األعلى للثقافة، ط
  .إلى العربیة  لضرورات فنیة ولغویة  نصوصھ المترجمة ، وارتأیت أن أعتمد بعض2005

  
   142، ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج. ـ برنار، سوزان  (1)
  145المرجع نفسة ص    (2)
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مدهش هذه التركيبة؛ لك  وعلى حنو مرحيةٌأتوسلُ إليك أن تقدر كم هي  .رأساً وذيالً
أنت يف املخطوطة والقارئ و، يف هواجسي أنا! ميكننا أن نقطع أينما شئنا .ويل وللقارئ

انـزع فَقـرةً،    .نته حلَبكة غري ضروريةم اليف قراءته؛مل أكبح مجوح القارئ إزاء سياق 
 ىقطّعها أوصاالً عدة، تر .املتلوية الفانتازياهذه  اوسرعان ما سينضم وبكل سهولة جزء

صال حياةً مبا يكفي أمل أن تنبض بعض هذه األو وعلى .أنّ لكلَّ وِصلة وجوداً مستقالً
أن أمهس لك ـذا   أريد .بإهدائك األفعى بأكملها لنفسيسرك، فإني أمسح وتلتسلّيك 

للمرة العشرين  Gaspard de la nuitكتابِ ألويزيوس برتران  تصفُّحبعد .االعتراف الصغريِ
 بكـل تأكيـد أن يعتـرب    ميكنأنت وأنا وشلّة من األصدقاء  تعرفهكتاب (على األقل 

حماولة شيٍء مماثلٍ، وتطبيق الطريقة اليت استخدمها يف رسم احلياة  فكرةُجاءتين ) مشهوراً
حياة حديثـة حمـددة    ىأو باألحر، على وصف احلياة احلديثة، ةالطراف العجيبالقدمية 
ن .جتريداً  وأكثرنثرٍ شعري، موسيقى من  م ام الطموح، مبعجزةيف أي ،ا مل حيلمننَدوم 

 الـنفس قافية، فيه ما يكفي من املرونة والتقطّعِ حتى يتكيف مـع حركـات    إيقاع أو
الـذهنِ،   املسـتبد هذا املثالُ  ولد .اليقظة، وانتفاضات الوعي ومتوجات أحالم الغنائية،

وأنت،  .ال تحصى اليتخصوصاً من االختالف إىل املدن الضخمة ومن تقاطعِ عالقاا 
أغنية، والتعبري عن كـلِّ   إىلي العزيز، أمل حتاولْ ترمجة صرخة الزجاج احلادة يا صديق

 .عرب ضبابات الشـارع العليـا   السطوحِاإلحياءات احملزنة اليت ترسلُها هذه الصرخةُ إىل 
ما بدأت بالعمل حتى أدركـت أين   فسرعانأخشى أنّ غرييت مل جتلب يل احلظّ،  لكنين

الذي اقتديت به، بـل كـذلك    واملاهرة البعد عن منوذجي الغامض لست فقط يف غاي
  .يف غاية االختالف") شيئاً"إن كان يف إمكاننا تسمية هذا (لّف شيئاً ؤطفقت أُ

  )1("بودلري شارل وإخالصي موديت مع                                                    
  : أما النص األصلي،  فقد جاء فيه 

                                                
  6، 5،  ص ص  2002،  ب اریس   179،  لیبری و ع دد   )قصائد نثر قص یرة  ( سأم باریس، . شارل بودلیر -)1(

  .نوان المصدر باللغة الفرنسیة ھوو ع. ترجمة الباحث 
  - Baudelaire Charles .le Spleen de Paris , Librio ,n°179,paris,2002 ,pp 5-6 

اعتمدت اجتھاد الترجمة الشخصیة لعدم توفري على نص مت رجم كام ل للرس الة ،  فف ي كت اب س وزان برن ار        * 
  . رسالة كاملة وإنما اكتفت بعرض مقاطع فقط المترجم من طرف األستاذة راویة صادق،  لم تقم بترجمة ال

  .  142،  ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج. برنار سوزان : ینظر
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     "Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait 
pas dire sans injustice, qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y 
est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je 
vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à 
tous, à vous, à moi et au lecteur .Nous pouvons couper où nous voulons, moi 
ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture; car je ne suspends pas la 
volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue .Enlevez 
une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront 
sans peine .Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun 
peut exister à part .Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront 
assez vivants pour vous plaire et vous amuser , j'ose vous dédier le serpent 
tout entier. 
  J'ai une petite confession à vous faire .C'est en feuilletant ,pour la 
vingtième fois au moins ,le fameux Gaspard de la Nuit , d'Aloysius Bertrand 
(un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis ,n'a-t-il pas 
tous les droits à être appelé fameux) que l'idée m'est venue de tenter quelque 
chose d'analogue, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt 
d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la 
peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque. 
  Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le 
miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple 
et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux 
ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience? 
            C'est surtout de la fréquentation des villes énormes ,c'est du 
croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant .Vous-
même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri 
strident du Vitrier, et d'exprimer dans  
une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie 
jusqu'aux mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue ? 
            Mais, pour dire le vrai, je crains que ma jalousie ne m'ait pas porté 
bonheur. Sitôt que j'eus commencé le travail, je m'aperçus que non-seulement 
je restais bien loin de mon mystérieux et brillant modèle, mais encore que je 
faisais quelque chose (si cela peut s'appeler quelque chose) de singulièrement 
différent, accident dont tout autre que moi s'enorgueillirait sans doute, mais 
qui ne peut qu'humilier profondément un esprit qui regarde comme le plus 
grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire. 

                                                                                                                                       
فق د أس قط الرس الة    ) 2005(أما ترجمة الدكتور محمد أحمد حمد الصادرة عن المجلس األعلى للثقافة بالق اھرة  *

واعتقد أن ).  La presse(دة، وإنما ھي رسالة نشرت في الصحافة تماما من مقدمة الدیوان باعتبارھا لیست قصی
  .إسقاطھ للرسالة یرجع العتبارات فنیة لم یصّرح بھا المترجم في مقدمة الدیوان 
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Votre bien affectionné ,C.B. ")1(
 

  
أبعادا شعرية وتعبريية  -انطالقا منه - لقد كان بودلري حيلم بالنموذج الذي يؤسس

سوداوية "أو"سأم باريس"تثور على السائد وترفض املألوف احملتذى، فجاءت جمموعته
فتحت الطريق أمام "أزهار الشر"عبارة عن بداية تأسيس لشعر احلداثة، فإذا كانت"  يسبار

هو جتسيد شكالين  ورؤيوي ) قصائد نثرية صغرية"(سأم باريس"الشعر احلديث فإن 
  .للحداثة مبفهومها البودلريي

  " :الغريب"يقول بودلري يف قصيدة 
  مك، أختك، أو أخاك ؟قل، أيها اإلنسانُ اللغز، من حتب أكثر ؟ أباك، أ

  ال أب يل وال أم، ال أخت وال أخ 
  أصدقاؤك ؟

  هاأنت تستخدم قوال بقي معناه جمهوال لدى حتى اليوم
  وطنك ؟

  إين أجهل يف أي أرض يقع
  اجلمالُ ؟

  ألحببته تلقائيا، لو كان ربا وخالدا
  الذهب ؟

  أكرهه كما تكرهون اهللا 
  أه من حتب إذن، يا أعجب الغرباء ؟

  )1(!تلك الغيوم الساحرة ...هناك...هناك...الغيوم اليت تعرب...أحب الغيوم
 

                                                
(1) Baudelaire, Charles .Le Spleen de Paris , Petits poèmes en prose, 

Librio,Paris2002,p p 5,6    
 
 

، المجلس 2اریس، ترجمة محمد أحمد حمد، مراجعة الدكتورة كاملیا صبحي، طسأم ب. ـ بودلیر، شارل  (1)
  11ص . 2005األعلى للثقافة، القاھرة 

     Baudelaire, Charles. Le spleen de Paris ,p7-:        وینظر النص األصلي في دیوان سأم باریس  -
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«  Qui aimes- tu le mieux, Homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou 
ton frère ?  

- Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère .  
- Tes amis ? 
- Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est 

resté jusqu’à ce jour inconnu .  
- Ta partie ? 
- J’ignore sous quelle latitude elle est située . 
- La beauté ? 
- Je l’aimerais volontiers , déesse et immortelle . 
- L’or ? 
- Je le hais comme vous haïssez Dieu . 
- Eh !  qu’aimes-tu donc , extraordinaire étranger ? 
- J’aime les nuages … les nuages qui passent … là-bas … 

là-bas … les merveilleux nuages ! »  )1(
 

  :نقرأ له " املرآة " ويف قصيدة 
  رجلٌ مرعب دخل وأخذ ينظر يف املرآة

  !ملاذا تنظر إىل نفسك يف املرآة، وأنت ال تقدر أن ترى صورتك إالّ متقززا ؟" 
  :فأجابين الرجلُ املرعب 

اخلالدة متساوون يف احلقوق، إذن، يل حق  1789إن الناس يا سيدي، بناء على مبادئ " 
  "ة أو تقزز، فهذا أمر ينظر فيه ضمريي وحده التمري، بلذ

  باسم احلس السليم، 
  كنت على حقٍ، لكن من وجهة نظر القانون، 

  )2(مل يكن هو على خطأ
  :وجاء يف النص األصلي ما يلي          

                                  Le miroir 
Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace . 
« - Pourquoi vous regardez-vous au miroir , puisque vous ne pouvez vous y voir 
qu’avec déplaisir ? » 

                                                
(1) Baudelaire, Charles. Le Spleen de Paris, Librio n  179 ،  p 7   

  .،  ترجمة الباحث  72سأم باریس،  ص . ـ بودلیر،  شارل   (2)
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L’homme épouvantable me répond : « - Monsieur ،  d’après les immortels principes 
de 89, tous les hommes sont égaux en droits ; donc je possède le droit de me mirer ; 
avec plaisir ou déplaisir , cela ne regarde que ma conscience . » 
Au nom du bon sens , j’avais sans doute raison ; mais , au point de vue de la loi , il 
n’avait pas tort .

)3(  
يدة النثـر  فقد توفرت على الرؤيا الفكرية العامة لقص"أعراض اخلراب "أما قصيدة

أومن حيث تنامي مسـتويات  "ميتافزيقيا "سواء من حيث التشكيل اجلملي املترابط ترابطا
احللم السردي داخل منت القصيدة ذاته، األمر الذي عجل بغموضه واقترابه مـن احللـم   

  :، يقول *اهلريوغليفي حسب تعبري بودلري نفسه
  ، غرف، أبنيةُ هائلة، الواحد فوق اآلخر، شقق.أعراض اخلراب

  معابد، أروقة، سالمل، مصارين عوراء، مقصورات، فوانيس، ينابيع، 
  رطوبة صادرة من خزان ماء يقع بالقرب.ومتاثيل ـ شقوق، تصدعات

  من السماء ـ فكيف حنذر الناس، واألمم ؟ ـ لنحذر مهسا أكثرهم
  .ذكاء يف األعايل

  ، مبىنمتاهة، مل أستطع أبدا اخلروج، أسكن دائما يف مبىن سينهار
  أمخن داخلي ـ ألسلّي نفسي، مبا إذا كانت الكتل .صنعه مرضى خفى

  اهلائلة من احلجارة، من الرخام، من التماثيل، من اجلدران، اليت ستتصادم
  بشكل تباديل سيصيبها تلوث شديد من هذا احلشد من األدمغة، من اللحم

  )1(.البشري والعظام امليتة املفتتة
ق شكال جديدا للشعر، وهو الشاعر الذي ظل ينادي بشاعريته لقد أراد بودلري أن خيل

قادر أن يطرح أمام القارئ املـذهول  " أعراض اخلراب"حىت وهو يكتب النثر، فنص مثل 
ذا التشكيل الغريب نوعا من الغنائية احلديثة ألنه استطاع أن يضمنه كافة األصداء وكل 

                                                
(3) Baudelaire, Charles .Le Spleen de Paris,  p 72 .  

حلم یمثل الجانب فوق الطبیعي للحیاة، إنھ قاموس البد من دراستھ، ...إنھ حقا حلم ھیروغلیفي. یقول بودلیر  *
  .احھاولغة یمكن للحكماء الحصول على مفت

  .197، ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . برنار، سوزان: ینظر    - 
  . 179،  178أعراض الخراب، نقال عن سوزان برنان، المرجع السابق ص، ص . ـ بودلیر، شارل   (1)
" أم باریسس"تشیر برنار سوزان في ھامش التعلیق على النص السابق أن ھذه القصیدة لم تنشر في دیوانھ  -

  - .Nadar. Charles Baudelaire intime, Blaizot, 1911:      المتوفر لدینا ، وقد نقلتھ من دراسة
  .197ینظر برنار سوزان المرجع نفسھ ،  ص  -
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-مل يكن بـودلري  "النثري نربة حديثة، إذ تنافرات األصوات اليت من شأا أن تعطي النص
على نفس مستوى الفانتازيا يف التصوير -جاهال مبخاطر شعر النثر اليت تعترب-على أية حال

   )2(".أكثر خطورة ألا أكثر سهولة  وانفتاحا -الزييت 
ويتمظهر التشكيل الشعري اجلديد عند بودلري يف قدرته على صياغة القصيدة الشعرية 

عاد النثرية الكالسيكية اليت تعد اجلملة اخلطابية العادية ركيزا األساسـية، فـإذا   من األب
كانت اجلملة داخل بناء القصيدة هي عبارة عن وحدة شعورية مستقلة بذاا، ومتعدية إىل 
غريها من اجلمل الشعرية األخرى يف الوقت نفسه، فإن بودلري قد الحظ أا جيب أن تولّد 

توى داخليا من التوافق النفسي والشعوري الذي نشأت ألجله القصيدة مس-لدى القارئ-
ذاا، هلذا أضحت فكرة بعث اإليقاع املوسيقي من النص النثري فكرة ال يقتصر حتقيقها 

مصطلح موسيقى الذي يستخدمه "على احلبكة يف رص ّ الكلمات جنبا إىل جنب، بل إن 
خبصائص إحياء وخلق خاصـة  -أيضا-يتعلق  بودلري، ال يتعلق مبوسيقى لفظية خالصة بل

بالشعر، وهي خصائص ختتلف متاما عن اخلصائص التعبريية املطلوبة يف النثر العادي بدون 
هذه اخلصائص الشعرية، لن تستطيع اللغة أن تصبح تعويذة إحيائية، وحده بـودلري وهـو   

بطريقـة ال تـربط    يتحرر من عبودية اإليقاع والقافية، يزمع تنويع طقوس هذه التعويذة
املوسيقية الشعرية بوصفات شكلية خالصة، بل خبصائص أكثر داخلية وقدرة على إثـارة  

   )1(".انفعاالت وإحياءات أكثر تنوعا 
  
  
   *)م1891– م1854(جان أرتور رامبو §

ميكن اعتبار رامبو املنظّر األول لقصيدة النثر، فقد انطلق يف كتاباته حول قصيدة 
ويس برتران وشارل بودلري، فرأى أن املواقف النقدية التحديثية عند بودلري النثر من جتربة ل

ليس من املتطلبات املنطقية . مل ترتق إىل مستوى الفرادة اللغوية املبتكرة واملتحررة كليا
                                                

  .157المرجع نفسھ، ص . ـ برنار، سوزان  (2)
  .162،  161، ص، ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (1)

، وتوفي 20/10/1854ولد یوم )  Jean.Nicolas Arthur Rimbaud(ھو جان نیكوال أرتور رامبو. رامبو  *
سنة، كتب أعمال ھ الش عریة والنقدی ة الخال دة قب ل س نة العش رین حی ث         37عن عمر یناھز  1891نوفمبر  10یوم 

                                                .ینظر . تخلى بعدھا عن الكتابة تماما، وتفرغ للعمل التجاري
- Dictionnaire Encyclopédique de la littérature  française. art : (Rimbaud) 
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ومن القيود النحوية والعروضية فحسب، بل كذلك من التراكيب والصياغات اليت بنا 
  .وية املتوارثة عن األجيال إياها جاهزة عاداتنا النح

  
وهي جوهر قصائده النثرية اخلالدة فجاءت عبارة عن *"اشراقاته"لقد كتب رامبو

هدية أبدية إىل شعراء املستقبل املفتوح زمنيا، لكوا قصائد ال تقف عند الكلمة أو 
الصورة وال تتمظهر من خالل البحث عن املعىن العام، وإمنا هي تكمن يف عدم ترابطها 
النفسي والسياقي والداليل معا، يف نظام مستتر يربط بني مجل النص، وهذا يف تقديري هو 

ولقد استطاع رامبو أن يقترب أكثر فاكثر من خلق "اللغز اخلالّق واملتفرد لقصيدة النثر، 
ذلك التوازن بني نثر جد مائع وجد نثري عند بودلري، وتناظرات جد شكلية ومصطنعة 

أعطى قصيدة النثر املكثّفة والسريعة عالمة نبلها الشعري، فقد شحنها عند برتران، و
بصورمل تطف بوهم شاعر سابق، جاعال منها شظايا متطايرة من محم اهول فوق 
الصفحات جمازا مرسال من مساء لغة جديدة لن تعود فيها القصيدة إيقاعا حديثا وإمنا 

  .)1("ستستبقه 
رسالة "بو من خالل رسالته النقدية والفكرية الشهرية ويتضح التنظري النقدي عند رام

اليت كشف فيها النقاب عن جمموع قضايا فكرية شكّلت املنطق الفكري         **"الرائي
واإليديولوجي لألجيال الالحقة، خاصة فيما يتعلق مبهمة الشاعر ودوره يف الكشف     

ول قضية احلداثة الشعرية يف ضوء والتخطي والرؤيا والبعث، كما يعد رامبو أول من تنا
خلق عامل جديد ولغة جديدة متاما، وهذا ما سأعرضه خالل املقتطفات اآلتية من رسالته 

، وهي الرسالة اليت أضحت بالنسبة لألجيال الركيزة النقدية األوىل "رسالة الرائي"التنظريية 
  ".قصيدة النثر"حول 

                                                
  1873، 1872قصیدة نثر كتبھا رامبو بین فترة 42مجموعة شعریة ضمت  Les Illuminationsاالشراقات   *

جموعة الشعریة الرائ دة، حی ث تتس اءل ح ول إمكانی ة كتابتھ ا       و تطرح برنار سوزان إشكالیة تاریخ كتابة ھذه الم
فص ل  "،  أم أنھا كتبت بعد مجموعتھ الثانیة  1873،  1872خالل مرحلة الرؤیا من حیاة رامبو، أي بین عامي 

بناء على مراجعة ودراسة  1875و 1873ما بین " فیرلین"،  أو كتبت كما قال الشاعر  1874عام " في الجحیم
العتم اده عل ى مقارب ات أق رب إل ى       حوفي تقدیري أن ال رأي األخی ر ھ و األرج     .  في مخطوطات رامبوخط الید 
  . العلمیة 

  .    208،  ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج.  برنار سوزان. للمزید ینظر -
  .153أنطولوجیا قصیدة النثر الفرنسیة، ص. ـ الجنابي، عبد القادر  (1)
،   1871م اي   15بت اریخ  " دومین ي  "الذي وجّھھ إل ى ص دیقھ    بة الرائي، أو خطاب الرائي، ھو الخطارسال  **

  . وتضمن باكورة أفكاره الشعریة والنقدیة 
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  :ته املطولةيقول أرتور رامبو يف مقاطع متفرقة من رسال
كان الناس جيمعون بعـض  .أفكاره بشكل طبيعي الدوامكان العقل الكوين يلقي على "...

وهكذا اسـتمرت األمـور   : ومنها يكتبون كتباً يعملونمثار الدماغ هذه، فانطالقاً منها 
مل يكن قد أستيقظ بعد، ومل يكن قد أوغل متاماً يف احللم  أنهاإلنسان ال يشتغل، ذلك ...

أول ما ! أما املؤلف، املبدع الشاعر، فهذا اإلنسان مل يوجد قط :كتابوموظفون،  .الكبري
أن يعرف نفسه معرفةً كلّية؛ أن يبحـث   يريد أن يكون شاعراً هو الذييدرسه اإلنسان 

  .مهايغويها، يتعلّيتفقدها، عن نفسه، 
ولكن  ، الفكريوآخرون ينتحلون تقدمهم .هناك أنانيون كثر يسمون أنفسهم مؤلفني...

  .كما يفعل الكومرباجيكوس: هي أن نصنع النفس الوحش املسألة

فالشاعر جيعـل مـن    .جيعل من نفسه رائياً أنعليه  .ن على املرء أن يكون رائياًإ أقول...
لكل أشـكال احلـب، األمل،   .احلواس لكلنفسه رائياً عرب اختالل مدروس طويل هائل 

عذاب  .وال حيتفظ منها إال باجلوهر نفسهالسموم يف يبحث بنفسه، يستنفد كلّ  .اجلنون
القوة اخلارقة، حيث يصبح بـني اجلميـع،    كلال يوصف حيتاج فيه إىل كلّ اإلميان، إىل 

نه إوالعليم األمسى، ألنه يدرك اهول، إذ األكرب، امللعون وارم األكرب، واملريض األكرب، 
ينتهي وي كان، ألنه يصل إىل اهول، وقد جن، من أ أكثر الغنية من قبل قد يثقّف نفسه
فليمت يف وثبته باألشياء اخلارقة الـيت ال   .عن رؤاه، يكون قد رآها بصريتهإىل ما يعمي 

إذن،  .اآلفاق اليت أذعن عندها اآلخـر  من سيبدأونيأيت عمال آخرون  فسوف! اسم هلا
عليـه أن جيعـل    .، حتـى احليـوان  كلّها يف عهدته اإلنسانية .النار فالشاعر حقاً سارق

،  فإذا كان الشيء الذي أتى به من هناك لـه شـكل    .وتسمعاكتشافاته، تشم وتحس 
جياد لغة، ومبا أن كـل  إاملسألة هي  .أعطى الالشكلشكل، ، وإذا كان بال  أعطى شكالً

ر موتـاً  أكث –فليس باستطاعة أحد عدا أكادميي  .آت الكونيةكالم فكرةٌ، فإن زمن اللغة 
إن أتفق أن تشرع العقول ، قاموساً مكتمالً ألي لغة كانت ينجزأن  –من حيوان متحجر 
  .األول لألجبدية، فسرعان ما يصيبها اجلنون باحلرفالواهنة يف التفكري 

اللغة ستكون خطاب الروح للروح، مستوفيةً كلّ شيء، العطور، األصوات، األلوان،  هذه
 النفسحيدد الشاعر كمية اهول اليت تنهض يف زمنه، يف  .حبهفكرٍ يتشبث بفكر ويس لغة
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 أصبحتفظاعة  .التقدم سيعطي أكثر من صيغة فكره، أكثر من كتابة مسريته حنو.الكونية
هذا املستقبل ماديـاً،   سيكون!سيكون الشاعر حقّاً مضاعف التقدم .قاعدة يتشرا اجلميع

ويف الواقـع،   .تكتب لتبقى سوفالعدد والتناسق، وهذه القصائد املليئة دوماً ب .كما ترى
هذا الفن اخلالد وظائفـه، إذ أنّ الشـعراء    سيجدإنها ستكون شعراً إغريقياً، بشكل ما 

وعنـدما   .الشعراء سيولدون هؤالء .سيستبقه فعل، إمنا لن يكون الشعر إيقاع .مواطنون
على أن تعيش لذاا وبذاا، وعندما  قادرةًتنتهي عبودية املرأة املطلقة، وحينما تكون املرأة 

ولسـوف   سوف تكون شاعرةً هي األخرى؟-اآلنالبغيض حلد -تنال حريتها من الرجل
سوف تكتشـف   عن عوامل أفكارنا؟ خمتلفةًتكتشف اهول، فهل تكون عواملُ أفكارها 

ف أشياء سوف نتبناهـا، سـو  وشهية، أشياء غريبة، ال ميكن سرب غورها، أشياء مرعبة 
   )1(.نفهمها

يتضح مما سبق أن منهج رامبو الفكري واألديب هو الثورة والتمرد، اهلدم  
والتأسيس، الرفض واخللق، ووسيلته يف هذا كله هي الرؤيا؛ فالشاعر عنده إما أن يكون 
رائيا أوال يكون، مهمته استكشاف اهول وإجياد لغة ترفض االنصياع لطقوس النمط  

تقيم هذا األمر بالنسبة للشاعر إال إذا عمل على تعطيل منهجي للحواس والتقليدية، وال يس
كلها، حىت يتمكن من الغوص يف عامل الرؤيا وأفق اهول، وعندما يعود إىل عاملنا جيعلنا 
حنس ونلمس ونسمع استكشافاته املصاغة يف قالب فكري ولغوي جديد ومتميز من خالل 

دالّة، والغوص يف اهول الستكشافه ونقله إىل املتلقي منح الكلمات طاقاا اإلبداعية ال
طريقة أكثر مباشرة، - لترمجة رؤاه-فعلى الشاعر أن يستخدم "وإشراكه يف اإلحساس به؛

ميتلك ) عامل الرؤيا(من دون االنشغال بالتقاليد األسلوبية، وإذا كان ما يأيت من هناك 
ويتعلق األمر بالسعي . يقدم الالشكل شكال ؛فإنه يقدم شكال، وإذا كان بال شكل، فإنه

إىل التفرد بأي مثن، لكن بالعثور على الوسائل اليت تسمح بنقل الرسالة اليت تأيت ا من 
فتخيلوا ! يشعر بذلك جيدا " رامبو"اهول دون املساس ا، مهمة ميئوس منها تقريبا، و

                                                
،  نقال عن عبد القادر الجنابي، أنطولوجیا قصیدة النثر الفرنسیة، ص، "رسالة الرائي. "ـ رامبو، أرتور)1(

  .: لي باللغة الفرنسیة ضمن وینظر نص الرسالة األص.164، 163ص
- Rimbaud , Arthur . Œuvres , Gallica,1999 pp 17-20.  
- Decaunes , Luc . Le poème en prose ,Anthologie ,Paris, Seghers 1984 .p p 121,122 
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هذه هي املهمة ". ترى"ا رجال يزعم أن جيعل جمموعةً من عميان تشعر مبا يرى، جيعله
اليت يضطلع ا الشاعر عندما يحاول أن يعبر عما ال ميكن التعبري عنه، أن يسمي األشياء 

أوال بأن يصبح رائيا ليصل إىل : اليت ال تسمى، جهدا سيواصله رامبو حلسابه على مرحلتني
  )1(...  ."اهول، مث بإجياد لغة لترمجة رؤاه

 إىل رصد عوامل اهول؟ هل استطاع اكتشاف ارد فهل توصل رامبو فعال
             Lesاإلشراقات "بالرؤيا عرب أشعاره؟خاصة يف جمموعة قصائد النثر الصغرية املعنونة بـ

 Illuminations"  أين تتحقق قدرته على اخللق اللغوي والتوليد الداليل، هل بقيت تنظرياته
  *ريها الكحول واحلشيش؟ومواقفه النقدية جمرد هلوسات يث

  
جتسدت الرؤى التنظريية لرامبو، يف تقدير الناقدة سوزان برنار، من خالل جمموعته 

قصيدة نثر متيزت  اثنني وأربعنياليت ضمت ) Les Illuminations"(االشراقات"الشعرية 
بقصرها وخلوها من كل وزن أو قافية كالسيكية، إضافة إىل دالالت العناوين املنتقاة 

رسالة "دقة، واليت تعرب عن الرغبة يف خلق املفارقات اللغوية والرؤيوية اليت نادى ا يف ب
بعد الطوفان، صوفية، إىل عقلٍ، بربري، صحوة : ، فنجد مثال قصائد موسومة بـ"الرائي

ولعل هذا يرجع إىل البحث الدائم عند . اخل...السكر، طفولة، رحيل، متشردين مدن
رؤيا ووسيلة الثارا واالرتقاء ا إىل اهول حبثا عن لغة غري عادية رامبو عن منهج لل

إنه مثل الصويف لدى خروجه من النشوة، على الشاعر الرائي أن "للحظة غري عادية أيضا؛
من خالل استخدامه  - يصف جتربة ال توصف باملعىن الدقيق للكلمة، أن جيعل الناس تشعر

للقوانني اإلنسانية، إنّ الكلمات تعوز الصوفيني كي حباالت خارقة  -للكلمات اليومية
حيكوا عن جتارم، فهم جمربون على استخدام التقريبات والتشبيهات، مدركني أن 

وهذه هي املشكلة اليت طاملا . )2("اجلوهري يظل دائما رغم هذا مستعصيا على التوصيل
، ال يتعدى مستوى البحث عاىن منها املتصوفة والشعراء الراؤون، ألن األمر يف تقديري

عن وسيط لغوي يقرم من اآلخر وليس نقل اهول والتجارب اليت ال توصف 

                                                
  .204 - 203ص   ، ص1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (1)

  .205المرجع نفسھ، ص .نار، سوزان ینظر بر  *
  .206ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
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إليه؛فالشاعر الرائي يعمد دائما إىل رصد العالقة بني الوصف املادي واهول، والوسيط 
النجاحات الوحيدة اليت يستطيع الشعراء أن يأملوا فيها "الرؤيوي بينهما هو اإلحياء، ألن

بل اإلحياء باهول؛ تصبح القصيدة نوعا من الوسيط - العن طريق الوصف-هي التوصل
فالشاعر ال ميلك من وسائل خطاب املتلقي إالّ . )1("عرب الشعر ومن خالل الشعر يف آن

قدرته يف رسم التداعيات الفكرية وبناء املتخيل من الصور عرب اهلالة الشعرية اليت حتيط 
ذي ميكن القارئ من دخول عوامل اهول،  بل والبحث عنه يف لغة بالكلمات،  األمر ال

الشاعر، حيث تتولد تلك العالقة الضمنية بني قوة التخييل والتشكيل عند الرائي الشاعر، 
ويتضح هذا أكثر من خالل . وبني القدرة على االحتاد مع الرؤى املنتجة بالنسبة للقارئ

الكتاب املقدس، أين حياول توريط  واليت استلهمها منالنثريات اإلجنيلية األوىل لرامبو، 
الشك يف الدين من خالل التعليق على اإلجنيل من جهة،  وإعادة قراءة " خطيئة "القارئ يف

هذه النثريات "حينما تقول إن "سوزان برنار"وهذا ما تؤكده. حياة املسيح من جهة أخرى
و على املسيحية بعنف، وتطيب له هلا طابع مضاد للدين بشكل حاد، فلقد مترد رامب

  :ومما جاء يف هذه النثريات مايأيت  )2(."السخرية من املعجزات
  كانت كلمة كئيبة، 

  !كلمة املرأة عند النبع 
  ...أنتم أنبياء، تعرفون ما فعلت

  سحب عيسى يده، وقام حبركة كربياء 
  طفولية وأنثويه 

  )3(هاهنا قام املسيح بأول فعل خطري 
فقد كتبها رامبو بناء على مواقف تنظريية أساسية سبق وأن أشار إليها يف "قاتاإلشرا"أما
  :، وهي "رسالة الرائي"
 .التشكيل الفوضوي واهلدام لبنية القصيدة -أ 

                                                
  206، ص  1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن ، ج . ـ برنار، سوزان  (1)
  .212ـ المرجع نفسھ، ص  (2)

 .، وینظر النص بالفرنسیة في 213المرجع نفسھ، ص . ـ برنار، سوزان (3)
- Rimbaud, Arthur .Œuvres , Gallica 1999، p72 
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  .إعادة خلق العامل ضمن ثقافة الرائي - ب 
  .اللغة الشعرية أو لغة الرؤيا - ج 

 : التشكيل الفوضوي واهلدام لبنية القصيدة -أ

رامبو، ألنه يدرك مباشرة ذلك "إشراقات"عند قراءة  ئندهش املتلقي ويفاجي 
االختالف اجلوهري يف لغة النثر عنده وعند جمايليه من الشعراء أومن سبقوه وخاضوا جمال 

اقترب أكثر فأكثر من ) Le spleen de parisسأم باريس(كتابة الشعر بالنثر، فبودلري يف
النثر، ألنه كتب القصيدة وحلم يف نفس الوقت خبلق معجزة الشعر النثري منه إىل قصيدة 

نثر شعري موسيقي، لكنه خال من القافية والعروض، أسلوبه قليل الليونة وقليل الترابط 
لكنه يسمح بالتكيف مع حركات الروح الغنائية، ومع متوجات احللم، ومع رجفات 

  . الضمري
ث عن التميز والتفّرد يف شكل من هنا يبدأ التشكيل الشعري عند رامبو يبح

فوضوي هدام ال يقبل التنميط، وال خيضع للقواعد القدمية للعبة، فقد جاء الديوان يف 
مظهره العام يفتقد إىل الترابط املنطقي بني قصائده على األقل من حيث العنوان، ويرجع 

 مراحل حياته هذا، إىل احلياة الفوضوية، والشخصية املزاجية اليت كان يعيشها رامبو يف
عمله الشعري إىل حد رفض كلي ال يقف "، األمر الذي انعكس على )الشباب(األوىل 

عند رفض  القوانني الفنية املقبولة بشكل عام فحسب، بل يتعدى ذلك ايل الترابط البسيط 
لكل ما قد يبدو تشكيال، وذلك حقيقي أيضا فيما يتعلق بتنظيم الديوان، وبالبنية املفتوحة، 

ه الذي جنده يف قَطْع سيت تكشف نزوعا حنو الالحمدد لكل قصيدة، وهو الرتوع نفال
الذي يفجر كل األطر، " رامبو"هنا يكمن النصف الفوضوي واهلدام يف عبقرية . اجلُمل

  .)1("بتأثري نزعة حتريرية إعجازية لتقدم إىل األذهان آفاقا جمهولةً 
ااهرة بالدعوة إىل رفض الشكل ويكمن التعارض مع بودلري وغريه من حيث 

اجلاهز والنمط اجلاهز، والتقليد املورث إىل درجة القداسة، فبودلري مل يستطع التخلّص 
متاما من نظرية الالشكل أو الشكل الفوضوي الذي ينادي به رامبو، وأسس له من خالل 

ك خطًا عاما، ميتل" أزهار الشر"وقبلها يف " سأم باريس"ألن بودلري يف "، "إشراقات"

                                                
  .223، ص  1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (1)
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ويزعم أنه يكون لوحة لإلنسان احلديث وللوجود احلديث، أما لدى رامبو فال وجود 
ال يقترح حكاية "رامبو"للفكرة العامة، فإن وجدت فهي ضئيلة جدا، ونفهم من ذلك أن

وحدة ما على  - أساسا- حياته وجتاربه، وال وصف مشاهد أو مدن حقيقية، وال يفرض
  .)1(" حالة يؤ لكل مصادر إهلاماته كتابه، إنه يظل يف

من هنا وجد رامبو يف قصيدة النثر الشكل املفتوح القادر على حتمل امليزاجية 
التشكيلية واملوضوعية للشاعر الرائي، اهلارب من قيود ذاته، هلذا جند قصائد الديوان تتجه 

 –جملْ "يف مثل قصيدة  حنو صياغة النثر األكثر نثرية، إىل درجة التبسيط املقصود أحيانا
Phrases" أو ترتقي يف شكل مدهش إىل مستويات النبوءة مثلما هو احلال يف قصيديت ،

  ". Apres Le Délugeبعد الطوفان"، و"Enfance -طفولة "
ويرجع هذا، يف نظر البعض وخاصة سوزان برنار، إىل أن رامبو كان قد كتب 

ويتضح التشكيل الفوضوي .ف والتعقيدقصائده على مراحل ويف ظروف شديدة االختال
مبجموع مجل ونصوص -على األقل خالل تلك الفترة  -من خالل اصطدام القارئ

متنافرة ال جيمعها إالّ عنوان واحد أو مشترك شكلت على أساس دفقة شعورية فوضوية ال 
ففي  .يسيطر عليها السياق املنطقي والداليل، وإمنا صيغت يف قالب نثري هدام ومتفرد

اليت تتوزع على مخسة مقاطع، ال ندرك ذلك التسلسل املنطقي "Enfanceطفولة "قصيدة 
بني أفكار املقاطع إىل درجة من التنافر جيعل من القصيدة بنية مغلقة على ذاا، فال حتيلنا 

  :إىل واقع خارج سلطة الرؤيا واإلشعاع املدرك، يقول يف املقطع الثالث منها 
  .يستوقفكم غناؤه وجيعلكم حتمرون خجال يف الغابة عصفور،

  .هناك ساعة حائط ال تدق
  .هناك مستنقع بِعش دواب بيضاء

  .هناك كاتدرائية بط وحبرية تصعد
  .هناك مركبة صغرية مهجورة بني األشجار القدمية املقطوعة

  .هناك فرقة من املمثلني الصغار بأزيائهم

                                                
  223ص.1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (1)
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  )2(.ش، شخص يطاردكمهناك أخريا عندما يشتد بنا اجلوع والعط
 
 
Au bois il y a un oiseau ,son chant vous arrête et vous fait rougir. 
Il y a une horloge qui ne sonne pas. 
Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. 
Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. 
Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis  
Il y a une troupe de petits comédiens en costumes  
Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu’un qui vous chasse.

)1(
 

  
أول ما تالحظه على أسطر املقاطع السبعة، هو غياب الرابط املنطقي بني األفكار 

إىل درجة غياب التجاور الذي ترك مكانه للتنافر املقصود؛ألن  املتضمنة يف األسطر ذاا،
العقلية املعتادة على املنطق الكالسيكي عادة ما تبحث يف النص عن الرابط السياقي 

عرب إشراقاته، ال توفر هذه "رامبو"واملنطقي لتحقق اجلمالية املرجوة، يف حني جند نصوص
وهو ال يقترح .م املنطق والنظام واحتذاء السياقاخلصيصة للقارئ عمدا، ألا حتثه على هد

إنه غالبا ما يتجنب كل ما ميكن أن يبدو كخامتة باملعىن املنطقي "اية للقصيدة ذاا،
  .)2("والفين،خامتة ميكنها أن جتعل من القصيدة كُال مغلقًا، حيصر موضوعا شديد التحديد

على إعادة بعث القصيدة يف عوامل تعمل اجلملة األخرية " Conte -حكاية"ففي       
املمكن واملتخيل، وتفتح آفاقا جديدة خمتلفة متاما عن اآلفاق اليت تأسست حول القصيدة 

  :يقول .األصلية 
   )3(املوسيقى البارعة ال تفي برغبتنا 

La musique Savante manque a notre desire )4(   

  :قوله   Enfance 1 - 1أويف طفولة 
  )5(" ! القلب العزيز "و" اجلسد العزيز " أي ملل، ساعة

                                                
، منشورات وزارة الثقافة 2تقدیم وشرح سوزان بارنار، ترجمة قیس خضور،ط.اإلشراقات. ـ  رامبو، أرتور  (2)

  .45، ص 2004لسوریة، دمشق ا
(1) Rimbaud , Arthur .Œuvres, p 89 

  .225ص ...قصیدة النثر.  ـ برنار، سوزان  (2)
  .69االشراقات، ص . ـ رامبو، أرتور  (3)

(4) Rimbaud , Arthur .Œuvres, p 126  
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Quel ennui ,l’heure du « cher corps » et « cher cœur »! )6(  

  :قوله " Enfance 5 -5طفولة "وحىت يف 
   )1(ملاذا كان يشحب مظهر النافذة يف ركن القبة ؟ 

Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?
)2(
 

ا داخل بناء القصيدة عند رامبو، مجلة متحررة من هنا تصبح اجلملة الشعرية ذا
من سلطة السياق ومن ضرورات التركيب ومقتضيات املنطق، ألن الشاعر ال يعيد رسم  
املعلوم املرئي، بل إنه حييلنا حنو اهول الالمرئي، وهذا من شأنه التعقيد اإلرادي لقدرة 

حث عن املعىن اجلاهز يف النص، ألنه مل يقم إال بتعطيل سلطة احلواس كما املتلقي على الب
كل معناها  - هنا-"فوضوية "أن مننح كلمة "حدد ذلك يف رسالة الرائي، فعلينا إذا 

ال رفض النظام القائم : الضمين على حنو ما سيفعل كُتاب اجليل الثاين من الرمزيني
اجهة حالة من أشياء ال حتترم استقالله الذايت، فحسب، بل أيضا املطالبة بالفرد يف مو

، ...الفرد حلقوقه سواء يف اال االجتماعي أو اال األديب ةوبذل اجلهد الستعاد
إال مرحلة أوىل من مراحل إعادة تنظيم الكون الشعري،  -إذن- الفوضوية اهلدامة ليست

، إن رامبو بإثارته ...ديدفالفوضى ليست إال ضرورة انتقالية سابقة على إقامة نظام ج
إزاء  - إمنا يقوم بفعل هدام بالتأكيد -الفوضى يف الكون وتفكيك القصيدة واجلملة نفسها

فثمة خلق يف وقت .يقيم أسس شعر وشعرية جديدة -خالل ذلك-الشعر القدمي، لكنه 
   )3(. "اهلدم نفسه

  : إعادة خلق العامل ضمن ثقافة الرائي  -ب
الشعرية انطالقا من اعتماده مبدأ الفوضى يف أشعاره، فينطلق أوال يبين رامبو عوامله 

من تفكيك عاملنا احلسي العادي إىل عناصر مشوشة ال تربطها روابط منطقية، وال تقيم 
عالقاا أنساق دالليةٌ مألوفةٌ، مث يصل وفق التشكيل الشاذ إىل رسم الرؤيا املتفردة لعامله 

عنده يف اشراقات رامبو هو قدرته على رصد احلياة يف خمتلف  إن ما نقف. التركييب املذهل

                                                                                                                                       
  .45المرجع السابق، ص . ـ  رامبو، أرتور  (5)

(6) Rimbaud , Arthur .Œuvres, p 91 
  .50االشراقات، ص .ـ  رامبو، أرتور   (1)

(2) Rimbaud , Arthur. Œuvres, p95   
  .229، ص 1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج  .ـ برنار، سوزان  (3)
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لتفكيك هذه احلياة تفكيكا إجرائيا -ال حمالة- متظهراا بشكل ثري وحيوي مذهل، ميهد 
إن . "يعيد خلقه من جديد ضمن سلطة الرؤيا وقدرة الرائي على اخللق وإعادة التشكيل

ود، ال ينفي شيئا وال خيتار شيئا، إنه ال رامبو الفياض باحليوية ينادي مجيع أشكال الوج
، )1("يبين باإللغاء، بل بالترحيب بأكرب قدر من العناصر املمكنة، فيدعم هذه املؤثرات

ويعيد بعثنا ضمن تشكيل غري عادي لعامل سبق وأن عمل على تفكيك عناصره، و أالحظ 
هدف إىل اقتناص  وفق هذا التفكيك يعمل ال على اهلرب من الواقع، وإمنا"رامبو"أن 

الواقع يف تعدديته، ومنح التحقيق الشعري لكل املمكنات داخل بناء القصيدة، هذا ما 
وهي القصيدة الرابعة عشر يف " Villes-مدن"نالحظه عند قراءة قصيدة مثل 

  : واليت أنقلها باللغتني كما هي"إشراقات"ديوانه

  دنٌــم

أكـواخ  ! هذهولبناناته *ات احللم  ذا شعب نصبت من أجله أليغين هو! هي مدنٌ
 القدميةفوهات الرباكني  .من كريستال ومن خشب تدرج على سكك وبكْرات ال ترى

فوق أكواخ  املعلّقةعرب األقنية  .احملاطة بعمالقة وخنيل حناسي در ميلودياً وسط اللهيب
أفواج من املنشدين  .علوتصيحات قنص النواقيسِ عرب املعابر  .اجلبال، تضج أعياد احلب

منصات وسط املهاوي أكثر  فوقومن .املَردة رع بأردية وبيارق وهاجة كأنوار الذرى
وعلى سقوف احلانـات،  اهلاوية، على املماشي املمتدة فوق .يبوق بسالته **من روالن 

حلقول األكثر علواً يلتحق با *** التأليهايار شعائر .توقُّد السماء يزين الصواري باألعالم
وفوق مستوى غوارب املـوج،   .الثلجية االياراتحيث يم قنطورسات  سريافية بني 

بأساطيل كورالية وغمغمة الآلىلء واحملار النفيس  حممالًاألبدي،  حبر يهيجه ميالد فينوس
سلحتنا على السفوح حصادات أزهار، ضخمة كأ .قتالة بإمياضاتيكفهر البحر أحياناً –

                                                
  .229، ص 1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (1)

*  Alleghany ارتفاعھا ما یقارب األلفي متر، مغطاة بنبات رائع .مالیةفي أمیركا الش جبال سلسلة  
أغنی ة  "ق د ق رأ    أن رامب و  وواضح .محاربي شارلمان، الذي تغنى بھ شعر العصور الوسطى أحد Roland ـال **

  .بّوقالتي تروي ھذه الملحمة، وموت البطل بعد أن " روالن
*** Apothéose بط  ل، أي أن ین  ال نص  یبًا م  ن   أو إمبراط  ور ش  عائر التألی  ھ الت  ي تج  ري ع  ادة عن  د م  وت   ھ  ي

  .الربوبیة فُیبعث في السماء
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يف أثـواب صـهباء بلـون      ****"املاب"جنيات من  مواكب .خوارها وكؤوسنا، يعلو
هناك، يف األعلى، ترضع الغـزالنُ وأقـدامها يف    .الوهادالزعفران والعقيق، تصعد من 

الضواحي ينـتحنب، والقمـر يضـطرم     *باخوسيات .الشالل العوسج، من ثدي ديانا
أسراب النواقيس البلَدية تتغىن بأفكار .والنساكن فينوس تدخل كهوف احلدادي .ويعوي

كلّ األسـاطري  .تنبثق موسيقى مل تعرف من قبل بالعظاممن القصور املشيدة  .الشعوب
يرقص املتوحشـون بـال   .جنةُ العواصف تتهاوى.األيائلتتكامل ويف البلْدات تتسارع 

ارع ببغداد حيث كانـت  سرت فيها وسط الزحام يف ش .ساعةومثّة  .كالل لعيد الليل
يف نسيم مبهظ، سارحاً من دون أن أقدر على تفـادي  اجلديد، زمر زج بغبطة العمل 

أذرع طيبة، أيةُ ساعة مجيلة ستعيد إيلَّ هذه  أية .التالقي متَّأشباح اجلبال اخلرافية، حيث 
  )1(.منها نومايت وأوهى حركايت جتيءاملنطقة اليت 

VILLES  

Ce sont des villes ! C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces 
Libans de rêve ! Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des 
poulies invisibles. 
Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent 
mélodieusement dans les feux .Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus 
derrière les chalets .La chasse des carillons crie dans les gorges. 
Des corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et des oriflammes 
éclatants comme la lumière des cimes. 
 Sur les plates-formes au milieu des gouffres les Rolands sonnent leur bravoure. 
 Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges l'ardeur du ciel pavoise les 
mâts. L'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les 
centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. 
Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes , une mer troublée par la naissance 
éternelle de Vénus, chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des 
conques précieuses, la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels. 
Sur les versants, des moissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes, 
mugissent. Des cortèges de Mabs en robes rousses , opalines, montent des ravines. 
                                                

  اآلرثریةالجن في األساطیر  ملكات Mabs ـل ا  ****
 
*    Bacchantes  :باخوساإللھ دیونیزوس رب الخمر، واسمھ اآلخر بالالتیني  عذارى 

  132، 131ر، ص ص اإلشراقات، تقدیم وشرح سوزان برنار، ترجمة قیس خضو. ارثور،  رامبور )1(
ص ص " أنطولوجیا قصیدة النثر الفرنسیة" وینظر أیضا ترجمة عبد القادر الجنابي ،  ضمن كتاب األول

207   ،208 .  
أالحظ أن الترجمة العربیة السابقة  للقصیدة قد جاءت مفّككة نوعا ما،  و ذلك راجع إلى اعتماد التفكك * 

  .اللغوي في القصیدة األصلیة عند رامبو
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 Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tètent Diane. Les Bacchantes 
des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des 
forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples.  
 Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue .Toutes les légendes évoluent et 
les élans se ruent dans les bourgs .Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages 
dansent sans cesse la Fête de la Nuit .Et, une heure, je suis descendu dans le 
mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail 
nouveau, sous une brise épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes 
des monts où l'on a dû se retrouver. Quels bons bras, quelle belle heure me rendront 
cette région d'où viennent mes sommeils  et mes moindres mouvements? )1(  

نالحظ مباشرة أن بنية احلشد عند رامبو ال تعتمد اخلطية التعاقبية يف رسم صورة 
. القصيدة، وهو على األقل ما كان سائدا إىل غاية مرحلة ألويزيوس برتران وشارل بودلري

ولكن ليس بالكثافة التراكمية اليت نسجلها يف القصيدة السابقة، حيث تتسارع الصور 
يا إىل درجة تصبح فيها القصيدة عبارة عن كتلة من الصورة الناطقة تسارعا تركيبيا تراكم

خبربات الشاعر عرب مراحل حياته املختلفة، ورمبا هذا ما يعطي القصيدة أبعادا تأويليةً ال 
ال يبحث وفق هذا التراكم الصوري أثناء إعادة تشكيل -الرامبوي-حصر هلا، فالنص 

دل موضوعي ميكن أن يقف عنده التأويل، بل على العامل وخلقه وبعثه من جديد، عن معا
العكس متاما إنه يشتت األفكار ويدخلها عوامل الرؤيا ويورطنا يف لعبة التشكيل واخللق من 

وهنا تتفوق، يف تقديري، معجزة النثر الشعري على الشعر الغنائي الكالسيكي . جديد
قائع وأحداث بالغة التباعد املعهود، ألن جهد اخللق والتشكيل والتركيب عند رامبو لو

زمنيا ومكانيا داخل نص القصيدة، وإعطائها القدرة على التماسك من جديد بعدما كان 
قد فكّك صورها يف الواقع املعيش، هو اإلبداع بعينه، لكون الكثري من قراء 

على قراءة  ا، من دون أن يعرجو"فصل يف اجلحيم"، و"اإلشراقات"خاصة "رامبو"أشعار
، يعتقدون خطأ أن رامبو يدعوهم وفق نظرية الفوضى والتفكيك "لرائيرسالة ا"

فآنية الشعر "إنه العكس متاما . واكتشاف اهول، إىل نبذ الواقع واالرمتاء يف أحضان احللم
الرامباوي وهي كلمة تالئم يف آن واحد، االندغام اإلعجازي الذي جعل شعره يستمر 

والواقع أن هذه . ا اليت تتسم بالكثافة، واالخنطافعلى مدى قرون كاملة، وإجياز الرؤي

                                                
(1) Rimbaud ,Arthur .Œuvres, p p127,128     
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اخلصائص املتمثلة يف االختصار والكثافة واإلجياز هي ثوابت قصيدة النثر، إىل حد أا 
   )2(".وحدها تكفي تقريبا لتحديدها

 
  : اللغة الشعرية أو لغة الرؤيا  –ج 

املرحلي الواجب  النموذج اللغوي) رسالة الرائي(يرسم رامبو انطالقا من رسالته 
خلقه يف إطار واقع لغوي أضحى ال حيقق غايات التمرد اخلالق، والفوضى البناءة والرؤيا 

ومبا أن كل كالم فكرة، فإن زمن اللغة الكونية آت، فليس باستطاعة : "احلاملة، فيقول
، أن ينجز قاموسا مكتمال ألي لغة -أكثر موتا من حيوان متحجر-أحد عدا أكادميي

،  فسرعان ةإن اتفق أن تشرع العقول الواهنة يف التفكري باحلرف األول لألجبدي  كانت،
هذه اللغة ستكون خطاب الروح للروح، مستوفية كل شيء ، العطور .ما يصيبها اجلنون

واألصوات، واأللوان، ولغة فكر يتشبث بفكر ويسحبه، حيدد الشاعر كمية اهول اليت 
نية، سيعطي أكثر من صيغة فكره، أكثر من كتابة مسريته تنهض يف زمنه، يف النفس الكو

! فظاعة أصبحت قاعدة يتشرا اجلميع، سيكون الشاعر حقا مضاعف التقدم. حنو التقدم
وهذه القصائد مليئة دوما بالعدد والتناسق، سوف .سيكون هذا املستقبل ماديا كما ترى

   )1(."تكتب لتبقى

                                                
  .236، ص 1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان  (2)
  164نقال عن عبد القادر الجنابي، أنطولوجیا قصیدة النثر الفرنسیة، ص" رسالة الرائي" .رامبو، أرتور   (1)
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Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel 
viendra !         Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile,- pour 
parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit .Des faibles se 
mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient vite 
ruer dans la folie !  

Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, 
couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant .Le poète définirait la 
quantité d'inconnu s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle : il 
donnerait plus que la formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au 
Progrès ! Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un 
multiplicateur de progrès !  

Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez .-Toujours pleins du 
Nombre et de l'Harmonie, les poèmes seront faits pour rester.

)2(
 

 

"        االشراقات"من هنا تتحدد مستويات التشكيل اللغوي عند رامبو يف ديوانيه
".    الرامبوي"، انطالقا من بعث فاعلية التداعي احلر أثناء كتابة النص "فصل يف اجلحيم"و

ولكن دون الوقوع يف العشوائية والتلقائية املفرطة، فاملتصفح لنصوصه يف إشراقات جيد  
ائما توفري مستوى معينا من اجلهد الفين يف مرحلة التشكيل اللغوي األويل، الشاعر حياول د

، وإمنا جينبه الوقوع يف التلقائية ةوهذا ال تعطيه بطبيعة احلال سلطة النظم الكالسيكي
إنه نسق من "العشوائية األمر الذي يعطيه القدرة على رصد وحدة منظور للموضوع، 

حىت يتسىن له، كشاعر رائي )1("لطريقة األكثر تركيبية يستخدمه رامبو با -إذن-التركيب 
خلق مستويات تعبري جديدة خترق املألوف وتثور على احملتذى، وتؤسس ألمناط داللية 

  .تبدو غريبة لدى اآلخر، ألنه مل يألف هذا النمط من التشكيل الرؤيوي اخلالق
  

ضحى ميارس سلطة بني مستويات امللموس وارد فأ"اإلشراقات"لقد امتزجت لغة 
يرينا جمردات يف حالة حركة فكرة الطوفان اليت "اخللق كشاعر له سلطات إهلية، إنه 

استقرت، الصمت املتالطم بشراسة، وأحيانا ما يضع امللموس وارد على نفس املستوى 
  :كما لو أما حقيقة واحدة 

                                                
(2) Rimbaud , Arthur .Œuvres , p19  

  .238، ص 1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . ـ برنار، سوزان   (1)
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  )2("اصفة وآيات النشوة أيتها املياه واألحزان، تصاعدي وامحلي الطَّوافني، مساء الع
  ":Barbare" بربري"يقول يف قصيدة 

بربري  

طويل، رايةٌ من  بعد واألقطارِ بوقت ،ام، الفُصولِ، الكائناتالدامي على  اللحماألي
  ).إنها غري موجودة(حرير البحارِ والورود القطبية 

مبنأى عن  –الرأس الذي ما زال يهاجم القلب و –البطوالت العتيق  عجيجمن  بارئاً
  .العتاقالسفّاحني 

  ).موجودة غريإنها (رايةٌ من اللحم الدامي على حرير البحار والورود القطبية؛ ! أَوه
  !للذائد يا

صقيعٍ أبيض  جمامر اتزخ ة  تلك  -! للذائديا  - متطريح املاسياحلرائق يف مطر الر
  !أيها العامل –يقذفها قلب األرض املتفحم من أجلنا إىل األبد 

  )يحسها الواحد اليتبعيداً عن التقهقرات القدمية والشعل القدمية اليت يسمعها، (
بد جمامراملهاوي واصطدام ذؤابات  .وز حاتتلقاَء النجوم الثلجموسيقى، تطو.  

      .والشعر الطويل، تطفو العيونوهنا، األشكال، العرق، ! ، يا عامل، يا موسيقىللذائد يا
إىل قاع الرباكني واملغاور  النازلوالصوت األنثوي  -!للذائديا  -ودموع بيضاء تغلي 

  .القطبية
  )1(...الراية

BARBARE 
 
Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays, 
Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques; (elles 
n'existent pas). 

Remis des vieilles fanfares d'héroïsmes- et qui nous attaquent encore le cœur et la 
tête- loin des anciens assassins- 

                                                
  .240ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
   148اإلشراقات، تقدیم وشرح سوزان برنار، ترجمة قیس خضور، ص. رامبو، ارثور  (1)
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Oh ! le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques; (elles 
n'existent pas).  Douceurs ! 
Les brasiers, pleuvant aux rafales de givre.- Douceurs ! - Ces feux à la pluie du vent 
de diamants jetée par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous.- O monde ! 
(Loin des vieilles retraites et des vieilles flammes, qu'on entend, qu'on sent.) 
Les brasiers et les écumes .La musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux 
astres. 
O douceurs, ô monde, ô musique ! Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les 
yeux, 
Flottant .Et les larmes blanches, bouillantes,- ô douceurs ! - et la voix féminine arrivée 
au fond des volcans et des grottes arctiques... Le pavillon...

)2(
 

 

إن القيمة التركيبية واإلحيائية للمفردات الرامبوية املشعة من القصيدة السابقة، هي 
يف احلقيقة قيمة خلق وتوليد، منحت خالهلا الكلمات أولوية تشكيل الدور اإلحيائي املنوط 
ا، وهذا ما جيعل من الكلمة يف النص الرامبوي أكثر ثراء وكثافة وأبعادا ورؤيا من اجلملة 

  :فاجلمل اآلتيةذاا، 
  رايه من اللحم الدامي، جمامر متطر زخات صقيع أبيض، دموع بيضاء تغلي، 

  ....الصوت األنثوي النازل إىل قارع الرباكني و املغاور القطبية
كلها مجل احتوت على كلمات مكثفة، خالقة، وهادمة يف الوقت ذاته، فالراية، وااهر 

كيل اإلحيائي، إا كلمات حتيلنا إىل اهول، وختلق والدموع، والصوت هي بواعث التش
فينا لذة الفوضى وسلطة املتخيل، وهذا ما جيعل اجلملة الشعرية لديه مجلة تدعم فرادة 
الكلمة حني تتيح أمامها فرصة التجلّي، خاصة إذا كانت الكلمة من فئة األمساء املولّدة 

حاجة إىل االرتباط داخل بنية اجلملة للداللة واملوحية بذاا من دون أن تكون يف 
  .الكالسيكية

ولكن هذا ال يعين أن الكلمات األخرى املشكّلة للجملة قد تناثرت تناثرا فوضويا 
ينبغي تصحيح "، وإمنا )رسالة الرائي(كما يفهم من خالل تنظريات رامبو يف رسالته 

-بأن نالحظ إىل أي حد االنطباع األول بالفوضوية النامجة من هذا األسلوب يف السرد، 
تعمل كل كلمة وتلعب دورها؛ أوال بأن تساهم يف اإلحياء الكلي، املرتبط  -يف هذا النثر

                                                
(2)  ) Rimbaud ,Arthur .Œuvres, p 173 
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.       بأداءات أخرى، فال يوجد عنصر بال قائد يف هذه اجلمل املختزلة إىل احلد األساسي
ء لإلحياء اليت تندرج يف كلِّ يتبارى فيه كل شي" 2طفولة "ومثل هذا يف مجلة من قصيدة 

. ارتفع هويس القناة. تصعد احلقول إىل النجوع بال ديكه، بال سنادين: "(بالعزلة واهلجران
 حىمث تساهم مبوقعها يف اجلمل يف *!)أيا فرسان وطواحني الصحراء، أيتها اجلزر والر ،

إا . فجملة رامبو ليست تناثرا خالصا وبسيطا للكلمات. إنتاج مؤثرات إيقاعية معينة
متلك قوانينها وضروراا الداخلية لكنها ليست قوانني وضرورات النسق اخلطايب أو 

  .)1("االستداليل أو النثر الغزير
  
  
  
  
  

                                                
  .المقطع األصلي بالفرنسیة 

-Les prés remontent au hameaux sans coqs, sans enclumes .L'écluse est levée. 
 O les cavaliers et les moulins du désert, les îles et les meules ! 
- Rimbaud , Arthur .Œuvres, p 169  

  .242ص 1قصیدة النثرمن بودلیر حتى الوقت الراھن، ج ، . ـ برنار، سوزان   (1)
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   بني التقليد واإلبداع والتساؤل:اجلذور العربية لقصيدة النثر - 2
     

كل حديث عن قصيدة النثر وعن شعر النثر حييلنا بالضرورة حنو البحث عن العالقة 
لشعر والنثر عرب تفاعالت األزمنة األدبية املاضية، وعرب إدراك نقاط التماس احلرجة يف بني ا

الثقافة األدبية العربية بني كيانني، ظال زمنا طويال منفصلني كل االنفصال، وإذا كان 
الظاهر هو كذلك، فإن حقيقة العالقة بينهما ما فتئت تتجلى شيئا فشيئا عرب أشكال أدبية 

إىل نقطة التقاطع،  وتولدت عنها ما يسمى اآلن بقصيدة -يف النهاية -صلتعديدة حىت و
النثر، اليت اقتحمت الساحة الشعرية اقتحاما واسعا يف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات 
من القرن املاضي، فلقد أصبح الرافضون هلذا النوع الشعري ال جيدون مصطلحا بديال عن 

  .الكائن اجلديد الذي فرض حضوره بقوة قصيدة النثر ينعتون به هذا
من هنا سأسعى إيل مقاربة سريعة للجذور التارخيية لقصيدة النثر العربية مثلما كان 
األمر بالنسبة للجذور التارخيية الغربية، واهلدف من هذا هو حماولة إثبات وجود روافد 

راجعة اليت قام ا العرب عربية هلذا النوع الشعري يف الشعرية العربية، خاصة وأنّ فعل امل
بعد اللقاء احلضاري مع الغرب يف بداية القرن التاسع عشر، أفضى إىل حقائق باتت معيقة 

ورغم االستجابة السريعة "لكل حركة حتديث داخل البناء االجتماعي والفكري العربيني، 
 يستجب يف كل جماالت احلياة لفعل املراجعة نتيجة التأثر بالغرب، فإن الشعر وحده مل

حيث تأخرت تلك االستجابة طويال نتيجة لتضافر . لفعل التماس مع النماذج الغربية
  :جمموعة من األسباب

إضفاء نوع من القداسة على الشعر، نتيجة الرتباطه الوثيق باللغة العربية اليت : أوال
هي لغة القرآن، حيث تصور بعضهم أن إي حراك يف الظاهرة الشعرية سوف يؤثر 

  )1("ب على الظاهرة اللغوية بالسل
. ارتباط الفكر التقليدي العريب باملدونة الشعرية الكالسيكية ارتباطا عاطفيا: ثانيا

انعكس على جممل سلوكياته اإلبداعية، ونتاجاته األدبية، وأضحت هذه املدونة أمنوذجا 
  .ُحيتذى، ومنطا مقدسا جيب التزامه وعدم اخلروج عليه

                                                
، ص 2004قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة . زیزـ موافي، عبد الع  (1)

107.  
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لعريب عموما بعد مرحلة االحنطاط واخلمول اليت مر ا، خاصة ضعف الشعر ا: ثالثا
أثناء مرحلة احلكم العثماين للبالد العربية، و ما نتج عن هذا احلكم من إضعاف مقصود 

  .للغة العربية ومصادر حتصيلها، ووسائل إيصاهلا 
املتغير  ارتباط الذهنية العربية بتقديس الثابت من املوروث، ورفض إمناء معامل: رابعا

خالل تلك املرحلة احلرجة -وهذا راجع، يف تقديري، إىل ضعف عالقة الفكر العريب . منه
جتاه اآلخر، وطمس هذه العالقة أصال يف كثري من ااالت خشية - من الثقافة العربية

  .مالمسة الثابت املقدس
تفاعل وقد متيز النصف األول من القرن العشرين من الناحية الفكرية واألدبية ب

. ثالث مدارس أو ثالثة اجتاهات ولدت من رحم احلركة اإلحييائية يف بداية القرن
  :وتلخصت هذه االجتاهات الثالثة يف

اليت عملت على إحياء األبعاد الشعرية العربية القدمية،     : الكالسيكية اجلديدة -أ 
ملت على ربط حيث ع.وبعثها يف واقع اجتماعي جديد له خصائصه الثقافية املغايرة

احلاضر باملاضي ربطًا تفاعليا مقدسا سواء من حيث اللغة أو املضمون، وكان رائدا 
  .بال منازع مالكالسيكية اجلديدة أمحد شوقي وحافظ إبراهي

وقد جتسدت يف اجلانب التنظريي عند مجاعة الديوان،  ممثلة يف : الرومانسية - ب 
ان شكري، وإبراهيم عبد القادر املازين، عباس حممود العقاد، وعبد الرمح: شعرائها

الفردية :حيث تأسست جتربة النظرية النقدية لدى أفرادها على دعامتني أساسيتني مها
واحلرية، هاتان الدعامتان انبثقت منهما جلّ املبادئ واملواقف النقدية املؤسسة للفكر 

ة السائدة من جهة،         النقدي عند اجلماعة، فقد أعادت النظر يف مجيع املفاهيم األدبي
واملتوارثة من جهة أخرى، خاصة مفهومي الشعر والنقد، وما يتفرع عنهما من أسس 

  .تشكيل فرعية سواء من حيث الشكل أو املضمون
أما اجلانب اإلبداعي يف املدرسة الرومانسية، فأعتقد أن مجاعة أبولو قد تفردت به من 

يقية للفكر الرومانسي املتحرر،  فكان خليل خالل عملها على جتسيد األبعاد احلق
مطران وأبو القاسم الشايب، وإبراهيم ناجي وغريهم أفضل من حقّق الغاية األدبية 

  .والفكرية هلذا االجتاه
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ومتثلت يف بدايات التحطيم األويل لنمط الشكل املتوارث على يد : التفعيلية –ج 
أسهموا يف تأسيس النموذج الشعري  نازك املالئكة وبدر شاكر السياب وكثريين، ممن

  .اجلديد
واجلدير بالذكر أن هذه املدارس أو االجتاهات اليت سادت خالل مراحل زمنية من  

فقد "القرن املاضي، مل تكن متثل النموذج اإلبداعي املطلق، أو النمط الواجب احتذاؤه، 
ة مفارقة،مل مناذج شعري -يف كل ااالت -نشأت على هامش املنت الشعري السائد

  .تكتب هلا السيادة إالّ مع اية القرن العشرين، وهي ما أطلق عليه ظاهرة الشعر املنثور
. وقد اصطبغت قصيدة اهلامش بسمات النموذج السائد، واملوازي هلا زمنيا

فالنموذج الشعري املنثور الذي صاحب سيادة الكالسيكية اجلديدة، كان يتسم مبالمح 
لفصاحة واجلزالة، ونشدان القيم اإلنسانية العليا، واكتساب الشاعر هذا االجتاه، من ا

وتؤكد هذا التصور نصوص أمحد شوقي اليت أطلق عليها صنف . لصفات النيب واحلكيم
 **وأمني الرحياين*، وكذا يف مناذج نقوال فياض"أسواق الذهب"الشعر املنثور يف كتاب

، الذي      ***فقه منوذج حسني عفيفأما االجتاه الرومانسي فقد را. وخليل مطران
                                                

األول من  النصف الطبیب، األدیب والخطیب، كان من أشھر شعراء لبنان في) 1958 - 1873( .نقوال فیاض   *
وطنی ة، وك ان معاص رًا    وال والرق ة  ك ان ش اعر العفوی ة   . القرن العشرین ومن أعضاء المجم ع العلم ي ف ي دمش ق    

وأمین تقي ) األخطل الصغیر(الخوري  وبشارةعـقل  وودیع وزمیًال في الشـــعر ألدیب مظــھـر والیـاس فیـاض
 مجلس وفـوزي المعلوف وصالح لبكي، ونائبًا في أبو شبكھالمالط والیــاس  وتــامــر الدین وشــبــــلــي المالط

    .النواب اللبناني
  .وما بعدھا 59ص 1971شعراء لبنان، منشورات جامعة القدیس یوسف، بیروت، . المالط شربل : ینظر -

 1876تش رین ث اني    23فارس أنطون یوسف بن المطران باسیل البجاني، ول د ف ي    ھوأمین .أمین الریحاني   **
أم ین   ت وفي  .ل ھ قضاء المتن في جبل لبن ان، ولق ب بالریح اني لكث رة ش جر الریح ان المح یط بمنز        الفریكةفي بلدة 

الجب ل ح ول    طرق ات ، إثر سقوطھ ع ن دراج ة اعت اد أن یركبھ ا عل ى      1940أیلول  13في بیروت یوم  الریحاني
 الریحاني ترك. اآلداب في الجامعة اللبنانیة كلیةدفن في بلدتھ وقد أقیم لھ تمثاًال نصب في باحة ،حیث بلدتھ الفریكة

 :   وم نح ع دة أوس مة ھ ي    . والفن والتاریخة في السیاسة واألدب والشعر العدید من المؤلفات في العربیة واإلنكلیزی
ـ   وس  ام االس  تحقاق اللبن  اني األول  المع ارف األول للمغ  رب اإلس  باني  وس  امـ    ـ  وس  ام المع  ارف األول اإلیران  ي 

   المذھب

، 2001یروت، المركز العربي لألبحاث والتوثیق، ب ،1طمن بالد العرب، رجاالت. زھر الدین ، صالح :ینظر -
  .93ـ81ص

،  م ن  1979و ت وفي ف ي اإلس كندریة ع ام      1902شاعر مصري طلیعي،  ولد في القاھرة عام. حسین عفیف  ***
بین أعضاء جماعة أبولو البارزین،  تمیز بالق درة عل ى التنظی ر النق دي للش عر المنث ور و خاص ة ف ي محاض رتھ          

أصدر إحدى عشرة مجموعة . 1936دیسمبر  13یوم  ةكندریالشھیرة التي ألقاھا في نادي موظفي الحكومة باإلس
  .الخ...1938"وحید"، 1934"مفاجاة"شعریة من الشعر المنثور، منھا 

  .202ص 1998شعر الحداثة في مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، .نشأت كمال: ینظر 
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،كما شارك يف هذا النموذج العديد من منتجي م1979ظل خملصا له حىت وفاته عام 
ومتيز . مي زيادة ورشيد خنلة، وحبيب سالمة، ومنري احلسامي: الشعر املنثور منهم

ية يأيت يف النها... النموذج الشعري هلؤالء مجيعا بأنه صنو للنموذج الشعري الرومانسي
- ليلتحق أيضا-منوذج حممد املاغوط الذي يعد أول قصيدة نثر باملفاهيم السائدة اآلن 

ويأيت التماثل بني . بالنموذج التفعيلي املواكب له زمنيا فيكتسب الكثري من اخلصائص
كل من قصيدة النثر والشعر احلر من ناحية وقصيدة التفعيلة من ناحية ثانية، من خالل 

ت فيما بني النموذجني، حيث الشاعر الرائي، وخضوع القصيدة ملفهوم تطابق السما
  )1(..."الرؤية، مث االشتباك مع الواقع

  :املهاد التارخيي  §
سأحاول من خالل جولة سريعة تارخيية مقاربة البذور األوىل لقصيدة النثر يف التراث 

اقع املوروث العريب العريب، العتقادي أن البحث عن اجلذور األوىل لقصيدة النثر ضمن و
هو البحث عن هوية خاصة هلذا النوع الشعري اجلديد يف شعرنا العريب من جهة، وعن 

  .نقاط التماس التارخيية بني كياين الشعر والنثر من جهة أخرى
إن احملطة األوىل من حمطات التقاء الشعر بالنثر هي حمطة النثر الفين الذي تطور يف 

إجياد نوع إبداعي معادل لقصيدة "اهلدف من هذا التماس هو القرن الرابع اهلجري، وكان
الشعر يف ظاهرة الكتابة اإلبداعية العربية، نوع ثالث يأخذ من الشعر ومن النثر معا           

، وقد جتسد )2("ويستقل بذاته يف املشهد اإلبداعي نسيجا يجسد شعريته اللغوية اخلاصة
القرن الثاين اهلجري الذي أوىف اإليقاع دورا أساسيا يف هذا ابتداء من كتابات اجلاحظ يف 

كتاباته اخلصيبة، وصوال إىل بديع الزماين اهلمذاين والصاحب بن عباد، وابن العميد، وأيب 
عامر بن شهيد، وأيب إسحاق الصايب، وأيب بكر اخلوارزمي يف حدود القرن الرابع 

   *.هجري
                                                                                                                                       

     
 .108، 107لمرجعیة، ص ص قصیدة النثر من التأسیس إلى ا. ـ موافي، عبد العزیز(1)  
المفاھیم النظریة لألنواع الشعریة في شعر ما خارج الوزن، قصیدة الشعر الحر، قصیدة . ـ رزق، شریف (2)

الوصلة الكاملة . ، نقال عن موقع المجلة على الواب1998، یولیو15النثر، النثیرة،  مجلة نزوي العمانیة، عدد
  .للمقال 

http.//www.nizwa.com/volume15/p102_112.html 
یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر للثعالبي، وصبح : یمكن معاینة أعمال ھؤالء وغیرھم في كتب مثل  *

  .الخ... األعشى للقشقلندي، والذخیرة البن بسام، ومعجم األدباء لیاقوت الحموي وزھر اآلداب للحصیري

http://www.nizwa.com/volume15/p102_112.html
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الفين فهو فن املقامة، وهو عبارة عن  أما الفن األديب الذي احتوى ظاهرة النثر
مؤلفة بني الشعر والنثر مستندا على لغة أدبية خالصة، تعتمد على الرتوع إىل اإلطناب 
واإلكثار من اجلمل املترادفة، والتزام السجع للحفاظ على التوازن الصويت اخلاص بفن 

يف حديث (ويلحي ولقد استمر هذا األسلوب حىت مطلع القرن املاضي لدى امل. املقامة
تشري الدالئل إىل أنه "، حيث )أسواق الذهب(ولدى أمحد شوقي يف ) عيسى بن هشام

كان يؤمن بأن الشعر الغنائي املعروف مل يعد كافيا وحده، ليمنح صاحبه املكان الرفيع 
ويشري . لذلك فإنه قد تطلّع إىل أن يرفده بأقوال أخرى من فن القول. الذي يرنو إليه

نصار إىل أنه قد عثر على ثالث مقاالت يف كتاب أسواق الذهب، أعلنت افتتاحية حسني 
ويف هذا التصور، يتأكد لنا أن هاجس التطوير مل يستثن . كل منها أا من الشعر املنثور

حىت غالة الكالسيكية من القيام بفعل املراجعة، والذي خلق حالة عامة مع بداية القرن 
  )1(."العشرين

) املقامة(ت هذه احملطة ظهور حركة موازية وجماورة حلركة النثر الفين وقد شهد
وهي حركة النثر الشعري لدى الصوفيني، ورغم عمق الرؤى وقوة الطرح الذي تالمسه 
يف كتابام، إالّ أا ظلت حركة مهمشة بفعل الواقع السياسي والديين السائد حينئذ، 

هة يف عزلتها تشكل الوجه اآلخر، الباطين، ظهرت كحاالت فردية منشقة ومتوج"ولقد 
حلركة النثر الفين، وهو االنبثاق احلداثي احلقيقي لعالقة الشعر بالنثر، يف شكل أكثر 
تعقيدا، يف طواسني احلالج ومواقف النفّري وخماطباته، واإلشارات اإلهلية للتوحيدي،  

عن جتارب روحية ترتع حيث نشهد ثورة باللغة على اللغة لتأسيس مشهد جديد، يكشف 
  .)2("للتحرر

ويف مطلع القرن العشرين ظهرت جتارب جادة حتاول عمدا خلق عالقة تداخل 
"     النثر الشعري الرومانسي"مؤسسة بني الشعر والنثر، من خالل ما أضحى يسمى الحقا 

، وقوة يف وهو النثر الذي يعتمد بعدا يف اخليال، وإيقاعا يف التركيب، ووفرة يف ااز

                                                
  .109المرجعیة، ص قصیدة النثر من التأسیس إلى . ـ موافي، عبد العزیز  (1)
المفاھیم النظریة لألنواع الشعریة في شعر ما خارج الوزن،  نقال عن موقع المجلة على . ـ رزق، شریف   (2)

  .الواب ، و الوصلة الكاملة للمقال 
http.//www.nizwa.com/volume15/p102_112.html 

  

http://www.nizwa.com/volume15/p102_112.html


الفصل الثاين                               .........................................  الباب األول  1
 *قصيدة النثــــــر* ?                                                                                    

 

 135

العاطفة، مما يغلّب فيه الروح الشعرية خاصة لدى جربان خليل جربان وأمني الرحياين 
وخليل مطران، وحسني عفيف، ونقوال فياض، ومصطفى لطفي املنفلوطي، وغريهم حيث 
عملوا على بعث الرغبة األدبية يف اخلروج إىل الشكل الشعري األكثر حرية واألبعد رؤية 

ذات املبدعة منه إىل النمط واألمنوذج احملتذى وفق سياقات تارخيية وشكلية واألقرب إىل ال
  . ومضمونية

وهذا ما نقرأه مثال يف إحدى كتابات جربان املوسومة بكآبة وابتسامة، حيث تعلو 
لغة الشعر على لغة النثر حني يتداخل الكيانان، فيولدان لغة تأسيس جديدة ال هي بلغة 

ي بلغة النثر التقليدي أيضا، إا لغة إحياء ورؤيا وخلق وبعث    الشعر التقليدي، وال ه
يف نثره "وتأسيس، تتوالد بداخلها إيقاعات تقرب املتلقي من إيقاعات القصيدة، فجربان 

الشعري كان قد أعرض عن الوزن والقافية واستبقى منه ألفاظ الشعر وصوره ومعانيه فغدا 
  :قوله ، ي)1("شاعرا بنثره أكثر منه بشعره

كان رأسه مرتفعا أبدا، ونور الرب كان يف عينيه، كان يف الغالب كئيبا، ولكن كآبته 
وعندما كان يبتسم كانت ابتسامته . كانت بلسما جلراح احلزانى واملستوحشني

كمجاعة املشتاقني إىل غري املعروف، بل كانت كغبار الكواكب املتساقطة على أجفان 
كان كئيبا، ولكن كآبته كانت من النوع الذي . يف احللقاألوالد وكقطعة اخلبز 

فقد كان كقناع ذهيب يف احلرج عند دنو . ينهض إىل الشفتني  ويتحول إىل ابتسامة
فكان . ويف بعض املرات كانت تبدو لنا كأشعة القمر على شواطئ البحرية. اخلريف

ان كئيبا بكآبة ذي اجلناحني بيد أنه ك. يبتسم كأنّ شفتيه تودان الغناء يف وليمة عرس
  )2(. "الذي ال يريد أن حيلّق فوق رفيقه

سأكون يف هذه املرة شاعرا بال قافية : "أما املنفلوطي فقد صرح يف نظراته قائال   
وال أحبر، ألنين أريد أن أخاطب القلب وجها لوجه، وال سبيل إىل ذلك إالّ سبيل   

الغ يف وضع احلدود الشكلية واملضمونية الفاصلة واألرجح أن املنفلوطي ال يب. )3("الشعر
بني الشعر والنثر، وإمنا هدفه فيما يكتب هو الوصول إىل خلق لغة تأسيس جديدة مساها 
                                                

  .128تنظیر والنقد، ص الحداثة الشعریة العربیة بین اإلبداع وال. ـ أبوجھجة، خلیل  (1)
، ص ص 1994، دار الجیل، بیروت، 1المجموعة الكاملة المعّربة عن اإلنجلیزیة، ط . ـ جبران خلیل جبران  (2)

254 ،255.  
  .84النظرات، دار الثقافة، بیروت، د ت، ص . ـ المنفلوطي، مصطفى لطفي   (3) 
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وأما حديث القلب فهو ذلك املنثور أو املنظوم الذي تسمعه : "، يقول"لغة القلب"هو
ليس إىل جليسه، فتشعر أن صاحبه قد جلس إىل جانبك ليتحدث إليك كما يتحدث اجل

أو ليصور لك ما ال تعرف من مشاهد الكون، أو سرائر القلوب، أو ليفضي إليك بغرض 
من أغراض نفسه، أو لينفس عنك كربة من كُرب نفسك، أو ليوايف رغبتك يف اإلفصاح 

النثر الشعري الرومانسي عند  نوميكن أن نقرأ شيئا م. )1(..."عن معىن من املعاين
  :أين يقول" مناجاة القمر"رة من قطعته النثرية املوسومة بـ املنفلوطي يف فق

  أيها القمر املنري 
مايل أراك تنحدر قليال قليال إىل مغربك، كأنك تريد أن تفارقين، ومايل أرى 
نورك الساطع قد أخذ يف االنقباض شيئا فشيئا، وما هذا السيف املسلول الذي 

  يلمع من جانبك األفق على رأسك ؟
، ال تغب عين، ال تفارقين، ال تتركين وحيدا، فإين ال أعرف غريك، وال قف قليال

سي صديقي فمىت . مبخلوق سواك آنلقد طلع الفجر، ففارقين مؤنسي، وارحتل عن
  )2(!!تنقضي وحشة النهار، ويقبل إيلّ أنس الظالم 

وقد كان إلشعاع الروح الشعرية وتنامي اإلحساس بضرورة اخللق وتفعيل الذات 
لشاعرة، على حساب األمنوذج الشعري، أن تطور النثر الشعري الرومانسي ونضج إىل ا

درجة أن تولّد منه ما أضحى يعرف بالشعر النثري أو الشعر املنثور، وهي جتربة اقتربت 
ويذكر األستاذ . كثريا يف شكلها اخلارجي وإيقاعها الداخلي من قصيدة النثر املعروفة حاليا

جورجي زيدان أول من أطلق هذه "أن "الشعر يكتب امسه"به مجال باروت يف كتا
يف وصفه حملاوالت أمني الرحياين اليت مجعت الحقا يف  م1905يف عام)الشعر املنثور(التسمية

مث رد عليه بولس شحادة مؤيدا هذا . ديوان هتاف األودية، وذلك يف مقال له باهلالل
دعوة إىل الشعراء املصريني ليقودوا  الشعر وحمبذا إياه، فكان أن وجه جورجي زيدان

  .)3("حركة يف اجتاه هذا الشعر

                                                
  .39النظرات، ص . ـ المنفلوطي، مصطفى لطفي   (1)
  .59،  58لمرجع نفسھ،  ص ص ـ ا  (2)
الشعر یكتب اسمھ، دراسة في القصیدة النثریة في سوریا، منشورات اتحاد الكتاب العرب . ـ باروت، جمال   (3)

  .31،  30ص ص .1981دمشق، 
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وقد اختلفت اآلراء حول أسبقية كتابة قصيدة الشعر املنثور بني النقاد والدارسني 
فجمال باروت وخليل أبوجهجة، وشريف رزق، وعز الدين املناصرة، يقرون بسبق 

هتاف (فقد قدم موعة له من هذا الشعر الريادة فيها إىل أمني الرحياين كتابة وتنظريا، 
حركة شعرية جديدة يدعوا بالفرنسية      "، معرفا الشعر املنثور بأنهم1910عام ) األودية

)Vers Libre (وباإلجنليزية)Free Vers( أي الشعر احلر الطليق، ولقد جاء هذا الشعر نتيجة ،
لشعر اإلجنليزي من قيود القافية، لالرتقاء الشعري عند اإلفرنج بفعل إطالق شكسبري ل

     1("وإطالق وولت وايتمان الشعر من قيود العروض كاألوزان االصطالحية واألحبر العرفية
مرحلة جملة أبولو يف "نظرية الشعر"ويعرض الدكتور حممد كامل اخلطيب ضمن كتابه 

نقطة من نقاط قسمه الثاين،  ما عرف بوصية الرحياين للشعراء، واليت تناولت مخس عشرة 
  :الشاعرية، أنقلها كما يأيت

 ...أنتم الشعراء

إن عندكم اليوم الطيارات " اإلظعانسائق "و" قفا نبك"حرروا صناعاتكم من   -
  .لتسوقوا النجوم

 - د، ودون الصدق يف حرروا أنفسكم من القيود اليت حتول دون اإلبداع والتجد
  .الشعور واحلرية يف التفكري

من لوح الوجود، ومن احلياة، ال من  -واستعاراتكم جمازكم -خذوا بيانكم - 
  .الكتب والدواوين

 - ع من هذه احلقائق اخليالليكن يف خيالكم حقائق كونية وبشرية، وليش.  
انظروا إىل الكون من خالل أنفسكم الشاعرة ، وال تنظروا إىل أنفسكم من خالل  - 

  .باطل زائل الشاعر صوت ونور، وما فيه سوى ذلك هو.األوهام
ال تسرفوا يف البيان، وال تطنبوا يف بث لواعج النفس، فإن من أفصح الكالم  - 

  .الوقف، ومن أبلغ املعاين اإلشارة بل السكوت

                                                
.         129ھتاف األودیة ، نقال عن خلیل أبوجھجة، الحداثة الشعریة العربیة، ص  . ـ الریحاني، أمین  (1)

إشكالیات التسمیة والتجنیس والتأریخ، مجلة نزوي العمانیة، . أیضا المناصرة عز الدین، قصیدة النثر  وینظر
  .، نقال عن موقع المجلة على الواب  ووصلة المقال كاملة2002، ینایر 29العدد 

http.//www.nizwa.com/volume29/p80_89.html 
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إذا كنتم .حافظوا على التناسب والتوازن بني الصيغة واملعىن وبني القالب والروح - 
األمواج  ناقمني لتكن طائرين مثال ليكن القول خفيفا جمنحا، وإذا كنتم متأملني أو

  .اللغوية من ذوب احلديد
روا القمر ال تسخ.جتنبوا السخافة يف الفكر والوصف، ويف الصور الشعرية واخليال - 

  .والشمس مثال ملا سخرمها قبلكم ألف شاعر وشاعر
 ادين، فتتعثروال تدخلوا املواضع من األبواب اليت دخلها قبلكم مجيع الشعراء املقلّ - 

  .رهممن قبو ابعظامهم، وال تنجو
  .ليكن لقصائدكم بداية واية، فال تقرأ طردا وعكسا على السواء - 
 ان تتعمدوإم ككرقة الشعور، وال تعقدوا أفكار اال تعصروا قلوبكم كأن تتعلمو - 

  .الغموض واإلام
  .حتروا البساطة والصدق واإلخالص، فكرا وصناعة وخياال - 
. ية يف نزعاتكم الوطنيةال تنسوا وطنكم يف حبكم اإلنساين، وال تنسوا اإلنسان - 

والشرف، والقوة والعدل، والشجاعة والثبات، واألمل  اإلباءارفعوا للناس مشاعل 
  .واإلميان

فالشمس ال تزال لكم،  وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، كفكفوا دموعكم - 
   )1(.والقمر ال يزال رفيقكم، والربيع ال خيونكم

املنثور إىل الشاعر اللبناين نيقوال ويسند الدكتور عبد العزيز موايف ريادة الشعر 
أول من كتب قصيدة الشعر املنثور يف نص بعنوان "حيث يرى أنه ) م1958م ـ1873(فياض 

، ومن بعده كتب م1890الذي صدر عام " رفيف األقحوان"، وقد ضمنه ديوان "التقوى"
تب خليل ، كما كم1905ونشره عام " احلياة واملوت"أمني الرحياين نصا شعريا بعنوان 

وذلك يف تأبني إبراهيم اليازجي أوائل "كلمات أسف  شعر منثورـ"مطران نصا بعنوان 
  .م1906عام 

                                                

 –مقاالت (ي مرحلة مجلة أبولو، القسم الثان ،4 نظریة الشعر ،محمد كامل الخطیب، نقال عن أمین الریحاني - (1)
  www.jehat.com.من صفحة البیانات الشعریة على موقع  1996دمشق  -منشورات وزارة الثقافة ، )شھادات

 www.jehat.com/jahaat/ar/BayanatShe3reya/Amin1.htm.والوصلة كاملة ھي

http://www.jehat.com
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ويف املقابل يرى ميخائيل نعيمة أن جربان خليل جربان هو أول من كتب منوذج 
حيث أخذ ينشر يف جريدة املهاجر  م1908وحىت عام  م1903الشعر املنثور، بداء من عام 

  )1(. "دمعة وابتسامة"عر املنثور حتت عنوان مقاالت من الش

والواضح مما سبق أن االختالف يف شأن الريادة واألسبقية ال يعين، يف تقديري 
بطالن أية حماولة من احملاوالت اليت قام ا الشعراء املؤسسون، فالريادة ال ميكن، يف 

ران رائد قصيدة النثر              تقديري قياسها زمنيا، ألنه لو كان األمر كذلك لعد ألويزوس برت
)Le Poème En Prose(من خالل ديوانه جاسبري الليل)Gaspard De La nuit( والنتفت ،

الصفة عن شارل بودلري،  ولسقطت أسبقية التنظري عن أرتور رامبو،  اللذين جاءا بعده 
ريادة، وتوفر مباشرة، ألن افتقار برتران لعنصر القصدية وشرطها هو الذي أفقده هذه ال

وهذا النموذج ينطبق "بودلري ورامبو عليها هو الذي جعلهما شعلة للكتابة والتأسيس، 
فكل الشعراء الذين كتبوا هذا النموذج .على حركة الشعر املنثور يف األدب العريب احلديث

  :مل يقدموا مشروعا شعريا متكامال، إىل جانب عدة أسباب أخرى 

 قدمت ينتفي عنها شرط القصدية، وهو شرط الزم لتحقيق ألن بعض النماذج اليت: أوال
  .الشعر، كما يف حالة مقاالت جربان يف دمعة وابتسامة

الرفض، أو النبوءة، أو املغامرة الشكلية، أو :ألن باقي النماذج كتبت كنوع من: ثانيا
  .الطموح يف تأسيس اجتاه شعري جديد

وع شعري لتأكيدها، وجيب أن يشمل عدة وحنن نتصور أن الريادة احلّقه حتتاج إىل مشر
  )2(.."القصدية، والتراكم، والتنوع، والنمو الكيفي، واالمتداد الزمين: شروط

ومل تسلم هذه احلركة الشعرية التأسيسية، مثلها مثل أي حركة تأسيس حداثية من 
: ائالق" نقدات عابر"سهام النقاد املدافعني عن األمنوذج والنمط، فمارون عبود يصرح يف 

هذا نبيذ : الشعر املنثور هو بضاعة العاجزين، كان أيب وجدي يقوالن عن النبيذ احللو"
                                                

  .111،112قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص ص . ـ موافي، عبد العزیز   (1)
  .112ـ  المرجع نفسھ ص  (2)
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ذا االسم، فالشعر دون عروض ال يكون، وإالّ )املنثور(نسواين، وأنا أريد أن امسي الشعر 
فاإليقاع البد منه، وال يبلغ اإليقاع أقصى .سقط موضوع التعجب منه كما قال اجلاحظ

وزن وقافية، ومىت صار الشعر صف كالم يكون النثر املرسل على هينته خريا  مداه دون
أما مصطفى صادق الرافعي فقد اعترب الشعر املنثور تسمية فاسدة وجاهلة حيث . )1("منه 

اعترب صاحب هذا النوع الشعري عاجزا عن نظم الشعر، يف حني ذهب لويس شيخو إىل 
  . )2(س حتتها لباب فهو خال من رقّة الشعور والتأثرينعت الشعر املنثور بقشرة مزلوقة لي

ومن نصوص هذا النوع الشعري، أعرض نصني حبسب تاريخ صدورمها، األول 
، والثاين ألمني الرحياين م1890صادر عام "التقوى"للشاعر الدكتور نيقوال فياض بعنوان 

القصيدة قيلت . (م1910الصادر عام "هتاف األودية "وهو من ديوانه " إىل جربان"بعنوان
  ). م1905عام 

  التقوى :  النص األول 
  السالم عليك أيتها احلسناء الداهية، املتهادية يف مطارف

  اجلالل املتوج بإكليل الكمال 
  الظاهرة ال من القصور، البارزة ال من اخلدور

  املقبلة حنونا ال كاملهي، 
  ما أمجل حمياك 
  وأطيب رياك

  وألطف محياك
  دبيب األرواح، فخشوع يف األبصار  تدب يف األرواح

  وخضوع يف األفكار وتأس على األسى وعزاء على العذاب
  وشفاء للعليل السقيم، ومسري من يبيت يف ليلة سليم 

                                                
  .187نقدات عابر، ص . ـ عبود، مارون   (1)
  .31الشعر یكتب اسمھ، ص .ـ ینظر باروت، جمال   (2)
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  حياك اهللا ما أقوى سلطانك على القلوب، وأسعده 
  لضحايا اآلثام والذنوب 

  وأبعده عن العيوب، وأقربه من تبوئه
  ذوى النعيم

  ة خطيب الفضيل
  وعروس النعمة 

  روح املعرفة 
  ورأس احلكمة

  كمال شرف اخللق
  وغاية أمر اهللا اخللق 

  وحيا اهللا ما أحالك يف النفوس، وحيا اهللا روحك 
  القدوس، 

  وحياك اهللا وجهك الكرمي
  أي ساديت ال حاجة للبيان، وقد حصحص احلق 

  للعيان
  الرؤوس مثاين مثان، تلكم هي التقوى  يفلتطأطئ
  وهذا 

  اإلميان  هو
  فابنوا على احلق آمالكم
  واقضوا باحلق أعمالكم

  ولباس التقوى 
  )1(ذلك خري لكم 

  
                                                

 114ر من التأسیس إلى المرجعیة، ص ص التقوى، نقال عن موافي عبد العزیز، قصیدة النث.ـ فیاض، نقوال   (1)
 ،115.  
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  إىل جربان :  النص الثاين 
  شاطئ البحر األبيض  على
  مصب النهر وجبيل  بني

  نسوة ثالثا يتطلعن إىل املشرق  يتأر
  كاجللنار  الشمس

  من ثلج يكلل اجلبل  تنبثق
  يف ثوب أسود  امرأة
  ل التهكم فمها الباسم قب وقد

  يف جلباب أبيض  امرأة
  احلنان يف عينها الدامعة  نطق
  ترفل باألرجوان  امرأة

  صدرها للشهوات، نار تتأجج  يف
  نسوة يندبن متوز  ثالث
  !! هل عاد يا ترى، هل عاد: الفجر يسألن

  يف باريس مدينة النور  رأيته
  الليايل على نور سراج ضئيل  حييي

  ز، نسوة اخليال بنات متو رأيت
  حوله، يف مسريات باريسيات  يطفن

  أمريكيات  ورفيقات
  جة، شوقا، أملا ووجدا  يزدنه

  اجللباب  البيضاء
  له أبواب الفن واجلمال  تفتح

  الثوب  السوداء
  صفحات قلبه  تقلب
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  بأنامل ناعمة باردة  تطويها
  الوشاح تقف بني االثنتني  األرجوانية

  الكأس  أفرغت
  )1(اخل...وح مستيقظةالر كانت

أول ما نالحظه على النصني السابقني لكل من نقوال فياض وأمني الرحياين هو 
اشتراكهما يف أشياء وإختالفهما يف أشياء أخرى، وذلك راجع، يف تقديري، إىل اختالف 

فقد جاءت بنية النص اخلارجية بنية اعتمدت على . يف الرؤيا واهلدف واتفاق يف الوسيلة
قصرية، وهذا ما وفر هلا نوعا من التنغيم القريب من اإليقاع الداخلي املتوفر اجلمل ال

لقصيدة النثر احلالية، خاصة عندما يغيب الوزن والقافية متاما يف مثل قصيدة الرحياين 
السابقة وحيضر يف قصيدة نقوال فياض من خالل حضور بعض القوايف املتناثرة عرب مجل 

ويرجع هذا إىل غياب البعد ). اخل ...مهى، حمياك، رياكقصور، خدور، (النص يف مثل 
القصدي عند فياض وتعويضه بقوة التدفق العاطفي احلر، الراغب يف بعث تشكيل نثري 

يف حني أن هذه القصدية الغائبة قد اعتمدت عند . جديد يقترب أكثر فأكثر إىل الشعرية
إىل -طبق أمني الرحياين يف نص: "هالرحياين منذ البداية، وهذا ما يؤكده املناصرة يف قول

القصدية من النوع املستعمل، وطبق القصدية يف املقدمة النظرية، فهو يقصد -جربان
، ألن مواصفاته هي التحرر من الوزن )الشعر املنثور(قصيدة النثر بالذات لكنه مساها 

   )2(. "والقافية

عر املصري حسني وقد استقر الشعر املنثور كنوع شعري قائم بذاته عند الشا
الشاعر الوحيد يف مجاعة أبولو، الذي مل يكتب سوى الشعر "وهو)م1979-1902(عفيف 

)        م1938الزنبقة(و)م1938وحيد(و) م1934مفجأة:(املنثور، وأصدر فيه أحد عشر ديوانا منها 

                                                
  الدین عز، المناصرة، نقال عن 1910الفریكة، لبنان،  -)شعر منثور(ھتاف األودیة . الریحاني، أمین   (1)

، ض من موق ع المجل ة عل ى     29مجل ة ن زوى القطری ة، الع دد    إشكالیات التس میة والتجن یس والت أریخ،    . النثر قصیدة
  www.nizwa.com/volume29/p80_89.html.والوصلة الكاملة للمقالة . www.nizwa.comالواب 

  
   )http//www.nizwa.com/volume29/p80_89.html.(المرجع السابق . ـالمناصرة، عز الدین  (2)
  
  

http://www.nizwa.com
http://www.nizwa.com/volume29/p80_89.html
http://www.nizwa.com/volume29/p80_89.html
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 ، ومل يقتصر دوره على إبداعه فقط، بل امتد كذلك ليشمل التنظري له   )م1939البلبل(و
  )1(."ووضع املفاهيم اجلمالية املمهدة الستقباله استقباال طبيعيا خاصا 

فقد اقترب عفيف أكثر فأكثر من خالل تنظرياته، إىل وضع أسس ومفاهيم شرح 
 13يف حماضرة ألقاها يف نادي موظفي احلكومة باإلسكندرية يف يوم "من خالهلا الظاهرة 

معترض يقول إن األوزان االصطالحية  ورب:"، يقول يف بعض أجزائهام1936ديسمرب 
الزمة للشعر، واجلواب عن ذلك أن الشعر أسبق من األوزان، ألنّ األوزان من صنع 
البشر، يف حني أن الشعر وجد مع احلياة، وما دام الشعر قد استطاع فيما مضى أن يعيش 

أن الشعر  حينا من غري أوزان، فهو بعد إذ استطاع أن يعيش بدوا، ولكن هل معىن ذلك
املنثور بتحرره من الوزن املوضوع والقافية يصبح سهل الصياغة كما يتبادر إىل الذهن 

إن حترر الشعر املنثور من القافية والوزن الواحد جيعل مهمة ...كال بالطبع...ألول وهلة
إذا الحظنا أن االضطراب الذي يالبس الوزن والقافية يساعد على . الشاعر شاقة عسرية

النغم، ويقسر اآلذان على متابعته والرضوخ لتأثريه، وهلذا فإن الشاعر الناثر يضطر إحداث 
إىل االستعاضة عن موسيقى التكرار مبوسيقى أخرى، يستمدها من القوة الشاعرة نفسها، 
وهي موسيقيا أبعد مثال من سابقتها، وكثريا ما يضلّ الشاعر أوتارها إذا هو مل يندمج يف 

  :يقول يف مقطع من ديوان الغسق.)2("طبيعته عبقريافكرته، أومل يكن ب
  خدك وردي وقليب مجرة

  !كالمها شبت به النار وما أحلى حريقها 
  !وأن نفين يف اللهب املقدس يف ساعة نشوة 

  يا مشعيت إين الفراشة برفيفي وهج، فهيا حنترق
                  *  * *  

                                                
نقال عن موقع المجلة على . وزنالمفاھیم النظریة لألنواع الشعریة في شعر ما خارج ال. ـ رزق، شریف   (1)

  .الواب، و الوصلة الكاملة للمقال 
http.//www.nizwa.com/volume15/p102_112.html 

األزمة، الھیئة المصریة العامة للكتاب ..االنحرافات..شعر الحداثة في مصر، االبتداءات.ـ نشأت، كمال  (2)
  .202، ص 1998القاھرة 
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  أن يكونوا أبعدوك فقليب نزح معك
  ناك أما زال ها هنا ؟سليه وأنت ه

  أم كظلك يتبعك وأبقى وحدي هنا ؟
  .وشائج ربطت بيننا لن تذعن للنوى

                *  * *  
  ال تصارحوين بعذاب القرب فتخيفوين من املوت

  .أو ددوين جبهنم فتزيدوا حمنيت
  أفراق يصحبه لذع املنون، ورعب مما بعده ؟
  تغمضوا كفاين ما ذرفت يف صحوى من دموع، فال 

  على الفزع عيين
  )1(.أخفوا املقدر علي ألقضي يف سالم، ويومئذ يغفر يل ريب

وتعترب حلقة السرياليني املصريني، أو ما يعرف جبماعة الفن واحلرية مبصر يف أواخر 
الثالثينات، احللقة املفقودة يف تاريخ تطور قصيدة النثر العربية، حيث يذكر عز الدين 

من كتب قصيدة النثر وهي القصيدة املكتوبة نثرا يف تدفق متواصل      أول"املناصرة أم 
هلذا الشعر يف ) الدويل(وغري مقطّع، وهم كذلك أول من كتب قصيدة الشعر احلر باملعىن 

مناذج دادائية وسريالية مبكّرة، تتوازى وتتآمر مع املنتج الشعري هلذا الشعر يف شكليه 
) م1972- م1914(النثر، وكان قائد هذه احللقة جورج حنني البارزين ، الشعر احلر وقصيدة 

العاملني، وكان بريتون قائد التوجه السريايل وحمركه الدويل  معروفا من لدن السرياليني
يرى يف جورج حنني معتمده يف مصر، واملؤكد أن السبب يف ميش دور جورج حنني 

ولكن هذا .)2(.."جل شعره بالفرنسية يرجع إىل طليعيته احلادة املباغتة للمرحلة، وأنه كتب
ال ينفي عنهم مسؤولية محل الرؤيا الشعرية التأسيسية اجلديدة داخل عامل يرمسونه على 
                                                

  .120وافي عبد العزیز، قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص نقال عن م. ـ حسین، عفیف  (1)
 29مجلة نزوى القطریة، العددإشكالیات التسمیة والتجنیس والتأریخ، . النثر قصیدة. ـ ـالمناصرة، عز الدین  (2)

  www.nizwa.comضمن موقع المجلة على الواب 
    http//www.nizwa.com/volume29/p80_89.html .والوصلة الكاملة للمقالة                  
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حصاة "مث جملة "التطور"أنقاض العامل املادي العقيم، وفق فلسفتهم الفكرية، من خالل جملة 
ومن أشعار . مسينات، اليت كانت الناطق باسم السرياليني العرب يف مطلع اخل"الرمل

وهي قصيدة باللغة العربية ضمن ديوانه " صرخات يف مرفأ"جورج حنني املنثورة، قصيدته 
  :            ، حيث يقولم1938الصادر عام " ال مربرات الوجود"

  املرفأ يف صرخات
  ...سنني سأكون مخس بعد
  ...سنني سيكون لدي عشر بعد
  ...سنة سوف ةعشر مخس بعد
  نساناإ ميثل اآليت
  إنسانا يدفع اآليت
  واسعة يأخذ جيوب لآليت

  املسدس شكل أحدها
  هنا ينبت العاج، : اخلريطة على نظرة
  إنسان هذه اجلزيرة حيث يرسو يف عتمة

  غريبة صرخات مثة
املرفأهذا  يف  

  إنسان يرتل حيث
  االنطالق سيئ، كل شيء وصمت أصوات

  أعرف سكويت، تقول امرأة قلقة ال عدت
  يوصفال  وجه ذات

  تعلن ذكريات الطفولة اجلمرك يف
  يف شارع هو وحيد إنسان

  يف اجلزيرة الوحيد الشارع
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  إنسان عناوين خاطئة يف اجلزيرة تلقى لقد
  اجلزر انغالقا أكثر من
  يبتستشهد  أنإال   عليك ما

   )1(.نفسك ساقطا وحماصرا جتد حىت

ر اجلنايب على موقع جملة إيالف ومما كتب بالفرنسية ما نقله وترمجه إىل العربية عبد القاد
  :واليت جاء فيها" La fin De Presque Tout "أو"اية كل شئ تقريبا "على الواب قصيدة 

  كل شيء تقريبا اية

  هلب أزرق للمصعد
حسرـًا ي   ظال جمنون

ـّمٍ كلّ على   بسـطة سل
ـًا - ـُد اجلمالُ مقـتـنع   مل يع

  مهامجيه بإبقاء
ـْس على   نظرات الباشقبعد  نف

  يسكن السطوح هو ذا
  يستجم حيث
  الغد جمرمو

  أيد طويلة شاغرة حىت اآلن ذو
  جمدولة بأناة وأصابع

  شرهة اختطافاتأجل  من

ـًا آخر لالختطاف -   وكأنَّ هناك شيئ
  األهوج الالثابت الظلُّهذا  غري

                                                
    www.albayt.org.ma"بیت الشعر في المغرب"موقع الواب  عنصرخات في مرفأ، نقال .  ، جورجحنین  (1)

  . ووصلة النص كاملة ھي
http.//www.albayt.org.ma/bayt_arabe/poetes_ar/george_hanin.htm 

http://www.albayt.org.ma
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األزرق ازرقاق كلّ ما يرجتف  
ـًا   الزهرةغري هذه  شيئ

ـّن مبدينة ميـتةتـت اليت   ـكه
ـًامل يعد  اجلمالُ   مقتنع

  صورته حسب قياسات امرأة باختزال
  جتدد  مثّةيطوف مبتهجا أينما يكون  هو فها

  يهيئُ ذاته يقاوم ال إلعياء
  )1(.القادمة للصحوة

La fin de Presque tout 

La flamme bleue de l’ascenseur  

Laisse flotter une ombre folle  
A chaque palier  
La beauté ne se contente plus  
De tenir ses assaillants  
A distance d’épervier  
Elle hante les terrasses  
Où viennent se délasser  
Les criminels de demain  
Aux longue mains encore vacantes  
Aux doigts patiemment tressés  
Pour d’insatiables enlèvements  

Comme s’il y avait autre chose à enlever  

Que cette ombre folle et flottante  
Et bleue comme tout ce qui tremble  
Autre chose que cette fleur  
Qui prophétise sur une ville morte  
La beauté ne se contente plus  
De réduire son image aux proportions d’une femme  
Elle rôde avec délices  
Partout où se prépare pour le prochain réveil  
Un irrésistible renouveau de lassitude      

                                                
نھایة كل شيء تقریبا، نقال عن عبد القادر الجنابي، من موقع مجلة إیالف على . حنین، جورج  (1)

ووصلة النص الكاملة  ، www.elaph.com:الواب
.http://www.elaph.com/ElaphWeb/Translations/2006/1/117309.htm  
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ومع ذلك فالواقع الشعري خالل تلك املرحلة ال يسجل على هذه احلركة جتسيد 
لسياق ربط حممد مجال باروت القفزة النوعية بالشعر النثري إىل قصيدة النثر، ففي هذا ا

ميسر       نبكتابات الشاعر أورخا)من الشعر املنثور إىل قصيدة النثر(القفزة احلقيقية
عن دار السالم يف  يف طبعته األوىلم 1947الصادر عام "سريال "وعلى الناصر يف ديواما 

بسوريا م 1950خلري الدين األسدي الصادر عام"أغاين القبة "حلب بسوريا، مث ديوان 
أكثر التجارب الشعرية طليعية يف النصف األول "ويعترب مجال باروت ديوان سريال. أيضا

من القرن املاضي، فألول مرة أثبتت إمكانية الشعر مبعزل عن األدوات التقليدية    
، رغم أن فترة صدور هذا األثر التأسيسي كانت يف مرحلة خماض فكرية )1("القائمة

الساحة العربية، بل إا مرحلة التشكيل الفكري العريب وبروز  وأدبية وشعرية على
سياق هذه "ففي . طبقات اإلنتليجانسيا العربية مبختلف مشارا اإليديولوجية والفكرية

-التحوالت اليت كانت تشري إىل مأزق الكتابة التقليدية والتبشري بكتابة جديدة كان
. تة، والبحث عن قيم شعرية بديلة ومتحولةدعوة لقلب نظام القيم الشعرية الثاب-سريال

، )قصيدة النثر(وذو أفق إبداعي)السوريالية(ذا املعىن سريال كتاب هدمي، ذو أفق نظري
إذ إن التحرر من الشكل اخلارجي ال . وبالتأكيد إن هذين األفقني كانا مترابطني عضويا

  .)2("بد أن يرافقه حترر آخر من الشكل الداخلي

رغبة يف التحرر اخلارجي عند أورخان ميسر االنتقال إىل الشكل ويفهم من ال
اإلبداعي األكثر حتررا من كل نظام أو قيد، وخاصة نظام الوزن والقافية، مث البحث 

يف . اجلدي عن صيغة تقاطع بني الشعر وبني النثر، وهذا لن يستقيم له إالّ يف قصيدة النثر
ل من هدم وجتاوز وانقالب على الوعي والشعور بكل ما ميث - حني أصبح الفكر السريايل

هو جوهر التحرر الداخلي وصوال إىل تشكيل الشكل -وانغماس يف عوامل العقل الباطن
الداخلي وفق أمسى مبادئ السريالية املتطرفة اليت تنادي باإلطالق الكامل ملرحلة ما قبل 

ة املتفردة، وهذا يعين على حد الوعي، دون رقابة الوعي أو الشعور أثناء الكتابة التشكيلي
كان حركة نفي يف كل توجهاته، حركة هدم وحركة - سريال-أنّ "تعبري باروت 

                                                
  .10الشعر یكتب نفسھ، ص . ـ باروت، جمال  (1)
  .11ص .ـ المرجع نفسھ  (2)
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انقالب وليس تطورا ميثل، على حنو عميق، السيكولوجية املتطرفة للربجوازية الصغرية 
فقد كان اإلنسان الفرد، املعذب، احملاصر، .املثقفة على صعيدي الشكل واملضمون

  .)1("املكبوت، املدار األساسي لسريالاملسحوق 

أما أدونيس فقد أعجب كثريا بالتجربة الرائدة لصديقه الشاعر أورخان ميسر،  
من خالل عامله  الشعري التشكيلي املتفرد، البعيد عن حماكاة املعيش يف إطاره املادي         

ن يدخل إىل عامله الباطين، فللمرة األويل يف الشعر العريب اجلديد حياول شاعر أ"واجلمايل، 
فكان الشعر عنده  - بأشكال شعرية غري خليلية -وأن يستقصيه، وأن يفصح عنه نثرا 

نبشا للذات واستهاماا، وكان شكله النثري نابعا من رؤية نظرية كاملة، وليس من 
كان شعره غوصا يف دخيالء .جمرد الرغبة االعتباطية يف اخلروج من أطر الشكل اخلليلي

فقد كانت عنايته القصوي .لنفس، يف هواجسها، وأحالمها وصواا، ويف مكبوتااا
    )2(".منصبة على حركة الداخل وسياسته النفسية 

يف اجلزء اخلاص - سريال-وتتضح هذه الفرادة يف الرؤيا والتشكيل يف ديوان 
ما هواحلال بالشاعر علي ناصر الذي جتاوز املناخات الرومانتيكية يف الشعر املنثور ك

بالنسبة للرحياين، وغاص يف رصد األبعاد امللحمية حبثا عن كل جديد متفرد وغريب    
، حيث م1931عام -الظمأ-مارس علي الناصر هذه الفرادة منذ ديوان "وخمتلف، فلقد

للويس عوض،  م1938"بلوتوالند"ختطى الشكل العروضي اخلليلي إىل التفعيلة قبل
فمنذ ديوانه هذا كانت حياة الناصر الفنية ممارسة ال حد هلا . م1947للمالئكة"الكولريا "

جند  -البلدة املسحورة- فبدأً من . يف جمال التجديد، والبحث عن املختلف ال عن النمطي
حتوال فنيا متداخال ما بني متابعته آلفاق جربان والرحياين ذات العوامل الرومانتيكية، وما 

متثل  - البلدة املسحورة-وهنا ميكن القول إن ملحمة .امللحمية بني االنتقال ا إىل العوامل
لقد كانت هذه الرؤيا امللحمية تعين لدى علي الناصر ...املناخ امللحمي يف الشعر املنثور

  )3(. "اكتشاف املستقبل، والتنبؤ بكينونته

                                                
  .12الشعر یكتب نفسھ ، ص . ـ باروت، جمال  (1)
     173، 172، ص ص  1993، دار اآلداب، بیروت،1النص القرآني وآفاق الكتابة،ط. أدونیس  -  (2)
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عند علي ناصر لتصبح رؤيا سريالية  -سريال- وتتطور هذه الرؤيا امللحمية يف 
، نابعة من اإلدراك الواعي لسلطة الالوعي والالشعور على العملية اإلبداعية خالصة

وهذا ما يصرح به يف رسالته إىل أمني . عموما،  وعلى الشعر اجلديد على وجه اخلصوص
  :قائال  م1954الرحياين عام 

كتبت حصيت منه بوحي -سريال- هذا وقد نشرت بزمالة أديب، أثرا أدبيا، مسيناه "...
وعي، حبسب ما يقولون، وكنت بعد أن أثوب إىل وعي أتردد يف فهمه، وكنت ال الال

  .)1(.."أعلم أحيانا هل هو من نتاجي أو ال

سريال كان دعوة "قائال إن"سريال"ويعلق الدكتور عبد الرمحان حممود القعود على ديوان 
يف هذا الديوان يظهر أثر تطبيقية إىل قلب قوانني البنية الشعرية الثابتة وهدمها، وخباصة أنه 

وأعتقد أن فرادة الرؤيا والتشكيل عند كل من أورخان . )2("االتصال بالثقافة الغربية، 
ميسر وعلي ناصر هي اليت قادت حركة الشعر املنثور حنو تأسيس مرحلة جديدة مسيت 

  .مبرحلة قصيدة النثر

والدارسني وعلى ، فيعتربه الكثري من النقاد *أما الشاعر عبد الرمحان األسدي
رأسهم مجال باروت وعبد الرمحان حممود القعود، أول من كتب بيانا عربيا للقصيدة 

.         م1950املنشور حبلب السورية عام ) أغاين القبة(وذلك من خالل مقدمة ديوانه . النثرية

                                                
نقال عن باروت . 1954 الصادر عام" د ن الدموع " رسالة إلى أمین الریحاني، مقدمة دیوان. ـ الناصر، علي  (1)

  .15جمال، الشعر یكتب اسمھ ص 
، الكویت 2002، مارس 279اإلبھام في شعر الحداثة، سلسلة عالم المعرفة، العدد .ـ القعود، عبد الرحمان   (2)

  .152ص 
قواع د الكتاب ة   "في اللغة العربیة منھا  مؤلفاتعدة  كتب، 1971عام  وتوفي فیھا  م 1900عام  حلبفي  ولد *
، وك ان قم ة إنتاج  ھ   "أغ اني القب ة  " كتاب ا ف ي النث  ر الش عري س ماه      ووض ع ". ل یس " "البی ان والب دیع  "، "لعربی ة ا
 حك م التي استغرق في كتابتھا ثالثین عامًا وسجل فیھا تراث حل ب غی ر الم ادي م ن     " المقارنةموسوعة حلب "

  .میقًا متمیزا وبحث في جذور كلمات اللھجة الحلبیة بحثًا ع. وأمثال وعادات وأخبار 
 www.adyatsyria.com .ینظر موقع جمعیة عادیات السوریة على الواب -

  .والوصلة كاملة ھي
www.adyatsyria.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=39 
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وهو البيان الذي يدعو فيه حسب باروت إىل ربط كل جتديد شعري بالرؤيا يف منظورها 
. لصويف ال السريايل، كما هو احلال بالنسبة ألورخان ميسر وامللحمي بالنسبة لعلي ناصرا

فقد طرح األسدي الرؤيا مقابل اخلطابة، وطالب بتعطيل احلواس من خالل تشويش 
العقل،  وعمد إىل اللجوء إىل العوامل الداخلية للذات، وإعالء كلمة الالشعور أمام سلطة 

الرؤيا مسؤولية التبشري بدنيا جديدة  اإذا كان السرياليون قد أعطوو."الشعور وقيود العقل
هي نقيض للدنيا البورجوازية وحضارا، فإن األسدي يعطي الرؤيا مسؤولية اكتشاف 

هكذا وضع األسدي الالشعور )...هللا(احلقيقة العظمى؛أي املفهوم الصويف اخلاص لـ 
.         مقابل اخلطابة، واإلشراق مقابل العقل مقابل اليقظة، والالوعي مقابل الوعي، والرؤيا

إن اإلشراق هنا هو حالة ريادة واكتشاف، هو انتقال من الواقع الفيزيقي إىل الواقع 
اليت يسميها ) الرؤيا(السيكولوجي، هو تفجري ملكترتات الالوعي، هو تسمية أخرى لـ

   )1() ."السكر(األسدي أيضا بـ

واليت أستعريها منه لعدم متكين من (أغاين القبة ويعرض باروت بعض القصائد من 
يربز خالهلا قوة الطرح والرؤيا يف احلديث عن احلب من ) احلصول على ديوان األسدي 

منظور صويف أين ميتزج احلسي باملطلق، ويفرز املطلق بدوره صفات حسية بارزة جتليها 
صفات "ع لعامل اجلمال، فتصبح اللغة الشعرية املتميزة إىل درجة التكثيف الداليل املبد

  :    ، يقول األسدي)2(. "الغريزة صفات املطلق، مثلما جتعل صفات املطلق صفات الغريزة

   من ر النار شربت النور،  واستويت
  حلوا حلوا يف غائم ، وحلم اهلناء، على شفة اهللا

  .اجلبال
  ملست اهللا ، طعمت اهللا، رأيت اهللا، مسعت اهللا، مشمت اهللا

  تغلغل مرامي تصويري يف أغوار الوجودت
  .ذكريات تساقينا: وأبعث تلكم الذكريات 
  اهلوى يف الروض األغن

                                                
  .17الشعر یكتب اسمھ، ص . ـ باروت، جمال  (1)
  .21ـ المرجع نفسھ، ص   (2)



الفصل الثاين                               .........................................  الباب األول  1
 *قصيدة النثــــــر* ?                                                                                    

 

 153

 هناك يف ظل سنديانة اجلبل مسعت وقع
  أقدام اهللا فدلفت إليها، وغمرا بليل

  .القبل 
  حىت ، وضمين وضممته، فرفعين بيده

  وأغضى جربيل ، غاصت حلمات األثداء
  ويا ما أنضر ، ما أندىيا ، ذكريات الوصال

   )1(ظالل زهو النور يف الزورد السماء 

وتتفاعل درجة امتزاج احلسي باملطلق عند األسدي، من خالل تعرضه للحب         
الصويف الذي أراده حبا ال خيضع لسلطيت الزمان واملكان، وال حييد حنو االرتباط بالنشاط 

ال يتعدى الفعل التكراري، فيقع يف التنميط الغرائزي الشائع عن احلب، ألن هذا األخري 
فال حييد عن القاعدة، بينما يدعو الشاعر إىل حب آخر ال يبىن على النفعية الشبقية، وإمنا 
يؤسس احتادا مباشرا جبوهر الوجود وجوهر العامل يف حبثه عن احلقيقة اإلهلية العظمى، إنه 

قيقة ميوت من أجلها، وألجلها، يرفض األنانية، ويعيش يف هيكل هذه احل"احلب الذي 
يف احلب الصويف تترك الروح اجلسد ألن األخري . حيث يتحمس ألنه يكون هو املطلق

مينعها من أن تعيش، أما يف احلب اجلسدي، فالغريزة هي مركز العامل، ال متوت ألا تتوق 
. ثال األعلىوحده احلب الصويف ينحل، وميوت يف امل. إلشباع أساسها البيولوجي الواقعي

أما احلب الصويف فأزيل لكونه ال يرتبط . انه أزيل غري فان يف حني أن الغريزة مؤقتة
   )2("مبؤقتات 

 : يقول األسدي 

  ارفعين إىل مقام الفناء، الفناء يف صمديتك
  رأيناك: حىت إذا رآين خلقك، قالوا

  مداد. حتنان الروح، نوافح رحيان القلب
  مداه. ر جديدمصحف احلياة تستقبل فجر عم

                                                
  .22، 21أغاني القبة، نقال عن باروت جمال، الشعر یكتب اسمھ، ص  ص .ـ األسدي، عبد الرحمان  (1)
  .23الشعر یكتب اسمھ، ص .ـ باروت، جمال  (2)
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  .مدى أبدية اهللا
  ضيق وضيق.فٌٌإيلّ إلََي، ضمين مث ضمين

  وتكون .حىت أكون أنا إليك.علي العناق
  )1(...واف.وافىن، وأفىن.أنت إياي

اليت اعتربت أول  *مث تأيت يف منتصف مخسينات القرن املاضي جتربة حممد املاغوط
لة قصيدة النثر، ولكن من دون أن خطوة حنو اخلروج من مرحلة الشعر املنثور إىل مرح

  ".الشعر"من طرف أدونيس يف جملة  م1960تستقر التسمية، اليت انتظرت إقرارها حىت سنة 

لطاملا نادى حممد املاغوط بأنه يكتب نصوصا وال ينظم شعرا، فقد نقل املناصرة 
 )2(.."أنا أكتب نصوصا، ولن أغضب إذا قيل أنين لست شاعرا وإمنا كاتب نصوص:"قوله

ورغم أن املاغوط ظل وفيا للخط الذي رمسه يف الكتابة، وهو حتطيم الشكل وخلق 
الشكل اإلبداعي الذايت املتفرد يف صياغة قصيدة النثر، إال أن هذا التحطيم ال يعين حياده 
عن تشكيل الرؤيا املبنية على تفعيل املتخيل كفضاء أساسي من فضاءات الكتابة 

حيث أضحت كتاباته عبارة عن جتربة ). يف مرحلة اخلمسيناتعلى األقل (األمنوذجية 
شعرية تعمل على مقاربة ازدحام التجارب وازدحام الشعر وفق نظرية تشكيل ماغوطية ال 

  . تعترف بالنظم الكالسيكي، وتثور على كل ما ال يرتبط بالفرادة التشكيلية

                                                
  .24،  23أغاني القبة، نقال عن باروت جمال، الشعر یكتب اسمھ، ص، ص .ـ األسدي، عبد الرحمان (1)
درس ف ي كلی ة   ). دمش ق كم شمال العاصمة  210( حماه في السلمیة التابعة لمحافظة 1934الماغوط عام  ولد  *

" الحش رات البش ریة ول یس الحش رات الزراعی  ة    "إن اختصاص ھ ھ و   مؤك دا ، الزراع ة وانس حب منھ ا رغ م تفوق ھ     
قرب دمش ق النتمائ ھ إل ى الح زب الق ومي       المزةسجن في سجن  1955عام  وفي 1948، وذھب إلى دمشق عام

وعن د خروج ھ ذھ ب إل ى بی روت ث م ع اد إل ى دمش ق           ،الس جائر  لف ائف وكتب مذكراتھ على  .االجتماعي السوري
الع  ویس  ج  ائزة الم  اغوط ع  دة ج  وائز ع  ن أعمال  ھ الش  عریة والمس  رحیة منھ  ا  ن  ال .وكت ب ف  ي المس  رح والس  ینما 

حط اب األش جار   "دیوان ھ   ص دور  بمناس بة " مكتب ة األس د  "ف ي   2002أیضا ف ي الع ام    تكریمھوتم  2004،2005
  .سنة 72عن عمر یناھز  2006أبریل  3توفي یوم االثنین. اق السوري من الدرجة األولىبوسام االستحق" العالیة

.       11/05/2006نقال عن حصة روافد التلفزیزنیة على قن اة العربی ة، إع داد و تق دیم عل ي أحم د ال زین، بت اریخ          -
  .www.alarabia.net.و یمكن مراجعة نص الحصة مكتوبا على موقع قناة العربیة على الواب و وصلتھ

مجل ة ن زوى القطری ة،    إش كالیات التس میة والتجن یس والت أریخ،     . النث ر  قص یدة . ـ  ینظرالمناص رة، ع ز ال دین       (2)
  www.nizwa.comضمن موقع المجلة على الواب  29العدد

   www.nizwa.com/volume29/p80_89.html. http//.والوصلة الكاملة للمقالة                  
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عنه أنه ليس شاعرا، ما ولعل هذا ما جعل املاغوط يصرح علنا إنه ال يهمه إذا قيل 
لقد حبث املاغوط يف قصائده عن التناقض يف . دامت كتاباته تنبع من الذات الشاعرة

العادي من األشياء اليومية، والعادي الذي خيبئ فجائع ال تبني بالعني اردة، وبالنظرة 
 ، النص الذي يعكس اللقطة احلياتية)القصيدة (العابرة السريعة، ظل يبحث عن النص

الشاذة املبنية على مفارقات الواقع واملتخيل، وهذا ما جعل املاغوط يرفض كل شكل 
ضمن ) أيها السائح ( شعري جاهز إال شكل ختيالته وممكناته، يتراءى لنا هذا يف قصيدة 

  :، يقول )الفرح ليس مهنيت(جمموعته 

 أيها السائح
  ..وكهوليت بعيده..طفوليت بعيدة

  ومنفاي بعيد..وطين بعيد
  أيها السائح

  أعطين منظارك املقرب
  حمرمةً يف هذا الكون تومئ إيلّ علَّين أملح يداً أو

  رين وأنا أبكيوص
  وأكتب على قفا الصورة 

  هذا شاعر من الشرق
  ضع منديلك األبيض على الرصيف

  واجلس إىل جانيب حتت هذا املطر احلنون
  ألبوح لك بسر خطري

  ءك ومرشديكاصرف أدالّ
  إىل النار..إىل الوحل والقِ

  بكل ما كتبت من حواش وانطباعات
  إن أي فالح عجوز

  بيتني من العتاب..يروي لك
  كل تاريخ الشرق

  )1(يدرج لفافته أمام خيمته وهو
    

                                                
  53، 52ص ص  2002الفرح لیس مھنتي، طبعة ریاض الّریس للكتب والنشر، لبنان . الماغوط ،  محمد  (1)
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موجة كبرية من ردود الفعل "ثالثون قصيدة "أما توفيق صايغ فقد أحدث ديوانه         
ذلك إىل قدرة صايغ على خلق تشكيل شعري    اليت توزعت بني إجيابية وسلبية، ويرجع

ولغوي خمتلف عن السائد واحملتذى واألمنوذج خالل تلك الفترة، هذا ما جعل الشاعر 
اللبناين الكبري سعيد عقل يكتب مقدمة الديوان، أين أشاد بالتجربة الشاذة واجلريئة 

حتليل البنية الشكلية  ومع محاسة عقل لديوان صايغ، فإنه مل يتوقف عند"واملتميزة عنده، 
واللغوية اجلديدة حتليال شامال وعميقا، وجلّ ما أشار إليه، أن اللفظة عند هذا الشاعر أتت 
ال لتقول حىت وال لتكوكب، إا لتعديك بالوجود، ومن مث وصف قلم صايغ بأنه أجرأ 

لقد األقالم املشرقية حيث قام بعمل عجب، من عجب الفكر ومن إلباسه ثوبا فريدا، و
أرجع جرأة صايغ يف اختيار الثوب اجلديد إىل ما بقي يف خاطر الشاعر من جرأة باريسية 

  . )1("أوروبية عريقة، ذات ذوق أخاذ 
يف املقابل وقف الناقد اللبناين مارون عبود موقفا سلبيا متاما من هذا الديوان، ومن   

إا ألفاظ معسولة :"...كاتب مقدمة الديوان سعيد عقل أيضا، فعلق علي مقدمته قائال
فأين ...يضعها معمل سعيد عقل، خصيصا للمقدمات، تعىن كثريا وال تعين شيئا بعينه

؟، ومن يدل القارئ عليه إذا مل يكن الذي " ثالثون قصيدة"الشعر يا ترى فيما مساه مؤلفه 
ه، فراح األشبه أن الشاعر سعيد عقل أراد أن جياري توفيق صايغ يف معميات. كتب املقدمة؟

ال  -أي كتاب توفيق صايغ-إن كتابه : كضارب املندل، يرقينا بكلمات طنانة كأن يقول
إن هذا املزيج . إنه مزيج من شبق والهوت.إنه ليغدو خلجات فيك ودما دافقا ونارا. ليقرأ

العجيب أو الترياق اجلديد، الترياق املعجون من شبق وال هوت ال جيده القارئ إذا طلبه، 
أما ما عابه مارون عبود على صائغ فهو خروج هذا . )2(..."صيدلية سعيد عقل إال يف

األخري عن قواعد النظم وأدبيات التشكيل، والثورة على اللغة الكالسيكية واالرمتاء يف 
إن الكالم املرصوف، املقطع واملوصل، ال :"يقول. أحضان الغريب والعامي من األلفاظ

فالشعر ألفاظه وموسيقاه وخياله، وشعرك املنثور هذا . ايستحق أن يسمى قصيدة وال شعر

                                                
  .131الحداثة الشعریة العربیة،  ص .ـ أبو جھجة،  خلیل  (1)
  178نقدات عابر، ص . ـ عبود، مارون  (2)
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خييل إيل أنك شاعر، ولكن اللغة العربية مازالت مستعصية عليك، . مل يظفر بشيء مما قلنا
   )1(" فهل حاولت النظم يف غريها؟

ورغم اعتراف الناقد أن لدى توفيق صايغ قدرات فنية ومهارات يف بناء الصورة   
ستحضار املوروثات الدينية، وتناسل املتخيل وتفاعل الرمز الشعري، الشعرية من خالل ا

وليته كان شعرا ذا  -إن نثر توفيق الشعري : "إالّ أنه مل يرق إىل مصاف الشعراء، يقول
لغين باملعاين الرمزية اليت ال يدركها إالّ املطلعون على مصادرها  -وزن ليعلق بالذاكرة 

فلنسمه كذلك ألنه  -اجنا مث مضينا قُدما يف هذا األثر الفين وإذا عدنا أدر. اطالعا عنيفا
يقول قوال "سيكولوجيا رجعية "جند األستاذ صائغ يف  -ال جتتمع فيه مقومات الديوان 

  :مجيال وإن خال من الشعر
  لعمري ما رأيت يدا تقطف قرنفلة
  إال ورأيت دمعة حتتها انتصفت، 

  واندلعت على ستار 
  أمام عيين وخلفهما

  مشاهد السىب يف املاضي الزري
  واختطاف العذارى

  )2("وصفوف األطفال يف ما يسمونه بساتني 
جاء يف بعض . وخيتم الناقد قراءته لديوان توفيق صائغ بنصيحة له حيثه على نظم الشعر

اخليال عند توفيق صائغ وافر، والعاطفة متقدة، فليت له القرحية، ليس هذا الكالم :"...منها
ونه شعرا إال تقليدا للشعر األصيل التام األلواح، فنصيحيت لألستاذ صائغ أن الذي يسم

إن نظرة مارون عبود إىل شعر صائغ وبعض جمايليه هي نظرة   .)3(...."حياول النظم
كالسيكية مل تراع يف تقديري املتغريات الشكلية واألسلوبية اليت واكبت الساحة الشعرية 

لثالث من القرن املاضي، وظلت هذه النظرة تفرض قيودها العربية يف العقدين الثاين وا
الشكلية النمطية وتضع شروطا للشعر ال عالقة هلا بالرؤيا احلديثة للواقع املعيش، كما ينظر 

  .إليه شعراء احلداثة والتأسيس

                                                
  .179نقدات عابر، ص . ـ عبود، ما رون  (1)
  .185ـ المرجع نفسھ، ص ص   (2)
  .187ـ نفسھ، ص   (3)
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  مشروع جملة شعر، التأسيس للرؤيا و الشفوية - 3
دور بيان الكتابة اجلديدة ليوسف تاريخ ص م1957ابتداء من العام " شعر"خلقت جملة 

اليت سبقته،  ةمناخا فكريا وتيارا إبداعيا متميزا عن كل التيارات الفكرية، واإلبداعي*اخلال
سواء من حيث الطرح التنظريي للشعر أومن حيث تفعيل هذا الطرح من خالل اإلبداع 

ر، هذه األخرية وجدت املتفرد الذي متثل يف الشعر اجلديد بنوعيه الشعر احلر وقصيدة النث
أول اهتمام جدي بالشعر "األرض اخلصبة اليت منت وازدهرت فيها، فقد سجل أن

، وكانت أول جمموعة م1957اللبنانية اليت صدرت شتاء " شعر"املنثوركان اهتمام مجاعة 
طبعت لواحد من مجاعتها هو أنسي احلاج بأشهر، مث تبعهما شوقي أبو شقرا ويوسف 

قصيدة (قه، وآخرون، ولكن املالحظ أن تسمية الشعر املنثور مل تصبح اخلال وفؤاد رِف
قصيدة النثر من بودلري حىت الوقت (إال بعد اكتشاف أدونيس كتابا فرنسيا عنوانه )نثر

بباريس، م1959وقد صدرت الطبعة األوىل هلذا الكتاب عام ).سوزان بارنار(لكاتبته ) الراهن
" شعر"نشره يف جملة ) يف قصيدة النثر(قاال عنوانه وبعد شهور من صدوره كتب أدونيس م

كما )قصيدة(، فكان أول من أطلق على هذا النوع من الكتابة تسمية **م1960شتاء عام 
يف "مرثية القرن األول "فعلت سوزان برنار، ومل يكتف بذلك فقد نشر قصيدة نثر عنواا 

  .)1("قصيدته النثريةالعدد نفسه من جملة شعر، فبدت مقالته وكأا مقدمة ل
"  لن"املوسوم بـ "النثري"أصدر الشاعر أنسي احلاج ديوانه الشعري 1960ويف عام 

وكتب مقدمة ينظّر فيها للنوع الشعري اجلديد أي قصيدة النثر، اعتمد فيها على أفكار 
سوزان بارنار يف كتاا السابق، فطرح إشكالية صياغة الشعر من النثر وقدرة الشاعر على 
توليد نصوص شعرية من أعمال نثرية، لكون اآلداب العاملية كلها أنتجت يف نثرها شعرا 

 عظيما، ألن الشعر ال يقف عند حدود الوزن والقافية أو البحر والروي.  
  

                                                
، بعد سنتین من عودة یوسف الخال من أمریكا التي كان سافر إلیھ ا ف ي   1957)جانفي(ینایر  31كان ذلك في   *

  .، وتشكیل مجلة شعر صحبة أدونیس وخلیل حاوي ونذیر العظمة1948
، المش رق للطباع ة والنش ر والتوزی ع،      2ب ي المعاص ر، ط  حرك ة الحداث ة ف ي الش عر العر    . خیر ب ك، كم ال  : ینظر

   72، ص 1986بیروت 
  .1960من مجلة شعر ربیع  14لتدقیق التاریخ فقط أذكر أن أدونیس كان قد نشر ھذه المقالة في العدد   **
  .203ص  1998شعر الحداثة في مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة . ـ نشأت، كمال  (1)
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يف العهد القدمي من الكتاب املقدس وبشعر سان " بنشيد األنشاد "وقد مثّل احلاج هلذا 
نمطي بالرؤيا الشعرية أو الكيان الواحد املغلق على حد ، أين عوض اإليقاع ال*جون بريس

  )1(.تعبريه الذي تزيد من تفاعله فرادة التجربة وعمقها
ويتحدد دور جملة شعر يف مساعدة قصيدة النثر وإعالء شأا ونشرها وتأكيد فنيتها يف 

  :النقاط اآلتية
للدواوين )ايباإلجي(التكفل بنشر الدراسات اليت تتعرض بالنقد والتحليل  -أ 

الشعرية احلداثية اليت تتخذ من قصيدة النثر أمنوذجا للكتابة والثورة، كما تكفلت الة أيضا 
ففي العدد احلادي عشر من  جملة ".بنشر الدراسات الشعرية النظرية، ودواوين شعرية متميزة

حماولة يف "ان شعر، ظهرت أول حماولة تنظريية للتوجه اجلديد، ممثلة يف مقالة أدونيس بعنو
فقد وضحت يف هذه املقالة تأثريات املفاهيم السريالية على أدونيس، "تعريف الشعر احلديث

فإذا به يعرف الشعر بأنه رؤيا وكشف، وإذا به يعتربه نوعا من املعرفة ونوعا من السحر، 
ع بإيقاع بل إنه يري أن الشعر يغري إيقاع نقل الواق. وتغيري يف نظام األشياء والنظر إليها

  )2(..."إبداعه، وحيجب واقعا أغىن، وراء وقائع العامل
تقدمي الترمجات الشعرية للقصائد األجنبية وذلك دون التزام القافية والوزن _ ب 

  .وممارسة طقوس كتابة جديدة -لالحتذاء -وهذا ما جعلها متثل أمنوذجا 
  :تثبيت مفهومات جديدة تصب يف خدمة قصيدة النثر أمهها _ ج 

  .التشكيل املوسيقي اجلديد البعيد عن اإليقاعية التقليدية .1
حترير اللفظ من سلطة الشعر من خالل هدم الفاصل بني األلفاظ الشعرية  .2

 .واأللفاظ غري الشعرية

كتابة القصيدة وقراءا كبنية رؤيوية مغلقة ومتكاملة يف الوقت نفسه، والدعوة  .3
باعتبار أن قصيدة النثر ذات "الشكلية للتخلي عن التفكك البنائي الذي يقدم على 

شكل قبل كل شئ، ذات وحدة مغلقة، هي دائرة أو شبه دائرة ال خط مستقيم 

                                                
وتوفي في جزیرة جیون  1887ماي 31ولد في قوادلوب یوم  .) Perse ،  Saint-John( یرس، سانت جونب  *

 : ینظر.، 1975سیبتمبر،  20الفرنسیة یوم
-Dictionnaire Encyclopédique De La Littérature Française , art :( Saint-John)  

  .15ـ  5ص .ص1960بیروت   1، المقدمة ، ط"لن "دیوان . ـ ینظر، الحاج، أنسي  (1)
  .121قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص . ـ موافي، عبد العزیز  (2)



الفصل الثاين                               .........................................  الباب األول  1
 *قصيدة النثــــــر* ?                                                                                    

 

 160

هي جمموعة عالئق تنظم يف شبكة كثيفة، ذات تقنية حمددة وبناء تركييب موحد 
منظم األجزاء، متوازن، يمن عليه إرادة الوعي، اليت تراقب التجربة الشعرية 

  )1(. "ههاوتقود توجي
وتلتقي هذه املفاهيم مع الربنامج الشعري ليوسف اخلال مؤسس جملة شعر، الذي ميكن 

  :قراءته يف النقاط اآلتية
التعبري عن التجربة احلياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر جبميع كيانه، أي بعقله * 

  .وقلبه معا

 .اجلديدةتطوير اإليقاع الشعري العريب وصقله على ضوء املضامني * 

االعتماد يف بناء القصيدة على  وحدة التجربة واجلو العاطفي العام ال على التتابع * 
 .العقلي والتسلسل املنطقي

اإلنسان يف أمله وفرحه، يف خطيئته وتوبته، يف حريته وعبوديته، يف حقارته * 
وعظمته، يف حياته وموته، هو املوضوع األول واألخري، كل جتربة ال يتوسطها 

  .اإلنسان هي جتربة سخيفة ال يأبه هلا الشعر اخلالد العظيم
وعي التراث الروحي العقلي العريب وفهمه على حقيقته وإعالن هذه احلقيقة * 

 .وتقييمها كما هو، دون خوف أو تردد

 .الغوص يف أعماق التراث الروحي العقلي األورويب، وفهمه والتفاعل معه* 

اليت حققّها أدباء العامل، فعلى الشاعر اللبناين احلديث  اإلفادة من التجارب الشعرية* 
أال يقع يف خطر االنكماشية كما وقع الشعراء العرب قدميا بالنسبة لألدب 

  )2(.اإلغريقي
إعالء شعار االحتواء اإلبداعي املتميز دون إقصاء، حيث مثلت الة إطارا للتجارب  -د 

  .الرواد يف ميدان قصيدة النثر الشعرية اجلديدة وميدانا للشعراء الشبان
وكان مناخ نشاط مجاعة شعر أكثر مالءمة لتفعيل الرؤى واألفكار والطاقات 
التجديدية، أكثر من أي مناخ سابق حبيث اجتمعت جمموعة من األسباب عجلت بانتشار 

  :أفكار اجلماعة انتشارا واسعا يف الساحة األدبية واإلبداعية العربية نذكر منها ما يأيت
                                                

  122قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة ، ص . ـ موافي، عبد العزیز  (1)
  .78، 77حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ص . خیر بك، كمال: ینظر -  (2)
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تنامي التوجه حنو اآلخر األورويب فكريا وإبداعيا، من خالل بعث حركية  - 1
التجربة األدبية خاصة من الثقافة الفرنسية والثقافة األجنلو أمريكية، فقد قرأ أعضاء 
اجلماعة بشغف كبري إشراقات رامبو، وفصله يف اجلحيم وأزهار الشر وسأم باريس 

ترمجات النتاج الغريب من "ثر يامون، فوقفوا علىلبودلري، وأناشيد مالدورور للو
الشعر خاصة مما أثبت أن موضوع القصيدة املترمجة، والغنائية اليت تزخر ا، 
وصورها ووحدة االنفعال  والنغم فيها عناصر قادرة على توليد الصدمة الشعرية 

  . )1("دون حاجة إىل وزن وقافية 
قصيدة نثر من "الفرنسية سوزان برنار كما كان لصدور كتاب األديبة والناقدة

أثر كبير رسم وحدد كلّ مفاهيم الشعرية احلداثية " بودلري حىت الوقت الراهن
اجلديدة عند مجاعة شعر، فقد كتب األستاذ الشاعر رفعت سالم يف التقدمي لترمجة 

  :كتاب سوزان برنار قائال
سوزان برنار تاريخ عريب،     ل) قصيدة النثر من بودلري حىت الوقت الراهن(لكتاب"

بباريس، بل  م1958وفاعلية مؤكدة يف الشعرية العربية منذ صدور طبعته األوىل عام 
رمبا كانت فاعليته، عربيا، أعمق وأفدح من فاعليته فرنسيا، يف جماله احليوي 

... األصلي، مفارقة تضيء يف بعض وجوهها آليات التفاعل الثقايف وأشكاهلا العربية
ظل الكتاب هاجسا أساسيا لدى شعراء - قرابة األربعني سنة-ل هذه السننيوطوا

احلداثة العربية، فكان غائبا حاضرا، يف آن، غائب بالفعل؛حاضر بالقوة، لكنه 
الغياب الذي ال يفضي إىل نسيان، بقدر ما يفضي إىل التشبث بالغائب، ليصبح 

   )2(." حضورا فادحا، بال غفران، انه نوع من املهدي املنتظر
ضعف الشعر التقليدي واحنطاطه أمام الرغبة يف معايشة الواقع املعيش، بعيدا  - 2

عن املعايشة الوصفية الغنائية، وإمنا خلق فضاء عامل جديد يوازي ويعادل العامل 
املوضوعي املعيش، إا حلظة خلق القصيدة الرؤيا كمظهر من مظاهر احلداثة، وهذا 

أن قصيدة النثر قد "وزه وجتسيده خاصة إذا علمنا ما عملت اجلماعة على جتا

                                                
  .134الحداثة الشعریة العربیة، ص .، خلیلـ أبو جھجة  (1)
، ص 1مقدمة ترجمة كتاب سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر حتي الوقت الراھن، ج . ـ سّالم، رفعت  (2)
07.  
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وختليها عن الوزن أو اإليقاع اخلارجي .جاءت يف سياق ملمح احلداثة وهو التجاوز
رمبا يكون أهم خطوة من خطوات هذا التجاوز، ألا اخلطوة اليت بدأ ا ألف ميل 

   )1(. "مسرية قصيدة النثر
  

، خاصة الشعراء الواقعيني      "الكتابة بالنثر" ميل الكثري من شعراء اخلمسينات إىل -3
والشيوعيني الذين اقتربوا من النثر ال يف أسلوم ولغتهم فحسب، بل يف اجلو 
واألداء خاصة عند عبد الوهاب البيايت، ونذير طعمة، و جربا إبراهيم جربا، وقد 

بساطة املفردة متيزت كتابات هؤالء بالعمل على تبسيط اجلملة الشعرية انطالقا من 
  .وبساطة التركيب حبثا عن مجاهريية الشعر ومقروئيته الواسعة بني أفراد الشعب

  
يف ظل هذا املناخ رمست جملة شعر استراتيجية قصيدة النثر كملموس حداثي مبين         

قصيدة النثر يف "على جتسيد حلظات الرفض، وفق حممول من حمموالت احلداثة، فليست
القدمي جمرد رفض له، وإمنا هي جزء من مؤامرة على التقليد الذي ال جتاوزها الشكل 

وهلذا فهذه اخليانة ليست شرفا فحسب بل هي قبل ذلك عمل طبيعي إحساسي . يعكسنا
، خاصة إذا )2(. "جتاه هذا التقليد الذي يشبه سجنا شرط التحرر منه هدمه حىت على ما فيه

ا هذه اجلماعة هي قصيدة تعمل على أن تفارق الحظنا أن قصيدة النثر اليت تدعو إليه
وهذا عكس قصيدة التفعيلة . القصيدة العمودية، مفارقة شكلية ومضمونية ال رجعة فيها

اليت ظلت حمتفظة بعالقات خمتلفة مع النمط القدمي، بشرط أال يفهم من هذا إحداث قطيعة 
صلة ذا التراث بإحالتها إليه،  ألن قصيدة النثر كما عرفنا قبلُ هلا"تامة أيضا مع التراث، 

سواء منه القدمي، حني وصلها عن طريق التراث الصويف بظهوره فيها، أو احلديث حني 
  )3(."وصلها بالشعر املنثور وإرجاعها إليه إرجاعا رئيسا 

                                                
  .154اإلبھام في شعر الحداثة، ص . القعود، محمد عبد الرحمان -  (1)
  .155ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
  .156ـ  نفسھ، ص   (3)
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من هنا سأحاول عرض هذه اإلستراتيجية الشعرية عند اجلماعة من دون أن أتوسع          
يف مرحلة ) املواقف(على املواقف التنظريية لدى أصحاا ألنين سأتعرض هلا  يف إلقاء الضوء

  .الحقة من البحث
 Princeton Encyclopedia of Poetry "للشعر والشعرية " برنستون"تعرف موسوعة         

and Poetics" هي قصيدة تتميز بإحدى، أو بكل خصائص : "، قصيدة النثر على النحو اآليت
نائي، غري أا تعرض على الصفحة على هيئة النثر، وإن كانت ال تعد الشعر الغ

بأا قصرية ومركّزة، وعن ) Poetic Prose(وختتلف قصيدة النثر عن النثر الشعري ...كذلك
بأا ال تلتزم نظام األبيات، وعن قصيدة النثر بأا عادة ذات إيقاع )Free Verse(الشعر احلر

وقد تتضمن . ضح، فضال عن أا أغىن بالصورة وكثافة العبارةأعلى، ومؤثرات صوتية أو
ويتراوح طوهلا على وجه العموم، بني صفحة . وأوزانا عروضية قصيدة النثر رؤيا داخلية

، مبعىن أا متاثل القصيدة الغنائية املتوسطة الطول، عوثالث صفحات أو أرب)فقرة أو فقرتني(
   )1(. "وتراا وأثرها، وتصبح تقريبا نثرا شعرياوإذا جتاوزت هذا الطول فإا تفقد ت

يتضح من التعريف املوسوعي السابق لقصيدة النثر أن هذا اللون من األدب يف 
الشعرية الغربية اليت متثل الرافد األساسي جلماعة شعر، هو محكم التعريف، حمدد األدوات 

ا التشكيل الشعري املتفرد وواضح الغايات خاصة عند الفرنسيني، الذين عدوا رواد هذ
واجلديد، يف حني جاءت املفارقة الكربى يف استراتيجية مجاعة شعر أم تبنوا التعريف 

فيما أرساه من  -السابق وانطلقوا يف التنظري لقصيدة النثر من نقطة انتهاء النقد الفرنسي
وهو "بيقي دون أن يكون لديهم النموذج اإلبداعي التط- مفاهيم خاصة عند سوزان برنار

، وأنسي احلاج م1960لسنة  14ما فعله كل من أدونيس يف مقالته مبجلة شعر اللبنانية عدد 
، وفخري صاحل يف جملة فصول املصرية، وغريهم من النقاد ممن سار "لن"يف مقدمته لديوانه 

على جهم، ومن الدالئل اليت تؤكد على تبين تعريف لقصيدة النثر يبتعد متاما عن 
ا الفعلي يف الوطن العريب، أن الذين تبنوا هذا التعريف من الشعراء والنقاد عادوا تواجده

                                                
 ).Princeton Encylopedia of poetry and  poetics .enlarged ed ـ (1) (2)

princeton university press.1974 ) p.664   
قصیدة النثر بین الموھبة الفردیة والرافد الغربي، مجلة  الطریق، العدد الثالث، . نقال عن دیب، محمد   

  .1993سبتمبر، بیروت 
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مرة أخرى هلدم ما تبنوه، بل بلغ احلد تبين عكس ما كان متاما، سواء على مستوى 
  . )1("النصوص اإلبداعية، أم على مستوى النقد والتنظري

ات الشعرية العربية هلذا مثلت مجاعة شعر، يف تقديري، احللقة الشاذة من حلق
ألا أقرت بضرورة اهلدم والبناء ولكن دون أن تنمطَ ما تبين وال تشكّل ما . بامتياز

فلقد حاول بعض أعضائها وعلى رأسهم  أنسي احلاج وأدونيس، ويوسف اخلال .تؤسس
تثبيت بعض املفاهيم األولية لقصيدة النثر بالرغم من إميام أن الثابت شكل جاهز  

مط قيد يعيق الرؤيا والتحديث، فحددوا خصائص قصيدة النثر اليت احتوت ضمنيا والن
على مبادئ اجتاههم يف الكتابة والثورة، هذا ما يعرضه الدكتور رفعت سالم يف النقاط 

  :اآلتية 
جيب أن تصدر قصيدة النثر عن إرادة بناء وتنظيم واعية، فتكون كالّ عضويا  -أ " 

نا أن منيزها عن النثر الشعري الذي هو جمرد مادة، فالوحدة مستقال، وهذا ما يتيح ل
  .العضوية خاصية جوهرية يف القصيدة

فقصيدة النثر ال غاية هلا خارج ذاا، سواء أكانت هذه الغاية .هي بناء فين متميز - ب 
 فهناك جمانية يف القصيدة، وميكن حتديد اانية. روائية أو أخالقية أو فلسفية أو برهانية

  .بفكرة الالزمنية
الوحدة والكثافة، فعلى قصيدة النثر أن تتجنب االستطرادات واإليضاح والشرح،  –ج 

  )2(."وكل ما يقودها إىل األنواع النثرية األخرى
تعريفا لقصيدة النثر ركز خالله " لن"أما أنسي احلاج فقد عرض يف مقدمة ديوانه 

وط أساسية لالنتقال من مرحلة االحتذاء على ثالثية اإلجياز والتوهج واانية، كشر
  :باإلرثيني إىل أمنوذج اإلبداعيني يقول

لتكون قصيدة النثر قصيدة نثر، أي قصيدة حقا، ال قطعة نثرية فنية، أو محملة "...
ال ... فالقصيدة، أي قصيدة. ، التوهج، واانية)االختصار(اإلجياز : بالشعر، شروط ثالثة
، وما األشياء األخرى الزائدة سوى جمموعة من املتناقضات، جيب أن ميكن أن تكون طويلة

                                                
، الھیئ  ة العام  ة لقص  ور الثقاف  ة،   1ة النث  ر وتح  والت الش  عریة العربی  ة،ط قص  ید. ـ الض  بع، محم  ود إب  راھیم       (1)

  .307، ص 2003القاھرة،
  08، ص 1مقدمة ترجمة كتاب سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر حتي الوقت الراھن، ج . ـ سالم، رفعت (2)
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تكون قصيدة النثر قصرية لتوفّر عنصر اإلشراق، ونتيجة التأثر الكلّي املنبعث من وحدة 
  .)1(.."عضوية واحدة

وأرى أن هذا الكالم ألنسي احلاج ما هو إال صدى مباشر لكالم سوزان برنار 
إىل الشعرية، أي البحث عن حتقيق اإلجياز جتنبا لالستطرادات حول شروط االرتقاء بالنثر 

واإلسهامات التفسريية، أي كل ما قد يؤول ا إىل أنواع النثر األخرى، مث التوهج وصوال 
وقد حاولت اإلشارة إىل الشروط الضرورية لوصول :"...تقول. إىل جمانية القصيدة ذاا

ن تصبح قصيدة حقا ال قطعة نثرية منمقة إىل هذا قصيدة النثر إىل مجاهلا اخلالص، أي أ
فاإلجياز والكثافة واانية، ليست بالنسبة هلا مثلما رأينا عناصر مجال حمتملة، : احلد أو ذاك

  .)2(..."وإمنا عناصر جوهرية حقًا بدوا ال وجود هلا
  :أما الفقرة يف النص األصلي فهي على النحو اآليت 

«..j’ai tenté d’indiquer …les conditions nécessaires pour que le poème en prose 
atteigne sa beauté propre, c’est a dire soit vraiment un « poème » et non un morceau 
de prose plus ou moins travaillé : brièveté, intensité, gratuité sont pour lui ,nous 
l’avons vu, non des éléments de beauté possibles, mais vraiment des élément 
constitutifs sans les quels il n existe pas … »

)3(
    

وأعتقد أن احلاج قد سلم متاما مبعطيات برنار، إىل درجة أنه مل يستطع أن خيلع على  
مقتبساته من برنار طابعا شخصيا، واصطالحا أقرب إىل اإلبداعية منه إىل النقل احلريف، هذا 

  :ما يتضح يف الترمجة اآلتية للشروط الثالثة 

 Suzanne Bernard أنسي احلاج

 Brièveté اإلجياز

 Intensité التوهج

  Gratuité اانية

                                                
  .12ص "لن"مقدمة دیوان . ـ الحاج، أنسي  (1)
  .605نثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، الجزء الثاني، ص قصیدة ال. ـ بارنار، سوزان  (2)

(3) Bernard, suzan .le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours, paris 1959 p 
763 
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وقد أثىن أدونيس على تنظريات احلاج وإبداعاته يف جمال التأسيس لقصيدة النثر  
حتددت من خالهلا الفلسفة العامة  .م1961العربية، يف رسالة بعثها إليه من باريس أوائل العام 

  :بعض منهاجلماعة شعر من جهة، وفلسفة قصيدة النثر من جهة أخرى، يقول يف 

للمرة . هكذا نبدو يف أعينهم". اخليانة"يسموننا أيضا ". الفوضى"يسمينا اإلرثيون "..
يف ذلك العامل املمغنط باجليف .فاحلق أننا نعلن فوضانا وخيانتنا. األوىل، ال خيطئون النظر

  )1(."يعين، نقنعهم بالفوضى أيضا: وال نكتفي، بل نقنع اجليوش باخليانة، كما تقول.املقدسة

ويتضح مما سبق أن نون اجلماعة اليت يستعملها أدونيس واليت تعود بالضرورة على 
مجاعة الشعر، هي حد جتسيد الفصل بني األنا واآلخر يف متظهراته املختلفة، األنا الفوضوية، 
اهلدامة، اخلالقة، احلاملة برؤيا تتجدد بتجدد الرائي ذاته، فال تقع يف سوداوية النمط وال 

وية اإلرث متارس الرفض الذي يهز العامل يف حلظة خماض القصيدة، وتعلن التأسيس من سلط
  :منرب احلرية اإلبداعية يقول

هكذا خنطط وجودا جيعل الوجود حولنا غريبا، ميحوه، يسلبه احلضور، هكذا نسقط "
ذلك، اهلاوية تأيت معنا، نعرف .وجند خالصنا يف السقوط، هكذا نعلن أنفسنا غواة وخائنني

املكان يقاومنا، األشياء ...سنعمقها، سنوسعها، سنصنع هلا أجنحة من الريح والضوء
تقاومنا، املاضي واحلاضر يقاومنا، البعيد وحدة معنا، وال سالح هلذا البعيد غري حضورنا 

  . )2("الشعري 

من *وذهب أدونيس يف خطابه إىل أنسي احلاج، إىل حتديد موقف اجلماعة املرحلي 
فرفض االنزواء يف إحدى زواياه املقدسة ألنه ال يعدو أن يكون جزءا من حضورنا . اثالتر

  :وليس هو حضورنا ذاته، يقول 

                                                
  .320ص  2005، مزیدة ومنقحة، دار الساقي ، بیروت، 6زمن الشعر، ط. ـ أدونیس  (1)
  .321ـ المصدر نفسھ، ص   (2)

ف المّصرح بھ في ھذه الرسالة، ھو موقف مرحلّي تغیر مع تغیر النظرة الخاصة إلى التراث لدى ھذا الموق  *
الجماعة في مرحلة السبعینات وما بعدھا، حیث أضحي البحث في التراث یلھم الجماعة، رغبة منھا في الوقوف 

  .على الشاذ والمتغیر فیھ وصوال آللیة التحدیث والحداثة
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حضورنا اإلنساين هو املركز . ليس نبعا وليس دائرة حتيط بنا. ليس التراث مركزا لنا"
ا حولنا ؟ كيف يريدوننا إذن أن خنضع مل. وما سواه والتراث من ضمنه، يدور حوله. والنبع

لن خنضع، سنظل يف تواز معه، سنظل يف حماذاته، وقبالته، وحني نكتب شعرا سنكون أمناء 
فليخضع تراثنا لشعرنا حنن، .إن الشعر أمام التراث ال وراءه. له، قبل أن نكون أمناء لتراثنا

 ال يقدم نتاجهم إالّ صورة: من هنا الفرق احلاسم بيننا وبني اإلرثني...لتجربتنا حنن
  . )1("الصورة، أما حنن فنخلق صورة جديدة 

وتتضح مما سبق أسس التنظري للنوع الشعري اجلديد عند اجلماعة عموما وأنسي 
احلاج وأدونيس على وجه اخلصوص، حبيث مل تعد قصيدة النثر جمرد ثورة شكلية 

ا من ومضمونية يف احلركة الشعرية العربية احلديثة بل هي ثورة جدرية على كل ما سبقته
وحني يعود أدونيس بذاكرته إىل مرحلة . األشكال الشعرية ومفاهيمها، باستقالليتها ورقيها

تأسيس جملة شعر وبعث قصيدة النثر كملمح من مالمح جتسيد احلداثة الشعرية، يطرح 
ثالثة مبادئ أساسية كانت وراء تشكيل النموذج اجلديد بعيدا عن املفاهيم الفرنسية 

  : سادت حينها فيقول اليت" الربنارية"

قصيدة النثر، انطالقا من ثالثة مبادئ "وقد تبنينا ما اصطلحنا على تسميته بـ " 
  :أوجهها فيما يأيت)مستقلة عن مفهوماا الفرنسية (

األول هو أن الشعرية العربية ال تستنفذها األوزان، على الرغم من كماهلا وغناها   §
تعبريية، طرائق وتراكيب يتعذر أن نضع هلا  فنيا، وأن هذه اللغة تزخر بإمكانات

  .حدا ائيا تقف عنده، فهي لغة مفتوحة على الالاية
الثاين هو ابتكار طرق وأشكال أخرى للتعبري الشعري، تواكب الطرق             §

واألشكال القائمة على الوزن وتؤاخيها، مبا يغين اللغة الشعرية العربية، وينوعها 
  .هذا إثراء للمخيلة وللذائقة أيضا ويعددها، ويف

                                                
  .321لشعر، ص زمن ا. ـ أدونیس  (1)
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الثالث هو الرغبة العميقة يف جعل اللغة العربية مفتوحة على مجيع التجارب   §
الشعرية يف العامل، ويف وضعها، إبداعيا، على خريطة اإلبداع الكوين خبصوصيتها 

  )1("لكن يف الوقت نفسه بانفتاحها والائيتها، تفاعال ومقابسةً وحوارا

تطيع أن نقول إن جيل جملة شعر بتنظرياته وإبداعاته يف جمال قصيدة النثر من هنا نس
أضحى ميثل جيل الرؤيا الشعرية احلداثية، ألن احلداثة يف متظهرها الفين هي رؤيا قبل أن 
تكون أي تشكّل فين آخر، فاملبادئ األدونسية السابقة ال جتسد التحول يف النظر إىل 

العريب وإمنا متثل يف تقديري مرحلة انتقال حنو تفعيل الرؤيا  "اإلبداعي"املوروث الفين و
كان هذا التحول يعين على صعيد املمارسة الشعرية االنتقال "إبداعيا عربّ  قصيدة النثر، فقد 

من لغة التعبري إىل لغة اخللق، ومن لغة التقرير أو اإليضاح إىل لغة اإلشارة، ومن التجزيئية 
جية إىل اجلديد، ومن االنفعال بالعامل إىل الكشف عنه، ومن املنطق إىل الكلية، ومن النموذ

من هنا فإن كل . إىل الالوعي ومن الشكلية القبلية إىل أشكال خاصة يفرزها تنامي الرؤيا
رؤيا هي تغيري لنظام األشياء؛وقفز خارج منطقها يفرز لغته اخلاصة، لغة التغيري        

ومن هنا كانت الرؤيا خروجا عن . لعالقات األشياءوالتحول، ألن الرؤيا هي حتويل 
إن الرؤيا هي مترد على سلطان . األشكال املألوفة، إىل أشكال حمددة بقابلية جاهزة

النموذجية الفنية املوروثة ودخول يف أشكال غري معروفة مثلما هي موقف من العامل، 
  .)2(..."وشكل من أشكال الوعي الفين له

لشعر عند اجلماعة على التقسيم التقليدي السلفي للقصيدة العربية هلذا ثارت نظرية ا 
حني تنظر إىل العامل نظرة حسية،  تشيئُه تارة وجتزئه تارة أخرى، فال تعكسه إالّ ظاهريا 

يف حني تتشكّل الرؤيا كمشروع فكري وإبداعي انطالقا من مراجعة . من خالل الوصف
وذج وترفض االحتذاء كسبيل لتحقيق شاعرية معينة، الثوابت السابقة، فتهدم النمط والنم

القصيدة "حينها تصبح القصيدة الرؤيا قصيدة ال تتحدث عن العامل بل تتحدث العامل، ألن 
السلفية تنقل العامل جمسما إىل أشياء، يف حني أن القصيدة الرؤيا تكتشف العامل يف       

                                                
، سنة 10/ 9، العدد "وقصیدة النثر) شعر(حوار مع أدونیس حول مجلة )."البیروتیة(ـ مجلة اآلداب   (1)

  .47ص 2001
  .54،  53الشعر یكتب اسمھ، ص ص . ـ باروت،  جمال  (2)



الفصل الثاين                               .........................................  الباب األول  1
 *قصيدة النثــــــر* ?                                                                                    

 

 169

وبني االنفعال             . لرؤيوي يكتشف األشياءالشاعر ا...كُلّيته احلقيقية، يف وحدته الكونية
   )1(."واالكتشاف فرق أساسي

إنّ املتتبع ملسار قصيدة النثر عند مجاعة شعر، ومن انتسب إليهم يف مرحلة الستينيات،  
قد جتاوز جانبه ارد، وأضحى " القصيدة الرؤيا"يدرك مباشرة أن التنظري السابق حول 

فاعله داخل الصراع االجتماعي والفكري يف مرحلة الستينيات من تنظريا جيد مسوغات ت
بالصبغة اإليديولوجية، إميانا -يف تقديري-القرن املاضي، وهذا ما جعل قصيدة النثر تصطبغ 

هو تعبري عن أيديولوجيا كيفما جتلى أو متظهر، من هنا ثُبت ) الشعر(من الشاعر أن األدب 
ست هلا مجاعة شعر، وكتب على أساسها أنسي احلاج الشكل وتعددت الرؤيا اليت أس

ويوسف اخلال وأدونيس وحممد املاغوط، وظهر تيار جديد من الشعراء ال مييل إىل إثارة 
وقومية ووطنية ضمن إطار  ةاألبعاد امليتافيزقية بقدر ما يطرح ويصدر ألفكار إيديولوجي

ني، قسم يرتكز على مبادئ اجلماعة الشكل املتفرد اجلديد؛ فانقسمت قصيدة النثر إىل قسم
يف ربط النص الشعري بالرؤيا، وقسم ثان يرتكز على شحن اللغة العادية والكلمة اليومية 
بالطاقة الشعرية كفارق جوهري بني كالم الشعر والكالم النثري العادي، وهذا ما اصطلح 

اإلنسان يف املدينة بالقصيدة الشفوية وهي القصيدة اليت تطرح تساؤالت "عليه مجال باروت
حيث تلتقط توتر احلياة اليومي ، وشرائحها، وصريورا وحلظاا . العربية املعاصرة

  . )2("اإلنسانية املستمرة، واألشياء الصغرية منها ومشاعرها اليومية، لتكون وجدانا فنيا هلا 

 ويذكر باروت أن حممد املاغوط ميثل النموذج الشفوي لقصيدة النثر، خاصة بعد
أي بعد م، 1964"غرفة مباليني اجلدران"و م1959عام  رالصاد" حزن يف ضوء القمر"ديوانه 

" لن"مرحلة التنظري األويل لقصيدة النثر من طرف احلاج وأدونيس، فإذا كان احلاج بديوانه 
يعكس اجلانب الرؤيوي لقصيدة النثر، فإن املاغوط ميثل اجلانب الشفوي منها، ومع هذا 

وخيتلفان يف نقاط )3(.يف جانب ختطي الشكل اخلارجي للقصيدة العربية فهما يشتركان
  :أساسية ميكن حصرها فيما يأيت 

                                                
  .57الشعر یكتب اسمھ، ص . ـ باروت،  جمال  (1)
  .90ـ المرجع، نفسھ، ص   (2)
  .92ـ نفسھ، ص   (3)
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اعتماد قصيدة الرؤيا على الكلمة كإشعاع داليل مشبع باحملموالت الفكرية      : أوال
والطروحات الثقافية والفنية، حيث تصبح اجلملة جمموعة من اإلشارات والعالمات املشفّرة 

أما القصيدة الشفوية . ليت حتيلنا حنو اكتشاف العامل وفق الذات الشاعرة بعيدا عن الوصفا
فغايتها إعداد الكلمة العادية اليت تلقي طاقات شعرية تقرا من الكالم الشعري       

  .وتبعدها عن اإلخبار والوصف والتقرير

املوضوعات وتتولد تعتمد قصيدة الرؤيا على الطرح املركّب، حيث تتناسل : ثانيا
األنساق بني ارد واحلسي، الثابت واملتغري، يف إطار بنية شبكية تركيبية مفتوحة الحتواء 
بنيات إضافية تفرض حضورها أمام الشاعر، يف حني تنطلق القصيدة الشفوية من الطرح 

كلمة والنسق الفكري الواحد ضمن بنية خيطية تتفاعل كلما زاد إشراق ال) املفرد(الواحد
  .وتوترها الشعري

  :ويكشف حممد مجال باروت هذه الفروق يف الثنائية اآلتية 

  القصيدة الرؤيا  -القصيدة الشفوية                         -

  تعدد األبعاد   - البعد الواحد                             -

  تعدد األصوات -الصوت املفرد                            -

  املناخ الدرامي - خ الغنائي                             املنا -

  )التركيبية(البنية الشبكية -البنية اخليطية                               -

  )الشمولية(الرؤيا الكلية -)                  اجلزئية(األشياء الصغرية-

  اللغة - الكالم                                     -
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  )1(حركة الرؤيا يف الصور -الشعور يف الكالم                  حركة -

أما نقاط االشتراك والتوافق بني القصيدة الشفوية والقصيدة الرؤيا فقد حصرها 
  :الدكتور عبد العزيز موايف يف نقاط عديدة نذكر منها ما يأيت

  .اختاذ اللغة املتداولة وسيلة لتفجري شعرية التقرير  §
  . حلدس االنطباعي احلسي االستناد على ا §
  .البحث عن شعرية النص، والعمل على نفي شعرية اجلملة §
   )2(.اكتشاف الشعرية يف العامل، ال إضفاء الشعرية عليه §

ومن مناذج املاغوط يف القصيدة الشفوية يف مرحلة الستينيات، نصه املوسوم 
ه بطاقات شعرية والذي استمد ثقافته من الكالم اليومي، وشحنت كلمات) اهلضبة(بـ

أبعدته عن الكالم النثري وقربته أكثر فأكثر من الشعر املفعم بالتواترات الغنائية، القريب إىل 
الغموض، ولكن من دون الولوج إىل متاهات الرؤيا وأعماق الذات فقصيدة اهلضبة عبارة 

ءات عن رؤية تالمس الواقع املعيش للشاعر يف إطار حركية اتمع والوطن، ضمن فضا
  :تعبريية رؤيوية شفافة ابتعدت عن اإليغال السريايل يقول 

  ال تصفعين أيها القدر 
  على وجهي أمتار من الصفعات

  ها أنا 
  والريح تعصف يف الشوارع

  أخرج من الكتب واحلانات والقواميس
  خروج األسرى من اخلنادق
  أيها العصر احلقري كاحلشره 

   يا من أغريتين باملروحة بدل العواصف
  وبالثقاب بدل الرباكني 

                                                
  .97الشعر یكتب اسمھ، ص . ـ باروت، جمال  (1)
  .123قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة، ص . ـ ینظر موافي عبد العزیز  (2)
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  لن أغفر لك أبدا
  سأعود إىل قرييت ولو سريا على األقدام 

  ألنشر حولك الشائعات فور وصويل
  وأرمتي على األعشاب وضفاف السواقي 

  كالفارس بعد معركة منهكه
  بل كما تعرب الكالب املدربة حلقات النار

  سأعرب هذه األبواب والنوافذ 
  هذه األكمام والياقات 

  حملقا كالنسر
  فوق خفر العذارى وآالم العمال

  باسطا جناحي كالسنونو عند األصيل
  حبثا عن أرض عذراء

  كلما المسها كوخ أو قصر
  أمري أو متسول

  وثبت جاحمةً يف اهلواء
  .كالفرس الوحشية إذا مسها السرج

 ،أرض  
  .مل توجد ولن توجد إال يف دفاتري

  حسنا أيها العصر 
  لقد هزمتين 

  لكنين ال أجد يف كل هذا الشرق و
  مكانا مرتفعا

  )1(.أنصب عليه رايه استسالمي
                                                

  .325ـ  323الدیوان، دار العودة بیروت،  د ط ، د ت ، ص . ـ الماغوط ،  محمد  (1)
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ومن خصائص التشكيل الشعري عند املاغوط ضمن إطار القصيدة الشفوية تكثيف 
املتلقي أن حييد عن مسألة املوسيقى اخلارجية يف  عالصورة الشعرية ذاا، حبيث يستطي

يلي املتمثل يف جمموعة االنفعاالت الكبرية اليت تشع إطارها التقليدي ألنه وجد السر التشك
يتوجه إىل احلس مباشرة، ويتكئ على مفردات وصور "من اللغة الشعرية املاغوطية، إنه

حسية باستمرار، إن التشبيه بكافة أقسامه واالستعارة بلونيها، كلها مادية حسية باستمرار 
ك أبعاد لغة القصيدة املاغوطية،  إال إذا قرأنا ويف احلقيقة ال ميكن لنا إدرا...يف شعر املاغوط

القصيدة كاملة، وهذه خاصية الشعر الرفيع الذي يشكل نسيجا عضويا واحدا ال انفصام 
  )2(."فيه

أين يعود بنا إىل املنابع "حزن يف ضوء القمر"وتتضح هذه اللغة الشفوية يف ديوانه 
ة القصيدة لتولّد لنا إيقاعا موسيقيا األويل للشعر، حيث تتفاعل الرؤية احلسية داخل بني

" مجاهريية"يتسلل إىل نفوسنا، حينها ندرك أن القصيدة الشفوية املاغوطية هي قصيدة 
  :بامتياز، ميتزج فيها احلزن بالثورة واحلرية، يقول

  فأنا أسهر كثريا يا أيب..
  أنا ال أنام 

  سواد وعبودية وانتظار  –حيايت 
  فأعطين طفوليت 

  قدمية على شجرة الكرزوضحكايت ال
  وصنديل املعلق يف عريشة العنب

  )3(ألعطيك دموعي، وحبيبيت وأشعاري

  

                                                
  66، ص1981بوعات الجامعیة، الجزائر خنسة، وفیق، دراسات في الشعر السوري الحدیث، دیوان المط -  (2)
، نقال عن وفیق خنسة،  دراسات 25، ص1973الماغوط، محمد، حزن في ضوء القمر، دار العودة بیروت  - (3)

  .74في الشعر السوري الحدیث، ص
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وجهك الغياب األقصى "*أما قصيدة الرؤيا فتعد قصيدة الشاعر اللبناين بول شاوول 
 أيها "صدورتاريخ  م1974عام  منذفمنوذجا رؤيويا لقصيدة النثر يف ذات املرحلة بامتياز، "

على التجريـب   كتابتهأوىل جمموعاته الشعرية، يواصل شاوول تشريع ، "وتالطاعن يف امل
كاشفاً اآلفـاق، ، متابعـاً   العالية، واالختبار، منقِّباً عن الكنوز والينابيع والغيوم واألمطار 

احلرية واهول، معلِّياً اجلسور اليت تقرب بـني الثقافـات    ارتيادمهمة الشاعر املطلقة يف 
حيث العمل على استحضار الالوعي كآلية من آليات الكتابة الفوضـوية  .رفةوجوانب املع

يف غمـوض وإـام   ) إرادية(األمر الذي يسهم أكثر فأكثر وعن قصدية . املكثفة واانية
قصيدة النثر، فقد أصاب لغتها تفكك يف العالقات، بتفريغ املفردات من دالالا املعروفـة  

فتغرب التراكيب والصور ويغمـض املعـىن   " غري مألوفة، املألوفة وشحنها بأخرى غريبة
ويتبهم، وخباصة أن هذا الشحن جيري حتت هاجسني من هواجس احلداثة ومها التجريب 

  .)1("والرؤيا، والرؤيا يف قصيدة النثر تتغذى بشكل رئيسي من عامل الالوعي 

  :يقول بول شاوول 
  مث استدرت 

  كان وجهك الغياب األقصى 
  الليل طاعنا يف

  كلماتك األجبدية بني شقوق الساعات
  زهرة اجلمر على رماد اجلفن
  لو كان البؤبؤ ينعم باحلمى 

  لو كان الصدر صفحة السكون 
  رعشة ختلي احلواشي

  يتفرد املوت على عري احللبات واألسوار
  إذا ارتفعت بني حلظات الدم

                                                
وذج ، كتب قصیدة النثر منذ بدایاتھ األولى وتفرد بلغتھ الھاربة من نم1948بول شاوول، شاعر لبناني ولد عام  *

  الخ..مندیل عطیل، األحوالنفاد ، أوراق الغائب، أیھا الطاعن في الموت .التشكیل المعجمي، من أعمالھ
  .164اإلبھام في شعر الحداثة، ص . ـ القعود، محمد عبد الرحمان  (1)
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  يتموج السهل حتت ثقل الريش والغناء
  ضربة يف العدم 

  رنني الوادي  يهتز
  وتعم الفجاج 

  يف األيدي املصلوبة بني النسيان 
  من سوف يشرق بعد الطوفان

  بعد الربقة األخرية اليت تشعر احلجارة والعروق
  بعد ليلة الصيف اليت تلمع يف كل النجوم

  كان وجهك الغياب األقصى 
  حىت قلت الفجر الفجر

  كل تلفت حجر للذكرى
  أهرام الوقت املقطوع 

  خل مالحمي اجلدرانلو تد
  )حىت تنفجر الغصة(
  )حىت أُبتر على ضفة الثانية كالوداع(

  عري يغبط طلوع املأساة
  يا حارس العبث ! آه 

  يد تدغدغ مثر البحر 
  جسد حيفظ احلضور

  عندها عربت أحد الفصول 
  )1(.....وأغلقت عليك

                                                
، المؤسس  ة العربی  ة للدراس  ات والنش  ر،بیروت ،   2،ط"أیھ  ا الط  اعن ف  ي الم  وت  "دی  وان . ـ ش  اوول، ب  ول       (1)

   57ـ  51ص  ص 1981
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، فهـو  بول شاوول لقد أحالنا النص السابق إىل مقاربة مستوي التشكيل الرؤيوي عند  
رفض الدخول يف  حيثثري للجدل منذ ظهوره يف بداية السبعينيات، املو اإلشكايلشاعر ال

ؤدجل حينها، وما زال عباءة اآلخرين أويف عباءة النقد ِِِيرفض االستسالم للمعايري اجلاهزة امل. 
عبارة ، ، يف تقديريكما يرفض االستسالم لغواية اإلعجاب، لذلك كانت جتربته الشعرية

املتشكّلة يف إطار قصيدة النثر؛من خالل العمـل  عن مقترحات جديدة للقصيدة املعاصرة 
ومع ، املركبة للتشكيل التقليدي ذاته تدمري اللغةوالتدمري البنيوي للقصيدة التقليدية،  على

مبعين التجريـب الـذي ال   وعلي تدمري الذات مبعين التجاوز املستمر هلا،  يصرهذا وذاك 
طلباً للحريـة   املستمر حبثاً عن اهول، أو املبين على فلسفة احلداثة  التجريب ، انهقفيتو

وفـق   هما ال يلتقيانفولذلك ، اليت ال حتدها حدود النقد، ألنّ النقد مطلق والشعر نسيب
  .مبادئ الكتابة اجلديدة

ما يف كيمياء دائ يبحثأن  جيب" الشاؤولية"ويتضح مما سبق أن الشاعر وفق الرؤيا       
خيطر على باله وتدوينه يف  ماالشعر وأحالم اليقظة املا ورائية، ووعيه التصويف، وكتابة كل 

إعـادة خلـق كينونـة     علىحىت ال يعاين من اإلخفاق الشعري، ألنه القادر   كل حلظة
  .كإنسان الذايت، به ينتصر على فنائه  وحتويل الزمن إىل إبداع شعري  األشياء

ذه الرؤيا يف الكتابة عرب مساره اإلبداعي إىل غاية دواوينه األخرية حيث يقول وقد جتلت ه
  ":بوصلة الدم"يف ديوانه 

  وتنتظر منقارا يفجر الصخور
  وتنتظر طفال يزيل احلدود بني الطبشور والثلج بني

  احلديد والليلك بني احلجر واحلمامة
  وتنتظر فصوال تنشر حريتها يف الينابيع واألمطار 

  )1(واءواهل

                                                
  10ص 2004یاض الریس للكتب والنشر، لبنان بوصلة الدم، ر. شاوول، بول -  (1)
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ويتضح التحطيم البنيوي لنمط القصيد العربية التقليدية،بل حيت لتجارب الشاعر يف ميدان 
أين عمد شاوول " كشهر طويل من العشق" :قصيدة النثر نفسه، من خالل ديوانه املوسوم

إىل تقسيم الديوان تقسيما رؤيويا نابعا من ذاته الرافضة لألمنوذج الشكلي حيت يف دواوينه 
. مقـاطع  ةحيتوي على عشر األولالقسم . أقسام أربعةاموعة من  تتألفقة، فقد الساب

 أحـوال "والقسم الثالث بعنوان . حيتوي على ثالثني مقطعا" نساء"والقسم الثاين بعنوان 
. الضـوء ، بالدات اجلسـد ، توابع اجلسد: مقاطع ذات عناوين ةحيتوي على ثالث" اجلسد

ــوان  ــع بعن ــم الراب ــر" والقس ــدمي املط ــاطع " الق ــة مق ــى ثالث ــوي عل   .حيت
 إىلسع موغال يف التجربة من املتناهي يف الصـغر  الشاعر ويت يتفاعل دوريف هذه اموعة 
ف الغيا ما يقف حـائال بـني   عكأنه ميسح روحه بزيت الشوق والض. املتناهي يف الكرب

د، ويشتعل بولعه العشق وفكرة العشق، بني الرغبة والفكرة الرغبة، بني اجلسد وفكرة اجلس
وذلـك يف  . وحنانه وقسـوته ، وقهره وحقده ، حيمه ورماده، جبوخبله وشبقه وقداسته 

دأ، تتحس وتتشمم كل ما يعبق ويفيض  األمكنة سنفس ملحمي وقرحية ال تستكني وال
ــذر    ــي وال تــ ــة ال تبقــ ــفة وجدانيــ ــى يف عاصــ   .ويتجلــ

سـها  يعيشـها وحي  املتلقيزفة، جتعل هذه اموعة اليت تتميز بلغة ناضجة وجريئة وجما إن
يروسية إجبميع حواسه يف العني واألذن واألنف واجللد واللسان، فيتشهى ويلهث يف متابعة 

  :معا، يقول تلهب العني واخليال
  ياصباحات مشرقة من األبد إىل األبد على مضارب

  الدم والكلمات
  ياصباحات األحصنة الطافرة من الشرايني

  لواحدة والزمن الواحد واملوتياصباحات األرض ا
  الواحد

  ترتعش حلظة  وتتالشى يف موكب النحاس
يلمع البلور املغرب  
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  )1(تتضرج نعامةٌٌٌ بغياا

اكتفي ذا العرض املخصص مللمح قصيدة النثر عند مجاعة شعر من خالل شعرائها  
ارب رائدة، على أن الرواد وضمن سياقام الفنية والتارخيية الستينية  وما بعدها من جت

وقضية اإليقاع ) السبعينات والثمانينات، والتسعينات(أعود إىل دراسة املراحل القادمة 
خالل الفصول الالحقة من البحث وذلك أثناء التطرق إىل مفهوم الشعر عند الشعراء 

ج الرواد، وحلظة حتديد املواقف النقدية التنظريية والطرائق اإلبداعية عند شعراء األمنوذ
ويرجع هذا يف تقديري إىل رغبة يف جتنب التكرار .أدونيس ونزار قباين بالتحديد: التطبيقي

يف العرض، والعمل على ضبط مادة البحث يف السياق املنهجي خلطته، العتقادي أن 
مرحلة التشكيل يف قصيدة النثر يف املراحل السابقة املؤجلة وكذلك قضية اإليقاع مها 

فصيلهما واحلديث عنهما أثناء إجالء املواقف النقدية عند الشعراء قضيتان باإلمكان ت
  .املعاصرين وربط هذه املواقف بنصوصهم اإلبداعية

  

 
 
 

                                                
 21، ص2001كشھر طویل من العشق،  ریاض الریس للكتب و النشر، لبنان، . شاوول،  بول  -  (1)
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ليس هناك مصطلح أديب، يف تقديري، أشد غموضا وأكثر إاما وأقرب إىل التعمية 
التاسع  ، الذي شاع استعماله يف الفكر األوريب الغريب منذ القرن"احلداثة" من مصطلح

عشر امليالدي، وما يزال يثري الكثري من اجلدال واالنقسام حول ماهية الفكر احلداثي 
ومتطلبات الفعل التحديثي اسد كرؤيا، أو كنظرية، أو كتشكيل متفرد يالمس خمتلف 
أطوار اإلبداع، وفق جغرافية املكان الذي ميد احلداثة كفكر مبصادرها املضمونية، خاصة 

ط باحلركات واملذاهب األدبية اليت جاءت لتطمس آفاق الكالسيكية والرومانسية حني ترتب
  . والدادئية، والسريالية *يف أوربا كاالنطباعية والتعبرييةواملستقبلية، والرمزية، والتصويرية،

.       وكان هلذه احلركات واملذاهب أن عجلت بتشكيل مفاهيم خمتلفة للحداثة
 رأي، إىل تباين البيئات اجلغرافية اليت استقت مفهوماا منها والسبب يف ذلك يرجع، يف

من جهة، ومن جهة أخرى اختالف املناخات السياسية اليت شكلّت الوعاء اإليديولوجي 
وعلى الرغم من هذا االختالف فقد حتددت مبادئ الفكر . للفكر التحديثي يف أوربا
  :احلداثي عموما يف ما يأيت

  .من كل ما هو منطي يكسر التواصل  االقتحام والنفور -
  .العمل املتواصل على طرح البديل الفكري غري الثابت زمنيا  -

والفوضوية واهلدامة  ةحتطيم األطر الكالسيكية العقيمة واعتماد رغبات اإلنسان الشاذ -
  . البعيدة عن قيود النموذج سواء من حيث الشكل أو املضمون 

                                         
 .یعرفھا وھبة، مجدي في معجم مصطلحات األدب كما یلي* 
متغی ر وس ریع ال زوال    حركة فكریة وأدبی ة ظھ رت ف ي فرنس ا، تعتم د عل ى التق اط  م ا ھ و          : االنطباعیة •

والم نھج االنطب اعي ف ي    . ویكاد ال ُیلمس من تأثیرات العالم الخارجي على مش اعر ال نفس وحساس یتھا    
األدب ھو أال یوصف الش يء أو الموق ف ف ي ذات ھ وإنم ا ُیعب ر ع ن االنطباع ات الت ي أثارھ ا الش يء أو            

  )245ص...(الموقف في المؤلف
نحوھ ا ال   باألشیاء كما تصورھا انفعاالت الفنان أو األدی   لإلى تمثی نزعة فنیة وأدبیة ترمي: التعبیریة •

 )157ص...( كما  ھي في الواقع، ظھرت في ألمانیا بعد الحرب العالمیة األولى
-1876(اس م لنزع ة ف  ي األدب والف ن ظھ رت ف  ي إیطالی ا عل ى ی  د الش اعر م ارتیني فیلیب  و        : المس تقبلیة  •

بكل أسالیبھ فنی ة وأدبی ة، وھ ذا المص طلح ص اغھ م ارتیني ف ي        ، ومؤداھا الثورة على الماضي )1944
مافارك ا المس تقبلي ، روای ة أفریقی ة، م ن أھ م مبادئ ھ أن الكلم ة یج ب أن          .روایتھ بالفرنسیة تحت عنوان

 )185ص.. .(تكون حرة طلیقة بأدق معاني الحریة وأن النظام المنطقي للجملة یجب أن یترك جانبا
وك ان   1917و1909ي الشعر الحدیث ظھر ف ي إنجلت را وأمریك ا ب ین س نتي      اسم لمذھب ف: التصویریة •

الذي جمع أول دیوان مختار لشعراء ھذا المذھب، والصفة الت ي  " عزرا باوند"رائده الشاعر األمریكي 
تربط شعراء ھذا المذھب ھي تخلصھم من الغم وض والرمزی ة ف ي الش عر، م ع ع رض ص ور ش عریة         

 )240ص ... .(ى اإلیحاءتتمتل بالوضوح وبقدرتھا عل
 245/157/185/240صفحات 1974معجم مصطلحات األدب ، مكتبة لبنان، بیروت . ینظر وھبة، مجدي
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ميكن، يف تقديري، أن تضمن يف مذهب أو حركة  كفكر ال"احلداثة "والواضح أن 
احلداثة مذهبا له أسسه الفنية واجلمالية،  تقائمة بذاا ألا أصال ليست كذلك، فلو كان

حركة أيضا  توله أيضا منظروه، لطاهلا هاجس الزمن بآلية التغيري القسرية، ولو كان
ية المست أفقا زمنيا حمددا ومل لسقطت أفكارها بالتقادم، حينها تصبح احلداثة رؤيا تغيري

  .تستطع أن تتجاوزه بفعل التعدي التحديثي اسد لفلسفة احلداثة ذاا
وأربطهـا  " مفهـوم "هذا ما جعلين أبتعد يف عنوان الفصل عن استعمال كلمـة  

باحلداثة، ألنين لو اعتمدت هذه املنهجية يف الطرح فيما سيأيت الحقا، فـإنين سـأجعل   
ال رؤيا، ففي تقديري، إعطاء احلداثة مفهوما يعجـل بطمـس إشـعاعها     احلداثة كتلة

هلذا وظفـت  . الفوضوي اهلدام ويضعها مثل سائر املصطلحات يف خانة معجمية جامدة
إىل جانب كلمة احلداثة، العتقادي أن امللمح مـتغري     )مجعه مالمح) (Profil(كلمة ملمح 

  .قض متاما مع فلسفة احلداثة ذااواملفهوم أقرب إىل الثبات، وهذا ما يتنا
  
  
   احلـــــداثة الغــربيـة – 1
  :إيديولوجية احلداثة عند الغرب  -أ           

ارتبطت فكرة احلداثة يف أوربا منذ القرن السادس عشر امليالدي، بالعمل على 
يف إطار  حتطيم النظم القدمية اليت تسري واقع اتمعات األوربية، وحتد من قدرة الفرد،

السعي إىل طمس إرادته وجتميد عقلنته، فدعت إىل انتصار العقل وحماربة التسلط 
عل "حديث"املستحيل أن نطلق كلمة"امليثيولوجي والقومي املفروضني من اخلارج، فمن 

ليست . جمتمع يسعى قبل كل شيء ألن ينتظم ويعمل طبقا لوحي إهلي أو جوهر قومي
ملنتجات النشاط العقلي، والعلمية،  رع أحداث إا انتشااحلداثة جمرد تغيري أو تتاب

فهي تتضمن عملية التمييز املتنامي لعديد من بني قطاعات احلياة : التكنولوجية، اإلدارية
. االجتماعية، والسياسية واالقتصادية واحلياة العائلية، والدين والفن على وجه اخلصوص

اخل جمال النشاط نفسه، وهي بذلك تستبعد أن ألن العقالنية األداتية متارس عملها من د
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، )1("ينظم أي من أمناط النشاط هذه من اخلارج، أي انطالقا من اندماجه يف رؤية عامة
وعليه فإن البعد احلداثي األوريب يقوم على اعتراض كل سلوك غائي، يقوم على رصد 

لوسطى يف إطار معامل فكرية وحضارية مسبقة، كانت قد شكّلت عرب مراحل القرون ا
حمل " العلم"تحل فكرة احلداثة فكرة "التنظري الالهويت املكرس للمشروع اإلهلي، هلذا 

هذا . يف قلب اتمع وتقصر االعتقادات الدينية على احلياة اخلاصة بكل فرد" اهللا"فكرة 
من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ال يكفي أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي 

لم عن جمتمع حديث، ينبغي أيضا محاية النشاط العقلي من الدعايات السياسية أومن نتك
  )2(."االعتقادات الدينية 

من هنا بدأت بوادر احلس الثوري التحديثي تتأسس يف بنية اتمع األوريب الثائر 
على قرون غُيب فيها العقل، وطمست فيه فلسفات التنوير، فلقد استطاع أن يتمثل 

اثة ويعيشها كثورة قائدها العقل، الرافض لكل أمناط املاضي االجتماعي والسياسي احلد
إن ما مييز فلسفة التنوير عن الفلسفة السابقة عليها عزمها على أن متد "ومعتقداته وقيوده، 

مجيع البشر باملزايا اليت كانت فيما قبل خاصة ببعض الفئات فقط و هو ما ميكن أن نسميه 
  .)3("للعقلباحلياة طبقا 

يفهم مما سبق أن اإليديولوجية احلداثية هي أيديولوجيا ترتكز على دعامتني 
أساسيتني،  الدعامة النظرية وأساسها الدعوة إىل انتصار العقل والعمل على التحرر من 
طقوس املاضي، وانتهاج ج الثورة، ودعامة تطبيقية أساسها ممارسة التحديث ذاته أي 

بإدارة الظهر "ة من حالة التنظري إىل حالة الفعل، ولن يستقيم هذا إال االنتقال باحلداث
، وقد ساعد )4("للماضي، للعصور الوسطى وبإجياد الثقة اليت كانت لدى القدماء يف العقل

تلك التغريات العميقة يف بنية  -أي االنتقال من احلداثة إىل فعل احلداثة  -الدعامة الثانية 
كانت تتغذى "عد القرن السادس عشر، خاصة إذا علمنا أن احلداثة اتمعات األوربية ب

من عدة منابع هي االكتشافات العظيمة يف العلوم الطبيعية، هذه االكتشافات اليت يف 

                                         
  . 29،  ص 1997نقد الحداثة،  ترجمة  أنور مغیث،  المجلس األعلى الثقافة،  القاھرة . ـ تورین، آالن   (1)

 -  Touraine, Alain. Critique de la modernité. ed Fayard , Paris, 1992.الطبعة األصلیة 
  .  30،  29ـ المرجع نفسھ،  ص ص   (2)
  .  31ـ نفسھ،  ص   (3)
  . 54ـ نفسھ،  ص   (4)
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ضوئها تغريت نظرتنا إىل الكون وعالقتنا به، وهي أيضا هذا التصنيع الذي حول النظرية 
تقنية وأنتج ظروفا وبيئات إنسانية جديدة، وألغى          حول املعرفة العلمية إىل أيإىل تطبيق، 

ودمر أخرى قدمية، ومل يبق على إيقاع احلياة كما كان يف عصره أو قبل عصره، وإمنا 
سرع هذا اإليقاع فأصبحت احلياة جتري على وترية سريعة كأمنا هي صدى لسرعة اإلله، 

طن البشر وبيئام، وما صحب ذلك من وهي هذه الثورة السكانية اهلائلة اليت غريت موا
هذه األشياء جتمعت فيما يشبه السلة الواحدة اليت حتمل اسم     ...منو حضاري متسارع

   )1("احلداثة 
اخلطاب الفكري العريب وحتديات "الدكتور هشام غصيب يف كتابه  يعرضو
اتمع الزراعي ، إىل دور فلسفة وعقيدة التنوير يف نقل اتمع األورويب من "احلداثة

اإلقطاعي البدائي حمدود األفق، إىل اتمع الصناعي الرأمسايل املتطور الالائي األفق، وهو 
االنتقال الذي احتاج حسبه إىل أكثر من أربعة قرون على األقل من املعاناة على مجيع 

أعراضها  ،  وبالتحديد فقد استلزم ثالثة أمناط من الثورات اجلذرية لكي تكتمل)2(الصعد
  :فيما يأيت

الثورات السياسية البورجوازية اليت حققت كثريا من املهمات الدميوقراطية " .1
الثورة اهلولندية مطلع القرن السابع عشر، الثورة اإلجنليزية        (تمعات أوروبا الغربية

 .اخل ) ...م1815- م1789( ، الثورة الفرنسية الكربى )م1688– م1641(

النهضة األوروبية واإلصالح الديين يف القرن السادس (ية الكربى الثورات الثقاف .2
عشر، والثورة العلمية الكربى يف القرن السابع عشر، والثورة الفلسفية التنويرية يف 

 .القرن السابع عشر والثامن عشر

الثورات االقتصادية وما صاحبها من توسع جغرايف سواء يف أوروبا أو خارجها  .3
  )3(."عية يف أوروبا اليت جاءت ابتداء من القرن الثامن عشرخاصة الثورة الصنا

وأعتقد أن هذه الثورات وغريها من الصدمات الداخلية يف بنية اتمع األوريب هي 
اليت ساعدت على انتقال أوروبا نقلة حداثية، من جمتمع الطبيعة إىل اتمع املدين،  خاصة 
                                         

  .  75، 74اإلبھام في شعر الحداثة،  ص ص . ـ القعود،  عبد الرحمن محمد  (1)
لعامة لقصور الثقافة، القاھرة، ،الھیئة ا 2الخطاب الفكري العربي وتحدیات الحداثة، ط. ـ غصیب،  ھشام   (2)

  . 87ص  2004
  . 95، 94ـ المرجع نفسھ،  ص ص   (3)
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عث املنهجية العلمية بصفتها قوة إنتاجية وطاقة عندما عملت الثورة العلمية الكربى على ب
إذ عملت هذه الثورة الفكرية العظيمة على قلب "إبداعية ومرجعية اجتماعية رئيسية،

    )1(". منطق إنتاج املعرفة من منطق فقهي أو برهاين أو عرفاين إىل منطق استكشايف
  

حيث يقرن " حلداثة طرائق ا" يف كتابه *ونسجل هذه الفكرة عند راميوند ويليامز 
كي يتسىن التمييز بني احلاضر واملاضي من " اآلن"مبرادفها ) Modern (حديث   كلمة

بدأ تعبري احلديث مرادفا بدرجة تزيد : "جهة وبني القدمي واجلديد من جهة أخرى، يقول
أواخر القرن السادس عشر،  ويف كل األحوال فقد كان من " اآلن " أو تنقص لتعيب 

  .)2("ن نميز الفترات الزمنية التالية للعصور الوسطى والعصور القدمية املألوف أ
هلذا أخذت احلداثة تقترب من حالة التغيري والتمييز حبثا عن األفضل وصوال إىل مالمسة  

َ غير"املرغوب والتقدمي إىل حد بعيد، َ أسرع ما " اآلن"معناه من" احلديث" ولكن ما
، ولفترة من الزمن أصبحت داللته تنصرف دائما إىل "حينئذ"أو حىت"اآلن مباشرة"ليصبح

  )3(."مناقضا له من حيث هو حاضر " املعاصر" املاضي،  الذي يصبح 
وقد ارتكز الفكر التحديثي الغريب على ركيزتني أساسيتني يف رسم معامل اآلفاق 

احلرب العاملية  احلداثية داخل بنية اتمع، ابتداء من القرن السادس عشر إىل غاية اية
  :ميكن معاينتها فيما يلي ) م1918(األوىل 

  :إلغاء فكرة الذات وفكرة اهللا  -أ 
يرجع هذا، يف تقديري، إىل ارتباط احلداثة ارتباطا وثيقا مببدأ العقلنة املبين أساسا 
على رفض وتدمري الوسائط الدينية والثقافية وامليثولوجية، اليت تربط العالقات االجتماعية 

باعتبارمها خلقا "بني األفراد، والعمل على تكريس املفهوم العملي للحداثة والتحديث،
يتصور هذا املفهوم اتمع أحيانا على أنه نظام ومعمار قائم على احلساب . تمع عقالين

                                         
  .  106الخطاب الفكري العربي وتحدیات الحداثة، ص . ـ غصیب، ھشام  (1)
أحد أھم النقاد اإلنجلیز المعاصرین، عمل سنوات طویلة أستاذ للدراما في ) 1988ـ  1921(  .رایموند ویلیامز* 

  . المنشورة  تأیضا،  ولھ عدد من الراویا يدج وھو روائجامعة كیمبری
طرائ ق الحداث ة،  ترجم ة     .ولی امز،  رایمون د   . طرائ ق الحداث ة لولی امز، ص فحة الغ الف األخی رة      : ـ  ینظ ر كت اب   

،  الكوی  ت، 246ف اروق عب د الق ادر،  سلس لة ع الم المعرف  ة،  المجل س ال وطني للثقاف ة والفن ون واآلداب،  الع دد           
1999.  

  . 52طرائق الحداثة،  ص . ـ  ولیامز،  رایموند   (2)
  ـ المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا   (3)
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وأحيانا أخرى جيعل من العقل أداة يف خدمة مصلحة األفراد ولذم، وأحيانا كسالح 
   )1("ل السلطة لكي حيرر الطبيعة البشرية اليت سحقتها السلطة الدينيةنقدي ضد كافة أشكا

ويفهم من هذا أن العقل التحديثي األورويب كان دائما يبحث عن كسر العقبات 
الفكرية واحلضارية والثقافية اليت ظلت دائما حتول دون الوصول إىل صياغة فلسفة تنويرية 

الذي بإمكانه محايتها من تعسف الفكر الرجعي حداثية، تسند فيها السلطة إىل العقل 
ميكن أن  اليتوModernité اإليديولوجية الغربية للحداثة "وتبعيته،  خاصة عندما جند أن 

قد ألغت فكرة الذات وفكرة اهللا املرتبطة ا، وبالطريقة ، Modernismeنسميها باحلداثية 
لعصيب يف املخ بالتأمالت حول نفسها استبدلت تشريح اجلثث أو دراسة نقاط التالحم ا

يقول أنصار احلداثة أنه ال اتمع وال التاريخ وال احلياة الفردية ختضع إلرادة كائن . النفس
أمسى جيب اإلذعان له، أو ميكن التأثري عليه بواسطة السحر، الفرد ال خيضع إال لقوانني 

  )2(."الطبيعة
" بتعاليم"عقالنيا بامتياز، يبشر من هنا أضحى الفكر اإليديولوجي احلداثي، فكرا 

وما يسري . "عقد اجتماعي شفاف غري خاضع للوسائط امليثولوجية املعيقة لسلطة العقل
على اتمع يسري على الفرد،  إذ ينبغي أن يكون تعليم الفرد بابا حيرره من الرؤية الضيقة 

مامه جماال للمعرفة العقلية والالعقلية اليت تفرضها عليه أسرته وانفعاالته اخلاصة، ويفتح أ
واالشتراك يف جمتمع ينظم نشاط العقل، وينبغي للمدرسة أن تكون مكانا للقطيعة مع 
وسط النشأة واالنفتاح على التقدم بواسطة املعرفة واملشاركة يف جمتمع قائم على مبادئ 

إنه : تالميذ عقلية،  فليس املدرس مربيا يتدخل يف احلياة اخلاصة لألطفال، وهم ليسوا جمرد
  )3(." وسيط بينهم وبني القيم الكونية للحق واخلري واجلمال

وأعتقد أن هذه الركيزة احلداثية، من منظور أورويب، املبنية على رفض الدين 
كموروث اجتماعي وكوسيط بني األفراد وعالقام االجتماعية، هي ركيزة ال ترفض 

على مستوى (قات الروحية، يف إطار ذايت ضيق الدين كدين بدليل أا تقر حبرية ربط العال
، وإمنا هي الرغبة العقالنية يف كسر منطية مفهومي اخلري والشر ضمن حركية )الفرد نفسه

                                         
  . 30نقد الحداثة،  ص . ـ تورین،  آالن   (1)
  .  32ـ المرجع نفسھ،  ص   (2)
  .  33ـ نفسھ،  ص   (3)
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اتمع األورويب، الذي طاملا ربطهما ربطا دينيا تارة وسيكولوجيا تارة أخرى، واستبدال 
حيل اتمع حمل "ه ال غري، حيث املفهومني الديين والسيكولوجي باملفهوم االجتماعي وحد

اهللا كأساس للحكم األخالقي ويصبح مبدأ التفسري وتقييم السلوك أكثر من كونه موضوعا 
للدراسة،  إن النظام االجتماعي قد أنشئ بناء على قرار من األفراد الذين خيضعون لسلطة 

وال ينبغي للنظام  .الدولة أو لإلرادة العامة اليت تعبر عن نفسها يف العقد االجتماعي
  )1(."االجتماعي أن يستند إىل أي شيء آخر سوى القرار اإلنساين

فالفاعل االجتماعي يف إيديولوجية احلداثة الغربية هو وحده مؤسس النظام 
شريطة أن ال يبين هذا التأسيس على أي شكل . االجتماعي والسياسي احملرك لراهن اتمع

اإلنسان ليس خملوقا "أو اللجوء إىل املبادئ الدينية، ألن من أشكال الوسائط امليثولوجية 
خلقه اهللا على شاكلته، ولكنه فاعل اجتماعي يتحدد بأدوار معينة، أي بسلوكيات مرتبطة 
مبوقع، وينبغي هلا أن تسهم يف األداء اجليد للنظام االجتماعي، ألن اإلنسان هو من يفعله 

  .)2("وعن أصوله فيما وراء اتمع أي لدى اهللا  فال جيوز له أن يبحث عن فرديته اخلاصة
وتتحدد سلطة الفاعل االجتماعي يف جتسيد ديناميكية حتديثية انطالقا من إعالئه 
مسلمات الفكر احلديث، القائم على رصد قوانني الطبيعة املدركة عقليا، واليت تصبح 

ها مع املوروثات شكال من أشكال التشريع االجتماعي شريطة أالّ تلتقي يف قوانين
امليثولوجية والدينية الثابتة، ألن الفكر التحديثي األورويب وفق الفلسفة التنويرية 

. يعترب الشعب واألمة وجمموع البشر جسدا اجتماعيا يعمل طبقا لقوانني طبيعية"احلداثية
ها وعليه أن يتخلص من أشكال التنظيم والسيطرة الالعقالنية اليت حتاول أن تستمد شرعيت

  .)3("من وحي أومن قرار يتجاوز اإلنسان
الرؤيوي الكبري بني البعد احلداثي، والبعد الديين     ووبالرغم من العداء الفكري 

وامليثولوجي، إالّ أن العديد من الدراسات تقف أمام بعض احللقات الدينية النشطة يف 
ة االعتقاد بأن ثورة احلداثة تطوير الفلسفة التنويرية العقالنية األوروبية وبعثها، إىل درج

ذاا كانت نابعة من إعادة قراءة النصوص املقدسة قراءة عقالنية بعيدة عن كل املفاهيم 
                                         

  . 37نقد الحداثة، ص . ـ تورین،  آالن   (1)
  . 39ـ  المرجع نفسھ، ص   (2)
  . 59المرجع نفسھ، ص  -  (3)
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ليست احلداثة هي القضاء على املقدس "جامدة،  الثابتة اليت طاملا أعطتها قداسة كهنوتية
ال يكون له معىن إالّ  ولكنها تنهي الزهد خارج العلم، وحتلّ حمله زهدا داخل العامل، زهدا

إذا استدعى اإلهلي واملقدس بشكل أو بآخر، واستدعى يف الوقت نفسه انفصال عامل 
  .)1("الظواهر عن عامل الوحي وعن الوجود ذاته

عندما *القديس أوغستني) اعترافات(وتتضح هذه الفكرة أكثر فأكثر يف كتابات 
سية، ويتحلّل من عباءة زهده وتقواه يتحدى ذاته املؤمنة، ويتحدى معها سلطة اآلخر الكن

سألت  البحر واألخاديد، والقوى الصاعدة : "فيسأل عن اهللا، باحثا عنه يف أركان الطبيعة
حنن لسنا إهلك، سألت السماء والشمس والقمر والنجوم فقالوا يلّ وحنن "للحياة، فأجابون 

إنكم لستم : سديلسنا إهلك الذي تبحث عنه، فقلت لكل هذه الكائنات حول أطراف ج
إن سؤايل هو انتباهي .فصاحوا يفّ بصوت عال لقد خلقنا هو. إهلي ولكن خربوين عنه شيئا

من أنت؟ ...وإجابتهم هي مظهرهم، فلذا توجهت شطر نفسي وسألتها وأنت
وهكذا تعارض يف ذايت من هو يف اخلارج ومن هو يف الداخل، اجلسد ". إنسان"فأجابت
ث أن إهلي، والذي حبثت عنه من قبل بواسطة اجلسد من األرض ملن أجته كي أحب. والنفس

للسماء، بعيدا قدر ما استطعت وبقدر املدى الذي تصله أشعة بصري ؟ األفضل هو 
الداخل والذي تدين له كل حركات اجلسد والذي يرأس، وحيكم على كل إجابة، بينما 

   )2("د خلقنا هوحنن لسنا اهللا، لق: واألرض وكل ما حتتوياه تتقول السماوا
 يف اعترافه السابق أن حركية الكون هي حركية عقلية ترتبط " أوغستني"لقد أقر

ارتباطا وثيقا بالنظام العقلي للخلق ذاته ألنه مل يستطع كما يوضح النص السابق أن جيد 
ء إجابة عن أسئلته اليت وجهها ملخلوقات اهللا، لكوا ال متلك اإلجابة، فهي مثله خملوقة بنا

                                         
  . 59نقد الحداثة ص . ـ تورین،  آالن   (1)

 13فیلسوف ورجل دین مسیحي، ولد ف ي منطق ة طاغاس ت ق رب مدین ة س وق أھ راس ف ي         . القدیس أوغستین   *
، تمی  زت حی  اة الق  دیس ...بع  د الم یالد  430أوت س  نة 28بع  د الم  یالد، وت وفي ف  ي مدین  ة عناب  ة ف ي    354ن وفمبر  

بالعمل في مجال الرھبنة الكھنوتیة من جھة ، والتألیف والتفكیر الفلسفي من جھ ة أخ ري خاص ة كتاب ھ     أوغستین 
وھ و المؤل ف ال ذي یس رد فی ھ س یرتھ الذاتی ة، وعملی ة          les Confessions  )397-396"(االعتراف ات "الش ھیر  

وھ و المؤل ف ال ذي    ) La Cité de Dieu )411-426 "مدین ة اهللا "تحول ھ م ن الوتنی ة إل ى التوحی د المس یحي، و      
الھوتیة، وفلسفیة ضمن سیاق الثقافة المسیحیة، عبر مراحل تاریخیة مختلف ة م ن الت اریخ     تیناقش خاللھ إشكالیا

  .المسیحي 
مقاطع م ن اعتراف ات الق دیس أوغس تین،  مراجع ة األب میخائی ل ع ودة،  نش ریة الكنیس ة اإلنجیلی ة لش ھر            : ینظر

  .20ص. 1973دیسمبر،  بیروت 
  . 24، 23ص ص . ـ المرجع نفسھ  (2)
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على قدرة وقوى غيبية، هلذا جلأ إىل البحث عن اهللا يف ذاته أوال العتقاده أن سلطة اخللق 
  .واإلبداع والتغيري تنطلق من الداخل، أي البحث عن نور العقل يف اإلنسان

  :فلسفات القرن التاسع عشر امليالدي  -ب
الفكر كان الختفاء الوسائط امليثولوجية والدينية يف حتديد العالقات بني 

االجتماعي العقالين وسريورة اتمع، أثر كبري يف فك سحر التصورات الدينية للعامل 
مما هيأ أوروبا االت من "واعتماد مقاييس عقالنية بشرية مشلت خمتلف جماالت احلياة، 

، خاصة عندما ارتبط الفكر احلداثي األورويب )1("القيم الثقافية املناهضة ملا كان سائد قبلها
منذ النهضة األوروبية مببدأ اهلدم والتأسيس، الذي متثل يف إطار نظرية التقدم والتجاوز عند 

–م1809داروين (و) م1831-م1770هيجل (فالسفة املرحلة ومفكريها، وعلى رأسهم 
حيث عمل كل واحد منهم على تأسيس مفهومه . *)م1883–م1818كارل ماركس (و)م1882

  . ثة انطالقا من واقع اتمع املعريف املشكّل مللمح احلدا
يف " الشعر العريب املعاصر، بنايته وإبداالا"ويعرض األستاذ حممد بنيس يف كتابه 

فرأى أن . جزئه الرابع املتعلق بقضية مساءلة احلداثة، إىل حتليل هذه املفاهيم املعرفية
، فالتاريخ "تجاوزال"و" التحول"اعتمادا على فرضية "قد بىن فلسفته حول التاريخ،" هيجل"

بالنسبة إليه ذو غاية، ومن مث فإن فهم كل واقعة ال يتم إال من خالل صريورا التارخيية 

                                         
، مساءلة الحداثة،  دار بوتقال لنشر 4،  ج 2الشعر العربي الحدیث،  بنایاتھ وابداالتھا، ط. ـ بنیس،  محمد  (1)

  . 159،  ص 2001الدار البیضاء 
 عام ولــد Hegel ,George Wilhelm Friedrich 1831–1770جورج فیلھیلم فریدریش  .ھیغل   - *

 إم  ارة " الص  غیرة  األلمانی  ة  ال  دویالت  بإح  دى  كبی  ر موظ  ف  أس  رة  ف  ي " ش  توتجارت " مدین  ة  ف  ي 1770
 في عاش" .إیینا جامعة في أستاذًا أصبح ثم، " تومنجن" جامعة في والالھوت الفلسفة درس".. فیورتمبرغ

 ت أثر  كما ،نساناإل بتحریر طالبت التي الفرنسیة الثورة، تأثر بمبادئ النبالء رجعیة تسوده إقطاعي مجتمع
  " .ھلدرلین" األلماني الرومانسي بالشاعر تأثر ما بمثل العقلیة وفلسفتھ" كانت" بـ

تعل م   إنجلی زي ع الم طبیع ي   ، Darwin Charles Robert  1882-1809تشارلس روب رت   .داروین ـ  
لوجیة والمس ائل  م المعرفة البیووقد عّم  .وأسس نظریة التطورالتاریخي للعالم العضوي ،بجامعة كامبردج

 ، وزاد علیھا بالمادة الواقعیة الغزیرة التي حصل علیھا م ن رحلت ھ   بالزراعة في عصره العملیة الخاصة
   )1836-1831(حول العالم 

 مؤسس، ، فیلسوف الماني ، سیاسي، ومنظر اجتماعي Karl Marx (1883- 1818(كارل  .ماركسـ 
السیاسي العلمي،  وزعیم ومعلم  االقتصادلمادیة التاریخیة والشیوعیة العلمیة وفلسفة المادیة الجدلیة وا

  . .البرولیتاریا العالمیة
  :موسوعة الماركسیة الدولیة على االنترنیت ، الصفحة العربیة والوصلة كاملة ھي: للتفصیل أكثر ینظر -

http ://www.marxists.org/arabic/glossary/index.htm 

http://www.marxists.org/arabic/glossary/index.htm
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السائرة حتما بصيغة متصاعدة حنو غايتها، ضمن الكلية الكونية، وهو بذلك جتلّ للمطلق، 
جلدل هو وا. كَتجسدن متقدم لتجاوز االغتراب، وذلك عن طريق القانون اجلديل للتجاوز

بطبيعة احلال قانون احلركة املتجهة حنو األمام، واليت تتجاوز باستمرار تناقضاا، والتاريخ 
ذا املعىن هو عملُ العقل الذي حيقّق فكر املطلق الذي ينحو حنو إجناز احلرية الفردية 

 اوينتقد آالن تورين فلسفة الطموح التارخيي عند هيجل وفق ما عرضن. )1("واجلماعية
، قائال إن فلسفة التاريخ عنده قائمة أصال على إحلاق الفاعلني )يف فقرة حممد بنيس(سابقا 

، كفاعل للتغريات االجتماعية والتارخيية معاً، فالفكر )السلطة(االجتماعيني بالدولة 
، إال ليلغيها مباشرة، ألن )عقالين(التارخيي اهليجلي ال يقبل فكرة اإلنسان صانع للتاريخ 

  . )2(...يخ هو تاريخ العقل التار
أما كارل ماركس فقد استطاع أن ينقل حمور اجلدل الفكري حول حركية احلداثة 

والتحديث االجتماعي، من حمور الصريورة التارخيية إىل حمور الواقعية املادية املعيشة،  
ة لذلك فإن التناقضات اليت كانت بالنسبة هليجل تتجه حنو حلّها من خالل حتقيق فكر"

املطلق، أصبحت لدى ماركس تتجه إىل التناقضات بني امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج     
والصيغة اتمعية اسدنة هلا، ال ميكن أن تحل إالّ بتغيري اتمع من وضعية رأمسالية إىل  
ا وضعية شيوعية، عرب التملّك اجلماعي لوسائل اإلنتاج، وهو ما ال ميكن لغري الربوليتاري

  . )3(" حتقيقه كمرحلة انتقالية حنو جمتمع بال طبقات كتجسدن للمتقدم واألرقى 
من خالل إعالئه " هيجل"ويتضح مما سبق أن الفكر التارخيي الذي طاملا جاهر به 

. وجعله غاية توصلنا إىل املطلق، قد ارتبط ماركسيا ارتباطا وثيقا بنظرية الثورة االجتماعية
حاضرة منذ البداية يف الفكر احلداثي، ابتداء من القرن السادس  وهي الفكرة اليت كانت

إرادة حترير قوى : وجتمع الفكرة الثورية بني ثالثة عناصر"عشر إىل غاية القرن العشرين،
احلداثة، والنضال ضد نظام قدمي يعرقل التحديث وانتصار العقل، وأخريا تأكيد اإلرادة 

  . )4("الوطنية اليت تتطابق مع التحديث 

                                         
  . 65ص ) مساءلة الحداثة(عربي المعاصر، الشعر ال.  ـ بنیس،  محمد  (1)
  .وما بعدھا  114نقد الحداثة،  ص .  تورین آالن:  ـ ینظر  (2)
  . 66ص .  ـ بنیس،  المرجع السابق  (3)
  . 98المرجع السابق،  ص . ـ تورین،  آالن   (4)
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وقد ساعد يف انتشار النظرة املاركسية للتحديث االجتماعي تلك العالقة بني 
الثورة وفعل التحديث ذاته، خاصة وأن أوروبا يف القرن التاسع عشر وبداية القرن 

وهاجس التحديث . العشرين هي جمموع دول متثل قوميات متصارعة فكريا وتارخييا
توجد "جي العالء اخليارات القومية املتنامية، فالبالنسبة هلا هو عبارة عن خيار استراتي

ثورة إال وهي حتديثية وحتريرية ووطنية، ويضعف الفكر التارخيي أكثر حىت يف قلب النظام 
ولكنه على . الرأمسايل، حيث يتحكم االقتصاد يف التاريخ،وحيث ميكن احللم بفناء الدولة

  .)1("استقالهلا من التحديثالعكس يقوى أكثر عندما تطابق أمة بني ضتها أو 
أما احلقل املعريف الثالث املشكل لنظرية التقدم اليت بنيت عليها احلداثة األوروبية 
فهي النظرية الداروينية، املبنية على فكرة التطور ضمن صراع األقوى، ومن هنا أتى 

داروين لقد الحظ . من أفق آخر هو علم الطبيعة ليصبح املنظّر احلديث للتطورية"داروين
أن األنواع الطبيعية متباينة، وفسر هذا التباين بواسطة تأثري احمليط الطبيعي على األنواع       

وهو ما يؤدي إىل انتقال . وتبايناا، وليس التأثري سوى ما حيدثه التنوع على األعضاء
النتقاء طبيعي، أو ما يسميه بالبقاء لألصلح، وعلى هذا فإن الصراع من أجل احلياة، أو ا

وتطور األنواع الطبيعية هو، يف اية . الطبيعي حيافظ على التوازن بني النوع وحميطه
وتشترط احملافظة االنتقال من احلالة .التحليل السبيل الوحيد حملافظة النوع على وجوده

   )2(."البسيطة إىل احلالة املركبة 
من اختالفاا اإلجرائية  والواقع أن الطروحات الفكرية والفلسفية السابقة، بالرغم

حول تطبيق الفعل احلداثي داخل اتمع، إال أا حتيلنا إىل مراجعة احملموالت احلداثية اليت 
وميكن ضبط . ظلت تعمل من أجلها وألجلها لترسيخ السلوك احلداثي يف الفكر األورويب

  :هذه احملموالت فيما يأيت
على خلق النموذج األفضل وهي وفق التصور التحديثي القدرة : الفرادة §

 .للبقاء ضمن العامل احلديث 

                                         
  98نقد الحداثة،  ص.  تورین، آالن -  (1)
  . 66ص) مساءلة الحداثة(عاصر، الشعر العربي الم.  ـ بنیس،  محمد  (2)
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ألن الفعل التحديثي يقتضي يف اعتقادي تأسيسا ذاتيا : تشكيل املوقف §
هلذا املوقف، شريطة أن يعقب بشىت أنواع املربرات اليت من شأا 

 .يف العامل احلديث  ترسيخه
وسط وأقصد ا قدرة الفرد على التفاعل ضمن فضاءات ال: الفاعلية §

 .االجتماعي بكل حرية واستقاللية، وفق احملمول األول والثاين طبعا
وتقودنا هذه احملموالت إىل الوقوف على مالمح عقيدة التنوير التحديثية يف الفكر 

  : احلداثي األورويب من خالل النقاط االستنتاجية اآلتية
مبادئ وقوانني     اعتبار الطبيعة كيانا ماديا مستقال وقائما يف ذاته، حتكمه  - أ 

  .ونظم قابلة ألن تعرف اإلنسان بأنه جزء مادي من هذه الطبيعة
رفض سلطة املألوف والنموذج والنمط، والقضاء اآليل على سلطة السلف  -ب 

بالعقل  ماملبنية على الغيبيات، ونزع هالة القُدسية عن األشياء والعالقات، وااللتزا
  .سلطة أمسى العلمي

أ الثورة والثورية، أي إدراك تارخيية الطبيعة واتمع البشري، اعتماد مبد -ج 
  .وإدراك الذات املدركة بصفتها قوة اجتماعية ثورية 

إقصاء املفهومات الغيبية من املعرفة والعلم، مث من خالل األخالق            - د 
  .والتاريخ، بعد ما كانت هذه املفهومات تشكل حمور فلسفة القرون الوسطى 

اعتبار املعرفة العلمية قيمة قائمة يف ذاا ومطلقة االستقاللية، فهي ال تقبل أي  -ه 
  . فقيودها إن وجدت تنبع من داخلها. سلطة أو قيد يفرض عليها من خارجها

اإلميان باإلنسان كرأمسال فاعل من خالل قدراته اخلالقة شرط استقالليته    -و
  .ا لكل قيمةوحريته الذاتية واعتباره مصدرا وأساس

وهو يرفض ، االنفتاح على الالاية املادية، ففكر احلداثة مسكون بالالاية -ز 
أي قيد، ألنه يعترب الاية املادة مصدر غبطة وأساسا حلرية اإلنسان وقدرته    

  .)1(الالمنتهية

                                         
  . 132،  131الخطاب الفكري العربي وتحدیات الحداثة،  ص ص . ینظر غصیب،  ھشام  (1)
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وهكذا جند أن احلداثة كحركة شاملة اشتغلت يف احلياة بكل وسائطها لتخلق نوعا 
من املفاهيم والقيم، اليت سوف تعزل اإلنسان عن ذاته وتفرغها من حمتواها  جديدا

الداخلي، فال بد وفق هذا املنطق من ممارسة قطيعة حقيقية وأبدية بني اإلنسان بوصفه ذاتا 
البد أن تكون املعطيات اإلنسانية وفق املنظور احلداثي معطيات . واإلنسان بوصفه موضوعا
أكثر اقترابا من أخالق املسؤولية، فاحلداثة اليت عرفَتها وق االقتناع، أكثر ابتعادا عن أخال

أوروبا كانت مرحلة حامسة يف تارخيها، إا مرحلة ايار وعي تارخيي باملوروث القدمي 
ملرحلة العصور الوسطى، وبداية وعي جديد شكّل فيه اإلنسان احملور واجلوهر واألساس 

  . لالنطالقة
  ة األدبية الغربية متظهرات احلداث-ب 

جتسد فكر التحديث يف األدب األورويب عموما والشعر على وجه التخصيص من 
خالل الثورة على أسس ومبادئ الفكرين الكالسيكي والرومانسي، اللذين سيطرا على 

ولقد متظهر هذا التحديث من خالل تفاعل املذاهب . الساحة األدبية منذ قرون خلت
محلت لواء الثورة والتغيري والرفض لكل أمنوذج عد منطا بفعل الزمن، األدبية املختلفة اليت 

. أذكر الرمزية والدادئية والسريالية) يف زمنها(ومن بني هذه املذاهب األدبية التحديثية 
وحتدد سوزان برنار ثالث حمطات كبرية ومهمة لتبلور الفكر التحديثي يف الشعرية 

  :األوروبية فيما يأيت
  .األول للفكر اجلديد، مع االجتاهات احلداثية الظهور  -" 

اهلجوم الفوضوي الكبري للدادائية والسريالية، الذي أدى إىل هدم القيم  -
  .الشكلية، وإعادة بناء الوظيفة امليتافيزيقية للشعر يف آن واحد

التوجيهات اجلديدة اليت ترتسم حىت الوقت احلاضر، وهي غالبا لصاحل التحرير  -
  )1(".به السرياليون الذي قام 

ــدارس                           ــذه امل ــض ه ــائص بع ــرض خلص ــأحاول أن أع ــا س ــن هن م
، باحثا عن أفق الفعل التحديثي يف مبادئ كـل  رواحلركات احلاملة للفكر اجلديد باختصا

كما سأحاول أيضا تقدمي الشواهد اليت تعكـس الطروحـات   . مدرسة أو حركة وأسسها

                                         
  . 346،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . ـ برنار،  سوزان   (1)
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مزية والدادائية والسريالية، وصوال إىل أبدية املذهب السـريايل وعـدم   احلداثية للر الفكرية
إمكان احتوائه يف سقف من الزمان واملكان، لكونه ميثل توجها فلسفيا وطريقة للمعرفـة،  

  .   أكثر منه مدرسة أدبية أو فنية
  Le symbolisme: أ ـ الرمزية 

  : يعرف معجم املصطلحات األدبية الرمزية على النحو اآليت
هي كل اجتاه يف الكتابة فيه استعمال الرموز إما بذكر امللموس      : يف األصل* 

وإعطائه معىن رمزيا، أو بالتعبري عما هو جمرد من خالل تصويرات حسية مرئية 
  .كحروف الكتابة، أو اللوحات الفنية مثال

ويطلق هذا املصطلح عادة على مدرسة شعرية فرنسية ازدهرت يف اخلمس * 
  .)1(..."شرة سنة األخرية من القرن التاسع عشر ع

وقد نشأت الرمزية يف أوروبا كرد فعل مباشر على الكالسيكية والرومانسية 
ليؤسس الشعراء الرافضون ملبادئها  م19، اليت انقسمت على نفسها أواخر القرن *والربناسية

لبدء، فقد ذكرنا سابقا أن مل تكن الرمزية واضحة املعامل يف ا"ما عرف الحقا بالرمزية، إذ 
، ليكونا اجتاها **مجاعة الربناس انقسمت على نفسها، وانفصل عنها فريلني وماالرميه

، وقد ورد هذا م1885إال يف عام ) الرمزية والرمزي(سيعرف بالرمزية، ومل يعرف اصطالح 
                                         

  . 552صمعجم المصطلحات األدبیة،  . ینظر وھبة،  مجدي   (1)
  

مذھب شعري جاء في أعق اب الرومانس یة، احتجاج ا عل ى إمعانھ ا ف ي       .   Le Parnassismeالبرناسیة  - *
 ةوھو سلسل Le parnasse" البرناس"الذاتیة، وعلى تھاون شعرائھا في الصیاغة الفنیة، وتعود التسمیة إلى 

ی ة أنھ ا مس كونھ    تنتشر فیھ ا الكھ وف الت ي ت زعم األس اطیر الیونان     ... جبال في وسط الیونان شاھقة االرتفاع 
.                   اإللھ    ین أبول    ون  ودیعتی    زوس ورب    ات اإللھ    ام الش    عري والموس    یقي     ىباآللھ    ة والبرن    اس ھ    و م    أو  

المذاھب األدبی ة ل دى الغ رب،  م ع ترجم ات ونص وص  ألب رز أعالمھ ا،          .  األصفر،  عبد الرازق: ینظر  -
  . 73ص  1999منشورات اتحاد الكتاب العرب،  دمشق 

  . 384معجم مصطلحات األدب ص: وینظر أیضا  وھبة مجدي  -
 Metzبمیتز 1844مارس  30في  شاعر وناقد رمزي فرنسي ولد.  Verlaine ,Paul Marieـ فارلین  **

، سلسلة مقاالت نقدیة نشرت العام "الشعراء الملعونون: "من أعمالھ  1898فبرایر  8وتوفي بباریس في 
" ، و1880و 1873قصیدة نثر قصیرة  كتبھا ما بین  58ثریة تضم مجموعة قصائد ن" حكمة"، 1884

  ....   .1869قصیدة نثر نشرت عام 22، مجموعة قصائد تتكون من " حفالت لطیفة
               Le Robert" des Grands écrivains de langue française, p1368-1375"-:ینظر

فرنسیة ال، شاعر الحداثة Stéphane Mallarmé) 1898-1842(   ماالرمیھ ستیفان .ـ ماال رمیھ    
قصیدة نثر  110مجموعة شعریة ضمت أكثر من "ظھیرة حیوان: "من أعمالھ الشعریة ورسام تشكیلي

                                              ....   . 1897مجموعة ثانیة نشرت عام " ، ورمیة نرد1887قصیرة نشرت عام 
              Le Robert" des Grands écrivains de langue française, p 764-771"- :ینظر –
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 *" Jean Moréasجان مورياس "االصطالح للمرة األوىل يف مقالة كتبها الشاعر الفرنسي
إن الشعراء الذين : "ردا على من اموه وأمثاله بأم شعراء االحنالل واالحندار، فقال

يسمون باملنحلني إمنا يسعون للمفهوم الصايف والرمز األبدي يف فنهم قبل أي شيء     
. ، مث اقترح استخدام كلمة رمزي بدال من كلمة منحدر أو منحل اخلاطئة الداللة"آخر

بيان "الفيغارو"ونشر يف العام نفسه يف جريدة)الرمزي(أنشأ جريدة مساها  م1886ويف عام 
ولكنها خالفا ملا رآه استمرت وقويت ...!أعلن أن الرمزية قد ماتت م1891الرمزية ويف العام

  )1(."وانتشرت وأصبحت ذات شأن عظيم يف جماالت األدب والفن
قتها، إال أننا نسجل أن روادها ورغم ثورة الرمزية على املذاهب واألفكار اليت سب

األوائل خاصة شارل بودلري، وأرتور رامبو وغريمها قد أخذا عن الرومانسية مثال مبالغتها 
يف االنطواء الذايت للشاعر، ورفضه للعامل الواقعي إىل درجة العبث باجلانب الشكلي      

كز على دعامتني وهذا ما جعل الرمزية مدرسة أدبية ترت. واللغوي للنصوص املكتوبة
أساسيتني حداثيتني؛ الدعامة األوىل هي متجيد التجربة الشعرية الفردية والذاتية من خالل 

والدعامة الثانية هي خلق اإلطار الفين املرن هلذه . االنطواء على أحاسيس الذات املغلقة
) رئالقا(خلق نوع من املغناطيسية اليت تسري إليه "التجربة الشعرية، وذلك من خالل 

  )2(". من الشاعر،  متاما كما هو األمر يف املوسيقى والفنون التشكيلية 
وتتجلى خصائص املدرسة الرمزية من خالل جمموعة تكاد تكون مشتركة عند 

  :الكثري من الشعراء الرمزيني، جنملها فيما يأيت
جتديد احلساسية الشعرية القدمية الرافضة للمحاكاة النمطية القائمة على رفض  §

املعاجلات اخلطابية واملباشرة   "لوضوح، والدقة يف التعبري والتشكيل معا، ونبذ ا
ألن هذه األمور ليست من طبيعة الفن بل من طبيعة ...والشروح والتفصيالت 

                                         
وتوفي  1856أبریل 15شاعر یوناني  ناطق بالفرنسیة ، ولد في أثینا في .Moréasm،Jean  -موریاس، جان-  *

 كت ب بی ان الرمزی ة   . ، یع د موری اس م ن أع الم الرمزی ة األوائ ل      1910افری ل  30ف ي س انت م ودي بفرنس ا ف ي      
Manifeste du Symbolisme    بع د موج ة م ن االنتق ادات للكتاب ات الرمزی ة حینھ ا،  م ن          1886ونش ره ع ام

  -.Syrtes (1884)،  Les Cantilènes (1886) et Le Pèlerin passionné (1891) .     أعمالھ الشعریة
 Dictionnaire Encyclopédique De La Littérature Française,art( Moréasm) -             :ینظر

  . 84ص  ،ـ األصفر، عبد الرازق،  المذاھب األدبیة لدى الغرب  (1)
  .   ـ المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  (2)
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، حيث يرتقي السلوك احلداثي إىل فعل حتديثي عند )1("النثر ولغة التواصل العادية 
يعة الشكلية واملضمونية متاما مع األمناط الرمزيني األوائل من خالل إحداث القط

مل يعد مبقدورهم التعرف على طريقة شعورهم يف كتب البارناسيني  "السابقة ، إذ
، *"كوبيه"، فإم قد تقيأوا "هوجو"والطبيعيني، وإذا كانوا قد كفروا باإلله 

ا ، أصبح مترد األقالم عاما، وسريمي الشباب دفعة واحدة كل م1880وحوايل عام 
ألن الرمزية . )2("أمناط التفكري، وأمناط الكتابة : ورثوه من أدب السنوات السابقة

تعمل دائما على نقل الشاعر من عامل احملسوس، إىل عامل احللم والعودة إىل النظر 
من اخلارج إىل الداخل، عكس ما كان عليه النظر النمطي أي االنطالق من 

؛عامل دعامل الالحمدو"دخول الرمزي إىلوهذا ما يعجل ب. الداخل إىل اخلارج
األطياف واالرتعاشات الرجراجة واحلاالت النفسية الغائمة أو الضبابية واملشاعر 

 . )3("املرهفة الواسعة، والتغلغل إىل خفايا النفس وأسرارها
جتديد اللغة الشعرية، فقد وجد الرمزيون أن البنية اللغوية املتوارثة منذ الزمن  §

ية معيقة حلركة الراهن الفكري والتجربة اإلبداعية كرؤية حتديثية الكالسيكي بن
أن معجم اللغة مبا يف ذلك اازات "جتاري سياقات الثورة واإلبداع،  فقد  أدركوا 

والتشبيهات قاصر عن استيعاب هذه التجربة والتعبري  عنها بشكل مناسب صادق، 
جديدة، تتيح التعبري عن والبد من البحث عن أسلوب جديد ولغة ذات عالقات 

أرجاء العامل الداخلي، ونقل حاالته إىل املتلقي عن طريق إثارة األحاسيس الكامنة، 
وحتريك القوى التصورية واالنفعالية إلحداث ما يشبه السياله املغنطيسية اليت تشمل 
اإلبداع واملتلقي،  هذا األسلوب اجلديد يقوم على اللمح والومض  ونقل املشاعر 

  )4(..."ة بشكل مكثّف غري مباشر مجل

                                         
  . 85األصفر، عبد الرازق،  المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص   (1)

  )François Coppée)1842-1908فرانسوا كوبییھ    -   *
 )Coppée ، Victor Marie )1802-1885فیكتور ھیجو  - 

  :   ینظر
-Dictionnaire Encyclopédique De La Littérature Française. art :( Coppée/ Coppée)  

  . 53،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن، ج . برنار،  سوزان   (2)
 . 85المرجع السابق ،  ص . ـ األصفر، عبد الرازق  (3)
  .ـ المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا   (4)
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حول ضرورة  هذه السطور التنبئية م1879عام *"جاستون باري "وقد كتب 
جتديد البنية اللغوية الكالسيكية حىت تتمكن من احتواء األبعاد احلداثية الرمزية 

  :فقال
اليت تستند إىل كيفية القرن السادس عشر يف نطق  -إن طريقة نظمنا للشعر"

د حتجرت يف هذه اللحظة، وأصبحت اليوم منطية متاما، وهي بإتقاا ق -الكلمات 
من بعض عيوا، وشعراؤنا يستخدمون األداة القدمية  بعضا من مميزاا، تضخم

دون مالحظة أم يواصلون ملس أكثر من وتر مل يعد يرن، وحيرمون أنفسهم من 
ى حنو زائد، وثقافتهم إم وجلون عل.تناغمات قد ميكنهم احلصول عليها بال عناء

: فهم خيشون حتطيمها، وأكثرهم براعة يصرخون. أفقر من أن حياولوا جتديد األداة
صنع آخرون القيثارة، وأنا أخضع لقانوم، فهم لن يبتوا يف األمر إالّ عندما تصبح 
القيثارة خرساء متاما حتت أصابعهم، أو عندما جتربهم آلة جديدة،  متناغمة مع 

عبية بفعل يد جريئة وبارعة، على اخلروج من حلمهم،  وعلى أن يقدموا النربة الش
  .)1(.."للغة الفرنسية طريقة حية يف نظم الشعر، منسجمة وحرة 

وقد جتلى التنظري النقدي اللغوي للرمزية، أكثر فأكثر عند الشاعر الفرنسي 
كان ...ة الرأس احلقيقي املنظّر للمدرسة الرمزي"، فقد كان "ستيفان ماالرميه"

علّم أتباعه التركيب الغامض . ينفر من السهوله والوضوح ولغة التفاهم العادية
ومجاليته، أصبحت اللغة عنده سحرا والكلمات أشياَء، واألشياُء رموزا موحية ال 

  )2(."تقصد لذاا
لقد أراد ماالرميه أن يسعى إىل الكمال وأن حيقق املستحيل وأن يعبر عن  

ض فجاءت فلسفة اللغة عنده فلسفة شاذة رافضة وحمطمة يف سر الكون الغام
، ألن لغة **اآلن ذاته، خالقة جلهد لغوي بعيد عن املألوف السائد واملتداول

التحديث عند الرمزيني هي لغة جيب أن تتمثل تلك االنعكاسات املتبادلة ضمن 
انيا حبكم فضاءات الكلمة ذاا أوال، وعالقة هذه الفضاءات ضمن بنية اجلملة ث

                                         
  . ، شاعر وناقد فرنسي Barrés 1862-1923. جاستون باري   *

  .  54، ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن،  ج . ـ برنار،  سوزان   (1)
  . 90األدبیة لدى الغرب، ص  المذاھب. ـ األصفر، عبد الرازق  (2)
  .وما بعدھا 343ص  2قصیدة النثر، ج . للوقوف على تفاصیل مشروع ماالرمیھ اللغوي ینظر برنار سوزان   **
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أا جمموعة من الكلمات اليت يدوربعضها يف فلك بعضها بعض، شريطة أالّ 
حيدث هذا مبجرد التوافقات الصوتية، بل جيب أن تتجلى هذه العالقات من 

يف - باألساس-ما علينا أن نستهدفه: "خالل اإلحياء والرمز، يقول ماالرميه
 -دون تأثري من خارجها  -ا أن الكلمات املكتفية بذا: هو) احلديثة(القصيدة 

تنعكس الواحدة على األخرى، إىل حد أن تبدو كأا مل تعد متلك لوا اخلاص، 
بل ال تكون سوى جسور يف سلم موسيقي، ودون أن تكون مثة مسافة بينها،  
ورغم أا تتماس بروعة، فإنين أعتقد أن كلماتك تعيش أحيانا حياا اخلاصة 

  .)1(.."هر مزاييك احلليمثل جوا. بإفراط ما
التشكيل احلسي، فاللغة عند الرمزيني عادة ما تقترن باملعطيات احلسية اخلارجية  §

فتتماهى معها ضمن إطار إعطاء الرمز أبعادا رؤيويةً متميزةً، بعيدةً عن صورته 
احلسية الظاهرة والتقليدية، كاأللوان واألصوات واإلحساس اللمسي واحلركي 

يف كل من هذه املعطيات رمزا معربا موحيا، فاحلواس نوافذ  ترى"و. اخل...
فالشاعر الرمزي موفور اإلحساس، متيقظ ... اإلنسان على العامل اخلارجي

اجلوارح يغرق يف الطبيعة فيصبح مصورا تلتفظ عينه األلوان والظالل واألشكال 
ا ودالالا ودرجا2("ابل الليونات الدقيقة، مث يترمجها مبختلف صفا(. 

وعادة ما تكسر دالالت األشياء وصفاا املعهودة حيث يؤسس الشاعر احلداثي 
الرمزي جمموع دالالته اخلاصة ضمن تفاعل لغوي جديد أيضا، فيخلق التشكيل املتفرد 
واحلديث انطالقا من مجلة اإلسنادات والتركيبات اجلديدة والغريبة معا، وهذا ما يعجل 

الغامضة خاصة عندما يرتقي غموضها إىل درجة اإلام، وقد أورد بنعت الشعرية الرمزية ب
 :الدكتور عبد الرازق األصفر مجلة من األسباب هلذا الغموض املبهم متثلت فيما يأيت

  .التصرف يف مفردات اللغة وتراكيبها بشكل غري مألوف -أ  
  . رئ وتأويلهاعتماد الرمز الذي ال يوضح املرموز له، بل يترك ذلك خليال القا - ب 
  . التعبري مبعطيات احلواس ومراسالا وتقاطعاا- ج 

  .التكثيف والشدة واإلجياز -د  
                                         

  .  348،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن، ج .  ـ نقال عن برنار، سوزان  (1)
  . 84الغرب،  ص ـ األصفر، عبد الرازق،  المذاھب األدبیة لدى   (2)
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االنطالق من أفق الدقائق النفسية واحلاالت املبهمة اليت يصعب تصويرها والتعبري  - ه 
  )1(.عنها
  :مالمح احلداثة عند شعراء الرمزية  §

الرمزية وعلى رأسهم شارل بودلري،  تتمثل اخلصائص السابق ذكرها عند شعراء 
، يف جعل الشعر احلديث شعرا *الذي يصفه الكثري من النقاد والدارسني باحلداثي األول

يرفض القيود الشكلية واألسلوبية املتوارثة، ويعمل على تأسيس األمنوذج ، **بامتياز مدينيا
، وصوال "زيوس برترانألو" الشعري احلديث الذي جتسد يف شكل قصيدة النثر ابتداء من

لكن بودلري يف حبثه املستمر عن اللحظة التحديثية اهلاربة ". أرتور رامبو"مث " بودلري"إىل 
رفض أنُ خيضع األثر اإلبداعي الشعري إىل القيد الزمين الكالسيكي، ألنه لو خضع لذلك 

ند بودلري اليت لعد منطا مكرسا بفعل التقادم الزمين، وهذا ما يتناىف مع مفهوم احلداثة ع
حيدد مستها الرئيسة باآلنية املتجاوزة لذاا، ألن احلداثة عنده هي كل ما هو عابر وسريع 

واهلارب النسيب من اجلمال، واملتنوع "الزوال، واحلديث عنده أيضا هو املؤقت والزائل، 
هي ، ويفهم مما سبق أن اللحظة التحديثية يف نظرية بودلري للحداثة، )2("مع كل عصر

قدرة املبدع على إدراك البعد الزمين الضيق لإلبداع وجتاوزه يف اآلن ذاته، فبمجرد والدة 
األثر اإلبداعي تسقط عنه صفة احلداثة إذ أن حلظة اإلبداع جتاوزته إىل استشراقات رؤيوية 
وحلظات تأملية أخرى، تسعى إىل توليد إبداعات مماثلة يف التفّرد والتجاوز، ألن كل 

هو املؤقت والزائل، وهو "ل حتديث عند بودلري ومن سار على ج حداثته حديث وك
فهذا العبور السريع، وهذه املوضة املطابقة للحديث ليس . يطابق بني احلديث واملوضة

وإذا دخلت اللحظة يف مفهوم احلداثة عزلتها . سوى حلظة اللحظة اليت ال تستقر على دوام
. ت عما قبله وعما بعده، عن املاضي واملستقبل معااملنب) احلاضر(عن زمن غري زمنها 

فاحلداثة، على هذا هي زمن اللحظة، هي منتج احلاضر بشكل متسارع متجاوز حىت 
أليس هذا اللهاث احلداثي : حىت ليحق لنا التساؤل) ليس للماضي فقط(للحداثة نفسها 

 حركة احلداثة، فكل فيما يبدو أخطر شيء يف -وراء الزمن، استهالكا فجا للزمن؟ وهذا 
                                         

  . 87المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص .  ـ األصفر، عبد الرازق  (1)
  . 142، ص  1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن، ج .  برنار، سوزان :  ینظر   *

  . 81عبد الرحمن، اإلبھام في شعر الحداثة،  ص . القعود: ـ ینظر  **
  . 142،  ص 1، ج قصیدة النثر.  ـ برنار، سوزان   (2)
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شيء داخل هذه احلركة غري قادر على التقاط أنفاسه، أي غري قادر على التشكّل بسبب 
  .)1("يف احلداثة ) اللحظة(هذه العجلة املتسارعة 

ويتضح مما سبق أن بودلري يبحث يف إبداعه التحديثي املديين عن التجديد        
حبيث تصبح كل . ة العابرة املتجاوزة لذااواملتجدد، الذي يكسب احلداثة صفة اللحظ

وقد عبر بودلري عن هذه اللحظة العابرة حني كان ينظّر . جدة قدما منذ حلظة والدا
كتب يوم   La Presseلقصيدة النثر الفرنسية، ففي رسالته إىل مدير حترير جريدة الصحافة

موسيقي من دون إيقاع أو  حيلم يف أيام الطموح مبعجزة نثر شعري،"أنه  م1862أوت  26
قافية، فيه ما يكفي من املرونة والتقطع حىت يتكيف مع حركات النفس الغنائية، ومتوجات 

  . )2(..."أحالم اليقظة، وانتفاضات الوعي
وقد حتقق هذا احللم لدى بودلري من خالل القصائد النثرية اليت بدأ كتابتها وفق 

ندرك أن إجناز هذه القصائد كان "ية وحداثتها، ألنناثقافة اللحظة اليت غدا فلسفته املدين
يتطلب يف ذلك احلني إثارة غريبة حتتاج إىل عروض، ومجهور، وموسيقى، وحىت إىل مرايا 

وحىت اجلمهور الشهري هذا الذي يتحدث عنه،  باريس  وحدها هي اليت ....عاكسة
لقارئ كآبة غري عادية ففي ديوانه أزهار الشر يتلمس ا. )3("ميكنها أن متنحه كل ذلك

ومعاجلات جلوانب مستغربة من الواقع، تصدم القارئ حداثة الطرح وحداثة اللحظة 
وعي نوعي "املتناسلة العابرة لطقوس الزمن الشعري، حيث تصبح القصيدة عبارة عن

للزمن، وعي خاطف، حاد ختتزله احلداثة يف أقصر زمن هو اللحظة نفسها، وعي 
  :اليت جاء فيها" تناغم املساء"وهذا ما ندركه يف مثل قصيدة  )4(".الصريورة والتحول

  ها قد أقبلت األوقات اليت تفوح فيها كل زهرة
  وهي ترتعش على ساقها وكأا جممر خبور
  :األصوات والعطور يف هواء املساء تدور

  !فالس حزين ودوار مرهق 

                                         
  . 81اإلبھام في شعر الحداثة،  ص . ـ القعود،  عبد الرحمن  (1)
  . 6، ص)قصائد نثر قصیرة(سأم باریس. ـ بودلیر،  شارل  (2)
  . 142قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن ،  ص . ـ برنار، سوزان   (3)
  .  83المرجع السابق ، ص . ـ القعود،  عبد الرحمان  (4)
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  كلّ زهرة تفوح كمجمر البخور، 
  الكمان يرتعد كقلب مرهق، 

  فالس حزين ودوار متعب، 
  السماء كئيبة ومجيلة كمذبح كبري، الكمان يرتعد كقلب متعب، 

  قلب حنون يكره العدم الواسع املُظلم، 
  جيين من املاضي املتألق كلّ دوار

  الشمس غرقت يف دمائها اليت جتمد
 )1(وذكراك يف خاطري تلمع كتحفة القربان املقدسة 

الرمزيني أكثر فأكثر عندما حياول الشاعر احلداثي أن  وتتمرد حلظة احلداثة عند
يضفي على آرائه الذاتية صفة املوضوعية، حيث تصبح كل معرفة ذاتية معرفة موضوعية، 

تكون فيه " حلظوي"فتعكس بذلك أسس القيم اجلمالية والفنية، وتؤسس لواقع شعري 
دث عن العامل بل يتحدث الذات الشاعرة مركز العامل، فالشاعر يف هذا املقام ال يتح

ويف هذا قلب . فالذات تصبح هي املفكر وموضوع الفكر يف الوقت نفسه"العامل،
للمعهود، وطرح جديد مل يألفه الشعر، والتركيز على الذات أو الذايت، موقفا وتصرفا  

  .)")2ج عند بعض رواد احلداثة  - مقابل العام واملوضوع الظاهر - وفكرا 
الشاعر احلداثي الرمزي الذي جسد اإلبداع الذايت جتسيدا " وأرثور رامب"وميثل 

متمردا، مبتكرا، شاذا عن كل طقوس القيود التقليدية، ضمن منهج ذايت مبتكر وحديث 
، والذي م1871مايو15يوم "دوميين"؛املستمد من خطابه الشهري إىل صديقه "منهج الرائي"هو

ؤى ذاتية أرادها أن تكون موضوعية حدد خالله آفاق الفكر احلداثي انطالقا من ر
  : فقد ارتكز هذا املنهج على ما يأيت. بامتياز
التمرد وإعالن احلرب على الشعر األورويب التقليدي منذ عهد اليونان حىت  §

على هذه األجيال الغبية اليت ال حتصى من األدباء  "احلركة الرومانتيكية، 

                                         
  89المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص . ـ األصفر، عبد الرازق   (1)
  . 85اإلبھام في شعر الحداثة، ص . ـ القعود، عبد الرحمان  (2)
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األجيال األليمة املأخوذة     النظاميني، الذين يضعهم رامبو على النقيض من
  . )1("بالرؤى 

منهج الرؤيا، واملطالبة باشتراك املتلقي يف الرؤيا والشعور الذي يشعر به الشاعر  §
الرائي، وذلك من خالل تقانة متفردة عند رامبو، هي تقانة تعطيل احلواس، 

طيال عرب دراسة طويلة تتضمن تع-يطالب الشاعر أن يكون رائيا، وأن يتوصل"إنه
وعندما يعود من  - إىل اهول، أن يكون سارق نار - منهجيا للحواس كلها 

 .)2("جيعلنا حنس ونلمس ونسمع اكتشافاته  -هناك 

ترمجة هذه الرؤى يف شكل شعري جديد، تعرض فيه رؤى الشاعر دون التقيد  §
ديث أو االنشغال باملعيقات الشكلية واألسلوبية املتوارثة اليت متنع الروح من احل

وتعتمد هذه الترمجة على لغة جديدة أيضا تمنح خالهلا الكلمات كل . إىل الروح
على الشاعر الرائي أن يصف جتربة ال توصف باملعىن الدقيق "طاقاا الداللية، 

-من خالل استخدامه للكلمات اليومية - للكلمة، أن جيعل الناس يشعرون
اإليقاع، بكلمة واحدة، عرب  وعرب سحر....حباالت خارقة للقوانني اإلنسانية

كيمياء الكلمة، سيدفع الشاعر القارئ إىل فتح األبواب العاجية،  ليتيح له 
 . )3(..."الدخول إىل عامل اهول 

"    بوهيمييت:"وهذا ما حاول رامبو أن ينقله إىل القارئ يف قصيدته املعنونة بـ 
عشرين من عمره، يف أثناء فترة وهي قصيدة من وحي حياة الشاعر بني السادسة عشرة وال

قوة العبقرية، حني كان يعيش مثل البوهيميني أو الغجر، دأبه التنقل ومزاولة والتشرد 
  :األعمال العديدة والعيش ليومه فقط يقول

  كنت أمضي ويداي يف جييب املخروقني، 
  *وقد أضحى معطفي أيضا مثاليا 

  ا بك، كنت أمضي حتت السماء، ياربة إهلامي، مؤمن
  ...! آه، اطمئين، فكم عشق رائع حلمت به 

                                         
  . 203،  ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن ، ج . ـ برنار،  سوزان  (1)
  .ـ المرجع نفسھ،  والصفحة نفسھا   (2)
  . 206 ـ المرجع نفسھ،  ص  (3)

  المثالي ھنا في مقابل الواقعي،  فمعطفھ لشدة باله لم یعد معطفا حقیقیا بل فكرة معطف    *
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  سروايل الوحيد كان به خرق واسع، 
  *كعقلة اإلصبع احلامل، كنت أنثر أشعاري يف أثناء جتوايل 

  ...!كان مثواي يف الدب األكرب، ولنجومي يف السماء حفيف لطيف 
  كنت أصغي إليها جالسا على حافة الطريق، 

  من سبتمرب، يف تلك األماسي اجلميلة 
  .وأحس قطرات الندى على جبيين وكأا مخرة الروح 

  هناك يف ظالل الوهم، كنت أنظم أشعاري 
  وأشد خيوط حذائي اجلريح، 

  )1(!**...قدم على قليب ... وكأنه قيثارة 
واجلدير بالذكر يف اية عرضي املوجز للرمزية، هو أا وبعد جيل العمالقة أمثال 

ه، وفرلني، بدأت الرمزية منذ اية القرن التاسع عشر وبداية القرن بودلري، وماالرامي
الرامبوية والبودلريية -العشرين تفقد الكثري من بريقها التنظريي، املبين على مجلة املفارقات 

الكربى، كفكرة تعطيل احلواس، والبحث الدائم عن اهول، وخمالفة الواقع العيين، -
وهي املفارقات اليت جعلتها حركة حداثية . ألسلوبية املتوارثةورفض كل القيود الشكلية وا

من حتاشى املبالغة الرمزية وحافظ على اإليقاع "فمن الرمزيني الشباب . أدبية بامتياز 
والوضوح ومتتع بقسط من احلرية، وسلمت أشعاره من اإلام والتنافر والعرج، واستطاع 

ومن هؤالء ألبري مسان . معطيات املدارس الشعريةشق طريقه بقوة وأصالة موازنا بني شىت 
 Heni de Regnier  م1936– 1864، وهنري دورينييه  Albert Samain م1900ـ 1858

 Paul م1945ـ 1871وبول فالريي  Francis Jammes 1938-1868وفرنسيس جام 

Valery"...)2( .فعل هلذه العودة احملتشمة الحتضان املوروث الشكلي وظهرت كرد 
من "أرثودوكسية"واألسلويب القدمي حركة أدبية جديدة يف بداية القرن العشرين، أكثر

عملت على إعادة بعث الفكر احلداثي األديب من جديد،  مسيت "رامبو وماالراميه "رمزية
  .بالدادائية أو الداداوية 

                                         
وكان ینثر .  Perrault, Charles1628-1703عقلة اإلصبع بطل قزم في قصة كتبھا لألطفال شارل بیرو   *

  .في طریقھ حصى أبیض لیعرف طریق العودة 
 Le Robert" des grands écrivains, p1004"-            : ینظر-

  حین كان یصلح حذاءه یضمھ إلى صدره كقیثارة یشد أوتارھا ولنتصور المفارقة المفجعة، حذاء على صدره   **
 . 95بوھیمیتي، ترجمة عبد الرازق األصفر، المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص .  ـ رامبو،  أرتور  (1)
   97، 96ألدبیة لدى الغرب،  ص المذاھب ا. ـ األصفر،  عبد الرازق  (2)
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   Le Dadisme:ب ـ الدادائية 
  :و اآليتيعرف معجم املصطلحات األدبية الدادائية على النح

 Tristanهي مدرسة يف الفن واألدب أسسها الشاعر الفرنسي تريستان تزارا" 
Tazara  )1896–1963وتتميز هذه املدرسة مبحاولة التخلص من  .1917يف سويسرا سنة  )م

وقد اعتربت ضمن وظيفتها . قيود املنطق املعتادة والعالقات السببية يف التفكري والتعبري
ل ما يعوق احلرية املطلقة ويكبح مجاح التلقائية يف التعبري واإلبداع الكربى التخلص من ك

وقد جلأ أتباع هذه املدرسة إىل السخرية البالغة يف سبيل الوصول إىل هدفهم     . الفنيني
  .)1(..." هذا 

هو السخط واالحتجاج على العصر    ) (Dadismeمن هنا كان منهج الدادائية 
ع، ومتعارف عليه من النظم والقواعد والقوانني،         والرفض وهدم كل ما هو رائ

إا حركة عدمية جتلّت خباصة يف حقلي األدب والفنون التشكيلية "واملذاهب والفلسفات، 
  )2(." م1923لكنها مل تعمر طويال، إذ ما فتئت أن تالشت يف عام 

اجلذور األوىل عديدة جتسدت يف تلك " رامبوية"وبالرغم من أن للدادائية روافد 
اليت أسس هلا أرتور رامبو يف القرن التاسع عشر، عندما نادى بضرورة الكتابة وفق نظرية 

التعطيل املنهجي للحواس، والبحث عن اهول ضمن هدم وحتطيم تام للسائد          
، إالّ أا مل تتمثل كمدرسة حداثية قائمة بذاا إال خالل احلرب *واملألوف من األشياء

وكان للحرب العاملية األوىل األثر الكبري يف .العاملية األوىل وبعدها، وإن مل تعمر طويال
خاصة بعد الدمار واخلراب الذي عرفته أوروبا وأحناء أخرى " اهلدام"ظهور الفكر الدادائي

من العامل نتيجة سقوط كل املبادئ وإفالس مجيع النظم، والعقائد االجتماعية أمام آلة 
  . لقتل والدماراحلرب وا

تعارف عدد من األدباء والفنانني من خمتلف اجلنسيات،      "ففي سويسرا احملايدة 
ووجدوا أنفسهم يف مدينة زيوريخ يف سويسرا يف منجاة من شرور احلرب، فأخذوا 

ويتذاكرون مشاعرهم املشتركة ويتبادلون آراءهم النقدية يف جو "ملهى فولتري"جيتمعون يف

                                         
  . 100،101معجم المصطلحات األدبیة،  ص ص . ـ وھبھ،  مجدي   (1)
  . 167المذاھب األدبیة لدى الغرب ،  ص . ـ األصفر،  عبد الرازق  (2)

  .وما بعدھا  203،  ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الرھن ، ج . ینظر برنار سوزان   *
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حلرية، فإذا م يلتقون عند نقطة الرفض والتمرد والقرف واليأس     من الصراحة وا
والشعور بالعبثية، والفرار السليب من هذا العامل، إىل عامل مبهم متخيل، عامل ليس نقيا من 

  .)1(كل دنس فحسب، بل من كل شيء مكرس سابق
جمموعة من  وقد برز الشاعر والكاتب تريستان تزارا كأبرز منظّر للدادائية رفقة

،     "الدادائية"، الذي اشتقوا منه"دادا"أدباء الرفض اآلخرين الذين اختذوا حلركتهم اسم
واالسم األول ال معىن له وإمنا وضع للداللة على الالمعىن والالهدف، تكريسا ملبدأي 

اليت اقترحها تزارا هي " دادا"ومن جهة ثانية فإن كلمة . رفض املكرس املسبق وهدمه
بل كل ما يف عاملها جديد ووديع، أضف "ة عن كلمة طفولية بريئة ليس هلا موروث، عبار

  .)2("إىل ذلك أم كانوا كاألطفال ال يعبأون باملستقبل وال بقواعد اللغة وعالقاا املنطقية
 1917اليت صدرت بني عامي"دادا"وقد أخذت هذه الكلمة املبهمة اسم جملتهم

  :ومما جاء يف البيان األول بقلم تزارا مايأيت. لفكر الدادائيوتضمنت خمتلف بيانات ا1923و
دادا هي ...دادا هي تدفقّنا، إا تنتصب سكاكني حرب تافهة، ورؤوس أطفال أملانية "

ضد الوحدة ومعها، وبالتأكيد ضد ) دادا(إا . احلياة دون نعال لغرف النوم أوما يوازيها
. لندرك أن عقولنا ستتحول إىل وسائد هشةاملستقبل، حنن حكيمون إىل درجة كافية 

ومواجهتنا للتعصب والتعنت هي من واقع كوننا موظفني مدنيني، وأننا نصرح باحلرية،   
إننا نبصق على البشرية، دادا تتوقف ضمن إطار عمل الوعي ...ولكننا لسنا أحرارا 

ي واألديرة وأحياء وستجدوننا نصفر بني رياح مدن املاله. األورويب، حنن قادة السريك
  )3(...".الدعارة واملسارح واحلدائق واملطاعم 

ويتضح من البيان األول لتزارا أن الفكر الدادائي قد بالغ يف ج احلداثة األدبية   
والفكرية معا؛ ألنه، يف تقديري، يرفض حىت العقلنة اليت قامت عليها أسس الفكر 

بل أنه يعتمد اهلدم فقط، يف حني أرى أن التحديثي األورويب منذ القرن السادس عشر، 
التحديث جيب أن ينطلق إىل التأسيس شريطة أن يتجدد التأسيس وال يتكرس كأمنوذج أو 

  : م1920منط، يقول يف البيان الثالث عام 
                                         

  .  167المذاھب األدبیة لدى الغرب، ص . عبد الرازقـ األصفر،    (1)
  .ـ المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  (2)
البیان الدادائي،  دراسات في الفكر الحداثي األوروبي،  المكتبة المستنصریة،  بغداد،  . ـ الحلبي،  موفـق  (3)

  . 34ص  1998
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هكذا تولّد دادا من واقع احلاجة إىل االستقاللية، ومن عدم الثقة باجلميع، إن "
إننا مثل ريح ...حيتفظون حبريام،  إننا ال نقبل أية نظريات أولئك الذين ينضمون إلينا 

التحلل والتشتت، : غاضبة، متزق ثياب الغيوم والصلوات، إننا يئ ملشهد الدمار العظيم
إننا نعد لنضع اية لتلك املرثاة ونبدل الدموع جبنيات البحر اللوايت سينتشرن من قارة إىل 

دادا حمو للذاكرة، دادا حمو ... نارية تقلع ذلك احلزن املسمم أخرى، قيثارات من املتع ال
املعمار، دادا حمو الرسل، دادا حمو املستقبل، دادا اإلميان الكلّي واملطلق بكل إله وجد يف 

  )1(..."حلظة عفوية 
على املستوى األديب موقفا أشد عدوانا وأكثر تشويشا على " دادا"وقد اختذت جملة 

عطلّ مفعوهلا وألغى دورها القدمي يف رصد القيم اجلمالية األدبية وتوليد  احلواس اليت
فليس املقصود تعويض أساس األدب الفين واالمتثايل فحسب،     "الدالالت اللغوية العتيقة 

.   وإمنا كل إمكانية لألدب أيا ما كانت، وذلك من خالل الفوضى والتنافر والتشويش
رية اليت يقرأها الدادائيون بني اجلمهور وسط فوضى ال توصف،   والبيانات الدادائية الشه

هذه القصيدة مكونة من مقتطفات مقتطعة من اجلريدة ومت جتميعها بشكل (واملشهد اللغز 
، واالستخدام الشعري الذي يزعم الدادائيون صنعه من األماكن العمومية، )اعتباطي

إقامة نفس املساواة الكاملة بني أشكال واألمثال واجلمل اجلاهزة، تتخذ نفس االجتاه ب
   )2(!."؟..فماذا ميكن القول سوى أن األدب ال وجود له. التعبري، ومنحها شرفا فنيا واحدا

ويتضح النهج العبثي يف الكتابة الشعرية وفق التصور الدادائي عند تزارا الذي قدم 
  :آلتيةللمتلقي صيغته الشهرية لصناعة قصيدة دادائية بتتبع اخلطوات ا

  خذ جريدة " 
  خذ مقصات

  .اختر من هذه اجلريدة مقاال  له الطول نفسه الذي تزمع أن تكون عليه قصيدتك
  .قص املقال

  .بعد ذلك قص بعناية كل كلمة يتكون منها هذا املقال وضعها يف حقيبة

                                         
  . 61لحداثي األوروبي،  ص البیان الدادائي،  دراسات في الفكر ا. ـ الحلبي، موفـق  (1)
  121ـ المرجع نفسھ، ص  (2)
  .  447،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . برنار،  سوزان : وینظر أیضا -     
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  .حرك ببطء 
أخرج بعد ذلك كل قصاصة الواحدة بعد األخرى حسب النظام الذي خرجت 

  .قيبةبه من احل
  .انسخ بدقة 

  )1(..."القصيدة ستشبهك 
وأعتقد أن هذه الصيغة الدادائية لتشكيل القصائد ما هي إالّ وسيلة ذكية لتقويض 
كل آليات النقد األديب، من خالل انتهاج فوضى التشكيل وحتطيم كل بنية أدبية ميكن أن 

السلوك التحديثي عند  تشترك مع سواها من البىن املكرسة، واجلدير باملالحظة أيضا، أن
الدادائني قد جتاوز نظريه الرامباوي عند الرمزيني، الذين كانوا وهم يف حلظة التمرد        

والرفض يؤسسون ملعامل مجالية جديدة، ضمن إطار قصيدة النثر ذاا،  بينما يقود التمرد 
التمرد العدمي أو الدادائي إىل الفوضى املقصودة لذاا، فوضى عضوية نابعة فلسفتها من 

وهنا تقدم سوزان برنار يف معرض حديثها عن الدادائية يف كتاا قصيدة النثر . مترد التمرد
من بودلري حىت الوقت الراهن، منوذجني شعريني لتزارا يعكسان حقيقة التشكيل الدادائي 

  :احلقيقي
ئية حقا، ماذا نظن بقصائد تزارا على وجه اخلصوص؟باعتبارها قصائد دادا".... 

فهي متنافرة عن عمد، ومفسدة للعقل، سواء قُدمت تتابعا جلمل : فهي غري قابلة للقراءة
  :جاهزة أو أسجاعا تتوالد الواحد من اآلخر

  الفن كان لعبة بندق األطفال كانوا جيمعون الكلمات اليت هلا
  أنني يف اخلتام مث يبكون ويصرخون الفقرة الشعرية ويضعون هلا

  والفقرة الشعرية تصبح ملكة لتموت قليال وامللكة حذاء العرائس
  .تصبح حوتا األطفال كانوا جيرون إىل أن انقطعت أنفاسهم

  :أو تقدم حالة متقدمة من تفكك اللغة واحنالهلا إىل أبسط عناصرها
Ae ou o you you you I e ou  o   

  you you you 

                                         
  . 448،  447،  ص ص 2نقال عن قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج " دادا"ـ البیانات السبع   (1)
  152البیان الدادائي،  دراسات في الفكر الحداثي األوروبي، ص. الحلبي،  موفـق. ایضو ینظر أ -     
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drrr drrr drrr grrr grrr 

morceaux de dureé verte voltigent dans ma chambre 

a e o I li I e a ou ii ii ventre …. »
)1(   

  
بعد احلرب العاملية األوىل ختطت الدادائية حدود سويسرا إىل خمتلف دول أوروبا 

الذي )م1937-1890"(ب الكرافت- ه"وصوال إىل أمريكا حيث احتضن أفكارها الشاعر
فانفصم بفكره عن اتمع انفصاما كامال،   "ة، رفض الواقع املعيش يف شىت متظهراته املديني

بأن دأب يف رواياته على زرع الشك ونشر الرعب يف ) من الدادائني(وزاد على أقرانه
نفوس قرائه فكان خيترع أشخاصا وخملوقات غريبة، ومشوهة ومفزعة، تأيت من وراء 

تعبري عن موقفه السليب وهذا . الزمان واملكان لتستويل على األرض، وتبيد أهلها وحضارا
الذي ال (ومن قصصه . االزامي اليائس ورفضه للحياة املعاصرة كلها ورغبته يف إائها

  :ويف املقطع اآليت يصرح مبوقفه الدادائي) ....ساكن الظالم(و)م1922يسمي
احلياة شيء كريه، وتظهر لنا من كوامن ما نعرفه عنها تلميحات شيطانية ... 
والعلم الذي خينقنا دوما باكتشافاته املذهلة ...احلياة ألف مرة أشد كراهية  للحقيقة جتعل

ميكن أن يذم النوع البشري يف النهاية؟ ألن ما يكمن فيه أصناف الرعب اليت مل نعرفها 
  )2(...!." بعد قد ال يتحمله عقل من عقولنا الغائية

اء الفكر الدادائي ويركز الدكتور األصفر على جمموعة من األسباب عجلت باختف
  :، أعرضها على النحو اآليت"الغريب"

ابتعاد الدادائية عن الواقع، ودوراا حول نفسها، فهي طاملا قدمت نفسها  §
للمتلقي كحركة عدمية، ال يتعدى نتاجها التعبري عن السأم والتشاؤم والالهدف 

 .والالجدوى
تؤسس للبديل،  رفض املعتقدات الدينية وزعزعة القيم ونبذها من دون أن  §

خاصة أن اتمع األورويب اخلارج لتوه من احلرب العاملية األوىل كان يف أمس 
 .احلاجة إىل إعادة رصد البدائل القيمية اجلديدة

                                         
  . 448،  ص 2نقال عن برنار سوزان،  قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن، ج . تزارا،  تریستان  (1)
  .  169، 168المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص ص . ـ األصفر، عبد الرازق  (2)
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سقوطهم فنيا يف محأة العبثية واالغتراب الفارغ، إىل درجة اختراعهم ما مسوه  §
وهو جمرد أصوات خالية  بالشعر الصويت الذي كانوا يلقونه يف بعض اجتماعام،

  )1(...غاجي بريي بيما لوال لوين كادوري : من الكلمات واملعاين كقوله مثال
  

من هنا عجلت الدادائية حبذف نفسها انطالقا من أن كل جديد مستحدث يصري 
بالضرورة حنو الزوال ألنه يشيخ ويصبح مؤسسا كنموذج، فيحمل فناءه يف ذاته، إا 

فانصرف روادها عنها أمثال بروتون وأبولينري، . بة من سلطة الزمنحلظة احلداثة اهلار
. فأسس األول السريالية اليت عدت يف كثري من جتلياا امتدادا قريبا من الدادائية املنحلّة

ولكن ينبغي االعتراف بأن الدادائني لفتوا االنتباه منذ البداية وبكل قوة إىل فكرهم 
، حنو ما سيصبح بالنسبة )تجاوز لذاته يف حلظة التحديثالغريب واهلدام وامل(احلداثي 

  .للسريالية القضية األساسية أال وهي قضية اللغة ضمن فضاءات تشكيل ما وراء الواقع
  

  Le Surréalisme:السريالية - ج 

جيب التذكري يف البداية أن احلرب العاملية األوىل والسنوات اليت تلتها، قد ولدت 
فكريا وسياسيا، عكس خمتلف تداخالت سنوات احلرب ومعطياا تشكيال اجتماعيا و

حيثُ ولدت حركات ومذاهب وأبنية فكرية حاولت أن تتالءم مع أحداث وواقع املرحلة 
تارة، وتتمرد عليها وتغادرها تارة أخرى، فحالة االضطراب املتزايدة قدمت أمناطا متعددة 

عريضا من الناس اعتاد التالؤم يف العيش من االستجابات، فعلى الرغم من أن هناك منطا 
وفق متطلبات احلياة املفروضة، واالنصياع هلا بأسوأ أحواهلا، إال أن منطا مميزا منهم واجه 

  .احملنة وفق منظوره اخلاص، وكان هلا وقع قوي نابع من حجم احملنة، ومتيز الفرد
ىل فقدان االتزان لقد جتاوزت اإلنسانية يف زمن احلرب ايار البناء واألرض إ

االجتماعي واختزال ميزان القيم وغربة الذات وصياغتها بني أنقاض املدن اليت حطمتها 
ففي هذا املناخ القامت ولدت السريالية اليت أعادت قراءة نظرية اهلدم . عجلة اآللة العسكرية

تزارا الذي حني نشب الصراع بني تريستيان م، 1922املطلق عند الدادائيني ابتداء من العام 

                                         
  169المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص . صفر، عبد الرازقاأل -  (1)
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، الذي أسس املذهب السريايل، الذي مجع *كان يتزعم مجاعة الدادائيني واندريه بروتون
يف أساسه بني مترد الدادائية على حدود املنطق واالهتمام بأسرار العقل الباطن وسرب أغوار 

  .النفس اإلنسانية
واقع ما هو تعين كلمة السريالية يف اللغة الفرنسية مذهب ما وراء الواقع، وال"و

موجود سواء يف عامل املادة أم احلس أم الوعي، أي ما يدركه اإلنسان مباشرة يف العامل 
اخلارجي أو ما يشعر به ويعيه يف عامله النفسي، والسريالية ال تعمل هذا الواقع، وال تنكره 

 فهو يف رأي بروتون زعيم السريالية معاد إىل كل. ولكنها ال تثق فيه وال تعول عليه
ارتقاء فكري وخلقي، ولذلك فهم يبحثون عن واقع خفي يقبع يف أعماق النفس دون أن 
يشعر اإلنسان بوجوده، إنه واقع موجود لكن يف عامل الالشعور أو الالوعي، وهو يؤثر 

هذا هو عامل ما ...يف شخصيتنا وسلوكنا وتصرفاتنا ودوافعنا دون أن نعي آلية هذا التأثري
  . )1("من الذات، وهو موجود لكنه غري مرئي وال مالحظ  وراء الواقع إنه جزء

من هنا أضحت املدرسة السريالية، يف تقديري، هي التجسيد الفين واألديب ملنهج 
حني أعلنت منهج اهلدم املطلق، ألن اهلوية ، الدراسات النفسية الذي أمهلته الدادائية متاما

لصوري الشكلي، بل تلك اهلوية اليت اليت دف السريالية إىل تقويضها ليست املنطق ا
تشكل احملتوى، أي هوية شيء ما، يف مكان ما، ولشخص ما، فالشمس ذلك القرص 

ماذا إذا بشمس بول إيلوار اليت تشرق "الذي بإشراقه يولد النهار، يشكل هوية الشمس،
 عند منتصف الليل؟ هنا مل تقوض اهلوية الشكلية، ومع ذلك فقد عمد إىل تقويض مادة

الشمس، فالشمس اليت تشرق يف منتصف الليل هي مشسنا القدمية ذاا واليت يراها اجلميع 
وهي مشس ال ميكن هلا أن تشرق عند منتصف الليل بدون نسف جوهرها باعتبارها مولّدة 

  )2(."للنهار، وهي يف الوقت ذاته هذه الشمس وليست نفسها يف ذات الوقت

                                         
الحب . ، شاعر وروائي وناقد، من أعمالھ الشعریة  Breton, André1896-1966بروتون ، أندري   *

  .  1924بیانات السریالیة  .، والنقدیة nadja 1928ناجا  . ،  والروائیة1937المجنون
 Le Robert"des grands écrivains de langue françaises p204-217"-                        :ینظر

.                                                          170المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص .  ـ األصفر، عبد الرازق  (1)
   550معجم مصطلحات األدب ص. وھبة، مجدي : وینظر أیضا  -

األدب الحدیث،  الحداثة والتجریب،  ترجمة لیون یوسف وعزیر عما نوئیل،   اللغة في. ـ كورك،  جاكوب  (2)
  . 223،  ص 1989دار المأمون، بغداد،  
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قد استعاره بروتون من عند األديب الفرنسي أما املصطلح الوظيفي للسريالية ف
لذي أعتمده يف وصف مسرحيته ا Guilaumme,Apollinaire)1918-1880(غيوم أبولينيز

، وترجع داللة هذه م1917اليت قدمها يف عام "Les Mamelles de Thrèsiasدا تريزياس "
 )1(.منهج عفويتها يف الكتابة  علىاالستعارة للكلمة 

ظور الفكري السريايل بناء على عاملني أساسيني مها جمموع وقد تشكل املن
الكتابات واآلثار اإلبداعية األدبية السابقة واليت عدها السرياليون متهيدا لطروحام من 
جهة، ومن جهة أخرى تأثر الفكر التنظريي السريايل بالدراسات السيكلوجية الفرويدية 

  . حول عوامل احللم والالشعور
) م1870-1846(لنقطة األوىل تؤكد أعمال لوتريامون الفرنسيفبالنسبة ل

Luatreamon ،دة بأناشيد مالدوروراملتجسMaldoror   ومقدمة األشعار، على ثقافة
الرفض الداعية إىل الثورة على األمناط الكالسيكية للقرن التاسع عشر، بل والسخرية 

 حقيقي حيطم من خالله احلقيقة منها، فضال عن إطالقه العنان مللكة اخليال كنشاط ذهين
   )2(.وينقلب على الواقع املكرس 

وكان أيضا ألعمال رامبو، رسالة الرائي، واملركب السكران وفصل يف اجلحيم،   
دور فعال يف خلق طقوس التطهري وحترير النفس من اجلسد، فضال عن تضجره الواضح 

نية جديدة تكمن يف الذات احلقيقية من روابط األسرة واتمع، ودعوته إىل اكتشاف أب
والالشعورية لإلنسان املتفرد، األمر الذي أثر يف السرياليني الذين وجدوا يف ذلك ثورة 

   )3(.على مجود العقل وسكينته وسفرا رائعا يف أعماق حبار النفس
أما النقطة الثانية اليت عزز ا بروتون ومجاعته طروحام الفكرية السريالية فقد 

انت تلك الدراسات والتجارب اليت ذاع صيتها عن الشعور والالشعور وعامل األحالم ك
، واليت تأثر S.Freud)1937- 1856(والتداعي احلر، اليت نادى ا وفسرها سيغموند فرويد 

كان العامل الباطين معروفا منذ العصور السابقة، "ا السرياليون على حنو واسع للغاية، فقد
                                         

             Le Robert des grands écrivains de langue françaises,  société, p 204-:ـ ینظر (1) 
نادی ة كام ل،  سلس لة المس رح الع المي الع دد       . ترجم ة نھدا تریزیاس، .  أبولینیر، جیوم : ولإلفادة أكثر یراجع    

 . 1989،  وزارة اإلعالم،  الكویت 239
  . وما بعدھا  285،  ص 1قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . برنار،  سوزان : ـ ینظر  (2)
،  وما   43،  ص 1981وت، عصر السریالیة،  ترجمة خالدة سعید،  دار العودة بیر. فاولي،  واالس:  ـ ینظر  (3)

  . بعدھا 
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 بب على دراسته جتريبيا وأوضح معامله ووضع نظرياته هو الطبيولكن الذي انك
النمساوي فرويد، الذي توصل من خالل جتاربه ومالحظاته ومعاجلاته النفسية إىل وضع 
منهج يف التحليل النفسي يرمي إىل تفسري الكثري من األمراض النفسية، واالحنرافات 

 أعماق الالشعور، اليت تعمل يف ظل السلوكية، ويبحث عن العقد النفسية املترسبة يف
وكان فرويد يستعني أيضا بتحليل ...الالوعي مبرتلة املنبع والدافع لكثري من الرغبات 

، وذا لفت النظر إىل الصلة الوثيقة بني *األساطري والنصوص األدبية لتدعيم نظرياته
اجلنسية املكبوتة يف أعماق  اإلنتاج األديب والعامل الباطين، وكان من أبرز نظرياته أنّ العقد

  )1(."الالشعور هي احملرك األساسي للتصرف البشري 
ويف سبيل فهم أَوضح ملفهوم الالشعور كما قدمه فرويد، وولع به السرياليون البد 
من معرفة هويته وحتديد موقعه وارتباطه مع أنظمة الشخصية اليت وصفها فرويد، وولع ا 

ف من أنظمة رئيسية متعددة كالشعور وقبل الشعور والالشعور ويف إا تتأل" السرياليون؛
هذه األنظمة تركيبات ضمنية أخرى تقوم عليها الدينامية املشتركة للعمل، وبكلمة 
مبسطة يستعمل الشعور مبعىن مطابق للمعىن املستعمل ويف احلياة اليومية،  فهو يشمل كل 

ويرى فرويد أن ...اعني ا يف أي حلظةاالحساسات والتجارب والفعاليات اليت نكون و
 )2(."نظام الشعور ميثل فقط سطح احلياة العقلية وهو جزء بسيط إذا ما قورن بالالشعور

وهذا النظام يسري وفق املنطق واملألوف وما هو متعارف عليه وهو ما مقته السرياليون 
  .ومتردوا عليه 

الشعور، ويقع حتت طائلة بني الشعور وال"فهو ما يقع"قبل الشعور"أما مفهوم
نوعني من األفكار، األوىل سهلة التفطن مثل الذكريات اليت ترتبط باألمر نفسه، وهذه 

والثانية أفكار عسرة . احملتويات ختضع لنظام رقابة لينة حتول دون االختالط بعامل الشعور
ذه ختضع لرقابة التفطن، هلا عالقة ما بالالشعور، ورمبا حتمل شيئا من التجارب املؤملة، وه

وتستدعى األفكار . أكثر شدة، ولكنها ال تصل إىل مستوى الكبت يف الالشعور

                                         
االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  . حیدوش،  أحمد: للمزید راجع    *

  .وما بعدھا  14،  ص 1990الجزائر،  
  . 171المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص .  ـ األصفر، عبد الرازق   (1)
    58،  ص 1988،  دار المتنبي،  بغداد،  3علم النفس الفرویدیة،  ترجمة دحام الكیال،طمبادئ . ـ ھول، كافن   (2)
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والذكريات من قبل نظام قبل الشعور لكي تعني الشخص على التكيف يف موقف  
  )1(."يواجهه 

أما نظام الالشعور الذي لقي اهتماما كبريا عند فرويد ومجاعة السريالني فيما بعد 
املواد النفسية املختلفة اليت تكون حتت تصرف الشعور مباشرة واليت يتألف  تركيبة من"فهو

قسم منها من حوادث كبتت االنفعاالت املصاحبة هلا منذ مدة طويلة، وهي يف جمملها 
خليط من األحاسيس والتجارب املؤملة واألفكار والدوافع والرغبات املتطرفة املخالفة 

وطبقا لفرويد تبقى . ن نظام الشعور إىل نظام الالشعورللجماعة، واملستبعدة الشعوريا ع
تلك احملتويات الالشعورية حية ال متوت، بل تظل نشطة تعمل على الوصول إىل نظام 

لذا يكون الالشعور مؤثرا تأثريا كبريا يف سلوك الفرد ومزاجه ويكون ...الشعور
يكون الفرد على علم   باستطاعته أن يغري أفكار الفرد وعواطفه تغيريا واسعا دون أن

  .)2(..."بذلك 
لقد كان لطروحات فرويد وجتاربه مبا انطوت عليه من حقائق متثل الشكل 
األوضح لصورة اإلنسان احلقيقي أثر مباشر على الفكر والتنظري واملمارسة السريالية 
احلداثية، حيث دفعهم إىل البحث عن احلقائق الكامنة يف عوامل الالشعور، وإدراك 

ماكن اخلفية يف عامل اإلنسان وإنارا، وتسجيلها أدبيا وإبداعيا على حنو حر، هلذا األ
حددت السريالية تقنياا يف الكتابة على أساس فرويدي مباشر؛ حيث اعتربت التجسيد 

وللوصول إىل جتسيد فكر الالوعي . الفين واألديب ملنهج فرويد يف التحليل النفسي بامتياز
وعي الكالسيكي، جلأ السرياليون إىل تقانة نوعية متفردة أثناء التشكيل اهلادم ألسس ال

  :اإلبداعي ميكن معاينتها فيما يأيت
  : الكتابة اآللية  §

بناء على آثار النظريات والتجارب الفرويدية يف التحليل النفسي، استقى أندري 
تداعي احلر وجتربته بروتون زعيم السرياليني طريقة الكتابة اآللية وفلسفتها، من فكرة ال

عند فرويد، يف احلديث والكتابة والكلمة املقترنة يف سياق حترياته النفسية، للمصابني                 

                                         
نظریات الشخصیة،  ترجمة  أحمد الكربولي وعبد الرحمان القیسي،  مطبعة جامعة بغداد . ـ شلتز،  دوان   (1)

  . 33،  ص 1983
  .  61مبادئ علم النفس الفرویدیة،  ص . ـ ھول، كافن  (2)
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حيث قصد فرويد بالتداعي احلر أن يقول املريض كل شيء . باضطرابات عصبية ونفسية
.  باجلوانب الالشعورية يف تلقائية دون انتقاء أو تعمد، األمر الذي يتيح املعرفة واالستبصار

من هنا أطلق بروتون العنان ملخيلته يف الكتابة اآللية واحلديث احلر الستدعاء أفكار تتدفق 
بسرعة، ال ختضع معها لسيطرة العقل أو سلطة رقيب، حىت حيصل السريايل على جتلي 

لسريايل،     الوحدة العميقة للعامل النفسي والعامل املادي يف احتاد إبداعي منهجه الفكر ا
.   واملراد باآللية هنا تسيري الفرد من قبل قوة داخلية تقهر كل املقاومات الواعية اليومية"

والكتابة اآللية هذيان كما يف حاالت األحالم واجلنون، جيري فيها تدفق تيار الالوعي،  
 والذي يدخل هذه التجربة يطلق نفسه على سجيتها ويملي كل ما. وتتخللها صحوات

  . )1("خيطر بباله من التداعيات دون تنقيح أو جتميل أو زيادة أو نقص 
ما الذي يتوقعه : "وتتساءل سوزان بارنار عن الكتابة اآللية عند بروتون قائلة

السرياليون إذن من الكتابة اآللية اليت مل يكف بروتون عن منحها قيمة من الدرجة    
، إىل هذه "اهلمس"إلنصات إىل ما يسميه بروتونيتعلق األمر، مثلما نعلم، با..األوىل ؟

واليت تنتظر دائما أن مننحها شكال، طاملا هو حقيقي أن ...الرسالة اليت ينقلها الالوعي
هناك يف كل ثانية مجلة غريبة عن تفكرينا الواعي ال تتطلب سوى الظهور، وأن نسمعها 

نقدي الذي اعتربه وخنطها بأكثر درجات اإلخالص املمكنة ودون تدخل الفكر ال
  .)2("للرائع  1السرياليون دائما العدو العام رقم 

وقد عمد السرياليون إىل طرق إجرائية لتدوين كتابام اآللية أبرزها ما اصطلح  
حيث جيلس السرياليون ويتناولون ورقة يتناوبوا فيما بينهم،  "عليه بلعبة اجليفة الشهية، 

رة كلّ بدوره، مما خيطر بباله فورا دون تفكري      فيما يدون كل منهم كلمة أو عبا
والنتيجة، حيصلون علي . وروية،  ودون أن يكون هناك رابط بني العبارات والكلمات

نص عجيب كتبته اجلماعة، يعكفون على حتليله ليستنبطوا من خالله الالشعور 
 -اجليفة: صوسبب هذه التسمية أن التجربة األوىل أسفرت عن هذا الن...! اجلمعي
   )3(..."اجلديد - اخلمر- ستشرب  -شهية

                                         
  . 175المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص . ألصفر، عبد الرازقـ ا  (1)
  .  453،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . ـ برنار،  سوزان   (2)
  . 175المرجع السابق ص . ـ األصفر،  عبد الرازق  (3)
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  : بالكلمات إىل أفكار االرتقاء §
كانت النتيجة املنطقية للكتابة اآللية عند السريالني، هي حترير اللغة من كل القيود 
الكالسيكية ألن اللغة عندهم ليست جمرد وسيلة للتواصل والتبادل الفكري فقط، بل إا 

جديدة الستخدام الكلمات من خالل ختطي حدود املنطق العادي، القدرة على وضع آلية 
ألن اللغة املتداعية وفق تقانة الكتابة اآللية عند السريالني، ليست هي التركيب اللغوي 
املفكّك على الطرز الدادائي، بل هي وحدة تتضمن معاين مستقلة وعميقة تتماثل مع 

املثايل الذي متتزج فيه العوامل النفسية حمتوى الالشعور، وهي مهمة ألا متثل الوسط 
أكد السرياليون دائما إميام بوجود حياة للكلمات، وحبقيقة خفية جتسدها "فلقد.باملادية

 )1("الكلمات وأا وحدها ميكنها الكشف، شرط أن نتبعها طوعا إىل حيث تقودنا
بعيدا عن القيمة الداللية  ويتحقق ذلك يف حالتني، احلالة األوىل حني نتأمل الكلمة يف ذاا

الوضعية للكلمة ذاا وفق نظام التواصل اللغوي التباديل، واحلالة الثانية حني جنمع هذه 
الكلمات بعضها مع بعض، مبا ينتج من ردود فعل الكلمات على ذاا، ومع احتاد احلالتني 

ا يعتمد على مظهر التعبري عن الفكرة إمن"ميكن للسريايل بلوغ الغاية اللغوية القصوى ألن
  . )2("الكلمات أكثر من اعتماده على معناها

على التالعب  *ويتضح هذا أكثر من خالل قدرة الشاعر السريايل روبري دينو 
باأللفاظ أثناء جتاربه اللغوية اليت عملت على االرتقاء بالكلمات إىل أفكار، يقول يف 

  :"  روز سياليف: مقطع من قصيدته النثرية املوسومة بـ 
  يف معبد من جص التفاح كان الراعي يستقطر نسغ املزامري، "

  روز سياليف على عتبة السموات ترتدي ثياب حداد األرباب
  .احملبوبة كثريا ما تكون رمال متحركا 

Dans un temple en stuc de pomme le pasteur distillait le suc des psaumes  

                                         
  . 454،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . ـبرنار،  سوزان   (1)
  .ـ المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا  (2)

وتوفي في السجون النازیة  1900جویلیة 8شاعر فرنسي ولد في باریس یوم  Denos ,Robertروبیر دینو    *
  . 1945جوان 8یوم

  Dictionnaire Encyclopédique de la littérature française, art - (Denos)::                  ینظر
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Rose sélavy au seuil des cieux porte le deuil des dieux aimable souvent est 

sable mouvant )1("  

والظاهر من نظم روبري دينو السابق، أنه يتعمد اللعب بالكلمات من خالل إمهاله 
واللجوء إىل اإلبداالت احلروفية والتماثالت "الداللة السياقية للكلمة داخل بناء اجلملة، 

اربة دون االنشغال مبعناها، بسبب قرابتها الصوتية  اللفظية، إلظهار فكرة الكلمات املتق
وأعتقد أن البعد السريايل من هذا النمط يف تشكيل اجلمل هو حتقيق التماس . )2("فقط

الصويت بني الكلمات حىت تقدم للمتلقي دالالت جديدة ترتقي إىل مصاف األفكار، 
واالرتقاء بالكلمات ....فاألمل عند تقصي الكلمات هو اكتشاف مزيتها األكثر خفاء"

، وهذا معناه أن السريالية ال تدعو )3("إىل أفكار بدال من الرتول باألفكار إىل كلمات
أصال إىل خلق أمناط لغوية جديدة أو بديلة عن األمناط املألوفة سابقا، وإمنا تدعو إىل 
ة ضرورة اخلضوع للكلمات ولقوا اخلفية، وتركها تتجاذب وتندمج، وتتجمع يف كوكب

جنوم غريبة، تصل درجة العبث التركييب فيها، إىل مستوى من القوة والكشف والنبوءة، ال 
من ذلك أن الشعر اآليل "يتضح. حتققه التجارب اللغوية املنطقية والسياقية الكالسيكية

شعر تالحق لفظي، شعر تلقائي، عدو الشطب، حيث تترابط الكلمات  -يف جوهره-هو
، أو اإليصاتات املرتبطة الواحدة باألخرى، وفقا لقوانني كثريا ما من خالل تداعي األفكار

وهي ال تستعيد سيادا بالنسبة للجملة املنطقية إال كي تدخل فورا يف عامل . تفلت منا
جديد من العالقات، فالكلمات وجمموعات الكلمات اليت تتالحق متارس فيما بينها أكرب 

  . )4("تضامن 
السريالية الثانوية، املعتمدة أثناء التشكيل اإلبداعي فقد أما التقنيات والطقوس 

  :اختصرها الدكتور عبد الرازق األصفر على النحو اآليت
  إطفاء النور والكالم دون وعي -أ 

  قراءة املواقع اخلفية يف الالشعور من خالل استنطاق األحالم - ب 
  تدوين أحالم اليقظة  - ج 

                                         
 .   455،  ص 2قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،  ج . ـ برنار،  سوزان   (1)
  455ـ المرجع نفسھ،  ص   (2)
  .ـ المرجع نفسھ،  والصفحة نفسھا   (3)
  .  475ـ م ن،  ص    (4)
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  م ورصد تصرفام التقاط كالم اانني وهذيا - د 
  )1(.الدعابة الساخرة والتهكّم الناقد الالذع  - ه 

أكتفي هنا مبا سبق من املدارس األدبية الفكرية اليت أعتقد أا قد أسهمت يف رسم 
معامل الفكر احلداثي األورويب بامتياز، من خالل جتارا الثائرة واملتحررة واهلادمة للنموذج 

لّ املسارات اإلبداعية الكالسيكية، وأعتقد أن للرمزية     واملؤسسة ملسار اختلف عن ج
والسريالية، األثر الكبري يف تشكل آفاق الفكر -رغم قصر مدما الزمنية-والدادائية

احلداثي العريب يف القرن العشرين، وانعكاس هذا الفكر على نواحي احلياة اإلبداعية األدبية 
  . ما سأعرض له يف املبحث اآليت من الفصل وهذا. عموما والشعرية على وجه اخلصوص 

   
  احلداثة العربية، وبدايات تشكيل املوقف النقدي  -  2

  تشكل مفهوم احلداثة العربية - أ
من اجلانب اللغوي إىل اجلذر الثالثي "احلداثة "أرجعت معاجم اللغة العربية كلمة

يث وكذلك ، وحدث الشيء، حيدث حدوثا وحداثة، وأحدثه فهو حمدث وحد"ح د ث"
أوجده واحلديث هو : أما معنويا فحدث األمر أي وقع وحصل، وأحدث الشيء.استحداثه

:  واحلديث أو احملدث هو اجلديد من األشياء، وحدثَ حداثة وحدوثا. إجياد شيء مل يكن
عكس قَدم، وإذا ذكر مع قدم ضم إتباعا حنو أخذين ما قدم وما حدث، يعين مهومه 

وأحدثه، أوجده وابتدعه، استحدثه، ابتدعه، واحملدثُ مجعه حمدثات ما مل . يثةالقدمية واحلد
يكن معروفا يف كتاب وال سنة وال إمجاع ، نقيض القدمي ، واحلداثة يف األمر ، أولّه 

والواضح مما سبق أن القراءة املعجمية لكلمة حداثة ، تقودنا مباشرة حنو . )1(وابتداؤه 
ياقية متداخلة فيما بينها، حيث تشكّل مثلثا متشابك األضلع استنباط ثالثة حمموالت س

                                 :على النحو اآليت

                                         
  . 177،  176المذاھب األدبیة لدى الغرب،  ص .  األصفر،  عبد الرازق:  ـ ینظر  (1)

  : اجع ـ للمزید ر )1(
، الھیئة العامة للكتاب ،  )حدث(مجمع اللغة العربیة ، المجلد األول ،  مادة . ـ معجم ألفاظ القرآن الكریم 

  ) .حدث(بیروت ، د ت، مادة 
  )  حدث(، دار صادر بیروت ،  د ت ، مادة  2لسان العرب مجّلد . ـ ابن منظور 

  ) . حدث(، مادة 1986، 26یروت، ط ـ المنجد في اللغة واإلعالم ،  المكتبة الشرقیة،  ب
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  احملمول الزمين
  

       
احملمول السياقي                  احملمول الوظيفي أوالقيمي    

  
ي الكلمة بالنسبة للمحمول الزمين،  فالواضح من مراجعة املعاجم القدمية أا تعط

آلية هدم ذاا وجتددها يف الوقت نفسه، فهدم القدمي واستبداله باحلديث أو اجلديد ما هو 
إال إعادة تناسخ ضمن فضاء زمين ثان، شريطة أن ال حيمل هذا التناسخ معىن التطابق، بل 

  .معىن االختالف واالبتكار والتجديد وصوال إىل تكريس آلية املعاصرة
قي فأعتقد أن كل فعل حتديث هو فعل سياقي بالدرجة األوىل، ال يقيم أما احملمول السيا

إال ضمن حركية إبداعية شاملة، تقودها حركية أمسى هي حركية الراهن االجتماعي 
والثقايف واحلضاري تمع أو أمة من األمم، والدليل على هذا أن حركية الفعل احلداثي يف 

ما كانت لتتم إال ضمن روافد فكرية وحضارية  بدايات القرن الرابع واخلامس للهجرة،
  .أجنبية وافدة، أسهمت يف بعث مسارات التحديث ضمن فكرة السياق االجتماعي

أما احملمول الوظيفي الذي أعتقد أنه ال حييد عن جتسيد مسة الفرادة،  فاحملدث    
املراد استحداثه  مسة اجلدة إذا ما قورن باهلدف -ولو لفترة التناسخ األوىل -ميتلك وحده

إذ هو شيء مل يكن، وال مياثل ما كان موجودا قبل اجتراح فعل "وصوال إىل جتاوزه، 
  )1("احلدوث، لذلك يشكل فعل احلدوث إضافة ملا هو كائن وجتاوزا له يف الوقت ذاته

وتقترب احلداثة العربية يف مفهومها املعجمي بكثري من املفهوم االصطالحي، فهي 
الساحقة من األدباء والشعراء والنقاد تظل حمافظة على احملموالت املستنبطة عند األغلبية 

من الداللة املعجمية، هلذا مل تستطع احلداثة، يف تقديري، أن تتأسس كمذهب أديب قائم 
على أسس ومبادئ ثابتة، ألن جوهرها متحول يرفض الثبات، وينشد كلّ متحول، 

يست مذهبا أدبيا ذا مبادئ ونظريات ل"ويقبض على كل جديد أو مستحدث، فهي
جاهزة، حمددة وإمنا هي حركة إبداع تواكب احلياة يف تغيرها الدائم، وال تقتصر على 

                                         
  .  16،  15الحداثة العربیة بین اإلبداع والتنظیر والنقد ،  ص ص . ـ أبوجھجھ ،  خلیل   (1)
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زمن دون آخر، ألن أي تغيري يطرأ على احلياة اليت حنياها من شأنه أن يبدل نظرتنا إىل 
ة عن السلفي األشياء، وعند ذلك يسارع الشعر إىل التعبري عن ذلك بطرائق خارج

  .)1(" واملألوف
وخيتلط مفهوم احلداثة العربية بداللة مصطلحات أخرى كاملعاصرة والتجديد، األمر      

الذي يحدث تفاوتا إجرائيا ملموسا وواضحا من خالل قراءات الدارسني ملاهية احلداثة 
يثي العريب ووظيفتها وغاياا؟ خاصة عندما يتجه الباحث حنو مراجعة آليات الفعل التحد

  .االصطالحي هلذا املفهوم"الثابت"أسوة بنظريه الغريب، أوحني يقرر مقاربة
وقد زاد من حدة اخلالف حول االتفاق على ماهية الفعل التحديثي ما أحدثه       

إذ يبدوان مصطلحا واحدا، عند : Modernismeو Modernité: تعريب مصطلحي
وميز آخرون بني احلداثة "احلداثة"بعضهم، فتم تعريبهما بكلمة واحدة هي

Modernité واحلداثوية واحلداثانية Modernisme ألن املصطلح األول ال يتقيد ،
باشتراطات مذهبية أو مفهومية يف أدب أمة معينة، أما الثاين فإنه يدل على حركة أدبية 

  .ونقدية معينة هلا سياقاا التارخيية واملعرفية والفنية يف األدب الغريب
احلداثة، مناقشة هادئة : ويفرق الدكتور حممد خضري يف دراسته املوسومة بـ        

والذي يدفع إىل ذلك : "لقضية ساخنة، بني مصطلح احلداثة والتجديد واملعاصر، فيقول
) Modernité(واملعاصرة ) Modernisme(الظن اخلاطئ هو اخللط بني مصطلح احلداثة 

على "احلداثة"مجيع تلك املصطلحات كثريا ما تترجم إىل، و)Modernisation( والتحديث
والواقع أن االجتاه الفكري السليم .الرغم من اختالفها شكال ومضمونا وفلسفة وممارسة

           Modernité(يتفق مع التحديث، ولكنه ال يتفّق مع احلداثة، وإن يكن مصطلحا 
رة والتجديد، فإن مصطلح ميكن اجلمع بينهما ليعنيا املعاص )Modernisationو

Modernisme ذ ينبغي أن نفرق بني مصطلحني أجنبيني، من املؤسف إ. خيتلف عنهما متاما
 Modernité :أما املصطلح األول فهو). احلداثة(أن كليهما يترجم ترمجة واحدة وهي 

ود الذي يعين إحداث جتديد وتغيري يف املفاهيم السائدة املتراكمة عرب األجيال نتيجة وج
 Modernismeأما االصطالح الثاين فهو. تغيري اجتماعي أو فكري أحدثه اختالف الزمن

                                         
  . 17الحداثة العربیة بین اإلبداع والتنظیر والنقد ،  ص . ـ أبوجھجھ ،  خلیل   (1)
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ويعين مذهبا أدبيا، بل نظرية فكرية ال تستهدف احلركة اإلبداعية وحدها، بل تدعو إىل 
وهو املصطلح الذي ...التمرد على الواقع بكل جوانبه السياسية واالجتماعية واالقتصادية

الذي حيسن أن نسميه  Modernitéالعريب احلديث، وليس مصطلح انتقل إىل أدبنا 
املعاصرة، ألنه يعين التجديد بوجه عام دون االرتباط بنظرية ترتبط مبفاهيم وفلسفات 

  )1(."متداخلة ومتشابكة
األوىل ملفهوم الفعل -البدائية-ويتجلى هذا اخللط يف املفهوم من خالل القراءات

ت القرن العشرين، حني ربط اإلحيائيون وعلى رأسهم أمحد التحديثي اإلبداعي يف بدايا
شوقي احلداثة باجلديد، وأن الفعل التحديثي اإلبداعي لديهم كان ال يتعدى وصف 
املخترعات احلديثة يف أشعارهم وآدام، وأعتقد أن هذه القراءة ما هي إالّ إعادة إسقاط 

بل إنه يف كثري من احلاالت حيدث الرؤى الذهنية للشاعر على سطح األشياء يف اخلارج، 
العكس، حيث أن األشياء اخلارجية هي اليت تقود املخيلة الشعرية إىل رصدها والتعبري 

  . عنها
ملاهية احلداثة  -على األقل مرحليا -وأعتقد أن هذا التداخل يف مقاربة دقيقة وثابتة

. ظرة أولية للحداثةيرجع إىل  أن الفكر العريب يف بدايات القرن العشرين كانت له ن
تشكلت روافدها أوروبيا على وجه العموم، وفرنسيا على وجه التخصيص، بعد عودة 
البعثات الدراسية من فرنسا مهد احلداثة، حاملة معها مكونات الفعل التحديثي األديب 

  :املبين على العناصر اآلتية
فنون وعلوم اتساع نطاق مفهوم احلداثة، فهو شامل جلميع ااالت من آداب و §

 .إنسانية وتطبيقية

الزمانية احلداثة؛ حيث إا ترفض كل السياقات التارخيية واالجتماعية حبثا عن  §
 .املفهوم املطلق ضمن البعد الالتارخيي والالزماين 

وعي ماهية احلداثة يف ضوء إدراك احملمول النقيض للحداثة أي الالحداثة، ويتم  §
يا حمور الفاعلية اإلبداعية يف مستوى معني سواء ذلك، يف تقديري، عندما حندد أدب

                                         
،  مجلة الفكر العربي ،  فكریة،  ثقافة ، جامعة   " الحداثة ، مناقشة ھادئة لقضیة ساخنة." ـ خضیر،  محمد   (1)

  . 62،  61،  ص ص  1999جوان ، / تصدر عن النادي األدبي حایل السعودیة، العدد  الثالث ماي
، دار اآلداب ودار العلم 5،ط)قاموس فرنسي عربي(المنھل . جبور عبد النور،  سھیل إدریس.وینظر أیضا

  .674-673، ص ص 1979للمالین،    بیروت،
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يف الشكل أويف املضمون، ومقاربة هذا مبحور آخر تتباين فيه الرؤى 
 .  والطروحات

وإضافة إىل ما سبق نسجل أن النقد األديب احلديث واملعاصر، قد طرح إشكالية 
كثري من املفاهيم احلداثة طرحا جدليا، توسع فيه النقاش، وانعكس إجيابا على بلورة ال

النقدية وفق مقاربات خمتلفة، طرح خالهلا مفهوم الفكر التحديثي وفق تفسريات عديدة، 
ظهرت خالهلا احلداثة العربية كقضية نقدية بامتياز، حيث راح النقد العريب احلديث يضيق 

ظرييا ذرعا مبا هو تقليدي ومنطي مكرس لألمنوذج، خالفا للنقد القدمي الذي طاملا حافظ تن
على ركائز الشعرية العربية القدمية، مدافعا عن القيم واألصول اجلمالية املتوارثة، حذرا من 

  .أي جتديد ميكن أن يأيت به الشاعر 
دراسات مجالية يف -وعي احلداثة"وقد عرض الدكتور سعد الدين كليب يف كتابه

واليت . نشأة احلداثة  العربيةإىل خمتلف التفاسري اليت قدمها النقد احلديث ل"احلداثة الشعرية
  :مجعها يف ثالثة تفسريات هي

 .التفسري التأثريي التثاقفي  §

 .التفسري االجتماعي  §

 .)1(التفسري النفسي  §
حبكم منشئها - وأقترح تسميته فلسفة املثاقفة العامة، فاحلداثة: التفسري التأثريي* 
إالّ على أساس االستيعاب ال ميكن استيعاا يف الفكر العريب، يف تقديري،  -الغريب

الفردي،  مبعىن أن تكون املثاقفة من جهة واحدة، ألن كل مذهب سياسي أو فكري أو 
أديب يظهر يف أوروبا سوف ينعكس بطريقة أو بأخرى على مستوى الواقع العريب املعيش، 

واحلقيقة أن الناظر يف مثل هذه "سواء أكان ذلك فكريا أم اجتماعيا أم سياسيا، 
سات، يكاد خيرج بأن مشروعية احلداثة ال تتأتى من بنية اتمع العريب املعاصر بقدر الدرا

ما تتأتى من التأثر الثقايف النخبوي بالغرب األورويب، سواء أكان ذلك، على صعيد 
  .)2("التجديد اإليقاعي، أم التصوير الفين أم التعامل األسطوري ، أم املوضوعات الشعرية 
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وضوحا من خالل تنامي الشعور التحديثي داخل الشعرية ويتجلى هذا أكثر 
، حيث التجديد والتشكيل احلداثي )وهذا ما تطرقت إليه يف الفصلني السابقني(العربية ذاا

ولنا يف هذا املثال الذي عمل الفكر . الذي هدم أسس الفكر التنظريي النقدي القدمي
مبعىن أن إلليوت "ة اإلبداع اإلليويت، النقدي الشعري العريب على احتذائه من خالل مثاقف

، فقد انعكست )1("ما ميكن أن يصل إىل درجة الدافع اجلوهري. من التأثري يف نشأة احلداثة
اإلبداعية إىل أن أضحت منهجا إبداعيا عربيا الزم الكثري من الشعراء يف " أمناطه"أفكاره و

يري ما كان هذا ليحصل لوال مراحل تشكّل املوقف النقدي واإلبداعي لديهم، ويف تقد
السعي اجلاد حنو فعل املثاقفة، وإحداث عالقة تواصل فكرية وأسلوبية مع اآلخر الغريب، 
بعد قرون طويلة من االنطواء الفكري واحلضاري على الذات، ضمن فلسفة متجيد األنا 

  .واخلوف الدائم من التطلّع حنو اآلخر
  

نقدي احلديث يف الكثري من أطروحاته نشأة ربط التفكري ال: التفسري االجتماعي*  
احلداثة العربية ربطا اجتماعيا حمضا، أساسه قراءة الفعل واألثر التحديثي قراءة إيديولوجية 
دون سواها، خاصة عندما يفسر نشأة احلداثة تفسريا اجتماعيا أساسه ذلك الصراع 

واألدباء، وبني السياق  الطبقي، بني البورجوازية الصغرية املتمثلة يف مجوع الشعراء
االجتماعي العام خلط مسار اتمع، حيث يطفو الصراع بني البىن املطروحة يف إطار 

مل   Reflectionانعكاساحبيث تبدو احلداثة "الفعل التحديثي، وبني الواقع املعيش
كن فهم فال مي. التغريات االقتصادية اليت أصابت بنية اتمع املعاصر، مع بروز تلك الطبقة

احلداثة حبسب ذلك، دون فهم تلك التغريات، و دون فهم الطبيعة الطبقية أيديولوجيا 
هلذا عمد النقد األديب، يف . )2("ونفسيا  للبورجوازية الصغرية عامة والعربية منها خاصة

تقديري، إىل حتسس هذه احلداثة الوافدة يف كتابات الشعراء العرب وربط ذلك بالبعد 
ي البورجوازي الصغري، حيث فسرت خمتلف الوسائط الفكرية لدى الشاعر، اإليديولوج

من رفض واغتراب، وعدمية، وغموض، وثورة على الثورة ذاا إىل طبيعة التكوين 
  . اإليديولوجي لدى الشاعر ذاته
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وقد اتضح هذا التفسري االجتماعي للظاهرة احلداثية يف الشعر العريب احلديث 
حني ربط "دراسات يف الشعر السوري احلديث"لدكتور وفيق خنسةواملعاصر يف كتاب ا

الشاعر احلداثي بالبورجوازية، على أساس أم حيلّقون خارج سرب األيديولوجية 
إم يتمحورون : "...االجتماعية يف الوطن العريب على األقل يف مرحلة السبعينيات، يقول

جاا ومستوياا وألواا، كما حول مشجب الربجوازية الصغرية، مث يتوزعون على در
ويتضح هذا من خالل طريقة مقاربته . )1("توزعوا عمليا على أحزاا وفئاا وتنظيماا

موع الشعراء احلداثيني يف كتابه، خاصة عندما يتطرق إىل نزار قباين وأدونيس، وحممد 
واإليديولوجي  املاغوط الذي تناوله بالنقد كشاعر مث كشخص اختلف مع الطرح الفكري

فمع من نصنفه؟ مبعىن هل ندرسه . هذا هو كشاعر: "السائد خالل تلك املرحلة، يقول
كشاعر؟ أعتقد أن ذلك ليس مهما متاما، ولكن األكيد أنه ليس واقعيا اشتراكيا، وال 

إنه منوذج صادق وصريح . رومانتيكيا وال بوهيميا وال رجعيا، إنه حصيلة هذه كلها
فقراء الذين هبطوا إىل املدينة، ومل يثروا، كما أم مل ينضموا إىل صف ملثقفي الريف ال
  .)2(.."الثورة اليت متثلهم

من هنا أعتقد أن عملية الربط بني مستوى التفسري التأثريي، ومستوى التفسري 
االجتماعي حول نشأة احلداثة العربية أمر ممكن، خاصة إذا طرحنا قضية احلداثة طرحا 

أدجلة مسبقة، ألنّ كل فعل مثاقفة مع اآلخر جيب أالّ يكون سببا  ا عن كلاجتماعيا بعيد
مباشرا يف التغيري، بقدر ما جيب أن يكون مطلبا اجتماعيا إلحداث التغيري وفق الضرورات 
االجتماعية، والثقافية والسياسية اليت تتطلبها املرحلة، فربط احلداثة باملثاقفة ربط قاصر إذا 

يديولوجيا، ألن األدب يف تقديري الكثريين هو تعبري عن أيديولوجيا، مل يكن تأسيسها إ
ولكن ليست اإليديولوجيا الواحدة، ففلسفة احلداثة وفق الرؤى الغربية ال تؤمن بالثابت 

  .املفروض وال الواحد املكرس 
تشري املتغريات االجتماعية والثقافية واإليديولوجية داخل بنية  :التفسري النفسي *  

ا، ألن واقع اإلبداع والكتابة مل يعد واقعا اتمع العريب إىل تغيري يف الذوقية العربية ذا
حمكوما بأطر عروضية، وفنية، ومجالية، منطية ال تتماشى مع آفاق القرن العشرين، 
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فالشاعر احلديث مل يعد باستطاعته أن تتماهى ذاته اإلبداعية يف سياق اجتماعي ال يؤسس 
نوع " ألنّ. نابعة من دخيالئه يذا ثار على الشكل واملضمون وأبدع موسيقهو معامله، هل

اإليقاع الذي تعرفه القصيدة العربية التقليدية مل يعد صاحلا حلاجاتنا الفنية والنفسية 
وإن درجة االنتظام اليت يتطلبها شكل القصيدة التقليدية زائدة اإلسراف يف ...والذوقية 

   .)1("السيميترية والرتوب
وخيلص الدكتور سعد الدين كليب إىل أن املتغري النفسي لدى الشاعر احلديث 
وفق سياقات اجتماعية خمتلفة هو الذي عجل باحتواء ممارسات التنظري والتشكيل احلداثي 

وبشكل عام، فإن مثة تغريا ما قد طرأ على الطبيعة النفسية : "يف اإلبداع العريب يقول
جعلها تنفر من كل ما يتناىف معها، على صعيد الشكل الشعري  وهو ما. والذوقية العربية

املوروث، وعلى أصعدة أخرى خمتلفة أيضا، ومن ذلك امليل إىل إجناز التحديث الشعري 
أي أن شعر احلداثة هو الشعر األوحد . هو يف أساسه تعبري عن االختالف يف تلك الطبيعة
الشكل القدمي مل يعد يصلح للنهوض  الذي ميثل النفسية وذوق املعاصرين، يف حني أن

  . )2(..."حباجاتنا الشعرية املعاصرة
من هنا كان الطرح اإلبداعي احلداثي العريب مطلع القرن العشرين طرحا حامال 

وأعتقد أن . ملفهومات حضارية يراد منها جتاوز املفاهيم السائدة اخلاضعة للصيغ التقليدية
حلداثة يف الكتابة واإلبداع يف بداية القرن أفضل من مثل هذا الطرح ضمن فلسفة ا

 .مجاعة الديوان، مجاعة أبولو: العشرين هم شعراء
 فقد كان هلما األثر الكبري يف رسم معامل اخلطاب الشعري وتشكيل املوقف النقدي

لدى الشعراء العرب الرواد واملعاصرين بعد احلرب العاملية الثانية، وهذا ما  احلداثي
أما اآلن فسأحاول التطرق إىل معامل . د الفصول الالحقة من البحثسأعرض له يف أح

التنظري النقدي احلداثي عند أولئك الشعراء؛ العتقادي أن هذا سيخدم إجرائيا الفصول 
  .القادمة سواء من حيث املقاربة العامة أو املقارنة اإلجرائية مع من جاء بعدهم من الرواد
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  د مجاعة الديوان بناء النظرية النقدية عن   –ب 
عند ظهورها يف بداية القرن العشرين، ألبعاد نقدية أدبية  أسست مجاعة الديوان

جديدة خمتلفة شكال ومضمونا، عما كان مطروحا يف الساحة الفكرية واألدبية      
يف اية القرن التاسع عشر أو عند كل من شوقي          والنقدية، سواء عند اإلحيائيني

فقد تأسست جتربة النظرية النقدية لدى أفرادها . وحافظ إبراهيم وغريهم واملنفلوطي
منهما جلّ  الفردية واحلرية، هاتان الدعامتان انبثقت: أساسيتني مها الثالثة على دعامتني

املبادئ واملواقف النقدية املؤسسة للفكر النقدي عند مجاعة الديوان، سواء عند العقاد أو 
عملت اجلماعة على إعادة النظر يف مجيع املفاهيم األدبية السائدة املازين أو شكري، حيث 

من جهة، واملتوارثة من جهة أخرى، خاصة مفهوم الشعر والنقد، وما يتفرع عنهما من 
  .أسس ثانوية سواء يف الشكل أو املضمون 

إن الدعامة األساسية األوىل واملتمثلة يف الفردية هي دعامة ذات بعد متردي هادم 
س يف الوقت نفسه، هادم لكل السياقات املفروضة على الرؤيا األدبية اخلاضعة ومؤس

لسيطرة الفكر اجلماعي، مثلما هو شأن التنظري اإلحيائي فيما جتسد من أفكار نقدية عند 
أو عند البارودي ومعروف الرصايف، حيث "الوسيلة األدبية "حسني املرصفي يف كتابه 

ه اإلبداعية نقدا وشعرا، على إعادة بعث فكرة النموذج عمل كلّ واحد منهم خالل جتربت
الشعري من خالل العمل على بعث طرائق النظم السلفية، سواء يف شكل النص أويف 

ال يعيش زمانه  - إن صح التعبري- مضمونه، حىت خييل للمتلقي أن صاحب األثر اإلبداعي
ا التمسك بالنموذجية إىل وقد أدى هذ"وال مكانه إالّ من خالل احلضور اجلسدي ال غري، 

لفظيا من جهة، وجتريدا ذهنيا من جهة ثانية ويف هذا ما أدى " تصنيعا"أن يكون الشعر 
والنتيجة هي أن . بالشاعر إىل أن يكون صدى يردد األصوات القدمية، وإىل انعدام ذاتيته

كار السائدة هذا الشعر مل حيقق أي إضافة، من الناحية الفنية، وإمنا كان نظما خالصا لألف
حبيث ال ميكن التمييز بني شاعر وشاعر آخر، استنادا إىل نظرته اخلاصة أو رؤياه  العامة

  .)1("للعامل، حبيث أصبح الشعراء بال هوية فنية 
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من هنا مجدت الفردية يف السلوك اإلجرائي النقدي والشعري عند مجاعة الديوان 
نه اهلادم لكلّ منوذج فكري وشعري منطي وأضحى الفرد هادما ومؤسسا يف الوقت ذاته، إ

مفروض مسبقا، حبكم التبعية للسلف املزكى، واملؤسس لرؤى ذاتية نابعة من إعالء صوت 
فاألديب . األنا، كقوة مغرية وسط مجاعة طاملا طمست هذا الصوت، واختزلته تابعا مهلال

طيع أن يؤسس الذي يغيب صوته داخل أثره اإلبداعي أو خيفت هو أديب تابع ال يست
لتغيري النمط، الن األديب الذي ال ميكن العثور على شخصه املفرد األصيل يف أدبه ال 

  .يستحق أن يدرسه الدارسون
 أما الدعامة الثانية واملتمثلة يف احلرية، فما هي، يف تقديري، إال جتسيد

مجاعي إالّ  إجرائي مباشر للفردية كدعامة أوىل، إذ ال ميكن أن تتحقق احلرية كمبدأ
بإنزياح الفرد عن اجلماعة لتحقيق تفرده املتغير جراء الثبات الفكري الذي ميكن أن 

، جمتمعني يف شخصيات مجاعة الديوان، اليت ديواجهه ، وهذا شأن املبدع الشاعر، أو الناق
نقدي من خالل حريتها كركن أساس يف بناء التصور  ءأعلت الفردية وجسدا كإجرا

  .جهة واملوقف النقدي من جهة ثانية  الفكري من
ويزداد التشكيل الفكري للحرية لدى مجاعة الديوان عند ارتباطها بقيمة اجلمال،  
لتؤسس قيمة واحدة، نابعة من احتاد الرؤى اجلمالية باحلرية كممارسة إبداعية وسلوكية 

عن سلطة املوروث تقود الفرد حنو اإلميان املطلق بإمكاناته الفكرية واإلبداعية، بعيدا 
وهذا ما نادت به اجلماعة، إذ رغبت دوما يف أن .السلفي، وقوة النموذج املسطر مسبقا

يكون هلا هامش من احلرية النسبية يف النظر إىل واقع اتمع املصري والعريب من الناحية 
عة السياسية واالجتماعية، وهذا ما سنعرضه أثناء تفصيل بعض املواقف النقدية لدى اجلما

  .الحقا
واجلدير باملالحظة هنا أن بناء الدعامتني السابقتني كطروحات فكرية، مث أدبية 
ونقدية عند مجاعة الديوان، كان بعد تلك املراجعات الدقيقة واملتواصلة إلجنازات الفكر 
الرومانسي واألورويب عموما واإلجنليزي على وجه اخلصوص، ويتضح ذلك من خالل 

هرية للجماعة فيما تعلق باحلياة، واجلمال، والقدمي واجلديد من الشعر مراجعة املواقف اجلو
وقد اعترفت مجاعة الديوان نفسها ذا التأثر وعدته فتحا جديدا يف األدب "والشعراء، 
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العريب احلديث، إذ عرض العقاد هلذه القضية يف كثري من الوضوح والصراحة فبني أن تأثره 
 جنليزية مل يكن تأثر تقليد وفناء، وإمنا كان لتشابه يف امليزاجوتأثر صاحبيه بالرومانسية اإل

ومن جهة أخرى استطاع أفراد اجلماعة أن يتواصلوا مع الثقافة . )1("واجتاه العصر كله
خاصة أن أعضاءها الثالثة أجادوا اللغة اإلجنليزية،  . دون معيق لغوي أو فكري ةاإلجنليزي

من اللغة اإلجنليزية حبكم دراسته منذ السنة األوىل  متمكنا"فلقد كان عبد الرمحان شكري
وقد أعجب شكري كل اإلعجاب بشعراء  الرومانسية اإلجنليزية وردسورث . االبتدائية

وكولردج، وشيلي، وبريون، وكيتس، وسكوت، وأخذ يلتهم كل ما أنتجوه يف م    
  .)2(" وشراهه

ته الالحقة حيث وقد جسد عبد الرمحان شكري هذا اإلعجاب يف كتابا
استفادته من الشعر فوق استفادته من النقد وفنون الكتابة األخرى، وليس معىن هذا "كانت

أنه كان أقل من صاحبيه أصالة وعمقا وإمنا معناه أن اهتمامه بشعر هؤالء الرومانسيني 
يف معظم  - وهذا يشهد به شعره العميق ذو الطابع القائم. كان أقوى من اهتمامه بنقدهم

على أن شكريا نفسه، عندما يعترف بتأثره بالرومانسية اإلجنليزية، خيص بالذكر -صائدهق
ويقصد هنا كال من  )3(."شاعرين إجنليزيني كان هلما األثر األكرب يف مستقبل فنه الشعري

الشاعرين بريون وشيلي، وقد كان هلذا التأثري الكبري أن مهد إلعالن تلك اخلصومة األدبية 
اخل أعضاء مجاعة الديوان بني املازين وشكري، واليت كانت سببا يف اعتزال والفكرية د

شكري الناس لسنوات طويلة، وسببها الظاهر أو املعلن من طرف شكري هو أنه عاب 
على املازين االقتباس املباشر والكثري من قصائد شعراء مشهورين ومقاالم، أمثال شيلي 

  .)4(اخل ...جنليزياإلجنليزي وهيين األملاين، وهود اإل
ويقصد بالتحديد  -ويذكر األستاذ الدكتور نسيب النشاوي أن مجاعة الديوان 

قد استطاعت أن حتصل على املدونة الشعرية الشهرية ألستاذ الشعر  -العقاد واملازين 
تضم خري ما كتبه الشعراء اإلجنليز من  *جمموعة"وهي"باجلرين"واألدب جبامعة أكسفورد 

                                         
    70ص  1982،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر،2جماعة الدیوان في النقد،ط. ـ مصایف ، محمد  (1)
   254، ص 2000،  دار الفكر العربي ، الجزء الثاني، القاھرة،6في األدب الحدیث ،ط. ـ الدسوقي، عمر  (2)
  . 71،  70المرجع السابق ،  ص ص. مصایف، محمد   (3)
  .50،  49نظر المرجع نفسھ ،  ص ص ـ ی  (4)

 (The golden Treasury )الكنز الذھبي : عنوان المجموعة الشعریة ھو  *
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مدرسة "فنهل منها العقاد واملازين، ويف هذا الوقت ظهرت..ووجداينشعر غنائي 
وتبني أن املنهج الشعري الذي اختارته هذه املدرسة، ودعت إليه هو املنهج الذي "الديوان

نفسه، والحظ النقاد أن كثريا من املعاين الشعرية اليت "الكرت الذهيب"صدر عنه جامع 
  )1(."يف هذه اموعة ختللت شعر هذه املدرسة كانت موجودة 
كثرية وكتب نقدية عديدة هذا اجلانب من احلياة  ةلقد فصلت دراسات أكادميي

الفكرية واألدبية جلماعة الديوان وأقصد هنا، هامش التأثر بالثقافة األدبية اإلجنليزية على 
ن وجه اخلصوص، هلذا أحتفظ عن التوسع يف هذا املقام، وأوجه قلم البحث حنو التساؤل ع

  :حيز التنظري النقدي لديهم، من خالل التساؤل اآليت
كيف وظّفت مجاعة الديوان هذا التأثري الفكري والثقايف اإلجنليزي يف مواقفها النقدية ،  
وما عالقة هذه املواقف التنظريية بالنتاج الشعري عندها، خصوصا نتاج العقاد وشكري 

  .حبكم أن هلما نتاجا شعريا معتربا 
  :قد عند مجاعة الديوانماهية الن §

انطلقت مجاعة الديوان يف رؤيتها ملاهية النقد من استقراء املوروث النقدي 
التنظريي القدمي، لغرض مقاربة األثر النقدي عرب مراحل خمتلفة، خاصة يف أثناء القرون 
ة الثالث والرابع واخلامس من التاريخ اهلجري، فقد خالف العقاد مثال فلسفة العملية النقدي

القدمية القائلة إن النقد هو متييز بني جيد الكالم ورديئه، وراح وصاحبه يؤسسان رؤية 
هلذا ربطا النقد بعنصرين أساسيني ال . نقدية جديدة تقوم على أسس نظرية قارة وواضحة

إن النقد هو التمييز، والتمييز ال يكون إالّ "حيسن إالّ ما وال يتطور ويزدهر إالّ منهما، 
، والبيئة نفسها تعلمنا سننها يف النقد واالنتقاء حني تفضي  عن كل ما تشابه، مبزية

فسواء نظرنا إىل الغرائز اليت ركبتها . وتشرع يف ختليد كل مزية تنجم يف نوع من األنواع
وهذان مها املزاجان املوكالن  - يف مزاج األنثي، أو إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج الفنان

فإننا جند الوجهة يف هذا أو ذاك واحدة  -تخليد يف عاملي األجسام واملعاينباإلنتاج وال
  .)2("والغرض هنا وهناك على اتفاق

                                         
المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر . ـ النشاوي،  نسیب   (1)

  . 169، ص  1984
  ، 1969دار الكتاب العربي،  بیروت   ساعات بین الكتب،. ـ عباس محمود العقاد   (2)
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ونقرأ يف نص العقاد السابق معامل حتديد املنهج النقدي عند اجلماعة وذلك باعتماد 
على الربط يف العملية النقدية بني عنصرين هامني من جهة ) كنموذج هنا(العقاد 
، وأعتقد أن القصد املتداول هنا هو املزية "البيئة"و" املزية"املني من جهة أخرى، مها ومتك

مبعىن الصفة الشكلية واملعنوية للمادة النقدية، البيئة مبعىن الطبيعة، وال غرابة إذا انطلق 
  .العقاد وصاحباه من هذه الرؤيا

 عملية نقدية دون توفر فعن املزية جيزم العقاد أن ال نقد بدون مزية، أي ال نقد وال
منهجه إىل رسم األهداف  قمربرات النقد يف حد ذاته، الذي جيب أن يسعى يف إطار خل

وذا يكون العقاد قد حاول خمالفة النقاد القدامى "ملتابعة األثر األديب الذي يستحق النقد،
يهمه ما إذا كان الذين كانوا يرون أن النقد عملية متييز بني جيد الكالم ورديئه،  فهو ال 

تستحق  -مزية-فهو ال يهمه من هذا الكالم إالّ ما يعده. هذا الكالم جيدا أو رديئا
اإلشادة والتخليد، أما اآلثار األدبية العادية فال يريد الوقوف عندها إطالقا، وال يراها أهال 

  .)1("الهتمام الناقد املتبصر
نقدا، ال أعتقد أنه ميكن حتصيلها  إن إدراك الصفة الظاهرة للعمل األديب ااز 

لغايتها من جمرد البحث عن املزية املعلنة، يف أثر أديب معني إالّ بعد املراجعة النقدية 
وهذا منطقيا ما سعت إليه اجلماعة خالل جتربتها . الشاملة ألعمال ذلك األديب كلها

لنظرة اجلزئية إىل عمل أن العقاد وصاحبيه يرفضون ا"التنظريية للنقد وشروطه، حيث يتبني 
اليت سلف احلديث عنها من جمموع أعمال " املزية"شاعر من الشعراء، وأم يستخرجون

ونلحظ هذا احلس النقدي بقلم العقاد يف مقدمة ديوان املازين حني أثىن . )2("هذا الشاعر
على شعر زميله الشاعر ثناء عظيما حيث أدرك يف شعره والدة رؤيا شعرية وفكرية 

إن أسلوب املازين هو أسلوب السليقة والطبع والتآلف بني فخامة : "حية جديدة فقالورو
  . )3(..."اللفظ والروعة يف بيان مظاهر الكون والطبيعة

الذي استخلص مذهبه من الطبيعة وجادل يف إطار نظرية التطور "داروين"ومثل
 .بكل سلطتها "لطبيعةا"يف نص العقاد السابق"البيئة"والبقاء لألصلح واألقوى، يفهم من

                                         
  . 95جماعة الدیوان في النقد ،  ص . ـ مصایف ، محمد  (1)
  ـ المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  (2)
، مطبعة البوسفور،  مصر،  د ت ،   1دیوان المازني،  جزء ". مقدمة دیوان المازني" ـ العقاد، محمد عباس  (3)

  ) .ن(ص 
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فهو يريد أن مينح النص سلطة البقاء واخللود، شريطة أن توفر يف هذا النص عناصر اخللود 
والبقاء، اليت تؤهله للنقد والتميز دون النصوص األخرى اليت ال تتوفر على نفس املقومات،  

لعقاد، وقد وتتضح هنا معامل النقد االنتقائي على أساس اهلدف املسطر مسبقا يف منهج ا
استطاع العقاد أن جيسد هذه الرؤيا النقدية يف دراسته لشخصيات بارزة يف التاريخ 

األخرى اليت تناولت أعالم  ةأويف دراسته األكادميي"عبقريات"اإلسالمي من خالل سلسلته
إن . "الفكر واألدب العريب أمثال الشريف الرضي، وأيب العالء املعري، واملتنيب وغريهم

العقاد للشخصية األدبية وغريها من الشخصيات كانت من أبدع ما تركه لنا دراسات 
العقاد من نتاج، فقد كان يصدر فيها عن موهبة خاصة، استطاعت أن تضع يدها على 

ولعل خري ما ميثل . املواضع احلساسة بال تعثر وال تلبس، وكأا تدي إليها حباسة خفية
دبية كتابه الصغري عن شاعر الغزل عمر بن أيب ربيعة طريقة العقاد يف دراسة الشخصية األ

ففيه جتسيد ذلك احلس اخلفي بالشخصية وجوانبها النفسية، فعلى الرغم من صغر الكتاب 
فقد استطاع حبق أن جيعل عمر ينهض من بني ركام األجيال حيا نابضا شاخصا بزيه 

كان كثري " للعقاد  بأنه ويعلل الدكتور حممد مصايف هذا املوقف. )1(..."ومزاجه وفنه
اإلعجاب بالشخصيات البارزة يف األدب والسياسة والعلم ، لعل هذا اإلعجاب هو الذي 
كان يدفعه إىل البحث عن هذه الشخصيات يف بطون الكتب، فينفض عنها غبار السنني 
وحياول أن حيلها املكانة الالئقة ا بني الشخصيات الكربى، ويعد عمله عن ابن الرومي 
الذي كان يراه مهضوم احلق بني معاصريه من الشعراء، أقوى دليل على متكن هذه الرتعة 

أما السبب الثاين فهو أقرب إىل الفلسفة الفنية والتشكيلية حيث تتحد صفة . )2("من نفسه 
الفنان املبدع واملنتج بصفة األنثى املهيأة طبيعيا ألن تنتج من ذاا بقوة الطبيعة وسلطتها،  

هاذان مها املزاجان املوكالن "ما اتضح يف قوله، متحدثا عن الفنان وعن األنثى،  وهذا
باإلنتاج والتخليد يف عاملي األجسام واملعاين، فإننا جند الوجهة يف هذا أو ذاك واحدة 

من هنا تتضح رسالة الناقد حسب العقاد يف البحث . )3(" والغرض هنا أوهناك على اتفاق
الصاحلة للبقاء واخللود وبعثها أمام املتلقي كسلطة أدبية تفرض ذاا عن النماذج األدبية 

                                         
أعالم األدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة ،  دار المعرفة الجامعیة للطبع .يالعشماوي ،  محمد زك  (1)

  . 79ص   1997اإلسكندریة ،  . والنشر والتوزیع 
  . 97ص . محمد مصایف ،  جماعة الدیوان    (2)
 . 52ساعات بین الكتب ،  ص . ـ العقاد ،  عباس محمود  (3)
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) األديب(دون سواها، والبعث هنا ال خيتلف يف مضمونه النقدي، عند العقاد، عن اخللق 
النقد اخلالق هو ذلك النقد الذي يهتدي إىل النماذج يف عامل األدب والفنون، وأن "ألن

  .)1(" اآلداب والفنونوظيفته هي إحياء كل منوذج يف عامل
أما املازين فينطلق من كون النقد رؤية وتقوميا، تتجسد الرؤية يف االنتصار إىل 
العقل الذي طاملا عاىن من املؤثرات الذاتية، فيقع يف احلكم املسبق والرؤية الضيقة، والذاتية 

قع عليه أن يفحص كل ما ت" املفرطة يف مقاربة النصوص األدبية، هلذا وجب على الناقد
يده ليسجل غوامضه، وميحص حقائقه، إن كان مثة حقائق ميكن استخالصها، وأن خيطو 
حبذر ويتوخى االحتياط إذ كان العقل اإلنساين نزاعا إىل التساهل، مياال إىل تناول ما 

  .)2(" يتطلب الدقة بغري احتفال أو تدبر
  :مفهوم الشعر عند مجاعة الديوان  §

الناقد الرومانسي العريب بعدين أساسيني، أحدمها له عالقة  يأخذ مفهوم الشعر عند
مباشرة باملبدع يف إطار انعكاس الذات على النص، واآلخر يتصل مباشرة بالنص األديب 
ذاته، وبتداخل هذين البعدين إىل حد كبري، فالشعر ما هو إال تعبري عن خواجل الذات 

والذوق دورا فعاالً يف رسم التشكيل  وإرهاصاا يف حالة من الشعور يلعب فيها العقل
من هنا كان النقاد الرومانسيون يؤكدون هذين . والرؤيا وبنائهما داخل األثر اإلبداعي

املنحيني يف أثناء حديثهم عن الشعر وماهيته، مرة مبا يتصل مبنشأ النص ومبدعه، ومرة مبا 
مت يف الشعر أكثر مما املالحظ أن مجاعة الديوان تكل"ومن. يتميز به النص من خصائص

تكلمت يف النثر، وأنّ كالمها يف نقد الشعر كان أكثر أصالة، وأقوى تعبريا عن اجتاهها 
األديب، ويرجع ذلك يف نظري إىل اهتماماا الثقافية األوىل، وميوهلا األدبية والفنية، مث إىل 

ت من خربة وإرادة املرحلة احلضارية اليت ظهرت فيها، وحاولت التأثري فيها بكل ما أوتي
  .)3("وقوة 

وهل الشعر إالّ مرآة القلب، وإالّ مظهر : "يعرف عبد القادر املازين الشعر بقوله
من مظاهر النفس، وإالّ صور ما ارتسم على لوح الصدر وانتقش يف صحيفة الذهن وإالّ 

                                         
  . 52،  51ن الكتب ،  ص ساعات بی. ـ  العقاد ، عباس محمود  (1)

  98ص  1948،  المطبعة العصریة ، القاھرة،3قبض الریح ،ط. ـ المازني، إبراھیم عبد القادر  (2)
  . 211جماعة الدیوان في النقد ،  ص .ـ مصایف، محمد   (3)
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حة ترتسم من خالل هذا التعريف لو. )1("مثال ما ظهر لعامل احلس وبروز ملشهد الشاعر
فنان رومانسي يتوسطها حمور الشعر كباعث من بواعث احلياة وحمرك من حمركاا،  

فالشعر عند املازين نقل . مصدره النفس اإلنسانية املثقلة والتواقة إىل البوح بأسرارها علنا
إحساس األنا إىل اآلخر، ونقل صورة الواقع بكل جتلياته إىل اآلخر أيضا، يف صرخة شعرية 

   .تشع بريقا
   )2(يرن صداها يف القلوب الكوامت*   وما الشعر إالّ صرخة طال حبسها         

مجاعة الديوان ال تريد من : "...وقد علق الدكتور حممد مصايف على هذه الرؤيا قائال
الشاعر أن يتغىن مبشاعره اخلاصة، بل باملشاعر اليت يوحى ا إليه وإىل سائر أفراد نوعه يف 

ه النظرة إىل الشعر عند مجاعة الديوان هي اليت جعلتها تقرر أن الشعر احلياة، ولعل هذ
  .)3("ضرورة من ضرورات احلياة، وأن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بدون شعر

يتضح مما سبق أن املازين يصر على أن مادة الشعر هي العاطفة، دون عاطفة ال 
عاناته إىل املتلقي، إذ ال بد من يستقيم للشاعر قول وال يعلو إحساسه املتفرد يف نقل م

        )4(."عاطفة يفضي ا إليك الشاعر ويستريح، أو حيركها يف نفسك ويستثريها"
وهذا ال يعين، يف تقديري، أن املازين ومجاعته حتث علي نقل الواقع املعيش وتصويره يف 

. ساس معاإطار وصف األشياء حبقائقها املوضوعية ووجودها املستقل عن الوعي واإلح
وإمنا غايته مع اجلماعة من هذا املوقف النقدي حول ماهية الشعر هي االرتقاء بالشعر إىل 

  :الرؤيا بدل الوصف وإىل تدفق اإلحساس الروحي باألشياء، يقول عبد الرمحان شكري
  إنّ القلوب خوافق          والشعر من نبضاا
  فترى احلياة مجيعها          منشورة بصفحاا

  )5(والشعر مرآة احليا             ة تطل من مرآا    

                                         
  .32، ص1915الشعر غایاتھ ووسائطھ ، مطبعة البوسفور، القاھرة، . ـ  المازني إبراھیم عبد القادر  (1)
، القاھرة  2، مراجعة محمود عماد، مطبعة كوستار توماس وشركائھ،ج "الشاعر"قصیدة . دیوان المازني -  (2)

  178،  ص  1961
  . 215ـ مصایف، محمد ،  جماعة الدیوان في النقد، ص   (3)
  21الشعر غایاتھ ووسائطھ ،  ص . ـ المازني ،  إبراھیم عبد القادر  (4)

، منشأة ا لمعارف، 1،  جمع وتحقیق نقوال یوسف ، ط"الشعر"الدیوان،  قصیدة . الرحمانـ شكري ، عبد   (5)
  . 335ص   1960اإلسكندریة، 
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ورغم أن عبد الرمحن شكري قد طغت عليه الرتعة الشعرية أكثر من الرتعة النقدية 
كصاحبيه، إالّ أنه أسهم مثلهما يف وضع تعريف للشعر، أقرب إىل الشاعرية الرومانتيكية 

سيكية القدمية، وال يعترف ا ألنه األمر الذي جعله حييد متاما عن أغراض الشعرية الكال
يرى أن النفس إذا فاضت بالشعر أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف املختلفة يف 

ألن مرتلة أقسام الشعر يف النفس كمرتلة املعاين يف العقل، فليس لكل . القصيدة الواحدة
  )1(.معىن منها حجرة من العقل منفردة ، بل تتوالد وتتزاوج فيه

العاطفة والذوق السليم : كري ماهية الشعر يف ثالثة عناصر أساسية هيوحيدد ش
واخليال، حيث إن ضمور عنصر من العناصر السابقة جيعل من النص نصا مبتورا ال أفق له 

تكون القصيدة مألى "فقد . أمام القارئ، خاصة إذا ما تعلق األمر بقوة التخيل
التشبيهات يف إثارة الذكرى أو األمل أو بالتشبيهات وهي تدل على عظمة خياله وقيمة 

عاطفة أخرى من عواطف النفس أو إظهار حقيقة، فمن كان ضئيل اخليال أتى شعره 
ضئيل الشأن، ومن كان ضعيف العواطف أتى شعره ميتا ال حياه له، فإن حياة الشعر يف 

ومن  اإلبانة عن حركات تلك العواطف وقوته مستخرجة من قوا، وجالله من جالهلا،
  .)2("كان سقيم الذوق أتى شعره كاجلنني ناقص اخللقة 

ويسجل أدونيس يف معرض مقاربته للرؤيا التجديدية عند مجاعة الديوان مواقف 
متقدمة يف فهم الشعر وحتديد ماهيته، تتمثل يف انغماس اجلماعة فكريا يف مالمسة   

تعبري سلطانا على الشعر، وذلك جماهيل الفكر الكونية، من خالل إعطاء البعد الذايت يف ال
اخلروج على املعلوم الشعري املوروث، والدخول يف جمهول شعري يواكب "من خالل 

الدخول يف اهول الكوين، ومن هنا كان توكيد هذه اجلماعة على الذاتية مما أدخل البعد 
يدة، مما الرومانطيقي يف التجربة الشعرية العربية املعاصرة، و توكيدهم على وحدة القص

مهد لتجاوز البنية التقليدية للقصيدة العربية وطرح مستوى آخر لكتابة الشعر وفهمه 
  3("وتقوميه

                                         
  .287الدیوان،  جمع وتحقیق نقوال یوسف،  ص . ـ شكري، عبد الرحمان (1)
لرحمانیة ،  ـ ینظر النص الكامل لعبد الرحمان شكري ،  في كتاب سحر الشعر لرفائیل بطي، المطبعة ا  (2)

  .وما بعدھا 136، ص  1922القاھرة 
   90الثابت و المتحول،  صدمة الحداثة ،  ص . ـ أدونیس  (3)
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أما عباس حممود العقاد فقد حتدث عن األدب بصفة عامة ودوره بصفة خاصة 
إن األدب الصحيح السامي، هو األدب الذي متليه بواعث احلياة القومية، وختاطب ": فقال

أما إن أملته بواعث التسلية والبطالة، وخاطب األهواء العارضة . نسانية عامةبه الفطرة اإل
ويضبط العقاد يف مقدمة . )1("فهو أدب غث مرذول مكشوف ينبغي نبذه وحماربته

حد الشعر على أساس ثنائية الشكل واملضمون وذلك يف قوله عن "وحي األربعني"كتابه
، ويفهم  من الشعور هنا قدرة الشاعر )2("ادقالتعبري اجلميل عن الشعور الص"الشعر أنه

على ربط عالقة إنسانية معيشة مع واقعه بالشكل الذي جيعله يف حالة تواصل فكري 
واجتماعي مع اآلخرين، فال ينطوي على ذاته كالرومانسي التقليدي، بل ينفتح على اآلخر 

د ضمن مصطلح التعبري لإلحساس باآلخر والتعبري عن معاناته وآالمه، يف شكل رمسه العقا
الذي يقصد به يف مقام مقدمته ضرورة تكامل البعد احلسي للشاعر مع اإلطار اللغوي 

  .ومدى قدرة الشاعر على ربط التجربة الشعورية والشعرية بلغة التعبري ذاا
يبين أيضا على حتديد تلك  وأدرك العقاد أيضا أن حتديد مفهوم الشعر جيب أن

. ني ما مسي قدميا عند الشاعر القدمي بالوصف، و ما مساه هو بالتعبرياملفارقة القائمة ب
الشاعر األول طاملا كان الناقل املصور للمحسوسات دون أدىن تدخل يف جرد هذه 
احملسوسات أو صياغتها يف قالب آخر تكون أقرب إىل املتلقي كصورة وصفية جديدة 

العقاد فيدعوه إىل التعبري الصادق ختتلف عما كانت عليه، أما الشاعر الذي ينظّر له 
والفرق عند العقاد بني الوصف والتعبري فرق كبري من حيث املضمون، فالشاعر املعرب هو 
الشاعر حسب العقاد الذي يفرض ذاته على املضمون النصي برؤيا نابعة من ذاتية الشاعر 

ياة والطبيعة املفعمة باالنفعاالت، فالشعر التقليدي يتكئ على احلواس يف رصد احل
واملوضوعات اليت يتعرض هلا سواء كانت مسعية أو بصرية ولذلك كانت عناية األديب 

احملك الذي "اإلحيائي جبزالة األلفاظ واعتماد الصور البصرية الواضحة يف املخيلة، هلذا فإن
ال خيطئ يف نقد الشعر هو إرجاعه إىل مصدره، فإن كان ال يرجع إىل مصدر أعمق من 

فذلك شعر القشور والطالء، وإن كنت تلمح وراء احلواس شعورا حيا ووجدانا احلواس 
تعود إليه احملسوسات كما تعود األغذية إىل الدم ونفحات الزهر إىل عنصر العطر فذلك 

   )3("شعر الطبع القوي واحلقيقة اجلوهرية 

                                         
 . 4ص  1969 ،دار الكتاب العربي،  بیروت ،4ط مطالعات في الكتب والحیاة،. ـ  العقاد ، عباس محمود  (1)

  .  06ص .  1933ساھمة مصریة،  القاھرة ـ العقاد،عباس محمود،  وحي األربعین ، مطبعة مصر، شركة م  (2)
  . 21د ت باالشتراك مع المازني ،  ص . الدیوان،  دار الشعب القاھرة. ـ عباس محمود العقاد  (3)
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، "ساعات بني الكتب والناس"ويتوسع مفهوم العقاد للشعر أكثر فأكثر يف كتابه
حني خيصص جزءا هاما من الكتاب للحديث عن العاطفة وعالقتها بالشعر والشاعر، فقد 
سبق أن سجلنا أن مجاعة الديوان عموما والعقاد على وجه اخلصوص يردون الشعر إىل 

الشعر الصحيح يف أوجز تعريف هو ما يقوله "النفس اإلنسانية أي إىل العامل الداخلي، و
ز تعريف هو اإلنسان املمتاز بالعاطفة والنظر إىل احلياة وهو الشاعر، والشاعر يف أوج

، ونالحظ أن البعد الذي ذهب إليه )1("القادر على الصياغة اجلميلة يف إعرابه عن عواطفه
اإلجنليزي الذي يعد "وردزورث "العقاد يف االنتصار إىل العاطفة، له عالقة مباشرة مبواقف 

إن الشعر فيض تلقائي :"والغربية معا، يقول هذا األخري أحد أعالم الرومانسية اإلجنليزية
ملشاعر قوية ، يتخذ أصوال من العاطفة تستذكر يف هدوء، ويتأمل الشاعر تلك العواطف 

تدرجييا وتتولد بالتدريج عاطفة صنو لتلك اليت  بنوع من رد الفعل حىت يتالشى اهلدوء
ماثلة يف الذهن، ويف هذه احلالة يبدأ كانت قبل التأمل، وهذه العاطفة الثانية هي نفسها 

ولكن مهما يكن نوع العاطفة ودرجتها فإن املسرات املتنوعة الناشئة من ...النظم متواليا
مشاعر يكون وصفه هلا إراديا، إمنا يكون  أية عدة أسباب تعدهلا، حىت إن الذهن إذ يصف

  )2(."على اجلملة يف حال ابتهاج وسرور 
 William wordsفور يف أعماله الفكرية على كالمويعلق الدكتور جابر عص

worth  )1770/1850 ( نعيشها أو نعانيها وإمنا  إن الشعر ليس هو احلياة على حنو ما"فيقول
احلياة كما نشعر ا خالل حلظات التأمل، أو االسترجاع وقد أعدنا خلقها حتت تأثري قوة 

ي عملية تأليف وإنشاء وحبث للحياة ذات فاعلية جديدة تتمثل يف عملية التذكر، اليت ه
عن رفيقه ) مPercy shelly  )1792-1822وال خيتلف بريسي شيللى . فيما كان يفتقر للحياة

وردروزث يف هذا اجلانب، فالشعر سجل أحسن اللحظات وأسعدها لدى أسعد العقول 
الرؤى وأحسنها فيما يراه فهو ذاكرة حتفظ العواطف واملشاعر واالنفعاالت، وتستبقي 

  )3(".الزائلة اليت تتلبس فترات يف احلياة وتطلقها إىل الناس بعد إعادة صياغتها

                                         
  169ساعات بین الكتب والناس ،  ص. ـ عباس محمود العقاد   (1)
محمد یوسف نجم ،  مراجعة إحسان  مناھج النقد األدبي بین النظریة والتطبیق ،  ترجمة. ـ دیفید،  دیتشس   (2)

   526ص. 1967عباس،  دار صادر بیروت 
ص  .  2002األعمال الفكریة ـ ذاكرة للشعر ـ الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  القاھرة  . ـ عصفور، جابر   (3)

  . 14، 13ص 
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  :التقليد والتجديد ورؤيا احلداثة  §

ينطلق أعضاء مجاعة الديوان يف مقاربة قضية احلداثة من طرح ثنائية التقليد        
ؤية وصفية عالقة والتجديد كال على حده، وذلك يف إطار جدلية اهلدم والتأسيس، هدم ر

باملوروث الشعري القدمي، وتأسيس رؤيا إنسانية تنظر إىل الشعر مبنظار روحي          
وإنساين، انطالقا من العمل على إلغاء احلد الفاصل بني الشعر العريب والشعر الغريب،  

 وقد احتوى عملهم النقدي املوسوم. وإدراك مدى أمهية جتاوز اجلمالية العربية السلفية
ثورة فاعلة يف حتطيم ) م1921(على مبادئ نقدية هامة جدا ، عدت يف زمنها "بالديوان"

املوروثات املضمونية اليت عملت املدرسة اإلحيائية على بعثها واالنتصار هلا من جديد، 
فقد تضمنت مقدمة اجلزء األول الغاية املرجوة من الكتاب وهي العمل على وضع أسس 

لفيصل بني مرحلتني شعريتني وفكريتني، مرحلة امتدت من العصر شعرية جديدة تكون ا
اجلاهلي إىل غاية عصر النهضة، ومرحلة تؤسس هلا اجلماعة وتقيم أمامها سبل البعث 

احلس يبدءون بنقد الشعر الذي سبقهم، مث خيلصون بعد ذلك إىل عرض "فبهذا. والتأسيس
ثل األبرز واألكمل هلذا الشعر، وهلذا مبادئهم، فاعتربت مجاعة الديوان أن شوقي هو املم

؛ ألنه الشاعر الذي عمل يف نظرهم على إحياء )1(..."تركز نقدهم على شعر شوقي
املورثات السلفية الشعرية القدمية سواء يف الشكل أو املضمون، هلذا عملت اجلماعة على 

ال يعترفون ذا رفض التقسيم النمطي القدمي للشعر يف إطار ثنائية القدمي واحلديث، فهم 
التقييم إجرائيا، ألن عامل الزمان ال ميكن أن حيدد القيم اجلمالية الداخلية أو اخلارجية 
لقصيدة ما، وإمنا إشعاعها الروحي والوجداين هو وحده السبيل يف احلكم عليها، يقول 

رجني، أما تقسيم الشعر إىل قدمي وحديث فليس املراد به تقسيمه إىل عريب أو إف: "العقاد
وال يراد بالعصري مقابلته بالقدمي، فإنين أعتقد أن الشعر العصري يشبه القدمي يف أن 
كليهما يعرب عن الوجدان الصميم، ولكن املراد منه التفريق بني الشعر املطبوع وشعر 

   )2(."التقليد الذي تدىن إليه الشعر العريب يف القرون األخرية

                                         
  .وما بعدھا  77الثابت و المتحول،  صدمة الحداثة،  ص . ـ ینظر أدونیس   (1)
  . 106،  مقدمة الجزء الثاني، ص "مقدمة دیوان عبد الرحمان شكري" ـ العقاد، محمد عباس  (2)
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إىل قضية الفهم اخلاطئ )أي إطار التقليد والتجديد(ه ويتطرق العقاد أيضا يف اإلطار نفس
للمعاصرة بالنسبة للشعراء، حيث ذهب بعضهم ومنهم أمحد شوقي إىل جتسيد املعاصرة يف 

كاملخترعات احلديثة ظنا مأشعارهم من خالل نقل املظاهر الوصفية اجلديدة يف زما ،
لي هو من صميم الشعر العصري، منهم أا احلداثة بعينها، وتناوهلا بالوصف كأداء عق

فإن كانت العرب تصف اإلبل واخليام والبقاع وصف هو البخار واملعاهد واألمصار، "
وإن كانوا يشببون يف أشعارهم بدعد ولبىن والرباب، ذكر هو أمساء نساء اليوم مث حيور 

 . )1("من تشبيهام ويغري من جمازام مبا يناسب هذا التحدي 

على شوقي إليضاح هذا الفهم اخلاطئ للتجديد يف إطار التحديث        ويركز العقاد  
واملعاصرة، حني ذهب هذا األخري إىل وصف الطائرة اليت كانت متثل بالنسبة إليه ولزمانه 
حدثا يستحق التخليد شعرا، فالشاعر الذي يصف الطائرة ليس بالضرورة شاعرا عصريا، 

لذي يهمنا يف حتديد مفهوم احلداثة يف الشعر هو والذي يصف اجلمل ليس شاعرا قدميا وا
كيفية الوصف ورؤية الشاعر إىل احلياة، ألن السمة اجلوهرية للشعر احلديث يف وصف 
الشاعر ملشاعره هو وأفكاره وليس وصفا للمظاهر احلديثة، ألنه ال فرق بني من يصف 

لعقاد يريد باحلديث فا. "اجلمل ومن يصف الطائرة فكالمها يصف مظهرا خارجيا عن ذاته
هذا الشعر املعرب على الوجدان، أو الشعر املطبوع على حد تعبريه، وبالقدمي شعر التقليد 
الذي كان يسوده التكلف، فالقدم واحلداثة ال ينبغي أن يرجع فيهما إىل الزمان بل إىل 

ع يف هذا الطابع واملنهج، وإىل اتصال الشعر بنفس صاحبه أو عدم اتصاله ا، ألنه لو رج
التقسيم إىل الزمان النعكس األمر وعاد حديث مجاعة الديوان قدميا، وقدمي شوقي 
ومعاصريه حديثا ألن مجاعة الديوان كما هو معروف، ترجع شعرها إىل عصري اجلاهلية 
واإلسالم والعصر العباسي األول، يف حني أا ترد شعر شوقي وجيله إىل العصر العباسي 

ال خيفى أقرب إلينا يف الزمان، وإن كان أبعد منا يف طريقة نظم الشعر، األخري، وهذا كما 
  )2(."والتعبري عن الشعور والنفس

إن املوقف السابق للجماعة من قضية القدمي واحلديث ال يعين بتاتا إلغاء القدمي   
مبعىن اهلدم بغرض التأسيس، بل إن العقاد واملازين وشكري اجتهدوا كل واحد منهم يف 
                                         

  . 135سحر الشعر،  ص . ـ روفائیل بطي  (1)
  . 157جماعة الدیوان في النقد ،  ص . مصایف ، محمد   (2)
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ه ومواقفه النقدية التنظريية، يف الدعوة املشروطة للعودة إىل القدمي، وبالتحديد إىل نصوص
، شريطة أال يقع الشاعر العائد إىل تراث )األول(الشعر اجلاهلي واإلسالمي والعباسي

السلف الشعري يف التنميط أويف احملاكاة املوغلة يف التقليد األعمى، سواء من حيث 
منا جيب أن تكون العودة يف إطار مقيد لكل معارضة يف املعاين وإ. الشكل أو املضمون

وقد تكلم عبد الرمحان شكري حمددا األطر . والقوالب اليت كانت صاحلة لبيئتهم وزمام
  :اليت ينبغي على الشاعر ادد أال حياكي ويعارض فيها القدماء كنماذج شعرية وهي

اهلية وصدر اإلسالم، واملغاالة يف الصناعة استهالل القصائد بالغزل على طريقة اجل"...
اللفظية اليت أولع ا شعراء الدولة العباسية والتطبيق يف أبواب الشعر، وحرية القول 
وحتاشي هذه األمور من طرف الشاعر املعاصر متكنه من حرية يف القول ال حيدها إال 

الستعارة، وهذا حيرر دون الصدق يف العبارة وعدم املغاالة يف الغريب وأنواع التشبيه وا
  . )1(.."يف التعبري عن عواطفه وخواجل نفسه أوسع شك نفس الشاعر ويعطيه جماال

  :وقد جتسد هذا املوقف شعرا يف قوله 
  أال يا طائر الفردو        س إن الشعر وجـدان 
  )2(ويف شدوك شعر النـــفس ال زور وال تان 

الديوان قضية شعرية املوضوع املطروح، فبناء وتتولد من األبعاد السابقة عند مجاعة 
على الرؤى الرومانسية املسيطرة على أحكام التنظري النقدي لدى العقاد وزميليه طالبت 

اجلماعة بضرورة حضور احلياة يف القصيدة، من خالل تفاعل إحساس الشاعر ا    
كري، خاصة الديوان وقدرته على جتسيدها شعرا، وهذا ما برز جليا يف أشعار العقاد وش

فقد طرح يف مقدمته املوقف من قضية املوضوعات الشعرية التقليدية ".عابر سبيل"األول
هو الذي خيلق فيه اللذة ويبث  ءإحساسنا بشي"اليت دعا إىل اخلروج عن إطارها فرأى أن 

نه دف عنه األنظار وتعرض ع زريا فيه الروح وجيعله معىن شعريا تز له النفس، أو معىن
  . )3(..."األمساع ، وكل شيء فيه شعر إذا كانت فينا حياة أو كان فينا حنوه شعور 

  :التجربة الشعرية والشعورية  §
إذا كانت التجربة الشعرية عموما، هي مضمون العمل احملتوى يف منت عمل شعري 
ما، مما ضم من رؤى وتصورات وطروحات، تولدت عن تفاعل صاحب التجربة بالواقع 
                                         

  . 160جماعة الدیوان في النقد ،  ص . مصایف ، محمد   (1)
  . 266ص  3دیوان عبد الرحمان شكري ، ج  .ـ شكري، عبد الرحمان   (2)
  4، ص 1937دیوان عابر سبیل ، مكتبة النھضة المصریة ،  القاھرة . ـ عباس،  محمود العقاد   (3)
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.   يف صوره املتعددة، فإن التجربة هذه تأخذ الطابع االحترايف حني توسم بالشعرية املعيش
وتتعمق أكثر يف فلسفة ذاتية عندما تنعت بالشعورية، خاصة إذا كانت التجربة الشعرية 
على عالقة مباشرة مبنظومة العالقات االجتماعية من جهة، والعالقات التراثية من جهة 

واحدة منها يف إطار نفوذها على املضمون النصي لإلبداع عند أخرى، حيث تتداخل كل 
الشاعر، فخلقت يف نفسيته حقيقية مع الشعر اختلفت وختتلف دوريا كلما زاد هذا 

التجربة الشعرية تنبثق من منظومة "االحتكاك باآلخر، يف ماضيه وحاضره ومستقبله، إن
ة االجتماعية والبيئة الطبيعية،       عالقات حيتل الشاعر مركزها باجتاه التراث والتشكيل

وتصبح هذه العالقات مشكلة تتزايد مدا يف الزمان، كلما تراكمت التجارب الشعرية 
وتنوعت استقصاءات الشعراء بالتجاوز، مع تطور التشكيلة االجتماعية واملستوى املادي   

    )1(."الشعرية هو تراثهاواملعريف الذي بلغته، حبيث يصبح القول بأن ألد أعداء الفعالية 
وأعتقد أن هذا ما عاىن منه الشاعر املتفّرد الثائر، منذ الشعراء الصعاليك يف اجلاهلية،     

وشعراء الشعوبية يف العصر العباسي، وحىت بعض شعراء الفرق الفكرية والصوفية       
احلديث الذي تشكّل  والدينية يف العصرين العباسي األول والثاين، واحلال ذاته مع الشاعر

وعيه ونضجت شاعريته جراء دخوله يف جدل حاد مع واقعه املثقل بالطابوهات 
وهذا ما يعجل . واحملظورات، بل واملقدسات والوثنيات الفكرية والشكلية واملضمونية

ميالد "بزرع بذرة الرفض عند الشاعر، لتأسيس األفق اجلديد يف الطرح والتعبري، ألن 
ة للشاعر ال يتضمن قطبا كهربائيا مغموسا يف أعماق حوامض الذات، بل قصيدة بالنسب

فالقصيدة ال تبدأ من العزلة بل من نطاق ...قطبني اثنني مها اإلنسان والعامل إزاءه، 
العالقات، فهنا الناظم وهناك إزاءه سر الكون، الفصول األربعة، ماليني األشياء، تعقيد 

من البحر بقوة حركتها التلقائية، جتد "فينوس"نبثق كما تنبثقالعامل، وبدال من الرمز الذي ي
هناك صورة، قصيدة تتحقق يف املدى الذي ننظر إليه مجيعنا، املدى ما بني أنفسنا من جهة 
والعامل من جهة أخرى، وأخريا جند بدال من املترقب املنتظر اليقظ الذي جيثم مطرقا فوق 

                                         
، مؤسسة 1بحث عن الحداثة،  نقد الوعي النقدي في تجربة الشعر العربي المعاصر،ط. ـ محمد، األسعد   (1)

  . 61ص ،   1986األبحاث العربیة ، بیروت، 
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وأين؟ على حمور ) وضعه(يتخذ  - لنفسه وضعا جند اإلنسان الذي يتخذ  -صمته الذايت
   )1(."األشياء 
لقد آمنت مجاعة الديوان أن إبداع قصيدة هو بالضرورة دخول يف عالقات جتاور   

واحتكاك مع الواقع من جهة، وجتسيد األنا اإلبداعي كتفرد إنساين سلوكي من جهة 
اإلجنليزية اليت سيطرت  ولعل هذه خاصية من خصائص املنفذ الرومانسي والثقافة. أخرى

فلقد ميز العقاد مثال يف معرض حديثه عن التجربة الشعرية والشعورية . على فكر أعضائها
معا عن الفرق يف حضور هذه األخرية عند الشاعر الرومانسي واختفائها عند الشاعر 

يعمل  اإلحيائي؛لكون األخري يف تقديره يفتقر إىل التجربة الشعورية املوحدة ، وأن األول
على إسقاط ذاته على الواقع املعيش، فينفعل به وتكون جتربته صورة لتفاعل األديب الذايت 
مع موضوعه، فيكون أثره املنتج حيمل بالضرورة خصائص الفرادة والتميز، كونه مل حياك 

منطني من أمناط وحدة القصيدة مها "الديوان"اآلخرين يف جتارم، هلذا طرح العقاد يف
لشكلية والوحدة املعنوية، فإذا كانت األوىل ذات عالقة مباشرة بالوزن والقافية الوحدة ا

عمال فنيا تاما يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر "فإن الثانية تدعو إىل أن يكون العمل
متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن املوسيقي بأنغامه، حبيث 

  .)2("و تغريت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدهاإذا اختلف الوضع أ
ويقصد العقاد مبا سبق أن التجربة الشعورية جتربة موحدة لألثر األديب، توفر له 

اليت طاملا قادا حماكاة السلف إىل  ةجتانسا شكليا ومضمونيا افتقدته التجارب اإلحيائي
أمكن إعادة ترتيب األبيات دون إنتاج نوع من التفكك العضوي داخل بناء القصيدة، ف

فالقصيدة "خلل يذكر، ألا افتقرت إىل مسات التماثل العضوية بينها وبني الكائن احلي، 
الشعرية كاجلسم احلي، يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته وال يغين عنه غريه يف 

وال .. عدة، موضعه إال كما تغىن األذن عن العني أو القدم عن الكف أو القلب عن امل
قوام لفن بغري ذلك، ومىت طلبت هذه الوحدة املعنوية يف الشعر فلم جتدها فاعلم أنه ألفاظ 

  )3(". شعور كامل باحلياةأو ال تنطوي على خاطر مطرد 
                                         

الھیئة  مراجعة،توفیق صایغ، الشعر والتجربة ،  ترجمة سلمى الخضراء الجیوسي،. ـ مكلیش،  أرشیبالد   (1)
  . 11،  10ص . ،  ص  1966العامة لقصور الثقافة، القاھرة ، أبریل 

  . 130الدیوان ،  ص . ـ العقاد، عباس محمود   (2)
  .  130ـ المرجع نفسھ ،  ص   (3)
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وقد جتلى املوقف أكثر وضوحا يف تناول العقاد لشعر شوقي بالنقد، حيث عاب   
راء اعتماده على حماكاة جتارب اآلخرين من عليه افتقاره للتجربة الشعورية الذاتية، ج

السلف، فجاء إنتاجهم األديب متماثال مع إنتاج اآلخرين، ولذلك تشات النصوص 
إن  )1(."األدبية تشاا يف األسلوب واملوضوع واملشرب، ومتاثال يف روح الشعر وصياغته

توفر هو جمرد مهارة  التجربة الشعورية غائبة ألن اإلحساس العميق بالفكرة غائب، وإن ما
فالتجربة الشعرية والشعورية معا هي إفضاء "يف صياغة القول جماراة لشعور اآلخرين، 

بذات النفس، باحلقيقة كما هي يف خواطر الشاعر وتفكريه، يف إخالص يشبه إخالص 
  .)2("الصويف لعقيدته ويتطلب هذا تركيز قواه وانتباهه يف جتربته

الوحدة الشعورية يف القصيدة بالوحدة العضوية ، فهو ويربط عبد الرمحان شكري   
يرى أن إقبال املتلقي على تقبل أبيات من النص دون أخرى عملٌ شاذٌ شعريا لكونه يعمل 
على جتزئة النص حسب الذوق وليس حسب اإلدراك العام والشامل للمرحلة الشعرية 

. رأ كبنية كاملة وليس كأبيات جمزأةاملنبثقة عن التجربة الشعورية يف النص، فالقصيدة تق
ويعد هذا الطرح عند شكري طرحا نقديا متفردا ومتقدما ما زال يؤخذ به يف مالمسة 

يف الصلة اليت بني معناه وموضوع القصيدة، ألن "اآلثار األدبية إىل يومنا هذا، فقيمة البيت
القصيدة، بعيدا  البيت جزء مكمل وال يصح أن يكون البيت شاذا خارجا عن مكانه من

عن موضوعها، وقد يكون اإلحساس بالبيت وحسن معناه رهينا بتفهم الصلة بينه وبني 
ومن أجل ذلك ال يصح أن حنكم على البيت من النظرة األوىل العجلى . موضوع القصيدة

الطائشة، بل بالنظرة املتأملة الفنية فينبغي أن ننظر إىل القصيدة من حيث هي شيء فرد 
من حيث هي أبيات مستقلة، فإننا إن فعلنا ذلك وجدنا أن البيت قد ال يكون  كامل، ال

  .)3(..."مما يستفز القارئ لغرابته وهو من أجل ذلك الزم إلمتام معىن القصيدة 
أما عبد القادر املازين فقد اقترب أكثر فأكثر من رؤى العقاد هلذه القضية مع   

خلق العالقة الفكرية والروحية واإلنسانية  اختالف يف التسمية فقط؛ حيث نادى بضرورة
اليت يستكشفها القارئ بعد " بالصلة أو احلقيقة"بني النص واملتلقي، من خالل ما مساه 

                                         
  . 131الدیوان ،  ص . اد، عباس محمود ـ العق  (1)
صناعة الشعر،  نقال عن رمضان الصباغ ،  في نقد الشعر العربي المعاصر،  . سباندر، ستیفان : ـ ینظر  (2)

  . 102دراسة جمالیة،  ص 
  . 367،  366دیوان عبد الرحمان شكري مقدمة الجزء الخامس ،  ص . ـ  شكري ، عبد الرحمان   (3)
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تلقي القصيدة ككتلة موحدة، وليس كبيت متفرد مبعناه وفق خصوصية الذوق لدى كل 
صلة أو احلقيقة اليت أراد يف صحة ال"ألن املعىن العام للقصيدة حسبه ال يستقيم إالّ . قارئ

وقد يتاح اإلعراب عن هذه .يتلوها عليك يف البيت مفردا، أويف القصيدة مجلة الشاعر أن
احلقيقة أو الصلة يف بيت أو بيتني، وقد ال يتأتى له ذلك إال يف قصيدة طويلة، وهذا 

ألبيات من فإن ما يف ا. يستوجب أن ينظر القارئ يف القصيدة مجلة ال بيتا كما هي العادة
معاين إذا تدبرا واحدا واحدا ليس إال ذريعة للكشف عن الغرض الذي إليه قصد 

   )1(... ."الشاعر
كانت هذه بعض املواقف النقدية اجلوهرية عند مجاعة الديوان اليت أردت أن   

أتقرب منها  لغرض الوقوف على تطور املوقف النقدي احلداثي ونشأته عند الشاعر العريب 
واعتقد أن غريي من . ث مث املعاصر، يف إطار بزوغ مشس احلداثة  يف الشعرية العربيةاحلدي

هلذا . الباحثني قد تناول هذا اجلانب من تاريخ تشكل املوقف النقدي بتوسع وإفاضة
أتوقف عند هذا احلد، ألنتقل إىل قراءة  موجزة أخرى لعملية تأسيس املوقف النقدي عند 

، يف بناء املوقف والرؤيا عند الشاعر العريب بعد احلرب العاملية مجاعة أسهمت، يف تقديري
  .الثانية هي مجاعة ابولو

  
  )Apolo(مجاعة أبولو -ج 

يف جمال التنظري للشعر، إىل أبعد مما فعلت مجاعة الديوان اليت  ذهبت مجاعة أبولو
 خيضع كانت أكثر حملية، عكس مجاعة أبولو اليت فتحت آفاقها واسعة أمام كل إبداع

فقد ضمت اجلماعة شعراء من خارج مصر، تنوعت ثقافام . لدستورها يف الكتابة
وبيئام وتعددت طروحام وانشغاالم الفكرية واحلضارية، فعملت من خالل منربها 

على خلق الوسط الشعري، والثقايف الواسع، الذي ضم شعراء من "جملة أبولو"املتمثل يف 
ساهم كل واحد من . والعراق، والسودان وتونس)ا ولبنانسوري(مصر، وبالد الشام 

لطروحات جديدة نابعة من  سهؤالء الشعراء يف جتاوز السلفية الشعرية من خالل التأسي
وقد كان للواقع السياسي يف مصر بداية القرن . جتارم اخلاصة  ومن ثقافام املتنوعة

                                         
  395، ص  1964حصاد ھشیم ،  المطبعة العصریة القاھرة . زني ، عبد القادرـ الما  (1)



          الفصل الثالث                     .........................................  الباب األول  1
  *ملمح احلداثة الغربية وتشكيل املوقف اإلبداعي والنقدي العريب احلديث* ?                                    

 

 241

مصر كانت جتتاز يف "ري والرفض، ألنالعشرين أثر كبري يف بعث الشعور القائم على التغي
ذلك العهد الذي ظهرت فيه مجاعة أبولو حلقة من حلقاا التارخيية يف العصر احلديث، 
وهي حلقة فقد فيها الشعراء حريام، إذ تآمر امللك فؤاد ورئيس وزرائه صدقي واإلجنليز 

ذمة، كُممت فيه عهد وال  هوحكموا الشعب املصري باحلديد والنار، حكما ال يراعى في
األفواه ووضعت األغالل على العقول والقلوب فكان طبيعيا أن ينطوي الشعراء على 

وكان هذا . )1("أنفسهم، وأن جيتروا األمل واحلزن ويعكسومها على ما حوهلم من الطبيعة
حال معظم شعراء اجلماعة ابتداء من خليل مطران، وأمحد زكي أيب شادي، وإبراهيم 

طه، وأيب قاسم الشايب، وغريهم ممن عملوا على متجيد األفق الرومانسي يف ناجي، وحممود 
وبرز التنظري للشعر عند اجلماعة من خالل مقدمات بعض دواوينها الشعرية . الشعر العريب

وخاصة تلك املقدمات اليت كان خليل مطران يقدم ا دواوين أيب شادي، مثل 
راهيم ناجي أيضا للديوان نفسه، وحىت مقدمات ، ومقدمة إب1933سنة"أطياف الربيع"ديوانه

؛ وهي لسان حال "جملة أبولو"ولكن التنظري األمشل احتوته صفحات. الشعراء أنفسهم
اجلماعة، من خالل كتابات الشعراء الشبان املتضمنة رؤاهم ومواقفهم من احلركية األدبية 

  .عموما والشعرية على وجه اخلصوص
  :جملة أبولو والتنظري للشعر 

، وهي جملة فنية تعرب عن 1932يف سبتمرب " أبولو"صدر العدد األول من جملة            
لسان حال مجاعة أبولو، رأسها الشاعر أمحد زكي أيب شادي، ومثلت الة ثورة جادة 

بداية لعهد جديد من "اليت حكمت الشعر العريب منذ القدمي، إا ةعلى القيود الكالسيكي
حرر فعلي من قيود التقليد، فإن تلك التقاليد كانت قد أخذت يف الشعر وتأسيس لت

االهتزاز وفقدت تعاطف األجيال الشابة نتيجة جهود مدرسة الديوان، وشعر املهجر الذي 
وهي جهود مهدت الطريق جلمعية أبولو، وأتاحت هلا أن تنطلق يف . قدم منوذجا مغايرا

الشاعر احملدث، "حقيقية ملا ميكن أن نسميه أفقها الواعد، وأن يكون صدور جملتها بداية
بالقياس إىل الشاعر احملافظ الذي أخذ يغيب فعال عن املشهد الشعري بوفاة القطبني 

  . )2("حافظ وشوقي: البارزين
                                         

  . 225المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر ،  ص . ـ النشاوي،  نسیب  (1)
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ظهر التجديد يف حمتوى الدراسات، واملقاالت، والقصائد اليت نشرت يف أعداد   
قصود لروافد الثقافة الغربية، خاصة الفرنسية    جملة أبولو، من خالل عملها على الترويج امل

فنشرت أشعارا مترمجة أللفريد دي موسيه، وشيلر، وجورج ملنت وبودلري . واإلجنليزية
وظهرت على صفحاا أيضا قصائد لشعراء شبان ثاروا على الفكر . وولتر سكوت

ة كل البعد عن السياق النمطي التقليدي القدمي، وراحوا جيربون الكتابة برؤى حداثية بعيد
الشعري السائد، أمثال الشاعر خليل شيوب وأمحد زكي أيب شادي، وأيب القاسم الشايب، 

  .وإبراهيم ناجي وغريهم 
والشيء الالفت لالنتباه عند مجاعة أبولو، أا مل تقم حدا فاصال مع الفكر احملافظ   

وجدوا أن األروح هلم "وإمنا . اءالقدمي يف جمال األدب، ومل تعلن  عليهم ثورة النقد والعد
ليحموا أنفسهم من هجوم احملافظني ويقيموا "زعيم الشعراء احملافظني"أن ينطلقوا من مظلة 

نوعا من العالقة اليت ينبثق فيها اجلديد من القدمي دون صراعات مؤملة أو معارك طاحنة،  
ليت اعتدت على وكما تعاملوا سياسيا مع ديكتاتورية حكومة إمساعيل صدقي باشا ا

الدستور، وسجنت العقاد وطردت طه حسني من اجلامعة، تعاملوا فنيا مع رموز السلطة 
الشعرية القائمة اليت كان أبرزها شوقي أمري الشعراء ، فأغروه برئاسة مجعيتهم وهي رئاسة 
شرفية على كل حال، مقابل أن يبارك حريتهم يف املغايرة ويصادق على انطالقهم 

  )1(".املرتع اإلبداعي املخالف يف
و على عكس مدرسة الديوان اليت ناصبت العداء كل ما هو تقليدي، فإن مجاعة   

أبولو ومن خالل صفحات جملتها اليت تضمن عددها األول دستورها األديب والفكري 
عملت على تأسيس حوار ثقايف وفكري مبين على احترام اآلخر أدبيا، واملطالبة بالتسامح 

فقد نصت املادة الثالثة من دستور اجلمعية املنشور يف العدد . ات األدبية املختلفةبني التيار
أن أغراضها هي السمو بالشعر العريب وتوجيه جهود الشعراء "على م1932األول أي سبتمرب 

توجيها شريفا، وترقية مستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا وماديا والدفاع عن مصاحلهم 
نهضات الفنية يف عامل الشعر، هذه اخلطة اقتضت التعايش السلمي وكرامتهم، ومناصرة ال

مع ما كان قائما من التيارات الشعرية املختلفة وذلك من منطلق التمييز وتأكيد 

                                         
  . 61شعر، ص ـ عصفور، جابر، األعمال الفكریة، ذاكرة ال  (1)
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اخلصوصية، وعلى أساس من احلوار الذي ال ينفي حق االختالف واالجتهاد والتعددية 
   )1(".واإلبداع 

ألف العداء لكل من خيالفه يف التوجه الفكري        ويبدو أن عباس حممود العقاد قد    
واألديب، وحىت اجلماعة مل تسلم من مالحظاته، فقد عاب عليها تسمية الة باسم 

رغم استجابته للكتابة يف العدد األول منها من خالل مقال نقدي مل يتجاوز اثين "أبولو"
، واستدل العقاد عند الكلدانيني إله الفنون واآلداب"أبولو أم عطارد"عشر سطرا عنونه بـ

يف الفكر الشعري العريب القدمي عموما وعند الشاعر العريب ابن الرومي "عطارد"حبضور 
  :  قال فيهما 
  وحنن معاشر الشعراءَ ننمي            إىل نسب من الكتاب دان 

  أبونا عند نسبتنا أبوهم                  عطارد السماوى املكان
قالة العقاد ذكر أن جملة كهذه أعلنت يف دستورها األديب بعث األدب والشعر ويف ختام م

العربيني وترقيتهما، ال ينبغي أن يكون امسها شاهدا على خلو املأثورات العربية من اسم 
  )2(صاحل ملثلها 

    
وقد قدم أمحد زكي أبو شادي يف العدد األول من الة رسالة الة واجلمعية معا 

  :ورها ومعاملها الفكرية واألدبية على النحو اآليتوبني دست
االرتقاء والنهوض بالشعر العريب وخدمة رجاله والدفاع عن كرامتهم،      -أ         

  .وتوجيه جمهودام توجيها فنيا سليما 
االبتعاد عن التخندق اإليديولوجي، الذي عبر عنه أبو شادي بالالحزبية،  -ب        

ملبادئها التعاونية اإلصالحية، فهي بعيدة عن إنتاج عوامل  نصري أبواا لكلفالة تفتح 
التحزب والغرور، فال غرض إال خدمة الشعر خدمة خالصة من كل شائبة، فكما كانت 

أبولو رب الشمس والشعر والشعراء واملوسيقى والنبوة،  امليتولوجيا اإلغريقية تتغىن بألوهية
كريات اليت أصبحت عاملية، بكل ما يسمو جبمال الشعر فنحن نتغىن يف محى هذه الذ

  .العريب وبنفوس شعرائه
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بعث الشعر كمقوم من مقومات الروح القومية، ألن تدهوره إساءة للروح  -ج        
القومية، واجلمعية مبجلتها ما هي إال حب يف إحالل الشعر مكانته السابقة، الرفيعة،      

  )1(.نشود بني الشعراءوحتقيق للتآخي والتعاون امل
  :مالمح التجديد عند مجاعة أبولو -

من خالل مالحظة النتاج الشعري لشعراء جملة أبولو أنفسهم، نستطيع الوقوف             
على بعض مالمح التنظري للشعر حيث انعكس ضمنيا على النص وخرج على صفحات 

  .الة نصا متفردا يف زمانه من حيث الشكل واملضمون 
  :من حيث الشكل - أ

قصيدة من الشعر م،  1932نشرت جملة أبولو يف عددها الثالث الصادر يف نوفمرب         
، قدم هلا قائال إن الشعر احلر مذهبه االحتفاظ "الشراع"احلر للشاعر خليل شيبوب عنواا 

اء، بالوزن مع التحرر من كتابة الشطرين، ووحدة البحر العروضي، والقافية على السو
حيث القت ترحيبا كبريا بني أعضاء الة الذين ناب عنهم رئيسها حني علق عليها قائال 
إن تقديره للشعر احلر يرجع إىل سنوات مضت، وإنه يعتقد أن الشعر العريب أحوج ما 
يكون إىل الشعر احلر والشعر املرسل إذا أردنا أن ننهض به ضة حقيقية، ومما جاء يف نص 

  :القصيدة 
  ست ذات مساء مرسال بصريجل

  إىل هذه اآلفاق وهي بواسم 
  وتوقد النار يف عزمي ويف فكري
مضاَرِم نعواصف صدري إ  

        *  *  *  
  هدأ البحر رحيبا ميأل العني جالال

  وصفا األفق ومالت مشسه ترنو دالال
 وبدا فيه شارع  

  كخيال من بعيد يتمشى
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  يف بساط مائج من نسج عشب
  جيد يف الروض عشا  أومحام مل

  )1(فهو يف خوف ورعب 
  

أما القصيدة اليت استطاعت،يف تقديري، أن جتمع بني االرتباط الرومانسي         
والوجداين من جانبه املضموين، والفرادة الشكلية املتحررة من طقوس الوزن والقافية، فهي 

مري احملافظني أمحد حني كتب مرثية أ) م1977-1910(قصيدة الشاب حممود حسن إمساعيل 
وحتت العنوان الرئيسي الذي صدرت به يف الة عنوان "مأمت الطبيعة "شوقي حتت عنوان
  ".مرثية من الشعر احلر"فرعي جاء فيه

  :قال يف بعض أسطرها ما يأيت 
  يف نزوع يتلهى بالنغم

  ...صارخا مما دهاه 
  !من فناء وعدم ؟ 

  إنه يبكي ممات الشاعرية
      * * *  
  ير النهر يف الوادي كأنغام النواح وخر

  ومسيل املاء يف جفن البطاح ، 
  ...أدمع الكون وعربات الطبيعة 

  !ناعيا ... كل طري ناح فيها 
  !باكيا ... كل نبع سال فيها 

  عربت مي املنايا وأعاصري األسى ، 
  غالت الربان منها فهوت
  الهفه...ثكلى على شطِّ املنون 
  :هاتفه ...زين ترسل األنات من قلب ح
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  !والنجود ...كللّوا النعوش برحيان الغياض 
  والورود ... وادفنوه بني أزهار الرياض 

  ليضوع الطيب من أردانه فيها حياة ومماتا
  وانشدوا الطري يف حفل الرثاء ، كل صباح ومساء

  مل ميت شوقي ويف الشرق شعاع من سناه
  !ني احلياه سائلوا األيام واألحالم والدنيا وما ضمت أفان
  !أين من قيثارة الكون نشيد كان حيبوها اهلناء ؟

  )1(! وامسعوا فيها صداه 
لقد حترر النص السابق من قيود الوزن والقافية التقليديني، فاألسطر أو األبيات 

، وعلى املغايرة العددية يف "فاعالتن"اعتمدت التنويع اإليقاعي املبين على تفعيلة حبر الرمل 
سطر ذاا حيث تتحكم التجربة الشعرية والتدفق الوجداين يف عدد التفاعيل تفعيالت األ

من مخسة إىل اثنني، وذا يكون حممود حسن إمساعيل من الناحية التارخيية هو وزميله 
تقديري، بعض الريادة يف القصيدة العربية من حيث  الشاعر خليل شيوب قد حققا، يف

لة يف مبناها ومغزاها، والفتة يف جرأا على البناء الوزين وثيقة دا"الشكل املتفرد، فالقصيدة
املعترف به للقصيدة، وكاشفة يف متردها على وحدة األسطر املتساوية يف عدد التفاعيل 

ورغم احلفاظ على . املوزعة بالقسطاس ما بني الشطرين، وحتطيمها املتعمد لتتابع القوايف
فإن جدة املزج بني املرثي والطبيعة تصل التمرد التراكيب الرومانسية يف املعجم والصور، 

النغمي على مترد العني اليت تلتقط من الطبيعة ما خيدم هدفها اجلسور والنثرية املرتبطة 
بتنويع عدد التفاعيل على األبيات أو األسطر، باحثة عن درجة من اهلمس الالفت، قرينة 

  .)2("د املعىن أو تصعيد االنفعالالتحرر الالفت من وحدة القافية إالّ يف حلظات تأكي
  :من حيث املضمون  -ب    

رفضت مجاعة أبولو أن تكون القصيدة استجابة لعوامل خارجة عن الذات            
الشاعرة مبعناها الواسع ، فالقصيدة الواقعة حتت سلطان املناسبة اخلارجية ال تنبع وال تعرب 

لتجربة الشعرية له من جهة أخرى، وتشترك عن احلالة الشعورية للشاعر من جهة وال عن ا
                                         

  . 98،  97ر، جابر األعمال الفكریة ، ذاكرة الشعر، ص ص نقال عن عصفو   (1)
  . 99،  98األعمال الفكریة،  ذاكرة الشعر،  ص . عصفور، جابر-  (2)
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مجاعة أبولو مع مجاعة الديوان يف هذه النقطة، فالقيمة املعيارية للقصيدة عندهم هي القدرة 
من أجل ذلك حاربت "اليت خيلقها الشاعر جراء تواؤم التجربة اإلبداعية مع التجربة ذاا،

لجات النفوس وتأمالت الفكر هذه املدرسة شعر املناسبات ودعت إىل متثيل الشعر خل
، كما دعت إىل الطالقة واحلرية الفنية وظهور الشخصية األدبية، وإىل فوهزات العواط

الطاقة الشعرية اإلبداعية، وعملت على توكيد الدعوة إىل البساطة وصدق التعبري وطاملا 
املدح نادت بأن الشعر بأحاسيسه وارتعاشاته وومضاته، ومن مث مل يقبلوا على قصائد 

  .)1("والتكرمي واملناسبات الطارئة 
وميثل الشاعر إبراهيم ناجي يف أشعاره منوذج الشاعر املتحد مع جتربته الشعرية الرومانتيكية 
اليت غلب عليها احلزن واالنطواء والوجد واهليام واهلروب واالنطالق والتمرد معا، سجل 

ه الفاشل، مث تتداخل عناصر اليت حيكي فيها قصة حب"األطالل"هذا من خالل قصيدة
الطبيعة لتأخذ دور الراوي على لسان الريح اليت ختيلها الشاعر أا تعاتبه على التمادي يف 

  :يقول يف بعض من مقاطع القصيدة . احلب والعذاب
  

  كيف ذاك احلب أمسى خربا          وحديثا من أحاديـث اجلوى  
  تواروا بعده وهو انطـوى وبساطا من ندامى حلم                 هم، 

  يا فؤادي رحم اهللا اهلوى              كان صرحا من خيال فهـوى 
  اسقين واشرب على أطالله             واروين طاملا الدمـــع روى

             *                **                *  
  أين مين جملس أنت بــه             فتنة متت سنـــــاء وسىن

  وفراش حــــائر منك دنا..              نا حب وقلـب ودم وأ
  ومن الشـوق رسول بيننا              وندمي قدم الكـــــأس لنا
  وسقانا ،  فانتفضـنا حلظة               لغبار أدمى مــــــسنا

  آه من قيدك أدمى معصمي             لـمُ أبقـيـــه وما أبقى علي ؟

                                         
  . 227المدارس األدبیة في الشعر ،  ص . ـ النشاوي ،  نسیب   (1)
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  )1(وعي فاعف عنها        إا قبــــلك مل تبذل حليها أنا جفت دم
    

استطاعت مجاعة أبولو أن حتّمل النص االنفعاالت الوجدانية املفعمة باألخيلة          
الوجدانية من جهة، و مظاهر القلق األفقية من جهة أخرى، واالحنياز إىل الطبيعة كسر من 

ل والرؤيا، هذا شأن أمحد زكي أيب شادي  الذي أسرار اكتناز ااهيل الباعثة على التأم
رأى أن وظيفة الشعر هي التعبري عن وجدان قائله، فغلب على شعره البعد الرومانسي 
الذي جيسد معاناته النفسية املختلفة وصدق جتربته الشعورية إىل درجة أنه أضحى يعيش 

  :عيش ألجله، يقوليف وحدة مع نتاجه الشعري، فالشعر هو منفاه الذي يركن إليه وي
  نعم منفاي أشعاري           وملقى النور والنار
  أعيش ا على حدة           ونفسي عيش أحرار
  )2(حياة ما هلا أمد                على سفر وأخطار 

كانت هذه بعض املواقف النقدية عند مجاعة أبولو، وهي مواقف سامهت يف 
معامله جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية من تقديري يف فتح مسار إبداعي جديد رسم 

الشعراء العرب الرواد، الذين ملسوا يف املوقف النقدي عند مجاعة الديوان ومجاعة ابولو 
جمهودا تنظريايا حيثهم على استثماره وفق متطلعات الكتابة األدبية وآفاقها، يف واقع القرن 

الثاين من البحث، من خالل دراسة  وهذا ما سأحاول التطرق إليه يف الباب. العشرين
املوقف النقدي عند الشاعر العريب املعاصر ومدى مطابقة املوقف أو عدم مطابقته مع 

  .امللموس اإلبداعي لديه
  

  
  

  

                                         
یكل ومحمد ناجي، دار الدیوان ،  جمع وتحقیق وتقدیم أحمد رامي وصالح جودت وأحمد ھ. ـ ناجي، إبراھیم  (1)

  . 343- 341ص  .  1961، 1المعاصر، مصر، ط
    36د ت،  ص . الشعر والتجدید،  مطبعة دار العھد الجدید ،  القاھرة . خفاجي،  محمد عبد المنعم : ـ نقال عن  (2)



  
  
  
  

  الباب الثاني
  

الموقف النقدي عند 
الشاعر العربي 

  المعاصر
  
  
  



  البـاب الثـــاين
  

 مـدخـل
  

  مربرات التنظري النقدي عند الشاعر العريب املعاصر
  

تناولت يف الباب األول من البحث بالدراسة، آليات تشكيل اخلطاب الشعري العريب 
املعاصر، وفق أسس ومرجعيات ناقشت بعضها وأشرت إىل بعضها اآلخر، فكانت قناعيت أن 

ضمن تشكيل له من الروافد األجنبية ما جعله يقبل على اخلطاب الشعري العريب قد متظهر 
مراجعة األبعاد النقدية عند الغرب، مبا يتالءم مع طبيعة األمنوذج الشعري املراد تشكيله ضمن 
مناخات إيديولوجية عربية، اكتسحت الساحة اإلبداعية يف النصف الثاين من القرن املاضي،  

هة، واقتفاء أثر اآلخر واحتذاء منط جديد يف الكتابة وعجلت باحتواء نظرية املثاقفة من ج
واإلبداع من جهة أخرى؛ جتسد هذا مثلما عرضت يف شكلي قصيدة الشعر احلر بآلياته 

  .  ةالتشكيلية املختلفة ، وقصيدة النثر برؤاها وأبعادها التجريبية الالحمدود
ري للشعر، بعد حماولة ويف الباب الثاين من البحث سأحاول أن أقف على معامل التنظ  

مثاقفة صاخبة مر ا الفكر النقدي العريب املشبع باأليديولوجيات الوافدة من جهة،       
وبالرغبة يف طرح آلية تنظريية موازية للملموس اإلبداعي الشعري عند الشاعر املعاصر من جهة 

صر، من خالل من هنا أردت الوقوف على نظرية الشعر عند الشاعر العريب املعا. أخرى
البحث يف حقيقة الشاعر الناقد ضمن فضاءات تشكل الرؤيا النقدية لديه، وعالقة الراهن 

ووسائل بناء املوقف النقدي والفكري ) النقد/الشعر(املتشعب ذه االزدواجية اإلبداعية 
  .وعالقته باإلنتاج اإلبداعي لديه

  : الشاعر الناقد الرؤيا، والدوافع والوسائل  §
  : أنطلق يف طرح جمموعة من األسئلة اإلجرائية اآلتية ةة الرؤيا السابقملقارب
ü  ي هذههل اهتم الشاعر العريب املعاصر بتجربته الشعرية اإلبداعية أم عمل على تعد

 التجربة بأن حياول أن يفهم حقيقتها، ويبحث عن دوافعها وسياقاا ؟
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ü ية العامة، وما هي عالقته بامللموس أين موقع الشاعر املبدع من حركية املثاقفة اإلبداع
 النقدي املنسوج حول شعره، أوشعر زمالئه من الشعراء ؟

ü    ما الذي جيرب الشاعر على ختطي عتبة الشعر، والوقوف عند املمارسات التنظريية
للشعر؟وهل للتنظري النقدي عند الشاعر قيمة أدبية تضاف إىل قيمة أثره اإلبداعي 

 السابق؟
ü نة النقدية األكادمييةمث ما هي عالقعند النقاد " الكالسيكية" ة هذا التنظري النقدي باملدو

 احملترفني؟
 

أعتقد أن الشاعر هو أول ممارس للعملية النقدية، ولو كانت تلك املمارسة ممارسة 
فال شك يف أنه يبذل جهدا . "ضمنية فقط، ال تتعدى دخيالء نفسه حلظة املخاض اإلبداعي

الشخصي املتعلق بشعره حني يسعى إىل بلوغ حد من النضج الذي يضع مهما يف املستوى 
، وهذا ما جيعل من املمارسة النقدية الذاتية عند )1("عمله اإلبداعي فيه ليقدمه مطمئنا إىل متلقيه

الشاعر ال تتعدى حدود التقومي الذايت للناتج اإلبداعي لديه، قبل أن يصدر إىل الناقد احملترف أو 
فليس الشاعر يف ذلك مبختلف عن أي شخص آخر يريد لعمله بلوغ حالة من "،األكادميي

اجلودة والقبول يف حدود أوسع، يف قناعته الشخصية؛ ألنه يطمح إىل نيل رضا اآلخرين  
  .)2("وإعجام

و هناك طائفة أخرى من الشعراء مل تكتف ذا املستوى من النقد أو التنقيح الذايت 
ت على اقتحام فضاءات النقد والتنظري ضمن حركية مثاقفة واسعة اآلفاق لكتاباا، وإمنا عمل

تتطلع حنو خلق أمنوذج من الكتابة املدعمة بالطروحات التنظريية، املواكبة للراهن اإلبداعي يف 
شىت متظهراته، ووفق سياقات وأيديولوجيات آمنوا ا، وجعلوها منطلقا فلسفيا للعملية 

إىل تقدمي أفق من الكتابة النقدية اليت تعكس وعيا "معا، من خالل سعيهمالتنظريية والتقوميية 
، خاصة عندما ابتعد )3("الشعراء النقاد: وخربة وثقافة جعلتهم مؤهلني لوصف خاص م هو

نقدهم عن الرؤيا الذاتية املتفردة لألشياء، وأخذ طابعا رؤيويا مشتركا، ساعد يف تغذيته ظهور 
                                         

،  2000اقدا ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، الخطاب اآلخر ، مقاربة ألبجدیة الشاعر ن. ـ حداد،علي   (1)
  . 16ص 
  .ـ المرجع نفسھ والصفحة نفسھا   (2)
  .ـ  م ن ، ص ن   (3)
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عددا من األدباء الذين ميارسون الكتابة والتنظري، انطالقا من قواسم اجتاهات أدبية جتمع 
وقد جتلى ذلك يف األدب احلديث عند مجاعة الديوان، ومجاعة أبولو، وأدباء املهجر، . مشتركة

مالمح فكرية وفنية "فأضحت هلم. العرب، ومجاعة شعر ومجاعة الفن واحلرية أو السرياليني
العصرية، مل تقف عند املوروث العريب وحده، بل استطاعت أن واضحة، ومستوى من الثقافة 

تنظر إىل ما عند الغرب من مذاهب واجتاهات، وتستعني جبوانب منها لتقدمي رؤية جديدة 
  .)1("تستوعب التجربة العصرية 

لقد استطاع الشاعر الناقد، يف تقديري، أن يقرأ اللحظة الشعرية اهلاربة من الواقع ضمن 
القات الفكرية والثقافية واالجتماعية، ويكون وعيه النقدي يف إطار هذه العالقات نسيج من الع

فرد ينسج "فالشاعر. ذاا، حىت ولو أضحى أكثر تأدجلا من الناقد األكادميي احملترف ذاته
عالقات تفاعلية مع جمتمعه، وبيئته، يف وقت وزمان حمددين، وبوحي هذه العالقات يواجه ما 

ئق يف سبيل حتركه الفاعل احلر ، معتمدا ما يتيسر له من وسائل ذاتية يعترضه من عوا
وموضوعية، ومن خالل هذه املواجهة تتضح الرؤيا، ويتبلور موقفه ، ألن الرؤيا واملوقف، ليسا 
سوى تعامل الشاعر مع ما يعترضه من عوائق، تعامال صراعيا لكي يحقق وجوده اإلنساين 

  )2(".يف موقف الذي ال يكون إالّ وجودا
والواضح مما سبق أن الشعر، يف تقديري، ال يقف عند عتبة الرؤيا وتوليد املوقف النابع 
عنها، ألنه لوكان كذلك ملا احتاج الشاعر إىل طرح مواقفه النقدية خارج إطار التشكيل 

 هلذا أعتقد أن بناء املوقف النقدي عند الشاعر جيب أن ينطلق من. اإلبداعي الشعري ذاته
تشكّل املشروع االجتماعي يف وعي الشاعر أوالً، وعليه تبىن فلسفة التنظري للشعر باعتباره حالة 

فبالرغم من أن الكتابة اإلبداعية الشعرية هي كتابة تنطلق من آليات فنية ومجالية . اجتماعية
ة من التمييز سامية، إالّ أننا ال ميكن أبدا أن ننكر اجتماعية هذه الكتابة حىت ولو امتلكت نسب

واالستقاللية، فالعالقة بني رؤيا الشاعر والوسط االجتماعي، ليست عالقة انعكاس آيل، ألن 
  .العمل الشعري ال يتحقق إالّ بعملية إدماج بني الشخصي واالجتماعي أو الفردي والعام

 وقد ساعدت ثقافة االلتزام يف اخلمسينات من القرن املاضي يف بناء املوقف النقدي عند
الشاعر العريب، خاصة عندما تبلور املشروع الواقعي يف إطار واقعية عربية متميزة جراء جمموع 
                                         

  .   28الخطاب اآلخر ، مقاربة ألبجدیة الشاعر ناقدا ، ص . ـ حداد،علي   (1)
  . 190الحداثة الشعریة العربیة ، ص . ـ أبوجھجة ، خلیل   (2)
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املبادئ "األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية، حيث أضحى الشعراء الواقعيون يعلنون
وب الوطنية والقومية واإلنسانية، فيطالبون بتحرر األوطان من املستعمر ووحدا، وحترر الشع

من التخلف احلضاري املزري وضتها، إىل مستوى عصر الذرة وهم يعتنون باجلانب املادي 
  .)1("للفرد ويتطلعون إىل غد أمثل تسود فيه العدالة االجتماعية بني املواطنني

وكان هلذا املوقف الواضح أن جتلى املشروع النقدي اخلمسيين والستيين عند الشاعر  
الواقعية، عرضه الدكتور خليل أبوجهجة يف القراءة  اء من اإليديولوجيالعريب املعاصر، يف فضا

  : اآلتية
لقد حفل النقد بعدة نظريات إزاء املوقف الذي على الشاعر أن يتخذه يف مواجهة "

  :اتمع واحلياة والكون وتفرعت تلك النظريات يف عدة اجتاهات أبرزها
ü  اجتاه يدعو إىل األدب اهلادف امللتزم.  
ü جتاه يقبل االلتزام يف النثر ويرفضه يف الشعر ا.  
ü  2(."اجتاه ثالث يرفض االلتزام بنوعيه ويدعو إىل مذهب الفن  للفن(   

إن تشكّل املوقف النقدي عند الشاعر العريب املعاصر وفق فلسفة وإيديولوجية االجتاه 
وإثرائها، حبكم األول مثال، سوف يقود الشاعر مباشرة إىل تبين مواقف اجتماعية مؤدجلة 

الواقع السياسي املسيطر على الساحة، هلذا تصدر إبداعاته عن التزام بالنظرية االجتماعية 
وسائل بناء احلياة اإلنسانية وحتسينها، ولذلك فإن عليه أن  وسيلة من لديه فيغدو املوقف

  )3(."يواجه الواقع بدل أن يهرب منه، وأالّ ينظر نظرة فردية دون رؤية مجاعية
قد كان الزدهار النقد اإليديولوجي أثر كبري يف بناء معامل نظرية نقدية موازية و

ضرورة االلتزام "املاركسيون"لإلبداع الشعري عند الشاعر العريب املعاصر، خاصة بعدما أكد
الواقعية  –ويستند املاركسيون يف بلورة نظريتهم النقدية . الفين واإلبداعي والنقدي

بادئ اإليديولوجية للنظرية املاركسية اليت ترى أن العمل األديب جزء على امل –االشتراكية 
من البنية الفوقية اليت حتكمها عالقات دياليكتكية مع بنية اتمع التحتية، مع التأكيد أنَّ 
العمل الفني تركيب معقد جدا، وله نوعية خاصة، وأننا قد نكشف مالمح الصراع الطبقي 
                                         

  . 332المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر ، ص . نسیب  ـ نشاوي ،  (1)
  . 191الحداثة الشعریة العربیة ، ص . ـ  أبوجھجة ، خلیل   (2)
  . 331المرجع السابق، ص . ـ نشاوي ، نسیب   (3)
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هلذا كان دور الشاعر يف هذا . ري ممكن فقط يف الصراع الطبقييف الفن، لكن تفسريه غ
السياق هو العمل على جعل تلك العالقة الدياليكتكية عالقة اجتماعية سليمة، ال تعكس 
مالمح الصراع الطبقي فنيا، وإمنا حتاول أن ترتقي بالربوليتاريا إىل الفن، ولكن ضمن سياقه 

   )1(. املؤدجل 
وس الشعري بعد احلرب العاملية الثانية، يدرك مباشرة أن املوقف ولكن املتتبع للملم

ولكن وفق قراءات خمتلفة لاللتزام من جهة . النقدي عند الشاعر قد تشكّل يف فضاء االلتزام
فإذا كانت الواقعية االشتراكية العربية هي القراءة املتجسدة . وللواقعية من جهة أخرى

ليمينية والواقعية االنتقادية مها أيضا واقعيتان الزمتا املخاض إبداعا وتنظريا، فإن الواقعية ا
الفكري عند الشاعر العريب املعاصر، وأضحت كل واحدة منهما فلسفة قائمة بذاا يتغذى 

) السلفيون(خاصة عندما راح اليمينيون . منها التنظري الشعري عند الشاعر العريب املعاصر
بعث املستقبل وفق موقفهم من املاضي، وهذا عكس يستقرئون املاضي إلحياء احلاضر، و

النظرة االشتراكية املاركسية اليت تقوم على استقراء احلاضر لدخول املستقبل يف إطار قيم 
فمن هذه النقطة املغتربة عن واقع احلياة العربية بكل موروثاا انطلق "أيديولوجية وضعية، 

فقد أدرك هؤالء أن جوهر املبادئ االشتراكية اليمينيون يف وضع األسس اخلافتة لواقعيتهم، 
املتمثلة يف العدالة االجتماعية، واالرتقاء باإلنسان، والقضاء على اآلفات االجتماعية، مبادئ 
سبقت إليها العقيدة اإلسالمية منذ قرون، واألحق م إحياؤها يف إطار واقع جديد ينبع من 

التمسك بالشريعة اإلسالمية على أساس "إىل فبدأت الدعوة. بعث املبادئ واألسس الدينية
أن تطبيقاا العملية حققّت ما تنشده اإلنسانية من قيم حضارية متقدمة على الشعوب 

  .)2(..."ااورة والعهود السابقة
أما قراءة الواقعية االنتقادية للمشهد االجتماعي العريب، فهي قراءة انطلقت من نقد 

ية معا، ويف انتقاد السلوك النمطي لدى أتباعهما، وميثل هذا الواقعية االشتراكية والسلف
االجتاه يف الكتابة جمموع الشعراء الذين انطلقوا يف تنظريام وإبداعام من أعلى مراتب 

                                         
  .  15، ص  1980، دار الفارابي ،بیروت، 1األدب الجدید والثورة ،ط. ـ ینظر كروب ، محمد   (1)
  . 332المدارس األدبیة في الشعر العربي المعاصر ، ص . نشاوي ، نسیب  ـ  (2)
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الواقعية لتبىن االلتزام الذايت املتحرر من كل أشكال القيود السلفية واإليديولوجية، بعد 
  )1(.شعارات واملكبل بفلسفتها رفضهم منط األديب املقيد بال

وقد فصل الدكتور خليل أبوجهجة يف الطرح السابق حني قسم املوقف الشعري يف 
لبنان مثال ضمن الرؤية النقدية الشاملة يف مرحليت اخلمسينات والستينات إىل قسمني 

  :رئيسيني مها
من شعراء  اجتاه ال يلتزم نظرية ذات أبعاد أيديولوجية حمددة وهو حال الكثري §

جملة شعر أمثال أدونيس، ويوسف اخلال، وخالدة سعيد، وجربا إبراهيم 
  . جربا

واجتاه يصدر عن مذاهب نقدية أيديولوجية واضحة املعامل خصوصا مذهب  §
  )2(.النظرية الفنية واألدبية للفلسفة املاركسية اللينينية ) الواقعية االشتراكية(

    
ري األيديولوجي هم الذين قادوا حركة التنظري للشعر،  من هنا أعتقد أن شعراء االجتاه غ  

ليسوا بعيدين "انطالقا من قناعتهم الفكرية والفلسفية البعيدة عن االلتزام األيديولوجي، ألم
، وال من نظريات الغرب الفلسفية ...عن املذاهب األدبية األوروبية من رومنطيقية ورمزية

ود للثورة الفرنسية مببادئها اليت دعت إىل النضال قوميا والسياسية واالجتماعية، خصوصا ما يع
  .)3("وإنسانيا ضمن شعارات احلرية واملساواة والعدل

فمن نتائج االحتكاك بالثقافة الغربية يف عاملنا اإلبداعي بروز ظاهرة الشاعر الناقد الذي    
شعرية، تضع ضمن حياول جاهدا أن يؤسس يف تنظرياته وإبداعاته معا ملدرسة يف الكتابة ال

ويرجع هذا يف حتليلي إىل تقمص . فلسفتها أسباب الكتابة وقواعدها وأصوهلا واستشرافاا
الشاعر العريب املعاصر دور املثقف املتميز يف عصره شأنه يف ذلك شأن شعراء أوروبا يف القرن 

كان "وإمنا التاسع عشر والقرن العشرين، الذين مل يكتفوا بدور املنشدين الفطريني للشعر

                                         
حركة الشعر الحدیث في سوریا من خالل أعالمھ ، دار المأمون للتراث ، دمشق . بسام ، أحمد ساعي : ـ ینظر  (1)

  . 384 – 380، ص  1978
في األدب  رحث مقدم لنیل درجة الماجستیالواقع والمتخیل في شعر نزار قباني ،ب. بوھرور حبیب . ویراجع أیضا  -

  38- 32، ص 2000،قسم اللغة العربیة وآدابھا،جامعة منتوري ،قسنطینة  تالعربي المعاصر،كلیة اآلداب واللغا
  .  199الحداثة الشعریة العربیة ، ص . ـ أبوجھجة ، خلیل   (2)
  . 204ــ المرجع نفسھ، ص   (3)
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أكثرهم من مثقفي عصرهم البارزين، وتظهر قصائدهم كأا التطبيق املمكن لتبنيهم أو 
لريادم موجات جديدةً، ولقدرم على احتواء األفكار والنظريات والفلسفات اليت     

 .)1("عاصرم 
لشاعر وتشري األستاذة فاطمة احملسن إىل نقطة مهمة، مفادها أن املوقف النقدي عند ا  

  :العريب املعاصر، قد سبق تطبيقاته الشعرية أو على األقل مل يتماشى مع املمهدات النقدية تقول
إن منظري الشعر من الشعراء العرب، يف الغالب، هم األقل حظا يف النجاح الشعري، عدا "...

 رائد احلداثة أدونيس ونازك املالئكة يف جناحها النسيب، ولدينا أمثلة بارزة وبينها أمني الرحياين
األدبية العربية وواضع أصول الشعر املنثور، ومل تكن خالصة جهوده التطبيقية يف ديوان 

إالّ الدليل البين على فشل الشعر الذي حياول قبل األوان استباق املمهدات املمكنة ) الرحيانيات(
النقاد من مدرسة ومل يبق يف ذاكرة األدب الكثري من شعر الشعراء . لظهور املوجات اجلديدة

الديوان، ويصدق هذا التصور على شعر جربا إبراهيم جربا الحقا، ويوسف اخلال وسلمى 
  .)2(..."اخلضراء اجليوسي وحىت حممد بنيس

وأعتقد أن ما ذهبت إليه األستاذة فيه جانب كبري من الصحة، خاصة إذا ما وقفنا على 
واليت أبطأت بصمودها هذا حركة احلداثة الفكرية صمود املناهج النقدية التقليدية لفترة طويلة، 

واالجتماعية لعقود عديدة، ووضعت يف طريقها معيقات كثرية حالت دون وصوهلا إىل 
كان القرن العشرون مؤشرا "التكوينات االجتماعية، ونظمها، وبالتايل متثالا األدبية، فقد

وبالتايل املناهج يف قراءة الشعر، لتسارع عملية التبدل يف األفكار والنظريات والفلسفات 
فنشأت املدارس املتداخلة يف النقد وأسهم شعراء الغرب رمبا أكثر من نقاده حبمية يف بلورا، 

   )3(."فكان هلم الريادة يف تبين التطبيقات النقدية واملدارس الفرعية اليت ظهرت نتيجة هلا
ر تنظريا ثقافيا مر خالله مبرحلتني هلذا أضحى التنظري النقدي عند الشاعر العريب املعاص

  .مرحلة التلقي، ومرحلة االستيعاب : أساسيتني مها

                                         
 . ، مقالة ضمن موقع المدى على الواب والوصلة كاملة "لناقد ، القاعدة واالستثناءالشاعر ا." ـ المحسن ، فاطمة   (1) )1(

www . almada paper . com / Sub/06-146/p09. htm . 
  ـ  المرجع نفسھ ،والوصلة نفسھا  (2)
  ـ  م ن ، و ن  (3)
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بالنسبة للمرحلة األوىل، كان الشاعر يف تقديري يقف أمام الدياليكتكية الغربية موقف انبهار 
  تارة، وموقف املقلّد تارة أخرى، خاصة وهو يعي بإرادة أن دوره يف هذه املرحلة             

غري املستوعب لتلك النظريات  يساعد دور الشاعر املتلق"، فلقديهو دور املتلق - على األقل -
القصيدة احلديثة هي نتاج تثاقف مع . على إحداث الفجوة بني الشعر املثقف، والشاعر املثقف

الغرب قبل كل شيء، ولكنها مل تكن الربهان الساطع على ثقافة الشاعر احلداثية على 
  .)1("...األقل

أما مرحلة االستيعاب فقد أخرجت إىل الساحة الفكرية شاعرا ناقدا يتمثل معامل احلداثة 
العربية يف شىت مظاهرها، وأعتقد أن مرحلة بريوت يف اخلمسينات والستينات قد عملت على 
تشكيل مناذج من الشعراء النقاد؛ أمثال نازك املالئكة، وخالدة سعيد، وأدونيس،وجربا إبراهيم 

ويوسف اخلال، مث تلتها موجة إصدار البيانات الشعرية اليت بدأت يف العراق على يد  ربا،ج
الشعراء من جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية، أمثال نازك املالئكة يف مقدمة ديواا شظايا 

لعبد الرمحان "سريال"ورماد، ومقدمة ديوان توفيق صائغ اليت كتبها سعيد عقل، ومقدمة ديوان
ألسدي وأورخان ميسر، وامتدت إىل مرحليت السبعينيات وبداية الثمانينيات يف كتابات نزار ا

قباين النثرية وأدونيس، وصالح عبد الصبور وعبد املعطي حجازي، وحممد الفيتوري وحممد 
  .بنيس و عبد اهللا محادي وغريهم

احلر،  الشعر حركة البارزين، يف الشعراء من طلبت قد البريوتية" اآلداب" جملة وكانت
 وما عمومها يف احلر الشعر جتربة تقييم سياق الشعرية، ضمن جتربتهم عن شهادات يكتبوا أن

 مبثابة كان ما البارزين أقرانه جانب إىلمثال  الصبور عبد صالح فكتب. إجنازات من حققته

 يف "الشعرية يتجترب" كتابه البيايت الوهاب عبد أصدر إذ؛ *كاملة كتب عنها تفرعت اليت البذور
 الذي "الشعر يف حيايت" بكتاب املوايل العام يف الصبور عبد صالح به وحلق، م1968 عام بريوت

 حيايت: والفن املوقف عن" بكتابه القاسم مسيح وتبعهما، م1969 بريوت يف العودة دار عن صدر

                                         
 . ع المدى على الواب والوصلة كاملة مقالة ضمن موق" . الشاعر الناقد ، القاعدة واالستثناء." المحسن ، فاطمة   -  (1) )2(

- www . almada paper . com / Sub/06-146/p09. htm .  
وذلك "الشعر في تجربتي" . .البیان الشعري لصالح عبد الصبور في مجلة اآلداب البیروتیة والموسوم بـ: ینظر   *

 .، ومما جاء في الشھادة 1966 ارسم في "المعاصر العربي الشعر" عن الخاص "اآلداب" مجلة عدد صدور بمناسبة
 وھبت وقد .أجلھ من وتنذر لھ توھب بشریة حیاة دیستنف بأن جدیر،وحدذ، الشعر قول أن ـ قلة وھم ـ یظنون ممن أنا "

  . 1966مجلة اآلداب ،عدد مارس ،... ."األمد ذلك منذ حیاتي الشعر
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   كتابه صدرفأ طويال أدونيس يتأخر وملم، 1970 نفسها الدار عن صدر الذي "وشعري وقضييت

  "الشعر مع قصيت" بكتابه قباين نزار به وحلق آرائه خالصة محل الذي 1972 "الشعر زمن"
بفنه،  املعاصر الشاعر وعي تغري على دالة اخلمسة، املتتابعة، عالمة الكتب هذه وكانت، 1973

 وأداة ظيفةوو ماهية، بفنه ناحية، وعالقته من بالسابقني عالقته يف املغايرة هذه على وإحلاحه

 وقد .أخرية ناحية من يستقبل الذي واتمع يتلقى الذي بالقارئ ثانية، وعالقته ناحية من

 يريظتنال الوعي حيتلها أخذ اليت املتميزة املكانة سياقاا، عن جتاوبات العالقة، يف هذه كشفت
 من مائزاً جانباً صبحأ حنو معها، على تهعالق ويف اإلبداعية املمارسة موازاة ، يفاملعاصر للشاعر

 إىل نفسه، وحتوله على الوعي هذا انقسام حيث من وذلك. مكوناا من ومكونا احلداثة وعي

 حضوره إىل يتطلع الذي اإلبداعي الفعل تأمل ذلك يف يستوي ، حيثله ومفعول للتأمل فاعل

 املبدع به يربر الذي التنظريي التأمل خارجه، أو العامل حضور إىل يتطلع الذي بالقدر الذايت

 وأولوية الوجود حق مينحها مبا املغايرة هذه مغايرته، ومؤسساً عن اإلبداعي، مدافعاً فعله مسار

 بأن جدير هو الذي الشعر عن الصبور عبد صالح كلمات تضيئه منظور من وذلك، احلضور

  .بأكملها حياة له توهب
رة، وضمور حمفزات اجلدل ومنابر النشر احل*وباحنسار دور االت األدبية الفاعلة  

ولكن هذا الدور يبدو اآلن يف تفاعل جديد، . تراجع مشروع الشاعر الناقد"واملعارك األدبية، 
نتخيل أن أسبابه ختتلف عن السابق فليس هناك مؤشر بديل على توفر منابر النشر األديب اليت 

اخلمول والتعب والتشتت ويف جتمع املواصفات السابقة، كما أن احلياة األدبية العربية يشوا 
  )1(."الظن أن الشاعر يف دوره اجلديد جيد بعض العزاء بسبب احنسار مكانة  الشعر

مما سبق عرضه أستطيع أن أحدد ثالثة أسباب رئيسة لتفاعل مشروع الشاعر الناقد يف 
  :الشعرية العربية ضمن السياق االجتماعي أوجزها  على النحو اآليت

لعريب بعد احلرب العاملية الثانية، وما أفرزته السيطرة الواقع السياسي ا -  أ
االستعمارية من مشكالت ومهمات وقضايا، تطلبت إعالء املوقف وصياغته 

 . الطروحات حىت ولو كان ذلك ضمن فضاءات فنية وإبداعية 

                                         
  .الخ ...الشعرشعر ، اآلداب ، حوار ، مواقف ،ألف باب، فصول ،: مجالت مثل *

 . مقالة ضمن موقع المدى على الواب والوصلة كاملة . الشاعر الناقد ، القاعدة واالستثناء . ـ  المحسن ، فاطمة   (1)
www . almada paper . com / Sub/06-146/p09. htm  
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الواقع االجتماعي املتخلف اقتصاديا، وانعكاسات ذلك على البنية الفكرية  - ب
اجلهل، والتخلّف جلّ األقطار العربية وكان الشاعر يرى  االجتماعية حيث عم

يف هذا الواقع تكريسا للسياسات االستعمارية البائدة، من هنا وجب إعالء 
 .املوقف ضمن أطر نضالية إلزامية تارة وملتزمة تارة أخرى

والدة فعل املثاقفة التفاعلية مع اآلخر يف إطار االلتقاء بالفلسفات             - ت
والتفاعل معها وخباصة مع تلك اليت غزرت على "ريات األدبية العامليةوالنظ

الساحة العربية، مع بدء السيطرة االستعمارية على بالدنا، واتساع االحتكاك مع 
ومع تعدد االجتاهات السياسية . العامل اقتصاديا، وسياسيا، وحضاريا، وثقافيا

  )1(."واألدبية على الساحة العربية  ةواأليديولوجي
 
 :مربرات الكتابة النقدية عند الشاعر §

إلدراك مربرات الكتابة النقدية التنظريية عند الشاعر العريب املعاصر، جيب الوقوف عند 
خاصة إذا . عالقة الشاعر بالنقد من خالل ضبط موقف هذا األخري من العملية النقدية ذاا

العمل اإلبداعي قادر على إبراز رؤيته "جند أن ) عند الشعراء(علمنا أنه يف كثري من احلاالت 
  )2(."النقدية يئة أفضل مما هو احلال يف التنظري هلا 

، من ضرورة احلكم على األثر )النقد(ينطلق موقف الشعراء يف النظر إىل العملية النقدية 
من عاناها، أي إعالء التجربة الشعرية عند الشاعر إعالء يصل إىل  انطالقا من وعي اإلبداعي

فاملبدع وحده أقدر من سواه على فهم دقائق التجربة اإلبداعية، وهذا ما قاله . درجة التنظري
، "إمنا يعرف الشعر من يضطر إىل أن يقول مثله: "كبار شعراء العربية قدميا، فبشار بن برد يقول

  )3(" إمنا يعرف الشعر من دفع إىل مضايقته: "وقال أبو نواس
س  -زمن ليتناوهلا الشاعر والناقد واملفكر اإلجنليزي الشهري توتترسخ هذه الرؤية عرب ال

، ففي الفصل املوسوم بالنقد الكامل، يتناول م1920الصادر عام " الغابة املقدسة"إليوت يف كتابه 
إليوت قضية الشاعر الناقد بالدراسة حني رأى أن الشاعر وحده القادر على اإلبداع واخللق،  

يضا على تغيري التجربة الشعرية، يقول متحدثا عن نفسه يف مقام مقالة ألنه هو وحده القادر أ
                                         

  .  194الحداثة الشعریة العربیة ، ص . ـ أبوجھجة ، خلیل   (1)
  .  29اآلخر، ص  الخطاب. ـ حداد ، علي   (2)
  . 30ـ المرجع نفسھ ص   (3)
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أن الناقد الشاعر (لقد ألزم كاتب هذه املقالة نفسه ذات مرة بقول مؤداه،: "سبق أن حررها
وهو اآلن مييل إىل االعتقاد بأن النقاد التارخييني والفلسفيني، من ). ينقد الشعر لكي خيلق شعرا

واألرجح يف املوقف السابق . )1(..."ليهم ببساطة اسم املؤرخني والفالسفة األفضل أن يطلق ع
أن إليوت ينظر إىل الشاعر كشخص ثنائي اإلحساس، وأن املدركات لديه تنطلق أوال من وعي 

ومبا أن احلساسية نادرة وغري شائعة ."ما قدمه كمبدع املادة املبدعة مث تتجه حنو استنكاه
نتظر أن يكون الناقد والفنان املبدع الشخص نفسه يف كثري من ومرغوب فيها فإن من امل

   )2(."األحيان
من هنا كان النقد عند إليوت ما صدر عن تفاعل حساسية اإلبداع واخللق عند الشاعر 
مع حساسية قراءة املادة املُبدعة ضمن إطار عملّي جاد هو القدرة على استيعاب التجربة 

لكامنة بني سطور األثر اإلبداعي، ألن الناقد التقليدي حسب إليوت الشعرية، ومقاربة الرؤيا ا
ومرة أخرى جند أن : "ال يستطيع أن يقف على هذه الثنائية يف احلساسية اإلبداعية يقول

أي الناقد الذي يكتب ليشرح اجلديد أو لينقل درسا ما إىل ممارسي  –اخلالص"التكنيكي"الناقد
إنه قد حيلّل مدركات . ناقدا إال باملعىن الضيق هلذه الكلمةال ميكن أن يدعى  –أحد الفنون

حسية، أو وسائل إثارة مدركات حسية، ولكن هدفه حمدود، وليس هو املمارسة املرتهة عن 
  )3(...  ."الغرض للعقل، إن ضيق اهلدف يسهل رصد مزية العمل أو ضعفه
ائية الشاعر الناقد الذي يولّد إن اإلبداع من هذا املنظور اإلليويت ال يكون إالّ ضمن ثن

فثمة دائما اجتاه "من املادة املبدعة دالالت جديدة تكون هي املنطلق يف بناء إبداعات أخرى، 
إىل التشريع أكثر منه إىل البحث، اجتاه إىل تنقيح القوانني املقررة، بل قلبها، ولكن دف إعادة 

  .)4(..." ي يكون مكرسا للبحث متاما البناء من املواد نفسها، والذهن احلر هو ذلك الذ
يف معرض حديثه عن آليات حتليل القصيدة بالنسبة للناقد حني ملس "رتشاردز"وهذا ما أشار إليه

حيكم على التجارب أي احلاالت الذهنية، ومع ذلك غالبا ما "عادة ما) التقليدي(أن الناقد 
ا، فليست لديه فكرة واضحة عن يكون جاهال دون مربر بالشكل العام للتجارب اليت يعىن 

وأقرأ بني سطور . )5("العناصر اليت تتألف منها التجارب وال عن مدى أمهية كل عنصر منها
                                         

المختار من نقد ت س إلیوت ،اختار وترجمة وتقدیم ماھر شفیق فرید ، تصدیر جابر عصفور  . ـ ماھر شفیق فرید   (1)
  .  106،  105، ص ص  2000، القاھرة  1المجلس األعلى للثقافة ج 

   52، ص  1974، دمشق ، شباط 144معة ، مجلة المعرفة،العدد النقد الكامل ، ترجمة خلدون ش. ـ إلیوت ، ت س   (2)
  .  103ص  1المختار من نقد ت س إلیوت، ج . ـ ماھر شفیق فرید   (3)
  . 104،  103ـ المرجع نفسھ ، ص ص   (4)
جعة مبادئ النقد األدبي وعلم الشعر ، ترجمة وتقدیم وتعلیق ، محمد مصطفى بدوي ، مرا. أ . ـ ریتشاردز ، أ   (5)

  .  165ص .  2005، المجلس األعلى للترجمة القاھرة، 1لویس عوض وسھیر القلماوي ،ط
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ريتشاردز أنه ال يدعو إىل إلغاء دور الناقد وإمنا يدعو اىل إعطائه فرصة الوقوف على التجارب 
هلذا طالب بدراسة . عند الناقد ذاته األقرب إىل ذاتية الشاعر املبدع، منها إىل املتخيل الذايت

مفصلة ألحداث التجربة الفنية والشعرية حىت نتمكن من إزالة الكثري من األفكار اخلاطئة اليت 
قد يكون من املفيد جدا أن نعرض هنا صورة : "..ميكن أن يسقطها الناقد على األثر اإلبداعي

هدة لوحة فنية، أو قراءة قصيدة من ختطيطية لألحداث الذهنية اليت تتألف منها جتربة مشا
القصائد، فإننا إن فهمنا الشكل أو النظام الذي فيما يبدو تأخذه التجارب، فقد يؤدي ذلك 
على األقل إىل زوال بعض األفكار اخلاطئة اليت حتّد بدون مربر من الفائدة اليت جينيها بعض 

  )1(."األفراد من آراء بعض آخر
الشاعر على أنه الشخص الوحيد الذي بإمكانه إدراك جتاربه من هنا نظر ريتشاردز إىل 

إدراكا دقيقا، مع إمكانية صياغة هذا اإلدراك خارج إطار التجربة األوىل أي اإلبداع شعرا، إىل 
إذن فسر قدرة الشاعر غري العادية على استرجاع جتاربه "..جتربة ثانية أساسها اإلبداع نقداً، 

التجارب أثناء معاناته هلا تتسم بقدر من النظام أكثر من العادي  يف أن هذه -إىل حد ما -هو
ويرجع ذلك إىل كون الشاعر يتميز بقسط غري عادي من اليقظة، فتنشأ يف ذهنه عالقات ال 
تظهر يف ذهن الرجل العادي الذي يتصف باجلمود، الذي ال تتداخل دوافعه حبرية، وعن طريق 

  .)2(.."قدرة على استرجاع أكرب كمية من املاضي مىت ما شاءهذه العالقات األصلية تتسىن له ال
  

وانطالقا من حث الشاعر ذاته على اكتساب ملكة التجربة النقدية نادي الكثري من 
، ألن الشاعر أو )امللكة الشعرية وامللكة النقدية(النقاد والشعراء إىل عدم اجلمع بني امللكتني 

تاباته اليت خترق أسوار الزمن، عكس امللكة النقدية اليت األديب يف نظرهم يرتقي إىل اخللود بك
ألن "عادة ما ترتبط بالراهن الفكري واالجتماعي والفلسفي اليت قاربت خالله العمل اإلبداعي، 

  . )3("ممارسة النقد ال تشكل عندهم قيمة مهمة لشخصية الشاعر وال متنحه متيزا ذا بال
الكاتب أن يكتفي بدوره ورسالته حىت ال يكون ظال من "جورج شتاينر"ففي هذا الشأن طالب

حني يلتفت الناقد وراءه ال يرى سوى ظله التابع، فمن يرضى أن يكون : "لذاته املبدعة قال

                                         
  . 165مبادئ النقد األدبي وعلم الشعر،ص. أ . ـ ریتشاردز ، أ   (1)
  . 235ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
 . 31، 30الخطاب اآلخر ، ص ص . ـ حداد ، علي   (3)
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اإلجنليزي حني صرح " ورد زورث"واملوقف ذاته نادى به. )1("ناقدا إذا استطاع أن يصبح كاتبا
، النقد ملكة من ملكات العقل أحطّ شأنا من ليست القدرة على النقد عندي قيمة كبرية"أنه

  )2("ملكة اخللق واإلبداع 
ومن مربرات الكتابة النقدية لدى الشاعر أيضا تلك الرغبة يف التعبري عن الرؤيا يف إطار 
حضاري وثقايف تفاعلي، يكون الشاعر هو حمور العملية اإلبداعية ذاا من خالل استجابته 

مشروع األنتيليجانسيا النخبوية، اليت جيب أن تقود حركية   ملؤثرات حضارية جديدة، وفق
يستدعي حتديد الرؤيا على حنو يعكس وضوحها وصواب منطلقاا "وهذا من شأنه أن . اتمع

غري أن هذا . وجييب عن األسئلة اليت قد تثار من دون أن يقدم النتاج اإلبداعي إجابة جلية عنها
تلفة ، تستحضرها ذاكرة الشاعر على حنو أو آخر عند املمارسة التوجه يبدو حمكوما مبربرات خم

فالنقد كملكة مكتسبة مل تتفاعل عند الشاعر، يف تقديري، إالّ بعد مرحلة من . )3("النقدية
  .النضج يف اإلبداع أرادها الشاعر أن تكون مرحلة تشكّل املوقف يف قالبني إبداعي ونقدي

ا بارزا للغاية، يف حث الشاعر على ختطي األمنوذج     وقد لعبت فلسفة احلداثة دور
إىل "ورفض النمط السائد من خالل البحث عن سبل جديدة للتشكيل والصياغة، فاندفع الشاعر

تقدمي رؤيته والدفاع عن اجلديد الذي توصل إليه؛جند ذلك يف مرحلة ظهور الرومانسية اجتاها 
وهم دعاته واملدافعون عنه الذين )ليوودزورث، وكولردج وشي(أدبيا جديدا، كان شعراؤه

ماالرميه، وفالريي (ومثل ذلك جنده عند أصحاب املذهب الرمزي مثل . أرسوا له مساراته
لريد على ما تعرض له الشعر ) دفاع عن الشعر(كتابه )م 1822ت (فقد نشر شيلّي ..)...

  . )4("والشعراء من انتقادات بدعوى أن الشعر قد ذهبت فائدته
إا مرحلة حيتوي فيها . ت الرؤيا، يف تقديري، أوسع من القصيدة وأبعد غوراهلذا أضح

الشاعر القصيدة ولكن من دون أن حتتوي هذه األخرية الرؤيا؛ ألا ال ميكن أن حتتوي رؤياها 
   )5(.وإمنا يتذكر وهو يقرأ القصيدة فقط، ومع كل سطر منها هذه الرؤيا الواسعة  األبعاد

                                         
دمشق        1966أیلول  55، ترجمة محي الدین صبحي ، مجلة المعرفة العدد " نیةالمعرفة اإلنسا. "تشاینر، جورج  -  (1)

  .  57ص 
، مجلة عالم الفكر، العدد الرابع ، ینایر فبرایر  "میخائیل نعیمة ناقدا أدبیا" ـ ورد زورث ، نقال عن مناف منصور ،  (2)

  . 216، ص  1977مارس، الكویت 
  . 33، ص  الخطاب اآلخر. ـ حداد ، علي   (3)
  . 34ـ المرجع نفسھ ، ص   (4)
  . 161الحداثة الشعریة العربیة ، ص . أبوجھجة ، خلیل . ـ ینظر   (5)
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فع الشاعر إىل كتابة النقد، وصياغة التنظري النقدي قبل كل شيء يقينه ومع هذا يبقى دا
. بامتالكه مؤهالت معرفية وثقافية واسعة، تسعفه لتقدمي مستوى مهم من التنظري النقدي

يتداخل يف أبعاد جتربته اإلبداعية، حينها تسقط، يف تقديري، أسبقية الكتابة اإلبداعية عن 
وتصبح الكتابة كتابة تزامنية يتداخل فيها ما هو إبداعي مبا هو . الكتابة أو التنظري النقدي

حينما عدت إىل نظم القصائد كان : "وهذا ما صرح به بول فالريي قائال. منهجي أو فكري
ال تستطيع إالّ أن تظهر،  - اليت أصبحت جوهرية بالنسبة إيلّ - الفكر واملناهج وطريقة التفكري 
وقد ظهر هذا التزامن بني الكتابتني عند الشعراء الرواد . )1("يبوإالّ أن تعمل يف نتاجي األد

العرب من خالل اعتمادهم كتابة مقدمات تنظريية لدواوينهم الشعرية أو إصدار بيانات شعرية 
تتضمن مواقفهم من طريقة التشكيل اجلديدة، أو كتابة مؤلفات كاملة يشرح خالهلا الشاعر 

  . الرؤيا ويعرض وسائل التشكيل
  
 :وسائل عرض املوقف النقدي عند الشاعر  §

من املعروف أن للناقد احملترف وسائل وآليات طرح املوقف النقدي األكادميي أساسها 
هذه الوسائل يشترك فيها إىل جانب الناقد احملترف، الناقد . الكتب والدراسات واملقاالت

انتقاء املختارات الشعرية الشاعر أيضا، ويتجاوزها إىل وسائل أخرى مثل نقد الشعر شعرا، و
سواء من شعره أومن شعر غريه من الشعراء، إضافة إىل جمموع املقابالت واحلوارات والنقاشات 
والسجاالت الفكرية واألدبية اليت عادة ما تطرح خالهلا املواقف واألفكار النقدية حول خاصية 

  . من خصائص الشعر والكتابة 
ل القدمية اليت متظهر خالهلا التنظري النقدي عند إن نقد الشعر شعرا يعد من األشكا

أول أمثلته البارزة،  فهي تقدم غزوا نقديا لعامل الشعر )فن الشعر(ولعل قصيدة هوراس "الشاعر
وقد اختط هوراس ا مسارا نقديا استمر طويال بعده، جنده . *أو أقدم حتالف بني الشعر والنقد

  )2(".لبوب) مقالة يف النقد(والو، ولب) فن الشعر(لفيدا و) البوطيقا(يف 

                                         
  .  8دمشق، د ت، ص . الخلق الفني ، ترجمة بدیع الكسم ، منشورات الرواد . ـ فالیري ، بول   (1)

  .  1947رف ، القاھرة ھوراس ، فن الشعر ، ترجمة لویس عوض ، دار المعا: للمزید  ینظر   *
  . 35الخطاب اآلخر ، ص . ـ حداد ،علي   (2)
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وأعتقد أن اعتماد الشاعر مالزمة النظم حىت وهو يف مرحلة النقد والتنظري يرجع إىل 
طبيعة الشاعر الراغبة دوما يف أن تظهر للمتلقي قدرا على صياغة النقد شعرا، األمر الذي 

فالشعر التعليمي يهتم حبقائق "يا، يعطي املادة التنظريية بعدا تعليميا أكثر من كونه بعدا رؤيو
معينة يريد للمتلقي معرفتها وترديدها، يف حني أن ما يقدمه الشاعر من نقد منظوم غالبا ما 

  .)1(" يشري إىل رؤية ذاتية لصاحبه وحده، وحيتمل الصدق أو سواه
ل أما املختارات الشعرية فهي متثل انعكاسا ثانيا للرؤية الشعرية عند الشاعر، من خال

مراجعة شعر عصره أو العصور املاضية،  وإسقاط قناعاته وطروحاته عليها، وإعادة قراءة هذه 
املختارات قراءة تنطلق من احلاضر لفهم املاضي، فذلك هو الشأن يف كتابات الشعراء الصعاليك 

لقد أضحت املختارات . والشعوبيني، وكتابات شعراء عصبة اان يف العصر العباسي وغريه
شعرية وسيلة نقدية بامتياز، حتقق لدى الشاعر الذي يقوم بعرضها طريقة يف رؤية الشعر ال

  .)2(وتقدميه، حيث خيتزل الشاعر وعي عصره النقدي من خالل خمتاراته
ثالثة أجزاء "(ديوان الشعر العريب"ولنا يف خمتارات أدونيس أفضل مثال، ابتداء من

يف العصر احلديث وبعض من جمايليه كمختارات ، وخمتارات من شعر بعض الشعراء )مقدمة+
، وخمتارات من شعر شوقي          )م1962(من شعر السياب، وخمتارات من شعر يوسف اخلال 

ولإلشارة أن مجيع هذه املختارات وغريها ). م1983(، وخمتارات من شعر الزهاوي )م1982(
ؤالء الشعراء واملبدعني بالتعاون ألدونيس قد قدم هلا مبقدمة عكست موقفه النقدي ورؤيته هل

مع الناقدة خالدة سعيد يف بعض املختارات السابقة، ولقد خضعت هذه املختارات إىل فلسفة 
  .* )3(اإلبداع وتقييم املبدع عند أدونيس املنبثقة من نظرية القبول والتساؤل

ونيسي مع أما الكتاب ألدونيس بأجزائه الثالثة فهو ميثل متاهي الفكر احلداثي األد  
املوروث الشاذ تارخييا، حبيث استطاع الشاعر أن يعرض املوقف النقدي وفق أبعاد ثالثية 

  .الزمت املاضي واحلاضر واستشرفت املستقبل
                                         

  .  36الخطاب اآلخر، ص . ـ حداد ،علي  (1)
تشرین  11، مجلة األقالم ، بغداد العدد " مختارات الشاعر الحدیث ، المكونات والذوق." الصكر ، حاتم : ـ ینظر  (2)

 . وما بعدھا  103، ص  1985الثاني ، 
  .  07، ص  1996دیوان الشعر العربي ، دار المدى للثقافة والنشر ، المجلد الثاني ، دمشق . ونیس ینظر أد (3)
في القبول رضى وطمأنینة ویقین وفي التساؤل تمرد ... یتطرق أدونیس إلى عرض نظریة القبول والتساؤل     *

  ..ورفض وشك 
  . وما بعدھا  07ینظر  المصدر نفسھ ، ص  -
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مث تأيت جمموع الكتب والدراسات اليت يؤلفها الشاعر الناقد ليضمنها مواقفه النقدية 
، )قضايا الشعر املعاصر(ل الشاعرة نازك املالئكةاملختلفة، ولنا يف هذا كتابات الشعراء الرواد مث

ونزار قباين ) احلداثة يف الشعر(، ويوسف اخلال )حيايت يف الشعر(والشاعر صالح عبد الصبور 
ابتداء زمن الشعر وصوال إىل احمليط (وأدونيس ) أخل...قصيت مع الشعر، والشعر قنديل أخضر(

) الشعر العريب احلديث بنياته وابداالا(مد بنيس وحم) م2006وتنبأ أيها األعمى م 2005األسود 
وشاعرية  1995، ومجرة النص الشعري م1988املثاقفة والنقد املقارن (وعز الدين املناصرة 

  .اخل )..م2000األمكنة والتاريخ 
ويبقى الفضاء األوسع للشاعر يف نقل تنظرياته هو صفحات االت األدبية      

ة يف مرحلة الستينيات والسبعينيات ابتداء من جملة شعر، وجملة والنقدية املتخصصة، خاص
اآلداب وجملة مواقف اليت أنشأها أدونيس بعد توقف جملة شعر، وجملة فصول املصرية، وجملة 

إضافة إىل الصفحات الثقافية يف اجلرائد اليومية . املعرفة السورية، وجملة الكتاب العراقية وغريها
  .بواكري التنظري النقدي عند الشاعر العريب املعاصر واألسبوعية اليت احتوت

واختم هذا املدخل بعرض جدول يعكس ثراء املشروع النقدي عند بعض الشعراء  
الرواد، حيث أقدم عناوين دراسام النقدية الصادرة يف شكل كتب وفق تاريخ صدورها 

ي عند الشاعر العريب املعاصر يف وأمهيتها بالنسبة للمتلقي العريب، منذ بداية تشكّل الوعي النقد
  .م2006الستينيات إىل غاية العام 
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  ***املشروع النقدي عند الشاعر العريب املعاصر***
 السنة الكتاب/الدراسة  الشاعر الناقد

  ازك املالئكةن
 العراق

  قضايا الشعر املعاصر §
  التجزيئية يف اتمع العريب §
 سيكولوجية الشعر §
  الشمس اليت وراء القمة §

 

1962  
1972  
1965  
1990  
 

  نزار قباين
 سوريا

 الشعر قنديل أخضر §
 عن اجلنس والشعر والثورة §
 قصيت مع الشعر §
 املرأة يف حيايت ويف شعري §
 ما هو الشعر §
 العصافري ال تطلب تأشرية الدخول §
 لعبت بإتقان وهاهي مفاتيحي §
 دمشق نزار قباين §

1964  
1971  
1973  
1975  
1981  
1985  
1990  
1999 

  عبد الوهاب البيايت
 العراق

 1968 الشعريةجتربيت  §

  صالح عبد الصبور
 مصر

 جتربيت يف الشعر §
 حيايت يف الشعر §
 أقول لكم عن الشعر §

1966  
1969  
1980 

  أدونيس
 سوريا

 مقدمة للشعر العريب §
 زمن الشعر  §
 األصول ، تأصيل األصول،( الثابت واملتحول §

 )صدمة احلداثة
 فاحتة لنهاية القرن §

1971  
1972  
1974  
  

1980  
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 سياسة الشعر §
 الشعرية العربية §
 كالم البدايات §
 الصوفية والسريالية §
 النص القرآين وآفاق الكتابة §
 النظام والكالم §
 موسيقى احلوت األزرق §
 احمليط األسود §
 تنبأ أيها األعمى §

1985  
1985  
1989  
1992  
1993  
1993  
2002  
2005  
2006  
 

  يوسف اخلال
 لبنان

 احلداثة يف الشعر §
 يوميات كلب §
 م، أفكار على الورقدفاتر األيا §

1979  
1987  
1987 

  عبد اهللا محادي
  اجلزائر

 مدخل إىل الشعر اإلسباين املعاصر §
 مساءالت يف الفكر واألدب §
 الشعرية العربية بني االتباع واإلبداع §
 أصوات من األدب اجلزائري §
 خمتارات من الشعر اجلزائري احلديث §
عريب رمز األندلس يف الشعر اإلسباين والشعر ال §

  املعاصر

1985  
1994  
2001  
2001  
2001  
2004  

  حممد بنيس
 املغرب

 الثقافة اجلديدة §
 ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب §
 الشعر العريب احلديث بنياته وابداالا §
 حداثة السؤال §
 كتاب احملو §

1979  
1979  
1991  
1985  
1994 
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  مسيح القاسم
 فلسطني

 1970 املوقف والفن، حيايت وقضييت وشعري §

  عز الدين املناصرة
 فلسطني

  املثاقفة والنقد املقارن §
  مجرة النص الشعري §
  هامش النص §
  قصيدة النثر املرجعية والشعارات §
 شاعرية األمكنة والتاريخ §
إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر  §

 لألنواع

1988  
1995  
1997  
1998  
2000  
2002 

     



 
 
 

  الفصـــل األول
  
  

مفهوم الشعر عند الشعراء    
  العرب الرواد

  مقاربةٌ ألجبدية الشاعر ناقدَا  
  
  

  .جدلية التراث والتحديث، قراءة يف نظرية الثابت واملتغري .1
 

 .ماهية الشعر يف ظل األفق احلداثي الراهن .2
  

 .املوقف من الشكل احلديث، ومتطلبات القصيدة املعاصرة .3
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هذا الفصل إىل تفاعل املشروع النقدي عند الشاعر العريب املعاصر، من  أتطرق يف  
خالل تورطه يف عملية التنظري للشعر العريب، وقراءة امللموس اإلبداعي يف الساحة العربية 

  .ضمن فضاءات أيديولوجية امتدت على مدى العقود اخلمسة األخرية من القرن املاضي
التحليل معامل تشكّل املشروع النقدي عند من هنا سأتناول بالبحث والعرض و

الشاعر العريب املعاصر ضمن مدونته النقدية احلداثية اليت جسدها يف كتبه ودراساته       
ومقاالته وحواراته، اليت رصدت واقع الشعرية العربية وآفاقها يف شىت جماالا، انطالقا من 

شعرية الوافدة، وصوال إىل حتديد ماهية عالقة الشعر باملوروث، يف ظلّ متطلبات معامل ال
الشعر، مث قراءة أمنوذج التشكيل احلديث وفق أسس الراهن الفكري واحلضاري 
املتجددين، وصياغة البديل الفكري ضمن سياقات التفاعل داخل بنية اهلرم االجتماعي 

  . العريب املعاصر
أمساء الشعراء النقاد  وملقاربة الفواصل املذكورة أعاله، كان علّي أن أحسن اختيار

وبعد مراجعات . الذين سأرصد يف مدونتهم النقدية املشروع التنظريي واملوقف النقدي
متأنية لكتابات العديد من الشعراء وقع االختيار على جمموعة ممن عرفوا يف جمال الدرس 

غم وحىت هؤالء فقد فضلت بعضهم على البعض اآلخر ر. النقدي احلديث بالشعراء الرواد
ولكن يف اية األمر حسمت االختيار لصاحل . توفّر أغلبهم على مشاريع مدونة نقدية

الشعراء الذين مازال الكثري منهم حاضرا من خالل مواقفه وتنظرياته اليت استطاعت أن 
  .ختترق جمال التطبيق عند الشاعر ذاته

ق، ويوسف اخلال فوقع االختيار على نازك املالئكة وعبد الوهاب البيايت من العرا
وخليل حاوي من لبنان، وصالح عبد الصبور وعبد املعطي حجازي من مصر، وعبد اهللا 

وسوف يكون االستناد آلراء هؤالء بتفاوت . محادي من اجلزائر وحممد بنيس من املغرب
وبناء  على االختيار السابق فإنين لن اعتمد طرح املشروع . حسب ضرورات البحث

النقدي عند كل شاعر على حدة، وإمنا سأعتمد طريقة طرح القضية التنظريي، واملوقف 
واإلشكالية أو املوضوع الُمجاز حبثه خالل هذا الفصل من خالل وجهات نظر هؤالء 

  .الشعراء، سواء كان أقرب إىل االتفاق والتطابق أو ذهب حنو االختالف والتباين
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الرواد يف قضايا عديدة جتسد املشروع التنظريي واملوقف النقدي عند الشعراء 
  :أعرض أمهها فيما يأيت

  جدلية التراث والتحديث، قراءة يف نظرية الثابت واملتغري §
 ماهية الشعر يف ظل األفق احلداثي الراهن §
 املوقف من الشكل احلديث ومتطلبات القصيدة املعاصرة §

  
  ـ جدلية التراث والتحديث، قراءة يف نظرية الثابت واملتغير  1

قف النقدي عند الشاعر العريب املعاصر من التراث يف قراءاته وفق جدلية برز املو  
احلضور والغياب؛ احلضور يف الراهن من خالل توظيف جمموعات منتظمة من تقانة 

والغياب . التناص مع الذاكرة التارخيية، ضمن سياقات احلاضر يف شىت تفاعالته من جهة
واجز الومهية، اليت حتول دون قراءام جراء قدرة بعض الشعراء على خلق نوع من احل

  .اإلرادية لبنية التراث كفاعل سياقي
هلذا أعتقد أن مقاربة إشكالية املوقف من التراث، جيب أن تنطلق أوال من ضبط   

  :ذاته بالتراث أوال، مث قراءته هلذا التراث بناء على ما يأيت) الشاعر(عالقة القارئ 
ü اس أنه أثرالقراءة املادية للتراث على أس. 
ü  القراءة املفتوحة للتراث املرتبطة بسياقه الزمين والتارخيي واالجتماعي. 

فيما سبق حني راجع التراث ضمن آلية -وقد فصل الدكتور حممود أمني العامل
ما : "و تساءل قائال- احلضور التفاعلي يف الراهن، ال ضمن األثر امللموس ماديا هلذا التراث

بأنه ال يوجد تراث يف ذاته،   : م الكثري من القراء عندما أجيبهو التراث؟ ولعلي أصد
لست أقصد من هذا أنين أنفي أو  !فالتراث هو قراءتنا له، فهو موقفنا منه، وهو توظيفنا له

موجود، قائم متحقّق بالفعل موضوعيا وماديا،  - بغري شك  - ألغي احلقيقة الذاتية للتراث 
يف ممارسة، يف سلوك، يف عمارة، يف بناء، يف نظام  يف نص  يف فكر، يف معرفة علمية،

والتراث موجود . يف خربة إىل غري ذلك... حكم، يف أشكال تعبري قولية وحركية أو مادية 
قائم يتحقق كذلك بالفعل زمنيا يف حلظة تارخيية اجتماعية معينة، وتتراكم هذه اللحظة 

ى أن هذا الوجود التراثي املتحقّق ماديا عل. الزمنية لتشكّل تارخينا القومي التراثي العام
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وزمنيا وتارخييا ينتسب إىل املاضي، وهلذا فهو تراث أي أنه أثر، حىت وإن بقيت معامله ماثلة 
قائمة أمامنا على حنو مادي أو معنوي، على أنه ليس فعال أقوم به، مبمارسته، بتحقيقه 

ته يف ذاا مشروطة مبدى معرفيت ابتداء، وإمنا هو حتقيق سابق على وجودي، وهلذا فحقيق
  ) "...)1ا، وطبيعة موقفي منها،  وتوظيفي هلا 

من خالل النظرة السابقة لفلسفة التراث نظر الشعراء الرواد إليه، وشكّلوا مواقفهم 
ضمن فضاءات اجتماعية وسياقية وأيديولوجية عديدة ومتناقضة يف الكثري من األحيان، ألن 

فحسب موقفي من احلاضر "موقف من احلاضر ال موقف من املاضي،املوقف من التراث هو 
فللشعراء الرواد مشارب . )2("يكون موقفي من املاضي وليس العكس كما يقال أو يظن

أيديولوجية رمستها احلركية االجتماعية ملا بعد احلرب العاملية الثانية خالل مراحل 
مللزم وامللتزم، واليميين السلفي، اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات، فكان منهم ا

واليساري االشتراكي، والواقعي االنتقادي، والبورجوازي املتحرر، فال غرابة إذا كان 
يتشكّل املوقف من التراث ضمن فضاءات متنوعة تشترك كلها يف عملية مراجعة عامة 

يف ) عصر القارئ يف(وشاملة للتراث، خاصة إذا تقمص الشاعر الناقد دور املتلقي أو القارئ
أثناء مراجعة املادة التراثية ليوظفها توظيفا عصريا يسكن حاضر القارئ ويصبح بعض أقنعته 

  . وأرديته
وقد حدد الدكتور جابر عصفور قراءتني أساسيتني للتراث، يتشكل املوقف انطالقا 

ئ متاما لكي منهما، القراءة األوىل هي القراءة الوصفية للتراث حيث يعزل التراث عن القار
أما القراءة الثانية فهي قراءته ضمن فاعلية تثاقفية مع . يراجع األثر مراجعة حمايدة متاما

القارئ ذاته، األمر الذي يضفي عليها صبغة أيديولوجية حبيث يسقط حضور العصر 
وهذا ما ظل يؤكد عليه الدكتور حممود أمني . )3(وتارخيه)التراث(والقارئ معا على املقروء

  .)4("التراث ال يوجد يف ذاته وإمنا هو قراءتنا له، وموقفنا منه وتوظيفنا له"عامل يف قولهال
وأفهم من هذا أن تشكيل املوقف من التراث جيب أن يؤسس على وفق منظور  

العصر وعلى أساس آلية الشعور بالعصر ذاته، وهذا ما نادى به الدكتور حسن حنفي  يف 
                                                

  .  10، ص  2004مواقف نقدیة من التراث ، دار الفرابي ، لبنان . ـ العالم ، محمود أمین   (1)
  .  11ـ المرجع نفسھ  ص   (2)
    91 - 84، ص  1992قراءة التراث النقدي ، دار سعاد الصباح ، الكویت ، . عصفور ، جابر: ـ للمزید ینظر  (3)
  12المرجع السابق، ص . العالم ، محمود أمین  -(4)
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أهم من "راث حني طالب بضرورة إعالء آلية الشعور، ألنهمشروعه احلضاري وقراءته للت
فالتجديد، يف تقديري، جيب أن ينطلق من . )*1("العقل وأدق من القلب وأكرب من الوعي

إعالء الواقع الثقايف وإعطاء األولوية للمعامالت، والتجارب األيديولوجية، وطرح البدائل 
  ).املتغري(ورسم املوقف ) الثابت(ر وتشكيل األمنوذج املتغري ضمن سياق قراءة األث

وانطالقا من فلسفة قراءة وتشكيل املوقف من التراث، دخل الشعراء الرواد 
املعاصرون جمال التنظري، فقدموا مواقفهم وأطلقوا العنان ملشاعرهم يف صياغتها، فقد كانوا 

العريب قراءة ذاتية  يف مراحل جتريبية أوىل، سمح هلم فيها بقراءة املوروث الثقايف واإلبداعي
خاصة حني ترتبط هذه القراءة . وأيديولوجية تارة، وقراءة استشرافية تأسيسية تارة أخرى

ارتباطا جدليا بقضية احلداثة، فال تطرح قضية التراث إالّ وقضية احلداثة حاضرة ضمن نص 
خالل هذا احلديث، ويرجع ذلك، يف تقديري، إىل العالقة التكاملية اليت جتعل من احلداثة 

يف  )2("حماولة تركيب بني التراث والتجديد، واألصالة واملعاصرة)" تراث وحداثة(الطرح
التغاير، وهي اخلروج من النمطية والرغبة الدائمة يف "نظر بعضهم ، وعند بعض آخر هي

  . )3("خلق املغاير
إعالء يتضح هذا أكثر فأكثر كلما أراد الشاعر الناقد التنظري للعملية اإلبداعية و

يف موقف الشاعر من التراث تتضح معامل الثورة، ومن مث تتضح احلداثة "املوقف، ألن
 -ومن مث باملاضي وبالتاريخ  - فلما أخذ الشاعر يتساءل عن مدى ارتباطه بالتراث....

، ألن حتديد مفهومي التراث يف ضوء عالقته باحلداثة هو )4("أصبح على أبواب ثورة جديدة
بداعية والتنظريية معا عند الشاعر املعاصر، فكل آليات تشكيل القصيدة جوهر العملية اإل

املعاصرة من ثورة على الوزن والقافية ولغة منطية وأساليب اخلطابة والوصف اجلاهز، ال 
ميكنها أن تتحقق إبداعيا إالّ بعد أن حيدد الشاعر موقفه من املوروث أوال، وعالقة هذا 

وما اخلروج عن البحر إىل التفعيلة ونبذ مقولة القاموس "ثانية؛  املوروث بالقصيدة يف مرحلة
الشعري والثورة على القافية املوحدة والبحث عن مقاييس جديدة للشعر احلديث إالّ ترمجة 
                                                

  . 14، ص  1980اھرة المركز العربي للبحث والنشر ، الق. التراث والتجدید . ـ حنفي ، حسن   (1)
  . لتفصیل مشروعھ الحضاري أكثر  152 – 141 – 131 – 65وینظر أیضا الصفحات     *

  . 38، ص  1996الحداثة الشعریة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق . ـ عزام ، محمد   (2)
  . 39ص . ـ المرجع نفسھ   (3)
  .  109، ص  اتجاھات الشعر العربي الحدیث. ـ عباس ، إحسان   (4)
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ملفهوم جديد للشعر من خالل فهم معني للتراث واحلداثة أوال، وفهم معني للعالقة بينهما 
  .)1("ثانيا

عند الشعراء الرواد؟، وما هو موقفهم منه؟، وما هي عالقة  فما هو مفهوم التراث
  التراث باحلداثة؟، وكيف جتسد هذا يف إبداعهم الشعري؟ 

أن يصلوا إىل مفهوم واحد  -يف حدود إطالعي وحبثي  - مل يستطع الشعراء الرواد 
عملية ودقيق للتراث، وإمنا استطاعوا أن حيصلوا شبه إمجاع على ضرورة ربط املوروث بال

اإلبداعية عامة، والشعرية على وجه اخلصوص، ألن مراجعتنا للتراث هي مراجعة للحاضر، 
وأن فهمنا للحاضر جيب أن ينطلق حنو إعادة قراءة التراث يف ضوء احلاضر ال 

فاملاضي عند معظم رواد الشعر العريب احلر ليس شيئا منفصال عن احلاضر ."العكس
ديدة واإلنسان املعاصر، ينمو بنموه ويتطور بتطوره فهو ليس واملستقبل، إنه حيي احلياة اجل

كتلة جامدة أو جمرد كتاب أو خمطوط أو أثر حمدد، بل هو جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان 
   )2(."والقدمي ال يبقى جامدا بل يتطور عرب التاريخ والبيئات. ومن واقعه املعيش

  
يف أعماله النثرية، اليت  بورالشاعر صالح عبد الصوقد جسد هذا املوقف 

ضمت معظم تنظرياته للعملية اإلبداعية، ولعالقة هذه العملية باملوروث الشعري          
  .والفكري واحلضاري، والعريب واإلنساين 

يبدأ بناء املوقف عند عبد الصبور من ضرورة قراءة التراث الشعري قراءة منهجية 
فالشعر العريب القدمي تراث "ة اإلجيايب من التراث، وموضوعية متأنية، حىت نتمكن من غربل

هائل متناثر يف بطون اموعات والدواوين وكتب األخبار والسير، وليس هناك من شك 
يف أن ذلك الذي جيرؤ على اخلوض يف هذه اموعات والدواوين من عامة القراء 

ملاسة إىل إعادة عرض ومن هنا كانت احلاجة ا. سيصطدم مبتالطم املوج وغريب األنواء
  ذلك التراث وانتقاء ما جيد فيه القارئ املعاصر ما يألفه وحيبه، ألنه خياطب اإلنسان على                

                                                
   13ص .  2005مفھوم الشعر عند الشعراء الرواد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . ـ عالق ، فاتح   (1)
  . ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا   (2)
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، وذلك شرط أن يقرأ هذا التراث قراءة موضوعية تعود إىل )1(..."اختالف زمانه ومكانه
الشعراء املعارضني املاضي لفهم احلاضر يف ضوء املاضي وليس العكس، كما فعل بعض 

ألمناط وأشكال وصيغ تراثية كثرية، جعلتهم يعيدون إحياء التراث وبعثه يف غري مبعثه  
ويلبسونه حلّة مل تعد تليق مبقامه، وهذا ما فعله شوقي مثال حني راح يعارض الكثري من 
ة قصائد البحتري وابن زيدون وغريمها، متناسيا أن واقعه غري واقعهم ومتطلبات الصياغ

  . الشعرية مل تعد مثل متطلبام يف زمنهم املاضي
من هنا عمل صالح عبد الصبور على مقاربة ماهية التراث ضمن حركية اإلبداع 

التراث هو جذور الفنان املمتدة يف "وعالقة هذه احلركية بالشاعر املبدع ذاته حني اعترب أن
وقد تكون كلمة . ض والسماءاألرض، والفنان الذي ال يعرف تراثه يقف معلّقا بني األر

التراث سهلة املفهوم عند معلمي اللغة واألدب، فالتراث عندهم هو كل ما خطّه األقدمون 
وحفظته الصفحات املسودة، أما الشاعر فالتراث عنده هو ما حيبه من هذا الذي خطه 
ا األقدمون وحفظته الصفحات، التراث عنده هو ما جيد فيه غذاء روحه ونبع إهلامه وم

فهو مطالب باالختيار دائما، مطالب بأن جيد له سلسلة . يتأثره، أو يتأثر به من النماذج
  . )2("من األدباء واألجداد من أسرة الشعر

وال جيب أن يفهم مما سبق أن صالحا يدعو إىل متاهي الشاعر مع تراث أسالفه 
كثري، فهذا من شأنه بعدما يكون قد ل من جيد الشعر، وقرأ أروع النثر، وحفظ منهما ال

أن يقوي امللكة اللغوية للشاعر ويربطه بوقائع وجتارب شعرية ختلق أمامه  مسارات جديدة 
ال حتاكي وال تعارض بالضرورة مسارات األقدمني، هلذا يؤكد عبد الصبور على إجبارية 

راث قراءة التراث قراءة راشدة من جهة، ومتبصرة وواعية من جهة أخرى، لكثرة ما يف الت
من تناقضات فكرية وحضارية من شأا أن تأثر على بناء املوقف النقدي عند الشاعر 

ينبغي إذن أن تتم العودة إىل تراثنا عودة متبصرة مستيقظة، "من هنا. املعاصر من التراث
وأن يلقي هذا التراث يف نفوسنا من احلضارة املعاصرة ويدجما معا، وتتم باندماجهما 

ية خيرج من ثوا الشاعر املعاصر، كما خرجت حياتنا املعاصرة يف مزاوجة ذوقية فن

                                                
   150، ص  1992، القاھرة  9األعمال الكاملة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  . 152ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
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مظاهرها االجتماعية واالقتصادية والسياسية من هذا الزواج التارخيي بني وراثاتنا وتقاليدنا 
  .)1("وبني حضارة العامل املعاصر

  :وحيدد صالح عبد الصبور آليات مراجعة  التراث على النحو اآليت 
تراث العريب الفني واإلبداعي بنية تارخيية منفتحة على حقب         ضرورة اعتبار ال §

تراث األمة الفين حياة متصلة  يأخذ غدها من "ألن. وعصور تارخيية أخرى متالحقة
حاضرها، وميتد أمسها إىل يومها وهو املكون لوجداا، وامللون لنظرا للحياة والكون 

إلبداعي عند الشاعر املعاصر، خاصة عندما حياول ، أثناء حلظة املخاض ا)2("والكائنات
أن يوفّق بني قراءاته وتنظرياته وبني اللحظة اإلبداعية اهلاربة، حلظة صياغة )الشاعر(

  .املوقف والفكرة والنظرية فنيا
القراءة اللغوية التعاقبية للموروث الشعري، ضمن ثنائية الثابت واملتحول يف املادة  §

عمر اللغة العربية كلغة تعبري أديب عمر طويل يتجاوز "بية، ألنواملدونة اللغوية العر
أعمار كثري من اللغات احلية، فإن أوائل ما روى لنا من شعر عريب متتد إىل مائة 
ومخسني سنة قبل اإلسالم، وها هي ذي اللغة قد سلخت بعد اإلسالم ألفا وأربعمائة 

 جيب أن يفهم من هذا أن عبد وال. )3("سنة وما زالت لغة نامية حية متطورة معربة
الصبور يدعو إىل حماكاة اللغة القدمية أو متجيدها، وإمنا موقفه السابق هو الداللة على 
عمق املوروث اللغوي العريب، مبا احتوى من مؤهالت وحمموالت فكرية وحضارية 

ن أن وإنسانية خالدة، ميكننا أن نستغلها يف صياغة املنت الشعري واإلبداعي احلديث دو
قاموس الشاعر اجلاهلي خيتلف عن قاموس "نقع يف التنميط أو احملاكاة اللغوية، ألن

  .)4("وذلك مظهر صحي للتطور اللغوي. خلفه األموي أو العباسي أو املعاصر
حتسني املهارة اللغوية، وإتقان أساليب الكالم يف قواميس املاضي العريب، وذلك  §

اث عن هدفه األمسى وهو فهم هذا التراث يف ضوء حىت ال حييد العائد إىل قراءة التر
والختفاء دالالته وراء غموض لفظه أو وعورة بعض تراكيبه "احلاضر، أمام صعوبة لغته

خنطئ لو أردنا لقارئنا املعاصر، أو طالبناه، أن يعود إىل جمموعات الشعر القدمي ...
                                                

  . 154،  153، ص ص  9األعمال الكاملة  ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  . 181ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
  .ـ المصدر نفسھ والصفحة نفسھا  (3)
  ـ م ن ، ص ن  (4)
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كاألغاين واألمايل كاملفضليات واألصمعيات أو إىل موسوعات األدب وسري الشعراء 
  )1(".واليتيمة دون أن ننري له دربه ونلقي له يف الطريق بعالمات اآلمان

حسن االنتقاء أثناء العودة لقراءة التراث، وذلك بالنسبة للقارئ املتلقي هلذا التراث  §
يف مراحله األوىل، ويفهم من هذا املوقف عند عبد الصبور ضرورة وضع املختارات 

مام املتلقي العائد، أو الراغب يف العودة إىل قراءة املوروث كبعد فين العامة واخلاصة أ
أو إبداعي خالد، وذلك حىت ال نصدمه كمتلق ال نعلم مستويات القبول والرفض لديه 

ككل تراث    - فتراثنا الشعري. "بناء على أسسه اجلمالية والذوقية والفنية اخلاصة
األرض، وفيه اخلالد الباقي على كل عصر  فيه الباذخ والوسط والداين إىل -إنساين 

وقد فطن . وفيه ابن عصره الذي ال تسعفه أنفاسه على احلياة إىل أبعد من يومه القريب
سوانا من األمم إىل األمر فأعدوا اموعات املختارة اليت يلتقطون فيها اجلواهر من 

روائعه، ويف كل  القول وينضدونه ويبدعون يف عرضه، خمتارين لكل شاعر رائعته أو
. )2("عصر مبدعه أو مبدعيه،فتكون تلك اموعات هي سبيل الناشئ يف لغة أمته

وميكن مجع هذه اآلليات األربع يف مراجعة التراث وقراءته عند عبد الصبور يف هذا 
 :الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 182المصدر السابق ، ص . ـ عبد الصبور، صالح   (1)
  . 182ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
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  التراثية وفق منظور الشاعر صالح عبد الصبور) الدارة(احللقة 
  
أنتم : "موقفه من التراث يف موقف صريح واضح قائال ةلن عبد الصبور خالصويع

تعلمون أن الشعر العريب قدمي العمر، وقدميا قال اجلاحظ إن عمر الشعر العريب يسبق 
اإلسالم حبوايل قرنني من الزمان، فمعىن هذا أن الشعر اآلن جياوز ستة عشر قرنا، أو ألفا   

ضا أن تراثنا الشعري هو الذي جيعل شاعرنا املعاصر صاحب وستمائة سنة، ومعىن هذا أي
ينمو أساسا من التراث، و -يف رأي -فالشاعر. نظرة ومنهج يف تذوق الشعر وفهمه

الشاعر حيمل تراثه الشعري يف باطنه، ومن هذا التراث الشعري يكون انطالقه ويكون 
ح ضرورة متاهي الشاعر وال يفهم من هذا عند صال. )1(..."فهمه وتقديره لدور الشعر

املعاصر يف التراث، وإمنا يفهم منه العكس متاما، أي وجوب قراءة التراث قراءة تفاعلية 
وتزامنية معا،  من شأا أن ختلق آفاقا أمام القارئ، ال تقطع صلته مع ماضيه ولكنها يف 

ملوروث مل فهذا ا"الوقت نفسه ال جتعله حبيس أطر وأمناط إبداعية مل تعد تصلح لعصره، 

                                                
  . 422، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور، صالح   (1)
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يكن لينتزع الشاعر العريب من عروقه أومن جذوره، ولكنه كان جديرا بأن يثري حوارا بينه 
  )1(".وبني املوروث الشعري القدمي

الذي  موقف الشاعر عبد املعطي حجازيويتفق موقف عبد الصبور مع 
املا حاول أن يعود إىل التراث عودة استقرائية، تبحث فيه عن إجابات كثرية ألسئلة ط

فحسب حجازي إن الرابط األساس األول الذي يربط . أرقت الشاعر العريب املعاصر
فالشاعر إمنا يتعلم اللغة اليت يكتب ا ويشكّلها مثلما تشكله ألا . الشاعر بتراثه هو اللغة
ألن اللغة عند عبد املعطي حجازي هي السبب األول الرتباط . مرتبطة بثقافة معينة

ولكن هذا ال يعين عند حجازي الوصول إىل حد . )2(دة بالتراث العريبالقصيدة اجلدي
التماهي والتنميط والصياغة على النموذج القدمي، وإمنا يعين أن مقاربة التراث جيب أن 

أما املرحلة الثانية فتكون بالضرورة مرحلة جتاوز ال هدم، . تكون مرحلة معاينة هلذا التراث
قتراب من مستوى اخللق واإلبداع والتشكيل، ألن القصيدة ومفهوم التجاوز هنا هو اال

تبدأ من التراث لتستغين عنه وتتجاوزه إىل نفسها، فتصبح مرجع ذاا، وإالّ "اجلديدة
ألن من خصائص اإلبداع اهلدم والتجاوز والتأسيس، ولكن . )3("أشبهت طفال ال ينمو

وإمنا صياغة الفعل اإلبداعي ليس اهلدم من أجل اهلدم وال التأسيس من أجل التأسيس 
فاإلبداع عند حجازي يقوم على االكتساب "ضمن آلية تضبط العالقات مع املوروث، 

  .)4("أوال والتجاوز ثانيا حىت ال تكون القصيدة نسخة من املوروث
بعيدا يف قراءة التراث وربطه  الدكتور الشاعر عبد اهللا محاديويذهب 

ويف جمموع "لشعرية العربية بني اإلتباع واالبتداعا"بالراهن الشعري، خاصة يف كتابه
إنه الشاعر، يف تقديري الذي، قرأ التراث .احلوارات املتناثرة يف الصحف واجلرائد واالت

قراءة موضوعية بعدما غاص يف كنوز التراث، وبعدما جرب الكتابة انطالقا من آليات 
ن يغدر بالعهد الذي قطعه للتراث يقول التراث  ولكنه سرعان ما جتاوز هذا املنظور دون أ

                                                
  . 427، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  .  140 – 135، ص ص  1988الشعر رفیقي ، دار المریخ ، الریاض . ـ حجازي ، عبد المعطي   (2)
  140ـ المصدر نفسھ ، ص   (3)
  .  18لشعر عند الشعراء الرواد ، ص مفھوم ا. ـ عالق ، فاتح   (4)
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إنين مازلت على العهد مع كل  رالذي ال يتحول هو اجلماد هو املوات هو االنكسا:".. 
  .)1("قناعايت، أنا أديب مسكون اجس التراث حىت النخاع

وقد بىن محادي موقفه هذا من التراث انطالقا من عالقات مثاقفة مع اآلخر 
اعر قد عاش ودرس فترة طويلة يف إسبانيا، مبا حتمله هذه األخرية خاصة إذا علمنا أن الش

.  من إرث حضاري وثقايف عريب،  خلّد املوروث العريب واإلسالمي ألزيد من مثانية قرون
لقد راجع التراث مراجعة بىن خالهلا عالقة مع اآلخر، ومل يقتصر على العودة املعارضة 

من احلاضر يقرأها وحياول فهمها يف ضوء فحسب، وإمنا عاد وهو حيمل معه أسئلة 
بدأت أدرك قيمة هذا التراث يوم وقفت وجها : "املاضي، والعكس صحيح أيضا، يقول

لوجه مع آداب أخرى ومكنتين اللحظة اهلاربة من معانقتها يف لغتها األصلية، فحصل يل 
اإلسالمي من كنوز آنذاك أدركت ما خيبئه تراثنا العريب . ما يشبه املكاشفة بلغة املتصوفة

مل يقدرها أدعياء الثقافة حق قدرها، بل راح بعضهم يطالب بإعدامها حىت يتسىن له ولوج      
ويتضح مما سبق أن محادي الشاعر ال ينظر إىل التراث نظرة املنبهر املقلد،     . )2("احلداثة

 صياغة آنية وإنما يبحث يف التراث عن أسباب التجاوز إىل مراتب التحديث، وصوال إىل
وهذا عكس الدعوات القائلة بضرورة اإللغاء التام للعالقة مع املوروث . ملفهوم احلداثة

من هنا فشرط احلداثة عند محادي، هو . كشرط أساس لبلوغ مراتب احلداثة عند الشاعر
البحث املوضوعي يف التراث على أساس أنه ال ميكننا أن نطفئ مجرته فهي دائما تنتظر من 

ال حداثة حقيقية دون اخلروج من رماد التراث، ففي التراث هناك : "فيها، يقولينفخ 
خلل وميض جم كما يقول الشاعر قدميا، يوشك أن يكون له ضرام إذا وجد من ينفخ فيه 

بروح جتمع بني طريف نقيض، وحتسن سرب أغوار النور الكامن يف كيان الثابت املسكون   
  .)3("باملتحول

ضرورة االنتماء عن قناعة وإرادة للشعرية العربية، وجتنب وينادي محادي ب
االنسياق وراء األفكار والنظريات املستوردة واحللول فيها، ألن الشاعر العريب املعاصر ال 
ميكن أن جيد ذاته الشعرية إالّ انطالقا من قراءة متأنية وواعية ملكونات شعريته العربية مبا 
                                                

حوار مع الشاعر أجراه معھ  نور الدین درویش ،ضمن كتاب سلطة النص في دیوان . ـ حمادي ، عبد اهللا   (1)
  .  38، ص  2002، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،الجزائر، 1البرزخ والسكین ،ط

  . 39،  38المرجع نفسھ، ص . ـ حمادي ،عبد اهللا  (2)
  .  39ـ المرجع نفسھ ، ص   (3)
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ويسرد الشاعر احلادثة اليت عجلت بعودته إىل الشعرية  فيها املوروث يف شىت متظهراته،
بعد )لوركا(حضرت يوما يف أول احتفال يقام بغرناطة للشاعر املقتول:".. العربية قائال

ذهاب فرانكو، وكان يل احلظ يف ذلك اليوم أنين كنت ضمن الشعراء الذين توالوا على 
لغزالة، وكان ذلك بعد أن متكنت من منصة التأبني، وقد كنت آنئذ أنشد الشعر بغري لغة ا

اللغة اإلسبانية، فلما خلصت من قراءة قصيديت اقترب مين الشاعر الكبري الصديق الباسكي 
)Blass de stero(كانت تلك اللحظة حامسة يف حيايت جعلتين ... !!  ليقول يل أنت مثلنا

ة الراسخة أن ال شعرية أعيد النظر يف كثري من قناعايت األدبية وجعلتين أتوقف عند القناع
لنا إالّ شعريتنا، وأن االنسياق وراء االنفعاالت املستوردة واجلماليات احملمولة بأنفاس 

أن تكون ذات صفاء ومتيز )شعريتنا(اآلخرين ليست من شعريتنا يف شيء إذا أردنا هلا
  .)1(..."وإضافة 

عامل احلداثة إن عودة محادي الشاعر والناقد إىل التراث هي عودة فيها من م
الكثري، ألنه يف تقديري أراد بعودته تلك إىل قراءة ما كان يقال عنه ثابتا قراءة مغايرة متاما 
ينشد فيها التحول، وهذا ما جعله يقترح لوازم حداثة ومعاصرة للقصيدة العمودية، اليت 

  : ظلّ ينادي ببعثها من جديد، وفق آليات بنيوية وفكرية أو جزها فيما يأيت
، فقد الحظ محادي الباحث    ) Irracionalismo Verbal(عيل الالعقالنية اللغويةتف .1

والناقد واملنظّر انعدام مستويات العدول اللغوي أو االنزياح يف القسم األكرب 
الغريب والعريب *اللغة يف معظم نتاج العهد القدمي"من املدونة الشعرية العربية ألن

املتلقي مليزان عقالين منطقي ال يقبل  على حد سواء، كانت ختضع من طرف
الغموض أو الغلو باملفهوم القدمي، والعدول واالنزياح أو الالعقالنية باملفهوم 

  )2(."املعاصر
يف اإلبداع الشعري كظاهرة )Individualismo(إعالء عامل الذاتية أو الفردية .2

ا صحية عند الشاعر، ألن كل حركات التجديد عرب الزمن انطلقت شرار
                                                

حوار مع الشاعر أجراه معھ  نور الدین درویش ، ضمن كتاب سلطة النص في دیوان . حمادي، عبد اهللا  -)1(
  .  39البرزخ والسكین، ص 

  . یقصد بالعھد القدیم الغربي كتابات ھومیروس ، وفرجیل ،ووھوراس وتشیكسبیر ،وروسو   *
یة العربیة بین االتباع واالبتداع ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر الشعر. حمادي عبد اهللا : ینظر

  . 110، ص  2005
  . 111المصدر نفسھ ، ص . ـ حمادي ، عبد اهللا   (2)
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العامل "األوىل من إعالء الذات املبدعة وخروجها عن ثقافة االحتذاء، ألن
الفعال الذي له دور الريادة واألمهية القصوى لقياس مدى تطور االنفجارات 
اإلبداعية خيضع إىل مدى تطور الذاتية، واليت مفادها مقدار الثقة اليت أجدها يف 

عل الذاتية تفاعال إجيابيا مع حميط ويربط عبد اهللا محادي تفا)1(."نفسي كإنسان
الشاعر املبدع، لكون هذا األخري ال ميكنه أن يكون أكثر ذاتية يف اخللق 

وهذا العامل :" واإلبداع إالّ وفق حركية اجتماعية تقوده حنو ذلك، يقول
الذي هو الذاتية يرتكز على دعائم اجتماعية وتارخيية ونفسانية، وباإلمجال فهو 

أو بظرف حضاري متكامل البناء على مجيع األصعدة، يتحرك خبلفية 
فاكتساب درجة أو مقدار ما من الذاتية مرده أساسا إىل تضافر العوامل 

فالتعبري الفين يف ... املذكورة آنفا وال ميكن فصله عنها أو فحصه خارج نطاقها
ة كل زمان ومكان يقاس مبقدار األبعاد املتشعبة اليت استطاعت العبارة الشعري

يف صياغتها الفنية واجلمالية وبكثافتها اللفظية واملعنوية من حيث املتانة والبنية، 
مع دقة الالوعي الواعي، وثبات الرؤية والتجانس أو عدم التجانس يف النوع 

  .)2(..."والكم 
تعد هذه ): Irrational(انعكاس عامل الذاتية على التعبري الشعري الالعقالين .3

أهم آليات حتديث اخلطاب الشعري من منظور النقد  اآللية يف تقديري من
وقد نادى ا شعراء احلداثة ونقادها عند الغرب ابتداء من شارل .املعاصر

بودلري وأرثوررامبو، ومال رميه وغريهم، وظلوا يعملون على تعطيل احلواس 
كانعكاس شرطي مباشر لتفاعل عامل الذاتية لديهم، وهو األمر الذي مكّنهم 

من هنا كانت . ورة على النموذج ورفض األطر التقليدية الكالسيكيةمن الث
قراءة الشاعر عبد اهللا محادي هلذه النقطة قراءة دقيقة وجادة وهادفة يف الوقت 

فقد عودتنا "نفسه لبلوغ مراتب التشكيل واإلبداع وحتقيق الفرادة املنشودة، 
لصورة الشعرية حبيث ال العصور الشعرية الكالسيكية على الترابط املنطقي يف ا

جند تناقضا بني املعادلة البالغية املتمثلة يف املشبه واملشبه به، وهي ما نصطلح 
                                                

  . 120الشعریة العربیة بین االتباع واالبتداع، ص . ـ حمادي ، عبد اهللا   (1)
  122، 121ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)



الفصل األول                             ....  .....................................الباب الثاين  1
  *مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا * مفهوم الشعر عند الشعراء العرب الرواد *?

  

 282

ب وحىت لو اقتضى األمر وتطورت هذه العالقات الفرعية فإننا =عليه مبعادلة أ
  . )1("جند الصورة الشعرية تظل حمافظة حبيث ال ينكسر فيها حاجز املنطقية 

ي من التراث أن القراءة الدقيقة له وفق األطر والطروحات وخالصة موقف محاد
املذكورة سابقا من شأا أن تقربه أكثر فأكثر من سياقات احلداثة الشعرية املنشودة، ألن 

َ متثُل التراث      "هذه األخرية  ليست معادية للتراث كما خيطئ البعض، فمن خصوصياا
ا ال تلغي التراث ألا تساؤل مستمر الوهج عن الواقع ودحض هلذا وليس اجتراره؛إ

من هنا فقدت احلداثة عند محادي املعيار الزمين ألا ظلت تتخطى ذاا مع . )2("الواقع 
كل والدة، فالنص الشعري  القدمي عند محادي  ميكن أن يكون نصا حداثيا بامتياز، 

من مطالب حتديث  شريطة أن تتوفر فيه القدرة على خلق االنزياحات اللغوية كمطلب
هو مبثابة جتليات الكالم  -سواء أكان قدميا أو معاصرا -احلداثي"النص الشعري، ألن النص

دون ارتباطه مبعيارية األشياء أو مواضعة اللغة، فالنص احلداثي حتول إىل رفض قاطع 
  . للمحاكاة

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  . 129الشعریة العربیة بین االتباع  واالبتداع ، ص . ي ، عبد اهللا ـ حماد  (1)
،ص 2002، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،3دیوان البرزخ والسكین،ط. حمادي عبد اهللا -  (2)
  10-09ص
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نقد، نقد النقاد ، فهي الشاعرة اليت مجعت بني نوعني من الأما نازك املالئكة

ونقد الشعراء، فهي متارس النقد بصفة ناقدة متخصصة كأستاذة جامعية يعرفها الدرس 
األكادميي، ومتارسه أيضا من موقع إبداعي ألا شاعرة ترى الشعر بعدا فنيا حرا ال 

لذلك فنازك الناقدة ومن خالل أعماهلا النقدية وتنظرياا  . يعرف احلدود وال القيود
ن النص الشعري وتستنطقه وتعيش يف أجوائه ناقدة وشاعرة على حد سواء، حبثا تستبط

  .   عن أصول فنية أو جتسيدا ملقولة نقدية، أو حتديدا خلصائص شعرية مشتركة
من هنا كانت مقاربة نازك الناقدة لقضية التراث مقاربة ضمن اإلطار التشكيلي      

فقد ظهر موقفها . دت الحقا رائدة له بامتياز،  الذي ع)احلر(والتنظريي للشعر اجلديد
من التراث موقفا ضمنيا يف إطار املقارنة املوضوعية بني أسس الشعرية القدمية ومعامل 

قضايا الشعر "وكتاا"شظايا ورماد"الشعرية احلديثة، وظهر ذلك جليا يف مقدمة ديواا
ث األديب عموما لقد رفضت نازك املالئكة اخلضوع اإلرادي للمورو".املعاصر

والشعري على وجه التخصيص، فنادت بإحداث القطيعة مع األساليب التشكيلية 
. والتعبريية القدمية اليت أضحت حسب رأيها قيودا تعيق حركية اإلبداع إعاقة كاملة

  :من هنا ميكن حتديد معامل املوقف النقدي حول التراث عند نازك يف النقاط اآلتية
يف الوصف، واللجوء إىل اعتماد آلية الرمز مبا حتمله هذه  مفارقة الواقع العيين §

األخرية من قدرة على صياغة تفاعلية للعملية الشعرية بعيدا عن التنميط أو تقديس 
أن اللغة العربية مل تكتسب بعد قوة "املوروث، ألن الواقع حسب رأيها يظهر

امنة وراء األلفاظ اإلحياء ألن كتاا وشعراءها مل يعتادوا استغالل القوى الك
استغالال تاما إالّ حديثا، فقد بقيت األلفاظ طيلة قرون الفترة الراكدة 

تستعمل مبعانيها الشائعة وحدها، ورمبا كان ذلك هو السبب يف جنوح )املظلمة(
اجلمهور العريب جنوحا شديدا إىل استنكار املدارس الشعرية اليت تعتمد على القوة 

ى اعتبار أن هذه املدارس حتمل اللغة أثقاال من الرموز عل...اإلحيائية لأللفاظ 
واألحالم الباطنية، واخللجات الغامضة واجتاهات الالشعور، ومثل ذلك مما ال 

ونسجل هذه الدعوى أيضا عند   )1(."تنهض به إال لغة بلغت قمة  نضجها 
                                                

  . 21، 20، ص ص  2الدیوان ، ج . ـ المالئكة ، نازك   (1)



الفصل األول                             ....  .....................................الباب الثاين  1
  *مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا * مفهوم الشعر عند الشعراء العرب الرواد *?

  

 284

ه بالالعقالنية الشاعر الناقد عبد اهللا محادي حني نادى بإعالء الذاتية واعتماد ما مسا
والواضح أن هذا املوقف من اللغة كوسيلة تشكيل . اللغوية يف موقف سابق

لإلبداع الشعري، يرجع حسب رأي إىل قصور اللغة العربية يف مراحل كثرية من 
الشعرية العربية على حتقيق غاية الشاعر املبدع يف نقل أحاسيسه وختليد رؤاه بعيدا 

هلذا كان الشاعر الناقد هو أقرب إىل . موناعن االحتذاء بالسلف شكال ومض
إدراك هذه املعضلة من زميله الناقد احملترف واألكادميي، كون هذا األخري ال ميارس 

  .العملية اإلبداعية وإمنا يراجعها فقط
وقد ظهر هذا املوقف جليا يف : خلق توازن موضوعي بني ثنائية املضمون والشكل §

 نادت نازك املالئكة بضرورة إيثار املضمون وفق حني"قضايا الشعر املعاصر"كتاا
آلية شكلية تتفق بالضرورة مع روح املضمون وال تكون معيقا أمامه، ألن 

فالشكل "متطلبات الشعرية احلديثة تتجه حتما حنو مقاربة املضمون يف الشكل
واملضمون يعتربان يف أحباث الفلسفة احلديثة وجهني جلوهر واحد ال ميكن فصل 

والنقد العريب املعاصر جدير بأن يلتفت إىل هذه الوحدة . ه إالّ بتهدميه أوالجزئي
  . )1("الوثيقة، وينبه إىل ما يف الفصل بني وجهيها من خطر

  
من التراث فهو موقف مرتبط كثريا  الشاعر عبد الوهاب البيايتأما موقف   

انطالقا من ارتباطات باحلس األيديولوجي عند هذا الشاعر، الذي كثريا ما صاغ مواقفه 
فكرية وسياسية معينة، هلذا جنده يف البداية ال يتنكر للتراث، وال يرفضه بل إن التراث 

إن التراث هو ما كان "فهو يعلن قائال. عنده هو الرابطة الضرورية لبلوغ مراتب احلداثة
التراث إنه التجدد املستمر ضمن واقع اجتماعي يستطيع أن يشكّل . )2("ويكون وسيكون

ويتعامل معه، وفق املنظور االجتماعي للتراث من جهة، ووفق متطلبات حركة اتمع من 
ألن . )3("عجينة لدنة قابلة للتشكّل والتعيني ولكن ليس بشكل ائي"ألنه. جهة أخرى

التراث ال ميكن أن حيصر يف ثقافة معينة أو حضارة ما، وإمنا تشكّل التراث ينبع فينا 
والتراث ذا املعىن غري حمدد يف ثقافة أو ". مسة آفاق تراثية إنسانية أمسىويتعدانا ملال

                                                
  . 63،  62ر المعاصر ، ص ص قضایا الشع. ـ المالئكة ، نازك   (1)
   19، ص  1981، جویلیة  4، عدد 1، مجلة فصول، مج "الشعر العربي، والتراث." ـ البیاتي عبد الوھاب  (2)
  .ـ المرجع نفسھ والصفحة نفسھا   (3)
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عادات معينة أو منجزات حضارية بعينها، إمنا هو عام وكلٌّ متكامل ال ينفصل بعضه عن 
وهذه نظرة شاملة للتراث باعتباره . بعض إنه كل ما يتركه األول لآلخر ماديا ومعنويا

  )1(."ر واملستقبلاملاضي املؤثر يف احلاض
والواضح أن عبد الوهاب البيايت ينظر إىل التراث كبنية إنسانية مغلقة على ذاا ال ميكن 
جتزئتها، بل جيب أخذها والتعامل معها ككتلة واحدة، وأعتقد أن األيديولوجية االشتراكية 

جليا يف أشعاره واملاركسية للبيايت يف فترة شبابه هي اليت جعلته يتخذ هذا املوقف الذي بدا 
فهو . ألن الواقع عنده أوسع من حيث أنه يشمل القدمي واجلديد معا"خالل مراحله األوىل، 

ينتظم التراث واملعاصرة معا يف تفاعلهما املستمر، وهو يرى أن يف التراث جوانب سلبية 
اق تعرقل حركة الواقع من جهة، ويقبل من اآلخر األجنيب ما ميكن أن يوجه احلاضر إىل آف

وترجع هذه الرغبة يف االنفتاح على اآلخر، يف تقديري . )2("أرحب وأعمق من جهة ثانية 
إىل الفلسفة األيديولوجية اليت ظلّ يؤمن ا الشاعر منذ اخلمسينيات حىت بداية التسعينيات 
إا النظرة االشتراكية اليت تلزم املبدع باحتضان قضايا اآلخر والتفاعل معها ضمن نظرية 

إن الواجب أعظم "فقد جسد هؤالء مقولة . لتزام اليت آمن ا الكثري من الشعراء الرواداال
عندما تقمصوا يف أشعارهم وخطابام دور الشاعر املنظر *"مغريات الشاعر وأسوأها 

  .)3(والقائد والسياسي، على غرار أسالفهم من االشتراكيني األوائل يف أوروبا 
ي عند البيايت هو معيار التعامل مع التراث، وفهم التراث ال يكون هلذا فإن الواقع املاد

إالّ ضمن هذه اجلدلية أي جدلية الواقع والتراث، وإن األول هو الذي خيتار بإرادة واقعية 
مناذج التراث الصاحلة للتفاعل ضمن حركية اتمع االشتراكي، وبناء على هذا  ةمؤدجل

ومن هذه الرؤية "عن موقف صريح وواضح من التراث، ميكن للشاعر أن يؤسس رؤيا ويعرب
اجلديدة يبدع شعره اجلديد، فاإلبداع تواصل مع التراث وانقطاع عنه معا، ارتباط به 
وثورة على الفاسد منه، حىت ال يكون نسخة عنه وتقليدا له، واجلديد ليس هدما للقدمي بل 

  . )4( إنه إعادة قراءة هلذا القدمي يف ضوء التجربة احلديثة
                                                

  .  14مفھوم الشعر عند الشعراء الرواد ، ص . ـ عالق ، فاتح   (1)
  .ـ المرجع نفسھ ، والصفحة نفسھا   (2)

  .  382المقولة لمالكوم كولي ، نقال عن ساعي ، أحمد بسام ، حركة الشعر الحدیث من خالل أعالمھ ، ص    *
  . 37الواقع والمتخّیل في شعر نزار قباني ، ص . ـ بوھرور ، حبیب   (3)
  . 18مفھوم الشعر عند الشعراء الرواد ، ص . عالق ، فاتح . ـ ینظر   (4)
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ويتضح مما سبق أن البيايت قد سار مع شعراء احلداثة الذين مل يقطعوا صلتهم بالتراث 
معنويا وإمنا أحدثوا القطيعة الشكلية والرؤيوية فقط، وحىت إحداث القطيعة ذا الشكل 
فهي يف احلقيقة إعادة انتشار وضبط للمواقع أمام موجة اهلجوم الكبرية اليت واجهها هؤالء 

اء بعد احلرب العاملية الثانية، ومنهم حىت من آمن بضرورة قراءة التراث من منظور الشعر
  . متحرر حبيث يكون الواقع هو الرابط الوحيد الذي يربطه بالتراث

هذه القراءة للتراث نقال عن البيايت " مملكة الشعر"ويلخص الدكتور نبيل فرج يف كتابه 
  :"يف النقاط اآلتية

اث يف إطاره اخلاص، من حيث هو كيان مستقل تربطنا به وشائح ضرورة تقدير التر §
  .تارخيية 

إعادة النظر إيل التراث يف ضوء املعرفة العصرية لتقدير ما فيه من قيم ذاتية باقية  §
  .وروحية إنسانية

توطيد الرابطة بني احلاضر والتراث عن طريق استلهام مواقفه الروحية واإلنسانية يف  §
  .إبداعنا العصري

لق نوع من التوازن التارخيي بني اجلذور الضاربة يف أعماق املاضي والفروع الناهضة خ §
   )1(..."على سطح احلاضر 

  :وميكن بعد هذا أن نشكّل موقف البيايت من التراث يف هذا الشكل
  
  
  
  
  
  
  

  *التراث وحركية الواقع*
                                                

  . 21، ص  1988لكة الشعر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة مم. ـ فرج ، نبیل   (1)
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إىل  فقد قرأ التراث قراءة أكادميية أقرب أما الشاعر الناقد حممد بنيس
املوضوعية، فابتعد عن التنظري الذايت وذهب إىل مساءلة الشعرية العربية يف أجزاء من كتابه 

، خاصة يف اجلزء الرابع منه املخصص ملساءلة "الشعر العريب احلديث، بنياته وإبداالا"
د وهنا وجد بنيس نفسه أمام اجلدلية الكالسيكية األساسية اليت يقف عندها كل ناق. احلداثة

اقتحم الشعر العريب مشروع "أو باحث أو أكادميي، وهي جدلية التراث واحلداثة، فقد
حداثته يف هذا العصر منذ ما يقارب القرن، وصاحب االقتحام متاع معريف منشبك برؤيات       

وممارسات تنظريية ونصية هلا أمكنتها املتعددة، كما هلا استراتيجيتها وبراجمها، متفاعلة مع 
   )1("ارج النصي ومنفعلة به يف آن اخل

إن قراءة بنيس للتراث هي قراءة للتقليدية، ومساءلته للتراث هي مساءلة للتقليدية 
أيضا، وهذا معناه أن بنيس ينأى يف قراءاته عن التنظري احملض املعتمد على الذاتية، ويغوص 

إجرائيا عن املفهوم  يف مراجعة شاملة ودقيقة للتراث وفق مصطلح التقليدية الذي خيتلف
التراكمي للتراث؛ألن التقليدية، يف تقديري، ال تنفي التراث وإمنا تحاكي أجزاء من التراث 

ال نأسف على "إننا. ضمن الراهن اإلبداعي الذي أضحى يرفض الكثري من قيود هذا التراث
وال نتهيب إذا  شيء إذا حنن قلنا إن سؤال الشعر هو سؤال الثقافة العربية احلديثة بامتياز،

  .)2("حنن أقصينا هذا احلقل أو ذاك يف املعرفة أو خارجها
ويركز بنيس يف قراءته للتقليدية على جهة املساءلة، اليت قصد ا جمموع التقاليد  

واملفاهيم النقدية اليت رسخت عرب الزمن يف الشعرية العربية وظلت تالزم الشعرية املعاصرة 
.     وهي مجيعها تتشخص يف املعرفة اليت توجه القراءة وتضبطها"يف الكثري من متظهراا،

هذا املفهوم مازال فاعال يف راهن النقد العريب وهو مل يعد يقبل به حىت بعض نقادنا   
  )3(. "التقليديني

الذي قصد به يف الكثري من املراجعات "اإلبدال"وهنا يعرض أمامنا الشاعر مصطلح
غيري ورفض الثبات يف مقاربة آليات النص الشعري حبيث جعل النقدية للتراث، سلطة الت

التجاوز  -هذا املصطلح أولوية من أولويات املساءلة، خاصة عندما تصاحب عملية اإلبدال
                                                

 .  135، مساءلة الحداثة ص  4الشعر العربي الحدیث ، بنیاتھ وإبداالتھا ، ج . ، ـ بنیس ، محمد   (1)
  .  136ـ المصدر نفسھ، ص   (2)
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عملية إبداع ميزا الفرادة والعتمة النابعة من ذاتية املبدع الذي جتاوز قيود التقليدية           
املتعاقبة يف الشعر العريب احلديث إلبداالت منذ التقليدية إىل تعرض النص وتنظرياته : "يقول

الشعر املعاصر، بني كل إبدال وآخر عتمة ال نستطيع إضاءا، وتنكتب هذه اإلبداالت يف 
تقاطع مع تأويالت مفاهيم احلداثة يف شعرنا العريب، وهي التقدم واحلقيقة والنبوة واخليال 

  1(." النصية والتنظريية، عرب مجيع مناذج املمارسة الشعريةمن خالل انفصاالت يف املمارستني
وحيدد بنيس بداية االنفصال عن التقليدية إجرائيا وتشكّل املوقف النقدي عند 
الشاعر العريب احلديث واملعاصر، انطالقا من مجلة اإلبداالت املضمونية مث الشكلية يف القرن 

: ويات التخطيط للموقف عند الشاعر مهاالعشرين، حيث ظهر مستويان أساسيان من مست
بدون بلوغ الشاعر هذين املستويني ال ميكنه أن حيقق غاية . مستوى اهلدم، ومستوى البناء

إعادة بناء سلسلة االنفصاالت يربز خطني متعارضني مها البداية واهلدم،   "اإلبدال، ألنّ
لذي يتجاوبان فيه مع األوضاع يالزمان إبداالت البنايات الشعرية وتنظرياا يف الوقت ا

بناء الذات  التارخيية للعامل العريب احلديث، وهو ينتقل بني قطيب اهلزمية وإعادة- االجتماعية
الشعرية خارج العامل العريب، وخاصة يف أوروبا  - كما يتجاوبان مع االبداالت املعرفية
   )2(."حيث يكون البحث عن السؤال وجوابه

شأنه يف هذا  - ل األساسية يف ضرورة إعالء الذاتية أيضاويضبط بنيس آلية اإلبدا
ولكنه مل يستعمل مصطلح الذاتية، وال مصطلح -شأن من سبقه من الشعراء املنظّرين

الالعقالنية أو حىت مصطلح تعطيل احلواس، وإمنا نادى بوجوب االنتقال من مستوى 
وى الكتابة بناء على مستوى االحتذاء املتجسد يف الكالم داخل بنية التقليدية، إىل مست

أول ما نقصده هو إبدال بنية الشعر العريب باالنتقال من الكالم إىل "الفردية أو الذاتية ألن
هذه القطيعة املعتمدة هي األخرى على البداية واهلدم، . الكتابة، ومن التشبيه إىل االستعارة

  )3(. "د العصر العباسي األولتعثر على مرجعيتها يف اإلبداع املعريف العلمي الذي كان يسو
إن بنيس ال يرفض يف التقليدية إالّ مستويات االحتذاء الساذجة اليت تعلي الكالم يف 

والدليل على ذلك أنه ظلّ منبهرا بأمناط الصياغة والتعبري . النظم وفق أطره اللغوية املتداولة
                                                

   138، مساءلة الحداثة، ص  4ي الحدیث ، بنیاتھ وإبداالتھا ، ج الشعر العرب. ـ بنیس ، محمد  (1)
  .  138المصدر نفسھ ص . ـ بنیس ، محمد  (2)
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اصة أثناء مرحلة تفاعل خ. والكتابة عند العديد من التقليديني، باملفهوم الزمين للكلمة
. الروافد األجنبية الوافدة علي الثقافة والفكر واإلبداع يف مرحلة العصر العباسي األول

ويتطرق بنيس يف هذه القضية إىل سلطة الفكر التثاقفي يف أوروبا على جمموع الروابط 
تحديث التقليدية، وقدرة هذا الفكر على إحداث شرخ كبري فيها مكنه من بلوغ مراتب ال

يف أوروبا احلديثة متكننا : "وإبداع أطر رؤيوية احتوت جمهود هذا الفكر اإلبدايل يقول
-اإلنفصاالت النصية وإبداالت ممارساا من رؤية أسبقية املعريف وتفاعله مع االجتماعي

  . )1("التارخيي
ويعلل بنيس هذا املوقف ويدعمه من خالل التجربة الفكرية واألدبية لليابان،  

فتحديث الشعر الياباين ببذخه القدمي يتجاوب مع ما يعرف يف التاريخ الياباين بإصالحات "
الذي أدخل اليابان إىل العصر احلديث، عرب االنفتاح على املعارف األوروبية "ميجي"

املعاصرة له، ويتبىن منوذجها يف احلقول العديدة، العلمية والفلسفية والفنية واألدبية، وهكذا 
وجتلّت التداخالت النصية مع الشعر الرمزي الفرنسي على ... ية اإلبدالكانت بدا

كانا مؤثرين على موقف م 1923اخلصوص، ولكن نتائج احلرب العاملية األوىل وزلزال طوكيو
الشعر الياباين من التحديث بنموذجيه الغريب حيث فعلت هذه الكوارث االتصال والتفاعل 

يف الغرب، خاصة السوريالية والواقعية االشتراكية، وأفضت مع احلركات الشعرية التدمريية 
احلرب العاملية الثانية بعد ذلك، وكوارثها على اليابان، إىل مساءلة العالقة بالنموذج 

  .)2("الشعري الغريب، مث التخلي عنه يف بناء نص شعري ياباين حديث
  

رتقاء من التقليدية وحيدد حممد بنيس يف معرض ضبط أولويات املساءلة، قوانني اال
  : ، ومن الالموقف إىل املوقف فيما يأيت)احلداثة(إىل التحديث 

تفعيل القراءة للحدث السياسي، وهذا من شأنه أن يشرك الشاعر يف مقاربة  .1
الواقع بعيدا عن سلطة النموذج من جهة وخملّفات التقليدية من جهة أخرى ألن 

                                                
  .  139، مساءلة الحداثة ، ص  4الشعر العربي الحدیث ، بنیاتھ وإبداالتھا ، ج . ـ بنیس ، محمد  (1)
  .               19، 18، ص  1984قبرص . ، نیقوسیا  12، مجلة الكرمال ، ع "الحداثةمساءلة ." ـ بنیس ، محمد (2)
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ياسي هو وحده القادر على نقل الشاعر املشاركة يف تفعيل الرؤيا جتاه احلدث الس
 . )1(من مستوى املالحظة والتدوين والتأثر، إىل مستوى املشاركة والتنظري واإلبدال

االرتباط املباشر والضروري بالتجربة النقدية واإلبداعية الغربية، ويرجع ذلك  .2
أمهية العودة باستمرار يف العصر احلديث إىل الغرب الستالم "حسب بنيس إىل

جلواب عن السؤال الشعري للحداثة، وقد كانت هذه العودة تبحث عن النموذج ا
وعن طريق . يف جناح الغرب من ناحية، واملمارسة النصية اهلادمة يف الغرب أيضا

 .)2("العودة إىل الغرب تتحدد الربامج واالستراتيجيات الشعرية للحداثة العربية
باملبدل على أساس أنه منط، وإالّ كان  االبتعاد أثناء عملية اإلبدال عن التقيد .3

ذلك احتذاء من نوع جديد، فكل تنظيم البد أن يتجاوز ذاته ضمن آلية حتديثية 
. مستمرة ال تؤمن بالثابت، وال تقف عند األمنوذج إالّ لتتجاوزه وتبدله

يترافق خطّا البداية واهلدم مع وضع التنظريات واملمارسات النصية موضع "حيث
وبه يتم رج شجرة النسب وإعادة بناء السالالت الشعرية، حبثا عن أصول  اإللغاء،

أخرى حلقيقة أخرى تقود إىل التقدم بواسطة لغة نبوية حديثة ال تفارق اخليال أو 
  )3(."التخييل

  
  
  
  
  
  
  
  

                 
                                                

  .139ص  4الشعر العربي الحدیث ، ج . ـ بنیس ، محمد   (1)
   140ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
  .ـ المصدر نفسھ و الصفحة نفسھا  (3)
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  * نظرية اإلبدال والتقليدية عند بنيس* 

  
ات بعض الشعراء الرواد املعاصرين من قضية التراث       كانت هذه مواقف وتنظري

والتحديث، حيث نظر إليها كلّ حسب مستويات القدرة على التنظري لديه، فكان من 
رسم األفق والرؤى والقوانني مثل عبد اهللا محادي، وحممد بنيس، ونازك املالئكة، واكتفى 

فقد انتقل . من شاعر إىل آخر آخرون بإعالء املوقف ضمن فضاء من التشكيل، اختلف
هؤالء (مثال الشاعر عبد اهللا محادي والشاعرة نازك املالئكة، والشاعر صالح عبد الصبور

إىل العمل على حتويل املوقف التنظريي إىل موقف ) الشعراء على سبيل املثال ال احلصر
ات بطرق وتقان)التقليدية(شعري يف الكثري من قصائدهم، من خالل توظيف التراث

وأساليب متعددة ومبتكرة توسع خالهلا التراث العريب وأضحى عند الشاعر الناقد واملنظر 
وهذا ما ذهب إليه الدكتور إحسان عباس . تراثا إنسانيا على مستوى التشكيل الشعري

حني راجع عالقة املوقف النقدي عند الشاعر املعاصر باملوقف الشعري يف قضية التراث 
ف الشاعر احلديث من التراث احلضاري بعامة، فإن احلديث عنه يستلزم وأما موق: "قائال
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أن نوسع من مدلول التراث وجماله، إذ هو مل يعد تراثا عربيا إسالميا فحسب، وإمنا غدا 
تراثا إنسانيا، والشاعر احلديث يتعامل مع هذا التراث من زوايا خمتلفة نستطيع أن نعد منها 

ليست متساوية يف األمهية، و أن الشاعر قد يستعملها مجيعا، أربعا، على أن نتذكر أا 
  :وقد يقتصر على بعضها وهذه الزوايا هي

  .التراث الشعيب  §
  .األقنعة  §
  .املرايا  §
  )1(."التراث األسطوري  §

ومبا أنين قد أشرت خالل مدخل الباب األول إىل التراث الشعيب واألسطوري 
رصد تقانة القناع واملرايا كمظهر النعكاس  بشيء من التحليل، فإنين سأقتصر هنا على

الرؤى التراثية يف املوقف الشعري عند الشاعر الناقد، وأعتقد أن أفضل من وظّف املرايا هو 
الشاعر عبد اهللا محادي يف رائعته الربزخ والسكني، واليت استهلها بعبارة قصرية عجلت 

ملتلقي، وأظهرت قدرة الشاعر حبضور زاخر للموروث العريب اإلسالمي والصويف أمام ا
املليئة بالرمزية والسرية واأللغاز، وهو األمر الذي ال "الناقد على مالمسة نصوص التراث

  : يقول. )2("يتستر فهم معاين تراكيبها ومراميها لكل قرائها
  "له الرتول ولنا املعراج "

  يف عماء بالقصر 
 واملد...  

  .!متثّل بشرا سويا 
  الوهاج يتماهى الربزخ

  " ...!بدحيه الكليب"موفد 
  ...يهب املطلق
  ...قبل العماء ...كان ذلك 

                                                
  .  118اتجاھات الشعر العربي الحدیث ، ص . ـ عباس ، إحسان   (1)
تجلیات فلسفیة صوفیة في قصیدة ، البرزخ والسكین ، دراسة ضمن كتاب سلطة النص . ـ ساعد ، خمیسي   (2)

  .  127في دیوان البرزخ والسكین للدكتور عبد اهللا حمادي ، ص 
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  .. قبل أُغنية من ظلل من غمام 
  وفُصوص من حكمة 

  تلعق منطق النور
  يورق فيها سدمي الواحد الفرد

  وتقطف نسيمات 
  يسجى ا شجر الغضا 

  ..سالما ..بردا 
  منبع النار 

  )1((...) ومنهل الصاحلني 
  

إن القراءة املتأنية ملثل املقطع السابق من مقاطع قصيدة محادي املطولة تقود القارئ 
للوهلة األوىل إىل إدراك رغبة الشاعر يف حتقيق الالعقالنية املقصودة يف التشكيل اللغوي 
 والداليل معا، إنه يستحضر تقنية املرايا ويسلط عليها استطاعته الفنية واللغوية، فيخالف ا

أن ال تفلت من مرآته الصور الكونية "املشروع النظري هلذا املصطلح لذلك حياول الشاعر
فكثريا ما يقف القارئ عند حدود . )2("اليت مه يف املاضي واحلاضر، يف الزمان واملكان

لغوية وميثولوجية ورمزية مل يألفها يف التشكيل العادي عند الشاعر العادي، وأقصد ذا 
مل ميارس التنظري ومل حيول رؤاه إىل مواقف نقدية مث إىل مواقف شعرية كما  الشاعر الذي

يفاجأ القارئ منذ البداية يف "من هنا.هو احلال عند محادي وبعض من الشعراء اآلخرين
فقد قدم - خمالف للمألوف الشائع -بنص أديب مغاير ومفاجئ"الربزخ والسكني"قصيدة

وهي عبارة "له الرتول ولنا املعراج"ستهلها بعبارةقصيدة قد تكون األوىل بني قصائده ا
، حتمل الكثري من الدالالت العميقة وتوحي ببعض )ه 638 /560(الشيخ حمي الدين بن عريب 

، )3("املعاين الصوفية خاصة فيما يتعلق منها بنظرية املعرفة وبعض معتقدات هذا الطريق
زاوج خالله بني شىت أنواع املوروث، ) Virtuel(ولعل هذا ما جعل الشاعر خيلق عاملا خائليا

                                                
، ص ص  2002، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 3البرزخ والسّكین ،ط. ـ حمادي ، عبد اهللا   (1)

125  ،126  .  
  . 126اتجاھات الشعر العربي الحدیث ، ص . ـ عباس ، إحسان   (2)
  .   57، ص ..قراءة في قصیدة البرزخ والسكین ، ضمن كتاب سلطة النص . ـ صحراوي ، عبد السالم   (3)
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أراد من خالل فتح خزانة "خاصة املوروث الديين الشرعي، واملوروث الصويف، فقد
الالشعور استرجاع مكانة ماضينا وإشراقه، فيدرك بذلك مدى الظالم الذي نعيش فيه 

 . )1("وألن البدر يفقد يف الليلة الظلماء
من خالل ) كمثال(القرآين يف املقطع السابقويتمثل احلضور القوي للنص الشرعي 

  .القدرة على الربط بني مرآة األنا واملرايا التراثية العالقة ضمن آلية التناص
متثل "ويقول الشاعر.)2("فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا"قال غز وجل

 )3("من الغمامهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل :"، وقال سبحانه وتعاىل"بشرا سويا
. )4("هلم من فوقهم ظلّل من النار ومن حتتهم ظلّل ذلك خيوف اهللا به عباده"وقوله عز وجل

  ..." .  قبل أغنية من ظلل من غمام...قبل العماء...كان ذلك "ومقابل هذا جاء قول الشاعر
وإىل جانب القرآن كنص شرعي حضر احلديث النبوي الشريف أيضا حني قرر 

طموحه إىل املعرفة اإلهلية ومعرفة احلقائق األوىل يف قصص "البداية أن إعالن الشاعر منذ
، فقد جاء يف احلديث ما رواه الترمذي عن أيب )5("األولني من الصاحلني واألنبياء املرسلني

فكان رده "أين كان ربنا قبل أن خيلق اخللق؟"عن سؤال)ص(رزين وهو إجابة للرسول
، ويقابل هذا يف مرايا النص )6("ما فوقه هواء وما حتته هواء يف عماء بالقصر واملد): ص(

  ...).يف عماءٍٍٍ بالقصر واملدٍ : (احلمادي قوله
والقصيدة املوزعة على مثاين عشرة صفحة هي عبارة عن فضاءات مفتوحة لقراءة 

      التاريخ انطالقا من احلاضر، وذلك عرب استحضار مرايا من املوروث الشرعي تارة      
واإلنساين تارة أخرى، وصياغة كل هذا بلغة صويف متمرس، ثائر، شاذ، أقرب إىل امتطاء 

عبد اهللا محادي هو : "معراجه، قال عنه الدكتور يوسف وغليسي ما خلّص القصيدة بامتياز
أدىن إىل اجلناح اإلشراقي الفلسفي الذي يؤثر تطهري الروح باإلشراق النوراين والتربية 

فهو )...من وحدة الوجود(الرياضة الروحية منه إىل األجنحة احللولية والوجوديةالنفسية و

                                                
  . 128ص ...تجلیات فلسفیة صوفیة، ضمن كتاب سلطة النص . ـ ساعد ، خمیسي   (1)
             17آلیة سورة مریم ا  - (2)

  210سورة البقرة اآلیة  -  (3)
  16سورة الزمر اآلیة  -  (4)
  . 58المرجع السابق، ص .ـ صحراوي ، عبد السالم   (5)
  .  351، ص  1983، دار الفكر، بیروت 2، ط4سن الترمذي ،ج . ـ الترمذي   (6)
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مريد يف الطريق الصويف، وال يزال  - إذن- باختصار شاعر متصوف بالقوة ال بالفعل، وهو
  .)1(..."الرحيل طويال وشاقا

ولالستدالل عما سبق نوضح يف الشكل اآليت تنوع املرايا يف املقطع األول فقط 
  .يدة الربزخ والسكني لعبد اهللا محاديمن قص

  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما القناع فهو اآللية األكثر استعماال وشيوعا عند الشاعر الناقد لنقل مواقفه 
خيتبئ الشاعر وراءها ليعبر عن - يف الغالب - ميثل شخصية تارخيية"وعرضها أمام املتلقي، و

ويعد عبد الوهاب البيايت . )2("لعصر احلديث من خالهلاموقف يريده، أو ليحاكم نقائص ا

                                                
    126كین، ضمن كتاب سلطة النص، صالمتشاكل والمختلف في دیوان البرزخ والس. وغلیسي ،یوسف -  (1)

ھو دحیة بن خلیفة بن فروة بن بضالة بن زید بن امرئ القیس، صحابي یضرب بھ المثل في حسن الصورة  -*   
  .وكان جبریل علیھ السالم ینزل على صورتھ 

  143ینظر دیوان البرزخ والسكین ،ھوامش قصیدة البرزخ والسكین ص -
  . 121ات الشعر العربي الحدیث ، ص اتجاھ. ـ عباس ، إحسان   (2)

 

* 

  **شعاع املرايا ضمن فضاء املوروث الديين والصويف*
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يف تقديري، أفضل من طبق هذه اآللية أو التقانة لعرض موقفه من الواقع واتمع من جهة 
  .ولبسط تصوراته ومتخيالته أمام املتلقي من جهة أخرى

وقد ظهر هذا يف أعماله الشعرية عن قناعة وتعمد ووعي منه كمنظّر لشعر      
حلداثة، وأن ملثل هذه التقانة األسلوبية قدرة هائلة على ختطي احملظور يف التعبري، وجتاوز ا

األمنوذج يف الشكل، خللق مقاربات رؤيوية شاذة داخل احلركية البنيوية للشعر العريب 
بالعودة إىل املوروث ومساءلته عرب شخوصه الفاعلة أو املهمشة معا، هلذا جنده يقول عن 

حاولت أن أقدم البطل النموذجي يف عصرنا هذا  ويف كل : "فه هلذه التقانةطريقة توظي
، أن أستبطن مشاعر هذه الشخصيات النموذجية يف أعمق )يف موقفه النهائي(العصور

حاالت وجودها وأن أعبر عن النهائي والالائي، وعن احملنة االجتماعية والكونية اليت 
   )1(..."ي ملا هو كائن إىل ما سيكونواجهها هؤالء، وعن التجاوز والتخطّ

وتتمثل تقانة القناع عند الشاعر الناقد املنظّر ملاهية الشعر، فرصة ذهبية تنقله من 
عامل الواقع إىل عامل املتخيل، يغازل عرب التاريخ شخصيات خيلق من وراءها أسطورة 

خلق "للتاريخ إىل تارخيية جديدة تناقض األسطورة احلقيقية، ويطمح خالل رفضه وامتعاضه
، أو هو حماولة خللق موقف درامي بعيدا عن التحدث بضمري     )األسطورة(بديل له
يفتح البيايت  - أباريق مهمشة - ، وإمنا يعطي القناع سلطة الكلمة، فمنذ ديوانه )2("املتكلم

من هنا كان البد من إقامة "باب التاريخ لألقنعة فيجعلها تتحدث عن رفضه للواقع، 
وكانت املدن كل املدن "عائشة"فكانت النساء، كل النساء"حدوده"و"أبطاله"و"ئرهجزا"
وإذا ". احلالج"و"حمي الدين بن العريب"و"أبومتام"و"اخليام"وصار األصدقاء بني"نيسابور"

كان األمر كذلك فالزمن هو اآلخر دائرة ال حدود تفصلها وال ماض وال مستقبل أما 
م واحلذف والتعديل والتصريف ألنه حالة من الزمن يتسع املضارع عنده فغري قابل للجز

ليشمل كل آفاق املخيلة الشعرية وليغطي مدارات القصيدة مكتظة برموزها وحضورها 
أفضل جتسيد لتقانة القناع يف شعر البيايت، "نصوص شرقية "وتعترب قصيدة. )3("وشعوا 

  :يقول يف مقاطع منها
                                                

  . 121نقال عن إحسان عباس ، اتجاھات الشعر العربي الحدیث ، ص . ـ البیاتي ، عبد الوھاب   (1)
  . 122المرجع نفسھ ص . ـ عباس ، إحسان  (2)
و قدم لھا عبد السیف والقیتار ، مختارات من أشعار عبد الوھاب البیاتي ،اختارھا . ـ البیاتي ، عبد الوھاب   (3)

  . 07، ص  2000األمیر شوقي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،
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 عدأبومتام"أَو"  
  عطار يف مدينة املوصل قصيدة لدى ال
  كان صديقه

  بعد أربعمائة سنة حبثت عن العطار 
 ، فلم أجد إالّ حفيدا له  

  :احلفيد قال
  إن بيت جده األول أحرقته ساحرة

أما القصيدة فقد انتحلها شاعر  
  أحرقه املغول حيَا ، 
  .عندما فتحوا بغداد 

بعد أربعمائة سنة أخرى مرت.  
  وراق عثرت على قصيدة عند

  يبيع كتب السحر 
  كانت مكتوبة مباء الذهب 

  ومطلسمة حبروف غريبة مائلة
  مل يستطع أحد فّك طالمسها

  بعد حرب اخلليج 
  نهبت مكتبيت وسرقت

  )1(فضاعت القصيدة من جديد 
لقد وظّف البيايت أقنعة محلها دالالت تارخيية عال ا إىل قراءة احلاضر، أبو متام، املغول  

خلليج كلها أمساء ودالالت تتحول إىل حالة متزامنة يف احلاضر وتتطلع حنو حرب ا
استشراف املستقبل ألا بكل بساطة ترفض املاضي، أو على األقل ترفض بعض آليات 

  .يقراءة املاض

                                                
  . 185،  184ص ص . السیف والقیتار . ـ البیاتي ، عبد الوھاب   (1)
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إن موقف الشاعر العريب املعاصر من التراث قد حدد القيم  لمن هنا أستطيع أن أقو
ية املعاصرة ابتداء من الشاعر الناقد املنظّر ذاته، وصوال إىل الشاعر اجلمالية للتجربة الشعر

املبدع وفق روح التنظري السابق، فقد أضحت هذه القيم أساس التشكيل لكل عمل فني 
التراث اإلنساين لدى الشاعر املعاصر جانبا من تكوينه الشعري، وذلك أن "حيث أصبح 

الوجدان اإلنساين عامة من خالل إطار  بستيعاجتربة الشاعر املعاصر حماولة جاهدة ال
  . )1(..."حضارة العصر وحتديد موقف الشاعر منه كإنسان معاصر

  
  :ماهية الشعر يف ظل األفق احلداثي الراهن  - 2
  

لكل عصر أديب مفاهيمه، وأسسه وأطره اليت تتمظهر وتتجسد خالهلا هذه املفاهيم، 
ص، وفق سياقات اجتماعية         ومع كل عصر كان الشعر يأخذ مفهومه اخلا

وحضارية وثقافية خصت الشعر بتعاريف خمتلفة، ألن مفهومه هو ارتباط باحلياة وبكل ما 
جيري داخل تفاعل البنية االجتماعية حىت أضحى الشعر قيمة معرفية يف حد ذاا جعلت 

يئا فشيئا عرب من الشاعر احلكيم واملعلم يف الوقت ذاته، مث بدأت دائرة الشعر تضيق ش
العصور األدبية املختلفة وبدأ معها التغير يف املفهوم حبسب املرحلة أو احلركة األدبية اليت 

فقد تتجاور مذاهب أدبية يف العصر الواحد دون أن تتفق على "ينظر إليه من زاويتها، 
تعدد وهذا يعين أن الشعر مصطلح خاليف بامتياز، يتعدد مفهومه ب. مفهوم حمدد للشعر

بل يكاد يتعدد بتعدد الشعراء والنقاد يف املدرسة األدبية   . املكان والزمان واملذاهب
فإىل يومنا هذا والنقاد خيتلفون أشد االختالف يف رصد تعريف دقيق للشعر . )2("الواحدة

 .     ألم بكل بساطة ال يستطيعون رصد املتحول واملتغير الذي هو من طبيعة الشعر ذاته
أن هذه التعريفات كانت ختتلف أو تتفاوت " ويرجع ذلك حسب عز الدين إمساعيل إىل 

يف مدى صحة فهمها للفن الشعري باختالف النقاد وتفاوت أمزجتهم وثقافام        
  . )3("وعقليام وظروفهم العامة

                                                
  .  40لغة الشعر العربي الحدیث ، ص . الورقي ، السعید   (1)
  .  91مفھوم الشعر عند الشعراء الرواد ، ص . ـ عالق ، فاتح   (2)
  .  291، ص  2000األسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة . ـ إسماعیل ، عز الدین   (3)
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واملالحظ أن كل اجتهاد لوضع تعريف للشعر سرعان ما يدرك واضعه أنه تعريف 
 ال ميكن أن نصدره إىل اآلخر ونضمن أعلى مستويات القبول والتلقي، ألن كل ذايت

تعريف للشعر، هو واسع وخمتزل يف آن واحد، واسع حلظة إنتاجه مبا خيلف هذا اإلنتاج 
من غبطة وسرور يف النفس لكوا استطاعت أن متهد لولوج عوامل الذات والالشعور، 

هذا التعريف تتعاىل أصوات كثرية تعلن خمالفتها لِكُنهه،  وخمتزل ألنه يف نفس حلظةَ إبداع
وهذا ما أكّده الناقد . بل تعمل على تأسيس تعريف ثان ضمن فضاء االختالف املشروع

حني قال باستحالة تعريف طبيعة الشعر تعريفا منطقيا )H.Read(االيرلندي هربارت ريد
أي نقل )Tromxendental quality(صفة علوية"ألن الشعر عنده له صفات خاصة جوهرها

مفاجئ تقوم به األلفاظ حتت تأثري خاص، وال ميكننا وصف هذه احلالة أكثر من استطاعتنا 
  .)1("وصف حالة من اجلمال

وقد قام الدكتور عز الدين إمساعيل بعرض األسس والقوانني اليت جيب أن تنطلق 
النقاد الغربيني وحلّل مضامينها منها كل مقاربة ملاهية الشعر وذلك بعدما راجع كتابات 

أن القصيدة من الشعر تشبه الشخص أو الشخصية متاما وهو يعين الشخص ارد ال "فرأى
شخص الشاعر صاحب القصيدة، فكما أن للشخص صفات متعددة يتكون هو من 

    فهي بعد جتربةٌ فردية خيالية، سجلها شاعر فرد بكل أمانة  . جمموعها، فكذلك القصيدة
وأعتقد أن للشعر آليتني أساسيتني حتوالن، يف تقديري، دون الوصول إىل . )2("ودقة ممكنة

  :تعريف موحد له مها اآللية اللغوية، وآلية التجربة الذاتية
باعتبارها الظاهرة الشعرية األوىل اليت جتد طريقها حنو املتلقي بفعل حاسة : اللغة §

تؤثر، وهي تنقل األثر من املبدع إىل إن هلا شخصية كاملة تتأثر و"السمع، 
وهي بعد لغة فردية يف مقابل اللغة العامة اليت يستخدمها العلم، وهذه .. املتلقي

الفردية هي السبب يف أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحديدات اليت يضمها 
، وهذا ما جيعل عمل اللغة الشعرية عمال مستقال عن كلّ قيود داللية )3("املعجم

ومعجمية موحدة، وهنا تعلى الفردية والذاتية التوليدية يف جمال اللغة حبيث يصعب 
                                                

  .  292، 291ـ رید ، ھربارت ، نقال عن عز الدین إسماعیل ، األسس الجمالیة في النقد العربي ص ص   (1)
  .  293المرجع نفسھ ، ص . ـ إسماعیل ، عز الدین   (2)
  . ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا   (3)
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رصد معجم واحد للدالالت الشعرية لكوا نابعة من متغير ال يؤمن بالسكون 
  .والثبات 

عمق التجربة الشعرية، ولعل هذا دليل ثان على صعوبة وضع ضوابط شعرية يسري  §
. عر آلية إجرائية تضبط بضوابط تعليمية حمضةعلى أثرها الشعراء، فيغدو الش

فالتجربة الشعرية خمتلفة بقوا وعمقها وثرائها وتعديها يف احتواء اآلخر ثقافيا 
فقد ظلّ الشاعر املعاصر دائما يف حالة فرار . وحضاريا وفكريا من شاعر إىل آخر

ة الذاتية مما هو تأطريي يقترب إىل النمطية، ولعل هذا من مسات فرادة التجرب
إنّ من : "وقد تكلم إليوت عن هذا قائال. وعمقها لغرض حتقيق ذات الشاعر

الطرق اليت حاول ا الشعر املعاصر أن يفر من البالغي وارد واألخالقي 
  . )1("نربات الكالم -حيث أن ذلك هو هدفه- والوعظي أن يستعيد

سون ملاهية الشعر انطالقا من هنا أخذ الشعراء زمام املبادرة بأيديهم وراحوا يؤس
من عمق جتارم من جهة، واستطاعتهم اللغوية املولّدة من جهة أخرى، باحثني يف جماهل 
الذات الشاعرة عن حقيقة شيطان الشعر بداخلهم، فكانت مقدمات دواوينهم الشعرية 

  . فضاء رحبا لطرح هذه اإلشكالية نثرا من خالل حماوالت جادة ومقصودة يف التنظري 
فكيف نظر ونظّر الشاعر للعملية اإلبداعية، وعلى أية أُسس وركائز ارتكز يف ذلك 

  .وهل هناك عالقة ترابطية بني التنظري واإلبداع؟ 
لإلجابة عن هذه األسئلة سأحاول عرض مواقف بعض الشعراء الرواد واملعاصرين 

ظريية، أو بعض من املتضمنة يف مقدمام لدواوينهم الشعرية، أو دراسام وكتبهم التن
كما أود أن أشري هنا أن عرض . احلوارات اليت عكست املوقف النقدي لديهم جبالء

الشعراء الحقا ال خيضع إىل ترتيب زمين يماثل األسبقية أو الريادة أو الشهرة يف جمال 
 الشعر وإنما اعتمدت توفر املادة النقدية املوثّقة من جهة ومستويات الرؤيا يف الطرح من

، مث الشاعر )اجلزائر(الدكتور عبد اهللا محاديهلذا تكون البداية بالشاعر . جهة أخرى
 فيوسف اخلال، )لبنان(خليل حاوي رمث الشاعر الدكتو، )مصر(صالح عبد الصبور

  ).العراق(عبد الوهاب البيايتوأخريا ) لبنان(

                                                
  . 177، 176، ص ص  3المختار في نقد ت س إلیوت ، ج . ـ ماھر، شفیق فرید   (1)
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نبع من للشعر، ولكنها ظلت تر الشاعر عبد اهللا محادي تعددت قراءات الدكتو
مصدر واحد هو إعادة قراءة التراث قراءة حتديثية واعدة بآفاق إبداعية جريئة، ففي مقدمة 

يعرض الشاعر موقفه من ماهية الشعر، فيفصل القول فيها ضمن *،"الربزخ والسكني"ديوان
منهجية اعتمد خالهلا على جمموعة من التعريفات املتفردة للشعر، تنم عن جهد نقدي 

بارز، وهذا ما جعله يصوغ تعريفاا وفق مقاييس لغوية تارة، وإبداعية تفردية وأكادميي 
تارة أخرى، فقد عرفه لغويا على أنه سحر إحيائي يعتمد دالالت األلفاظ للتقرب من 
املتلقي  ويف السياق نفسه مل يفوت الشاعر فرصة التعريف التنظريي الذايت للشعر حني 

ماذا أقول عن الشعر أهو سحر إحيائي حيتوي : "ا، يقولاعتربه خرقا، وثورة وتأسيس
الشيء وضده أم هو حساسية مجالية مغايرة للمألوف ومرادفة للخلق، على غري منوال 
سابق؟ إنه يف أى جتلياته الكالم املصفّى املتألق، وهو خرق للعادة وحماولة مستمرة هلدم 

إنه . لشعراء جمرى قلب العصا احليةاالحتذاء، وقد جرى العمل يف ممارسته من قبل ا
  .)1(..."تشكيلٌ جديد للسكون بواسطة الكلمات

ويتضح ج محادي يف إعالء اآللية اللغوية املتفردة يف حتديد ماهية الشعر، من 
خالل جتنب اجلانب التعليمي الكالسيكي يف الشعر من جهة، والنفور من كل حماوالت 

هة أخرى، فال ميكن أن يقف الشعر عند عتبة الواقع، وال الزخرفات اللفظية املألوفة من ج
فالشعر ليس "أن يؤدي دورا مجاليا إالّ لذاته حني يقرأ القصيدة قراءة ال تتعدى ذاا، 

التعبري األمني عن عامل غري مادي، بقدر ما هو تعبري غري عادي عن عامل عادي، وخطاب 
اللغة اجلميلة اليت كثريا ما خيطئ النقاد  وهو ليس. مبثابة وصل ممتد خال من أدوات الفصل

يف نسبتها للشعر، فلغة الشعر من نوع خاص، يبدعها الشاعر من أجل التعبري عن أشياء ال 
  .)2("ميكن قوهلا بشكل آخر

حني قال أن الشعر ال ميكن أن حيدوه منطق "ألبريس"وتقترب هذه الرؤيا من موقف
دون النثر الذي عادة ما يرتبط بقوانني تقترب إىل لغوي معين، ألنه خيلق لغته اخلاصة به 

                                                
وھوالدیوان الذي فاز بجائزة مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین لإلبداع الشعري كأحسن دیوان شعر في    *

  . ت بدولة الكوی.  2002دورة علي بن المقرب العیوني لعام 
  . 05البرزخ والسكین ، ص . ـ حمادي ، عبد اهللا   (1)
  .ـ المصدر نفسھ، و الصفحة نفسھا   (2)
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بواسطة اللغة البشرية عن انفعال أو حقيقة مل تخلق "العقل واالنضباط، فالشعر هو التعبري
  . )1("اللغة البشرية للتعبري عنه، وبذلك يصبح الشعر مخاَتلةً، متردا نضاال ضد اللغة 

ل هذه املقاربة السابقة للشعر عند وقد علّق الدكتور عبد السالم صحراوي على مث
ختطى فيها كل التعريفات واملفاهيم امللحقة بالشعر حىت اآلن، حياول أن "محادي قائال إنه

، ويتضح هذا احلكم أكثر فأكثر من خالل )2("يرسم مفهوما حداثيا للشعر وللشعرية 
يثية يف قدرة محادي على تفجري السكون من حول الشعر وإعادة بعث احلركية التحد

القصيدة من خالل إعطائها سلطة البقاء يف واقع بدأ يسائل عن جدوى الشعر، فالشعر 
ذو طبيعة ملكية فإما أن يكون وحده صاحب السيادة وإالّ فإنه يتنازل عنها "عند محادي 

إنه يرتقي يف كتابة الشعر إىل الصفوة، يطلب الطهارة واالستشهاد فوق  )3("ببساطة
لذا فالوقوف يف حضرة الشعر يستوجب الطهارة من الدنس "سكلمات النص املقد

وهذا ما جعل محادي حيدد دور الشعر يف اإلحياء ألن . )4("والتخلّص من الذنوب واجلرمية
األصل ليس يف موضوع الشعر ذاته وإمنا يف طريقة اإلحياء باملوضوع، وهو موقف شكالين 

غنت باملوضوع على أساس أنه جوهر العملية حداثي بامتياز، فالشعرية التقليدية طاملا ت
الشكلية، وأمهلت الشكل الذي يتشكّل من خالله املوضوع، ألا ولقرون عديدة ظلت 
حتافظ على منطية الشكل والتشكيل معا، ومل حتاول أن تؤسس ملعامل شعرية ترفض 

ملعمعة، ووظيفته ال يقبل اخلوض يف ا) الشعر(إنه: "االحتذاء، وقد عبر محادي عن هذا قائال
أنه ال يسرد وال يصف وال يعلم وال يتضمن حقائق ثابتة، إنه ينطق بلسان حال العامل دون 
أن يذكر حاال من أحواله اردة، أو وجها من وجوهه يقرأ إذا قرئى لذاته، ويوفّر متعة 

  .)5("مجالية خالصة وخاصة به
ذي ظلّ ينادي بأن الشعر ويتطابق موقف محادي هنا أيضا مع موقف ألبريس ال

يرفض السرد الدقيق والطريف، والعواطف العامة، واألوصاف الصحيحة، ألن الشعر دائما 
يطمح إىل ما ال ميكن حتديده، إنه القبض على اللحظة اهلاربة، هلذا أكد ألبريس أن 
                                                

/ ، منشورات عوبدات ، بیروت 3االتجاھات األدبیة الحدیثة ، ترجمة جورج طرابیشي،ط. م . ـ ألبیرس ، ر  (1)
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حماوالت البحث عن تعريف لشعر خاص يف عصرنا ميكن العثور عليه يف وظيفة املمارسة 
 إن هذه املمارسة ترفض بطبيعة احلال كل أشكال السرد والوصف، وحىت. شعريةال

استفزاز العواطف لتجعل من نفسها حبثا عن احلقيقة اليت ال يعلمها احلس السليم كما 
  .)1(...جتهلها املالحظة واملنطق والعلوم وحىت الفلسفة 

، ميجد فيه الشاعر ويعترب هذا املوقف احلمادي من الشعر موقفا بنيويا شكالنيا
اجلانب اللغوي ويتعامل معه كبنية مغلقة، وكآلية ال ميكنها أن تتعدى ذاا، بل جيب أن 
تراجع هذه البنية مراجعة دالالية على أساس أا هي اجلهد املتفرد للشاعر، بعيدا عن 

هذا ما و.السياقات اخلارجية اليت ميكن أن تقتحم دالالت هذه اللغة املكونة للنص الشعري
  .يؤكد قوله السابق 
فصل محادي يف هذا املوقف " الشعرية العربية بني االتباع واالبتداع"ويف كتابه 
االنبثاق احلقيقي للحمولة الداللية ملكوناا املستحضرة حلظة "هي)اللغة(حني جعل الكلمة

عري اآللية الشكالنية للخطاب الش ل، ويفسر محادي بالتفصي)2("االنفعال أو التجاذب
  :قائال)اخلطاب(ضمن فضاء الرسالة

إىل  -بالفتح-اخلطاب الشعري يف آخر األمر هو عبارة عن رسالة من مرسل "...
مرسل إليه، ولكي تكون الرسالة ناقلة وفاعلة فهي تقتضي حضور شروط ضرورية يأيت يف 

ون يف مقدمتها ما يسمى باألنساق أو املرجعية أو ذاكرة اخلطاب حىت حييل املتلقي، ويك
وباإلضافة إىل هذا الشرط يفترض توفر آلية أخرى . الوقت ذاته قابال لإلدراك من طرفه

وهي ضرورة وجود القرائن الداللية املشتركة بني املرسل واملرسل إليه حىت تتم عملية 
وهو ما يعرب عنه بالسنن واملرجع ويف حالة انعدام هذا الشرط حيدث . التواصل بينهما
وباإلضافة إىل هذين العنصرين البد من توفر أداة . صطلح عليه باحلبسةالقطع أو ما ي

اإليصال، أو األداة املادية اليت يكون هلا الفضل يف الربط النفسي واجلمايل بني طريف 
  .)3(..."اخلطاب ومن هنا يكون دور اللغة هو احلاسم يف معضلة الفعل الشعري املعاصر
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جمرب -ديد ماهية الشعر عند محادي، فالشاعرويتأكد دور التجربة الشعرية يف حت
أن يؤسس جتربته بعيدا عن سياقات التأثري والتأثر، وإمنا أفق التجربة  -وفق التنظري السابق

الشعرية يتكون بعد مجلة االقتحامات اليت يقوم ا الشاعر للواقع، وأعتقد أن اقتحام الواقع 
قتحام فعل شذوذ إجيايب يرتكبه الشاعر وهو ال ميكن أن يوازي التعبري عن الواقع، ألن اال

الشعر ال يتكلم عن "يرفض التنميط، وينشد تأسيس اجلديد يف عوامل الشعر والشعرية، ألن
العامل بقدر ما يتكلم بلسان العامل وليس من مهامه تفسري العامل وتوضيحه لك بل املنتظر 

تسبق كل فكرة عنه ألن وظيفته منه هو صوغ جتربة مع العامل تعتمد صلة محيمية مبكوناته 
إنه السمو بتعبريية األشياء والسعي إىل إحداث عملية . اجلوهرية هي اإلحياء وليس املطابقة

تشويش مقصودة يف قاموس اللغة حني تستند صفات ألشياء غري معهودة تربك القرائن بني 
  . )1(..."املسند واملسند إليه 

لشعرية حيث يضع هلا قوانني تتوافق مع جوهر وهنا حيدد محادي موقفه من اللغة ا
التعريفات السابقة للشعر، فإذا كان الشعر وفق املنظور احلمادي السابق هو خرق للعادة   

وحماولة مستمرة هلدم االحتذاء فإن لغة هذا اهلدم جيب أن تؤسس ملعامل وآفاق لغوية قابلة 
قانون اللغة الشعرية يقوم "معا، ألنلتجاوز ذاا أيضا، حىت حتقق دميومة اخللق والرفض 

من هناك تظل ال معقولية القصيدة يف . أساسا على التجربة الباطنية أكثر من الظاهرية
، وأعتقد أن مثل هذا املوقف )2(..."الشعر احلقيقي أساسية لكنها ليست جمانية وال ضبابية 

تؤمن بالواحد الثابت  ضروري عند كل شاعر ينشد التغيري ويترفّع عن كل مثاقفة منوذجية
يف اإلبداع، وتقيم والءات لغوية مل تعد هلا شرعية التشكيل يف الشعرية املعاصرة حيث 

إنه الثمن الذي ينبغي دفعه "، ثتصبح اللغة الشعرية لغة متوزية تنشد املوت وتؤمن باالنبعا
احلس الذي والشاعر يف كل ذلك تراه ينقاد يف لغته ليقني . مقابل وضوح طبيعة املغايرة

يلزمه كما يلزم اليقني التجرييب، ألنه بصدد اخلوض يف حبر شعري يقال له بكل بساطة 
االستعارة املوسعة املفتوحة على مصراعي الوجود بشقيه الثابت واملتغري فتتحول الكلمة 

  .)3("الشعرية فيه إىل موت وانبعاث يف آن واحد وإىل هدم وبناء متواصل الرتاع
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املواقف السابقة أن محادي املنظر مل يورط نفسه يف إعالء مواقف والواضح من 
تقترب من التنميط أو األمنوذج، لكونه يف تقديري ظل يقرأ الراهن الشعري قراءة متوزية 

ويرجع ذلك إىل قرب الشاعر من املوروث الفكري . تارة وقراءة استشرافية تارة أخرى
جدلية الثابت واملتغير، فهو الشاعر الذي آمن أعاد مراجعته ضمن  واحلضاري العريب الذي

يف مجلة من ) الشاعر(بأن ضبط مفهوم الشعر وماهيته من شأنه أن يضع املنظّر ذاته
التناقضات هو يف غىن عنها، خاصة إذا ما سلمنا بأن الشاعر حالة، واحلالة دائما متغرية إا 

دكتور صحراوي هذه وقد طرح ال. التشكل اهليويل الذي لن نقبض له على شكل
ليس هناك تعريف للشعر يف : "..اإلشكالية يف معرض قراءاته لديوان الربزخ والسكني قائال

حدوده وإمنا هناك تعريف يف فضاء مفتوح، مبعىن أنه ليس هناك مفهوم ائي للشعر أو 
سيضع فهمنا للشعر وللشعرية ولغريمها من  -إذا حدث-للشعرية األدبية، ألن ذلك 

األدب على وجه العموم يف حدود ضيقة سيتجاوزها الزمن ألا ال تتطور وال  مفاهيم
  .)1(..."تنمو باستمرار 

ومن املواقف األساسية أيضا واليت ارتبطت جبوهر الشعر وماهيته ربط الشعر باحلداثة  
ربطا يتماهى فيه الشعر مع األفق احلداثي، حيث يراجع التراث مراجعة استشرافية 

من هنا . وتتأسس روح املغامرة يف التشكيل، وتغدو صفة من صفات احلداثةاستنباطية 
األستاذ محادي يشري يف هذا املضمار إىل طبيعة القصيدة احلداثية، اليت ترفض أن تكون "ظلّ

  .)2("على منوال سابق، ال لشيء إالّ ألا مسكونة ، هي وصاحبها حبساسية مجالية مغايرة 
بأن للشعر سلطة صوفية تعلو بالشاعر إىل عامل برزخي ال لقد آمن محادي املنظّر، 

تؤسس فيه األمناط وإمنا تتوالد حبسب التجارب وتتكاثر كلما آمن الشاعر بضرورة اخللق 
الطقس الشعري احلداثي يف هذا اخلضم هو برزخ تتوحد فيه الكائنات "ألن. واإلبداع

ذا وى أمام أنظارنا حصون التقليد هل. ومتّحى يف جالله الفواصل واحلدود بني املوجودات
وما هذه األفعال . يف الشعر والثقافة والسياسة ويسقط األصل وتتسع آفاق املغامرة

الصدامية سوى عالمة من عالمات اليقظة وأسلوب خمصوص من أساليب استعادة اإلنسان 
   )3(."الذي مات يف اإلنسان الذي يسعى
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بق يف املوقف الشعري عند محادي أعرض وكدليل على متثل املوقف النقدي السا
املقطع الثاين من قصيدة الربزخ والسكني حيث تكاثف التجربة واحتاد الذات مع اآلخر يف 
املاضي واستشرافات رؤية للمستقبل، كل هذا يف قالب سقطت خالله احلصون اللغوية 

  :ويل، يقولوالتشكيلية التقليدية، وعمل الشاعر على تأسيس اخللق يف عامل برزخي هي
  كان البدُء ... 

 وكانت شجره ... وكان السبق   !  
  !ما فوقه هواء 
  !!ما حتته هواء

  نور يراوده النور 
  (...)ومعرب للسحر وأغنية للفتون 

الساحل العاجي يتجلى  
ممتد  

  وعرشه املعمور
  !!    يف غيمة من عماء 

  يرزقين من حيث ال أعلم
  كنت الكلمه

  ...وكان الغشاء 
  مسكون بنافلة األطوار

  وبرزخ ما بني عافية وعاقبة
  :تتجاذبين شفتان 

  *"للزهراوين "واحدة 
  )1("...البقرة"وأخرى خامتة 

  
                                                

لبقرة وآل عمران من القرآن الكریم ،وقد وردتا بھذه التسمیة في حدیث لرسول اهللا الزھراوان ھما سورة ا  *
  . مفاده أن الزھراوین تأتیان یوم القیامة لھما لسان وشفتان یشھدان لمن قرأھما ) ص(
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وباإلضافة إىل ما سبق ذكره حتدث محادي الشاعر املنظّر بإسهاب عن ماهية الشعر 
وكذلك يف  وموقفه من الشعر املعاصر وعملية التحديث يف مقدمة ديوان الربزخ والسكني،

، وعمل على حتديد آليات تأسيس "الشعرية العربية بني االتباع واالبتداع"كتابه النقدي
املوقف النقدي وشروطه وقوانينه، من العملية الشعرية عامة وماهية الشعر على وجه 

  :اخلصوص ، أخلصها يف النقاط التالية
قراءة موضوعية حوارية واإلنساين،  القومي ضرورة العودة إىل قراءة التاريخ بشقيه §

من شأا أن تعيد خلق عالقة مساءلة للتاريخ لغرض إحداث الدهشة الشعرية بني القارئ  
حترير "ولعل هذا يقود حسب محادي إىل.)1(واملتلقي، بعيدا عن احملاكاة التقليدية للتاريخ

حملمول بغريزة الشعر اليوم فظهر مبظهر االنقاليب املسكون باحلساسية اجلمالية املغايرة، وا
  .)2("مبدأ رفض االحتذاء وهدمه 

ربط ماهية الفعل الشعري حداثيا مببدأ التحول والتجريب، لكون احلداثة الشعرية  §
تنطوي على "حداثة تتجاوز أطرها وقوانينها اليت ختلقها، فهي ال تؤمن أصال بالسكون، إا

 الزمن دون أن يتحول إىل بنية قلق دائم ال يعفو عنه الزمان وعلى نوع من اهلدم املستمر يف
ومعىن ذلك أن احلداثة اإلبداعية ال ميكن أن تنتهي وال ميكن أن يتجاوزها الزمن ...ثابتة

  )3(."فهي ال قيمة تارخيية، ويف الوقت ذاته مرتبطة بالتاريخ ومقتحمة حلدوده
ب من النظر إىل الشعر مبعزل عن األخالق أو العلم، ألن غاية الشعر جيب أالّ تقتر §

هذه العوامل أين تفقد بالضرورة شعريتها، وتكتسب الغاية الوظيفية اليت ترفضها الشعرية 
ذلك أن احلقيقة اردة ليست غرضا من أغراض الشعر فعذبه أكذبه، وغرضه هو "احلداثية، 

الشعر ذاته، من هنا عمد إىل خلق واقع بواسطة كلمات مسكونة بأصوات اآلخرين وهي 
ويقترب هذا من موقف        )4(."أو تومئ إىل خطاب حممول متعدد الدالالت بالضرورة ترمز

ألبريس ودعوته إىل استبدال ممارسة الطقوس الدينية باعتماد الطقس الشعري كبديل، ألن 
املمارسة الشعرية تقوم على رؤية متمايزة كل التمايز عن سائر الرؤى األخرى، يفلت "

                                                
  . 09ن ، ص البرزخ والسكی. حمادي عبد اهللا . ـ ینظر   (1)
  .ـ المصدر نفسھ الصفحة نفسھا   (2)
  .ـ م ن ، ص ن    (3)
  .  13، ص م نـ   (4)



الفصل األول                             ....  .....................................الباب الثاين  1
  *مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا * مفهوم الشعر عند الشعراء العرب الرواد *?

  

 308

وجوهر . )1(..."تكرار، واحلياة امليتة، حياة جمموع البشريةالشعر بفضلها من االبتذال وال
وهو موقف تردد عند الكثري من الشعراء املعاصرين أمثال عبد الصبور، "(ألبريس"املوقف عند

أن الشعر حييلنا بالضرورة إىل التجاوز، ألنه يقدم ممارسات روحية أقرب ) وأدونيس، ونزار
حرارة للفكر، إنه يقدم ذلك ملن يشعر باحلاجة إىل إىل الطقوس الدينية، تدفق للقلب و

التجاوز وال يستطيع لسبب أو آلخر، بعامل اجلهل أو الرفض، أن يلبي هذه احلاجة عن 
وخيتصر محادي بعض التنظري للشعر حني يؤكد  ضرورة البحث . )2(...طريق مذهب ديين

بحث ذاته الذي جيعل املتلقي يف أدبية النص الشعري انطالقا من البحث يف ماهيته، وهو ال
: تغازل القارئ، يقول تيقبل على تلقي النص أو رفضه ضمن فضاءات شعرية ما فتئ

يصبح البحث يف ماهية الفعل الشعري يف القصيدة املعاصرة، أو ما يسمى بشعرية اخلطاب "
ة على اإلبداعي من املمارسات اجلادة اليت حتاول أن تفسر أدبية، أو شعرية القصيدة مركّز

إبراز مسة اإلبداعية اليت متيزها واليت مبوجبها حيصل ذلك التحاس باالنطباع، أو ذلك 
االنفعال  اجلذاب الذي يشعر به املتلقي وهو يستقبل العمل الشعري يف شكله املتكامل مما 

  )3(."جيعله حيدد موقفه العقلي منه فينحاز إليه أو يعرض عنه 
                    

                                                
  . 157االتجاھات األدبیة الحدیثة ص . ـ ألیبرس   (1)
  .  167،  166ص ص . المرجع نفسھ. ـ ألیبرس   (2)
 . 184ص ...الشعریة العربیة . ـ حمادي ، عبد اهللا  (3)
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  *املــدار الشــعري عند عبد اهللا محادي*
 

  
فقد انطلق يف حتديد الشعر من إعالء التجربة  الشاعر صالح عبد الصبورأما 

الذاتية كشاعر متمرس منذ اخلمسينيات، هلذا قرر أالّ ينظّر للشعر إالّ انطالقا من التجربة 
حديث "إالّ من جتربة الشاعر ذاته، وألن تعريف الشعر وحماوالت إدراك ماهيته ال ينبع 

الشاعر عن جتربته مع الشعر كحديثه عن جتربته مع احلب، كل مجيلة مبذاق، وكل قصيدة 
للشاعر هي غرام جديد، يقترب منه وقد نفض عن نفسه أثقال جتربته الغاربة، كأنه يواجه 

ا بقلق مستمر لكونه وهذا دليل على أن الشاعر يواجه الشعر دائم. )1("الشعر للمرة األوىل
) الشاعر(فتجده . ال يعرف حلظة املخاض اإلبداعي حىت يهئ له من األفكار ما يليق مبقامه

                                                
  . 284، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ح ـ عبد الصبور ، صال  (1)
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عادة ما يعود إىل املّادة املُبدعة للمراجعة بروح الناقد املتفحص، بعدما يكون قد استخلص 
  .جتربة من تلك العملية 

سؤال لو عرف إجابته : "الما الشعر؟، سؤال طرحه عبد الصبور، مث أردف قائ
أحدنا لقطع الطريق على القبيلة كلها، لقد أدرك اجلميع حق سادتنا العظماء من أمثال 
شكسبري واملعري أطرافا من جوانبه، ولذلك فلن أتصدى لإلجابة اجلامعة املانعة بل أحكي 

  .)1("عن اجلانب الذي أدركته
بور هي عبارة عن تنظري ضمن من هنا كانت معظم املواقف النقدية عند عبد الص

فالشعر هو "فقد طرح تصورا للشعر انطالقا من رؤيا الذات املبدعة، . التجربة الذاتية
صوت إنسان يتكلم، مستعينا مبختلف القيم الفنية أو األدوات الفنية، لكي يكون صوته 

فهو يستعني باملوسيقى واإليقاع والصورة، . أصفى وأنقى من صوت غريه من الناس
الذهن واخليال، وكل هذه األشياء جمتمعة جتعل لصوته هذه الفاعلية اليت يستطيع ا يف و

كلماته أن ينقل قدرا من احلقيقة اإلنسانية، اليت حيسها هو منطبعة عليه إىل غريه من 
ويثين عبد الصبور على اآللية اللغوية كوسيلة متفردة يف يد الشاعر املتمكن من . )2("الناس

ألن الفرق اجلوهري بني االستطاعة اللغوية للعامة، واالستطاعة اللغوية عند  طقوسها، 
الشاعر هي قدرته على االنفعال مع اللغة كوسيط اجتماعي، كلّف عرب الزمن بنقل خمتلف 

فالشاعر ميتلك اللغة كما ميتلكها الناس "احملموالت احلضارية نقال متميزا إىل املتلقي، 
ث خترج يف أنساق أو سياقات يتوافر فيها اجلمال والقدرة على ولكنه يعيد تنظيمها حبي

  .)3("الوضوح واإلبانة
هلذا كان الشعر عند عبد الصبور فنا نوعيا ينبع من كون الشاعر أقدر الناس على 
امتالك وسيلة خاصة يف التعبري، ترفض السرد والتقرير املباشر من جهة وتترفّع عن التربير 

أرى الشاعر معربا : "...، يقول يف حوار مع الناقد جهاد فاضلوالتعليم من جهة أخرى
بالصورة اليت هي أوضح وأكثر داللة من التقرير، ينزه نفسه وقلمه عن البهلونيات اليت 
هي خيانة للفن، وعن التربيرات اليت هي خيانة للروح والعقل، ومازلت زاهدا يف 
                                                

  .  286، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  .  431ـ المصدر نفسھ، ص   (2)
  . ـ م ن ، ص ن   (3)
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ونه ألنفسهم، وذلك الغموض البهلونيات والتفاصح والغموض املدهش الذي يزعم
املدهش طريق سهل وباب واسع، أما الباب الضيق فهو أن يقول اإلنسان كلمته بكل 

  .)1(..."ثرائها الذي يستمد من صدقها ونعامتها ومجاهلا املوسيقي والفني 
من هنا ذهب عبد الصبور إىل حتليل عملية خلق القصيدة وتشكيلها يف نفس 

، ألن "اخلاطرة"لة األوىل من مراحل اخللق هي اليت تبدأ مبا مساهالشاعر، فرأى أن املرح
القصيدة نوع من احلوار الثالثي، فهي تبدأ خاطرة يظن من ال يعرفها أا هابطة من منبع 
متعال عن البشر، وهذه اخلاطرة الغامضة تأيت ملحة، منتزعة من أي سياق، حبيث لو 

   )2(.ال تبشر بتفتح عن زهر ومترأُخضعت لعامل الفكر الدقيق بدت قاحلة 
كمرحلة أوىل من مراحل "بالوارد"ويفضل صالح عبد الصبور تسمية اخلاطرة

والذي تضمن تفاصيل العملية الشعرية انطالقا من "حيايت يف الشعر"اخللق وذلك يف كتابه
. الوارد ما يرد على القلوب بعد البادي ويستغرقها: "...جتربة الشاعر نفسه، يقول

ويتضح من هذا أن . )3("وارد له فعل، وليس للبادي فعل ألن البوادي بدايات الوارداتوال
شاعرنا قد اقتبس هذا املصطلح من الصوفية، ألنه صرح يف العديد من املناسبات بانبهاره 
بالفكر الصويف وجتارب الشعراء الصوفية كابن عريب، والسراج الطوسي وغريمها، يقول 

إن .لصوفية، ذلك ألن التجربة الصوفية شبيهة جدا بالتجربة الفنيةإنين أحب التجربة ا:"
كذلك . كتابة قصيدة هي نوع من االجتهاد، قد يثاب عليه الشاعر بقصيدة أو ال يثاب

قال الصوفيون أن اإلنسان ميضي يف طريق الصوفية جيتهد ويتعبد، ولكنه قد ال يهبط عليه 
  .)4(..."يس إالّ ترتال من اهللا شيء أوال يفتح عليه بشيء، وهذا الفتح ل

ويتضح هذا أكثر حني يذهب صالح إىل أن الوارد أدق وصفا حلالة اخللق من 
، ألن احلدس قيمة عقلية لنشاط عقلي قد )املعرفة املباشرة لألشياء)(Intuition(*احلدس

                                                
،  1قضایا الشعر المعاصر،ط: حوار مع الشاعر أجراه الناقد  جھاد فاضل ضمن كتابھ. ـ عبد الصبور، صالح  (1)

  . 264، ص  1984 دار الشروق،
  . 09ص   2001حیاتي في الشعر ، طبعة ریاض الریس ، بیروت . عبد الصبور صالح : ـ ینظر   (2)
، ویراجع أیضا الكتاب ضمن دیوان صالح عبد الصبور ،  12المصدر نفسھ، ص . ـ عبد الصبور صالح   (3)
  .   1973، دار العودة ، بیروت  3مج 
  . 435، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (4)

فھي إما معرفة حدسیة وإما معرفة . للمعرفة صورتان : " یعرف بندیتو كروتشیھ المعرفة الحدسیة قائال    *
منطقیة ،معرفة أعطتھا المخیلة ،أو معرفة أكسبھا العقل ،معرفة بالفردي أو معرفة بالكلي ،معرفة باألشیاء 

یلجأ الناس إلى ... ینھا ، فھي آخر األمر إما مبدعة صور وإما منتجة تصورات الفردیة أو بالعالقات التي ب
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ية، غري أنه يتجاوز العقل بعمليتيه التحليلية والتركيبية، فيصلح لتفسري الوثبات الفكرية العال
  .)1(عاجز عن تفسري الوثبات الوجدانية فذلك من شأن الوارد 

وهذا ما يقترب إليه كروتشيه يف معرض حديثه عن احلدس والفن، حيث يرى 
فلنقبل أن الفن : يف الفن حدسا من نوع خاص يقول هؤالء"وغريه من الفالسفة أن 

ين نوع خاص ميتاز عن حدس ولكن احلدس ليس بالفن يف كل األحيان، فاحلدس الف
ولكن أحدا مل يستطع أن يدلنا على هذا الشيء اإلضايف ... . احلدس عامة بشيء إضايف 

ما هو، وكيف منيزه، لقد قيل إن الفن ليس جمرد حدس ولكنه حدس حلدس حبيث يرقى 
اإلنسان إىل الفن ال بتجسيده انطباعاته كما جيري يف احلدس العادي، بل بتجسيده 

  .)2("هاحلدس نفس
أما املرحلة الثانية من مراحل خلق القصيدة عند عبد الصبور، فهي مرحلة الفعل  

ويسميها التلوين والتكوين، وفيها ينتقل الشاعر من حالة الوارد إىل حالة الفعل، حيث 
الرحلة اليت تبغي الظفر بالنفس، رحلة ينسلخ فيها الشاعر عن نفسه لكي يعيها ويظفر ا 

أن يقرب التجربة الشعرية من التجربة الصوفية يف حماولة كل منهما وهذا من شأنه 
  )3(". اإلمساك باحلقيقة والوصول إىل جوهر األشياء بغض النظر عن ظواهرها

 وآخر مرحلة من مراحل خلق القصيدة هي مرحلة التشكيل أو احملاكمة على حد
يوازن على أساس فعل ، حيث تدل عملية التشكيل على فعل عقلي ينظم و**تعبري صالح

فأبولون إله العقل ملهم النحت والشعر امللحمي يكمل "أبولوين يكمل الفعل الديونسي
فعملية التشكيل . فعل ديونيسوس إله النشوة وملهم الرقص واملوسيقى عند اليونان

 األبولونية عملية عقلية واعية تنكب على تنسيق البناء من خالل إبراز ذروة القصيدة أنى

                                                                                                                                       
المعرفة الحدسیة فیقولون أن بعض الحقائق تّعز على التعریف ،ویمتنع إثباتھا بالقیاس ،فما تنال معرفتھا إّال 

الظروف الواقعیة  وترى رجل السیاسة یأخذ على النظري التجریدي افتقاره إلى حدس حّي بھ یقف على. بالحدس 
ومّنھُج التربیة یلح على ضرورة البدء أوال بتنمیة ملكة الحدس لدى الطفل ،والناقد ُیَزھي بإھمالھ النظریات 
والمجردات ، أمام األثر الفني، وبحكمھ علیھ بالحدس المباشر ،والرجل العلمي یدعو إلى حیاة یوجھھا الحدس 

  ".أكثر مما یوجھھا العقل 
علم الجمال ، عّربھ نزیھ الحكیم ، راجعھ بدیع الكم ، المجلس األعلى لرعایة الفنون   . یھ ، بندیتوكروتش: ینظر  

  .     05، ص   1963واآلداب والعلوم االجتماعیة ، الطبعة الھاشمیة ، دمشق ، 
  .  16حیاتي في الشعر، ص . ـ عبد الصبور صالح   (1)
  . 20، 19ص علم الجمال ، ص . ـ كروتشیھ ، بندیتو  (2)
  . 435، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (3)
  .وما بعدھا  16حیاتي في الشعر ، ص . ـ ینظر عبد الصبور صالح    **
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، ومن خالل إقامة التوازن بني الصور والتقرير    -بداية، وواسطة، واية-كان موقعها
  .)4("واملوسيقى
وإضافة إىل العقل، تلعب الغريزة عند صالح عبد الصبور دورا مهما يف عملية  

هلذا جنده يتكلم عن التلقائية يف . التشكيل كمرحلة أخرية من مراحل خلق القصيدة
هل يتم هذا التشكيل بشكل واع، حبيث تنتفي التلقائية فيه؟ ال فليس : "اإلبداع متسائال

ألبولون كعقل نصيب يف العملية الفنية، بل إن التشكيل يصبح لدى الفنان نوعا من 
  . )1(..."الغريزة الفنية، مثله مثل املقدرة على الوزن والتكوين والتصوير 

بد الصبور من شأنه أن يتعدى أعتقد أن التشكيل ذا املفهوم املزدوج عند ع
تارة أخرى بل إنه سيتجاوز  االذات املبدعة ذاا، فال يبقى تشكيال عقالنيا تارة وغريزي

القصيدة ليغدو تشكيال للكون والذات معا، لتصبح القصيدة تتحدث العامل وال تتحدث 
فيها النفس  عن العامل، وهذا من شأنه أن يعطي التجربة اإلبداعية جتربة استكشافية تظفر

والتجربة الشعرية عندئذ جديرة بأال تصبح جتربة شخصية عاشها : "بذاا، يقول صالح
الشاعر فحسب حبواسه ووجدانه بل هي متتد لتصبح جتربة عقلية أيضا تشتمل على حماولة 

  .)2(..."الختاذ موقف من الكون واحلياة
ور الفلسفي والفين من هنا ذهب صالح إىل تعريف التجربة الشعرية وفق املنظ 

كل فكرة عقلية أثّرت يف رؤية اإلنسان للكون والكائنات، فضال عن "معا فقال أا 
  )3(."األحداث املعاينة اليت قد تدفع الشاعر أو الفنان إىل التفكري 

ونقرأ يف املراحل السابقة عند عبد الصبور، أن عملية بناء القصيدة املعاصرة 
متداخل، ومتشابك مع عملية تكوين اإلنسان الشاعر ذاته      وتكوينها هي بالضرورة بناء

ونظرة هذا الشاعر اإلنسان إىل الكون، وكيفية تفاعله معه انطالقا من خمتلف مراحل 
التجربة الذاتية لديه دون أي فاصل ما بني املبدع واإلبداع، ألن عملية اخللق الشعري 

ا حييل العامل حينها إىل شعر جوهره حتتاج، يف تقديري، إىل تناسل فيزيولوجي بينهم
  .التخطي والتجاوز

                                                
  . 41ـ المصدر نفسھ، ص   (4)
  . 49حیاتي في الشعر ، ص . ـ عبد الصبور صالح   (1)
  . 59ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
  . 60،  59ـ م ن  ، ص ص   (3)
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ولعل هذا املوقف هو الذي جعل عبد الصبور يرفض أي دور للشعر خارج إطار 
 )4(الشعر ذاته، حبيث يتفق معه عبد اهللا محادي حني يقول إن الشعر يقرأ إذا ما قرأ لذاته

املهما، وال يستعري كنهه من ال يروج لألخالق وال للفضائل ألن عامله غري ع)الشعر(فهو
دين وسلطة غري سلطة الشعر نفسه، هلذا فرق صالح بني احتواء الشعر لألخالق         

والفضائل انطالقا من مبدأ التعليم، واحتوائه القيم، فالفرق شاسع وكبري عنده بني القيم 
ضا ال يروج ملا الشعر أي:"واألخالق، ألن األوىل ثابتة والثانية متغرية مع الزمن، يقول

اصطلح على تسميته بالفضائل، ولكن ملا نستطيع أن نسميه القيم، وهي كلمة أعلى من 
الفضائل قدرا وأوسع مدلوال، فالفضائل متغرية وزمنية، أما القيم فثابتة، مبعىن أا أكثر 

وتظل الفضيلة معيارية خاضعة لزمنها وظروفها، يف حني . رسوخا يف النفس من الفضائل
تعد القيمة عن هذا املفهوم، فاحلق واخلري واجلمال قيم ال ميكن االختالف بشأما تتمتع تب

بقدر من الثبات وال تتحكم فيها املعيارية أو النسبية، ولعل هذه القيم هي الىت ترسخ يف 
أذهاننا من حصيلة قراءتنا للتراث الشعري واألديب بشكل عام، أما أنا ابن العامل املعاصر 

  . )1(..." هذه القيم هي الصدق واحلرية والعدالة فأمجل 
ويقود هذا املوقف عند صالح من القيم واألخالق يف الشعر مباشرة إىل موقف 
آخر أقرب إىل الفلسفة منه إىل النقد األديب، حني ذهب إىل طرح قضية قياس درجة النفع 

اهيته وعالقاته والضرر يف الشعر بعدما كان يف املواقف السابقة قد حاول تعريف م
، وكان قد طرح هذا السؤال انطالقا من مراجعة )2("هل هناك شعر ضار ؟"فتساءل

صالح ألشعار عرب التاريخ، كثريا ما امت بإفساد الذوق العام والتأثري على السياق 
األخالقي للمجتمع الذي تظهر فيه خالل فترة زمنية معينة، وقد مثّل هلذا بشعر أوفيدا، 

حول الشذوذ اجلنسي، وأشعار شارل بودلري اليت تناول فيها الواقع تناوال وأيب نواس 
سوداوية "سوداويا قامتا خاصة عندما يتحدث عن اجلمال األنثوي والكوين العام يف ديوانه

ال أظن : "، يقول"Les fleurs du mal"أزهار الشر "، أو ديوانه"Le spleen de paris"باريس
ناك شعرا ضارا، ذلك ألن الشعر ال يقصد إىل املنطقة يف النفس أننا جنرؤ على القول أن ه

                                                
  .  06البرزخ والسكین ، ص . ـ ینظر حمادي ، عبد اهللا   (4)
  .  434، ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  . 433ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
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اليت تقصد إليها الفلسفة أو القوانني اخللقية أو غريها، فالشعر يقصد إىل منطقة أخرى يف 
ومعىن هذا . )3("النفس منطقة يجة، تستطيع أن جتمع مشل كل األشياء، وأن توفق بينها

ال يعدو أن يكون جتسيدا هلذه التجربة عند الشاعر  أن الشعر النابع من التجربة الشعرية
جراء تفاعالا املختلفة عرب مراجعة التاريخ والتراث مراجعة موضوعية، تساهم يف بعث 
املوقف اإلنساين والكوين لديه، هلذا أضحت جمموع هذه التجارب والرؤى تصب يف 

إا تلك : "...  هذامنطقة واحدة حسب صالح هي منطقة احلساسية اإلنسانية، يقول يف
املنطقة اليت تذهب إليها جتاربنا اليومية وأحداث حياتنا وقراءاتنا لتكون ما نسميه 
باحلساسية اإلنسانية، وعندما جيمع مشل النسيج الشعري أو التراث الشعري أو القراءات 

لعريب الشعرية كلها يف نفس املتذوق، تتكون لديه رؤية بعينها ، فقارئ التراث الشعري ا
إذا قرأ شعر أيب نواس وقرأ أبا العالء املعري يعرب عن وجهة نظر اإلنسان املتشائم الكاره 
للحياة ولكن كليهما، يف اية األمر، يتحاور مع اآلخر داخل هذه املنطقة من النفس 

  )1(."اإلنسانية اليت نسميها حساسية اإلنسان
أفقي يقود حنو أفق معلوم  وتتواىل شبكة املواقف عند عبد الصبور وكأا خط

هو الشعر، إذ ال يقتصر هذا األخري على استقراء الذات والتاريخ والتراث والواقع خللق 
الرؤيا وبعث املوقف وإمنا يقتضي كل هذا أن يؤسس للموقف املعريف، وأعتقد أن الشعر 

لذي معامل هذا املشروع من خالل الدور ا"عند صالح هو مشروع معريف بامتياز، تتضح 
فهو يعترب أن االعتماد على . يرمسه صالح لكل من العاطفة والفكر والعملية اإلبداعية

سلطة العاطفة ينطوي على خطر كبري، هو نضوب القرحية، إذ أن العاطفة املتوقّدة مرتبطة 
ولضمان االستمرارية الشاعرية البد للشاعر من . مبرحلة الشباب مث تنطفئ أو، أقلّه ختبو

، حىت تتحول التجربة الشعرية إىل جتربة عقلية، ألن الشعر، يف )2("على الفكراالعتماد 
تقديري، ينطلق من تعايل العواطف يف نفس الشاعر وعندما تبدأ هذه العواطف يف 
الضمور بفعل الزمن أو بفعل غياب املثري الشرطي املرتبط ا، ال يدرك الشاعر من وسيلة 

الفكر، فهي اليت بإمكاا بعد هذا الضمور أن حتتوي  لبعث شاعريته من جديد إال وسيلة
                                                

  . ـ المصدر نفسھ ، و الصفحة نفسھا  (3)
  . 434، 433، ص ص  9األعمال الكاملة ، ج . ـ عبد الصبور ، صالح   (1)
  :، نقال من موقع الواب " الشعر والوجود ، قراءة في حیاتي في الشعر. "ـ الحالق ، بطرس   (2)

  http:// maaber.50 megs .com                                                                         
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فمعرفة الذات والكون . "التجربة وتفجرها من جديد ضمن فضاءات من الرؤيا والتشكيل
مؤكدا "أعرف نفسك"أمر أساسي يفتتح به صالح نصه حيث يستعيد قول سقراط الشهري

فالذات هي الكون األصغر  على أن الذات اليت ينبغي معرفتها إمنا متثل العامل بأسره،
(microcosme) الذي يعكس الكون األكرب)macrocosme( ه األول هو إدراكوإدراك كُن

  .)1("لكُنه الثاين أيضا، ومهمة الشاعر أن يسرب غور هذين الكونني من خالل تأويلهما
وأعتقد بعد هذا أن عالقة الشاعر بالفكر هي عالقة تتعدى إدراك بعض القضايا 

فالشاعر إنسان . ضمن سياقات اتمع إىل إنتاج املوقف من هذه القضايا الفكرية
اجتماعي بامتياز يتفاعل وينفعل، يؤثر ويتأثر، هلذا وجب عليه أن يكون فاعال من خالل 
مواقفه الفكرية حىت وإن طاهلا هاجس التغري والتحول، ألن الشاعر ذاته يرفض السكون 

ا يف الكثري من مواقف الشعراء الفكرية ألن إنتاجها يف والثبات، هلذا عادة ما جند تباين
حلظة معينة هو إنتاج خاضع لسياق الزمان واملكان من جهة ولتفاعل جتربة الشاعر 

الشاعر ال يعبر بشكل مباشر عن "اإلنسانية مع هذا الزمان واملكان من جهة ثانية، مث إن
هيكل عظمي، بل إنه يتمثل األفكار األفكار والقضايا، فتأيت أشبه بعمل جمرد جامد أو 

والقضايا وتسري إىل شعره كأا كامنة فيه دون أن توحي بأي نشاز أو جتريد، وتبدو 
ألن الشاعر يف تقديري ال يعبر عن احلياة تعبريا مباشرا . )2("جزءا ال ينفصل عن الكلّ

ذه احلياة يف شعره، ملموسا وإمنا يوحي إليها من خالل خلق املعادلة الفكرية والرؤيوية هل
وهنا تتمثل العالقة اإلجرائية بني الشعر واملعرفة من جهة والشعر واملعرفة والتجربة 

  .اإلنسانية عند الشاعر من جهة أخرى
ويرتبط هذا املوقف عند صالح مبوقف آخر هو الشعر والنبوة، ولكنها ليست 

الكثري من شعراء احلداثة،   عنده مبعىن الكشف واستشراف املستقبل مثلما كان احلال عند
.       )3("القوة الدافعة يف حياة الفيلسوف والنيب والشاعر"بل هي نبوءة اإلصالح، ألا

واإلصالح عند عبد الصبور هو قدرة الشاعر على تأسيس مشروعه انطالقا من اإلنسان 
طة اجلماعة،  الفرد، ال من اتمع املدجج بأيديولوجيات تذوب فيها سلطة الفرد وسط سل

                                                
  :، نقال من موقع الواب الشعر والوجود ، قراءة في حیاتي في الشعر . ـ الحالق ، بطرس   (1)

 - http.// maaber.50 megs .com                                                                   
  .   53في نقد الشعر العربي المعاصر ، ص . ـ الصباغ، رمضان   (2)
  . 135حیاتي في الشعر ، ص . ـ عبد الصبور ، صالح   (3)
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خاصة سلطة األيديولوجية املاركسية اليت غازهلا عبد الصبور يف مرحلة من مراحل حياته 
لكنه ما فتئ يتجاوزها ليؤسس أيديولوجية اإلنسان، ألن اإلصالح عنده ال يركّز على 

  :ويؤكد هذه الفكرة قائال. اتمع بقدر ما يركز على اإلنسان
كن غايته هي اإلنسان ال اتمع، هل للفن غاية هل للفن غاية بشرية؟ نعم، ول"

أخالقية؟ نعم، غايته هي األخالق ال الفضائل، هل للفن غاية دينية؟ نعم، ولكن غايته هي 
  .)1(..."اإلميان ال األديان 

وهنا تظهر العالقة عند صالح بني دور اإلصالح من منطلق النبوءة واإلصالح من 
إذا "شترك باإلنسان كمحور أساسي من حماور اإلصالح، ومنطلق الشعر، إا االهتمام امل

كان هذا التصور ال ينطبق حتما على كل نبوة، فإنه ينطلق من فهم علماين للنبوة ال 
هو - يتعارض مع الدين، بل ينطلق من ديناميته األوىل املتمثلة بشخص النيب قبل أن ينشئ 

  .)2("تعدد أنواعها دينه، وهو ما نادت به الرومانسية على  - وأتباعه
ويؤكد عبد الصبور أن القاسم املشترك بني الشاعر وبني النيب هو احلزن، ألن كل 
واحد منهما يتحمل مسؤولية إصالح اإلنسان وترشيده وتقوميه حنو األفضل، وهذا ما 
جيعل األمل الدائم وسيطا بني أحزاما ومشاريعهما اإلصالحية وقد حتدث عن هذا يف 

لقد : "والسيد املسيح عليه السالم فقال) ص(الل إظهار حزن الرسول حممد كتابه من خ
اللهم : هم حممد بإلقاء نفسه من قمة اجلبل واستند مرة إىل جدار لكي يشكو بثه إىل اهللا

الرامحني أنت رب  مإليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس يا أرح
 )3("ين؟ أإىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو ملَّكته أمري؟املستضعفني، وأنت ريب، إىل من تكلُ

أما يسوع فقد أدرك يف مسائه األخري أن ما حقّقه دون ما أمل : "وعن السيد املسيح يقول
فيه، وأنه ال بد أن يبذل مثنا جليال لكماله، فصحب ثالثة من أخلص أصفيائه وصعد اجلبل 

ىت املوت، وخر على وجهه، وكان يصلي نفسي حزينة ح:فقال هلم.وابتدأ حيزن ويكتئب
  .)4(..."يا أبتاه، إن أمكن، فلتعرب عين هذه الكأس :قائال

                                                
  . 126حیاتي في الشعر ، ص .  عبد الصبور ، صالح  (1)
  :الشعر والوجود ، قراءة في حیاتي في الشعر ، نقال من موقع الواب . ـ الحالق ، بطرس   (2)

  http.// maaber.50 megs .com                                                                      
  .     137المصدر السابق ، ص . ـ عبد الصبور،صالح   (3)
  .   138ـ  المصدر السابق  ، ص   (4)
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من هنا كان الشعر عند صالح عبد الصبور يهدف إىل تشكيل منوذج لإلنسان    
والكون معا، وفق مشروع إصالحي تكون للتجربة اإلنسانية واحلساسية اإلنسانية كلمة 

احلديثة، اليت تقتضي بدورها املعرفة " الصالحية"فضاءات القصيدة يف تشكيله شعرا ضمن 
  .مبعناها األعمق 

  
  

  *عملية اخللق الشعري عند صالح عبد الصبور*
  

وإىل جانب موقف عبد اهللا محادي وصالح عبد الصبور، اللذين توسعت يف إظهار 
ف والتنظري، فإن عرضي الالحق لشعراء موقفهما من ماهية الشعر، وذلك لتوفر مادة املوق

رواد أيضا حول نفس القضية سيكون فيه نوع من االنتقاء ملواقفهم، نظرا لتفرق هذه 
هلذا سيكون . املواقف بني الصحف، واالت، واحلوارات، وتباينها يف بعض األحيان

  .العرض هنا باختصار 
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، فأسجل أنين مل *ل حاويالشاعر اللبناين خليفأما مفهوم الشعر وماهيته عند 
لكون هذا األخري ظلّ " الكتاب يف مناهج النقد: "أعثر على كتابه النثري املوسوم بـ

خمطوطا سجني مكتبة أخيه إيليا احلاوي، الذي مل ينشره إىل حد اآلن، وقد أشار إىل هذا 
 ، الذي اعتمدت بنسبة كبرية يف استخالص موقف حاوي من**الناقد حمي الدين صبحي

، كما "مطارحات يف فن القول"الشعر على حواره الشهري مع الشاعر الذي ضمنه كتابه 
اعتمدت أيضا على حوار للشاعر مع الناقد أيضا جهاد فاضل ضمن كتابه قضايا الشعر 

  .احلديث 
ينطلق حاوي يف حتديد ماهية الشعر من خالل ربط هذا األخري ربطا مباشرا وآليا 

ة الوحيدة اليت متكن الشاعر الرائد من إدراك حقائق الواقع واإلنسان بالرؤيا، ألا الوسيل
كان الشعر إىل زمن غري بعيد يعنى باحلياة العربية دون أن تلتقي أعماق الشاعر "فقد. معا

بأعماق احلياة، فيتفاعال وخيصب الواحد منهما اآلخر، وميد الشعر احلياة بالرؤيا اليت 
ها العناصر احلية لبناء عامله، وهذه مسة الشعر الذي صدر عن تضيء خفاياها ويستمد من

ولكن حاوي يتدارك مباشرة أن الرؤيا وحدها . )1("الفئة املخلصة من رواد الشعر احلديث
ال ميكن أن تنتج شعرا إالّ إذا ارتبطت بالتجربة الذاتية واإلنسانية للشاعر الذي يفّعلها 

رؤيا تنري جتربة، وفنا "لى اخللق، فيكون الشعر إذنضمن جمموعة من العناصر الباعثة ع
قادرا على جتسيدها، كانت السمة اليت ينفرد ا الشعر تنحصر يف طبيعة تلقي الرؤيا 
والتعبري عنها وهذا أمر تنبه إليه أرسطو حني قرر أنّ الشعر يعادل الفلسفة يف الكشف عن 

الفلسفة كلي جمرد، أما يف الشعر فهو  فهو يف. الكلي املطلق وخيتلف عنها يف التعبري عنه
  .)2(..."كلّي حسي عيين 

                                                
العقل     "برسالتھ  1955، نال شھادة الماجستیر عام 1925جانفي  1ـ ولد خلیل حاوي في الشویر بلبنان في   *

جبران خلیل جبران "على أطروحتھ  1959، ونال دكتوراه من كمبردج عام "واإلیمان بین الغزالي وابن رشد 
، بیادر )1961(، الناي والریح ) 1957(نھر رماد "من دواوینھ الشعریة ". شخصیتھ وآثارهإطاره الحضاري ،

انتحر . مجلد من الجاھلیة إلى الیوم 25في " موسوعة الشعر العربي"، آخر أعمالھ مشروعھ ) 1964(الجوع 
  . 1982جراء اجتیاح الجیش اإلسرائیلي لبیروت عام 

، ص ص  1978في فن القول ، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  مطارحات. محي الدین صبحي : ینظر  -
36 ،37   .  
  .  36مطارحات في فن القول، ص . ینظر محي الدین صبحي  **
حوار مع الشاعر أجراه معھ الناقد محي الدین صبحي  ضمن كتابھ مطارحات في فن القول  . ـ حاوي ، خلیل   (1)

  .  35ص 
  .  49،  48ب مطارحات في فن القول ، ص ص ضمن كتا. ـ حاوي،خلیل  (2)
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وقد تأسست هذه الرؤيا يف مقاربة ماهية الشعر عند حاوي، بعد جتارب أكادميية 
كثرية يف تدريس الفلسفة وعلم اجلمال، والنقد، حيث راجع الشاعر أسباب ضعف أدب 

ل يف هذه النهضة األدبية اليت مل النهضة احلديثة، وحاول إدراك أسباب عقم اخللق األصي
. متّده بآليات بناء املوقف الفكري والشعري املنشود عنده، كمثقف من الدرجة األوىل
: فانطلق يؤسس ملعامل ضة فكرية وفلسفية وحضارية جديدة، وسيلتها الشعر، يقول

 كنت أرى نفسي يف جمال التلقي واخللق كمن يبدأ من سدمي، من حركة مل تنجح يف"
تأسيس قواعد راسخة تنطلق منها األجيال املتتابعة، مل يكن يف الشعر مثال منطلقات صاحلة 
وكذلك يف النقد والفكر عامة، وهلذا قررت أن يكون نشاطي حمصورا يف جمال واحد هو 

  )1(."الشعر، وأن  أحاول أن أرسي قواعد صاحلة لنهضة شعرية أصيلة
بالواقع حىت -ن شروط خلق القصيدةكشرط أساسي م-ويربط خليل حاوي الرؤيا

ألن الكثري من . ال يعجل اآلخر يف فهم الرؤيا فهما جتريديا تارة، وفوضويا تارة أخرى
النقاد ومنظري الشعر يستعملون مصطلح الرؤيا لتوفري أكرب قدر من العتمة والغموض على 

فالرؤيا الشعرية نفاذ " ماهية الشعر، خاصة إذا ما كان هذا الشعر مييل إىل االرتباط بالواقع،
عرب الواقع اليومي واحلاالت النفسية املرتبطة به إىل األغوار حيث جع املنازع األصيلة يف 

ورمبا استطاع أن يعرب عما تضمره تلك األغوار .ذات الشاعر احلاضرة اليت تنتمي إليها
  .)2("تعبريا ال يتيسر للمناهج الفلسفية 

عند حاوي بالواقع ال جيب أن نقربه من عامل وأعتقد أن االرتباط الرؤيوي 
والفلسفي *السبعينية، وإمنا يطرح هذا املوقف ضمن سياق النقد الثقايف  ااأليديولوجي

                                                
، دار 1حوار مع الشاعر أجراه الناقد جھاد فاضل ضمن كتابھ قضایا الشعر الحدیث ،ط. ــ حاوي ، خلیل   (1)

  .  269، ص  1984الشروق ، بیروت 
  . 49ضمن كتاب مطارحات في فن القول، ص . ـ حاوي ، خلیل   (2)

النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافیة العربیة "الناقد عبد اهللا الغدامي في كتابھ  النقد الثقافي مصطلح تداولھ   *
، وھو المصطلح الذي حاول من ورائھ استبدال مصطلح النقد  2000الصادر عن المركز الثقافي العربي لبنان "

إال أن أعلن موت النقد  األدبي ألنھ أضحى غیر مؤھل لكشف الخلل الثقافي في الشعریة العربیة، فما كان منھ
األدبي، ولیس القصد ھو إلغاء المنجز النقدي األدبي وإنما الھدف ھو تحویل األداة النقدیة من أداة في قراءة 
الجمال الخالص وتبریره وتسویقھ بغض النظر عن عیوبھ النسقیة، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقھ وھذا 

صطالحیة وصوال إلى تأسیس الدرس النقدي اإلجرائي حول األنساق یقتضي إجراء تحویل في المنظومة اال
العربیة الثقافیة التي تلبست بلبوس الجمالي وتسربت عبره وبواسطتھ مع شفاعة الدرس البالغي والنقدي لھا 

  ...  .باالستمرار والترّسخ 
فیة العربیة ، المركز الثقافي العربي، لبنان النقد الثقافي ، قراءة في األنساق الثقا. الغدامي ، عبد اهللا : للمزید ینظر 

  . 18 – 07، ص  2000،
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للشاعر الذي طاملا راجع البنية احلضارية العربية عرب عصور ازدهارها واحنطاطها، فأدرك 
اليت تشيع يف عصره، وتتجسد  افضل منازع الفكر اليت يفيد منها الشاعر هي املنازع"أن 

وتصبح واقعا حياتيا حيا، ينفي عن الفكر صفة التجريد وجيعله من املسلمات البديهية، 
هكذا كان الفكر الفلسفي الذي عبر عنه دانيت يف ملحمته؛ ذلك أنه فكر قد استحال إىل 

الشعري عنه تعبريا  لقد احتد الفكر باحلياة احتادا عضويا فجاء التعبري. ممارسة إميانية يومية
للطروحات الفكرية، والرؤى التجريدية الفلسفية اليت  )1(."عضويا بريئا من الرصف اآليل

  .أبعدت الشعر عن الرؤيا باملفهوم الواقعي عند حاوي
وإذا كان حاوي يطالب يف كثري من املناسبات واحلوارات بضرورة العودة إىل 

 ةمن اآلخر الغريب أيضا لالستفاد بية، واالقتراالتراث ملراجعته مراجعة تثاقفية وموضوع
من مدى تطابق الرؤيا اإلصالحية عنده مع الواقع، فإن هذا ال يقود إىل التسليم مبوقف 
احملاكاة واملعارضة عند الشاعر، وإمنا حقيقة الرؤيا الشعرية اخلالقة عنده هي تلك اليت 

طى نطاق العلم احملدود بالظاهر تتخ"حيث)احلدس(تقترب من املعرفة املباشر ة لألشياء
احملسوس وتنافس الفلسفة وتتغلب عليها يف جمال الكشف واخللق والبناء، وهي مسة الشاعر 
األصيل الذي ال تلمح وراء نتاجه شبحا من أشباح أسالفه أو معاصريه، سواء أكانوا عربا 

على صهر ما يستمده أم غربيني، وبكلمة هي القدرة اهلائلة اليت جيب أن يتصف ا الشاعر 
ويؤكد خليل حاوي يف موقف آخر على أن خلق القصيدة الشعرية )2("من نتاج اآلخرين

ال يتم بالرؤيا وحدها، وإمنا بتكاثف كل من الرؤيا والتجربة الشعرية وصوال إىل الصياغة 
  . أو التعبري 

  
  
  
  

                                                
  . 273ضمن كتاب قضایا الشعر الحدیث ، ص . ـ حاوي ، خلیل   (1)
  .  277ـ المرجع نفسھ ، ص   (2)
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ا اليت ال تتولد عن أيقنت بعد املمارسة الطويلة والتأمل الطويل أن الرؤي:" يقول حاوي 
جتربة كيانية، تعانيها ذات الشاعر بكلية عناصرها، معاناه للوجود على مستوى الواقع وما 

  .)1("فوق الواقع ودونه، ال يصدر عنها غري استشراقات تتألق يف فراغ
ويرجع إصرار حاوي على حضور التجربة الشعرية إىل جانب الرؤيا إىل كون األوىل هي 

ز الشاعر عن اإلنسان العادي، فالشاعر باستطاعته أن حيول اللحظة املعيشة وحدها اليت متي
إىل تعبري فني، حيث ال ميكن جتاهل التجربة ملا توفّره يف القصيدة من كون شعري، يربط 
اإلنسان براهنه، خاصة عندما يستطيع الشاعر أن يضمن جتاربه خمتلف الصور واألحاسيس 

ويفصل حاوي  .اخله وأضحت تشكّل بنيته الفكرية بامتيازواألفكار اليت انصهرت يف د
قضية الرؤيا واخللق الشعري أكثر حيث يعترب الرؤيا حكرا على الشاعر املبدع دون سواه 
من الناس الذين يشتركون معه يف التجربة، ولكنهم ال يستطعون إدراك ماهية هذه التجربة 

الشاعر وحده يستطيع مبا لديه من رؤيا "من هنا كان. وحقيقتها وأثرها على سري حيام
ويتبع ذلك صفة أخرى خيتص ا هي القدرة . فريدة جالء مضامينها اليت ختفى على سواه

. )2("على التعبري أي اإلفصاح عن املضامني بصور وإيقاعات تتجسد يف صياغات لغوية 
رب املاضي هو أن ما يهمنا يف اقتفاء الشاعر أثر جتاربه ع" ريتشاردز.أ.أ" وقد ذكر

الذاكرة مبدلوهلا الضيق أي القدرة على تأريخ احلدث وحفظه يف املكان املخصص به، "ليس
وإمنا هو القدرة على بعث التجربة املاضية حبرية، وال تعين القدرة على بعث التجربة تذكّر 
تاريخ حدوث التجربة ومكاا وكيفية حدوثها، وإمنا تعين جمرد القدرة على استرجاع 

وتظهر قدرة الشاعر على بعث التجربة من . )3("احلالة الشعورية اخلاصة ذه التجربة
خالل تلك الرواسب العالقة يف الذاكرة واليت تعمل على التفعيل النشط هلذه التجربة إجيابا 

  . بالنسبة لعملية اخللق الشعري
الرؤيا ويتحد املوقف النقدي عند خليل مع املوقف الشعري، فقد جسد الشاعر 

موقفا من خالل التعبري، وجاءت قصائده عبارة عن بسط التجربة الذاتية حيث تظهر 
تعبر عن "اجلليد"فقصيدته املوسومة بـ. للمتلقي معامل جتربة إنسانية تارة ودينية تارة أخرى

                                                
  .   52ضمن كتاب مطارحات في فن القول ص . ـ حاوي ، خلیل   (1)
  .  282دیث ، ص ضمن كتاب قضایا الشعر الح. ـ حاوي ، خلیل   (2)
  .  232مبادئ النقد األدبي والعلم والشعر ، ص . أ . ـ ریتشاردز ، أ  (3)
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معاناة املوت والبعث من حيث هي أزمة ذات، وحضارة، وظاهرة كونية يستحضر خالهلا 
متوز من خالل ما ترمز إليه من حياة، ومناء، وخصب، مقابل املوت  الشاعر أسطورة

  :، يقولرواالنكسا
  عندما ماتت عروق األرضِِ

يف عصر اجلليد  
  مات فينا كلُّ عرقٍ

ا قديديبست أعضاؤنا حلم  
د الريحا نصعبثا كن  

  والليل احلزينا
  ونداري رعشة 

  مقطوعة األنفاس فينا ، 
 1(رعشة املوت األكيد(  

ويصل الشاعر من خالل التجربة اإلنسانية إىل أن هذا الواقع امليت، اجلليدي جيب 
أن يتغري، أن يبعث من جديد، ليحلّ العامل السدومي، عاملا خصبا، فما كان من الشاعر 

  :إالّ استدرار عطف آهلة اخلصب
يا إله اخلصب، يا بعال يفض  

التربة العاقر  
يا مشس احلصيد  

  القربيا إهلا ينفض 
 ويا فصحا جميد  

 أنت متوز، يا مشس احلصيد  
  جنِّنا، نج عروق األرض

  من عقم دهاها ودهانا، 
  أدفئ املوتى احلزاىن

                                                
  . 88،  87، ص ص  1979،دار العودة ،بیروت 2الدیوان ، ط. ـ حاوي ، خلیل   (1)
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 واجلالميد العبيد  
عرب صحراء اجلليد  

 يا مشس احلصيد  ، 1(أنت يا متوز(  
  

وإذا كان حاوي قد انطلق يف هذه القصيدة من عمق التجربة اإلنسانية يف 
اجعتها للواقع، فإن للتجربة الدينية حضورا متميزا يف شعر حاوي كثريا ما عكست مر

كانت جتربة الصلب قد استوعبت جانبا من موقف الشاعر "وقد. مواقفه وجتاربه الذاتية
ورؤيته احلضارية للبعث واخلالص، فإن ما نسميه بالتجربة السدومية عنده، قد مثلت 

بواسطتها إبادة النسل العاجز، وإقامة نسل آخر قادر على مرحلة اخلالص األوىل اليت تتم 
  :يقول الشاعر. )2("حتمل تبعات العيش والصمود ملقتضيات الكرامة واحلرية

  لست بوذيا حبيب
  أطعم الطحلب والقملَ شراييين وقليب 

  فليمت من مات بالنار
  لن أبكيك يا نسل سدوم... وبالطوفان 

 لن متوت األرض إن متم..  
هلا بعل إهلي قدمي  

  طاملا حنت إليه عرب ليل العقم
أنثى وإهله  

  فضها البعلُ ورواها 
  )3(فغصت بالرجال اآلهلة 

وتتداخل التجربة الدينية عند حاوي مع التجربة اإلنسانية عندما تتفاعل الرؤيا مع 
هزمية العرب ، وفيها استشرف حاوي 1962اليت كتبها عام *"لعازر"الواقع يف قصيدة 

                                                
  . 90،  89الدیوان، ص ص . ـ حاوي ، خلیل   (1)
بیقیة في الشعر العربي المعاصر ، دیوان المطبوعات أبجدیة القراءة النقدیة ، دراسة تط. ـ بلعلي ، آمنة   (2)

  . 72ص .  1995الجامعیة ، الجزائر 
  . 123،  122المصدر السابق ، ص ص . ـ حاوي ، خلیل   (3)

  . 313عدد  11إنجیل یوحنا إصحاح . ینظر . ھو الشخص الذي أحیاه المسیح من بین األموات . لعازر     *



الفصل األول                             ....  .....................................الباب الثاين  1
  *مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا * مفهوم الشعر عند الشعراء العرب الرواد *?

  

 325

املوت الذي ال يرجتي من ورائه بعث، "، فقد أكدت القصيدةم1967ونكستهم يف عام 
وقد مهد لقصيدته بفقرة من . ويعود حاوي إىل حادثة بعث لعازر بعد أربعة أيام من موته

لو كنت : وذهبت مرمي أخت لعازر إىل حيث كان النصارى، وقالت له: "اإلجنيل تقول
وكأنه ذا القول ميهد لبعث ما، أو ". إن أخاك سوف يقوم: ، فقال هلاهنا ملا مات أخي

، )1("إنه أراد أن حيدث يف أنفاسنا مفارقة بني ما كان وما سيكون على املستوى الرؤيوي
ويتضح أن لعازر القرن العشرين كما تعرضه القصيدة، ال يريد أن يبعث من جديد يف هذا 

حفار القبور أن يعمق حفرة قربه، وهذا دليل رؤيوي  العامل السدومي، بل إنه يطلب من
على رفض فكرة البعث عند حاوي الشاعر واإلنسان يف ظل واقع اهلزمية واالنكسار، 

  :*يقول يف إحدى مقاطع القصيدة
 ،ق احلفرة يا حفَّارمع  
  عمقها لقاع ال قرار

  يرمتي خلف مدار الشمس
  ليال من رماد

  املدار وبقايا جنمة مدفونة خلف
  أه ال تلقي على جسمي ...

  ترابا أمحرا طريا
  لف جسمي ،  لفه حنطه ،  واطمره...

  . )2(بكلس ماحل ، صخر من الكربيت ،  فحم حجري 
والواضح مما سبق أن حاوي قد استطاع يف تقديري أن يصوغ الرؤيا وفق جتربة 

الرؤيا السدومية عند  تشعرية سابقة ضمن واقع لن يغري االنبعاث فيه شيئا هلذا جاء
حاوي رؤيا تستمد صورا وانزياحاا معا من الواقع املعيش، رغم اعتمادها الظاهر على 
  .املوروث الديين والتارخيي لعنصر فعال من عناصر التجربة الشعرية واإلنسانية عند الشاعر

                                                
  . 75ة القراءة النقدیة ص أبجدی. ـ بلعلي ، آمنة   (1)

  . تتوزع القصیدة على تسعة وأربعین صفحة في الدیوان    *
  .  315 – 313الدیوان ، ص ص . ــ حاوي ، خلیل   (2)



الفصل األول                             ....  .....................................الباب الثاين  1
  *مقاربة ألجبدية الشاعر ناقدا * مفهوم الشعر عند الشعراء العرب الرواد *?

  

 326

فقد اختلف جزئيا يف مقاربته ملاهية الشعر العريب الشاعر يوسف اخلال،  أما
املعاصر ومفهومه مع خليل حاوي، الذي ظلّ يؤكد ضرورة ارتباط الرؤيا الشعرية بالواقع 
ويطالب ا من خالل املعاينة واالستشراف ضمن فضاءات الشعر الذي يعتمد التجربة 

هلذا ركّز اخلال على رسم مشروعه الشعري املعاصر للقصيدة . كآلية من آليات احلرية
من خالل إبعاد الرؤيا عن كل ارتباط هلا بالسياق "ة يف الشعراحلداث"العربية ضمن كتابه

، ألن الشعر عامل مستقل عن الشاعر وعن احلياة ووسائطها املؤثرة )نفسي/ اجتماعي(العام
وال ميكن إعادة عنصر فيه إىل مرجعه من الواقع االجتماعي أو النفسي . يف التجربة الشعرية

 ال يعين خارج إطاره الفني شيئا، مبعىن أن قراءة لكون العمل الشعري عمال فنيا متكامال
النص الشعري جيب أن تكون لذاا وهو موقف اتفق معه فيه الشاعر عبد اهللا محادي  

خليقة فنية مجالية ال توجد مبعزل عن مبناها األخري "فالقصيدة . الذي تعرضت إليه سابقا
  .)1("معا فما هي معىن حمض وال هي مبىن حمض، بل هي معىن ومبىن

من هنا كانت القصيدة عند اخلال عبارة عن خلق ال تصوير للعامل يف قالب فين 
متميز، تتداخل فيها التجارب الشعرية املختلفة تداخال يظهر يف مبىن القصيدة، وإمنّا توفر 

هذه التجارب املنطلق اجلوهري حنو خلق عامل شعري يعرب عن الوعي اإلنساين من جهة     
ال حتمل كل معاناة الشاعر ألا "ة الشعرية اخلالقة من جهة أخرى، فالقصيدةووعي النبو

ليست واقع حال أو سردا للهموم العاطفية، فهي حتمل أقّل ما ميكن لبناء قصيدة، أو أعمق 
القصيدة تصفّي التجربة وتغربلها وال تبقى منها .ما يف املعاناة دون سائر احلواس األخرى

ويشرح اخلال عملية اخللق السابقة انطالقا . )2("ستبعد ما سوى ذلكإالّ ما خيدم الفن وت
  .االنفعال والشعور:من آليتني أساسيتني مها

فاالنفعال عنده هو املرحلة األوىل من مراحل اخللق واإلبداع ألن الشاعر عادة ما 
التخفيف  يسترجع جتاربه املختلفة اليت من شأا أن تقوده حنو االنفعال، فيندفع مباشرة إىل

االنفعال هو املخاض الذي :"من حدة هذا االنفعال حنو الكتابة واخللق واإلبداع، يقول
  .)3(" يسبق الوالدة

                                                
  .  19ص  1978، دار الطلیعة ، لبنان، 1الحداثة في الشعر،ط. ـ الخال ، یوسف   (1)
  . 24ـ المصدر  نفسھ ص   (2)
  . 93ـ المصدر نفسھ ، ص   (3)
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فيأيت يف املرحلة الثانية بعد االنفعال، ألنه هو الذي يقود        أما الشعور عند اخلال
ليت تسدد خطى فملكة الشعور ال ملكة العقل هي ا"ويوجه العملية اإلبداعية برمتها، 

الشاعر خالل عملية اخللق يف اختيار األلفاظ والصيغ التعبريية املالئمة، وهي اليت تنبهه يف 
حال جتاوز حدود حريته يف التطويع لئال تنكسر األداة، فال تصلح صلة بينه وبني    

  . )1(..."اآلخرين
فيه الكثري من  وأعتقد أن اخلال قد ربط الشعور بالتجربة الشعرية اإلبداعية ربطا

اإلام، إىل درجة أن مصطلح الشعور يف تنظريه السابق يبقى على هامش اخللق املتداول    
وهذا ما مارسه شعراء .والذي يؤمن دائما بأن اإلبداع ينطلق من تفعيل آلية تعطيل احلواس

راء العرب ، أو حىت الشع"رسالة الرائي"احلداثة يف أوروبا ونظروا له أمثال أرثور رامبو يف
  ... . الرواد أمثال أدونيس وصالح عبد الصبور وعبد اهللا محادي وغريهم 

ويتضح هذا أكثر من خالل تقسيم علماء النفس للتجربة األدبية إىل قسمني 
ففي القسم ). Visionary(وقسم رؤيوي ) Psychological(أساسني مها القسم النفسي

ارا شعوريا، فيفسرها مث يستقي موضوعاته األول يقوم الشاعر باستحضار جتاربه استحض
على أساس ذلك التفسري، مث حيوهلا إىل جتربة شعورية أو شحنة عاطفية يعبر عنها يف 

ويف القسم الثاين أي القسم الرؤيوي ال يستمد الشاعر مادة من منطقة الشعور . قصائده
س ويغيب الوعي اإلنساين ، وإمنا يستعري مادته من عوامل الرؤيا، حيث تعطل احلوا)الوعي(

إنه يستوحي ويستلهم يف هذا الصنف عاملا فوق البشرية، يتباين فيه النور والظلمة، تنساب 
مادته بال زمن حيددها، كأا رؤيا لعوامل أخرى أو لغوامض الروح، أو حلالة بدائية سابقة 

  )2(... .لعمر اإلنسان أو ألجيال املستقبل اليت مل تولد بعد
خلال يف شعره من حتقيق أبعاده التنظريية خاصة عندما جيعل من االنفعال ويقترب ا

واستحضار التجارب أساس الكتابة الشعرية لديه، فمفهوم القصيدة عنده يشمل املعىن      
قواعد اللغة         : والشاعر يصطدم يف عملية اإلبداع الشعري، بتحديني كبريين"واملبىن

هلها، وأساليب التعبري الشعري املتوارث وهي أساليب راسخة يف وأصوهلا اليت ال ميكن جتا
                                                

  . 19الحداثة في الشعر، ص . ـ الخال ، یوسف   (1)
االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة . حیدوش ، أحمد . ـ ینظر   (2)

  . 30،  29، ص ص 1990،الجزائر
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من هنا كانت ضرورة املواءمة بني اخلاص والعام، والتراثي واحلديث ... الذوق واألذهان
وااللتزام باملوروث من األساليب الشعرية، واحلرية من أجل تطوير هذه القواعد      

يكشف الشاعر عن ثنائيات سبق وأن نظّر هلا "البئر املهجورة"ففي قصيدة  )1(."واألساليب
وهي القدرة على ربط التجربة باالنفعال مث اخللق، والثانية االستطاعة الفنية عند الشاعر 
على تفعيل اخلاص والعام يف القصيدة، فقد عرض أمام املتلقي احلالة الرمادية اليت يعيشها 

ان رغم قدرة هذا اإلنسان على إدراك إنسان هذا الواقع واملأساة اليت تكّبل وجود اإلنس
  :احلّل بداخله يقول

  عرفت إبراهيم، جارى العزيز، من زمان
  عرفته بئرا يفيض ماؤها

  وسائر البشر
  متر ال تشرب منها، ال وال
  . )2(ترمي ا،  ترمي ا حجر 

احلداثة يف "وقد خلّص اخلال األسس النظرية ملفهوم الشعر املعاصر يف كتابه
من خالل عرض جمموعة من النقاط اليت اعتربت فيما بعد مشروعه النقدي بامتياز "رالشع

  :ننقلها فيما يأيت 
ü  التعبري عن التجربة الشعرية احلياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر جبميع كيانه

 .أي بعقله وقلبه معا 
ü تشبيه حيث استخدم الشاعر القدمي ال.استخدام الصورة احلية، من وصفية وذهنية

واالستعارة والتجريد اللفظي والفذلكة البيانية، فليس لدى الشاعر كالصور 
القائمة يف التاريخ أويف احلياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى املنطق وحيطم 

 .القوالب التقليدية
ü  إبدال التعابري واملفردات القدمية اليت استرتفت حيويتها بتعابري ومفردات جديدة

 .يم التجربة ومن حياة الشعب مستمدة من صم

                                                
  .  64الحداثة الشعریة ، ص . ـ عزام ، محمد   (1)
  .  203ص  1979، دار العودة ، بیروت، 2ة الكاملة ، طاألعمال الشعری. ـ الخال ، یوسف   (2)
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ü  تطوير اإليقاع الشعري العريب وصقله على ضوء املضامني اجلديدة فليس لألوزان
 .التقليدية أي قداسة

ü  االعتماد يف بناء القصيدة على وحدة التجربة واجلو العاطفي العام ال على التتابع
 .العقلي والتسلسل املنطقي

ü توبته، يف حريته وعبوديته، يف حقارته اإلنسان يف أمله وفرحه، يف خطيئته و
كل جتربة ال يتوسطها . وعظمته يف حياته وموته هو املوضوع األول واألخري

 .اإلنسان هي جتربة سخيفة مصطنعة ال يأبه هلا الشعر اخلالد العظيم 
ü          وعي التراث الروحي والعقلي العريب وفهمه على حقيقته وإعالن هذه احلقيقة

 .ا هي دون خوف أو مسايرة أو تردد وتقييمها كم
ü  الغوص يف أعماق التراث الروحي والعقلي األورويب وفهمه والتفاعل معه. 
ü  اإلفادة من التجارب الشعرية اليت حققها أدباء العامل، فعلى الشاعر اللبناين

 .احلديث أال يقع يف خطر االنكماشية كما وقع الشعراء العرب قدميا 
ü فالشعب مورد حياة ال تنضب، أما الطبيعة . ال بالطبيعة االمتزاج بروح  الشعب

  )1(.فحالة آنية زائلة
ميكن االنطالق من مقاربة املشروع الشعري عند اخلال من النقطة العاشرة حيث 
نادى بابتعاد الشعر احلديث عن املذهب الرومانسي الذي مل يستطع حسب رأيه أن يتناول 

ه، وهذه إشارة صرحية إىل سيطرة الروح الرومانسية على واقع الفرد العريب ومعاناته ومأسات
الشعر يف لبنان، خاصة بعدما أسس جربان خليل جربان مدرستها وأرسى قواعدها وسار 
على خطاه الكثري من الشعراء اآلخرين أمثال عمر أيب ريشة ، إلياس أيب شبكة، سعيد عقل  

ى خطى املدرسة الرومانطيقية الغربية فقد سار الرومانسيون اللبنانيون العرب عل. وغريهم
كانت تلتقي يف النهاية بتقليد الرومانطيقية الفرنسية للقرن التاسع عشر، مع بعض "حيث

  .)2("البهارج املستقاة من خمتلف املدارس الفنية يف العامل 
وتتوزع النقاط التسع األخرى على أسس نظرية ميكن استخالصها من كالم 

وجب إعالؤها )7،  6،  1نقطة (لق بالتجربة الشعرية كتجربة إنسانية اخلال، خاصة فيما يتع
                                                

  . 81 – 79ص . الحداثة في الشعر : ـ راجع المشروع الشعري عند الخال بالتفصیل ضمن كتابھ   (1)
  . 67، 66ـ المصدر السابق ، ص   (2)
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ضمن حركية النهضة العربية الشاملة، كحركة تطور تراجع التراث لالستفادة منه ال 
فنحن ال جندد ألننا قررنا أن جندد، بل ألن احلياة تتجدد "لالنبهار به وتقليده ومتثّله فنيا، 

وال حاجة بنا إىل صراع مع القدمي، وإذا كان البد من صراع فهو مع فاملستقبل لنا، فينا، 
  .)1("بعض دعاة احلركة احلديثة اجلاهلني وشعرائها املزيفني

فهي دعوة صرحية من الشاعر إىل ضرورة احتاد اخللق الشعري مع ) 3(أما النقطة 
التجربة الشعرية  اخللق اللغوي، من خالل العمل على توليد دالالت لغوية حديثة تتفاعل مع

املعبر عنها، ألن هذه التجربة مل تعد حتتمل الصيغ والدالالت املتوارثة اليت تفتقد إىل أبسط 
مستويات اخللق الشعري من منظور اخلال، وهذا ما جعله يربط حركة احلداثة الشعرية 

خمتلف  بتمثل النقاط السابقة الذكر يف األثر اإلبداعي على أساس أا حداثة شاملة ختص
فاحلداثة يف الشعر ال تعترب مذهبا كغريه من املذاهب، بل هي حركة إبداع . "جوانب احلياة

فحيثما يطرأ تغيري على .متاشي احلياة يف تغيرها الدائم وال تكون وقفا على زمن دون آخر
احلياة اليت حنياها تتبدل نظرتنا إىل األشياء، يسارع الشعر إىل التعبري عن ذلك بطرائق 

  . )2("خارجة على السلفية واملألوف
من هنا كان الشعر عند اخلال هو القدرة على ربط هذا الشعر ربطا حياتيا بامتياز 
تتحدد خالله قدرة اخللق املدعمة بآليات التحديث املختلفة، مع الواقع، ولكن دون أن 

التجارب الشعورية عند تتمثل الواقع متثال مباشرا وإمنا يترك تفعيل هذا االحتاد ملدى تواصل 
فيكون الشعر بعد هذا خلقا جديدا لعامل . الشاعر مع حركة اإلبداع والتحديث ككل
حيث الواقع املتردي ينبئ "القصيدة الطويلة"جديد، أمكن متثّله يف هذه القطعة من قصيدة

  :بثورة التغيري 
  البجع يتمطى يف . ال أرى سيدا يف اجلمع 
  املياه راكدةٌ والضفاف* ألفق البحرية وال نسر يف ا

  احلمار.النور ثقيل .اهلواء ثقيل .أقرب من األنف 
  .األعمى يبصر، ال بأعجوبة . ينطق ، ال بأعجوبة 

  األعجوبة رقم يف آلة ، .امليت يقوم ، ال بأعجوبة 
                                                

  .   93الحداثة في الشعر ، ص . ـ الخال ، یوسف   (1)
  . 17ـ المصدر نفسھ ، ص   (2)
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  والسماُء بقيت يف ااهل 
  املرأة إىل جانيب رداء .وأن أتكلم .كنت صامتا 

  .)1(قاحل 
  

مفهوما خمتلفا نسبيا  الشاعر عبد الوهاب البيايتومن منظور ثوري مبتكّر يؤسس 
عما عرض سابقا من مواقف عند الشعراء، ألن الشاعر املتأدجل اشتراكيا، حاول خالل 
مواقفه املختلفة أن يربط بني الشعر والواقع من جهة، والشعر والثورة املاركسية االشتراكية 

مواقفه احتاجت إىل قراءات عديدة لتباينها عرب مراحل تشكيل  من جهة أخرى، ولكن
املوقف لديه، فالبيايت يف اخلمسينيات ليس هو البيايت يف السبعينيات، والثمانينات، ألن 
احلالة الشعرية لديه قد تغريت بفعل تغري مستويات اإلدراك األيديولوجي داخل بنية اتمع 

ت جتربة البيايت الشعرية بثالث مراحل متتالية هي املرحلة فمن الناحية املضمونية مر.العريب
وهذا ما جيعل مفهوم . *)2("التصويرية  ومرحلة التمرد امليتافيزيقي واملرحلة االجتماعية

 دذه املراحل خاصة مرحلة التمرد والثورة، فقد ع الشعر عند البيايت يرتبط ارتباطا وثيقا
ورية ولكن على أن تكمله الثورة، وإالّ ظلّ متردا سلبيا، دون حلقة أوىل يف العملية الث"الشعر
  .)3("جدوى

من هنا خالف البيايت املفهوم املاركسي لإللتزام ألنه ظلّ خالل مراحله األوىل  
يفهم أن االلتزام يف الفن هو االحتراق مع اآلخرين عندما يراهم حيترقون، أما الوقوف على 

  )4(."لصالة الكهنوتية فليس من صفات الفنان احلقيقيالضفة األخرى واالستغراق يف ا
وذهب البيايت يف قراءاته اجلديدة لاللتزام حنو إعالء الذات والتجربة الشعرية عند 
الشاعر وربطها بالواقع العريب يف ماضيه وحاضره حىت ال يفهم االلتزام على أنه إلزام فكري 

إن : "بيايت مفهومه املبتكر لاللتزام قائالففي حوار مع الناقد جهاد فاضل يطلق ال. مستورد
والشاعر يف وطننا العريب، خاصة يف .االلتزام هو اختيار حر ينبع من إرادة الشاعر وحريته

                                                
  . 283األعمال الشعریة الكاملة ، ص . ـ الخال ، یوسف   (1)

  وما بعدھا   135الحداثة الشعریة ، ص . عزام محمد : للتوسیع أكثر في عرض وتحلیل ھذه المراحل ینظر -*  
  .  135ـ المرجع السابق ص   (2)
  . 135ـ م ن ص   (3)
  .م ن، ص ن -  (4)
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ال يف شعره فحسب بل يف أفكاره وموقفه              معصر االنبعاث القومي ألمتنا، مطالب بااللتزا
    )1(".وسلوكه وإال أصبح خارجا على هذا االلتزام

من هنا طالب البيايت بضرورة ربط الثقافة اإلبداعية عموما والشعرية على وجه 
اخلصوص بآلية اخللق اليت نادى ا كل الشعراء قبله ضمن آلية الرؤيا، ولكنها رؤيا قومية 

االلتزام هنا ال يعين الغرق يف الشعارات السياسية واملباشرة   "تنبع من الواقع واتمع، ألن
قريرية بل يعين الرؤية، والرؤية األمينة القومية للواقع العريب وللثقافة العربية، ال أن تكون والت

رؤية مضادة ومعادية هلذه الثقافة، أي االلتزام بتقاليد الثقافة العربية واحتضاا وحمبتها         
لعريب        واالنطالق من منطلقاا السليمة الصحيحة اليت يشكّل تطورها بناء الوجدان ا

وصياغته صياغة ثورية مستقبلية، وتوليد روح التضامن القومي واإلنساين يف اتمع        
  .)2(..."العريب  

ويؤسس هذا التنظري الثوري عند البيايت رسم معامل شاعر املرحلة الذي جيب أن 
هذا موقف ولعل . ينطلق يف كتاباته من واقع جمتمعه معربا عن أصالته وحضارته وقوميته
الشاعر األصيل : "صريح من التراث عند البيايت كشاعر يف طريق حتديد ماهية الشعر، يقول

يولد من خالل املعاناة وينمو وينضج ببطء معانقا الواقع والتحوالت يف تاريخ أمته وشعبه 
      ال أن يستعري أزياءه وأدواته من تراث األمم األخرى اليت ختتلف ظروفها الثقافية        

  .)3("واالجتماعية والسياسية عن ظروفنا
من هنا كان الشعر عند البيايت هو ما وصل إىل اإلنسان روحا وجتربة وعمقا يف 

إن قصائدي تتخذ من "الوقت ذاته، ضمن املغامرة الوجدانية واللغوية أثناء التشكيل، قال
ف الروحية لإلنسان،                 هذه املغامرة الوجودية واللغوية وسيلة وغاية للوصول إىل الضفا

والكتشاف خرائط رحيله وسفره عرب العصور وخللق ذاكرة جديدة له بعيدا عن لعبة 
   )4(."النظريات اجلاهزة 

                                                
    215قضایا الشعر المعاصر، ص . عھ الناقد جھاد فاضل ضمن كتابھحوار أجراه م. ـ البیاتي ،عبد الوھاب   (1)
  . 215ـ المرجع نفسھ ص   (2)
  . 214ـ نفسھ ، ص   (3)
مطارحات في فن القول ، . حوار أجراه معھ الناقد محي الدین صبحي ضمن كتابھ . ـ البیاتي ،عبد الوھاب   (4)

  .   22ص 
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من هنا أضحت وظيفة الشاعر ضمن هذه الفلسفة البياتية، وظيفة كشف ورؤيا 
تويات التحول والتجاوز   لواقع اإلنسان العريب، فعلى الشاعر أن يرصد يف أشعاره كل مس

الكشف عن مكنونات الالوعي والالشعور، وعن أدق الرؤى والتأمالت  "من خالل
هلذا كثريا ما ارتبط . )1("واألفكار اليت شعر ا اإلنسان املتجاوز املتخطي بشكل مستمر

مفهوم الشعر عند البيايت يف كتاباته بالتنظري الفلسفي والفكري، العتقاده أن أرقى 
تويات االلتزام هي التنظري فكريا لواقع أمنوذج يكشف فيه الزيف االجتماعي وميجد مس

وكل شعر حياول أن يقطع، أو .هو الوجه الثاين للفلسفة وللفكر"اإلنسان كإنسان، فالشعر 
أن يتنكر هلذا الوجه الثاين يسقط يف التفاهة والالمعىن ويف العدمية اللغوية، أي اللغة اليت ال 

  )2(".يئا على  اإلطالقتقول ش
ويتحد هذا التنظري الفلسفي والفكري عند البيايت بالتجربة الشعرية لديه، ألن  

قارئ دواوين البيايت يكتشف أن الشاعر ال يؤسس من عدم أو من رؤى ميتافيزيقية، وإمنا 
     يتماهى الواقعي مع الشعري فينتج للمتلقي رؤيا تعكس نظرة الشاعر هلذا الواقع، يقول 

هلذا فإن القارئ جيد فيها طعما منفردا . أشعاري مستمدة من جتاريب وليست من قراءايت:"
كما أن جتارب قصائدي وصورها . لتجربة فريدة عاشها الشاعر الذي كتب القصائد

  )3(...".ليست لغوية أو لفظية، وإمنا هي صور وجتارب هلا دالالت يف الوجود اإلنساين 
مع الشعراء السابقني يف تفعيل الرؤيا، ألنه يعتقد أن كل رؤيا وخيتلف البيايت هنا 

جيب أن تكون وليدة جتربة ذاتية عاشها الشاعر وتأثر ا، بعيدا عن كل سياق يفرض رؤيته 
فالرؤيا واللغة واملوسيقى يف القصيدة تولد مع والدة القصيدة وال تكون جاهزة أو "عليه، 

.       )4("رؤية ولغة وموسيقى خاصة ا وصاعدة منها وإن لكل جتربة شعرية. سابقة عليها
ويفهم من هذا أن إنتاج النص اإلبداعي جيب أن يتولد من عملية تشكيل بني التجربة الفنية 
يف شىت متظهراا اللغوية واجلمالية وبني التجربة الروحية والنفسية كانعكاس شرطي 

وقد ذهب الدكتور عبد العزيز املقاحل إىل . الرتباط الشاعر بواقعه وجتاوزه يف الوقت ذاته
لقد اختلطت التجربة الفنية يف رحلة البيايت الشعرية : "حتليل هذه الثنائية يف اخللق قائال

                                                
  . 23مطارحات في فن القول ص . اب ضمن كت. ـ ـ البیاتي ، عبد الوھاب   (1)
  . 24ـ المرجع نفسھ، ص   (2)
  .   24ـ م ن، ص   (3)
  . 25ـ م ن ،ص   (4)
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وكان كلما امتدت به رحلة احلياة تعقّدت صوره وعناصر . بالتجربة الروحية والنفسية
إطار الواقعية البسيطة حيث املباشر  البناء الشعري األخرى، ومل تعد الرؤية الشعرية تسري يف

ومع كل مرحلة جديدة تأخذ الكلمات والعناصر الفنية شكال خمتلفا للتعبري . والتعبري اجلاف
الفني واإلحياء والتأثري وهو رغم التعقيد والرحيل الدائم حنو التجاوز ال يبتعد عن الواقع       

  .) *1("ه دائما أن يكون قريبا من اإلنسانإن القضية الفكرة تطالب... والنفاذ يف األعماق
وجينح عبد الوهاب البيايت يف كثري من قصائده حنو الصوفية كطريق إىل الكشف 
والتجاوز وتفعيل الرؤيا، بعدما كان قد مهد هلذا اجلنوح بضبط مستويات التجارب 

ينها وبني اإلنسانية لديه، وربط هذه التجارب باألثر اإلبداعي على أساس من التركيب ب
التشكيل الفين واللغوي، وقد طالب مبثل هذا التخطي واجلنوح يف الشعر ولكن انطالقا من 
ضبط مفهوم الصوفية أوال الذي يرفض ربطها باالنفصال عن الواقع املادي فيسقط عليها 

 إن الثورة الصوفية يف الفن واألدب تعين اإلميان بوحدة الوجود          "رؤيته اخلاصة قائال
وبوحدة احلضارات، وبوحدة اجلهد القومي واإلنساين املشترك، هذه هي املنطلقات 

والشاعر أو الثوري أو الفنان الذي يعيش يف مثل هذا العامل الذي نعيشه . الصوفية يف الشعر
بني األنقاض واخلرائب ال ميكن له أن يبدع وأن يرى األشياء على حقيقتها إالّ من خالل 

وهذا يعين أن الشاعر الثوري املتصوف يتعامل مع الوجود بينما املتصوف . ةاملعاناة الوجودي
كما أن الثوري املتصوف يعيش داخل الزمان واملكان،   بينما . املتدين يتعامل مع املطلق

  .)2("املتصوف بشكل عام يعيش خارج التاريخ
 قصيدته وميكن أن نكتشف بعض تفاصيل التنظري واملواقف السابقة عند البيايت يف 

  :حيث يقول"كتابة على قرب السياب"
  أصعد أسوارك، بغداد، وأهوى ميتا يف الليل 

  أمد للبيوت عيين وأشم زهرة املابـني
  أبكي على احلسني

  وسوف أبكيه إىل أن جيمع اهللا الشتيتني، وأن يسقط سور 
                                                

  .  51، ص  1981،،دار العودة ، بیروت، 1الشعر بین الرؤیا والتشكیل،ط. ـ المقالح ، عبد العزیز  (1)
  . اتي یعرض الدكتور المقالح بالتفصیل مالمح التجربة الشعریة عند البی  *
  . 53 – 45للمزید ینظر المرجع السابق ص  -   

  . 26مطارحات في فن القول ، ص . ضمن كتاب . ـ  البیاتي ،عبد الوھاب   (2)
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  البني
  ونلتقي طفلني

  نبدأ حيث تبدأ األشياء 
  ءنسقي الفراشات العطاش املا

  رب للحدائق
  نكتب أشعار احملبني على اجلدار

  نرسم غزالنا وحوريات 
  يرقصن عاريات

  حتت ضياء قمر العراق
  *نصيح حتت الطاق

  )1(بغداد يا بغداد يا بغداد  
  
  
  : املوقف من الشكل احلديث ومتطلبات القصيدة املعاصرة – 3
  

ضرورة جعل الرؤيا هي  سبق أن رأينا أن معظم الشعراء املعاصرين قد اتفقوا على
القاسم املشترك بينهم، للوصول إىل عملية اخللق الشعري، واإلبداع املوازي حلركة احلداثة، 

االنتقال من مرحلة النظم والتأليف       -على صعيد املمارسة-وكان هذا التحول يعين
ئية وتنشد والسرد والتقرير، إىل مرحلة اخللق حيث تؤسس لغة فرادة وإشارة ترفض التجزي

من هنا فإن كل رؤيا ."الكلية، غايتها البحث عن خفايا الالوعي الكامن يف الذات الشاعرة
هي تغيري لنظام األشياء، وقفز خارج منطقها يفرز لغته اخلاصة، لغة التغيري والتحول، ألن 

ومن هنا كانت الرؤيا خروجا عن األشكال الفنية . الرؤيا هي حتول لعالقات األشياء

                                                
 .ھو إیوان كسرى الواقع بالقرب من بغداد .الطاق   *  

  .  135السیف والقیتار، ص . البیاتي ، عبد الوھاب    (1)
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إن الرؤيا هي مترد على سلطان النموذجية الفنية .ألوفة إىل أشكال غري حمددة بقالبية جاهزةامل
  . )1("املوروثة، ودخول يف أشكال غري معروفة

لقد أصبح االنتقال من آلية الوزن والقافية عند الشاعر املعاصر إىل فضاء اإليقاع 
يا كوسيط من وسائط اخللق          الرحب هو مظهر من مظاهر اإلميان بضرورة تفعيل الرؤ

وقد ظهر ذلك عند العرب والغرب على حد سواء، فحني نراجع . واإلبداع يف الشعر
رامبو، "إشراقات"للوثر يامون، و" مالدرور"رسائل التوحيدي ومواقف النفّري، وأغاين 

ا القادرة لربتران، ندرك مباشرة أن السلطة الرؤيوية عند الشاعر هي وحده"غاسبري الليل"و
على بعث منوذج جديد من اإليقاع داخل فضاء من التشكل املستحدث من جهة، والتفجري 

ألن الرؤيا هي عملية تفجري جلذور اللغة، اليت تزخر "اللغوي والداليل من جهة أخرى، 
  .  )2("بإيقاعات داخلية ال حد هلا، وألا تتضمن اخلروج من الوزن إىل اإليقاع

ايل شكري إىل حد الربط األساسي بني الشكل واملضمون على ويذهب الناقد غ
أساس أن الرؤيا املعاصرة عند الشاعر املعاصر قد عجلّت بزوال الفوارق بينهما، وأن حلظة 
اخللق اإلبداعي هي حلظة ال تفّرق بني ثنائية الشكل واملضمون ما دام كل منهما قد احتوى 

لقد كان الشكل يف النقد اجلديد للشعر مرتبطا : "وليق. اآلخر يف ظلّ فضاء الرؤيا الواسعة
.   أوثق االرتباط باملضمون، مما أدى إىل رؤى جديدة للنقد يف موازاة الرؤيا اجلديدة للشعر

وبينما كان املصطلح املوسيقي هو املعيار األول لوزن الشعر وتقييمه يف نقد اجليل املاضي 
اين، وبالكاد أصبحت منذ خليل مطران           كما كانت الصورة الشعرية هي املعيار الث

وميخائيل نعيمة والعقاد الوحدة العضوية أي سياق املعىن هو املعيار الثالث، فقد استحدث 
النقد اجلديد سلما جديدا للتقييم، يستوعب يف ثناياه القيم السابقة ولكنه يضيف إليها 

  .لق اإلبداعي املتفرد هي أبعاد تفعيل الرؤيا وحتقيق اخل)3("أبعادا جديدة
من هنا كان موقف الشاعر املعاصر من قضية الشكل موقفا إجرائيا، ألنه خيضعه 

، حيث للشاعرة نازك املالئكةللتطبيق الذايت كلما توفرت له آليات اخللق، وهذا ما توفّر 
) 1949(نظّرت لقضية الشكل اجلديد للشعر املعاصر ابتداء من مقدمة ديواا شظايا ورماد 

                                                
  .  53ب اسمھ ، ص الشعر یكت. ـ باروت ، جمال   (1)
  .   55ص . ـ المرجع نفسھ   (2)
،  1981، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 1سوسیولوجیا النقد العربي الحدیث ،ط. ـ شكري ، غالي   (3)

  .    155ص 
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، ورغم أا تراجعت عن الكثري من )1962طبعة أوىل (مث يف كتاا قضايا الشعر املعاصر 
قضايا (اليت احتوت مقدمة الديوان حني أعادت تشكيل هذه املواقف يف كتاا*مواقفها

هلذا سأكتفي بعرض مواقف الناقدة حول دوافع . ، إالّ أا ظلت الرائدة)الشعر املعاصر
العتقادي "قضايا الشعر املعاصر"انطالقا من كتاا) قافية، ووزن، ولغة(فة التشكيل املختل

كما سأركز فيما يلي . أنه الكتاب الذي رسم معامل النظرية النقدية عند الشاعرة بكل جرأة
  .على إبراز مستويات منو املوقف النقدي عند نازك املالئكة بإجياز

  
ه يف مقدمة ديوان شظايا ورماد حول تؤكد نازك املالئكة على موقفها الذي أعلنت

ضرورة التجديد يف الشكل العام للقصيدة العربية، حيث ترى أن الشعر احلر ما هو إالّ 
اندفاع اجتماعي حنو أفق يرمسه املبدع ذاته، ورغم معارضة التقليديني والغيورين على 

ل تراجع عن الشكل القدمي إال أن الشاعرة آمنت أن مرحلة التغيري قد بدأت، وأن ك
املكتسبات األوىل اليت المستها الشعرية العربية يف بداية القرن العشرين، سوف يعيدنا قرونا 

فاألفراد الذين يبدءون حركات التجديد يف األمة وخيلقون األمناط "إىل عصر االحنطاط، 
الذي  كيام وتناديهم إىل سد الفراغ *اجلديدة، إمنا يفعلون ذلك تلبية حلاجة روحية تبهظ

حيسونه، وال ينشأ هذا الفراغ إالّ من وقوع تصدع خطري يف بعض جهات اال الذي 
تعيش فيه األمة، ويغلب أن يكون الفرد املبدع غري واع وعيا حقا هلذا التصدع، غري أنه مع 

، هلذا ذهبت نازك إىل عرض أسباب )1("ذلك يندفع إىل التجديد الذي يعوض عما تصدع
والقارئ معا حنو تلقي ظاهرة الشعر احلر، على أساس أا كانت متثل يف اندفاع الشاعر 

فقد فشلت .مرحلة اخلمسينيات والستينيات التمظهر احلداثي املتفرد للشعر العريب احلديث
  : كل حماوالت وأْد الظاهرة الشعرية اجلديدة ويرجع ذلك حسب نازك املالئكة إىل

اجلديد يفسح اال للشاعر كما للمتلقي يف أن  ألنّ التشكيل: الرتوع حنو الواقع  §
يقترب من واقعه املعيش، فال حييد عن متثل هذا الواقع يف شعره ألن اإلطار اجلديد يسمح 
                                                

یین   ینظر مبحثھا حول المزایا المضلّّلة في الشعر الحر،ضمن كتابھا قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للمال  - *
  . وما بعدھا 40، ص  1983مزیدة ومنقحة،  7، بیروت، ط 

  .كل ما یحدث مشقة أو أذى .أثقلھ وسّبب لھ مشّقة،والباھظُة . بھَظ ، بھظا وأبھظ الحمُل أو األمر . تبھُظ   *
  52، ص1986،  26ینظر المنجد في اللغة واألعالم ، دار المشرق بیروت، ط -  

  . 55،  54قضایا الشعر المعاصر ، ص ص  .ـ المالئكة ، نازك   (1)
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هلذا سجلت نازك أن األوزان احلرة تتيح . له بعرض رؤاه دون القيود التقليدية املتوارثة
انسية إىل جو احلقيقة الواقعية اليت تتخذ للفرد العريب املعاصر أن يهرب من األجواء الروم"

وقد تلفّت الشاعر إىل أسلوب الشطرين فوجده يتعارض مع . العمل واجلد غايتها العليا
 دة ال يصحد بطول حمدود للشطر وبقافية موحهذه الرغبة عنده، ألنه من جهة مقي

 .)1("ة العالية اخلروج عنها، وألنه من جهة أخرى حافل بالغنائية والتزويق واجلمالي
ويرجع هذا إىل الرغبة يف إعالء الذاتية والفردية عند : الرغبة يف التحرر واالستقالل §

الشاعر املعاصر من خالل حتقيق فرادته اإلبداعية من جهة ومتييزه عن الشاعر القدمي من 
إنه يرغب يف أن يستقل ويبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات العصر      "جهة ثانية، 

وهو يف هذا أشبه بصيب .القيس واملتنيب واملعري ئيريد أن يكّف عن أن يكون تابعا المر 
 يتحرق إىل أن يثبت استقالله عن أبويه فيبدأ مبقاومتهما، ويعين هذا أن حلركة الشعر احلر
جذورا نفسية تفرضها، وكأن العصر كله أشبه بغالم يف السادسة عشر يرغب يف أن 

 )2(".ار ، فال ينظر إليه وكأنه طفل أبدا يعامل معاملة الكب
حيث نسجل هذا الشعور عند الشاعر العريب يف بداية القرن : النفور من النموذج §

 العشرين يف حماوالت مجاعة الديوان ومجاعة أبولو، ومجاعة الفن واحلرية أو السرياليني
زك املالئكة العرب وعلى رأسهم الشاعر جورج حنني، وصوال إىل كتابات السياب ونا

طبيعة الفكر املعاصر عموما أنه جينح إىل النفور مما أسيمه بالنموذج يف الفن    "نفسها، فمن
وأقصد بالنموذج اختاذ شيء ما وحدة ثابتة وتكرارها بدال من تغيريها            .واحلياة
 وهذا معناه أن كل تشكيل منوذجي مسبق للقصيدة جيب أن يقابله. )3(..."وتنويعها

منوذج فكري يوازي التشكيل املسبق، حىت وإنّ اضطر الشاعر إىل جماراة الشكل املسبق 
وجد الشاعر احلديث "عن طريق التمديد القسري لألفكار أثناء عملية اخللق الشعري، هلذا

نفسه حمتاجا إىل االنطالق من هذا الفكر اهلندسي الصارم الذي يتدخل حىت يف طول 
يف عصر يبحث عن احلرية ويريد أن حيطّم القيود ويعيش ملء  عبارته، وليس هذا غريبا
 .)4("جماالته الفكرية والروحية 

                                                
  . 56قضایا الشعر المعاصر، ص . ـ المالئكة ، نازك   (1)
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وال تكتفي نازك يف عرض املواقف املؤيدة للشعر احلر فقط، وإمنا تنتقل إىل 
التحذير من بعض املزايا املضلّلة للشعر ذاته، وهنا يبدأ التراجع، يف تقديري، عن جوهر 

ا يف مقدمة ديواا شظايا ورماد، فاألوزان احلرة واالنسيابية املوسيقية املواقف اليت أعلته
اليت تتولّد من جراء التحرر املباشر من قيود األوزان، بإمكاما إيقاع الشاعر يف أخطاء 

  :كثرية تطرقت إليها الشاعرة ، أوجزها على النحو اآليت
حيث ميارس الشاعر حرية كاملة احلرية الرباقة اليت متنحها األوزان احلرة للشاعر،  §

وهو يف نشوة هذه احلرية ينسى حىت ما ينبغي أال ينساه "يف هدم أسس القصيدة التقليدية
وهكذا !. ال نصف حرية أبدا، إما احلرية كلها أوال: من قواعد، وكأنه يصرخ بآهلة الشعر

معانيها  ينطلق الشاعر حىت من قيود االتزان ووحدة القصيدة وأحكام هيكلها وربط
 .)1(..." فتتحول احلرية إىل فوضى كاملة 

املوسيقية اليت متتلكها األوزان احلرة، واليت تعدها نازك املالئكة بداية تضليل الشاعر  §
عن مهمته يف اخللق واإلبداع، ألن الشاعر عادة ما يتلذذ باحلرية املوسيقية اليت يوفرها له 

.              يؤسس لتجربة وال ينفعل لشعورالشكل اجلديد، فيحيد عن جوهر الشعور، فال
يكتب أحيانا كالما غثا مفككا دون أن ينتبه، ألن موسيقية الوزن وانسيابه خيدعانه "وإمنا

ويفُوت الشاعر أن هذه املوسيقى ليست موسيقى شعره، وإمنا هي .وخيفيان العيوب
رة جديدة يف أدبنا ولكل موسيقى ظاهرية يف الوزن نفسه، يزيد تأثريها أن األوزان احل

جديد لذة، وعلى هذه الصورة تنقلب موسيقية األوزان احلرة وباالً على الشاعر بدالً من 
 .أن يستخدمها ويسخرها يف رفع مستوى القصيدة وتلوينها 

ويرجع هذا، إىل أن نازك ال تعد الشعر احلر إمهاال كامالً للوزن بشكل مطلق، بل 
الت وهي تنتقي البحور الصافية التفعيلة فقط لكتابة الشعر احلر أما تعده تعديال لعدد التفعي

البحور املمزوجة املؤلفة من تكرار تفعيلتني فمن الصعوبة يف رأي نازك كتابة شعر حر 
  . )2(منها

ويف نفس السياق رفضت نازك املالئكة أيضا إطالق القوايف دون نسق خاص   
ماد قد طالبت بضرورة التحرر من القافية املوحدة بعدما كانت يف مقدمة ديواا شظايا ور

                                                
  . 41قضایا الشعر المعاصر ص . ـ المالئكة ، نازك   (1)
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ورفضت الشعر املرسل ألا ترى التقفية ضرورية للشعر ذي الشطرين أما "، )1(يف القصيدة
الشعر احلر فال تريد له قوايف سائبة، فهي ترى أن للقافية سحرا قد يوقع غيابه القصيدة يف 

   )2("اهلزمية واليأس والسقوط وااليار
 جانب التحفظات السابقة حول قصيدة الشعر احلر، فإن نازك املالئكة قد وإىل

رفضت متاما ما يسمى تشكيليا بقصيدة النثر، واعتربته بدعة شعرية ظهرت يف لبنان حني 
ذهبت إىل مقاربة قصيدة حممد املاغوط على أساس أا الشكل الشعري النثري األول يف 

إنه نثر طبيعي كالنثر على الرغم من أن كاتبه ينثره "اطرة، الشعرية العربية، فاعتربته جمرد خ
  .)3(.." مفرقا على أسطر كما لو أنه كان شعرا حرا

ووجهت نازك نقدا شديدا جلماعة شعر، على أساس أا اجلماعة اليت تبنت          
بل وشجعت هذا النوع اجلديد من الكتابة اليت تفتقد حسب رأيها لكل مقومات الشعرية، 

هو جمرد تقليد للشعر األورويب، وقارنت بني مشروع الشعر احلر، الذي أرست قواعده،        
وإمنا مسينا شعرنا اجلديد بالشعر احلر ألننا نقصد كل :"... وما مسي بقصيدة النثر، فقالت 

كلمة يف هذا االصطالح فهو شعر ألنه موزون خيضع لعروض اخلليل وجيري على مثانية 
وهو حر ألنه ينوع عدد تفعيالت احلشو يف الشطر، خالصا من قيود العدد  من أوزانه

فعلى أي وجه تريد دعوة النثر أو تسمي النثر شعرا؟ وما هذه . الثابت يف شطر اخلليل
الفوضى يف املصطلح والتفكري لدى اجليل الذي يقلّد أوروبا يف كل شيء تاركا تراث 

  . )4(.."العرب الفني املكترت 
يب يف موقف نازك من قصيدة النثر، أا تناقضت يف الكثري مع جاء يف والغر

مقدمة ديواا شظايا ورماد، حبيث جتاوز خطاا حدود النقد األديب املسؤول والوعي 
أوراق  -عن قصد أو غري قصد-الذي يضع الظاهرة يف حدودها املوضوعية، وخيلط 

ل إىل درجة وصف قصيدة النثر بأا املشروع اإلبداعي دف قمع التجديد بكل الوسائ
واحلق أن لغتنا :"... وهذا ما جاء على لسان نازك حني تقول. خيانة للغة العربية وللعرب

العربية لن حتمينا بعد اليوم، ذلك أن هناك اليوم أناسا يكتبون النثر ويسمونه يف جرأة 
                                                

  . 18،  17شظایا ورماد ص ص . مقدمة دیوان . ـ المالئكة، نازك   (1)
  . 65ص  1995،  4، مجلة نزوي العمانیة ، عدد "نازك المالئكة ناقدة." ـ الصكر،حاتم   (2)
  .  213قضایا الشعر المعاصر، ص . ـ المالئكة،نازك   (3)
  . 215،  214ـ المصدر نفسھ ص ص   (4)
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اجلمهور يف  ولسوف يتشكك. عجيبة شعرا حىت فقدت كلمة شعر صراحتها ونصاعتها
والواقع أن . ألن لفظ شعر قد تبلبل معناه واختلط وضاع)الشعر(أي شعر نقدمه له باسم 

  )1(..."هذه الكذبة وكل كذبة مثلها خيانة للغة العربية وللعرب أنفسهم 
وحني نعود إىل مقدمة نازك جندها تتناقض يف الكثري من مواقفها خاصة عندما 

اما من كل القيود والتوصيات املسبقة، وأن شعراء تستشرف ضة شعرية متحررة مت
إنين أومن : "املستقبل القريب هم شعراء الشعرية العربية يف انطالقتها اجلديدة تقول

مبستقبل الشعر العريب إميانا حارا عميقًا، أومن أنه مندفع بكل ما يف صدور شعرائه من 
  )2(."لعامل، وألف حتية لشعراء الغدقوى ومواهب وإمكانيات، ليتبوأ مكانا رفيعا يف أدب ا

فهل تراجعت نازك عن إمياا هذا، أم أا أعادت قراءة الظاهرة الشعرية اجلديدة  
  .وفق أسس جديدة؟

يف البداية أعود إىل القصيدة اليت انطلقت منها نازك املالئكة يف حكمها على 
اغوط، فبعد مراجعة هذه للشاعر حممد امل" مسافر"قصيدة النثر بأا خاطرة، وهي قصيدة 

األخرية يف ديوان الشاعر وجدت أن نازك قد قامت بإدخال العديد من التغيريات على 
يف ليلة (النص األصلي، كإضافة واو العطف للفعل سأرحل، وقلب النقطتني املتتابعتني بعد 

ة، العاهرة الطويلة، احلزين: إىل نقطيت تفسري، وحتريك التاء يف الكلمات اآلتية يف النص)ما
مع تغيريات خمتلفة يف عالمات الترقيم، وقد أدى ذلك، يف تقديري، إىل تغيري يف . الظلمة

السياق الداليل للقصيدة، مث إننا حني نقرأ موقف نازك يف كتاا حول قصيدة املاغوط 
نسجل مباشرة أا مل تثبت الصيغة األصلية للنص عن قصد، حىت ال يالحظ القارئ تلك 

  :ومما جاء يف النص األصلي للماغوط. ت اجلوهرية اليت أدخلتها على النصالتغريا
  .بال أمل  

  وبقليب الذي خيفق كوردة صغرية 
  ..سأودع أشيائي احلزينة يف ليلة ما 

  بقع حبر
  أثار اخلمرة الباردة على املشمع اللزج
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  وصمت الشهور الطويلة
  والناموس الذي ميص دمي

  هي أشيائي احلزينة
  بعيدا..عنها بعيدا  سأرحل

  وراء املدينة الغارقة يف جماري السل والدخان
  بعيدا عن املرأة العاهرة

  اليت تغسل ثيايب مباء النهر
  وآالف العيون يف الظلمة

  حتدق يف ساقيها اهلزيلني ، 
  .وسعاهلا البارد ، يأيت ذليال يائسا 

  .عرب النافذة احملطمة 
  )1(بيد والزقاق امللتوي كحبل من جثث الع

: أما نازك فقد نقلت قصيدة املاغوط على أساس أا خاطرة على الشكل التايل
يقع : ة مايف ليل نة، سأودع أشيائي احلزيصغرية ءبقليب الذي خيفق كوردة محرا. بال أمل"

، والناموس الذي الطويلةاحلرب وآثار اخلمرة الباردة على املشمع اللزج، وصمت الشهور 
عنها بعيدا بعيدا، وراء املدينة الغارقة يف جماري  وسأرحلي احلزينة، ميص دمي هي أشيائ

الظلمة السل والدخان بعيدا عن املرأة العاهرة اليت تغسل ثيايب مباء النهر وآالف العيون يف 
حتدق يف ساقيها اهلزيلني، وسعاهلا البارد يأيت ذليال يائسا عرب النافذة والزقاق امللتوي 

  )2(." كحبل من جثث العبيد
، صاحب جملة شعر، وحامل لواء الثورة         الشاعر يوسف اخلالوقد تصدى 

والتجديد يف األشكال الشعرية، ملوقف نازك من قصيدة النثر، حني طرح موقفا من 
وماذا : "... أشكال الشعرية احلديثة رد فيه على املواقف االرتدادية املتقلّبة لنازك فقال

صغار عن قصيدة النثر؟ يعرفون أن النثر نثر والشعر شعر، والفارق يعرف هؤالء الطلبةُ ال
بينهما أن للشعر خصائص ليست للنثر، وأن أهم هذه اخلصائص اإليقاع، وهو جيري على 
                                                

  . 33،  32، ص  1973اآلثار الكاملة ، دار العودة ، بیروت . ـ الماغوط ، محمد   (1)
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وزن تقليدي يف القصائد اليت يتوخى أصحاا نظمها على الوزن التقليدي، كما جيري 
موهبته الفنية، وأن هذا الوزن الذايت قد على وزن ذايت مستحدث ينبع من عبقرية الشاعر و
أوال الشعر املتحرر من القافية وهو : يكون على أشكال إذا شئنا تصنيفها وقعت يف ثالثة

 Libre vers  ، وثانيا الشعر احلر وهو ترمجة ما يسمونه ..Blank versما يسمونه بالـ 

ر أو ما يسمونه بالفرنسية  وثالثا قصيدة النث...باإلجنليزية  Free verseبالفرنسية أو
Poème en prose   ، وباإلجنليزيةProse Poem  وهو شكل خيتلف عن الشعر احلر يف

فيما يستند الشعر احلر إىل (آداب العامل بأنه يستند إىل النثر ويسموبه إىل مصاف الشعر 
ه وحريته مكتسبا من النثر العادي عفويت) الشعر التقليدي، ومن هنا التزامه األشطر شكال

وبساطة األداء والتعبري وبعده عن اخلطابية والبهلوانية البالغية والبيانية وكل ذلك مع 
  . )1("احلفاظ، كالشعر احلر على إيقاع ذايت حيدث التوتر املرجو من الوزن والقافية

كما دافع اخلال عن جملة شعر اليت تعرضت هلجوم عنيف من طرف نازك املالئكة اليت 
وهكذا ترى املؤلفة إذا خلعت : "... قائال *مصدر هذه البدعة، أي قصيدة النثراعتربا 

عنها حجاب التزمت والسلفية ومركّب النقص جتاه أوروبا والعامل املتحضر، أن ليس هناك 
دعوة ابتدعتها جملة شعر إلحالل النثر حمل الشعر، أو خللط الشعر بالنثر، بل إن هناك 

، حرصت جملة )قصيدة النثر(ن أشكال التعبري الشعري يسمىشكال معروفا معترفا به م
وكان اخلال قبل هذا قد ناقش املالئكة يف بعض ما جاء يف . )2(.."شعر على االنفتاح عليه

كتاا من مواقف وآراء ارتدادية عن سياق حركية الشعر احلديث، ابتعدت حسبه عن كل 
  )3(.مقاربة علمية وموضوعية للقضية يف حقيقتها

الظاهر أن وصف اخلال للمالئكة بالتزمت والسلفية يف مواقفها من التشكيل اجلديد، و
الذي ضت به جملة شعر ومجاعتها، يرجع، يف تقديري، إىل عالمات الثابت الفكري يف 
املوقف النقدي عند نازك املبين على اعتماد التفعيلة، واألشطر املقننة حبسب نظام التفعيلة 

خلّو اللغة من اهلفوات واألخطاء، وأعتقد أن موقفا بين على أساس هذه ذاته، مع ضرورة 
                                                

  . 45،  44الحداثة في الشعر ، ص ص . یوسف  ـ الخال ،  (1)
اللبناني بدعة غریبة في السنوات العشر الماضیة ،فأصبحت بعض  يشاعت في الجو األدب. تقول نازك    *

  .المطابع تصدر كتبا تضم بین دفاتھا نثرا طبیعیا مثل أي نثر آخر غیر أنھا تكتب على أغلفتھا كلمة شعر 
  . 213قضایا الشعر المعاصر ، ص . ـ  ینظر المالئكة، نازك   

  .  45المصدر السابق ، ص . ـ الخال ، یوسف   (2)
  .وما بعدھا  34ـ ینظر المصدر نفسھ ، ص   (3)
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النقاط ال ميكن أبدا أن يتقبل شكال كشكل قصيدة النثر اليت ترفض التقيد بأي نقطة من 
وقد رفض اخلال كل مراجعة ملوقف حداثي أو فكرة حداثية ألنه خيشى . النقاط السابقة

من العودة إىل نقطة االنطالقة، كما خيشى أيضا من على حركية الشعر املعاصر برمتها، 
تنامي ظاهرة تبكيت الضمري اليت أضحى يعاين منها الكثري من الشعراء الرواد الذين مهدوا 

  .يف األربعينيات واخلمسينيات إىل ثورة الشعر احلر
فعن سؤال للناقد جهاد فاضل حول ما إذا كان يشعر بعد مشواره الطويل مع  
وجربا إبراهيم جربا وحممود  ،بكيت ضمري كما شعر عبد الصبور يف آخر أيامهاحلداثة بت
وقد كانت نازك أول من بدأه يف كتاا ) خطأ(هذا الندم غلط ..ال: "رد قائال درويش،

أنا أخشى أن يتكرر يف .. مل تكن نازك منذ بداياا متحررة متاما).قضايا الشعر املعاصر(
منذ عشرين . كلما ظهرت نزعة جديدةُ ختنق مث نعود إىل الصفر: يلالتراث العريب األمر التا

سنة بدأت ضة شعرية جديدة هامة ولكنين خائف على هذه النهضة الشعرية من قوى 
ال جيوز أن تطغي األفكار السلفية على األفكار اجلديدة ...ونعود إىل املوال القدمي  الظالم،

  .)1("ملفاهيم وليس تعطيل هذا الصراع أو خنقهجيب أن يكون هناك صراع بني األفكار وا
ومع هذا تبقى نازك املالئكة مبواقفها االرتدادية السابقة من الشكل اجلديد، رائدة من رواد 

مارست النقد بناء على مواقف وقراءات متغيرة، وآمنت بالتراث الشعري         . الشعر احلر
ري لدى القارئ العريب من حالة التلقي واللغوي العربيني، وأسهمت يف نقل الوعي الشع

  .  إىل حالة السؤال بامتياز 
  

فقد نظر إىل قصيدة النثر نظرة أقرب إىل املوضوعية   الشاعر خليل حاويأما 
فقد . ابتعد خالهلا عن التعصب مثلما كان احلال بالنسبة لنازك املالئكة ويوسف اخلال

قضية اإليقاع يف الشعر احلديث، اليت عدت انطلق يف مقاربته لواقع التشكيل اجلديد من 
القضية األساسية حبكم عالقاا يف صياغة األمنوذج الشعري اجلديد وتشكيله، فرده مباشرة 

إىل االنفعال الذي كلما زادت حدة تواتره اقترب إىل صيغة الوزن،         )اإليقاع(
داد نزوعه نزوعا تلقائيا إىل من املالحظ أن اإليقاع يصدر أصال عن انفعال يز: ".. يقول

                                                
  . 310حوار أجراه معھ الناقد جھاد فاضل،ضمن كتاب قضایا الشعر المعاصر ، ص . ـ الخال ، یوسف   (1)
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، ويعترب حاوي ظاهرة اإليقاع )1("تبلور يف صيغة وزن كلما ازداد توهج االنفعال وانطالقه
يف الشعر احلديث معادلة ألمناط اإليقاع اليت ميكن أن يولّدها االنفعال يف املوسيقى       

ط على مستوى األداء والرقص مثال، ألن جوهر هذا اإليقاع وقامسه املشترك هو االنضبا
وليس اإليقاع الشعري املنضبط بوزن سوى معادل "العام، سواء يف الرقص أو املوسيقى، 

.  للحركات املوزونة املنتظمة يف الرقص، وللنسب الرياضية اليت يستند إليها إيقاع املوسيقى
دمية وسيلة هلذا كله يكون اإليقاع الشعري املنضبط بصيغ األوزان املتحررة من القيود الق

   )2(."حتمية يستحيل االستعاضة عنها ببديل هلا يف جمال الصياغة الشعرية 
والواضح من كالم حاوي أن اإليقاع الذي يتمثَل يف صورته اخلاصة حني يصبح 
وزنا، ال يصدر من توايل الكلمات وصفّها صفا، وإمنا من قدرة الشاعر على إدراك هذه 

نفعال اإلبداعي؛ الذي من شأنه أن يستشرف عوامل الكلمات، وهو يف حالة من اال
وأعتقد أن موقف حاوي السابق هو أقرب . القصيدة، حيث تتكامل الرؤيا مع اإليقاع

أثار اإليقاع والوزن تنبع من توقعنا سواء "بكثري من موقف أ أ ريتشاردز الذي أكد أن
ا التوقع ال شعوريا، كان ما نتوقع حدوثه حيدث بالفعل أوال حيدث وعادة ما يكون هذ

فتتابع املقاطع على حنو خاص سواء كانت هذه املقاطع أصواتا، أو صورا للحركات 
  .)3("الكالمية يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد من هذا النمط دون غريه 

ويعد حاوي الوزن يف القصيدة احلديثة عامال أساسيا من شأنه أن خيلق توازنا   
التجربة الشعرية للشاعر املبدع وعناصر هذه التجربة من جهة  عمليا داخل بنية النص بني

تأثري الوزن على املتذوق هو "وبني مستويات تفعيل اإليقاع والوزن من جهة أخرى، ألن 
أشبه بتأثري اخلمرة خالل حديث شيق، أو أشبه ما يكون باخلمرة اليت ال قيمة هلا بذاا      

  )4(."ه روحا وتوهجا ولكنها تضفي على الشراب الذي متازج
ويتطابق هذا التنظري عند حاوي مع الكثري من قصائده، حيث يقف املتلقي على 
مستويات إيقاعية تساهم يف خلق رابطة بينه وبني التجربة الشعرية للشاعر خاصة عندما 
                                                

 278جھاد فاضل ، ضمن كتاب ، قضایا الشعر المعاصر، ص ص  حوار أجراه معھ الناقد. ـ حاوي ، خلیل   (1)
،279     

  . 279ـ المرجع نفسھ  ص   (2)
  . 185مبادئ النقد األدبي، والعلم والشعر ، ص . أ . ـ ریتشاردز  ، أ  (3)
  .    279ضمن كتاب قضایا الشعر المعاصر ، ص . ـ حاوي ، خلیل   (4)
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يثور االنفعال اإلبداعي على واقع تسلط عليه نار حترقه من أجل إعادة خلقه من جديد 
هذا ما نقرأه مثال يف مقطع من قصيدته الطويلة دعوة إىل . ائية املوت واالنبعاثضمن ثن

  :يقول" سدوم"
  عدت يف عيين طوفانٌ من الربقِ

  ومن رعد اجلبال الشاهقه ، 
  عدت بالنار اليت من أجلها 

 ، ا للصاعقهصدري عاري ضتعر  
  جرفَت ذاكريت النار وأمسي

 كلُّ أمسي فيك يا ر الرماد:  
  صلوايت سفر أيوبٍ ،  وحبي 
ليلي ،  خامتٌ من شهرزاد دمع  

 الرماد ر 1(فيك يا(  
  

من هنا ذهب حاوي إىل اعتبار ظاهرة قصيدة النثر ظاهرة مرضية نابعة من عجز 
الشاعر الذي يطرق أبواا عن توليد مستويات إيقاعية منضبطة يف شعره، وحبثه الدائم عن 

صورة الشعرية الغريبة واملفكّكة، األمر الذي يفقد القصيدة وحدا العضوية      عرض ال
أما شعراء قصيدة النثر عندنا، فإم طائفة جتهل قيمة اإليقاع املنضبط يف الشعر : "يقول

وصعوبات البناء الداخلي املقيد بذلك اإليقاع الذي البد منه لكل شاعر يأىب أن تنساح 
يفتقر إىل أهم ) قصيدة النثر(إن شعرا كهذا . جمموعة من الصور املبعثرة قصيدته وتنحل إىل

وجند يف شعر هؤالء طلبا للصورة املدهشة         . خصائص الشعر وهي الوحدة العضوية
ويالحظ حاوي على . )2("والصورة املفاجئة على حساب وحدة القصيدة وسياقها العام 

ن جتربة شعورية، وإمنا لألفكار الوافدة على الساحة شعراء قصيدة النثر أم ال ينطلقون م
الفكرية أثر كبري يف تشكيل األمنوذج الشعري لديهم خارج إطار القصيدة الرؤيا النابعة من 

إا ظاهرة مرض يسعى إىل إخفاء حقيقتها ببهرج : "يقول. جتربة، وانفعال وإيقاع ووزن
                                                

  . 120، 119الدیوان ص ص . ـ حاوي ، خلیل   (1)
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الجنذاب إىل صور ملتقطة من النتاج الصورة وزخرفها، ومما يالحظ يف شعر هؤالء أن ا
السوريايل تفرض عليهم طبيعة املضمون يف شعرهم، هلذا يتكشف للمتبصر يف صورهم أا 
ال تعرب عن شحنة من جتربة شعورية مكثفة، وأفكار مكتنـزة تذوب يف وهج الشعور، بل 

قل كل هلذا طالب حاوي بضرورة ن. )1("عن جتارب جمتلبة تنطوي على فراغ يف فراغ
قصيدة ال ميكن أن نكتشف فيها منطا من اإليقاع والوزن والنظام املتكامل إىل نطاق النثر، 
ومع هذا فال جيب أن يفهم من كالم حاوي أنه يشجع على احتذاء منط اإليقاع والوزن 

هلذا : "القدميني وإمنا الوزن واإليقاع يف القصيدة املعاصرة ما حترر من قيوده القدمية، يقول
  .)2("كلّه خري منط من اإليقاع ما كان منضبطا بوزن حترر من قيوده القدمية 

السندباد يف "ومما يعكس التنظري السابق تكامل الرؤيا مع اإليقاع يف قصيدته 
، أين تتداخل األسطورة مع الواقع، وتعرض خالهلا إىل حاالت القلق     "رحلته الثامنة

  :يقول حاوي.ة للتاريخوالتمزق اإلنساين عرب قراءة فلسفي
  وكان يف الدار رواقٌٍِ

رصعت جدرانه الرسوم  
  موسى يرى

 إزميل نار صاعق الشرر  
  حيفر يف الصخرٍ

 ه العشروصايا رب  
الزفت والكربيت وامللح على سدوم  

  هذا على اجلدار
 على جدار آخر إطار:  
  وكاهن يف هيكل البعل

 يريب أفعوانا فاجراً وبوم  
  خلصيب يف العذارىيفتض سر ا

         ..........  
                                                

  . 281ضمن كتاب قضایا الشعر المعاصر ، ص . ـ حاوي ، خلیل   (1)
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 ،هذا املعري  
  خلف عينه

ويف دهليزه السحيق  
  دنياه كيد امرأة مل تغتسلْ

ساقيها وما يطيق من دمها ، يشتم  
يالرحيق خليج الدنس املصلي 1(شطي( .  

  
كانت هذه بعض املواقف املفصلة عند بعض الشعراء العرب الرواد، ممن توفرت 

كتابام التنظريية، والنقدية، حول اإلشكاليات األساسية الثالث اليت عرضتها علي بعض 
وألن الفصل ال يسمح بالعرض التفصيلي واملدقق لكل املواقف النقدية عند الشعراء . سابقا

هلذا سأتوسع يف الفصليني . على الشعراء السابقني)الفصل(الرواد، اقتصر البحث فيه
يف عرض املوقف النقدي وحتليله، عند شاعرين مثّال يف تقديري ) الثاين والثالث(القادمني

علي (أدونيس: القسم األكرب من املدونة التنظريية والنقدية عند الشاعر العريب املعاصر مها
  .  ونزار قباين ) امحد سعيد إسرب
     

                                                
  233-230الدیوان،ص ص . حاوي ،خلیل -  (1)
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  *)التعريف بالشاعر(أدونيس الشاعر الناقد  - 1

" أدونيس"ولد الشاعر العريب السوري الكبري علي أمحد سعيد إسرب امللقب بـ
تلقى تعليمه األول على يد والده . م1930ا يف الفاتح من جانفي بقرية قصابني يف سوري

على منحة دراسية ملتابعة تعليمه الثانوي  م1942حصل يف . الذي كان معروفا بتصوفه
بدأ يف نشر قصائده األويل يف سن السابعة عشر يف . يف طرطوس"الثانوية الفرنسية"يف

أخذ يف هذه . تمى للحزب القومي السوريان م1946جريدة حملية مبدينة الالذقية، يف عام 
، الذي خرج به على تقاليد **تبىن اسم أدونيس م1948الفترة يكتب الشعر باستمرار، ويف 

  . التسمية العربية
بدأ أدونيس الشاعر يف نشر قصائده األوىل يف األربعينيات يف سوريا على صفحات جملة 

صاحبها ورئيس . كانت تصدر بالالذقية القيثارة، وهي جملة خاصة بالشعر العريب احلديث
والناقدة  ةتعرف على األديب 1950ويف . حتريرها الشاعر السوري كمال فوزي شرايب

                                                
فیھ الكثیر من الصعوبة ، وذلك لعدم توفر دراسات تتناول  - خاصة األحیاء منھم -إن التعریف بالشعراء   -   *

مؤدلجة، تحید في كثیر من  حیاة ھذا الشاعر أو ذاك بموضوعیة وعلمیة، تبتعد خاللھا عن مقاربة الشاعرة مقاربة
األحیان عن رصد مكانة الشاعر في ظل واقعھ المعیش من جھة، وتتبع اآلثار اإلبداعیة والنقدیة والمشاریع 

بعض الدراسات الموزعة على مواقع الواب المختلفة والتي تتناول   ءفباستثنا. الفكریة للشاعر من جھة أخرى
یس، وبعض المالحق التي تناولت التعریف بالشاعر في إطار زمني كثیرا بعض إشكالیات الكتابة والنقد عند أدون

على دراسات دقیقة و مفّصلة  -في حدود اطالعي -ما یقف عند مرحلة الثمانینیات من القرن الماضي، لم أعثر
لكترونیة لھذا اعتمدت في التعریف بالشاعر على الكثیر من المواقع اإل.تتناول حیاة الشاعر العربي الكبیر أدونیس

جھات :التيُ تجَدُد خاللھا المادة تباعا، خاصة موقع الشاعر ذاتھ الُمَسكَّْن في محرك البحث والموقع األدبي الشھیر 
، كما اعتمدت على الملحق الذي عّرف فیھ الشاعر محمد بنیس أدونیس ضمن كتابھ  www.jehat.comالشعر

أما مادتھ . م2001في طبعتھ الثالثة المزیدة والمنقحة لعام ) -الشعر المعاصر-3الجزء"(الشعر العربي الحدیث"
األدبیة والفكریة فقد اعتمدت في جمع عناوینھا على كتب أدونیس التي عادة ما تتّضمن عناوین إصداراتھ إلى 

اللبناني، " أدب وفن"باإلضافة إلى اعتمادي على مواقع الواب المختلفة وخاصة موقع.غایة تاریخ ذلك الكتاب
ي تخّصص في نشر مختلف اإلصدارات الجدیدة في مجاالت األدب و النقد األدبي                                   الذ
)www.adabwafan.com. (  
  

حصة بروین (م2006مارس28یذكر أدونیس خال ل حصة تلفزیونیة مسجلة لقناة دبي الفضائیة بتاریخ  -   **
تیاره السم أدونیس في الكتابة كان عن قصد، ألن الكثیر من المجالت ، أن سبب اخ) لنلتقي: المعنونة بـ.حبیب

البیروتیة في مرحلة األربعینیات كانت تھمل كتاباتھ و قصائده بمجرد توقیعھ باسمھ األصلي،  لذلك قّرر الثورة 
وكانت النتیجة على طقوس األسماء التقلیدیة باختیار ھذا االسم األسطوري الكبیر لإللھ أدونیس لتوقیع قصائده،  

  .أن أصبحت قصائده تنشر بسرعة في نفس المجالت التي سبق أن رفضت النشر لعلي أحمد سعید إسبر
 28إعداد و تقدیم بروین حبیب، قناة دبي الفضائیة، بتاریخ " لنلتقي" أدونیس  ضمن حصة  عنقال عن  حوار م -

  .حوار مسجل من طرف الباحث. 2006مارس 

http://www.jehat.com
http://www.adabwafan.com
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وهي قصيدة طويلة، "دليلة بدمشق"خالدة سعيد بدمشق، ونشر يف نفس السنة ديوانه األول
  .   م1954الذي ظهر بشكل رمسي سنة "قالت األرض"مث ديوانه الثاين
نيس دراسته اجلامعية يف قسم الفلسفة جبامعة دمشق، فجمع بذلك بني تابع أدو

حصل على اإلجازة يف الفلسفة، م1954تربيته الصوفية وحبه للشعر وثقافته الفلسفية، ويف 
نظرية اهلُوُ هو بني حسني بن منصور احلالج  واملكْزون " وكان موضوع املاجستري بعنوان 

  .  الفارض، واهلُو هو تعبري صويف يقصد به املعىن والصورة شاعر معاصر البن. *"السنجاري
كما اعتقلت  **بتهمة االنتماء إىل احلزب القومي السوري م1955اعتقل سنة 
، بعد خروجه من السجن ، اجته حنو بريوت حيث قرر م1956ويف . زوجته خالدة سعيد
نيويورك وأسس جملة شعر، وهناك التقى يوسف اخلال الذي عاد من . أخذ اجلنسية اللبنانية

                                                
ن یوس  ف مك  زون ب  ن خض  ر، ینتھ  ي نس  بھ إل  ى المھل  ب ب  ن أب  ي ص  فرة األزدي، ول  د      ھ  و األمی  ر حس  ن ب    -  *
ھـ في سنجار بالعراق، یعّده العلویون في سوریة من كبار رجالھم، كان مقامھ في سنجار أمیرا علیھا، و 583عام

ال نفوذھم، ثم ھـ  وأز620ھـ،  فزحف إلیھم سنة617استنجد بھ علویو الالذقیة لیدفع عنھم شرور االسماعیلیة سنة
  .ھـ بقرب دمشق ،  و قبره معروف فیھا638عام"كفر سوسة"تصّوف  وانصرف إلى العبادة، و مات في قریة 

و إذا كان الحالج الذي مات في القرن الرابع الھجري معروفا على نطاق واسع في تاریخ التص وف الع ام ، ف إن    
الث عشر میالدي كان اقل شھرة منھ ، إال أنھ كان من الث/المكزون السنجاري الذي مات في القرن السابع الھجري

مراجع الطریقة الجنبالنیة و أعمدتھا و أمرائھا، ومن صلبھ تنحدر ش جرة نس ب أدون یس نفس ھ بغ ض النظ ر ع ن        
  ...  .و ھو في منظورنا نسب روحي -أسطورة ھذا النسب أو فعلیتھ

علویة، طرق ة ص وفیة تبل ورت كطریق ة ش یعیة مس تقلة ع ن        و الطریقة الجنبالنیة أو الطریقة النصیریة أو ال -     
،          يالعاش ر الم یالد  /الھج ري  عالمجال الشیعي الع ام المع ارض لس لطة الخالف ة الس نیة المركزی ة ف ي الق رن الراب          

و شكلت نوعا من طریقة ھرطقیة خاصة تتخطي تفسیر ظاھر النص القرآني إل ى تأویل ھ باطنی ا ف ي ض وء م نھج       
 يالمحدثة، و كانت نظریة ھذه الطریقة في المعرفة اإللھیة تتخطى نظریت   ةستمد جذوره من األفالطونیعرفاني ی

)                      اهللا(االتحاد     والحلول الص وفیتین مع ا،  و تتبن ي نظری ة التجل ي الت ي ت تلخص ف ي أن العالق ة م ا ب ین المعن ى            
عالقة ال تك ون فیھ ا ھ ذه األخی رة مس اویة ل ألول وإنم ا ھ ي دلی ل           ھي)المرئیة البشریة التي یظھر فیھا(والصورة

  ... .لمعرفتھ ومكان لتجّلیھ
   60ص2000، بیروت،9/10، مجلة اآلداب، عدد"أدونیس و شعر."باروت، محمد جمال: للمزید  ینظر -
 ، مجل ة "نظریة الھَو ھْو بین حس ین ب ن منص ور الح الج والمك زون الس نجاري      . "أدونیس:و ینظر أیضا -

  .1958أفاق، العدد الثاني، بیروت، خریف 
 :،  والوصلة كاملة ھي www..ahl-ul-bait.orgو ینظر أیضا موقع أھل البیت على الواب  -

-www..ahl-ul-bait.org/newlib/aqaed/bohoos%20fel20melal/melal422.htm 
، دار 1طالص   وفیة والس   ریالیة، :و ح   ول حض   ور ھ   ذه النظری   ة ف   ي أعم   ال أدون   یس یراج   ع كتاب   ھ        -

 .154-146، ص1993الساقي،بیروت، 
ربما عّبَر انتماء أدونیس المبّكر إلى الح زب الس وري الق ومي االجتم اعي ال ذي أسس ھ أنط وان س عادة ع ام           -  **

عن تطلع أناه الفولتیریة إلى تعویض الوضعیة المھمشة للمجموعة الثقافیة التي تنحدر منھا، و إلى االندماج 1933
فلق د ك ان ھ ذا الح زب أق رب إل ى       .مل ببقیة المجموعات الثقافیة على أساس قومي علماني ح دیث االجتماعي األش

الص  راع الفك  ري ف  ي األدب  "أخوی  ة قومی  ة نخبوی  ة إنتلجنس  ویة، من  ھ إل  ى ح  زب سیاس  ي تقلی  دي،  وك  ان  كت  اب   
  ... .واألكبر في أدونیس الشاب للمؤلفھ أنطوان سعادة صاحب التأثیر األو"السوري

الحداث  ة األول  ى، منش  ورات اتح  اد أدب  اء و كت  اب اإلم  ارات ، الش  ارقة،    . اروت، محم  د جم  الب  : ینظ  ر -
  125-120ص1991

 -ھ ا أن ت أیھ ا الوق ت    :و تراجع أیضا آثار التنظیر الفكري عن د أنط وان س عادة  عل ى أدون یس ف ي كتاب ھ        -
  .و ما بعدھا 107ص 1993سیرة شعریة ثقافیة، دار اآلداب، بیروت، 

http://www..ahl-ul-bait.org
http://www..ahl-ul-bait.org/newlib/aqaed/bohoos%20fel20melal/melal422.htm
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نشر أدونيس مسرحية شعرية قصرية  م1957يناير2ويف عددها األول الصادر يف 
  ".جمنون بني املوتى"بعنوان

بدأ أدونيس حياة شعرية وثقافية جديدة وحامسة يف بريوت، فانشغل بالكتابة  
در ديوان والترمجة من خالل مسامهته املستمرة يف جملة شعر إىل جانب يوسف اخلال وص

أسس مع حليم بركات وعادل ظاهر جملة . م1957عن دار الة ذاا يف "قصائد أُوىل"
عن دار جملة شعر " أَوراق يف الريح"، وهي السنة اليت أصدر فيها ديوانه م1958يف " آفاق"

حصل على منحة من احلكومة الفرنسية لقضاء سنة يف  م1960يف طبعته اُألوىل، ويف 
 فرنسا على احلركة الثقافية والشعرية ومت لقاؤه املباشر بالشعراء هنري باريس فتعرف يف

       وفانْ جري جاز، وبيو بافْيا ، وأُكْتفْوونب ويل، وإيفإميان يريا ، وباران تزتريسو، وتميش
إتقان اللغة و قد متكّن أدونيس من . والشاعر جاك بريفري، وبول تسيالن ، وميشيل دوكي

الفرنسية بسرعة فراح يستثمرها يف ترمجة الكثري من كتابات هؤالء الشعراء والنقاد       
الدمشقي عن " أغاين مهيار"أصدر ديوان  م1961يف عام . واملفكرين الغربيني يف جملة شعر

 دار جملة شعر، وهي السنة اليت توجه فيها إليطاليا للمسامهة يف أشغال مؤمتر روما حول
مث كان اختالفه مع هيئة جملة شعر وانفصاله ". الشعر العريب ومشكلة التجديد"موضوع

أصدر مشروعه الشعري األول املتمثل يف املختارات  م1964يف عام . م1963عنها يف ربيع 
يف جزأين، مث "ديوان الشعر العريب"اخلالدة من الشعر العريب من املنظور األدونيسي بعنوان

  . م1965عام "اهلجرة يف أقاليم النهار والليل"و"حوالتكتاب الت"ديوان 
اليت اجتمع حوهلا شعراء ومثقفون من  م1968يف سنة "مواقف"أسس أدونيس جملة 

  . من دار اآلداب"املسرح واملرايا"املشرق واملغرب، ويف السنة ذاا أصدر ديوان
تاريخ  م1985 إىل غاية م1970ابتداء من "بريوت العربية"درس أدونيس يف جامعة

أحرز على جائزة الندوة  م1971يف لبنان، يف  ةانتقاله إىل باريس بسبب احلرب األهلي
القديس "حصل على دكتوراه الدولة من جامعة م1973العاملية للشعر يف بيتسبورغ، ويف 

حبث يف االتباع واإلبداع : الثابت واملتحول"ببريوت حول موضوع"St Josephيوسف   
يف   م1974، وقد صدرت األطروحة يف طبعتها اُألوىل عن دار العودة سنة "عند العرب

اجلزء الثاين حتت عنوان تأصيل األصول، مث يف  م1977واجلزء األول حتت عنوان األصول 
  . عنوان صدمة احلداثة  حتت م1978أَضاف اجلزء الثالث يف 
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والسفري "هارالن"وطيلة هذه الفترة كتب أدونيس ونشر يف صحف أمهها جريدتا
يف   Espritيف دمشق، وجملة"املسرح"وجملة"املوقف األديب"ببريوت، وكذلك جمالت"

يف "الطريق"يف بريوت مث نيقوسيا، وجملة "الكرمل"يف القاهرة، وجملة "الة"، وجملة باريس
  .  ، يف البحرين "كلمات"وجملة )املغرب(يف احملمدية "الثقافة اجلديدة"بريوت، وجملة 
نشاطاته الشعرية والفكرية يف مناطق عديدة من العامل، فكان أستاذًا زائرا  تعددت

وعني عضوا يف اهليئة العليا للكوليج . م1981-1980يف جامعة السربون اجلديدة سنة 
، ومراسالً أجنبيا يف أَكادميية مالرمي يف السنة ذاا، مث م1983الدويل للفلسفة يف باريس 

حصل على منحة ، م1986جورج تاون بواشنطن، ويف  قضى أربعة أشهر يف جامعة
حصل ) 1986(خمصصة لإلبداع من طرف املركز الوطين لآلداب بفرنسا، ويف السنة ذاا

ممثال دائما بالنيابة جلامعة  م1988سنة مث عني . على اجلائزة الكربى للشعر يف بروكسيل
  .  م1990يونيو الدول العربية لدى اليونسكو بباريس، وقد استقال منها يف

 تقام أدونيس خالل التسعينيات بعدة أسفار شارك خالهلا يف ندوات ومهرجانا
وكان يف بعضها ضيفا على جامعات حيث ألقى حماضرات يف كل من سويسرا برلني 

وحصل على عدة جوائز منها ثالثٌ من إيطاليا يف . والواليات املتحدة األمريكية ومصر
  1997 أكتوبريف  قدونيامبجائزة التاج الذهيب للشعر و، م2000، و1998، و1993سنوات 
  .  م2001يف فرنسا سنة "أالن بوسكي"، وجائزة م2001األملانية سنة "غوته"وجائزة

أغاين مهيار "لإلشكاالت، فمنذ  إثارةكثر الشعراء العرب أأدونيس  يعترب
لى توظيف اللغة أدونيس بلورة منهج جديد يف الشعر العريب، يقوم ع استطاع "الدمشقي

كبري من اإلبداع والتجريب، وكأنه يبتدع لغة جديدة غايتها أن تسمو  قدرعلى حنو فيه 
  التقليدية دون أن خيرج عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية االستخداماتعلى 
 للنياستطاع أدونيس أن ينقل الشعر العريب إىل العاملية، ومنذ مدة طويلة يرشحه النقاد و

 الكتابيعد واحدا من أكثر  -فضال عن منجزه الشعري -جائزة نوبل لآلداب، كما أنه 
رسام من الدرجة األوىل وخاصة  وهو. العرب إسهاما يف ااالت الفكرية والنقدية
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وصدر كتاب عنه ذا العنوان  املشرقيوصفه أحد املفكرين العامليني بالضوء "بالكوالج"
  )1*(. دون منازعالعريب العاملي األول  الشاعرسعيد بأنه  إدواردملي قدمه املفكر العريب العا

  ). م2006 اىلم1950منذ  ( سأعمال أدوني
أعرض يف اجلدول اآليت أعمال أدونيس الشعرية، والنقدية، والفكرية، واملترمجة،             

تني األوىل ونظرا لكثرة طبعات أعماله املختلفة وتعددها، سأكتفي باإلشارة إىل الطبع
  . واألخرية
 الطبعة الثانية الطبعة األوىل العنوان املادة

 دليلة، دمشق  -  
  قالت األرض، دمشق - 
  قصائد أُوىل - 
  أوراق يف الريح - 
  أغاين مهيار الدمشقي - 
  كتاب التحوالت - 
 املسرح واملرايا  - 
  وقت بني الرماد والورد - 
  امسي هذا هو - 
  مفرد بصيغة اجلمع - 
  كتب القصائد اخلمس - 
  كتاب احلصار - 

  1950دمشق،  - 
  1954دمشق،  - 
بريوت،  - 

1957  
بريوت،  - 

1958  
  1961بريوت - 
  1965بريوت - 
  1968بريوت - 
  1970بريوت - 
  1980بريوت  - 
  1977بريوت - 

  
  
  1988بريوت - 
بريوت  - 

1988  
  1988بريوت - 
  1988بريوت - 
  1988بريوت - 
  1980بريوت - 
  

 1988بريوت - 

                                                
  5- 3، ص 2004وارد  سعید ضمن كتاب الضوء المشرقي،  دار بدایات للطباعة والنشر، دمشق إد: ینظر -   *

  :                                                    ../..اعتمدت بالدرجة األولي في وضع ھذا التعریف على -  (1)
-268،  ص )الشعر المعاصر(الشعر العربي المعاصربنیاتھ وإبداالتھا ، الجزء الثالث . بنیس، محمد: -

275  
      68- 60، ص 2000، بیروت، 9/10، العدد " أدونیس و شعر، مجلة اآلداب. "باروت، محمد جمال -
   :والوصلة كاملة ھي  .على الواب الموسوعة الحره  ،ویكیبیدیا موسوعة -

- http://ar.wikipedia.org/wiki                                
 :موقع أدب وفن على الواب،  والوصلة كاملة ھي -

- www.adabwafan.com/browse/entity.asp ?id=12104 
 :على الواب والوصلة كاملة ھي.موقع معابر -

-    http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_a.htm   - 
    

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp
http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_a.htm
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  شهوة تتقدم يف خرائط املادة - 
  
  احتفاء باألشياء الغامضة الواضحة - 
  
  أجبدية ثانية - 
  
  1الكتاب - 
  2الكتاب - 
  فهرسة ألعمال التنوع - 
  3الكتاب - 
  أول اجلسد آخر البحر - 

 تنبأ أيها األعمى

  1979بريوت - 
  1985بريوت  - 
الدار  - 

  1987البيضاء
  1988بريوت - 
الدار  - 

  1994البيضاء
  
  1995بريوت - 
  1997بريوت - 
  1998بريوت - 
  2002بريوت - 
  2003بريوت - 
 2003بريوت - 

  مقدمة للشعر العريب - 

  زمن الشعر -

  الثابت و املتحول -
 

  1971بريوت -

  1972وتبري -

  1974بريوت -
 

  1986بريوت -

  2005بريوت -

  2001بريوت -
 

  فاحتة لنهايات القرن - 

  سياسة الشعر -

  الشعرية العربية -

  كالم البدايات -

  فية و السرياليةالصو -

  النص القرآين وآفاق الكتابة -

  النظام والكالم -

  ها أنت أيها الوقت -

  موسيقى احلوت األزرق

  1980بريوت - 
  1985بريوت - 
  1985بريوت - 
  1990بريوت - 
  1992بريوت - 
  1993بريوت - 
  1993بريوت - 
  1993بريوت - 
  2002بريوت -

 2001بريوت -
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  احمليط السود -

 قالب األرض -

  2005بريوت -

  2006بريوت -
 

  خمتارات من شعر يوسف اخلال - 

  :ديوان الشعر العريب -

  الكتاب األول .1

  الكتاب الثاين .2

  الكتاب الثالث .3

  )مع مقدمة(خمتارات من شعر السياب -

  )مع مقدمة(خمتارات من شعر شوقي -

  )مع مقدمة(خمتارات من شعر الرصايف -

 )مع مقدمة(خمتارات من شعر الكواكيب  -

  )مقدمة مع(خمتارات من شعر حممد عبده -

  خمتارات من شعر حممد رشيد رضا -

  )مع مقدمة(خمتارات من شعر الزهاوي -
 

  1962بريوت - 
  
  1964بريوت - 
  1964بريوت - 
  1968بريوت - 
  1967بريوت - 
  1982بريوت - 
  1982بريوت - 
  1982بريوت - 
  1983بريوت - 
  1983بريوت - 
  1983ريوتب - 
 

  
  
  1996دمشق  - 
  1996دمشق  - 
 1996دمشق  -

  حكاية فاسكو -  
  السيد بوبل -

  مهاجر بريسبان -

  البنفسج -

  السفر -

  مثالسهرة األ -

  منارات -

  منفى و قصائد أخرى -

  مسرح جورج شحادة -

  األعمال الكاملة لسن جون بريس -

  1972الكويت - 
  1972الكويت - 
  1973الكويت - 
  1973الكويت - 
  1975الكويت - 
  1975الكويت - 
  1976دمشق - 
  1978دمشق - 
  دت - 
  دت - 
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  مسرح راسني -

  األعمال الشعرية الكاملة إليف بونفوا -

  كتاب التحوالت، ألفيد -

 األرض امللتهبة ، دومينيك دوفيلبان

  دت - 
  1986دمشق  -

  2002أبوظيب -

 2005بريوت -

  شهوة األصل، قراءة يف ثالثية األصل، التجديد، و التقليد - 2
د والدارسني ينظرون إىل أدونيس الشاعر واملفكر والناقد مـن  ظل الكثري من النقا

زاوية ضيقة، أساسها أن دوره ال يتعدى إعالء ثقافة الرفض وانتهاج أسلوب التجـاوز،        
و لعل هذا ما شـدين أكثـر   . وحتقيق أمنوذج يتجاوز ذاته مع الزمن يف الكتابة واإلبداع

يف مباحث هذا الفصل، الغاية منها االبتعاد عـن   فأكثر إىل البحث عن قراءة مغايرة متاما
إطالق األحكام األكادميية التقليدية اليت ترفض أو تتقبل التجربة األدونيسية يف شىت مراحل 

فقد تناول الدارسـون أدونـيس   . تشكّلها الفكري و الثقايف منذ الستينيات إىل يومنا هذا
نظريات التلقـي املبنيـة علـى    كظاهرة جمدت الشخص ذاته، وسوغت لطروحاته وفق 

أيديولوجية الدارس والناقد واحمللّل ذاته، وهذا ما عجل بظهور منط من الكتابـة حـول   
  . املشروع األدونيسي ال خترج عن الثنائية الكالسيكية املبنية على املعارضة أو التأييد

يف من هنا سأحاول أن أقتصر يف هذا الفصل على طرح ما أراه متشاكال وخمتلفـا  
لشىت أفكـار أدونـيس   "النقلية"الفكر النقدي األدونيسي علني أبتعد يف هذا عن القراءة 

وطروحاته املتضمنة يف كتبه الكثرية، وإمنا سأحاول أن أقرأ هذه األفكار واملواقف ضـمن  
  . سياقاا الزمنية والفكرية والرؤيوية 

نظرية اهلُوُ هو بني  :"بـ املوسوم)ماجستري(أعلن أدونيس منذ حبثه األكادميي األول 
" مقدمة للشعر العريب"وصوالً إىل كتابه " حسني بن منصور احلالج  واملكْزون السنجاري

الثابت واملتحول، حبث يف االتبـاع واالبتـداع عنـد    "مث أطروحته يف الدكتوراه  1971
ضـى،  أن مشروعه الثقايف والفكري واحلضاري هو الشروع يف قراءة جديدة ملا م"العرب

. متكّنه من إعادة التملّك املعريف والثقايف ألصولنا الثقافية بعامة وألصولنا التارخيية خباصـة 
ألنه، يف تقديري، مل يفترض السؤال "األصل"ولكن من دون أن يقع يف خطأ حتديد ماهية 

أصال، ويتضح هذا من خالل مراجعة كتاباته النقدية يف مراحل خمتلفة سواء يف السبعينيات 
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أو يف الثمانينيات يف )قدمة للشعر العريب، والثابت واملتحول، األصول وتأصيل األصولم(
أو يف بداية )ها أنت أيها الوقت(كتابه الشعرية العربية أويف التسعينيات يف سريته الشعرية، 
يبـدو أدونـيس مشـغوال    "فقد . األلفية الثالثة يف كتابه احمليط األسود وتنبأ أيها األعمى

مصرييا بفكرة األصل، هذا احلداثي املغايل يف حداثته واملتمادي يف التحديث بـال  انشغاال 
يظهر مهموما بفكرة األصل والتأصيل، كأمنـا هـو   -حسب الصورة النمطية عنه-تورع 

حيث يتجلى هذا ويتوزع يف كتاباته النقدية والتنظريية إىل . )1("أصويل متعمق يف أصوليته
كرر بفعل الرغبة يف إعادة قراءة املاضي واملـوروث، ضـمن   درجة أنه أصبح اهلاجس املت

فضاءات جديدة وخمتلفة متاما عن الفضاء الكالسيكي االحتذائي الذي رسم مسار الشعرية 
العربية منذ العصر اجلاهلي إىل يومنا هذا، معتمدا على أسس قيمية تارة وتنميطيـة تـارة   

تح ملف التحديث بعيدا عـن آليـات   أخرى، أُبعدت ومهشت أثناء كل حماولة جادة لف
به قسرا، من هنا راجع أدونيس املاضي مراجعة أقـرب إىل املوضـوعية    ةالتغريب الالصق

العلمية، هلذا أضحت احلداثة يف املفهوم األدونيسي السليم مصطلحا ال ننشد منه التغـيري،  
ليت نؤسس من ورائهـا  وإمنا ننشد منه اإلضافة والتمييز، شرط أن حندد العالقات السليمة ا

ملعىن اصطالحي جامع للماضي من جهة وملاهية األصل من جهة أخرى، وهذا ما ذهـب  
.  إليه الغذامي حني اعترب هذه القراءة والنظرة التأويلية للماضي واألصل نظـرة حداثيـة  

واحلداثة أصل ينضاف إىل أصل وينبش عن أصل ويسعى إىل طرد كل دخيل عن : "يقول
فهذا معناه أا ليست نقيضا   وليست غريبـة  "أصال"إذا ما كانت احلداثة و. ذلك األصل

ليست جديدة، وكأنك تقول إن احلداثـة   -أيضا-وليست شاذة، بل رمبا يقول قائل إا 
  . )2("ليست حداثة

من هنا كان طرح أدونيس إشكالية األصل طرحا قدميا جديدا يف اآلن ذاته، ألنـه  
ات بدأ يف إعادة قراءة املاضي وفق رؤيا تنظريية اعتمدت ثالثـة  ومنذ الستينيات والسبعيني

والدافع األساسـي  .  )3(ما التقليد ؟ ... ما التجديد ؟ ... ما األصل ؟ :أسئلة رئيسية هي

                                                
  1997،  مجلة فصول ، المجلد السادس عشر، العدد الثاني ، خریف "ما بعد األدونیسیة." الغذامي، عبد اهللا -  (1)

  . 10ص 
   1999ت، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، بیرو. الغذامي عبد اهللا : و ینظر أیضا -     
 . 10المرجع نفسھ ،  ص  -  (2)
  . 55 – 54، ص 1993، بیروت،ب، دار اآلدا1ھا أنت أیھا الوقت،  سیرة شعریة ثقافیة،ط. أدونیس: ینظر -  (3)
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 -يف اعتقادي-وراء طرح هذه األسئلة احلاملة إلشكاليات التنظري احلداثية هو أن أدونيس 
ع ويقع فيه الكثري من الدارسني والنقـاد واملنظّـرين   قد أدرك ذلك اخللط الكبري الذي وق

الذين أصبحوا ال يفرقون بني األصل والتقليد، إىل درجة أن كل كتابة تراجع التقليديـة  
الكالسيكية املتجاوزة تعد بالنسبة إليهم هجوما على قداسة األصول، وأن كل جتـاوز أو  

ألصل وتأسيس األمنوذج، من هنا يصبح تأويل سرعان ما يفسر على أنه بداية دعوة هلدم ا
أدونيس متهما ويصبح مارقا، وكما هي القاعدة اجلنائية فإن لكل متـهم حـق الـدفاع    

ويتفق الدكتور والناقد ناظم عودة مع هذا الطرح عند أدونـيس  . )1("واملرافعة ضد االام
وموضـوعية يف آن  والغذامي معا حني اعترب أن إعادة مقاربة فكرة األصل مقاربة تأويلية، 

وهنا البد من اإلشارة إىل أن ". واحد هي مسة وخصيصة من خصائص الفعل احلداثي البناء
فكرة األصل هي إحدى خصائص احلداثة، ويف الوقت نفسه هـي إحـدى خصـائص    
حركات التحديث الغربية والعربية معا، ففي عصر النهضة األوروبية كانت مثة عـودة إىل  

روماين، ويف عصر النهضة العربية كانت مثة عودة إىل التراث العـريب،  التراث اإلغريقي وال
وقبل هذا وذاك، كانت حركة حتديث الثقافة العربية يف القرن الثاين اهلجري ومـا تـاله   
تعتمد آلية العودة إىل تراث الصحراء اللغوي واألديب، لتحديث أمناط تلك الثقافة، وعلـى  

. وأيب نواس إىل تراث الصحراء، أي إىل األصـل   هذا األساس كان رجوع بشار بن برد
  .   )2("بني هذه العودات كلها؟ طولكن ما الراب

هي عودة عقالنية بأمت معىن "األصل"وأعتقد أن هذه العودة األدونيسية وغريها حنو 
الكلمة، وجاءت كنتيجة حتمية لتحرر الفكر الفلسفي التأويلي عند العرب، ليتحول مـن  

بالثابت املبين على التقليـد، وإمنـا    ني غييب سكوين إىل فكر عقالين ال يؤمفكر ميتافيزيق
كانت العودة موسومة دائما بالبحـث عـن   "فقد . يؤمن باألصل كمرادف ينشد التغيري

ضرب من التوجهات العقالنية، و يعين ذلك أا تبحث عن إقامة صلة بالتجديد الـدائم  
ذا ما يفسر إحلاح أىب نواس على نبذ تقليد جتربـة  الذي ينبع من عالقة واعية بالواقع، وه

                                                
 . 11،  ص " ما بعد األدونیسیة. "الغذامي ،  عبد اهللا  -  (1)
،  جری دة  " لحّی ز المح دود للفك ر االجتم اعي    الش عر ف ي ا  ...أدون یس والحداث ة م رة أخ رى     . "عودة ، ن اظم   -  (2)

   www. azzaman . comنقال عن موقع الجریدة على الواب          .   2002أفریل  4الزمان اإلماراتیة، عدد 
   . http://www.azzaman .com/ azzaman/articles/2002/04-30/M699htmو الوصلة كاملة ھي 
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الوقوف على األطالل من لدن الشعراء العباسيني، ألا جتربة خالية من البعد الزماين والبعد 
املكاين يف ممارسة هؤالء الشعراء وهذا عامل مهم جلعلـها جتربـة شـبيهة بالتجـارب     

  )3(. امليتافيزيقية 
بت واملتحول مثال، وخاصة اجلزء األول والثاين منه لقد أراد أدونيس يف كتابه الثا

أن يربهن للمتلقي الضائع يف متاهات التقليد أن هنـاك فرقـا   )تأصيل األصول/لاألصو(
وأن جمهوداتـه يف هـذا   ) سأوضح هذا الحقا بالتفصـيل (جوهريا بني األصل والتقليد، 

ول إىل النـور، بعـدما   الكتاب انصبت أساسا على إخراج اآلثار التحديثية يف تلك األص
ظلت يف العتمة قرونا خلت، فقد استطاع أن يصدم قارئ مرحلة الستينيات والسبعينيات 

، حيث عمل على إعادة بعـث الفكـر   )األصول(ثابتة يف التاريخ العريب  ةحبقائق إجرائي
التجديدي، واحلركات التجديدية واألسلوبيات التجديدية القدمية اليت حادت عن التقليـد  

وهنا يكمن جوهر الطرح األدونيسي احلـداثي يف مراجعـة   . ن أن حتيد عن األصولدو
األصل ورفض التقليد والتنميط عرب العصور األدبية والتارخيية العربية منذ اجلاهلية إىل عصر 

بني احلداثة والتجديد، ورمبا ينظر إليهمـا مبنظـار   "هلذا يعقد أدونيس دائما صلة. النهضة
نعلم أيضا أن هذا العقد الدائم مل يغب عن دعوات أصحاب احلداثة منذ واحد، وينبغي أن 

نرفال وبودلري، فالتمرد يأيت بعد سيادة التقليد و شيوعه، وبعد اعتياد الذائقة على منط من 
  .  )1("البين واألفكار

ويقر أدونيس بصعوبة حتقيق مشروعه الثقايف يف العودة إىل األصـول، وقراءـا   
ا خيدم التجديد والتحديث إذا مل تؤسس معامل نقدية حداثية تـوازي تلـك   ومراجعتها مب

املعامل التحديثية اليت المست الشعرية العربية بعد النصف الثاين مـن القـرن العشـرين،    
ال تزال الذائقة العربية مشحونة، مثقلة بالطرق القدميـة ومعايريهـا يف التـذوق    :"يقول
شوء نقد حديث يوازي التجربة الشعرية احلديثة، إذا لذلك من العبث األمل يف ن. واحلكم

                                                
  .                                                                                                  المرجع نفسھ، و الوصلة نفسھا-  (3)
،  جریدة "االجتماعي الشعر في الحّیز المحدود للفكر...أدونیس و الحداثة مرة أخرى . "عودة ،  ناظم  -  (1)

   www. azzaman . comنقال عن موقع الجریدة على الواب      .   2002أفریل  4الزمان اإلماراتیة،عدد 
  . http://www.azzaman .com/ azzaman/articles/2002/04-30/M699htmو الوصلة كاملة ھي 
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مل خيرج النقد هو أيضا من إطار املعيارية القدمية للنقد كمثل ما خرج الشعر احلديث مـن  
  .  )2("املعيارية القدمية لكتابة الشعر

ويرسم أدونيس خطوات مشروعه الثقايف الذي من شأنه أن يقوده حنو مراجعـة  
أن حتتوي هذه املراجعة على القدرة اجلادة يف فهـم املاضـي    موضوعية لألصول، شريطة

.  فهما عميقا بعيدا عن األحكام التقليدية، واملسوغات الفكرية واألبعاد امليتافيزيقية النمطية
  :كل تقومي للثقافة العربية جيب أن يتضمن األمور اآلتية:"يقول

 . إعادة تقومي النتاج الثقايف ذاته  .1

  . ومات و النظرات اليت تولّدت عن هذا النتاج إعادة تقومي املفه .2

 . إعادة النظر يف إعادات النظر السابقة  .3

 . تقومي النتاج الثقايف الراهن  .4

   )1(. "رسم الصورة املمكنة، يف ضوء هذا كله، للثقافة العربية  .5

وتتلخص الفكرة األساسية الباعثة للتغيري من النقاط السابقة يف قدرة الفكر الثقايف 
ريب على خلق أنساق ثقافية جديدة ال حتيد عن األصل، بل تراجعه وتقف منه موقـف  الع

الداعم واملؤسس ال املقلد اخلالق للنمط واملكرس للواجب املقدس، من هنا جـاء موقـف   
أدونيس من األصل موقفا إجرائيا فعاال أكثر منه موقفا تنظرييا، ألنه حاول، بل عمل على 

لية العالقة اليت تربطنا ا أوال،  مث قدرة هذه العالقة على إنتاج أبعاد مراجعة األصول وفق آ
من هنا كان الفرق األساسي عند أدونيس بـني األصـل   . وأنساق ثقافية جديدة وتوليدها

والتقليد، جوهرا من جواهر التنظري للمشروع الثقايف األدونيسي الذي جعل من هذا األصل 
ويفرق أدونـيس  . ، ودعوة من دعوات الشعرية العربيةشهوة من شهوات الفكر التحديثي

أصل وحماكاة لألصل، وكانـت  : إن لفظة تقليد تشري إىل أمرين"بني األصل والتقليد قائال 
لفظة أصل تعين بالنسبة إلينا الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي واحلديث النبوي، هلذا حني كنا 

مل نكن نعين ا شعر األصـل، أو فكـر   نقول عبارات مثل شعر تقليدي أو فكر تقليدي 
األصل، وإمنا كنا نعين النتاج الذي استعادمها يف العصور الالحقة بطريقة تنميطية اجترارية، 
وحني كنا نصف قصيدة بأا تقليدية، مل نكن نطلق عليها هذه الصفة رد كوا موزونة، 
                                                

  . 20زمن الشعر ،  ص : أدونیس  -  (2)
 . 21ر،  ص زمن الشع. أدونیس  -   (1)
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التخطّي كنـا نعـين علـى     وإمنا ألسباب أخرى، وحني كنا نقول بالرفض أو التجاوز أو
األخص رفض القراءات اليت فهمت األصول بطرق مل تؤد إىل الكشـف عـن حيويتـها    

  .  )2(" وغناها، بقدر ما أدت إىل قولبتها وجتميدها
والواضح من هذا النص األدونيسي أنه يفرق بني األصل والتقليد على أسـاس أن  

قرآين، واحلديث النبوي، يف حـني يوسـم   األول ال يتعدى ثالثية الشعر اجلاهلي والنص ال
بالتقليد كل حماولة تنميطية وكل استعادة اجترارية للنصوص الثالثة السابقة منـذ صـدر   

وهذا التنميط واالجترار هو الذي جعل أبا نواس يرفض عـادة  "اإلسالم إىل عصر النهضة، 
اجلـاهليني،   الوقوف على األطالل من طرف الشعراء العباسيني وليس من طرف الشـعراء 

وهو حينما يكون شغوفا بفكرة األصل ال يعين شغفه بالتقليد وإمنا يعلن شـغفه باألصـل   
  .  )1(" املؤسس للتجديد الذي يشكّل هوية ثقافية يف تارخينا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند أدونيس بوصفها قيمة جوهريـة جـرى   "األصل"أن شهوة "ويتضح مما سبق 
حتكمت باإلبداع والفكر والتاريخ حـىت اخـتلط    طمس جوهريتها وإفساد أصالتها بأيد

                                                
 . 56ھا أنت أیھا الوقت ،  سیرة شعریة ثقافیة ،  ص . أدونیس  -  (2)
،  جریدة " الشعر في الحّیز المحدود للفكر االجتماعي...أدونیس و الحداثة مرة أخرى ." عودة ،  ناظم  -  (1)

 - www. azzaman . com:    نقال عن موقع الجریدة على الواب .   2002أفریل  4الزمان اإلماراتیة، عدد 
                                                                                                  http://www.azzaman .com/ azzaman/articles/2002/04-30/M699htm :  و الوصلة كاملة ھي
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وتعالت صيحات االجترار والتنمـيط  )2(" مفهوم األصل مبفهوم التقليد وانطمس اجلوهر
فأسست لقواعد قننت خالهلا احملاكاة وأضحت غاية لذاا، فاملشكلة حسـب الغـذامي   

وأننا أمـة متلـك   أننا أمة ذات أصول ولكن أصوهلا مسروقة منها وخمبأة يف عيوا، "هي
الشهوة لألصل، ولكن شهوا مشوبة بشوائب االختالط املعريف والعاطفي، ولذا احتـاج  
األمر إىل مشروع يعيد اكتشاف األصل ويعلن عن أصولية هذا األصل اإلبداعي والفكري 
متمثال أوال يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي والشعر اجلاهلي، بعـد اسـتبعاد التقليـد    

ويفهم مـن  .  )1("العودة إىل"التجاوز والتخطّي مبعىن "زيف، ومن هنا يصبح وكشف ال
هي العودة إىل األصول على أساس إدراك األبعاد التجديدية "العودة إىل"كالم الغذامي أن 

اليت ميكن أن تبعثها هذه األصول يف العائد إليها، شريطة أال يقع هذا األخري يف فخ احملاكاة 
  ). يان باملثلاإلت(أو املعارضة 

وابتداء من سبعينيات القرن املاضي طرح أدونيس إشكالية إعادة النظر يف املوروث 
، لغرض فهمه *الشعري العريب القدمي بناء على مراجعة شاملة وموضوعية ملا مساه باألصل 

م وتقييمه على أساس أن الشعر العريب ليس تغيريا يف البناء فحسب، وإمنا هو تغيري يف املفهو
ذاته وصوال إىل صهر كل األجناس األدبية يف جنس أديب واحد هو الكتابة، ووضع هـذه  
الكتابة ذاا موضع التجاوز الدائم وتقييمها استنادا إىل هذا املنظور، حبيث تصبح قيمـة  

  . )2(النتاج اإلبداعي ترصد من خالل ما يشري إليه من أبعاد الثورة اآلتية 
وقف أدونيس على مراحل تشكّل الشعرية العربيـة،   وحىت يتحقق هذا االنصهار

مرحلة القبول، ومرحلة التسـاؤل، ومرحلـة   : واليت قسمها إىل ثالث مراحل رئيسية هي
  . التحول

  
  :مرحلة القبول  -أ 

                                                
  .  11ما بعد األدونیسیة ،  ص : الغذامي ،  عبد اهللا  -  (2)
 . 12،  11،  ص ص " ما بعد األدونیسیة. "الغذامي، عبد اهللا  -  (1)

واألصل في التعبیر ھنا ھو مفرد بصیغة الجمع ،  على أساس أن األصل عند أدونیس ثالثة وواحد في  -   *
  .الواقت ذاتھ ،  ویمكن أن یتفّرع إلى الشعر الجاھلي،  القرآن الكریم ،  الحدیث النبوي 

  . 11ص  1979،  دار العودة بیروت، 3مقدمة للشعر العربي ، ط. ،  أدونیس یراجع  -  (2)
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متثل أساسا الشعر اجلاهلي وتتعداه إىل الشعر يف مرحلة صدر اإلسـالم والشـعر    
نظر أدونيس إىل الشعر اجلاهلي على أنـه شـعر   وقد . األموي وبعض من الشعر العباسي

مل "شهادة، نابع من مالمسة الواقع العيين، فيصفه ويشهد لوجوده من خالل التأريخ له، إذ
كانـت غايتـه أن   . تكن غاية الشاعر العريب أن يغير العامل أو يتخطاه أو خيلق عاملا آخر

لذاا وملا متثله، ويضع كـل  حيب األشياء حوله . يتحدث مع الواقع، ويصفه، ويشهد له
ال حياول أن يرى يف الواقع أكثر مما فيه، وإمنا حيـاول أن  . شيء حيث يفرح به ويفيد منه

  .  )3("يراه بكل ما فيه
ويفهم من كالم أدونيس أن الشاعر اجلاهلي املاثل أمام املتلقّي كشاهد عمل دائما 

شهوة التحقق "قع املعيش من حوله ألنعلى متثل ذاته يف أشعاره إىل درجة التطابق مع الوا
، ولعل هذا ما )1("يف أعماقه تولّد شهوة اخلارج، شهوة أن يصري مادة ، أن يتشيأ هو نفسه

غيب احلس التأويلي عند الشاعر اجلاهلي بناء على حتليالت أدونيس، فهو يري أن هـذا  
مسـتويات اإلدراك   ينظر إىل األشياء بأفكار مسبقة، نابعة مـن اسـتعادة   ئالشاعر ما فت

املخزنة عن طريق حاسة النظر اليت طاملا عملت على رصد جمموع الصور الشعرية جبهوزية 
ال تسمح للشاعر أن حييد عنها، فيؤسس لصور مل تدرك واقعيا وإمنا تؤسس بنـاء علـى   

فالشاعر اجلاهلي ينظر إىل األشياء بأفكار مسبقة كان حيسها ويراها كمـا هـي،   "رؤيا، 
ال ختبئ بالنسبة إليه أيه داللة متعالية أو أي معىن ميتافيزيقي، مث أن شعوره : واضحةبسيطة 

باالنفصال عنها هو شعور كامل بذاته املستقلة، ففي اجلاهلية تعارض جوهري بني الذات 
واملوضوع، غري أن بينهما جدال يهدف به الشاعر إىل القبض على األشياء، فهـو جـدل   

  .  )2("ال جدل احتاد انفصام ميلك ويسيطر، 
ويتعرض أدونيس أثناء مقاربته حلقيقة الشعر اجلاهلي إىل عالقـة هـذا األخـري    
بالطبيعة، اليت يعيشها الشاعر على أساس أا حقل لتجاربه املعيشة وفضـاء حيقـق فيـه    

فليست الطبيعة يف "تفاعالته اليومية بعيدا عن كل عالقة محيمة، تخلق لرصد هذا الواقع، 
هلية قيمة، وهي ال تنطوي على أخالق ما، وال تعلم شيئا، كان اجلاهلي على العكس اجلا

                                                
  .  24المصدر نفسھ ،  ص  -  (3)
  . 24مقدمة للشعر العربي ،  ص . أدونیس  -  (1)
  . 25،  24المصدر نفسھ ،  ص ص  -  (2)
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وكانت ختلق يف نفسـه إرادة  . يرى فيها وحدته املرعبة، ويتيقن أال صديق له غري بسالته
   )3(. "القوة واليقني بسيفه وبطولته يقينا كليا

الواقع،  /و الطبيعة و حيصر أدونيس، يف تقديري،  الشاعر اجلاهلي يف جمال ضيق ه
رافضا يف الوقت نفسه كل عالقة فكرية عند الشاعر اجلاهلي إال تلك العالقات القائمـة  
على مبدأ القوة والبقاء لألقوى واألصلح، إىل درجة أنه أقر أال قاعدة حتّكـم الشـعرية   

غري القوة وكان وجود الشاعر يف عامل كهذا ال قاعدة له : "اجلاهلية إالّ قاعدة القوة، يقول
قائما على البحث والقلق وحرية احلركة والعمل إىل احلد األقصى فيقينه بذاته ومصـريه  

ويتراجع ويعلن استقالله وميجده حـىت يف   لينبعث من كون هذا العامل دون قاعدة فينفص
الفشل والسقوط، ويف اجلنون واجلرمية، فاملطهر احلقيقي بالنسبة إىل الشاعر اجلاهلي، هـو  

  . )1("ياة ال فيما وراء احلياة يف احل
اليت وقـف عـاجزا   "الدهر"ولعل هذا ما قاد الشاعر اجلاهلي إىل اخلضوع لسلطة 

إىل درجة أنه أقر بأن مـا  ) اخل...حبيبة، أهل، قبيلة، (أمامها وأمام كل ما ميكن أن تغيبه 
اهلية حني يربط يفنيه كإنسان هو الدهر ال غري، ويتابع أدونيس هذه النقطة يف الشعرية اجل

سلطة الدهر عند الشاعر اجلاهلي بتجلّي الكآبة عند الشاعر العريب حيث تصـبح فطـرة   
مثة حسرة يف الشعر اجلاهلي تبطِّنِ حىت الفرح، مهما زخـر  "وطبيعة يف الوقت ذاته، ألن 

ؤه الدهر شقا. العامل بريح الفرح وناره يبقى يف نظر اجلاهلي طيفا يتالشى مع الفجر الطالع
.  يتحسسه يف األسحار، ويف النهار، والليل، باملوت الذي مضى وجـاء وجيـيء  : األكرب

هطواه الدهر أو هو آخذ بطي ل خيلق نوع مـن  .  )2("الوجود كله نسيجاألمر الذي يعج
. التمرد حني تصبح فروسية الشاعر اجلاهلي نوع من الصيحة والرفض والكفاح ضد الدهر

  :القبول يف الشعر اجلاهلي عند أدونيس يف النقاط اآلتية وميكن تلخيص مرحلة
  . الشعر اجلاهلي شعر شهادة، ينقل الواقع ويتفاعل معه، ولكن ال يسعى إىل تغيريه .1

غياب الرؤيا التأويلية عند الشاعر اجلاهلي واقتصارها على الرؤية احلسية البسـيطة   .2
 . والواضحة 

                                                
  . 25نفسھ، ص  -  (3)
  25مقدمة للشعر العربي ،  ص . أدونیس -  (1)
 . 28فسھ ،  ص المصدر ن -  (2)
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أساس أن القوة اخلارقـة الـيت ال ميكـن     انبثاق ما ميكن تسميته حبس الدهر، على .3
  . مقاومتها، هي وحدها اليت ختلق اإلحساس بالعجز عند الشاعر 

صدور الشعر اجلاهلي عن حساسية مترد، فبهذا احلس يؤثر العريب  اجلاهلي األعمال  .4
  .   اليت تأيت عفوا، على األعمال اليت تأيت عن روية وتفكري

ب املفرح احلزين الفاجع بني الدهر املعتم والبطولة الشعر اجلاهلي هو هذا اجلدل احمل .5
  )3(. الشفافة، بني احلتمية واحلرية، والصالبة والعفوية، والضرورة واالنبثاق

وأعتقد أن القراءة السابقة هي اليت قادت أدونيس بعد مراحل فكرية خمتلفة وخاصة 
إلثراء املواقـف السـابقة    إىل العودة)1985كتاب الشعرية العربية (يف مرحلة الثمانينيات 

والتأكيد عليها، ولكن من الناحية الشكالنية حني اعترب أن بنية القصيدة اجلاهلية ما هي إالّ 
أساس القول " بنية متطابقة مع حركة التواصل وفعاليته وغايته، وهذا ما جعل اإليقاع مثال

نه نبض الكائن، ومن الشعري اجلاهلي، ألنه قوة حية تربطُ بني الذات واآلخر، من حيث أ
وقد فطن اجلاهليون بفطـرم  .... حيث أنه يؤالف بني حركات النفس وحركات اجلسم 

إىل أنه البد يف اإليقاع من موافقة املعاين يف حركاا النفسية لألوزان يف حركاا اللفظية، 
احلركـات   حىت تكون هذه قوالب لتلك، وإىل أنه البد إذا تغير املعىن، وتغريت تبعا لذلك

  . )1(" النفسية من أن يتغري الوزن هو كذلك
ويواصل أدونيس عرض موقفه من مرحلة القبول اجلاهلية حني قـرر أن القصـيدة   
اجلاهلية متيزت خبصائص النشيد، جراء ذلك التواصل اإلجرائي بني حركة الكالم وحركة 

 وحدة اجلزء فحسب،  مجع لوحدات مستقلة ومؤالفة فيما بينها، ال"اجلسد فهي عبارة عن
، وأعتقد أن هذا هو الذي جعل الوزن يف )2(" وإمنا كذلك وحدة البيت داخل اجلزء نفسه

وإمنا املؤالفة بني . الشعرية اجلاهلية ال يرقى إىل مستوى القاعدة اخلارجية يفرض من اخلارج
لشاعر ومسع الشكل الشعري والوزن هو غاية الشاعر وهو ما يربر تلك املؤالفة بني صوت ا

يف كتابـه   -وخيلص أدونيس بعد أربع عشرة سنة من طرحه قضية الشعر اجلاهلي . السامع
جاء ) 1985الشعرية العربية  -يف كتابة)مرحلية(إىل خالصة - 1971مقدمة للشعر العريب 
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الشك أن الشعر اجلاهلي، أيا كان اخلطاب النقدي أو التقوميي عنه، إمنا هو : "فيها ما يأيت
ا األول، وأن فيه، بوصفه كذلك، تأسيس لقاء الكالم العريب األول مع احلياة، ولقـاء  شعرن

اإلنسان العريب األول مع ذاته ومع اآلخر، فهو مل يكن جمرد ممارسة للكالم، وإمنا كان أيضا 
ويف هذا الشعر يتمثل الوعي العريب األول بالتاريخ والزمن، وخيتبئ . ممارسة للحياة والوجود

بري من الالشعور اجلماعي العريب فحني نقرأه اليوم نتذكر صوتنا األول، ونصغي إىل جزء ك
إنه التجسيد الفني األول للغتنا الـيت  . أصوات اللغة كيف كانت حتتضن التاريخ واإلنسان 

نقول ا ما حنن، ونفتح ا دروبنا يف عتمة اهول وهو يف هذا، لـيس ذاكرتنـا األوىل   
  . )1(" أيضا الينبوع األول  خليالنا فحسب، وإمنا هو

  
ويعرض أدونيس أيضا للعالقة اليت تربطنا ذا الشعر، على أساس أا عالقة أزمـة  
ناجتة من ذلك اخلطاب النقدي منذ القرن الثاين للهجرة الذي أوله ونظّر له وجعل له قواعد 

فاصـلة بـني الشـعر     وقد سادت هذه القواعد"معيارية مطلقة، جوهرها الوزن والقافية، 
والالشعر، وساعد يف ترسيخها مناخ التقعيد والعقلنة والصراع األيديولوجي بني العـرب       

هكذا بدالً من أن ينظر إىل الوزن بوصفه تقعيدا . و غريهم يف القرون اهلجرية الثالثة األوىل
ر كـل قـول   حلالة إنشادية غنائية يف نوع معني من القول، أصبح ينظر إليه بوصفه جوه

شعري، وساد تبعا لذلك النظر النقدي إىل النص الشعري املكتوب، كما لـو أنـه نـص    
التأمـل، واالستقصـاء،   : شفوي، حبيث استبعد من جمال الشعرية كل ما تفرضه الكتابـة 

أقول بتعبري آخر، إن الشفوية نطق، والكتابة رسم، ومع ذلك نظر إىل . والغموض، والفكر
  . )2("فسه الذي نظر به إىل  الشفوية الكتابة باملعيار ن

ويتلخص من املوقف السابق أن أدونيس ال يرفض مستويات اخلطاب الشعري عند 
الشاعر اجلاهلي، إمنا يرفض سلطة التقعيد والتنميط اليت فرضت على هذا الشعر، ونقلته إىل 

بيئة والواقـع، إىل  املتلقي على أساس هذه السلطة، وأفرغته من آلياته الشفوية النابعة من ال
درجة أا شيأت اخلطاب وحددته يف مستويات شكلية رافقت الشعرية العربيـة إىل غايـة   

وبالرغم من أن القصيدة اجلاهلية ال تعرض أمامنا ).  20ق (النصف الثاين من القرن املاضي 
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اليا يشـكل  رؤيتها للعامل ألا مل تتجرأ على جتاوز سلطة الدهر، إالّ أا تقدم لنا حسا مج
أمامنا كعامل مجايل، ومرد ذلك، يف تقديري، أن الشاعر اجلـاهلي مل يرتـق إىل مسـتوى    
تضمني املوقف الفكري أو الفلسفي يف أشعاره،  ألن الفاعلية الشعرية لديه هـي فاعليـة   

وال حتاول أن تعيد إنتاج . انفعالية ترصد الواقع وال حتيد عن الطبيعة يف فضاء حقلها العيين
  . ذا الواقع وبعثه، وإمنا تكتفي بنقله و احلديث عنه ه

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :مرحلة التساؤل  -ب 
الشعرية مبرحلة القبـول يف  /الناحية اللغوية مرحلة صدر اإلسالم من أحلق أدونيس 

العصر اجلاهلي، واعتربها امتدادا مجاليا وتشكيال لتثبت األصل العريب القـدمي، فأكّـد أن   
والواقـع أن  "مي كان شعرا اتباعيا يقلد الشعر اجلاهلي وينسج على منواله، الشعر اإلسال

الذين نظّروا للشعر العريب بدًءا من القرن الثاين اهلجري، اعتربوا أن الشعر اجلاهلي أصـل،  
فقد كانت تتعايش : وأن الشعر اإلسالمي تنويع عليه، ويتضمن هذا املوقف ازدواجية ثقافية
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، )1("دينية تناقض اجلاهلية وثقافة شعرية قائم جوهرها على اجلاهليـة  يف ذهن العريب ثقافة
وهذا ما يتضح يف إشهار سلطة النقد عند علماء اللغة يف وجه الشعر احملدث الذي بدأ حييد 

فبقدر ما كانت احلياة تتحول وتـربز نزعـة   "شيئا فشيئا عن احتذاء األصول واجترارها، 
زعة الرجوع إىل األصول، والتمسك بثباا وكان علماء االستحداث كانت تربز باملقابل ن

اللغة يتشددون يف نقد الشعر احملدث انطالقا من املقاييس اليت استخلصوها من الشعر القدمي 
حيث خلص إىل "الشعرية العربية"ويؤكد أدونيس املوقف ذاته يف كتابه. )1("واستنادا  إليها

ي العريب، أملتها الشفوية اجلاهلية، وخباصة يف القرون أن الصناعة الشعرية يف اتمع اإلسالم
استجابة، أو جدلَ دعـوة  / وهي نظرة ترى إىل القصيدة بوصفها نداًء. األوىل من نشوئه

كأن هناك توافقا مسبقا بني القصـد الـذي يـدفع    . متبادلة بني أنا الشاعر وحنن اجلماعة
ال فارق . اجلماعة أو القبيلة لسماعهاالشاعر اجلاهلي لتأليف قصيدته، والقصد الذي يدفع 

  . )2(هكذا جتيء بنية القصيدة متطابقة مع حركة التواصل وفعاليته وغايته. بني الشعر واحلياة
من هنا أضحى اخلطاب النقدي التقعيدي خطابا واحدا بأصوات و أقالم متعـددة  

و حققت قـدرا مـن   ساد وسيطر على الشعرية العربية يف مرحلة البعث الذي أعتقد أا ل
التمرد والرفض والتساؤل ألنتجت خطابا إبداعيا وفكريا ورؤيويا يعيد قراءة العامل يف ضوء 

وهنا يطرح ). العصر اجلاهلي(إعالء املواقف والرؤى الفلسفية اليت غابت يف مرحلة القبول 
لقبـول  أدونيس جمموعة من التساؤالت اإلجرائية اليت تقوده حنو طرح البديل عن مرحلة ا

حني يقرأ مراحل من الشعرية العربية على أساس أا بداية التساؤل والتأسـيس والـرفض   
  :يقول 

هل كان التنوع يف النظر إىل الشعرية اجلاهلية موجـودا، لكنـه طمـس أو           "...
منع ؟ ملاذا؟ وكيف؟ هل كانت هناك سلطة تستأثر باخلطاب التقعيدي إىل درجة جتعل منه 

سلطة تلغي كل خطاب آخر؟ وما هي السلطة؟ أهي دينية، أهي لغويـة؟ أهـي    هو نفسه 
ورفضا للمدينـة رمـز االخـتالط    . رمزا للنقاوة واألصول. قومية ؟ أهي متسك بالبداوة

واهلُجنة؟ أهي مزيج من هذا كله؟ هل استمرار هذا اخلطاب صيغة من صيغ إثبات اهلويـة،  
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تشكيكا فيها، وحبيث تكون اهلوية تكرارا للـذات  وهو لذلك مييل إىل إلغاء غريه بوصفه 
  . )3("نفسها؟ 

يف مرحلة )املاضي والتراث اإلبداعي(من هنا ذهب أدونيس إىل اعادة قراءة األصول
التساؤل اليت مثّلت فنيا مرحلة التحول واخلروج على عمود الشعر العريب، ومثّلت اجتماعيا 

فقد كان هم الشاعر احملدث هـو الرغبـة   . فيها مرحلة رفض القيم السائدة وإعادة النظر 
اجلاحمة يف خلق أسس إبداعية جديدة مستها الفرادة، وال ختضع لسلطة التقعيد املسـبقة وال  
إلمالءات شكلية ومجالية ال تنبع من الذات الشاعرة نفسها، ألن االنتقال من القبـول إىل  

بية بني امـرئ القـيس وأيب العـالء    هو اخلط الذي ترمسه احلساسية الشعرية العر"التساؤل
القبول فـرح  . يف القبول رضى وطمأنينة ويقني، ويف التساؤل مترد ورفض وشك. املعري

باألصل والنبع، والتساؤل قلق عليهما، إنه املسار الذي ميتد بني حتمية االبتعاد عنها والرغبة 
وكـأن  . )1("ؤل عالمة حتولالقبول عالمة الثبات، والتسا. يف العودة إليهما والبقاء فيهما

للحياة املدينية دورا فعاال يف بعث اإلحساس بالغربة عند الشاعر العريب، وعمق مـن هـذا   
االنفصال عن اآلخر كل ما محلته املدينية من تناقضات اجتماعية وثقافية خاصـة بعـدما   

وقد عمل التطور ) "األموية و العباسية(استقرت احلياة املدينية للعرب بعد قيام نظام الدولة 
االجتماعي وتزايد السكان وتكاثفهم وجتمعهم يف املدينة على إضعاف الصالت احلميميـة  

ساعد كذلك على تنمية العالقات الـيت متليهـا   . بني الشاعر واآلخر، وبينه وبني الطبيعة
سـاعد  .  احلاجة املادية ومجلة الضرورات اليت تنشأ من تشابك احلياة االجتماعية وتعقّدها

هذا بدوره على زيادة التصدع والضياع، وصار اتمع كتلة كثيفة معتمة حتول بني الشاعر 
  . )2(" والضوء، فازداد شعوره بأنه منبوذ، حماصر، خمنوق

  
من هنا أضحت مرحلة التساؤل هي مرحلة إعالء األنا، ومتجيد الذات الشـاعرة،  

لوف واملبتذل وقد طرح أدونـيس أمسـاء   وجتسيد التجربة الشعرية جتسيدا مغايرا متاما للمأ
أيب نواس، أيب متام، وبشار : شعراء مثّلوا هذه املرحلة بامتياز، شعراء املرحلة العباسية أمثال
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بن برد، واملتنيب، وابن الرومي وأيب العالء املعري، حيث عمل هؤالء على حتقيـق آليـات   
موقف بطريقة تأسيسـية غايتـها    التساؤل والتحديث ابتداء من جعل الشعر فنا، يعبر عن

أصبح لدى الشاعر باإلضافة إىل هـاجس التعـبري،   : "التجاوز والتأسيس ، يقول أدونيس
ومنـها أن  . فلم يعد الشاعر يقبل كل ما يناجيه به طبعه. هاجس جديد هو كيفية التعبري

اصية جوهرية ومنها أن للشعر باعتباره فنا، خ. الشعر صار نظرا يف احلقائق أي صار موقفا
  . )1("هي التجاوز املستمر و التطلع إىل آفاق أكثر توسعا وجدة 

ويشيد أدونيس يف هذا املقام بشاعرية وفرادة وحداثة ومتيز بشار بن برد وأيب نواس اللذين 
يعتربمها رمز التساؤل والثورة والتحديث يف الشعرية العربيـة يف العصـر العباسـي األول    

لنقاد العرب إىل أمهية بشار، فقالوا عنه إنه قائد احملـدثني وأنـه أول   فطن بعض ا."والثاين
املولّدين، لكنهم مل يالحظوا يف حداثته وتوليده إالّ أنـه أغـرب يف التصـوير أي جـاء     
بتشبيهات مل تكن مألوفة عند األولني هذا يعين أم أدركوا بعض الشيئ األمهية الشكلية يف 

للشعر العريب آفاقا جديدة، ذلك أن بشار يتناول يف جوابـه  شعره، ومل يدركوا أنه سيفتح 
ولـئن  . أصولية الشعر العريب، إنه يزعزع مفهوم الطريقة الشعرية املوروثة ويشكّك يف ثباا

كان بشار يعبر عن هذا الشك من ناحية الشكل أو الطريقة خباصة، فإن أبا نواس عبر عنه 
ى الشاعر أن يتحدث عن أشياء مل يرها أي مل يشعر من ناحية املوقف أو املضمون فأنكر عل

إذ كيف يصح للشاعر أن يتبع طريقة غريه يف وصف ما رآه، ليصـفه بـدوره وهـو         . ا
  )2(. "مل يره ؟

ويراجع الدكتور عبد اهللا محادي هذه القضية وهذا املوقف عند أدونـيس مؤيـدا   
ن الفرادة، خاصة وأن احملـيط العـام   عملية التجاوز والتخطّي وخلق الكتابة على أساس م

فنقاد "الذي بدأ فيه التساؤل كان حميطا يرفض كل جتديد، وكل ثورة على النمطية القدمية 
الشعر القدامى الذين مل يتجاوز فهمهم للشعر كونه كالما موزونا مقفّى، راحوا من منطلق 

ة، املشربة بروح العداء للجديد تكريس االتباع حييطون عامل الشعر الة من الطقوس املبهم
وممـا زاد يف  ... واملستوحاة من العرف القبلي ذي الرتعة املتطرفة يف فهم شـعائر احليـاة  

تكريس ظاهرة القدمي وتفضيله محلة األدعياء على النقد الذين كان أغلبهم مـن اللغـويني   
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نصـب علـى   والنحاة فكانت نظرم إىل الشعر ال تنصب على روح األلفاظ بقدر مـا ت 
  . )3("أجسادها

وقد خلص أدونيس يف موقفه السابق إىل أن مرحلة التساؤل يف الشعرية العربية هي 
  :مرحلة جتاوز وهدم وتأسيس بينت على ثالثة مواقف فرعية هي

  . الشعر فن يتطلّع ويتخطى  -أ
ال أن يـرث  . جيب أن تنشأ مع كل شاعر طريقته اليت تعبر عن جتربته وحياته-ب
  . فال طريقة عامة ائية للشعر . ة جاهزةطريق
على القارئ أن يرقى إىل مستوى الشاعر، وليس على الشاعر أن يقدم للقارئ -ج

  )1(. أفكارا بأسلوب يعرفه اجلميع
وقد أعلى أدونيس يف دراساته النقدية املختلفة األدوار التحديثية والتجاوزية عند أيب 

على مرحلـة   لال يسع إلدراج هذا اإلعالء لالستدال متام، وأيب نواس، ومقام البحث هنا
التساؤل، هلذا سأختصر مواقفه منها يف هذا اجلدول الذي آمل أن يقرب املوقف ويؤسس 

  . لرؤيا تنبع من مراجعة تارخيية ملرحلية تأسيس الشعرية العربية احلديثة
  
 الصفحة املصدر املوقف األدونيسي الشاعر

                                                
  . 33الشعریة العربیة بین االتباع واالبتداع ،  ص . حمادي ،  عبد اهللا  -  (3)
  . 43مقدمة للشعر العربي، ص . أدونیس : ینظر -  (1)
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أبو نواس ال يرث، بل يؤسس، وال يكمل، بل  -

ألصل وإمنا جيـد هـذا   يبدأ، إنه ال يعود إىل ا
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  أبو نواس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : مرحلة التحول -ج 
يسي يف ثالث صـور  جتلت مرحلة التحول يف الشعرية العربية وفق املوقف األدون 

  :أساسية ابتداء من النصف األول من القرن العشرين، هي
 صورة التقليد والسلفية  §
 . صورة الثورة التجديدية يف الشكل واملضمون  §
  )1(. صورة الرومانطيقي بشقيها الكئيب والتجميلي  §

فعن الصورة األوىل الحظ أدونيس أن الشعر العريب متظهـر يف قوالـب سـلفية    
حاكت األمناط القدمية وراجعت خمتلف جتلياا بغـرض اعتمـاد القصـيدية يف    تقليدية، 

الشعراء . تكرارا صيغيا ألشكال وأفكار جامدة ومستنفدة"احملاكاة، فأضحى الشعر عندهم
ما مسيناه ونسميه عصر . يستعريون أجواء أسالفهم وصيغهم. هنا ينساقون يف طريق مفتوح

و يغير يف كل ما يتصل باإلبداع الشعري، كان معظـم  النهضة مل يقدم أي جهد يضيف أ

                                                
  . 77مقدمة للشعر العربي ص . أدونیس : ینظر -  (1)
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شعرائه ينظرون حىت إىل الطبيعة حوهلم بأعني تارخيية، كانت الطبيعة يف شعرهم قاموسـا  
  . )2("من الكلمات والتعابري واألوصاف اجلاهزة املتداولة واملتوارثة

إىل ) داثةصدمة احل(ويعرض أدونيس يف كتابه الثابت واملتحول يف جزئه الثالث  
تفصيل القول يف هذه الصورة النمطية من الشعرية العربية، حني راجع أقوال الكثري مـن  

، واليت كانت تشيد بدور البـارودي  *النقاد يف شعر رائد النهضة حممود سامي البارودي
كرائد للنهضة وصاحب فضل يف جتديد أسلوب الشعر، وغريها مـن صـفات الريـادة    

إىل هذه القضية انطالقا من آليات اجتماعية وسياسـية وثقافيـة   والصنعة والسبق، فنظر 
رمست املناخ العام لتلك احلقبة الزمنية، ومل ينسق وراء األحكام اجلاهزة اليت تعلي أو تقزم 
من شأن شاعر يف مرحلة ما بعيدا عن سياقات تلك املرحلة ذاا، فقد ربط أدونيس تسمية 

  : االعتبارات اآلتية البارودي مثال بشاعر النهضة إىل
فقد كان وجود الشعر يذّكر العرب بتراثهم الشعري القـدمي، يف  : االعتبار القومي §

مناخ الظالمية العثمانية، ألن الشعر سبيل إىل االعتزاز بالذات مـن جهـة وإىل   
  . الشعور باستمرار هذا التراث وتفوقه من جهة ثانية 

بارودي أيضا استعادة للفصاحة العربية، اعتبار الفصاحة خاصية عربية، كان شعر ال §
 . بشكلها الكالسيكي 

ترى النظرة التقليدية السائدة أن للشعر العريب، كمـا اسـتقر يف   : اعتبار احملاكاة §
اجلاهلية على األخص، خصائص مطلقة ال تتغري وأن مهمة الشعراء الالحقني هي 

لفظ، متانـة العبـارة   الديباجة القوية، جزالة ال(التمسك الكامل ذه اخلصائص 
  ). العمودية اخلليلية والعمودية الشعرية

يضاف إىل ما تقدم أن النظرة التقليديـة رأت أن شـعر   : اعتبار اإلحياء والبعث §
  .)1(..البارودي باعث للقدمي من مرقده، مزق عنه أكفانه وأزاح عنه ذيول النسيان

                                                
 . 78در نفسھ ،  ص المص. أدونیس -  (2)

مصطفى صادق الرافعي، شكیب أرسالن، خلیل مطران، محمد (تنظر آراء النقاد حول شعر البارودي -   *
  . 47 – 45صدمة الحداثة ،  ص : في كتاب أدونیس ) حسین ھیكل، محمد منذور،عباس العقاد

 49،  ص  1983ار العودة ،  بیروت ،  د4الثابت والمتحول ،  صدمة الحداثة ،ط. أدونیس : للتوسع ینظر -  (1)
– 52 .  



                     الفصل الثاين           .........................................  الباب الثاين                                             
  *املتشاكل و املختلف يف املوقف النقدي عند أدونيس*                                                                  ?

 

 377 
 

االجتماعية والسياقية  والواضح مما سبق أن أدونيس قد خلق نوعا من االلتماسات
اليت تشفع لتقليدية البارودي، على أساس أن واقعه كان ينتظر منه نقلـهم إىل املاضـي   
العريق حيث األجماد العربية والبطوالت العنترية خاصة وأن اتمع العريب عاش ظالميـة  

من  احلكم العثماين خالل قرون االحنطاط، وسعى بكل جمهوداته إىل التمسك حببل ينقذه
سراديب هذه الظالمية، وهنا طرح أدونيس إشكالية قياس درجـة اإلبداعيـة يف عصـر    

هل نقيس تقدم احلركة الشعرية بفهمها روح العصر والتعبري عنها، :"النهضة، فتساءل قائالً
أم بعودا إىل أصل ثابت وحماولة تقليده أو االحتذاء به ؟وهل احنطاط الشعر ناتج عـن  

  .  )1("فض التقليد ؟رفض هذه العودة ور
يف الصورة الثانية من صور مرحلة  ةجاءت اإلجابة عن تساؤالت هذه اإلشكالي

التحول يف الشعرية العربية حني أدرك أدونيس أن مفهوم النهضة ال ميكن أن يختـزل يف  
بعث املاضي أو استحضاره وإحياء أشكاله وأنساقه اإلبداعية اليت حققت غاياا يف إطار 

زماين مل يعد متوفرا لنا، هلذا أضحت النهضة هي ذلك االرتباط اجلذري مبفهـوم  مكاين و
   )2(. التغيري 

وهنا تأخذ اللغة الشعرية دورا حييد عن الكالسيكية، ويعمل على توفري أكرب قدر 
فهـذه  . ممكن من مستويات االستبطان والكشف وصوالً إىل زرع بذور الرؤيا والتأويل

. والكلمة فيها أكثر من حروفها وموسيقاها. كة ، وخزان طاقات اللغة فعل، ونواة حر"
هلا وراء حروفها ومقاطعها دم خاص ودورة حياتية خاصة، فهي كيان يكمن جوهره يف 

  . )3(" وطبيعي أن تكون اللغة هنا إحياء ال إيضاحا . دمه ال يف جلده 
حتققت معه  ويقدم لنا أدونيس جربان خليل جربان على أساس أنه الشاعر الذي

فلسفة هذه اللغة، ومتظهرت يف إبداعاته ال كلغة متوارثة وإمنا كموقف من الواقع واحلياة 
مناخ ثوري أخالقي صويف حيول الشعر إىل فعـل حيـاة   "والوجود والكون، ففي نتاجه

وفيه قشعريرة غنائية مشبعة بلهب التمرد على الواقع والتطلّع إىل واقع أكثر مسوا . وإميان
مع جربان تبدأ يف الشعر العريب احلديث الرؤيا اليت تطمح إىل تغيري العامل، مع .... ى وأ

                                                
 . 54الثابت والمتحول ،  صدمة الحداثة، ص . أدونیس  -  (1)
  56المصدر نفسھ، ص . أدونیس: ینظر -  (2)
 . 79مقدمة للشعر العربي، ص . أدونیس  -  (3)
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جربان يبدأ معىن آخر للشعر العريب احلديث، ففي نتاجه ثورة على املألوف آنـذاك مـن   
  .  )4("احلياة واألفكار وطرائق التعبري مجيعا 

) صدمة احلداثة(لوقد خصص أدونيس صفحات كثرية يف كتابه الثابت واملتحو
إلبراز مكان جربان خليل جربان يف مشهد صورة التحول الثانية على أساس أن الرسـالة  
النبوئية اليت جتلى من خالهلا جربان هي رسالة رؤيا والرؤيا يف دالالا اجلوهرية وسيلة من 
وسائل الكشف عن الغيب أو هي العلم بالغيب، وهنا تتداخل جدلية الرؤيا والكشـف  

  . )1(" كل رائي كشاف وكلّ كشاف مبدع"بداع يف مجلة أدونيس الشهريةواإل
أما الصورة الثالثة واألخرية من صور التحول حسب املوقف األدونيسي فهـي  
صورة منت يف اجتاهني خمتلفني ضمن فضاء الرومانطيقية، يركز أوهلـا علـى املعـىن أو    

وقد مثل لالجتاه األول . أو الشكل املضمون، ويركز الثاين على جوانب الصورة الشعرية
بشعر فوزي املعلوف، وأيب القاسم الشايب وعلي حممود طه، وإبراهيم ناجي، وعبـد اهللا  

وقد محل هؤالء راية الرومانطيقية الكئيبة حيـث  . وأغلبهم من أعضاء مجاعة أبولو. غامن
أرض هـذه   يكتشف اإلنسان عالئق جديدة فيما بني األشياء والكائنات، ويكون احللم

.  العالئق ومادة ونسيجها، احللم إذن وسيلة كشوف ال يتوصل إليها الشعور يف حالة وعيه
فيه تستعيد النفس الوحدة األوىل الضائعة، وتدخل يف تواصل مع الطبيعة واهللا، مع أرض 
البشر ومساء األلوهية فاحللم شكل من األشكال اليت تتيح لنا إعادة التماس مـع أسـرار   

  . أي مع قواه اخلالّقةالكون، 
نفسها، فهو االجتاه الذي مثلـه الشـاعر   ) الثالثة(أما االجتاه الثاين ضمن الصورة

إلياس أبو شبكة، حيث حاول أن يفضح العامل ويعرضه يف مناخ يشـعرنا حبضـور األمل   
واخلطيئة والشر، حيث يالحظ أن اإلنسان يف هذا العامل ضحية للشر ومطية لألمل، الذي 

يلجأ إىل احللم الرومانسي خللق عامل مواز لعامله املرفوض، وحتقيق نشوة فنية يتغلب جيعله 
  .  )2(فيها على أهوال الواقع املعيش 

                                                
 . 80،  79المصدر نفسھ ،  ص ص  -  (4)
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لقد حاول أدونيس خالل دراسات وكتب كثرية أن ينبه املتلقـي إىل ضـرورة   
ـ . تأصيل األصول والنظر إليها بعيدا عن متاهات التقليد والتنميط واالجترار ذه وجعل ه

األصول منارة احلاضر وسند املستقبل الذي يبين عليه آفاقه التنظرييـة وأسـس الكتابـة    
احلداثية اليت ال تتنكر لألصل وإمنا تشتهيه، فقد جنح شعراء أمثال أيب متـام وأيب نـواس   
وبشار ابن برد وغريهم يف تأصيل أشعارهم من دون أن يقعوا يف فخ االحتذاء، وهـذا يف  

األصـول،  (الثابت واملتحول"ويف " مقدمة للشعر العريب"أدونيس يف كتبه تقديري ما أراد 
أن يؤسس له وحيث عليه ليس ـدف احملاكـاة   " الشعرية العربية"ويف )وتأصيل األصول

واملعارضة وإمنا دف تأصيل الشاعر احلديث واملعاصر، ألن هذا مـا حتتاجـه احلداثـة    
من هنا ذهب أدونيس إىل مقاربة فضاء . ال نبذهاملعاصرة املبنية على رؤية مراجعة األصل 

اليت عملت على مقارنـة الـنص    *النص القرآين مقاربة اختلفت متاما عن تلك احملاوالت 
، على أساس أن أول أصل من )يف القرن الثاين والثالث اهلجريني(القرآين بالنص الشعري 

والنظم الشعري، وناقشوا األصول وهي دراسات وازن وقارن أصحاا بني النظم القرآين 
الوسائل املشتركة بينهما، واهتدوا إىل قراءة النص انطالقا من البيانية الشـفوية اجلاهليـة   

فنظر أصحاب هذه القراءة إىل النص القرآين يف ضـوء  "متسكا بالفطرة، والقدمي األصلي، 
أضفوا علـى  ومن هنا . بالغة الشعر اجلاهلي، وإىل الشعر اجلاهلي يف ضوء بالغة القرآن

الشعر اجلاهلي خاصية النموذج واملثال شعريا مما جعله يبدو كأنه البيان الفطري الذي ال 
يضاهى هو أيضا، والذي البد من أن يكون الينبوع والقدوة، وقد أعطـوا األسـلوب   

  )1(."طريقة العرب: اجلاهلي الشعري امسا يرمز إىل ما يفرد الشعرية العربية عن غريها هو
فقد كانت حسب أدونيس قراءة أكثر وعيا ومشولية من القراءة ) لألصل(لقراءة الثانية أما ا

اللغوية واالنبهارية، إا القراءة اليت ترتقي بالشعرية الشفوية إىل شعرية الكتابة، ال  ةاإللزامي
يقاربون النص إالّ على أساس أنه نص كوين جامع للمبادئ الروحية والفكرية معا، ميدهم 

ئر النصوص احملصلة باخلربة املعرفية والثقافية ويقودهم حنو تفعيل الرؤيا وحتقيق الذات كسا

                                                
جھ ود النق اد الق دامى ومح اوالتھم ف ي عق د المقارن ة ب ین ال نص          "الش عریة العربی ة   "یذكر أدونیس في كتاب ھ    -  *

مج از الق رآن، ومع اني الق رآن للف ّراء      ) ه 205ت وفى  (أب ي عبی دة   : القرآني والنص الشعري فیعرض بإیجاز كتب
،  )ه 374ت (للرماني  نوالنكت في إعجاز القرآ) ه 276ت سنة (ومشكل القرآن البن قتیبة ) ه 207فى سنة تو"

  . 50 – 35الشعریة العربیة ص : أدونیس :ینظر  –. الخ ) .... ه 388ت (وبیان إعجاز القرآن للخطابي 
  . 40مقدمة للشعر العربي، ص . أدونیس  -  (1)
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املبدعة اليت تتخذ الكتابة منهجا شعريا تأسيسيا جديدا، وقد تناول أدونيس هذه القضية 
وكتاب بأكمله هو "الشعرية العربية"ورصد هلا من املواقف ما احتواه جزء كبري من كتابه 

أين أعاد طرح القضية طرحا إجرائيا موضوعيا تكلّم عن "رآين وآفاق الكتابةالنص الق"
، وإمنا جيب البحث يف هذا األصل *الكتابة القرآنية بوصفها نصا لغويا خارج كل بعد ديين

من األصول على مستويات الطرح واإلجابة اليت حيملها عن الوجود واملصري والراهن 
رآين عن أسئلة الوجود واألخالق واملصري وهو جييب جييب النص الق: "واألخالق، يقول

أعين البد لفهمه من فهم . عن ذلك بشكل مجايل  فني، وهلذا ميكن وصفه بأنه نص لغوي
لغته أوال، وهذه اللغة ليست جمرد مفردات وتراكيب، وإمنا حتمل رؤيا معينة لإلنسان 

   )1(. " واحلياة وللكون، أصال وغيبا ومآال 
ر أن أدونيس جيتهد أكثر فأكثر يف اإلقرار بشاعرية النص القرآين ذاته، ألنه والظاه

يعتقد أن اللغة القرآنية هي اليت ساعدت شعراء الرفض والتأسيس ابتداء من مرحلة 
التساؤل ومرحلة التحول وصوال إىل مرحلة الرؤيا، يف ختطي أمنوذج الكتابة الشفوية 

أصحاب هذه "ألن . لى أساس من االجترار والتنميطاجلاهلية، أو على األقل الصياغة ع
القراءة يقرأون النص القرآين بوصفه نصا كونيا روحيا وفكريا، فلم يكن بالنسبة إليهم 

فلئن كانت لغة القرآن نبوية أو . فطرة وحسب، وإمنا كان أيضا ثقافة ورؤية فكرية شاملة
من حيث أا هي نفسها لغة  إهلية من جهة كوا وحيا، فإا يف الوقت نفسه شعرية

الشعر اجلاهلي، ولئن كانت مقدسة محايِثَةً للتاريخ  أو هي مبعىن ما تارخيية، فهي إىل 
جانب كوا تنقل رؤيا الغيب، تنقل ما هو إنساين ثقايف، إا التعايل املُحايت، هي التعايل 

نفيا للشعر -ظر إليه بصفته هكذا ميكن القول إن النص القرآين الذي ن... واحملايثة يف آن 
هو الذي أدى على حنو غري مباشر، إىل فتح آفاق للشعر، غري معروفة  -بشكل أو بآخر 

  )2(... "وال حدهلا وإىل تأسيس النقد الشعري مبعناه احلق 

                                                
وأض ع جانب ا   . ل في أي تساؤل حول المسافة بین وحیھ وتبلیغھ وتدوینھ وال حول نزول ھ  أّنني ال أدخ: یقول  -   *

  ..  .كیفیة التدوین ،  وَمْن دوََّن ،  وظروف التدوین ، والنقاش الذي دار حول ھذا كلھ 
  . 19، ص  1993، دار اآلداب، بیروت، 1النص القرآني وآفاق الكتابة ، ط. أدونیس : ینظر  -

 . 20النص القرآني وآفاق الكتابة ،  ص . نیسأدو -  (1)
  . 42الشعریة العربیة، ص . أدونیس  -  (2)
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وقد دعم أدونيس موقفه هذا من النص القرآين بعرض جمموعة من املبادئ اجلمالية 
نشأت بتأثري من مقاربات النص القرآين مقاربة لغوية من جهة والنقدية اليت رأي أا 

  :ومعرفية من جهة أخرى، فحددها فيما يأيت
مبدأ الكتابة دون احتذاء منوذج مسبق، فعلى الشاعر أن يبدأ شعره ابتداًء ال  .1

على مثال، وإمنا من خالل خربة الذات الشاعرة، وقدرة هذه األخرية على توليد وصياغة 
  . الت تنبع من أعماق النفس جتارب ودال
اشترط الثقافة العميقة الواسعة لكل من الشاعر والناقد معا، ألن كتابة  .2

  . تتطلب توفر آليات معرفية واسعة، تدعمها خربات وجتارب احلياة ) ال نظمه(الشعر 
االبتعاد عن احلكم الزمين على النصوص الشعرية، قدمية كانت أم حديثة  .3

ب جودته الفنية يف ذاته، ويف هذا بداية القول إن الكمال الشعري وتقومي كل منهما حبس
ليس وقفا على القدمي، وإن احملدث ليس بالضرورة أدىن منه بل ميكن أن يكون احملدث 

  . أكثر مجاال، والقدمي إذن ليس منوذجا وال معيارا
نشوء نظرة مجالية جديدة، فلم يعد الوضوح الشفوي اجلاهلي معيارا  .4

والتأثري، بل صار هذا الوضوح يعد نقيضا للشعرية، فاجلمالية الشعرية تكمن للجمال 
  . باألحرى يف النص الغامض، أي الذي حيتمل تأويالت خمتلفة ومعاين خمتلفة

إعطاء األولوية حلركية اإلبداع والتجربة، حبيث يبدو الشعر جتاوزا دائما  .5
  . )1(اع للعادي، املشترك، املوروث ال يهاب أن خيرق اإلمج

  
وجممل القول فيما سبق،  أن مواقف أدونيس مل تكن مواقف تنظريية بقدر ما 
كانت مواقف تساؤلية، ترتضي القراءة منهجا والتأويل والرؤيا وسيلة لبلوغ غاية الكتابة 
اإلبداعية اليت راجعها أدونيس منذ مرحلة الشفوية، فوجد أن أسس الفعل التحديثي العريب 

بيا وإمنا هو فعل كامن يف تارخينا العريب، ويف بعض من رجاالت هذا مل يكن فعال غر
ممن حادوا عن طريق االجترار وسلكوا طريق الكتابة والتساؤل )شعراء ونقاد(التاريخ 

والرفض والتخطي من دون أن يتخطوا يف كل هذا املسار اإلبداعي جوهر األصول 
  . وحقيقتها

                                                
  . 55 – 52الشعریة العربیة ص . أدونیس: لالستفاضة ینظر -  (1)
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  عنـد أدونـيس*ـــة تفعيل النظــريـة الشعري.  3
  مدخل إىل خلفية النظرية الشعرية  §

تبدأ خلفية النظرية الشعرية عند أدونيس كما رأينا سابقا، من مرحلة الشفوية اجلاهلية 
مرورا مبرحلة التساؤل يف العصر العباسي، وصوال إىل مرحلة التحول بداية القرن 

ات ثقافية وسياقية غربية وعربية العشرين، ولكنها تتعمق أكثر فأكثر عندما تالمس خلفي
متدها بآليات إنتاج الرؤيا وتوليدها ، على أساس أن هذه األخرية هي الركيزة اجلوهرية 

احندرت نظرية القرن العشرين "فقد. يف الشعرية العربية احلديثة حسب األفق األدونيسي
هات النظر اآللية الشعرية احلداثية من الرومانسيني والرمزيني الذين عارضوا العلم ووج

والوضعية يف الطبيعة والواقع، وتقاطعوا معها أحيانا، كان خط الفكر ميتد من املثالية 
حيث احندرت . )1(" األملانية إىل نيتشيه وهايدغر حيويا لنظريات الفن واألدب احلداثية

ن، ومفهوم املفاهيم املُعلية للحرية واالستقاللية والتميز والتفرد، ووحدة الشكل واملضمو

                                                
أستخدُم مصطلح النظریة الشعریة في ھذا المبحث لغرض وصف النقاش ات النظری ة الت ي دارت ح ول طبیع ة        *

ووظائف ھ، س واء أكان ت منھجی ة أم ال، وس واءأ ُق ِدمت كنظری ات ف ي الش عر أو اس تنتجت           الشعر وماھیتھ ومبادئ ھ  
لبساطة من مناقشة موضوعات أخرى وثیقة الصلة بالشعر، بحیث سأنظر إلى كتابات أدونیس ومواقفھ التي تعالج 

اربتي للنظری ة  المسائل األدبیة ألنھا توضح وجھة نظري في سیاق ھذا المستوى من البح ث، م ن ھن ا س تكون مق      
) اجتماعیة، وسیاس یة، وفكری ة، ودینی ة   (تحددھا عوامل عدیدة)النظریة(الشعریة عند أدونیس مقاربة سیاقیة ألنھا 

  .إنھا بمعنى آخر نتیجة تفاعل دینامیكي بین الشاعر وتجاربھ من جھة، والشاعر والعالم من جھة أخرى 
ون یس،  ترجم ة أس امة إس بر، المجل س األعل ى للثقاف ة ،         النظری ة الش عریة عن د إلی وت وأد    . فضول، عاطف - (1)

  . 71ص .  2000القاھرة 
  The Poetics of  T.S. Eliot and Adonis .Acomparative study -: عنوان الكتاب األصلي ھو  -
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الشاعر العبقري، إىل درجة ميكن فيها االعتقاد أن هذه اخللفية قد كربت وترعرعت فكريا 
  . )2(ضمن فضاء وثيق الصلة بالنخبوية وباملناخ السياسي الذي أنتج الفاشية والنازية 

كما تأثر أدونيس بشكل مباشر بالرمزية الفرنسية، املصدر الرئيس لنظريته   
نه امتلك معرفة مباشرة بالفكر الفلسفي واجلمايل للمثاليني األملان الذي الشعرية،  إالّ أ

، وجاء هذا التأثر بالفكر األملاين املثايل من مؤسس احلزب السوري "هايدغر"يتوج بـ
مث  ***وشارل مالك**القومي االجتماعي، وزعيم القوميني العرب األستاذ أنطوان سعادة 

ويتلخص هذا الفكر الفلسفي األملاين حسب قراءة  يوسف اخلال يف مرحلة جملة شعر،
  :نيتشه للعمل الفين فيما يأيت

يري نيتشه أن العامل عمل فني يولّد نفسه، فالعمل الفين أو النص أو اللغة تعمل  -
باستمرار على تأسيس أرضيات لالحتمالية احلقيقية، وميجد نيتشه الفنان الذي حيول املادة 

ل على صورته، إن الفن بالنسبة إليه ليس أداة للحقيقة بل للوهم، اخلام للوجود إىل عم
وهذا ينطبق على العامل التصوري وامليتافيزيقيا والعلم، باعتبارها مجيعا نتاج إرادة مجالية 

ويستعري نيتشه أسطورة أبولو ديونيسوس لوصف الوضع اإلنساين، فأبولو . تتوخى اإليهام
الذي حيميه ) الوهم(Mayaلذي يلف اإلنسان حبجاب املياإله الضوء واحلكمة، هو اإلله ا

من الواقع املثري للشفقة واملخيف لوجوده من ناحية أخرى، يدمر ديونيسوس حجاب 
الوهم الباطل، ويفتح الطريق للمشاركة مباشرة ودون وسيط يف الواقع متماثل مع  

هلا بالواقع وتوهم باتصال االنفصال بني الفن والواقع، إن اللغة بالنسبة إليه، ال عالقة 
  . )1(كهذا عرب ابتكار عامل خاص ا قائم بذاته

                                                
 .  72، 71النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس ص . فضول، عاطف : ینظر – (2)
نش وء  :ولد في الشویر بلبنان،  مؤسس الحزب القومي السوري ،  ل ھ  ) 1949– 1904: (سعادة ،  أنطوان  -  **

  )سعود(ینظر المنجد في اللغة واألعالم ،مادة. - 1949األمم، أعدم بعد محاكمة صوریة في بیروت عام 
ك ر  ، م ن ب ین الق ومیین الع رب ال ذین أسس وا للف      )1987-1906(مفكر و فیلسوف عربي لبناني:شارل مالك  - ***

ف ي   وأس تاذھا ابرز وجوه الفلسفة في لبن ان،    أحد القومي العربي إلى جانب أنطوان سعادة و میشیل عفلق، یعتبر
م ن   األولالج زء   أص در ، )…ھ ارفرد، دارتم وث   ( األمیركیةالجامعات  أھمفي بیروت وفي  األمیركیةالجامعة 

" أو الظاھراتی ة  الفلسفة الظھوری ة "،  وعرض وفیھ رسم بعض اوجھ تطوره الكیاني 1977عام  "المقَدمة"كتابھ 
Phenomenology .  

: ض       من موق       ع أدب و ف       ن عل       ى ال       واب و الوص       لة كامل       ة  . مال       ك لش       ار: لالستفاض       ة ینظ       ر -
https://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=12924 /    - 

  : للتوسع تراجع نظریة اإلبداع في الفكر األلماني ضمن كتاب  -  (1)
  )مرجع سابق.(النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس . عاطف فضول - 

https://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=12924
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ونقرأ يف هذا املوقف النتشوي والدة اجتاه جديد يف نظرية اللغة، خمالفا متاما ملا   
سبقه، يراجع اللغة على أساس أا ذات أبعاد جمازية أو بالغية وليس إحالية أو متثيلية، فقد 

ة يف القرن العشريني وأضحت متثل جوهر الدراسات األدبية خاصة تطورت هذه الرؤيا للغ
مصدر وأساس اللغة والفن والتاريخ "عندما ترتبط بآلية الشعر الذي اعتربه هايدغر

والكينونة والزمن واحلقيقة، إنه تأسيس وموضعة وتسمية أزلية، إنه خيلق الوجود، ينتج 
  . )2(..."ليس خارج الشعرالتفكري، الشيء خارج الشعر حىت الالشيء نفسه 

معامل الفكر والفلسفة األملانية "شتيفان فايدنر"ويعرض الكاتب واملستعرب األملاين
عند أدونيس من خالل عالقة هذا األخري بالتراث الفلسفي عند هايدغر ونيتشه 

هي عبارة نسبها فايدنر إىل أدونيس ورأى أا عبارة "أنا آت من املستقبل"وهولدرلن، 
ففي هذا القول مفتاح لفهم أعماله، "على الكثري من معامل الفكر الفلسفي األملايناحتوت 

.  فهو حييلنا يف الوقت ذاته إىل األمهية العظيمة اليت يوليها أدونيس للشعر والفلسفة األملانيني
مها بالتأكيد العنصران الغربيان اللذان  -إىل جانب التأثريات الفرنسية -هذان املصدران

أنا آت من املستقبل، يضع نفسه : لدور األعظم يف أعماله، فحينما يؤكد أدونيسلعبا ا
ففي إحدى دراسات هايدغر األكثر شهرة بعنوان ملاذا . داخل تراث هايدغر وهولدرلن

إن هولدرلن هو سلف شعراء زمن : يقول 1946الشعراء ؟واليت يعود تارخيها إىل عام 
وهذا السلف مع ذلك، . تلك احلقبة أن يتجاوزه البؤس، لذا مل يستطع شاعر من شعراء 

مل يذهب إىل املستقبل، بل إنه على العكس، جاء منه، حبيث إن املستقبل وحده هو 
  )1(..."احلاضر داخل كالمه

وعندما بدأ أدونيس الكتابة يف منتصف األربعينيات واجهته إشكالية إجرائية أساسية 
يكي العريب أي مع األصول، وأعتقد أن متثلت يف ضبط عالقته مع املوروث الكالس

أدونيس يف تلك املرحلة مل يكن يف وسعه اختاذ املوقف احلاسم من هذه األصول ألنه بكل 
                                                                                                                                       

أدون یس كم ا   (الضوء المشرقي : ضمن كتاب) بین نیتشھ وھایدغر(أدونیس والفكر األلماني . شتیفان فایدنر - 
، ب  دایات للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع ،  دمش  ق،    1،  تق  دیم إدوارد س  عید ، ط)ی  راه مفك  رون وش  عراء ع  المیون

  . 237 – 229ص   2004
 . 75، 74النظریة الشعریة عند إلیوت  وأدونیس ص ص . ھایدغر،  نقال عن فضول، عاطف -  (2)
أدون یس  (الض وء المش رقي   : ض من كت اب   ) بین نیتشھ وھای دغر (أدونیس والفكر األلماني . فایدنر، شتیفان  - (1)

دایات للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع ، دمش  ق ،  ،  ب  1تق  دیم إدوارد س  عید ،ط) كم  ا ی  راه مفك  رون وش  عراء ع  المیون
  . 229، ص  2004
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كما أنه مل خيضع لتجارب معاصريه من جهة وجتارب . بساطة ما يزال يف بداية الطريق
ام اإلغراءات الشعر الغريب األورويب من جهة ثانية، واألمر هنا أكثر صعوبة خاصة أم

الفكرية والثقافية ووسائط الكتابة التجاوزية اليت يوفرها النموذج الغريب، هلذا عمد 
. أدونيس إىل عدم االنسياق وراء جتسيد أمنوذج ثان يوازي األمنوذج املكرس من القدمي 

ب املخرج الذي اختاره أدونيس يف عدم تبين الثقافة الغريبة بل التعلم من الغر"من هنا كان
كيفية نقد ثقافته اخلاصة من الداخل، وكان هذا بوجه التحديد، ما استطاع تعلّمه من 
نيتشه أكثر من أي مفكر آخر، وهكذا فإن شخصيته الفريدة، ونربته الغربية على الشعر 

 1961العريب حىت ذلك احلني، باإلضافة إىل الديوان الثالث ألشعاره املنشورة يف لبنان عام 
   )2(. "تدين قبل كل شيء إىل التقائه بكتابات نيتشه مهيار الدمشقي، بعنوان أغاين 

ويذكر فايدنر كيف أن أدونيس الذي ال يتقن اللغة األملانية، على األقل يف مرحلة   
اخلمسينيات والستينيات، أي قبل انتقاله إىل فرنسا، قد قرأ نيتشه بناء على مقتطفات 

باإلضافة إىل نيتشه اكتشف "بالفرنسية يف باريس بعد ذلك، و بالعربية، مث توغل يف قراءته
وبالطاقات اليت كانت ما تزال فتية للشعر . أدونيس يف باريس أيضا هولدرلن وريلكه 

أغاين مهيار (العريب الذي أحدث ثورة منذ اية األربعينيات، قام أدونيس يف هذا الديوان
ولكن ما أدهش قارئ هذا الديوان هو أن بانقالب على كل القيم التقليدية، )الدمشقي

االنقالب قد مت كليا وفقا للشروط اخلاصة بالثقافة اإلسالمية، ووفقا لإلمكانيات الشعرية 
للغة العربية، وأخريا وفق شبكة من اازات واإلشارات امليثولوجية األصيلة املترسخة يف 

   )1(."التربة األصلية
يف تطبيق  ءأقرب إىل األصولية منه إىل االرمتاوالواضح مما سبق أن أدونيس كان   

إجراءات الفعل احلداثي التغرييب؛ألنه منذ قراءاته الواعية للتراث على أساس تضمينه ضمن 
األصول، مل ينف املاضي العريب وال التراث العريب كما جاهر بذلك يف الكثري من جمايليه 

موضوعية واستلهم من عند وخاصة يوسف اخلال، وإمنا راجع تلك األصول مراجعة 
الغرب عموما واألملان على وجه اخلصوص طريقة نقد هذه األصول وقراءا ومراجعتها،  
وصوال إىل بعث ثقافة عربية جديدة ال تتنكر للماضي بل تأخذ من املاضي جواهر النظم 
                                                

  . 231أدونیس والفكر األلماني ،  بین نیتشھ وھایدغر ص . فایدنر، شتیفان  -  (2)
 . 231أدونیس والفكر األلماني ،  بین نیتشھ وھایدغر ص . فایدنر،  شتیفان  -  (1)
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عرب والكلم وتبعث احملظور من الفكر والثقافة بعيدا عن سلطة السلطة يف شىت متظهراا 
  . احلقب الزمنية املاضية 

مرحلة الثمانينيات أو )حسب النصوص املثبتة يف دراساته(ومل ينتظر أدونيس  
التسعينيات للجهر مبوقفه هذا، وإمنا كان ذلك منذ الستينيات وبداية السبعينيات، يف 

ولكن ليس على (مرحلة تشكل الوعي التحديثي والتجاوزي عند الكثري من الشعراء
ففي رسالة إىل يوسف اخلال صادرة يف بريوت ). وعي التجاوزي األدونيسيمستوى ال

، أي قبل صدور طبعته األويل من كتابه زمن الشعر عام 1971كانون األول  20بتاريخ 
كتب أدونيس يوضح للخال ج الكتابة األدونيسية احلقيقية ويرسم أمامه موقفه ، 1972

هما خاطئا وفق تأويالم املبنية على أحكام ضيقة من الكتابة الذي طاملا فهمه الكثريون ف
ونظرا لطول الرسالة أختصر ما جاء فيها يف نقاط ختدم سياق . تنم عن ضيق اطالع

  . البحث يف هذه القضية 
الوجود العريب واملصري العريب يؤسسان حقيقيت، ال الشعرية فحسب بل اإلنسانية  - "

فليس . إنكاره اضطرارا وال رفضه اختياراال : كذلك، هذا الواقع ال يغريه أي شيء
  . العرب شيئا وأنا شيء آخر يقابله، فال هوية لنا خارج اهلوية العربية 

حتولت نفسها إىل سقوط )منذ سقوط بغداد بني يدي هوالكو(احلياة العربية -
تتخذ من هذه الظاهرة دليال على سقوط العرب وتعلن انفصالك )اخلال(مستمر، أنت
ة ثانية، أما أنا فأختذ منه على العكس دليال على وض العرب، وأعلن واقفا على ضف

الفرق بيننا هو أنك ال ترى من العرب غري الذين . ارتباطي الكياين م وجودا ومصريا
سقطوا أو الذين جيب أن يسقطوا، وأنين أرى العرب يف نفسي، أنين أسكن وأتنفس على 

  . الرغم من كل شيء يف اجلذر والنسغ
ذين تسميهم الركب العريب الصاعد شيء آخر غري اهلوية العربية وكثريا على هذا ال -

إنه أحيانا . ذلك أن االحنطاط أيضا أحيانا شيئ من العلو. الركب أن يوصف باالحنطاط
   )1(."جزء جوهري من النهوض

                                                
زمن الشعر، الطبعة الخامسة،  مزیدة ومنقحة ، دار . ینظر نص الرسالة كاملة ضمن كتاب أدونیس  -  (1)

 .  334– 332،  ص  2005الساقي،  بیروت 



                     الفصل الثاين           .........................................  الباب الثاين                                             
  *املتشاكل و املختلف يف املوقف النقدي عند أدونيس*                                                                  ?

 

 387 
 

وحني أعود إىل قراءة هذه الرسالة النظرية، اليت شكّلت حقا فضاء جديدا لرسم 
عربية حتيلين مباشرة إىل مدى احلضور البارز /عرية أدونيسية ذات خلفيات غربية معامل ش

فانطالقا من أغاين مهيار الدمشقي حبث الشاعر عن . للفكر النتشوي يف شعر أدونيس
.  اإلنسان املتفوق، اإلنسان العبقري، اإلنسان املنبعث من ركام اهلزمية واالحنطاط العريب

ن منط شعري مشحون بوسائط األسطورة والرمز، األمر الذي عبارة ع) األغاين(فجاءت
يعجل باشتراك املتلقي وتوريطه داخل حلبة الوجود من جهة، والتاريخ من جهة أخرى، 

  . فاحتا أمامه آفاقا لغوية هلا من الطاقات اإلهلامية ما جتعله خاضعا لسلطة اغراءات اللغة
يق خنسه يف ديوان أغاين مهيار ويتجلى املوقف النتشوي كما يعرضه الدكتور وف

مستويني؛ السوبرمان، الذي يتقمصه الشاعر باستمرار، وجتاوز ثنائية اخلري "الدمشقي على
أبعد من اخلري والشر، ونظرية : والشر، فمن املعلوم أن نيتشه وضع كتابا شهريا بعنوان

أغانية أن دروبه وسيكرر أدونيس يف . نيتشه يف اإلنسان املتفوق ليست حباجة إىل تعريف
  :أبعد من دروب اهللا والشيطان فقول 
  أحرق مرياثي، أقول أرضي
  بكر، وال قبور يف شبايب
  أعرب فوق اهللا والشيطان

   )1("دريب أنا أبعد من دروب اهللا والشيطان
ويعرض الدكتور خنسة مواقف أساسية إىل جانب املوقف النتشوي يف أغاين مهيار 

ف الصويف الذي ينشد جتاوز املعرفة العقلية وهدم عوامل احملسوس الدمشقي، ابتداء من املوق
وتعطيله، واملوقف النبوي املؤسس للمخيلة االشراقية النبوئية، واملوقف الباطين القائل 
بالوحدة والكُثر يف آن واحد، حيث حاول احلالج وابن عريب جبرأة نادرة ختطي هذا 

ونيس يرتوي حىت االمتالء من هذا املنهل اإلشكال عن طريق القول بوحدة الوجود، وأد
وحياول أن يتقمص الوجود يف جتاوزه لثنائية اخلري والشر، واملوت واحلياة، واهللا    

  :ولعل هذا ما يفسر قلق مهيار الدمشقي حني يقول أدونيس )2(. والشيطان
  يا قلقي

                                                
 . 29دراسات في الشعر السوري الحدیث ،  ص . خنسة ،  وفیق  -  (1)
 .  32 – 30المرجع نفسھ ،  ص : ینظر -  (2)
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  ياظلمة يف أفقي
  يا قلقي

  شد على جتديدي ولزه ومزق 
  وأعصف به وحرق

  ي يف رمادهلعل
  . )3(أبتكر الفجر النقي 

وقد كان هلذه اخللفية الفكرية األملانية يف تشكيل األبعاد الشعرية األدونيسية وخاصة 
دور كبري يف استعداء هذا النمط من الكتابة والتشكيل الذي بدا للكثري "مهيار الدمشقي"يف 

بور عن شعر أدونيس من النقاد والشعراء ضربا من الغموض فحني سئل صالح عبد الص
لكي أقول رأي فيه البد أن أفهمه أو أحسه أوالً، وأنا يف كل دواوين صديقنا : "قال

  )1(" أدونيس ال أفهم إال قصيدة أو قصيدتني وأحسد من يفهمون
أشعر أنه بقدر ما يقترب من الفكر التنظريي والتجريدي "أما نزار قباين فقال إنين 
ويف بعض األحيان أشعر أن أدونيس يتقصد .. ن منطقة الشعروالتعليمي، بقدر ما يبتعد ع

باختصار إن ... أو حىت حيتفظ بثيابه الكهنوتية... خيانة طفولته حىت يظهر مبظهر الراشدين
ويف  )2("أدونيس شاعر كبري اختار أن يرحل من أرض الشعر ليقف على أرض الكيمياء

كلّ شاعر ملاهية الشعر انطالقا من تقديري أن هذا املوقف من أدونيس يرجع إىل رؤية 
اخللفية اليت يستقي منها رؤاه وأفكاره وهذا بدوره سلوك إجيايب يف عامل اإلبداع ألنه 
يؤسس املوقف على اختالف ال على ائتالف، ينطلق من رفض وختطٍّ إىل تأسيس وخلق 

  . وإنتاج 
ا، فهو ال ينفي دور  أما بالنسبة للتأثريات الفرنسية، فالواضح أن أدونيس نفسه يقر

يف صقل أفكاره وإخراجها من فوضى االلتزام اليت )لغة وأدبا وسلوكا عاما(الثقافة الفرنسية
ألفها الشعراء من جمايليه، وقد كانت فاعلية سوزان برنار يف الشعرية العربية احلديثة فاعلية 

، "شعر"قا جبماعة تأسيسية للجانب النظري على األقل، خاصة عندما ارتبطت ارتباطا وثي

                                                
  . 176، ص  1979،  منشورات مواقف ،  بیروت 2أغاني مھیار الدمشقي ،ط. أدونیس  -  (3)
 . 266ضمن كتاب قضایا الشعر المعاصر،  لجھاد فاضل ،  ص . عبد الصبور،  صالح  -  (1)
 . 250ضمن كتاب قضایا الشعر المعاصر ،  لجھاد فاضل ،  ص . قباني، نزار  -  (2)
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فلكتاب قصيدة النثر من بودلري إىل الوقت الراهن، لسوزان برنار تاريخ عريب، وفاعلية "
بل رمبا كانت . بباريس 1958مؤكدة يف الشعرية العربية منذ صدور طبعته األوىل عام 

يف فاعليته عربيا أعمق وأفدح من فاعليته فرنسيا، يف جماله احليوي األصلي، مفارقة تضيئ 
بعض ووجوهها آليات التفاعل الثقايف، وأشكاهلا العربية، وطوال هذه السنوات ظل الكتاب 

غائبا بالفعل، حاضرا . هاجسا أساسيا، لدى شعراء احلداثة العربية، غائب حاضر يف آن
لكنه الغياب الذي ال يفضي إىل النسيان، بقدر ما يفضي إىل التشبت بالغائب، . بالقوة

  . )3(" را فادحا، بال غفران، إنه نوع من املهدي املنتظرليصبح غيابه حضو
من  14وتتضح هذه الفاعلية عند أدونيس يف موقفه من قصيدة النثر، ففي العدد 

ترد اإلشارة األوىل إىل الكتاب يف مقال ألدونيس محل )م1960ربيع (البريوتية"شعر"جملة
دمته املوجزة بالتحديد، يقترح واستنادا إىل الكتاب وإىل مق". يف قصيدة النثر"عنوان

أدونيس املصطلح، ويطرح خصائص قصيدة النثر، والتمايزات األساسية بني النثر الشعري 
كما كان هذا الكتاب الواجهة األساسية اليت أطلّ منها أدونيس على . وقصيدة النثر

ه بلوغ الشعرية الفرنسية منذ القرن السابع عشر ميالدي، فهو، يف تقديري، الذي مهد ل
آراء وأفكار وكتابات شعراء أمثال، شارل بودلري،  وأرتور رامبو،  واستيفان ماالرمي،  

وإضافة إىل هذا كانت املنحة الدراسية اليت منحت له من طرف . ولوثريامون وغريهم
للدراسة يف جامعة السوربون بباريس حافزا ثقافيا ومعرفيا  م1960احلكومة الفرنسية عام 

يس فعل مثاقفة أساسية وجوهرية مع اآلخر الفرنسي يف مرحلة أوىل، مث مع رئيسا يف تأس
فقد تعرف أدونيس على شعراء وكتاب ومفكرين وفالسفة . اآلخر الغريب يف مراحل الحقة

أمثال سان جون بريس، وجاك بريفر، وجان بول سارتر، وميشو، وإلييورا وغريهم ممن 
   )1("ية يف النصف الثاين من القرن العشرينرمسوا معامل الشعرية والثقافة الفرنس

وقد أسهمت كل من الثقافة األملانية والفرنسية يف بعث حركة التجديد عند 
أدونيس بعيدا عن اجترار النمط الغريب يف الكتابة والتنظري وإمنا يف خلق آليات الكتابة 

                                                
، ص  1ج  مقدمة ترجمة كتاب سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن،. سّالم ، رفعت -  (3)
10   
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التجديد مواقف  من هنا كانت مواقفه حول. والتمرس يف نقد الثقافة العربية وقراءا
  . حداثية، أتناول بعضها يف العنصر اآليت من املبحث

  
  : فلسفة التجديد ومشكالته  -

يرفض أدونيس أن يكون تبىن فلسفة التجديد على أساس من الصراع بينه وبني 
القدمي، وإمنا جيب أن تنطلق الفاعلية التجديدية من إدراك واعٍ ملا هو قدمي وما هو جديد، 

احد يف إطار سياقه االجتماعي والوظيفي، وصوال إىل توليد ما ميكن توليده وقراءة كلّ و
من عالقات الربط واالحتاد والتكامل بني النصني القدمي واجلديد من دون أن يتماهى 

فاملشكلة اآلن يف الشعر العريب اجلديد مل تعد يف الرتاع بينه "األول يف الثاين أو العكس
والتمييز بني ابتكار النموذج وتعميم .   معرفة اجلديد حقاوبني القدمي و إمنا أصبحت يف

فالواقع أن يف النتاج الشعري اجلديد اختالطا وفوضى، وبني الشعراء اجلدد من . الزي
جيهل حىت ما يتطلبه الشعر من إدراك ألسرار اللغة والسيطرة عليها، ومن ال يعرف من 

ديد من املنظور األدونيسي ال جيب أن فاجل)1(. "الشعر غري ترتيب التفاعيل يف سياق ما
يقف عند االنسجام والوفاقية مع األشياء واألشكال القائمة واملوجودة يف الواقع،  ألنه 

حيث يصبح الشاعر والفنان على السواء آلة نقل تنبهر . حيد من فاعلية اخللق واإلبداع فنيا
نتعلق . ي تناقض صميمويف سيادة الز"بالشكل وال تلج يف املضمون، فيسود الزي، 

فالزي هو الوجه اآلخر من اجلمود، من كل ما . بالزي، غري أنه سرعان ما يصري عتيقا
... وهو فنيا يعين اإلعجاب املفتعل املتصنع بكل ما هو رائج وشائع. يسري إىل الوراء

  )2(..."لنحرس من الزي إذا أردنا أن نكون جديدين
ريب من املنظور األدونيسي إىل ثالثة أسس وتستند حركة التجديد يف الشعر الع

  :أعرضها بإجياز فيما يأيت
يف الكثري من )أدونيس(، وقد صرح ذا التمرد على الذهنية التقليدية   -أ 

يف مؤمتر األدب العريب املعاصر بروما يف حماضرة موسومة  م1961الدراسات ابتداء من عام 
، م2005الصادر عام "احمليط األسود"ابهالشعر العريب ومشكالت التجديد، إىل كت: بـ
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وحني أقرأ ما ". سلطة األصل"حني حتدث يف مبحث مطول عن نفس القضية وسم بـ
جاء فيه من مواقف ورؤى حول قضية التجديد أالحظ مباشرة أنه ظلّ يطالب بالثورة 

ال أيب على التقليد ال الثورة على األصل، وهو السلوك الذي انتهجه الشعراء القدامى أمث
نواس وبشار بن برد وأيب العالء املعري وأيب متام وغريهم، كما طالب أدونيس بضرورة 

إيصاله إىل أقصى ما تتيحه التجربة الشعرية، دون أي نوع من أنواع "إنضاج هذا التمرد و
بل إن يف . اخلضوع للتقليد، فال يتم بالعودة إىل التقليد أو بالتالؤم مع أشكاله الشعرية

التقليد ثبات واحلياة حركة .  نفصاال عن احلاضر، وتقييدا للحساسية، ورفضا للواقعذلك ا
وكما أن األمانة للتقليد نفي للحياة، فإن األمانة . فمن يبقى يف التقليد يبقى خارج احلياة
وكم يتحتم على هذا التمرد أن يكون جذريا . ألشكاله وأساليبه الشعرية نفي للشعر

ا أن التقليد يف بالدنا ليس جمرد إميان واقتناع وإمنا هو يف آن نظام حياة وفذًا، إذا تذكرن
  .)3(..."ونظام فهم للحياة

وال جيب أن يفهم من هذا أن أدونيس يدعو إىل إحداث القطيعة الشاملة مع 
، وإمنا طالب يف الكثري من املناسبات )بغض النظر عن مفهوم التقليدية بالنسبة إليه(املاضي

لتجديد ضمن آليات تراثية ظلت صاحلة ألن تواكب آفاق الكتابة التجديدية؛ بضرورة ا
الشاعر العريب احلديث أيا كان كالمه أو أسلوبه، وأيا كان اجتاهه إمنا هو متوج يف "ألن

وذلك لسبب بديهي هو أن هويته الشعرية كشاعر . ماء التراث، أي جزء عضوي منه
ن عظيما وإمنا تتحدد بكونه يصدر عن اللسان عريب ال تتحدد بكالم أسالفه مهما كا

ويقودنا هذا إىل ضبط الفرق بني اجلديد . )1("العريب، مفصحا عن هذه اهلوية بكالم عريب
واحلديث عند أدونيس، على أساس أن ليس كل حديث جديدا، ألن اجلديد يتحدد يف 

حققة يف األثر زمين وهو آخر ما استجد، وفني أي مستوى اجلدة املت: ضوء معنيني
أما احلديث فذو داللة زمنية ويعين كلّ . "اإلبداعي ذاته واليت ال تتوفر يف نص سابق غريه

اجلديد ... مامل يصبح عتيقا، كل جديد ذا املعىن حديث، لكن ليس كل حديث جديدا
من هنا نظر أدونيس إىل بعض . )2("يتضمن معيارا فنيا ال يتضمنه احلديث بالضرورة 
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يف مرحلة سابقة (القدمي على أساس أنه جديد ومتفرد ومتميز، وهذا ما يؤكد موقفهالشعر 
  . من األصول وتقليد األصول)من البحث
  

انطالقا من رفض الثابت فيه والبحث عن  ، ختطي املفهوم القدمي للشعر - ب 
 املتغير، وصوال إىل حتقيق ما مساه أدونيس باالنقطاع، الذي يفضي إىل جتاوز النمط

إن هذا االنقطاع هو الذي حيول دون أن يصبح الشعر "ورفض االجترار، فهو يقول
أي دون أن تتحول الفاعلية اإلنسانية إىل جمرد تكرار واستعادة، فالشعر ال ينمو إالّ . تقليدا

يف نوع من اجلدلية الضدية أو التناقضية، وعلى هذا يقوم التراث اإلبداعي الفعال وهو ما 
ويؤكد أدونيس على أن هلوة الفكر القدمي . )3("تحول، وعنيت بذلك شعريا مسيته بامل

والفكر احلديث يف قراءة اآلليات الشعرية هي بعث متجدد للمأساة اليت نعيشها فكريا منذ 
ففكرنا يعيش يف عامل قدمي، ولئن قبل اجلمهور ذا الواقع ازئ ازأ، فإن "القدمي 

أن يعيد إليه الوحدة، من أجل أن نتجاوز التناقض ويصري  من أجل... الشاعر يرفضه
  .  )1("شكل حياتنا مقولة فكرنا وصورته

  
وأمنوذجا لكل  ختطي املفهوم الذي يرى يف الشعر القدمي وثوقية مجالية -  ج

شعر يأيت بعده أو مقياسا له،  وأعتقد أن هذا املوقف هو جتاوز ملفهوم التقليد ذاته ضمن 
،  )الشعر اجلاهلي، والقرآن الكرمي، واحلديث النبوي(صول بعضها ببعضربط عالقة األ

فدعوة أدونيس هنا هي دعوة نزع الغطاء احلضاري عن التراث وفق النظرة التقليدية اليت 
جتاوز املوقف احلضاري الذي يرافق "ترضى باالجترار بفعل الغطاء السابق، من هنا جيب

تراث الشعري العريب قيمة حبد ذاته ويف استقالل عن هذا املفهوم، املوقف الذي يري أن لل
التراثيات الشعرية األخرى وأنه لذلك مبدأ واصل، وعامل مكتف بنفسه، وأن التقدم 

  )2(."واإلبداع تشبه به ودعوة دائمة صوب عصره الذهيب 
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وقد ذهب أدونيس إىل تفصيل األسس اليت تستند إليها حركة الشعر اجلديد يف  
  :*لشعر، أعرضها بإجياز يف هذا اجلدولكتابه زمن ا

  
 القصيدة اجلديدة القصيدة التقليدية

  
  
جمموعة أبيات، أي جمموعة وحدات مستقلة -

  . متكررة، ال يربط بينها نظام داخلي 
  . مجاليتها هي مجالية البيت املفرد -
  . صناعة ومعان -
قائمة على الوزن السهل، احملدد، املفروض من -

  . اخلارج 
  . شكل واحد  ةيدة التقليديللقص-
يتطلب إدراك الشكل يف القصيدة التقليدية  -

  . جهدا
  
  
  
هلا مرتكزات لغوية وحنوية جاهزة، ومتوارثة ال -

  . حتيد عنها
اجلمالية اللغوية للقصيدة القدمية تعتمد على -

  . مدى ارتباطها بالقاعدة النحوية 
  . لغتها لغة ذوق عام، مشترك -
دية قصيدة تتبىن الكلمة لدالالا القصيدة التقلي-

  . املتوارثة 
  

  
  
ال  وحدة متماسكة، حية متنوعة تنقد ككل-

  . يتجزأ شكال ومضمونا 
لغة شخصية، الفرادة واجلدة والرؤيا من أهم  -

  . عناصرها 
تقوم على اإليقاع، واإليقاع نابع من الداخل -

  . لذلك فهو ابتكار 
  . ل قصيدة جديدة شكلها اخلاص لك- 
يتطلب إدراك الشكل يف القصيدة اجلديدة وعيا -

  . شعريا كبريا 
  
  
  
للقصيدة اجلديدة لغة حية متجددة مع كل -

  . جتربة شعرية وشعورية
القصيدة اجلديدة تولّد مجاليتها اللغوية من نظام -

  . املفردات وعالقاا أي من االنفعال والتجربة 
  . ءات وإمياءات لغة إحيا-
القصيدة اجلديدة تفرغ الكلمة من شحنتها -

الداللية وتشحنها بدالالت خترجها من إطارها 
  . العادي 
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القصيدة التقليدية بنيت على أساس ثقافة دينية -

  . ذات بعد سياسي اجتماعي 
  . إا طاعة ال حرية، وتلقّن ال اكتشاف -
الثقافة العربية عامل مغلق، والعريب من الناحية -

الثقافية مرتبط بقيم ثابتة تعد صاحلة لكل زمان 
  . ن ومكا

مترد القصيدة التقليدية كان سلبيا اكتفى بأن -
  . يبقى الدين مبعزل عن الشعر 

 

  
  
القصيدة اجلديدة مدعوة لتخطي قيم الثبات يف -

  . التراث الشعري القدمي 
إن من طبيعة الشعر الذي هو نبوة ورؤيا وخلق -

حصر فيه، بل أال يقبل أي عامل مغلق ائي وأال ين
يفجره ويتخطاه فالشعر هو هذا البحث الذي ال 

  .   اية له 
 

يقودنا العرض السابق مباشرة إىل البحث عن موقف أدونيس من التراث خاصة   
وأننا عرضنا ملوقفه من األصول على أساس أا اجلزء املتجلّي يف الشعرية العربية من 

لسفة التجديد بناء على خلفيات فلسفية وثقافية تكلمت عنها التراث العام، مث موقفه من ف
أما اآلن فسأحاول رصد املوقف األدونيسي من . يف حدود ما يسمح به جمال البحث

  . التراث ضمن فضاء النظرية الشعرية العامة
 :اإلبداع والتراث يف الفكر األدونيسي -

ية منذ كتاباته التنظريية يطرح أدونيس موقفه من التراث وعالقته بالعملية اإلبداع
يف (األوىل يف السبعينيات، وعلى مدى أكثر من ثالثني سنة ظلّ حمافظا على املوقف نفسه 

مع تغيري مقصود يف مستويات اخلطاب تارة ودرجات صياغة ) 2005"احمليط األسود"كتابه
 لغة التنظري تارة أخرى، وذلك يرجع، يف تقديري، إىل اختالف سياقات طرح املوقف

  . ومقدماته
حدد موقفه من التراث املكتوب، أي )1971(مقدمة للشعر العريب"ففي كتابه

وهكذا نرى كيف أن التراث :"... ، قائال)قدمي، وقرآن، وحديث/الشعر جاهلي(األصل 
املكتوب مهما يكن غنيا، ال يصلح أن يكون بالنسبة إىل املبدع، أكثر من أساس ثقايف 

ال االنسجام واخلضوع، إن رؤيا الشاعر املبدع ال تكمل القيم  يؤكد به التجاوز والتخطّي
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و هلذا جنده . )1("والقواعد فحسب أيا كانت وإمنا تتجاوزها، إا أغىن منها وأمشل وأمسى
يعيد طرح القضية من خالل موقف أقرب إىل الفلسفة بالرغم من  2005يف احمليط األسود 

السنني املاضية، حيث رفض قطعا أن يكون احتفاظه على جوهر الفكرة والرؤيا طوال 
مرجعا ثقافيا ولغويا -على أساس أنه هو املاضي املشترك بني املبدعني العرب -التراث

مقدسا ننهل منه تارة، وحناكيه تارة أخرى، وإمنا جيب اعتماد أسلوب مساءلة هذا املاضي 
كان "نهجا يف الكتابة فإذا حىت ال نقع يف االجترار والتنميط وصوال إىل ارتضاء التقليد م

املاضي أصال مرجعيا من الناحية الدينية، فإنه من الناحية الثقافية جيب أن يكون أُفق معرفة 
وتساؤل، أي جمموعة اختبارات وكشوف ومعارف، ال تتسم بأي طابع مرجعي،    

  . )")2ائي
ديدي يف ويربط أدونيس موقفه من التراث مبوقفه من التجديد، ألن كلّ فعل جت

احلركية اإلبداعية ضمن املنظور األدونيسي هو ثورة على احتذاء املاضي واجتراره،       
فاالنفصال عن املاضي ال يتحقق إالّ عندما تتم عملية ختطي القيم واألحكام والقوالب 
واألشكال اجلاهزة يف هذا املاضي، واليت مل تعد متدنا كشعراء معاصرين بلوازم احلداثة 

عن جمموعة : هكذا ينفصل الشاعر اجلديد، عفويا عن املاضي تقليدا ونقدا. "صرةواملعا
القيم واملفاهيم واآلراء اليت مل تكن ترى من تراثنا وشخصيتنا إالّ األشكال اخلارجية 
والقوالب، واليت سادت مناخنا الشعري، ووجهت شعرنا حىت إحالته يف العصور األخرية 

الزخرف واللهو أو يف كل ما جيعل احلياة فقرية ضيقة حبجم  إىل متارين يف الوزن، أو يف
  )1(. " دينار األمري أو احلاكم

إن الدعوة إىل هذا االنفصال عن جزء من املاضي واملوروث ليس رفضا هلذا 
املاضي أو املوروث وإمنا هي إعادة ضبط مواقع الشاعر املعاصر جتاهه حىت يتسىن له إعادة 

اؤل ال إلزامية القبول، فكلما حاول الشاعر أن ينفصل عن املتخطي قراءته وفق نظرية التس
تتيح له أن يري "من املاضي كلما فهم أكثر فأكثر املاضي بوصفه مادة روحية وثقافية 

فيتجاوز املاضي إىل املستقبل، واملعلوم إىل اهول، والواقع إىل . كل شيء يف ضوء جديد

                                                
 . 106مقدمة للشعر العربي ،  ص . أدونیس  -  (1)
 . 48،  ص  2005،  دار الساقي، بیروت، 1المحیط األسود ،ط. أدونیس  -  (2)
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فه باملستقبل، يقتنع أال يكتفي بالبحث عما يكمل ويف حميا اخنطا. املمكن وما وراءه
، وال جيب أن يفهم )2("العظيم يف املاضي، وإمنا جيب، إىل هذا، أن يبحث عما يتفوق عليه

من الدعوة إىل االنفصال السابقة يف املوقف األدونيسي دعوة إىل فصل الشاعر عن ماضيه 
ل عن التقعيد، والتنميط اللذين الفكري والثقايف واحلضاري، وإمنا هي دعوة لالنفصا

أصبحا يعيقان حركية الكتابة احلديثة واملعاصرة، فالشاعر ال جيب أن يرتبط باملادة التراثية 
املكتوبة يف مرحلة من املراحل بقدر ما جيب أن يرتبط مبا وراءها، أي باألعماق والنسوغ 

ت إىل وجودها، ألن املادة املدونة اليت احتضنت تلك املادة وأدنة ال تعد إال جزءا من املدو
الثقافية للشاعر، يف حني تتطلب مادته اإلبداعية ربط عالقات حوار مع فكر املاضي 

حسب املوقف  -وثقافته املكترتة عرب التاريخ، وعرب احلقب واألجيال، ألن التراث
بداعية اليت ليس النتاج كلّه الذي أنتج يف املاضي، وإمنا هي الطاقة اإل" -األدونيسي دائما

ومن . جتسدت يف منجزات ال تستنفد، بل تظل فعالة، متوهجة وجزءا من حركة التاريخ
هنا ليس التراث كتلة موجودة يف فضاء امسه املاضي، وعلينا العودة إليه واالرتباط به، وإمنا     

 وقد متثلناه ليكون حضورنا نفسه واندفاعنا نفسه حنو. هو حياتنا نفسها ومنونا نفسه
  . )1(" اهول

عرضا مفصالً عن واقع )صدمة احلداثة(ويقدم أدونيس يف كتابه الثابت واملتحول
االمتداد واالرتداد يف الشعرية العربية، خاصة يف مرحلة النهضة يف مطلع القرن العشرين، 
حيث سادت ثقافة االرتداد حنو إعالء املنوالية إىل درجة أضحت قيمة ومعيارا يف الكتابة، 

القاعدة موجودة مسبقا، ال يف اللغة األصل وإمنا يف أشكاهلا التعبريية الشفوية األوىل، "نأل
  . )2("وإذ يصدر الشعر عن قاعدة فإنه يصدر عن ماض ما

أين  بيان الكتابةويكتمل املوقف األدونيسي حول عالقة اإلبداع بالتراث يف 
تنشد اخللق ال االحتذاء والتنميط  اإلبداع، اليت/عرض أمام املتلقي آليات إنتاج الكتابة 
أن نكتب، هي أن خنرج مما كتبناه من مسافة حلظة "واالجترار، ألن الكتابة اإلبداع هي

املفّكر، الكاتب ال ينكر إذن وال يكتب إالّ إذا . مضت، لكي ندخل يف مسافة حلظة تأيت

                                                
 . 105،  104المصدر نفسھ، ص ص  -  (2)
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بني املعلوم كتب وفكّر بشكل مغاير ملا يعرفه حبيث تكون كتابته وفكره نقطة لقاء 
، وهذا من شأنه طبعا أن يؤسس حلركية إبداعية ثقافية تتعدى )3(..."وإجياب اهول

والتراث ال على أساس الرفض املطلق وإمنا بناء على آليات جديدة يف اخللق  ياملاض
  :واإلبداع حددها أدونيس فيما يأيت

ني شفتيك ليس التراث ما يصنعك، بل ما تصنعه، التراث هو ما يولد ب –أ 
  . ويتحرك بني يديك، التراث ال ينقل بل خيلق 

املاضي نقطة مضيئة يف مساحة معتمة شاسعة فإن . كلَّ املاضي يليس املاض –ب 
الوفاء لغري هذا . ترتبط كمبدع باملاضي، هو أن تبحث عن هذه النقطة املضيئة

  . البحث وفاء لسقوط مسبق
إنه يف الفرق الذي يعدد العامل . الفهاجوهر القصيدة يف اختالفها ال يف ائت –ج 

  . ويكثره
جيب أن نكتب ونقرأ ال بروح توكيد  . الفعل املنتج أكثر أمهية من املنتج –د 

بدل أن نعجب بنجاح القصيدة، ...النتاج حبد ذاته، بل بروح توكيد فعل اخللق
قة اليت أي بكماهلا ونلتذُ ا كشيء مكتمل، جيب أن نوجه النظر إىل احلركة اخلال

  . أنتجت هذه القصيدة، إىل الطاقة اإلبداعية الكامنة وراءها
ليست الثقافة استعادة وإمنا هي ابتكار، جيب أن نكتب ونقرأ فيما نعي وعيا  –ه 

  )1(. أصيال أن الثقافة ليست الشيء القائم املؤسس، وإمنا هي فيما يتحرك ويؤسس
  

ي والسلوك اإلبداعي معا، فهو ال ويربط أدونيس املوقف الفكري واملوقف التنظري
يطلق الرؤي واألحكام واملواقف إالّ ليؤسس على ضوئها انطالقة نوعية حنو جتسيد أثر 
هذه املواقف شعرا، أو نثرا، ويتضح هذا ابتداء من مشروعه الشعري األول املتمثل 

أدونيس أن  يف بداية الستينيات من القرن املاضي، حيث استطاع"ديوان الشعر العريب"يف
يؤسس للتنظريات حول األصل واملاضي والتراث من خالل العودة لرصد جواهر التراث 
من الشعر العريب يف مراحله املختلفة، ويعرضها أمام املتلقي ليس من باب االنبهار 
                                                

 . 312المصدر نفسھ، ص  -  (3)
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باملوروث الشعري القدمي واجتراره، وإمنا من باب بعث عالمات التحول والتساؤل يف 
  .  اليت وصفت باجلمود واالحنطاطالشعرية العربية 

، الذي عد "الكتاب"أما مشروعه الشعري والثقايف واحلضاري الثاين فهو كتابه
أكثر أعماله الشعرية فرادة، ومغايرة، وإثارة للبس واجلدل،  إن مل يكن أكثرها على 

 ةئفهذا الكتاب الضخم الذي جتاوز عدد صفحات أجزائه الثالثة األلف وأربعما. اإلطالق
صفحة، ال ميكن النظر إليه بوصفه جمرد عمل شعري جديد يضاف إىل األعمال الشعرية 

خيتلط فيه الشعر بالنثر،   مشروعا فكريا ومعرفيا وإبداعيا مركبابل بوصفه .السابقة
أراد أدونيس من ورائه أن يتقاطع مع أعمال . والفلسفة بالتاريخ، والذايت، واجلماعي

الكوميديا اإلهلية، وأيب العالء يف رسالة الغفران، وغوته يف فاوست  دانيت يف: الكبار أمثال
وسأحاول يف معرض هذا احلديث أن . ونيتشه يف هكذا تكلّم زرادشت وجربان يف النيب

أقدم هذا األثر إلظهار تلك العالقة بني التنظري واملوقف من اإلبداع والتراث عند أدونيس 
بالنسبة  ليع فكرية، وشعرية، وثقافية، مثلما هو احلاوبني تفعيل هذه التنظريات يف مشار

هو املعادل الشعري البالغ الداللة ملا أسس له أدونيس "الكتاب"للكتاب، ألنين أعتقد أن
وضمنه رؤيته اخلاصة إىل التراث اإلسالمي املوزع بني  فكريا يف كتابه الثابت واملتحول

نقرأ : "وقد علّق عليه حممد بنيس قائال .الرفض واالمتثال، والقبول والتساؤل والتحول
الكتاب باستنفار ثقايف يتمنع على استهالل قراءة الشعر على التبشري جبنازته، يف األساسي 
ينحفر واضعا بني الزمنني شعلته اليت تشتد اء فنيا، كي نحسن قراءة الشعر، ننصت إليه 

ملتداخلة ومن اآلفاق احلضارية املتعددة متواضعني أمام معرفة البد منها، قادمة من األزمنة ا
املعىن املطلوب للحياة  ئالشعر، ألا ال ختط ئولكنه قادم من هذه الدواخل اليت ال ختط

   )1(."واملوت
بوصفه العمل الذي "الكتاب"ومن منظور فلسفي نظر الدكتور عادل ضاهر إىل 
أجواء ثقافتنا "ضاته أيضا يف إطارينقل املتلقي من الراهن بكل تناقضاته إىل املاضي بكل تناق

السلطوية، ويدعونا إىل التأمل مليا يف طبيعة هذه الثقافة اليت ال تعرف لغة االختالف أو 
لغة احلوار، وال جيد من يقيمون أنفسهم فيها أوصياء على الفكر والسياسة واألدب والفن 

وهو بعمله . يهمسوى سالح اإلرهاب النفسي ملواجهة من خيتلفون عنهم وال يرون رأ
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-باستعادته عن طريق الذاكرة حوادث كثرية من ماضي هذه الثقافة- هذا حريص جدا
على إقناعنا بأن مسة القمع أو التسلّط ليست مسة جديدة هلذه الثقافة، بل متتد عميقا 

  )2(."وبعيدا يف تاريخ عاملنا
توزيعه على  إىل ثالثة أجزاء، طبع بدار الساقي ببريوت، وتولّت"الكتاب"ينقسم 

.  م2002، والثالثة عام م1998، والثانية عام م1995مراحل، فالطبعة األوىل كانت عام 
يتكون الكتاب من فصول، وكل فصل يتكون من مثاين وعشرين صفحة بعدد احلروف 

وبني الفصل واآلخر . وكل صفحة تتكون من ثالثة نصوص إضافة إىل اهلوامش. األجبدية
يها تسمية اهلوامش، تتكون من عشرة نصوص ألبرز الشخصيات نقلة أو وقفة أطلق عل

يف اجلزء األول "الكتاب"تضم صفحة . والشعراء الذين صنعوا تارخينا الثقايف كالّ يف ميدانه
مثال، ثالثة نصوص إضافة إىل اهلامش، وإىل ميني الصفحة نص، وثيقة، يسرد من الوقائع 

قة بني الفرد والسلطة أو احلاكم واحملكوم، وميثل التارخيية أكثرها أمهية فيما يتعلق بالعال
الوثيقة، أشخاصا بارزين، معارضني للسلطة سياسيا أو ثقافيا أو /احملكوم يف هذا السرد 

فكريا، والنص الثاين يتوسط النصف األعلى من الصفحة هو نص يعرض لنا حياة شاعر 
الدليل واملرشد يف رحلته عرب "كتابه"العربية أيب الطيب املتنيب الذي اختذه أدونيس يف

، أما النص الثالث فيقع يف )على شاكلة فرجيل عند دانيت يف الكوميديا االهلية(التاريخ
يف النص األول عرض أدونيس من خالل .  االستشراف/أسفل الصفحة، إنه النص 

  . وقائع ونصوصا شعرية عمودية بسيطة) املتنيب(الذاكرة التارخيية للدليل 
يف التاريخ رحلة )املتنيب(الثاين، فقد تضمن إىل جانب رحلة الدليلأما اجلزء 

يف الواقع  املدينة، داخل اخلريطة العربية ويتضمن كذلك مذكرات سيف "أجبد"صديقه
الدولة احلمداين، ومذكرات أخته اليت يقال إن املتنيب أحبها، كما يتضمن دفاتر املتنيب 

  . وطة إىل غاية حتقيقها من طرف أدونيس ونشرهاالشعرية غري املنشورة واليت ظلت خمط
أما اجلزء الثالث فهو من حيث البنية والشكل امتداد للجزأين السابقني مع بعض 

فالكتاب يتألف من سبعة فصول يضم كل منها . التعديالت الطفيفة يف التبويب والتفريع
افة إىل هوامش سبعة فاصلة استباق وعددا من املقاطع الشعرية موازيا حلروف اهلجاء، إض

معراج، دجيور، رصد، فلك، غور، غيب، كما يتألف كل هامش من : حتمل عناوين
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أما صفحات الكتاب فتنقسم إىل منت متعلق بالشعر وهامش متعلق . عشرة مقاطع شعرية
بالتاريخ، يتخذ املنت يف وسط الصفحات شكل مستطيل وينقسم إىل قسمني، أعالمها 

فلهما شبيه بالتذييل الذي يعلق بواسطته أدونيس على ما نسبه إىل منسوب إىل املتنيب وأس
اهلامش بدوره يتوزع بني ميني الصفحة الذي يؤرخ لألحداث والوقائع ويسارها .  املتنيب

وإذا كان جزءا الكتاب األوالن قد . الذي يعلق على األحداث واألمساء بالشرح والتفسري
ذ اجلاهلية حىت القرن الثالث اهلجري فإن اجلزء الثالث تناوال ابرز حمطات التاريخ العريب من

واألخري يتابع ما تبقى من األحداث، وصوال إىل منتصف القرن الرابع اهلجري أي اللحظة 
  . اليت شهدت اية املتنيب

من هواجسي األوىل :"...السابق قائال*وقد علّق أدونيس على مشروعه الشعري 
نا يف جوانبه مجيعا وخباصة السياسية والثقافية، خصوصا أن جتديد النظر باستمرار إىل تارخي

الكتاب . بناء احلاضر مرتبط عضويا كما خييل إىلّ مبستوى فهمنا للماضي جتاوبا وأفكارا
يف هذا املنظور حلقة يف مشروع، وهو يف ذلك فيض عن حدود الشعر باملعىن احلصري 

. عر والتاريخ حينا، ويتواكبان حينا آخرهكذا يتقاطع فيه الش. املوروث وباملعىن الشائع
وأنظر هنا إىل التاريخ بداللته الواسعة،  علما وفلسفة، وصراعا سياسيا وفكريا، ولئن كان 
النص التارخيي نقال للحدث ووصفا، فإن النص الشعري اخترق واستشرف التاريخ،  

 سفر داخل اجلسد هكذا أعود إىل الينابيع األساسية هلذا التاريخ، يف. والشعر يستكشف
العريب، وأعي يف هذا كلّه أن القطيعة مع املاضي جيب أن تتأسس يف سياق عالئقي 
باتمع وبالتاريخ، وباآلخر، وبالطبيعة والذات وباحلاضر واملستقبل، دون هذا السياق، 
الرائي واملنخرط معا، احملايث واملتجاوز يف آن واحد، ال تصح القطيعة، أوال تكون إال 

  .   )1(.."فظيةل

                                                
، حی ث  )ثالث ة مجل دات  "(الكت اب "كان ھذا التعلیق بمناسبة صدور الترجمة اإلسبانیة للمجل د األول م ن كت اب     - *

../.. ،وفي معھد المترجمین)2000شھر مارس(دعي أدونیس إلى تقدیمھ والحوار حولھ في المكتبة الوطنیة بمدرید
، وق د   Per.Gimferrer، وكان المحاور األساس ي ف ي المكتب ة الش اعر اإلس باني بیی ر خیمفی رِّر       )طلیطلة(تولیدوب

  .كتب أدونیس تقدیما موجزا یصف بھ بنیة الكتاب الفنیة
:      ینظر النص الكامل ألدونیس،  في موقع 

http://maaber.50megs.com/issue_june06/books_and_readings2.htm -                       
                - http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_a.htm:       ثانیة ھي ةأو وصل

،  مقالة ألدونیس ضمن موقع معابر " أنا من كتبھ ،  فكیف أقرُأه/ الكتاب، أمس ، المكاُن، اآلن . "أدونیس  -  (1)
 -http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_a.htm:             على الواب و الوصلة كاملة ھي
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هكذا أدرك أن مستويات التنظري عند أدونيس، قد انتقلت إىل جمال التطبيق ضمن 
مشاريع شعرية وفكرية استطاعت أن جتمع بني البعدين النظري والتطبيقي ضمن فاعلية 
إبداعية اخترقت التاريخ لتراجعه تارة وتسائله تارة أخرى، رغبة يف خلق ذلك احلوار بني 

اضر واملستقبل وبني األساليب الفنية واألسلوبية املتداولة عرب هذه املراحل من املاضي واحل
الشعرية العربية، خاصة وأن املاضي ما يزال هو املستودع الرئيسي لعناصر الفاعلية 

  . احلضارية يف جوانبها الدينية والثقافية واالجتماعية
  :طبيعة الشعر وماهيته  -د 

قيم الثبات واجلمود يف الشعرية العربية القدمية رفض  انطالقا من الدعوة إىل ختطي
أدونيس ضبط ماهية الشعر، ألن الشعر يف الفلسفة األدونيسية ال ميكن أن يستند إىل 

قواعد، وضوابط وأحكام جاهزة فهذا األمر لو حدث سيقودنا مباشرة إىل التنميط        
الشعر هو الكالم املوزون "اضي ومجلة و الوقوع  يف اخلطيئة اليت وقع فيها أسالفنا يف امل

املقفى، عبارة تشوه الشعر، فهي العالمة والشاهد على احملدودية واالنغالق، وهي إىل 
. فهذه الطبيعة عفوية، فطرية انبثاقية. ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاا

ي تؤسس مسارها ، فكل قصيدة جيب أن تنطلق من ذاا لك)1("وذلك حكم عقلي منطقي
بعيدا عن كل زخرف يف القول أو وصف إلخراج املوضوع أمام املتلقي يف صورة 

  . أضحت مألوفة لديه، ألنه طاملا أدرك مثل هذا التشكيل سابقا
لقد كتب أدونيس عن الشعر ما مل يكتبه شاعر من جمايليه، وتوزعت آراءه 

-ه ومقاالته بشكل يصعب معهاومواقفه حول طبيعة الشعر وماهيته بني كتبه ودراسات
رصد موقفه منها بدقة، هلذا سأقتصر يف هذه القضية على ضبط بعض اآلراء -نظرا لكثرا

املتناثرة يف كتبه رغبة مين يف إدراك موقف قريب إىل الدقة عند أدونيس حول ماهية 
 .  الشعر

ملباشر، مثله يرفض أدونيس يف البداية أن تكون للشعر فعالية يف التغيري اإلجرائي ا
خاصة إذا ما ارتبط الشعر بأيديولوجية معينة جتعل منه جزءا من . مثل أي عمل يبين ويغير

الواقع املعيش يف إطار من الشعرية املفروضة عليه من اخلارج، وال خنتلف إذا قلنا إن الشعر 
هو أن أيضا له القدرة على البناء والتغيري ضمن آليات شعرية خاصة به، ولكن االختالف 
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البناء الشعري والتغيري الشعري ليس بالضرورة ماديا نتلمس فاعليته يف الواقع املادي 
تطلب . تكمن وراء مقايسة الشعر بالعمل عقلية تنظر إىل الشعر كما تنظر إىل العلم"فقد

من الشعر أن يكون منطقيا، واضحا، متكن الربهنة عليه، وأن يكون مفيدا، وأن يكون 
وأعتقد أن هذه النظرة اليت يرفضها أدونيس هي نظرة جتعل من . )2("نطبقهامادة نتعلمها و

القصيدة معادال موضوعيا ألحكام منطقية عقلية حتيد ا عن الدور األساسي املناط 
وقد . بالقصيدة أال وهو خلق مجالية إحيائية ال حتيل إالّ على ذاا، وال تقرأ إال انطالقا منها

بداية هذه على ضرورة طمس فكرة املقايسة لدى املتلقي خشية ركز أدونيس يف نقطة ال
إىل اعتبار القصيدة كالشيء املادي، كاألداة "أن تؤدي عملية ربط اإلبداع الشعري بالعمل

تطلب للحاجة، وتلبيةً هلذا الطلب تصنع، تصبح القصيدة زيا، ويصبح الشاعر عارض 
ن تكون وقتية للحاجة للمناسبة، تصبح القصيدة كأي شيء مصنوع، حمكومة بأ. أزياء

  )1(. شأن املنتجات املادية، شيئا عابرا بالضرورة، ألنه منتج مبنطق اإلنتاجية املادية
ويتطلب هذا املوقف من الشاعر اعتبار الكتابة الشعرية رفضا لتفسري الواقع مهما 

تعمل على اندمج هذا األخري يف خط مسار القصيدة، ألا بكل بساطة ال تفسره وإمنا 
تفعيل آلية الرفض ذاا من خالل : تغيريه، بل تفكيكه استنادا إىل آليتني أساسيتني مها

الثورة على مطابقة األشكال اجلاهزة، مث خلق أشكال تعبري ختتلف بالضرورة مع السائد 
املبتذل، وهذا ما حث عليه أدونيس حني طالب بضرورة تفكيك الواقع وجتاوز 

الكتابة الشعرية، إذن، ال تصور الواقع وإمنا تفككّه، أو دمه من ": أيديولوجيته يقول
أجل حتويله ثوريا، فما تقوم به خصوصية العمل الشعري يسري يف توازٍ مع ما تقوم به 

يف تواز ال تبعية، وكما أن املمارسة السياسية الثورية ال تنهض : خصوصية العمل السياسي
فإن ممارسة الكتابة الشعرية اجلديدة ال تنهض . شعريةإالّ كانفصال عن املمارسات غري ال

  )2(."إالّ كانفصال عن املمارسة الكتابية التقليدية
ويفهم من كالم أدونيس أنه دعوة إىل خلق مرحلة جديدة خمتلفة يف مقاربة الواقع   

واحلياة يف شىت متظهراا، وأن القصيدة الشعرية جيب أن توفر لذاا شكال ومضمونا 

                                                
  . 32 شعر،  صزمن ال. أدونیس -  (2)
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فني متاما عن املألوف والسائد، ألن الفاعلية الشعرية، يف تقديري، جيب أن تتحقق من خمتل
خالل تفجري مستويات اللغة التقليدية املرتبطة باحلس األيديولوجي أوالّ، وصوال إىل نقل 
هذه املستويات اللغوية حنو مسار خالّق، يؤثر الرمز واإلحياء ويؤسس لرؤيا شعرية تتجاوز 

من هنا طالب أدونيس . اإلبداع حىت ال تقع بدورها يف االجترار والتنميط ذاا حلظة
بدل القصيدة  احلكاية، أو القصيدة : "بتأسيس قصيدة جديدة بناء على ما سبق فقال

األفكار، أو القصيدة الزخرف، أو القصيدة  الوصف واملوضوع اخلارجي، يقيم الشاعر 
وهذه قصيدة تنمو يف اجتاه . دة الرؤيا الكونيةاجلديد القصيدة الدفعة الكيانية، القصي

األعماق يف سريرة اإلنسان ودخيالئه، وتنمو أفقيا يف حتوالت العامل، وهي ال تصدر 
.  )3("مصادفة عن مزاج أو وحي، بل تصدر بدفعة واحدة ورؤيا واحدة وحدس واحد

ديد ضمن فضاءات وهذه دعوة مباشرة إىل رفض التقليدية يف الكتابة، وارتضاء منهج التج
من أن يشاهد مظاهر –بعد طول عادة -اخللق والبعث و الرؤيا حبيث يتمكن املتلقي

الكون اليت حجبتها عنه العادة واأللفة، ويكتشف الوجه املخبوء للعامل وللوجود، ويقف 
عند عالئق خفية يعبر من ورائها عن قلق اإلنسان يف هذا الواقع، ال من منطلق 

وأعتقد أن هذا ال ولن يتحقق إالّ إذا اقترنت . منطلق إنساين حمض أيديولوجي بل من
طبيعة الشعر بالرؤيا اليت جيعلها أدونيس دليل الشاعر يف عملية اإلبداع، فهي اليت تقوده 
حنو التخطي والرفض والتجاوز وهي وحدها اليت متكنه من الثورة على النمط اجلاهز 

ا بكل بساطة آلية تفعيل احلواس وتعطيلها يف الوقت والشكل اجلاهز، والقالب اجلاهز، أل
يكتب الشاعر اجلديد قصيدة، ال يعين أنه ميارس فرعا من الكتابة، وإمنا يعين أنه "ذاته، فأن

فالقصيدة حدثٌ . خيلق له، فيما يتمثل صورته القدمية، صورة جديدة: حييل العامل إىل شعر
سيس عامل واجتاه ال عهد لنا ما من قبل، هلذا تأ. أو جميء، والشعر تأسيس باللغة والرؤيا
وهو إذن طاقة ال تغير احلياة فحسب، وإمنا تزيد إىل . كان الشعر ختطيا يدفع إىل التخطي

ويقرأ الدكتور عاطف . )1(..."ذلك يف منوها وغناها ويف دفعها إىل األمام وإىل فوق
غيري والتجديد معا يف النظر إىل فضول هذا الكالم على أساس  أنه دعوة صرحية إلحقاق الت

املظهر األول هو . إنه يؤكد مظاهر عديدة يف الشعر اجلديد"طبيعة الشعر العريب املعاصر
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ويف الشكل الذي جيسد الفهم والتحول . اجلدة مبعىن اإلسهام يف فهم جديد للعامل وتغيريه
ستمرة وليس العرضية ، املظهر الثاين هو التشديد على السمات امل...اجلديدين للواقع

املظهر الثالث هو استقاللية الشعر اجلديد عن االهتمامات . واملؤقتة يف الشعر اجلديد
والواضح أن أدونيس فيما سبق يرى أن  )2(."األيديولوجية ألنه له أهدافه ووظائفه اخلاصة

ت الشعر شكال من املعرفة، ال ميكن أن تبلغه كل أشكال املعرفة األخرى سواء ارتبط
ببواعث دينية أو أيديولوجية، حيث تعمل األوىل على توظيف الشعر لبث مبادئها، أو 
الدفاع عنها، وتعمل الثانية على أدجلة الشعر لتحديد وظيفته وغايته وفق آليات ثورية 

إىل ربط طبيعة الشعر بالكشف وتفعيل "سياسة الشعر"وهذا ما قاد أدونيس يف . مرحلية
لشعر عن نوع من املعرفة ترتبط باملكبوت الالعقالين يف اإلنسان يكشف ا: "املعرفة يقول

ويف هذا الكشف . واتمع، يصعب إخضاعها لضوابط النظام املعريف الديين واأليديولوجي
يثبت الشعر استحالة املعرفة الشمولية الكلية اليت ينسبها هذا النظام لنفسه، ويؤكد أن 

ومن هنا جتد األيديولوجية، دينية كانت أو علمانية . املعرفة انفجارية، متحركة، مفاجئة
، ويعرض أدونيس بعد )1("يف الشعر ما يشوش نظامها املعريف، أو ما يشكك يف يقينيتها

  : هذا إىل دور الكشف يف تأسيس القصيدة اجلديدة من خالل النقاط اآلتية
اع،  كل رؤيا هي عبارة عن كشف جديد،  يرتقي بالضرورة إىل اخللق و اإلبد -

فالشعر بوصفه كالما بادئا ليس دخوال فيما فكر به، بل فيما مل يفكر به، وهذه 
  . دعوة تشري إىل أن الشعر يكتشف أبعادا معرفيةً ومجاليةً مل تكتشفها األيديولوجية

 . يكتشف الشعر حقائق، تثبت بالذوق، أو بنوع من احلدس يتعذر حتديده -
ا الشعر فال يقدم جوابا إنه سؤالٌ،           الدين جواب، واأليديولوجية جواب، أم -

استبصار،أو هو كشف متسائل يتحرك يف هيام متواصل ملزيد من الكشف املتسائل  
  )2(. ويف هذا أيضا يبدو الشعر أنه يتناقض مع كل نظام معريف مغلق  ووثوقي 

عتقاده الالتجريبية وإىل جانب الكشف يدعو أدونيس الشاعر إىل االرتباط مبا مساه   
أن الشعر التجرييب هو الشعر اجلديد الذي يرتبط بالثورة فيقود الشاعر حنو اخللق 

                                                
 . 87النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس ،  ص . فضول ،عاطف -  (2)
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واإلبداع، أكثر من أي شيء آخر، ويعد مصطلح التجريب يف الشعر من املصطلحات 
مل يكن يؤمن إالّ باألمنوذج، والنمط من حيث أن كلّ واحد ) الشعر(الدخيلة على عامل 

وأعتقد أن أدونيس حياول . النماء الكثري من الصنعة واملقايسة منهما يتطلب من أساليب
أن يورط الشاعر املعاصر يف عملية الكتابة، عن طريق ما مساه علماء النفس باحملاولة 
واخلطأ، فاحملاولة يف منظوره هي الرغبة امللّحة والدائمة يف كسر عمود الشعر وقواعد 

صة به ال تستقيم وال تتأسس إالّ عن طريق ما مساه الشعرية القدمية، وإنتاج رؤيا مجالية خا
احملاولة الدائمة للخروج من طرق التعبري املستقرة أو اليت أصبحت قوالب "وهي. بالتجريبية

... وأمناطا، وابتكار طرق جديدة، وتعين هذه احملاولة إعطاء الواقع طابعا إبداعيا حركيا
من أجل الكشف . ، وإمنا تنهض كتجاوز لهذلك أن التجريبية ال تنهض وفقا ملا هو راهن

التجريبية إذا عمل مستمر لتجاوز ما استقر ومجد وهي . عن بديل أمشل وأعمق وأغىن
جتسيد إلرادة التغيري ورمز اإلميان باإلنسان وقدرته غري احملدودة على صنع املستقبل، ال 

  )1(..."وفقا حلاجاته فحسب، بل وفقا لرغباته أيضا
بيعة الشعر بالتجريبية وفق املنظور األدونيسي فإا تتوجه مباشرة حنو وإذا اقترنت ط

تأسيس كتابة االختالف، أو شعر االختالف مع اآلخر الذي ارتضى يف الشعر سبيل من 
سبقوه فلم يؤسس، ومل جيرب خلق منوذج وجتاوزه يف آن واحد،  هلذا ذهب أدونيس يف 

صر إىل ضبط خصائص هذه التجريبية يف النقاط موقفه من الطبيعة التجريبية للشعر املعا
  : اآلتية
الشعر التجرييب، يف فضاء الشعرية العربية هو األحق بأن يأخذ صفة الثورية، ألنه ال  -

 . يكتب على ائتالف وإمنا يؤسس على تشاكل واختالف
الشعر التجرييب حبث مستمر عن نظام جديد للكتابة الشعرية، ألنه يؤمن مبوت  -

النموذج والنظام مبجرد والدته، فحني يكون العكس يفعل الشاعر آلية الشكل و
 . التقعيد والتنميط، فيقع يف احملظور اإلبداعي من منظور الشعرية احلداثية

الشعر التجرييب حترك دائم يف أفق اإلبداع الالمنتهي، ال حيدد شكله املسبق وال  -
القائم على الفرادة والتخطي يستحضر لغة جاهزة وإمنا يؤسس لغته وخيلق شكله 

 . والتجاوز والكشف
                                                

  . 148زمن الشعر ،  ص . أدونیس  -  (1)
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الشعر التجرييب شعر انبثاقي ال يؤمن بالتراكمية بقدر ما يؤمن بتفعيل آلية الكشف  -
اليت تفتح أمامه آفاق كتابة واسعة ال حتدها حدود وال تقيدها قيود مسبقة، إنه 

  )2(. وجودالقدرة على التوليد الداليل واللغوي املشع بالرؤى وفلسفات ال
يف النقاط السابقة واملستنبطة من املوقف )يف الشعر(وإذا عدنا إىل مفهوم التجاوز

األدونيسي حول طبيعة الشعر، فإنه ال جيب أن يتبادر إىل أذهاننا أن أدونيس يف أثناء 
. دعوته إىل التجاوز، قد وقع يف تناقض من حيث موقفه من التراث، بل العكس متاما

نفيا "اليت جعلها أدونيس شرطا من شروط الشعر اجلديد ال تتضمنفآليات التجاوز 
، أي جتاوز طرق من )التراث(للماضي أو جتزيئا له، وإمنا جتاوز اجلوانب املستنفذة منه

.  )1("الرؤية والكتابة واستخدام اللغة اليت مل تعد قادرة على االستجابة حلياة الشاعر وجتربته
فأكثر حني يدعو الشعر إىل اخلروج من الدائرة الضيقة  ويفصل أدونيس هذه القضية أكثر

إىل األفق الواسع، فالدائرة متثل النموذج حبكم انغالقها على ذاا، وضيق مسارها، 
، ويتضح هذا يف )2("إا آلية متهالكة ال تنتج إالّ املوت"وحمدودية احلركة بداخلها، 

  :الشكل اآليت
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أن دعوة أدونيس الشعر اجلديد إىل اخلروج من سلطة  والظاهر من الشكل السابق
الدائرة هي دعوة لتفعيل كل النقاط اليت طالب ا واليت ذكرا يف معرض قراءيت 
السابقة لطبيعة الشعر عنده، ابتداء من الرفض والتخطي والتجاوز، والكشف واخللق، 

ا ويف التموضع حماكاة فالشعر عنده جيب أن يرفض االستقرار، ألن يف االستقرار متوضع
اإلبداع، والقصيدة الرؤيا، /ويف احملاكاة تثبيتا، وهذا ما يتناىف مباشرة مع طبيعة القصيدة

والقصيدة الدفقة الكيانية، وإذا كان املدار األول ميثل املستوى األول من مستويات 
وز سلطة املقايسة، فإن املدار الثاين ميكن أن ميثل أعلى مستوياته، خاصة عندما تتجا

النموذج املدار األول وتصل إىل مدار تتخذ فيه احملاكاة طابع األيديولوجية، دينية 
من هنا يصبح الشعر . كانت أو علمانية، فيتأدجل السلوك وينعكس ذلك على القول

هناك من ال يزالون يرون أن املاضي هو املصدر، وأنّ املصدر "حبيس املدارين ألن
وهذا يتناقض . )1("االنتهاء املشترك، واألفكار املشتركة منظومة متماسكة تتجلى يف

الشاعر األدونيسية اليت نقرأها يف معظم كتاباته؛ إذ /بالضرورة مع فلسفة اإلنسان 
جتعل من الشاعر املركز والغاية ومدار املعىن وهو مؤهل للقبض على قدره وتفسري 

تضمن فلسفة يف احلياة ونظرة شدد إليوت على أن حقيقة الشعر العظيم ي"العامل، فقد 
وأدونيس يشدد أكثر من إليوت على اعتبار الشعر شكال من ... رؤيوية إىل الوجود

، ويف ختام هذه القضية ميكن أن )2("املعرفة أمسى من مجيع أشكال املعرفة األخرى
  :أستخلص معايري الكتابة الشعرية عند أدونيس يف النقاط اآلتية

كنها من توليد دالالت جديدة متشاكلة مع الدالالت استخدام جديد للغة، مي -
  . املألوفة 

الربط بني املتشاكل اللغوي املبدع يف الشعر وبني البنية التعبريية اجلديدة، حبيث  -
 . خيلق انسجام شكالين بني القول والشكل 

 . تفعيل الرؤيا ضمن فضاء التجريبية  -
ي، لكون هذا األخري ال يستقيم إالّ جتاوز اآلليات السابقة مبجرد والدة األثر الشعر -

 . ضمن فضاء من األسئلة اليت ال تؤمن بالتراكم واملقايسة 
                                                

  . 135زمن الشعر ،  ص . أدونیس  -  (1)
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ال ... بديال عن العامل وأساسا له يف آن واحد"من هنا يصبح الشعر عند أدونيس 
يتطرق ملشاكل السياسة العربية، أو العاملية إالّ يف إطار املشكلة األنطولوجية، 

ها أدونيس اآلن مطلقة، ما ورائية جمردة، ومنفصلة عن األرض، ال والقضايا اليت يثري
تم باخلبز اليومي وال باملسكن وال بالصحة والوطن والظلم وكل ما له عالقة 
باملرحلي اجلزئي اخلاص، وإمنا تتبىن قضايا من املفروض أن الزمن قد ألغاها أو على 

دراك معامل التنظري السابق وميكن إ. )3("األقل ليست مطروحة كهم إنساين عملي
يف مثل هذه ) اخل... الرؤيا، والكشف والتخطي، والتجاوز، واخللق، والتساؤل(

 املقاطع املنتقاة اليت يستهلها خبطاب مهيار الدمشقي الشهري حني أراد أن حيمل هم
  :سيزيف يف محل صخرته يقول

  
  إنين حجر الصاعقه

  واإلله الذي يتالقى مع املفرق الضائع 
  وأنا الراية العالقة

  جبفون السحاب املشرد واملطر الفاجع
  وأنا التائه الذي يتقدم سيال ونارا

  مازجا بالسماء الغبارا
  وأنا هلجة الربق والصاعقة 
  أقسمت أنَ أَكتب فوق املاء

  أقسمت أن أمحل مع سيزيف 
  )1(صخرته الصماء 

ألنه يدرك للوهلة األوىل أنه  إا رؤيا أدونيس إىل العامل، رؤيا يتخطى فيها القدر،
صانعه، مغريه، بل خالقه، حني يقاسم قدر سيزيف وحيمل عنه أو معه الصخرة فإنه خيلق 

وحني يتفاعل اخللق يتحقق التخطي والتجاوز فيحدث . قدرا جديدا له ولسيزيف أيضا

                                                
 . 52دراسات في األدب السوري الحدیث ،  ص . خنسة ،  وفیق  -  (3)
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ريا ضمن التغيري ففي رحيله إىل مدائن الغزايل حيطم أدونيس أبعاد الوجود ليعيد خلقها شع
  :عامل رؤيوي يفعل فيه السقوط بامتياز، يقول

  يبتدئ السقوط يف مدائن الغزايل 
خيتلج الشارع كالستاره  

  والزمن الرابض مثل خنجرِ
  يغوص حتت العنقِ، 

واملناره  
  . ستارة سوداء 

  أهدم،  كلّ حلظة، 
  مدائن الغزايل 

  : أدحرج األفالك فيها، أطفئُ السماء
  والفجر مثل طفلٍ
حراب سود سبع 

 طاهيم يف خ .  
  ويدخل املوتى وخيرجون

  يف مدائن الغزايل -من نفق أخضر
  يأتون يف كالم

  يئّن، يف دروب كامللح، يف كتابٍ
دفَّتاه ،ميوت  

وصافنات ،رقص ...  
  )1(...ويدخل املوتى وخيرجون

  
  : الشكل الشعري اجلديد  –ه 

                                                
،  168،  ص ص  1996، دار المدى للثقافة والنشر،  دمشق )ھذا ھو اسمي( األعمال الشعریة ، . أدونیس  -  (1)
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لقصيدة العربية اجلديدة من مرحلة إىل خيتلف موقف أدونيس من الشكل الشعري ل
وهو اختالف يف صياغته املوقف والتعبري عنه وإخراجه إىل املتلقي، وليس يف أخرى 

، يتضح هذا خالل مراجعة كتابيه مقدمة للشعر اجلوهر تأسيس املوقف ذاته
وبعض الدراسات واحلوارات  املنشورة يف )م1985(وسياسة الشعر) م1971(العريب

صةالصحف واأدونيس حترير الشكل الشعري من القوالب . الت       املتخص فقد أيد
اجلاهزة للوزن والقافية وعثر على بديل لتلك القوالب يف الدعوة إىل رصد معامل اإليقاع 
الداخلي املتشكّل من تآلف عالقات األصوات واملعاين والصور اليت من شأا أن تقدم 

الشعر "ألنّ عبارة. اعي حني ختلق بنية موسيقية تتميز بالفرادةللمتلقي البديل الصويت االيق
هو الكالم املوزون املقفّى، عبارة تشوه الشعر، فهي العالمة والشاهد على احملدودية 

فهذه الطبيعة عفوية، . واالنغالق، وهي إىل ذلك معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاا
  . )2("منطقي فطرية، انبثاقية، وذلك حكم عقلي

والواضح أن أدونيس يدعو إىل أن يتمظهر الشعر يف شكل ما ولكن ليس   
بالضرورة شكال يسبق التجربة الشعرية ذاا، أي أن يكون مفروضا من اخلارج، فمن 

يتيح طواعية شكلية إىل أقصى حدود "خصائص الشعر أن يفرض ذاته يف شكل ما ألنه
  . )1("ا الذي تريده، كالنهر الذي خيلق جمراهالتنوع، حبيث إن القصيدة ختلق شكله

وقد أدرك الدكتور عاطف فضول يف معرض مقارنته بني نظرية الشعر عند إليوت 
وأدونيس، أن أدونيس يعد الشاعر العريب الوحيد الذي يؤكد أسبقية الشكل يف الشعر 

ي بناء فني، إن الشكل الشعري بالنسبة ألدونيس هو أوال كيفية وجود أ: "اجلديد يقول
إنَّ الشكل الشعري يتجسد يف املمارسة الشعرية اليت هي ... وثانيا كيفية أو طريقة تعبري
، ال تأخذ القصيدة اجلديدة شكال دائما، إمنا تصارع اهلرب من دطاقة لالكتشاف واالرتيا

 ، ومعىن هذا أن أدونيس ال يرفض)2("مجيع أنواع االحنباس داخل أوزان وإيقاعات حمددة
الشكل حبد ذاته وإمنا يرفضه كنموذج وكنمط سابق للحظة اإلبداع، فقد كانت القصيدة 
القدمية قصيدة مغلقة منطوية على نفسها ألا تفسر وفق سياقات خارجية وتضبط 
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وتتشكل أيضا وفق السياقات نفسها والقوانني، هلذا وجب أن تكون القصيدة اجلديدة 
عرية فتؤسس الشكل املتوافق مع ذات التجربة بعيدا قصيدة تتشكل مع تشكل التجربة الش

القصيدة املنفتحة ذات "عن كل طرائق االحتذاء سواء يف الشكل أو يف املضمون، ألن 
من هنا يعارض : الشكل املنفتح تتضمن مبادهات تغير مقايسنا الشعرية واجلمالية باستمرار

والشكل املنغلق الواحد املنتهي،  الشاعر اجلديد الثبات بالتحول، واحملدود بالالحمدود،
بالشكل املنفتح الكثري الالائي، ويعلن أن الشعر جتاوز حدوده النوعية القدمية، وصار 

ويظهر مما سبق أن موقف . )3("عاملا فسيحا من األوضاع واحلاالت الروحية والتعبريية
  :أدونيس من شكل القصيدة اجلديدة يرتكز على ثالثة مبادئ هي

هو هيولية الشكل الشعري اجلديد، أي حتولّه املستمر، ورفضه للثبات  ألولاملبدأ ا -
فليس هناك وجود قائم "الذي يؤسس منطية وجيعله أقرب إىل األمنوذج احملتذي، 

بذاته نسميه الشعر، ونستمد منه املقاييس والقيم الشعرية الثابتة املطلقة، ليست 
  . )1("ماهية وشكال، حتديدا ثابتا مطلقا هناك بالتايل خصائص أو قواعد حتدد الشعر،

هو النظر إىل القصيدة اجلديدة بعيدا عن التجزيئية املبتذلة اليت تفصل بني املبدأ الثاين  -
الشكل واملضمون، إىل درجة إيثار واحد على اآلخر يف نفس القصيدة، وهذا ما 

قصيدة اجلديدة فشكل ال"يعيق قراءة النص اإلبداعي قراءة إبداعية وتأويلية سليمة،
هذا احلضور ال يقيم بشكل جتريدي، . هو حضورها قبل أن يكون إيقاعا أو وزنا

فليس هليكل  القصيدة اجلديدة واقعية مجالية إال يف حياة القصيدة، يف حضورها 
 .  )2("كوحدة ككل

هو ضرورة بعث لغة شعرية جديدة تواكب الشكل الشعري اجلديد املبدأ الثالث  -
ة على التجاوز والكشف والتخطّي والتأسيس ملعامل ورؤى شعرية من حيث القدر
حيث حنيد باللغة عن طريقتها العادية "حنو الشعرية، ) الكالسيكية(ترتقي بلغة النثر

 . )3("يف التعبري والداللة، ونضيف إىل طاقتها خصائص اإلثارة واملفاجأة والدهشة
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حني طالب بضرورة جتاوز اللغة )م1972الشعرزمن (ويؤكد أدونيس على املوقف ذاته يف
املتداولة، وخلق لغة فرادة تتحد مع ذات املبدع وتعبر عنها يف نفس الوقت مث تتجاوزها إىل 
آفاق لغة أخرى، وهذا ما نادى به أدونيس حني ركّز على آلية التجاوز يف اإلبداع ألن 

ط اللغوية القدمية يف التعبري اللغة الشعرية يف القصيدة اجلديدة جيب أن تتجاوز خمتلف األمنا
ال تتكلّم إالّ حني "لكون الرؤيا واالستباق من خصائصها األساسية، مث ألن هذه اللغة ذاا

فاللغة الشعرية هي دائما . تتخلص من تعبها، تقلع نفسها من نفسها: تنفصل عما تكلمته
أنا :إىل أن يفكر وكل شاعر ال يصل بفعل شعره ذاته . ابتداء الكتابة هي دائما ابتداء
  .  )4("الثورة، فإنه يف الواقع ال يكتب

ويفهم مما سبق أن القصيدة اجلديدة ال ميكن أن ننظر إليها على أساس جتزيئي، 
نستحضر الشكل تارة، واملضمون تارة أخرى، ونقرأ كل واحد منفصال عن اآلخر، وإمنا 

ي ابتداء من اللغة اليت ختلق جيب أن ميثل الشكل كل مستويات حضور القصيدة أمام املتلق
تآلفا دالليا وإيقاعيا مع الشكل الذي تصب فيه، وصوال إىل تفجري دالالت خمتلف الوسائط 

  . اللغوية داخل بنية القصيدة ذاا، وهو أمر يعجل باحتاد الشكل واملضمون 
ويف نفس السياق نرصد موقف أدونيس من التشكيل الشعري األكثر جتسيدا للمبادئ 

 Poème en(ما عرف الحقا بإشكالية قصيدة النثر م1960لسابقة حني فجر ابتداء من عام ا

prose (ا الشكل اإلبداعي الوحيد الذي ينطلق من احلركة الشعرية العربية  علىأساس أ
ختلق شكلها يف حضورها ضمن املشهد اإلبداعي اجلديد من ) القصيدة(اجلديدة، باعتبارها

ختضع التعبري الشعري اجلديد  )1("واعدها وأساليبها ملتطلباا اجلديدةإخضاع اللغة وق"خالل
املعىن وتوليد الداللة الكامنة يف الكلمة انطالقا من خصائصها الصوتية أو املوسيقية  ةلسلط

فمن اخلطأ أن نتصور أن الشعر ميكن أن يستغين . "اليت تساعد يف إيصال املعىن إىل القارئ
فقصيدة النثر . )2("وكذلك من اخلطأ القول بأما يشكالن الشعر كلهعن اإليقاع والتناغم 

بالنسبة ألدونيس ال تقف عند اخلضوع لألمناط املوسيقية املتداولة وإمنا ختلق موسيقاها 
املتجاوزة لتوها انطالقا من ربط هذه األخرية بواقع التجارب الذاتية واالنفعاالت احلسية 
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نا أضحت قصيدة النثر قصيدة تقوم على آلية مزدوجة حتقق هلا واجلمالية عند الشاعر، من ه
: تتضمن قصيدة النثر مبدأ مزدوجا: "الفرادة يف الشكل واملضمون، عبر عنها أدونيس قائال

اهلدم ألا وليدة التمرد،  والبناء ألن كل مترد ضد القوانني القائمة جمرب ببداهة إذا أراد      
يعوض عن تلك القوانني بقوانني أخرى كي ال يصل إىل    أن يبدع أثرا يبقى أن 

الالعضوية والالشكل،  فمن خصائص الشعر أن يعرض ذاته يف شكل ما، أن ينظم العامل 
  . )3("فيما يعبر عنه

ألن القصيدة اجلديدة يف الفكر األدونيسي جيب أن ترتقى إىل مصاف القصيدة الكلية 
يها خمتلف األنواع التعبريية وزنا ونثرا، من هنا ذهب حيث تصبح اللحظة كونية تتداخل ف

إىل اقتراح الصيغ األربع اآلتية يف التفريق بني الشعر والنثر، )1985(أدونيس يف سياسة الشعر
، وأربعة طرق )شعر ونثر(على أساس أن هناك أسلوببني يف التعبري األديب من حيث الكمية

  :يف التعبري من حيث النوعية، هي
  نثريا بالنثر  التعبري -
 التعبري نثريا بالوزن -
 التعبري شعريا بالنثر -
 التعبري شعريا بالوزن -

وبعد تفصيله هلذه الصيغ خلص إىل القول بأن الوزن ليس مقياسا وافيا أو حامسا 
، وإن هذا املقياس كامن،  باألحرى، يف طريقة التعبري أو كيفية رللتمييز بني النثر والشع
  . )1("لشعريةاستخدام اللغة أي يف ا

منذ مقالته عن قصيدة - ويرجع الدكتور حممد ديب موقف أدونيس السابق يف كونه
حاول أن يثبت أن هذا اجلنس األديب قد نشأ أصالً يف  -1960النثر يف جملة شعر عام 

يوضح أدونيس موقفه بأنه جاهد منذ البدء  "األدب العريب خاصة يف شعر الصوفيني، حيث
من أشكال التعبري ليس مستوردا من أوروبا، كما يقول احملافظون  ليثبت أن هذا الشكل

إن هذا النوع من الكتابة عرف ... يف اامام، وإمنا هو وثيق الصلة بالكتابات الصوفية
يف األدب العريب قبل ظهوره يف اآلداب األجنبية دون استثناء، ألن األدب العريب أقدم من 
                                                

 . 116نفسھ ،  ص   -  (3)
 . 25 – 22،  ص  سیاسة الشعر. لالستفاضة ینظر أدونیس  -  (1)
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ويف حوار مع الشاعر واملستشرق األملاين ستيفان فايدنر  )2(".اآلداب األوروبية املعروفة
والشاعرة العراقية أمل جبوري، نشر على صفحات جملة نزوى العمانية يف عددها الثامن 
عشر قدم أدونيس موقفا تشكيليا حول قصيدة النثر مجع فيه بني واقع القصيدة ومستقبلها 

األديب ويعتربه كائنا هجينا وفضيحة  يف ظل الراهن اإلبداعي الذي ظل يرفض هذا اجلنس
وبعد أكثر من أربعني سنة من -فانطالقا من كون قصيدة النثر. من فضائح الشاعر

صارت واقعا راسخا سواء رفض أو شكك فيه بشكل أو -ظهورها على الساحة الشعرية
ام بآخر، طالب أدونيس الشعراء بعدم االهتمام ذه املسألة وإمنا جيب أن يتركز االهتم

ماذا أجنزت هذه الكتابة شعريا، وما مشكالا الفنية الداخلية  :على كتابة هذه القصيدة"
وما قدراا على إعادة النظر يف ذاا ويف سريا، ويف لغاا وبنائها ويف مجاليتها على 

فمسألة قصيدة النثر أصبحت اآلن كمسألة قصيدة الوزن داخلية، فنية و ليست . األخص 
  )1(. "قبوال أو رفضا، بوصفها نوعا معينا من الكتابة الشعريةخارجية، 

وقد الحظ أدونيس عرب مسرية قصيدة النثر أا أضحت عند الكثري من الشعراء 
نقيضا لقصيدة الوزن وهذا ما رفضه رفضا قاطعا العتقاده أن جتاوز الشكل الشعري 

ية يف الشعرية العربية، األمر الذي القدمي من شأنه أن يبقى الصراع قائما بني األجناس األدب
ال جيوز االستمرار يف كتابتها : "يعيق تفعيل آليات التخطي والتجاوز واخللق، يقول

مضادة لقصيدة الوزن فذلك يكشف عن طفولة ال تليق بالشعر ال يف وعيه وال يف ال وعيه 
فيقة على السواء، جيب أن تكتب هذه القصيدة نصا آخر يف شجرة الشعر، أختا ور

: لقصيدة الوزن، وأقول ذلك ألن جمرد الكتابة بقصيدة النثر ال يقدم بالضرورة شعرا
   )2("فاملهم هو ماذا تقول هذه الكتابة وكيف تقوله ؟

وأدرك أدونيس عرب موقفه من قصيدة النثر أا وعرب مسار يقترب من نصف قرن من 
ت إىل التنميط، الدخول يف الزمن بدأ يستحوذ عليها شيء من االطمئنان، حيث اقترب

اآللية، وهذا ما ظّل يطالب به منذ الستينيات حني رفض أن تروي القصيدة اجلديدة 

                                                
،  سبتمبر ،   3،  مجلة الطریق ،  عدد " قصیدة النثر بین الموھبة الفردیة والرافد الغربي. "دیب ،  محمد  -  (2)

 . 131،  130،  ص ص  1993بیروت 
،  حوار مع أدونیس ،  مجلة نزوي " الكلمة في تاریخا العربي جرح. "ستیفان ،  فایدنر وأمل جبوري  -  (1)

      com     .nizwa.www،  نقال عن موقع المجلة على الواب  18نیة ،  عدد العما
  .المرجع نفسھ ، الوصلة نفسھا  -  (2)
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األشياء، وأن تتحول إىل جمرد لوحة كالمية تغيب عنها الرؤيا اليت تستقطب شعور املتلقي 
ال وهكذا بد"، )متلقي/شاعر(فتورطه يف عملية خلق جديدة ضمن حركية تفاعلية ثنائية

من أن يتحول القارئ إىل أفق من الربوق والتوهجات والتصورات واحلدوس واالشراقات 
  . )3("واملوعد العاجل)اخلبز(و)اللنب(و)العسل(حتول على العكس إىل نفق ميتلئ ب

من هنا طالب أدونيس الشعراء الذين يلجون عامل قصيدة النثر أن يعملوا على   
نميط، فركام الكتابات النثرية املطروحة على الساحة التأسيس ال التقليد، اخللق ال الت
والكتابة ا حىت اآلن تعطي غالبا انطباعا بأننا أمام . "الشعرية هي جمرد مادة ال فن فيها

حبر أو وزن يتكرر بال اية، دون تقنية بارعة أو جديدة حتل حمل التقنيات الوزنية اليت 
الوزن إىل قصيدة النثر طرقا وأشكاال تعبريية خرج عليها، فلم خيلق االنتقال من قصيدة 

  .  )1("وتقنيات يف مستوى هذا االنتقال الذي ميكن وصفه بأنه جذري 
وقد هاجم أدونيس بقوة الكتابة من منطلق قصيدة النثر على أساس أا هدم دون   

 تأسيس، وتشكيل دون رؤيا، وخلق دون تفعيل آلليات اخللق يف ربط العالقة البينية مع
  : القارئ، فقد رأي

أنّ ما نقرأه هو إمجاال تكرار أو إعادة إنتاج لصورة األشياء املستمرة سواء أكانت  -
  . هذه األشياء مادية أو نفسية روحية

تلتقي على الورق جزافا )الكلمات(األهم فيها... أن األدوات وهنة تكاد أال تبني  -
 . اطية وجزافية هي كذلكواعتباطا، لذلك جتيء العالقات اليت مع األشياء اعتب

أن ما يتشكل ذه األدوات ليس أكثر من طبقة قشرية مفككّة وليس هلا منطق  -
داخلي، نقرأ اجلملة الشعرية ومن مث العمل الشعري فنشعر أنه يتفتت كالرمل،  

على العكس نشعر أننا يف حاجة إىل . ولذلك ال تشعر بأية حاجة لكي تعيد قراءته
مل شعري يتكون من عدة طبقات، وهو النص الذي ال قراءة متكررة لكل ع

يستنفد وهذه الالإستنفادية هي اليت تسمح لنا بقراءة بعض النصوص القدمية 
 . بوصفها حديثة

                                                
 .م ن،  و ن -  (3)
،  حوار مع أدونیس ،  مجلة نزوي "الكلمة في تاریخا العربي جرح . "ستیفان ،  فایدنر وأمل جبوري  -  (1)

   com.     .nizwa.wwwالمجلة على الواب ،  نقال عن موقع  18العمانیة  عدد 
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أن ما نقرأه ميكن تلخيصه بنثر عادي دون أن خيسر شيئا من معناه أو من شكله   -
 . والنص الذي يسمح مبثل هذا التلخيص هو حتما، نص غري شعري

أن نقرأه ال بنية له، كأنه جمموعة من األسطر، حبيث ميكن أن حنذف أو نضيف أو  -
 )2(...نغير تتابع األسطر دون أن نشعر بأي خلل داخلي، أو بنيوي

والظاهر أن موقف أدونيس السابق ليس ارتدادا أو تراجعا عن مواقفه حول 
ن تراجع مشروع تأسيس الشكل اجلديد وقصيدة النثر، وإمنا هو تعبري صادق وصريح ع

كتابة جديدة وفق آليات جديدة كان قد أسس معاملها ابتداء من الستينيات، ودخول هذا 
املشروع شيئا فشيئا يف التنميط واحملاكاة إىل درجة أنه ألغى آليات التفعيل اإلبداعي 
 املرتكزة أساسا على الكشف والتخطي والتجاوز واخللق ضمن فلسفة التحديث التزامنية

املستمرة، اليت تعد أيضا جوهر فلسفة الكتابة من منظور حداثي، وأعتقد أن انكسار هذا 
املشروع يرجع يف أساسه إىل السياقات االجتماعية والسياسية اليت واكبت املشروع ذاته،  
خاصة بعد سلسلة اهلزائم العربية املتكررة وانعكاسها على نشوء الرؤيا املغايرة للواقع 

فالشاعر الذي ال يعبر إالّ عن انفعاالته الغاضبة أو الراضية يقع ال حمالة يف واألشياء، 
التكرار والتراكم، فال خيرج شعره من دائرة التأوه أو الصراخ، ألنه ال يقدم يف النهاية 
ذلك التغيري على مستوى التذوق والتقبل، ملا هو جديد أو مغاير يف الشكل كما يف 

  .  املضمون 
  
  :يل احلداثة يف الفكر األدونيسي تأص – 4

كانون األول    02منذ الرسالة اليت بعث ا أدونيس إىل يوسف اخلال بتاريخ   
واليت يعلن فيها انتماءه إىل الوجود العريب، واملصري العريب واهلوية العربية بكل  *م، 1971

فة عربية أبعادها، دخل أدونيس يف مرحلة فكرية جديدة عمل خالهلا على تأسيس ثقا
جديدة على الصعيدين الفكري والشعري، كان هلا األثر الكبري على الساحة النقدية 

وديوان مفرد بصيغة اجلمع اللذين ) م1973(واإلبداعية،  خاصة بعد كتابه الثابت واملتحول
أصبحا مدار اهتمام وحبث ونقاش، وصل إىل درجة اعتبار أدونيس شخصا مكلّفا مبهمة 
                                                

  المرجع نفسھ، و الوصلة نفسھا -  (2)
 . 234 – 232ینظر نص الرسالة كامال في كتاب زمن الشعر،  ص   *
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كُتب ضد السلطة السنية عرب التاريخ اإلسالمي، إذ روج "بت واملتحولوأن كتابه الثا
للحركات السرية يف اإلسالم واألحزاب املُعارضة هلذه السلطة، وقيل يف مفرد بصيغة 
اجلمع إنه ديوان شعري خرج فيه الشاعر على أسلوب الشعر العريب شكال ومضمونا 

لقصيدة القدمية، وخلق لغة شعرية جديدة وكان الشاعر يرمي إىل تفكيك البنية الفنية ل
ورغم األحكام السريعة على نتاج . )1("لتحل حمل اللغة الشعرية القدمية ولغة القرآن الكرمي

أدونيس الفكري والشعري اليت ال يتسع البحث لعرضها وتفصيلها، إالّ أنه وبعد مراجعة 
رح أن أدونيس قد فَعلَ دقيقة وواعية وبعيدة عن كلّ حكم مؤدجل مسبق أستطيع أن أص

احلركة األدبية والفكرية والنقدية العربية بعد دراسة واعية للماضي واحلاضر العربيني 
) األصل(بامتياز، إىل درجة أن القراءة املتأنية لكتاباته حتيلنا مباشرة حنو إدراك أصولية 

الواقع املعيش إالّ الفكر التنظريي عند أدونيس،  إىل درجة أن حركة احلداثة ال تتأسس يف 
، وقد )شهوة األصل من هذا الفصل(انطالقا من األصول، وهذا ما وضحته يف املبحث

سجل الناقد عبد اهللا الغذامي هذا السلوك يف الفكر األدونيسي حني أدرك أن الشاعر 
، وهذا ما جعله ينظر إىل ةمنشغل يف معظم كتاباته النقدية بقضية األصل إىل درجة الشهو

ر احلداثي انطالقا من إعادة قراءة واعية وعقلية لألصول، وليس الثورة عليها كما الفك
يبدو أدونيس :"يفهم الكثري ممن راجع مواقف أدونيس مراجعة سطحية، يقول الغذامي

مشغوال انشغاال مصرييا بفكرة األصل هذا احلداثي املغايل يف حداثته واملتمادي يف 
يظهر مهموما بفكرة األصل والتأصيل  -النمطية عنهحسب الصورة -التحديث بال تورع 

كأمنا هو أصويل متعمق يف أصوليته، وهذا ليس موقفا منعزال أو ناشزا وإمنا هو هاجس 
فاحلداثة عنده مصطلح مرادف وليست . متكرر ومتجدد احلضور يف كتابات أدونيس

لرديفه وليس معاديا مصطلحا مغايرا، واملرادف دائما صديق ودود وينوي اخلري والصالح 
احلداثة أصل ينضاف إىل أصل وينبش عن أصل ويسعى إىل طرد كل دخيل ... وعدوانيا 

  . )1("على ذلك األصل

                                                
،  مجلة فصول في النقد ، المجلد السادس عشر،  " أدونیس بین مؤیدیھ ومعارضیھ." جیدة ، عبد المجید  -  (1)

  . 98، ص  1997العدد الثاني ،  خریف 
، مجلة فصول ، المجلد السادس عشر، العدد الثاني ،  خریف " ما بعد األدونیسیة. "الغذامي ، عبد اهللا  -  (1)

 . 10ص   1997
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من هذا تبدأ رحلة أدونيس مع  احلداثة عرب العودة إىل تأصيل األصول وبعث الفكر 
أن نعرف ما "ااحلداثي انطالقا من إحداث ما مساه مرارا بصدمة احلداثة، اليت تفرض علين

ومبا أن املعرفة هي مبعىن ما، نقد، فإن املهمة . كنا وما حنن، من أجل أن نعرف ما نكون
ومن مثَ نقد املشكلية )املتجددة(الفكرية األوىل هي نقد املشكلة احلضارية العربية القدمية

   )2(. "احلضارية الغربية، أي مشكلية احلداثة ذاا
داثة اإلشكالية األساسية واجلوهرية يف النظرية الشعرية لقد أصبحت إشكالية احل     

عند أدونيس، فعلى أساس النظر إليها تتولد املواقف من القضايا األدبية والفكرية 
الرؤيا األكثر إشكالية  *م1979الذي كتبه أدونيس عام "بيان احلداثة"األخرى ويعترب

والتساؤل قضايا أساسية  واألكثر إفصاحا حول مفهوم احلداثة لكونه يطرح للنقاش
ويتلخص جوهر . وجوهرية يف عملية تفعيل النظرية الشعرية وفق املنظور األدونيسي

احلجة يف هذا البيان حسب الدكتور عاطف فضول يف أن احلداثة حسب موقف أدونيس 
.  وأن ثنائية الشرق والغرب مصطنعة تأصلت يف الشرق ومل تستورد من الغرب"قد

هلذا يبدأ . )1("س يهدف إىل اإلطاحة بالغرب عن عرش التفوق احلضاريويبدو أن أدوني
أدونيس بيانه الطويل بتفنيد مخسة أوهام عن احلداثة رأى أا تسيطر على الفكر النقدي 
واإلبداعي سيطرة سلبية خاصة عندما ترتبط هذه األوهام بآليات النظرية الشعرية العربية 

ر سطحية ال تتعمق يف رصد معامل شعرية تفاعلية فتأسست على رؤى وأفكا.  احلديثة
  . تدرك األشياء أو حتدسها بناء على وعي األنا واآلخر عرب املاضي واحلاضر واملستقبل

يرفض أدونيس رفضا قاطعا ربط الفعل احلداثي بالزمن، العتقاده أن  : وهم الزمنية –أ 
ية، فليس كل حديث هو الزمنية كمقياس فزيائي ال ميكن أن نقيس به اآلثار األدب

بالضرورة متجاوز للقدمي ومتقدم عليه، ألن هذه النظرة ال تعدو أن تكون جمرد نظرة 
فتؤكد على اللحظة "الزمنية التعاقبية،  ةشكلية جتريدية تربط اإلبداع األديب والفكري باآللي

                                                
  . 260صدمة الحداثة ،  ص . أدونیس  -  (2)
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القسم األول المنش ور ف ي   (وقد اعتمدت في ھذا المبحث على بیان الحداثة ألدونیس المتكون من قسمین .  1993
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من  وهي. الزمنية ال على النص بذاته، وعلى حضور شخص الشاعر، ال على حضور قوله
هنا تؤكد السطح ال العمق، وتتضمن القول بأفضلية النص الراهن، إطالقا، على النص 

وخطأ هذه النظرة كامن يف حتويل الشعر إىل زي، أعين أنه كامن يف إغفاهلا أمرا . القدمي
فإن من . جوهريا هو أن حداثة اإلبداع الشعري غري متساوقة بالضرورة مع حداثة الزمن

هلذا أسجل إقرار أدونيس )2(. "ن ضد الزمن، ومنها ما يتجاوزه أيضااحلداثة ما يكو
حبداثة الكثري من الشعراء يف العصور األدبية القدمية ابتداء من العصر اجلاهلي إىل العصر 
العباسي العتقاده أن اإلبداع حضور دائم ال خيضع للمقياس الزمين وال للمفاضلة على 

ثة جذورا يف نتاج أيب نواس وأيب متام، ويف كثري من هكذا نرى أن هلاجس احلدا"أساسه، 
والصويف، ذلك أن )الرازي، ابن الراوندي، ابن رشد(النتاج العريب، العلمي والفلسفي

اخلاصية الرئيسية اليت متيز هذا النتاج هي إدانة التقليد أو احملاكاة، والتوكيد على التفرد 
يركز على إعالء األمثلة السابقة إلميانه بأن والواضح أن أدونيس . )1("والسبق واالبتكار

عمق الفعل احلداثي لديهم كان مبنيا على أساس من القصدية والرغبة امللحة يف التخطي 
  . والتجاوز 
يعتقد الكثري ممن أراد دخول عامل احلداثة الشعرية أن إنتاج :  وهم املغايرة –ب 

لوج إىل احلداثة، ألم ينطلقون قصيدة خمتلفة من حيث الشكل واملضمون هو سبيل الو
من الرفض الرافض وليس الرفض املؤسس املبين على مراجعة املرفوض لغرض الوقوف 
على أسباب رفضه، وعدم القدرة على التماشي معه، وإعادة تفعيله يف الراهن اإلبداعي 

ن وينتج عن هذا الوهم القول بآراء حول بنية القصيدة، وحول الوز."بطريقة أو بأخرى
ويكفي الشاعر من منظور . ووحدته اإليقاعية، وحول مضموناا تغاير آراء النقاد القدامى

هذا الوهم أن يضع قصيدة تغاير مبوضوعها وشكلها القصيدة اجلاهلية أو العباسية لكي 
ومعىن هذا أن الرؤيا السابقة ما هي إالّ إعادة تفعيل األضداد وإنتاج . )2("يكون حديثا
نص القدمي جيب أن يتجاوز بنص جديد يشمل التجاوز وجوبا املغايرة الشكلية         النقيض فال
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واملضمونية معا، فال نعثر يف النص إالّ على روح اهلدم والتجاوز، يف حني تستوجب 
جتاوزا وتأسيسا يرتقيان مع التجربة الشعرية إىل  -السابقة)الوهم/الرؤيا(بعيدا عن- احلداثة 

  . درجة اخللق
 -انطالقا من هذا الوهم-رفض أدونيس جر الفكر احلداثي :  وهم املماثلة –ج 

حنو العودة إىل التقليدية اليت ألفتها الشعرية العربية يف مراحل سابقة، فقد أعلى الكثري ممن 
نادى بضرورة التجاوز والتخطي مماثلة األمنوذج احلداثي الغريب، العتقادهم أن أصل 

إن االعتقاد بأن "ا جيب أن يكون هذا األخري منوذجا حيتذى، احلداثة هو الغرب، وهلذ
حماكاة الغرب هي الطريقة الوحيدة للوصول إىل احلداثة مضلّل، ألن وجهة النظر هذه 
تنطوي على اإلقرار املسبق بتفوق الغرب وتقود إىل احنالل الذات يف اآلخر، وهذا مظهر 

ويربط أدونيس يف معرض حتليله هلذا الوهم .  )1()حماكاة املاضي(آخر من مظاهر التقليدية
بني الشاعر العريب القدمي الذي ظلّ مياثل املوروث التقليدي القدمي ويتخذ منه منطا، وبني 
: الشاعر العريب احلديث الذي أضحى يرى يف اآلخر الغريب أمنوذجا جيب حماكاته يقول

إنتاج الوهم األسطوري التراثي، وال فالعريب اليوم الذي ينتج شعر احملاكاة للقدمي إمنا يعيد "
يبدع شعر ذاتيته الواقعية احلية، والعريب الذي يكتب اليوم شعر املماثلة مع اآلخر الغريب ال 

 2(."يكتب شعره اخلاص، وإمنا يعيد إنتاج شعر ذلك اآلخر، املمارسة هنا وهناك استالب
انطالقا منها حىت ال يقع  من هنا طالب أدونيس بضرورة إعالء الذات الواقعية والكتابة

الشاعر أو املبدع يف زاوية التأدجل الفكري املبين على حماكاة املاضي العريب، أو احلاضر 
  . الغريب

أدرك أدونيس أن الكثري من الشعراء يف املرحلة الراهنة :وهم التشكيل النثري –د   
طالقا من فكرة الالشكل يعتقدون أن اخلروج على نظام الوزن والقافية القدميني والكتابة ان

هو بالنسبة إليهم املسار الذي يقودهم حنو عامل احلداثة، العتقادهم، أن مماثلة الغرب وج 
إن هؤالء ال يؤكدون "طريقهم ضمن آلية الزمنية هو الذي خيلصهم من قيود التقليدية، 

.  دامه بذاتهالنثر كالوزن أداة، وال حيق استخ.  على الشعر بقدر ما يؤكدون على األداة
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فكما أننا نعرف كتابة بالوزن ال شعر فيها، فإننا نعرف أيضا كتابة بالنثر ال شعر فيها، بل 
إن معظم النثر الذي يكتب اليوم على أنه شعر ال يكشف عن رؤيا تقليدية وحساسية  
تقليدية فحسب، وإمنا يكشف أيضا عن بنية تعبريية تقليدية، وهو لذلك ليس شعرا وال 

، هلذا طالب أدونيس شعراء قصيدة النثر أن ينطلقوا من فهم التراث )3("له باحلداثة عالقة
العريب الكتايب واستيعابه بشكل عميق وشامل وأن تكون كتابام انطالقا من تأصيل 
التراث وليس جتاوزه فقط، وهي دعوة ضمنية إىل كتابة قصيدة النثر على أساس أا نص 

رفيقة لقصيدة الوزن، وهو موقف ظهرت بذوره األوىل يف آخر يف شجرة الشعر وأخت و
  .  )1(ومنا وترعرع يف مواقفه الالحقة عرب كتاباته وحواراته املختلفة)م1979(بيان احلداثة

رفض أدونيس هذا النوع من الكتابة اليت دف  :وهم االستحداث املضموين –ه   
 من الكتابات احلديثة واملعاصرة إىل التحايل على املفهوم احلقيقي للحداثة، ألن الكثري

تفّعل وهم الزمنية يف منظورها حني تتناول مظاهر العصر ومنجزاته احلديثة يف نصوصها، 
ظنا منها أا قامت بفعل من أفعال احلداثة إن مل تكن احلداثة ذاا، فهذا النوع من 

من أنواع التقليدية االستحداث املضموين ال يعدو أن يكون ،يف تقديري، إال نوعا جديدا 
العاجزة على تناول القضايا ومقاربتها مقاربة رؤيوية خالقة ال تعتمد فيها الوصف الظاهر 

فقد يتناول الشاعر هذه اإلجنازات وهذه القضايا "بطريقة أكثر مباشرة من السرد العادي
 ال حصرا برؤيا تقليدية ومقاربة فنية تقليدية كما فعل الزهاوي، والرصايف، وشوقي، متثيال

وكما يفعل اليوم بعض الشعراء، باسم بعض النظرات املذهبية األيديولوجية، فكما أن 
حداثة النص الشعري ليست يف جمرد زمنيته أو جمرد تشكيليته، فإا كذلك ليست يف جمرد 

   2("مضمونيته
  : وميكن أن أخلص األوهام السابقة يف الشكل اآليت 

  
  

                                                
 .م ن ، و ن  -  (3)
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  اثة السؤالسؤال احلداثة وحد -

ال جيب أن حنكم بناء على ما تقدم أن أدونيس قد طالب بالقطيعة التامة مع اآلخر 
حني قال ال للتأسف والتمغرب، وإمنا كان موقفه دعوة صرحية لعدم االنصياع إلمالءات 

هلذا طالب من النقاد والقراء أن يراجعوا اآلثار . اآلخر ماضيا وحاضرا وحىت مستقبال
ا ضمن مستويات ثالثة، أوهلا مستوى النظرة أو الرؤيا، مث مستوى بنية الشعرية وأصحا

ويف املستويات الثالثة جمال إلظهار فرادة الشاعر     "التعبري وأخريا مستوى اللغة الشعرية
وخصوصيته يف تقدمي صورة جديدة للعامل، وصورة جديدة للتعبري الشعري وتأسيس لغة 

  )1(. "ي ملك للجميعشعرية من اللغة العامة اليت ه
يتصل املستوى :"ويفصل أدونيس هذه املستويات يف اجلزء الثاين من البيان قائال  

األول مبا لدى الشاعر من اخلاص املميز الذي يفرده عن غريه من حيث أنه يقدم صورة 
  . جديدة للعامل 

ية ويتصل املستوى الثاين مبا لديه من اخلاص يف إعطاء هذه الصورة بنية تعبري  
  . جديدة بالقياس إىل موروثه

ويتصل املستوى الثالث مبا لديه من طاقة خاصة مميزة يف أن يؤسس باللغة العامية 
  . )2("اليت هي ملك اجلميع كالما خاصا متميزا
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من هنا كان الشاعر الذي حييد عن إحدى هذه املستويات هو الشاعر املقلّد اخلاضع 
كلية واملضمونية، والبعيد عن طرح سؤال احلداثة بإرادته لسلطة اآلخر وإمالءاته الش

يصح الكالم على تقليد حني جند شاعرا حيول أحد هذه "وتفعيله يف ما يكتب، حيث
املستويات عند شاعر آخر إىل منطية يتلبسها ويكررها، وأبسط ما يقال يف صاحب هذا 

إن كانت عنده أحيانا التنميط هو أنه ليس عنده ما يقوله، وليس عنده لغة شعرية خاصة و
  . )3("براعة يف التنميط

ويفصل أدونيس البحث يف احلداثة الشعرية بعد رصد أوهامها وحتديد درجات التساؤل 
إشكالية نشوء احلداثة يف اتمع العريب، وإشكالية :حوهلا، يف ثالث قضايا أساسية هي

فيؤكد . بية وخصوصيتهاالتعارض بني الشرق والغرب، وأخريا معىن احلداثة الشعرية العر
أن القضية األوىل نشأت بالضرورة بعد حماوالت هدم األمنوذج الشعري القدمي ورفض 

ويتضمن هذا اخلروج متردا على معيارية ترسخت "االنصياع لطقوس احملاكاة والتنميط
 وميكن القول بأن احلداثة...  ثقافيا ذا بعد سلطوي. قيميا وفنيا، واختذت طابعا اجتماعيا

اكتناه اللحظة احلضارية الناشئة : الشعرية العربية نشأت يف مناخ أمرين مترابطني
  . )1("واستخدام اللغة أي التعبري بطريقة جديدة يتيح جتسيدا حيا وفنيا هلذا االكتناه

أما القضية الثانية املتمثلة يف ظاهرة التعارض اإللزامية يف الفكر العريب بني الشرق 
.  نيس أا قضية هلا أسباب ذات طابع أيديولوجي وديين وتارخييوالغرب، فريى أدو

 - صورته التدين وأساسه التسيس: شرق وغرب يف الشكل الراهن معىن فاالنفصال إىل"
 -التعيش، أي االستعمار، ومنذ احلروب الصليبية مت االنفصال وبدأ أخذ شكله اإلمربيايل

ويفهم من هذا الطرح أن أدونيس يعتقد  ،)2("الرأمسايل مع توسعات النهضة األوروبية
بعد استبعاد املؤثرات الدينية -ويؤمن بان الصراع املفتعل فكريا بني الشرق والغرب

هو صراع ومهي تغذيه اآللية االجتماعية اليت تتحكّم فيها  - واأليديولوجية السابقة الذكر
ي قاده إىل تأسيس وسائط خمتلفة، والظاهر أن حضور البعد القومي لدى أدونيس هو الذ

هذا املوقف وإعالئه جماهرا بأسبقية التنظري واإلبداع يف الشرق إنه يطور يف بيانه فكرة 
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بأن احلضارة اليونانية والغربية من بعدها تعودان بأصوملها إىل )سعادة نأنطوا(سعادة 
مية الشرق األدىن، وعلى عكس سعادة مينح أدونيس االستحقاق للمسامهة العربية اإلسال
. )3("يف تلك احلضارة ويعتقد أن مجيع الشعوب تشترك جوهريا يف أفعال اإلبداع اإلنسانية

. وهذا ما يفسرحضور شعوب كثرية يف تفعيل اإلبداع الكوين بغض النظر عن تارخيها
الذي ل من الفلسفة والثقافة واحلضارة  بشرقنة الغربهلذا ذهب أدونيس إىل القول 

فالشعر "ه عندما عمل على تفعيلها ضمن حركية إبداعية واعية، العربية وسائط حداثت
الغريب احلديث يف ذروته العليا هو نوع من الكفاح لتجاوز الغرب أي نوع من االنتماء 
إىل الشرق، أو نوع من شرقنة الغرب، إن شعرية الشعر الغريب العظيم تتصل خبصائص 

جابية، والالاية، والباطن، أوما وراء النبوءة  الرؤيا، واحللم، والسحر، والع: مشرقية
ويتضح من موقف . )1("اخل.. الواقع، و االخنطاف، واإلشراق و الشطح، والكشف

أدونيس السابق أنه يدعو حقيقة إىل شرقنة الغرب على أساس أن شرقنا له القدرة الفكرية 
عمقا والتجربة واحلضارية اليت تؤهله للتجديد الكياين للغرب على مستوى الرؤيا األكثر 

  . اإلنسانية األكثر مشوال 
أما القضية الثالثة فهي على عالقة مباشرة بالقضية الثانية وضح خالهلا أدونيس   

دعوته إىل أن شرقنة الغرب ال تعين بالضرورة التشيع للشرق ورفض التعايش الفكري 
ثيل البعد واحلضاري مع اآلخر الغريب، ألن مثل هذا املوقف يقودنا مباشرة حنو مت

فقد ينقلب هذا التعارض "السياسي يف نظرتنا الفكرية واإلبداعية/األيديولوجي
حضاري وليست إرادة الوصول إىل هذا - األيديولوجي السياسي إىل تعارض ثقايف 

التعارض األخري سواء إرادة احملافظة على استمرار التفوق الغريب، أي استمرار الثنائية 
  . )2(" متخلف، واستمرار مشكلية ثقافية زائفة يمن علينا شرق–الزائفة غرب متحضر 

ويصل أدونيس يف اجلزء األخري من القسم األول من بيانه إىل وضع ختطيط أويل   
ملعىن احلداثة العربية وخصوصيتها، فهي نظريا القدرة على طرح األسئلة ضمن فضاءات 

مستوى الطرح الرؤيوي إىل  الرؤيا العربية اإلسالمية، وشعريا نقل هذه األسئلة من
                                                

 . 159النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس ،  ص . فضول ،  عاطف  -  (3)
  :ان الحداثة ، نقال عن موقع الندوة العربیة على الواب والوصلة كاملة ھي بی. أدونیس  -  (1)

//arabicnadwah.com/modernism/modernism-adonis htm:htt  -.  
  . المصدر نفسھ ،  و الوصلة نفسھا  -  (2)
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إا على الصعيد النظري العام، طرح : "مستوى تفعيل كتابة شعرية تسائل العامل يقول
األسئلة من ضمن إشكالية الرؤيا العربية اإلسالمية حول كل شيء لكن من أجل 

وهي على الصعيد . استخراج األجوبة من حركة الواقع نفسه، ال من األجوبة املاضية
خلاص الكتابة اليت تضع العامل موضع تساؤل مستمر وتضع الكتابة نفسها موضع الشعري ا

وينطوي معىن احلداثة هنا على تغيري النظرة للمارسة الكتابية الشعرية ... تساؤل مستمر
وعلى هذا . وتقييم جديد ملقوماا، وحتديد لقوانني التعامل معها وللقوانني اليت تكوا

ا من أن حداثة الشعر العريب ال يصح أن تبحث إال استنادا إىل أكرر ما أشرت إليه آنف
  . )3("اللغة العربية ذاا وإىل شعريتها وإىل العامل الشعري الذي نتج عنها

وحىت ال يقع أدونيس بدوره يف التنميط حني راح ينظّر للحداثة الفكرية واإلبداعية 
خضاعها آللية النقد والتجاوز، ألن العربية وطرح مشروع جتاوز احلداثة ذاا من خالل إ

كل شيء من احلداثة يدعو إىل تفعيل احلس االستشرايف وربطه ربطا آليا بالتعاقبية الزمنية 
ذلك أن العقل مطالب يف مجيع تصوراته بتصيري "اليت تسري يف خط أفقي حنو املستقبل، 

داثة يف جتلياته إن سؤال احل... األحداث لكي تغدو متسقة مع إرادة األزمنة احلديثة
املرتقبة يعين بالضرورة مالحظة التنوع والتعدد يف طروح موضوعية الشيء بغرض إنعاش 

طالب أدونيس ، )1(" الوعي تبعا لدرجة تقبل هذا الشيء بوصفه مشروعا جيب حتقيقه
، رغبة يف حتديث طروحات احلداثة ذاا بناء بضرورة نقد مشروع احلداثة باستمرار

االستشرافية الكامنة فيها والتطلّع حنو تأسيس معامل مشروع ملا وراء احلداثة، على الرؤيا 
وال يستقيم هذا عند أدونيس إالّ بإعادة تقومي الثقافة العربية انطالقا من مراجعة النقاط 

  :التالية
  . إعادة تقومي النتاج الثقايف القدمي ذاته " -
  . هذا النتاج إعادة تقومي املفهومات والنظرات اليت تولدت عن  -
 . إعادة النظر يف إعادات النظر السابقة  -

                                                
 . م ن، و ن  -  (3)

 
فصول في النقد ،  المجلد السادس عشر ،   ،  مجلة" أدونیس حداثة النقد أم نقد الحداثة. "حمر العین ،  خیرة  -  (1)

  . 141العدد الثاني ،  ص 
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  )2(. " رسم الصورة املمكنة يف ضوء هذا كله للثقافة العربية احلديثة املقبلة  -
  

بعد معايشته لتزايد االلتباس حول مفهوم - هلذا ذهب أدونيس يف التسعينيات 
ملعيش الذي أضحى يسري شيئا إىل نقد احلداثة العربية انطالقا من الراهن األديب ا - احلداثة

فشيئا حنو تكريس التنميط يف الكتابة، فقد الحظ أن واجهة احلداثة، من حيث الشكل،  
املتمثلة يف قصيدة النثر تكاد تسقط يف اآللية واالتباعية مثلما كان األمر قدميا يف القصيدة 

ه من حيث أنه التقليدية، ويرجع ذلك إىل بعد الشاعر احلديث عن القدمي وعدم فهمه ل
إضافة إىل . آلية تطعم احلديث يف الكثري من مواطن اإلبداع فيه وال تتناقض معه بالضرورة

كلٌّ يدعى الكتابة األدبية والفنية، وكلٌّ يدعى النقد "أن التضخم يف النتاج الكتايب حيث
النصوص والنتيجة هي فوضى وختبط يف اإلنتاج الكالمي يؤديان إىل أن تتساوى . والتقومي

  . )1("كلّها، وإىل أن يغيب التمييز بني اجليد والرديء وبني املتفرد واملبتذل
ويكتشف أدونيس أن جوهر اإلشكالية النقدية يف قضية احلداثة مل يعد يرتكز على   

الكتابة وزنا أو نثرا وإمنا أصبح يرتكز على مدى قدرة الشاعر على خلق كتابة كشفية 
.  ن مراجعة واعية للغة والتراث حيث ينصهران مع التجربة الشعريةمعرفية رؤيوية نابعة م

فليست احلداثة الشعرية من هذا املنظور جمرد بىن وتشكيالت كالمية، فهي تفترض معرفة 
الشاعر العريب نفسه بوصفه ذاتا، وبوصف هذه الذات لغة، وبوصف هذه اللغة أداة 

لذات واليت هي الشرط األول والبديهي املعرفية با اإلحاطةكشف وإفصاح وإيصال، هذه 
لكتابة احلداثة تعبريا عن الذات، إمنا هي يف الوقت نفسه الشرط األول البديهي للعالقة 

  )2(."اخلالّقة مع اآلخر
والواضح أن أدونيس يف كل مرة ينظّر فيها لكتابة احلداثة ويدافع عنها ال يفوته أن يعتربها 

؛ألنه مل حيسن بعد تفعيل سؤاله املعريف، ففي عامل غريب جتاوز ومها وسرابا يف اتمع العريب
مازلنا ننظّر يف غالب ما  Modernité - Posteسؤاله إشكالية احلداثة إىل ما وراء احلداثة 

نكتب تنظريا متويهيا، ألنه ال يعدو أن يكون وقوعا يف االجترار والتنميط، خاصة حني 

                                                
 . 273صدمة الحداثة ،  ص . أدونیس  -  (2)
 . 93النص القرآني وآفاق الكتابة ،  ص . أدونیس  -  (1)
 . 102المصدر نفسھ  ،  ص  -  (2)
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ثة ابتداء من احلداثة الغربية اليت راجعناها فقط مراجعة تغيب القراءة العقالنية ألسس احلدا
ومن . دون أن نرى األسس النظرية واملبادئ العقلية الكامنة وراءها"انبهارية ونظرنا إليها

  . )3("هنا غابت عنا داللتها العميقة يف الكتابة ويف احلياة على السواء
النص القرآين وآفاق "تابهاحلداثة ذهب أدونيس يف ك/وإلعادة بعث مشروع الكتابة 

  *إىل التفصيل الدقيق يف خصائص احلداثة الغربية وما مساه باحلداثة يف اتمع العريب"الكتابة
  : أعرضها بإجياز يف هذا اجلدول الذي يعتمد املقارنة بينهما 

  
  

 الحداثة العربية الحداثة الغربية
نشأت يف تاريخ من التغير عرب الفلسفة  -

  . والعلم والتقنية 
 مغامرة يف اهول، فيما ال يعرف  -
 الذات  –تؤكد على األنا  -
 . ال مرجعية هلا إالّ اإلبداعية  -
 . نوع من املناجاة  -
تتحرك يف عامل ال سيطرة فيه للمقدس  -

 . عامل انتصر فيه الدنيوي 
 . انفتاح وال ائية  -
 تتأسس على البعد النقدي واحلركية  -
 . فرادات إبداعية -
 انفجار معريف مهشت فيه الرؤية الدينية  -
 أحيا اإلنسان تتحرك يف عامل أمات اهللا و -
تصدر عن قيمة ترد إليها مجيع القيم   -

نشأت يف تاريخ من التأويل، لعالقة  -
  . وحي الديين و املاضياحلياة والفكر بال

 املعروف  -عودة إىل املعلوم  -
 األمة  - تؤكد على النحن  -
 . قائمة على املرجعية من كلّ نوع  -
صالة إىل القبيلة أو احلزب أو  -

 . األيديولوجية 
تعيش يف عامل ال سيطرة فيه إالّ  -

 . للمؤسسات والرموز الدينية 
 . يقني وتسليم  -
 . مذهبية وانغالق  -
 . د القبول واإلخضاعتتأسس على بع -
 . أنساق وأمناط كتابية -
هامش صغري يف منت تسيطر عليه  -

                                                
  . 95، 94المصدر نفسھ  ص ص  -  (3)

النص القرآني : الحداثة الغربیة والحداثة العربیة عند أدونیس ینظر كتابھللوقوف على تفاصیل المقارنة بین  -   *
 . 107-105وآفاق الكتابة، ص 
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 . وتوجهه الرؤية الدينية  .  يمن  على وعي العصر وتوجهه 
ال تعيش إالّ بفضل التصدعات القائمة  -

 .  يف اتمع العريب 
  

وأقرأ من املقارنات السابقة أن نقد احلداثة يف الفكر األدونيسي قد ارتكز على نقد   
الذات العربية اخلاضعة، فانعدام املساءالت الفكرية املستدامة يف الوعي النقدي والكتابة 

و الذي شوه مشروع احلداثة العربية منذ الستينيات من القرن املاضي، حيث حتول العربية ه
الشاعر إىل وسيط بني النص والسلطة فبعدما كان مشروعه احلداثي هو بعث /اإلنسان

 سلطة النص كثقافة وتقانة يف الكتابة احلداثية، ساهم عكسيا يف خلق مسار جديد هو نص
الرئيس  يف هذا االنكسار والتحول عن املشروع احلداثي ويرجع أدونيس السبب . السلطة

سأقول لكي أكون أكثر إيضاحا : "...إىل هدم مراجعة النص الديين يف الفكر العريب، يقول
من حيث هو مصدر معريف، ومنهج )النبوة، والوحي، والنص(وحتديدا، إن عدم حتليل الدين

لى احلياة العربية، ومن حيث عالقته معريف، ونظام معريف يهيمن على الوعي العريب وع
بالوجود واحلقيقة، من حيث عالقته باحلياة واإلنسان يف العامل املعريف، التقين احلديث، إمنا 

بتعبري آخر يبدأ الفكر العريب حني يبدأ ... هو إمهال ملادة الفكر األوىل يف اتمع العريب،
دينيا : املكبوت التارخيي أو ذلك املتعايليف ذلك : املفكّر العريب يفكر يف ما مل يفكر فيه
، فاحلداثة من هذا املنطلق األدونيسي ال تؤمن )1("وفكريا وجسديا، واجتماعيا وسياسيا

باملصاحلة مع الثابت واملقدس وإمنا تشن عليه هجوما رغبة يف اختراق حصونه، وفرض 
وهنا تتأسس الرغبة الفكرية قراءات أخرى غري القراءة النمطية الواحدة هلذا الثابت املقدس، 

من أجل )املقدس/الثابت(احلقيقية اليت تقود حنو جتاوز البىن اجلاهزة للمعريف املاضوي 
باالستحداث "تعويضه باملعريف احلداثي، شرط أال يقع هذا التعويض فيما مساه أدونيس

  :ويقصد به بناء كتابة حداثية وفق مراجعات تنميطية يقول"السلفي
أكد يل أن املشكلة األوىل اليت تواجهنا يف كتابة احلداثة الشعرية، ويف كتابة هكذا يت"... 

احلداثة بعامة، إمنا تكمن يف البنية املرجعية  النصية للفكر العريب الذي ساد يف املاضي 

                                                
 .  40،  39المحیط األسود ،  ص ص . أدونیس  -  (1)
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فهذه البنية ال تتيح إالّ نوعا من احلداثة امسه االستحداث . والذي يسود يف احلاضر كذلك
مثة مرجع ومعيار ال يكون . االستحداث تعطي األولية والسلطة للنص ويف هذا. السلفي

النتاج الثقايف أدبا وفكرا يف نظر أصحاب هذا النص إالّ سلسلة من النصوص اليت تفسره 
وال تكون . أو تعيد كتابته أو حتلّل الوقائع واألشياء واألفكار انطالقا منه واستنادا إليه

استطاالت أو امتدادات للمعارف : نعكاس يف مرآة هذا النصاملعرفة إذن إالّ نوعا من اال
ويشرح أدونيس كيف أن االستحداث السلفي بدأ  )2(...."الكامنة فيه أو تنويعات عليها

يف السيطرة شيئا فشيئا على مشروع الكتابة يف وقتنا الراهن، وأرجع ذلك العتبارات 
القومية والدينية يف الفكر العريب قومية وأيديولوجية أعادت بعث نوع جديد من العصبية 

اليوم نربة ) االستحداثية السلفية(فلهذه النظرية "الذي تبىن مشروع احلداثة يف الستينيات، 
حادة وقاطعة خصوصا مع اليقظة الدينية ومنو الرتعة القومية والوعي القومي وفكرة اهلوية 

نافية أبعاد )نقال(وعنعنة املتميزة حبيث تبدو خصوصية األمة وثقافتها خصوصية وتريية
  . )1("ونافية حركية اإلبداع وتفجرياا. التساؤل وإعادة النظر فيه

    
وتعمق أدونيس يف تفصيل املوقف السابق يف حماضرة باجلامعة األمريكية بالقاهرة يف     

حيث أعاد طرح مواقفه اليت أعلنها سابقا يف كتابيه النص القرآين وآفاق  م2006نوفمر 
اإلسالم "ة، واحمليط األسود،  أمام طبقة األنتيلجنسيا القاهرية، وكان عنوان احملاضرةالكتاب

أين أعلن صراحة موت اخليال وضمور السؤال وتراجع مشروع احلداثة أما  *، "واحلداثة
االتباعية اليت ال تعرف عذاب األسئلة ألنه ليس أمامها إالّ اليقني والطمأنينة فقد حتدث 

حيث ال جمال للتساؤل "ة التكفري اليت قادت عملية االمتناع عن التفكريأدونيس عن ثقاف
إال يف إطار ما حلّل، وهذا الذي حلّل ال يشكّل سوى قشرة العامل وزبده، الثوب حالل 
أما اجلسد كله فممنوع، هو مادة للنبذ واإلقصاء لتحويله إىل تراب وهو يف أوج احلياة، 

                                                
  . 53المصدر نفسھ ،  ص  -  (2)
 . 54المحیط األسود ،  ص . أدونیس  -  (1)

، ولم أتمكن 2006نوفمبر 28لجامعة األمریكیة مساء یوم االثنین كنت بالقاھرة حین قدم أدونیس محاضرتھ با -  *
وق د اس  تعنت بجری دة أخب  ار   . م ن ال دخول إل  ى الجامع ة األمریكی  ة لع دم حص ولي عل  ى دع وة أو تص  ریح خ اص       

 .  التي نقلت أجزاء مھمة من مداخلة أدونیس ) 2006دیسمبر 4لیوم األحد  646عدد (األدب
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ويسترسل أدونيس يف شرح . )2("ق وضعت للرياء مؤسسةثقافة الكذب ولدت ثقافة النفا
موقفه من السلطة واملؤسسة الدينية اليت تتمسك بتأويل النص، رافضا استحواذها على 
مشروع احلداثة الذي أضحى مشروعا مؤسساتيا ال عالقة له بالفكر وإنتاج السؤال، 

ينبع من التعامل معه حميطا يصري غديرا، هذا التقيد بالنص )النص(فبدال من أن يكون"
احلقيقة داخله، ال يكون أمام قارئه سوى التحول  لبوصفه حقائق، ال بوصفه إبداعا حيم

، من هنا أعلن أدونيس عن )3("إىل صخرة جامدة، وليس مع هذا سوى موت الفكر 
احلقيقة، /موت اإلنسان ألن مشروع بعثه، قد وأدته السلطة وعمق حفرته العميقة النص

هناك حسبه جمال لتفعيل الفكر املتحرر، ألن أخطر ما يف النص احلقيقة هو حتوله فلم يعد 
إىل نص حزب، نص نظام، نص مجاعة، نص أمة، ويف هذا حمو للذات والفرادة اليت 

  .  )4(تتحول إىل ملك مجاعي
ومن األسباب اليت قدمها أدونيس النكسار مشروع احلداثة العربية هو انعدام     

ام ثقافة مكرسة للنمط ومعلية لألمنوذج يتماهى األنا تارخييا وتضيع ذاتيته بني الذاتية، فأم
النصوص املعدة له مسبقا، إىل درجة أن االتباعية يف الفكر العريب تتحول إىل نوع من 

انعدام الذاتية عنوان آخر لثقافة : "السلوك اآليل ميكن تسميته بالالذتية يقول أدونيس
ألا كاملة . ن نولد عربا ومسلمني يف واقع ينكر املعرفة نكرانا تاماحباجة إىل تغيري، حن

وائية بل وخامتة املعرفة ألن نبينا خامت األنبياء، نبوءته هي خامتة النبوات، األكثر كماال 
واملعرفة بالتايل هي األكثر مشوال، وهلذا ال يضيف املؤمن إليها، فقط يفسر ويوضح ويطبق 

ى ما مضى، احلقيقة هكذا توجد يف النص واللغة وليس يف الشيء واملادة، بانيا ما حيضر عل
ليس اإلنسان من ميتلك .  وهلذا ليس لإلنسان أن يضيف، فالنص ثابت والعامل متغري

  .  )1("النص، بل النص من ميتلك اإلنسان والعامل معا 
ظاهر هو الذي وإىل جانب هذا يذكر أدونيس أن نبذ عامل احلدوس ونفي الباطن أمام ال

عجل بتنميط الفكر الثقايف العريب، واجتاهه حنو النص ألنه يعتقد أن الفرد العريب يعيش 

                                                
 4،  لیوم األح د   646،  جریدة أخبار األدب ،  عدد " موت الخیال"عبد الموجود، نقال عن حسن . أدونیس – (2)

 . 05،  ص  2006دیسمبر القاھرة ،  
  .المرجع النفسھ ، الصفحة نفسھا    -  (3)
 . 6، 5ینظر المرجع نفسھ ، ص ص  -  (4)
 .  6بار األدب ، ص ،  جریدة أخ" موت الخیال. "نقال عن حسن عبد الموجود.  أدونیس : ینظر -  (1)
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حمبس التأويل الوحداين وحمبس التأويل السلفي الذي يؤدي إىل حمور : رهني حمبسني
حاول اخلروج على هذا مهشوا وسجنوا وقتلوا، واملسألة قائمة حىت اليوم "الذاتية، فمن

  . )2("ون املسلم حرا إالّ إذا خرج من احملبسنيولن يك
      
لقد صدم أدونيس مبواقفه السابقة الكثري من النخب الثقافية والدينية اليت فهمت أن     

مشكلة أدونيس هي مع التوحيد من جهة، ومع املؤسسة الدينية من جهة أخرى، ولكن 
إىل غاية هذه احملاضرة املشكلة،  املقاربة املوضوعية ملواقف الشاعر منذ الثابت واملتحول، 

يدرك أنه مل ينظر إىل النص الديين يف ذاته، وإمنا يف تأويله السائد، وأن قضية الوحدانية 
عنده قضية إميانية النقاش فيها، وإمنا رفض أدونيس يتأسس انطالقا من رفض تأويل 

رية اإلنسان الوحدانية وممارستها، وصوال إىل تأسيس سلطة مراقبة فكرية حتد من ح
أناقش كيف حيول شخص إميانه إىل مؤسسة يفرضها على غريه، :"... وبالتايل موته، يقول

وعلى هذا املستوى قلت إنين ال أناقش اإلسالم وإمنا املمارسة اإلسالمية عرب التاريخ وحىت 
اليوم، ليس من حق إنسان أن يرفض دين أي إنسان، فكيف أرفض اإلسالم ، أنا أرفض 

هناك يف الغرب ال تزال الوحدانية قائمة ومع ...اإلسالمي واملؤسسة اإلسالمية التأويل
ذلك جنحوا يف إجنازام احلضارية، فما الذي حدث؟ لقد كانت الكنيسة تسيطر على 

حدثت النقلة، وحنن  –اليت أصبح هلا مؤسساا  - اتمع، ولكن بعد فصلها عن الدولة 
نفصل الدين عن الدولة، حنن ال نزال نفكر ونكتب نطمح أن نقوم مبثل هذه الثورة ف

ونسيس ونتسيس والدين هو كل شيء بالنسبة لنا، يف الغرب هناك مؤمنون وغري مؤمنني 
  .        )1(...يتعايشون معا ألم منفصلون عن الدولة

      
وأخلص مما سبق إىل أن سؤال احلداثة العربية يف القرن الواحد والعشرين ال ميكن     

ربطه باملاهية ألن ذلك سوف يتحدد ضمن تفاعالت السياق الذي تولد فيه احلداثة ذاا، 
وإمنا سؤال احلداثة، يف تقديري، هو كيفية إعادة تفعيل مشروع احلداثة ذاا، بعد سلسلة 
االستحداثات السلفية اليت أضحى يتمظهر خالهلا فعل الكتابة، وأعتقد أن أدونيس قد تنبه 
                                                

 . 6المرجع نفسھ ،  ص  -  (2)
 . 7،  جریدة أخبار األدب ،  ص " موت الخیال." نقال عن حسن عبد الموجود.  أدونیس  -  (1)
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، و يف حماضرته باجلامعة األمريكية )2005(لقضية حينما ذهب يف احمليط األسودإىل هذه ا
: إىل طرح إشكالية بعث املشروع من جديد، و لكن السؤال األكرب هو)2006(بالقاهرة

إىل مشروع احلداثة )السلفية(هل يستطيع الفكر العريب أن ينتقل من مشروع احلداثة
سؤال مفتوح جتيب عنه القراءات االستشرافية  ... التساؤل أو احلداثة اإلحداثية؟؟

   ..   .للراهن الفكري العريب 
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يف تقديري، إىل الكون الشعري عند الشاعر العريب الكبري نزار قباين ، ال يستقيم النظر
إالّ بربط هذا الكون بأفق املوقف النقدي املتضمن يف كتاباته النثرية والشعرية معـا، خاصـة   

ائية صياغة التجربة عندما تتوزع مواقف الشاعر من الواقع واحلياة، واإلبداع والتشكيل، عرب ثن
اإلبداعية نثرا وشعرا يف الوقت ذاته، فإذا كان أدونيس يفعل جتاربه من خالل نقل حيز التنظري 
إىل الكتابة األكادميية النقدية واالكتفاء جبعل الشاعر ملمحا هلذا التنظري، فإن نزار قد جتنـب  

واملنظّر واملبدع يف الوقـت ذاتـه،   أن يأخذ دور املعلّم )وجتاربه/هتنظريات(خالل عرض مواقفه 
فأضحى الفارق اجلوهري بينهما يكمن يف أن أدونيس ظلّ يقترب أكثر فأكثر مـن الفكـر   
التنظريي والتجريدي والتعليمي إىل درجة أصبح شعره عسريا على العامة، واقتصر على خنبـة  

من خالل رصد الواقـع  "اجلماهرية الشعرية"االنتيليجانسيا، يف حني كان نزار أقرب إىل حتقيق
وبناء املتخيل ضمن فضاء من التنظري امتزج مع الشعر وأصبح يشكّل موقفا متكامالً، يتـوزع  
تارة يف كتاباته النثرية، وحواراته الصحفية الكثرية، ويستقر تارة أخرى يف فضـاء القصـيدة،   

وهذا مـا  .وقف ذاتهفتبتعد القصيدة الرتارية عن امللمح التطبيقي للموقف وتتجه حنو صياغة امل
مجاهرية شعرية يف العامل العريب، خاصة  -مخسني سنة من الكتابة-أعطى نزار قباين على مدى

عندما أدرك نزار بامتياز ومهارة لعبة اقتناص اللحظات املنفصلة من وسط اندفاعات اليـومي  
ن كتب شـعرا  وكان أ. اإلنساين، فعانق بذلك التجربة اإلنسانية، وحقيقتها البشرية الطبيعية

إشكاليا واستثنائيا ألنه بكل بساطة تضمن موقفا إشكاليا واستثنائيا أيضا من الواقع االجتماعي 
  .والسياسي والثقايف والفكري العريب

أُرغم شاعرنا علـى تأديـة الضـريبة    "من هنا أضحت الكتابة عند نزار موقفا نقديا 
باحة ضد التيار، وتتمثل هذه الضـريبة يف  احلضارية اليت كان يؤديها كلُّ من أتاح لنفسه الس

. )1("اإلقصاء واإللغاء من دائرة املفَكَّر فيه يف التجربة النقدية املواكبة لتطور األنساق احلداثيـة 
لذا سأحاول خالل هذا الفصل أن أعرض مباحث أتناول خالهلا عالقة نزار قبـاين املتـوترة   

احلداثة، اليت استثين قباين منها يف كثري مـن  /باخلطاب النقدي املعاصر، ضمن فضاءات الكتابة
  .مواقفه وكتاباته 

                                                
نزار قباني والحداثة العربیة ،  ندوة أدبیة أعّدھا وقدم لھا مراسل مجل ة اآلداب ف ي المغ رب    . لبیض ، عبد الحق  - (1)

مجل ة اآلداب ،   . د نجیب العوفي،  د رشید المومني،  د حس ن مخ افي  . عبد الحق لبیض ،  والمشاركون في الندوة ھم 
  . 80،  ص  1998،  بیروت  12/  11العدد 
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فما هو موقف قباين من آليات الكتابة الشعرية، وكيف نظر إىل الواقع الشعري العريب، ومـا  
هي معامل آفاقه التنظريية املتخيلة، وما هو جوهر املسار الشعري الذي خالف به السـائد وإىل  

قباين حداثة شعرية مغايرة، مضادة؟وهل كان هلذه احلداثة الشعرية أي درجة تعترب حداثة نزار 
  .املضادة عالقات إجرائية مع املاضي واملوروث أم كانت ثورة متفردة ؟ 

  
  *"الناقد"نزار قباين، اإلنسان والشاعر و - 1

ليكون يف عائلة قباين  م1923من عام ) مارس(آذار  21ولد نزار توفيق قباين يوم 
لعريقة الولد الثاين ضمن أربعة صبيان وبنت يف أسرة دمشقية متوسطة احلال تعيش الشهرية وا

  .من دخل معمل احللويات الذي متلكه 
التحق نزار يف دراسته الثانوية بالكلية العلمية الوطنية بدمشق اليت حاز ا على شهادة 

حصل يف السنة املوالية     ، مث انتقل إىل مدرسة التجهيز لي م1941الباكلوريا القسم األديب عام 
على شهادة الباكلوريا يف قسم الفلسفة، وكان لتأثره املبكر بأستاذه يف الكلية ) م1942(

أن قصر أمامه الدرب يف ولوج عامل الرسم بالكلمات، بعدما **"خليل مردم بك"الوطنية الشاعر
ي حدد مصريه كان مهتما برسم اخلطوط والدوائر، فهذا الرجل كما يصفه نزار هو الذ

ربطين بالشعر منذ اللحظة األوىل حني أملى علينا يف أول درس من : "الشعري، يقول عنه
  :دروس األدب هذا الكالم املصقول كسبيكة الذهب 

  خلقت هواك كما خلقت هوى هلا**  إن اليت زعمت فؤادك ملهما  
فرط يف حساسيته وحلسن حظي، أنين كنت من بني التالميذ الذين تعهدهم هذا الشاعر امل

الشعرية، فأخذهم معه يف نزاهاته القمرية ودلّهم على الغابات املسحورة اليت يسكن فيها 
إنين أدين خلليل مردم بك، ذا املخزون الشعري الراقي الذي تركه على طبقات ...الشعر

... تنا عقلي الباطن، وإذا كان الذوق الشعري عجينة تتشكّل مبا نراه ونسمعه ونقرؤه يف طفول

                                                
لتعریف بالشاعر لیس من باب ربط نزار بالنقد األكادیمي المنھجي،  وإنما إلبراز تجلی ات  في ا"الناقد"استعمل كلمة  *

الموقف النقدي لدیھ خالل كتاباتھ النثریة، لھذا سأحاول أن أعرض في المبحث إل ى مع الم تش ّكل الموق ف النق دي عن د       
ل رصد الوقفات الھامة واألساسیة في وذلك من خال. نزار أثناء مسیرتھ التي استمرت أكثر من خمسین سنة من العطاء

  . حیاتھ كإنسان وشاعر وناقد للواقعین االجتماعي والسیاسي العربي 
،  لھ دیوان شعر و كان عضوا في مجمع اللغة العربیة  1952و توفى عام  1885شاعر عربي من سوریة ولد عام   **

  . ھا دیوان علي بن الجھم بدمشق و لھ عدد من الدراسات النقدیة وحّقق مخطوطات عربیة من
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ويف يئة ... فإن خليل مردم بك كان له الفضل العظيم يف زرع وردة الشعر حتت جلدي 
   )1(..."اخلمائر اليت كونت خالياي وأنسجيت الشعرية 

يأت الظروف لرتار ليشرع يف كتابة حماوالته الشعرية، فكانت أول حماولة له مع 
ني كان مبحرا يف رحلة دراسيه على السادس عشرة، ح نوهو اب 1939الشعر يف صيف عام 

منت باخرة من مرفأ بريوت إىل إيطاليا، أين كتب أول قصيدة شعرية يف احلنني إىل بالده أذاعها 
خاصة وأن سورية كانت -بإيطاليا، وقد مسحت ظروف احلرب العاملية الثانية  امن راديو روم

، 1945احلقوق بدمشق اليت أاها عام لرتار بإمتام دراسته اجلامعية بكلية -بعيدة عن خط النار 
دون أن تذهب عنه محى الرسم باحلروف، بل ازدادت رسوخا من خالل نشره ألول إبداع 

، والذي تطلّب منه شجاعة فائقة وإقداما 1944عام " قالت يل السمراء" شعري متثل يف ديوانه
يف اتمع السوري احملافظ  جريئا،  فقد عدت أشعاره انقالبا على املفاهيم االجتماعية السائدة

القى "خصوصا والعريب عموما، وكسرا للخوف فيما يتعلق باحملرمات كاحلب واجلنس، حيث
ثورة من اجلامدين الذين يقاومون تطور احلياة وعندما رأوا أنه قد بدأ يعبر عن ضمري جيله 

. )2("والعيب أحسوا باخلطر يهاجم معاقلهم ويقتلع جذورهم فتحصنوا باألخالق والتقاليد
وكان أن واجه وهو غري املتمرس بعد  وابال من النقد الالذع والشتائم كان أقساه ما كتب 

طبع يف دمشق منذ :"بطريقة ساخرة واستهزائية، فقال" الرسالة"الشيخ علي الطنطاوي يف جملة 
سنة كتاب صغري زاهي الغالف ناعمه ملفوف بالورق الشفاف الذي تلف به 

يف األعراس، معقود عليه شريط أمحر كالذي أوجب الفرنسيون أول العهد "تةالشكوال"علب
يشتمل على وصف ما يكون بني ...فيه كالم مطبوع على صفة الشعر...باحتالهلم الشام

الفاسق والقارح والبغي املتمرسة الوقحة وصفا واقعيا، ال خيال فيه ألن صاحبه ليس باألديب 
يف مدرسة، وقد قرأ كتابه  بغين عزيز على أبويه وهو طالالواسع اخليال، بل هو مدلّل 
  )3(..."الطالب يف مدارسهم والطالبات

وإذا كان هذا الكالم ال يعرب عن حمتوى الديوان إال أنه دليل على احلقد الفين 
والشخصي النابع من خلفية سلفية موجهة، تتجاوز حمتوى األثر األديب لتشمل احلياة اخلاصة 

                                                
  . 47 - 45،  ص  1973،  منشورات نزار قباني ،  بیروت1قصتي مع الشعر ،ط. ـ قباني ،  نزار   (1)
    16،   15،  ص  1958،  دار األدب ،  بیروت  1نزار قباني شاعرا و إنسانا ،ط. ـ صبحي ،  محي الدین   (2)
  . 89،   87قصتي مع الشعر ،  ص . قباني، نزار :،  وینظر أیضا 16ـ المرجع نفسھ ،  ص   (3)
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الثانية والعشرين من عمره انضم نزار إىل السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون ويف . للرجل
حني :"، فكانت بداية مرحلة جديدة من حياته قال  عنها1945اخلارجية السورية يف أوت 

انضممت إىل السلك الدبلوماسي السوري مل أكن أتصور أن غباري سيتناثر على كل 
  . )1(..."القارات

طة مهنية حيط ا رحاله، أين عني كملحق بالسفارة السورية، مل كانت القاهرة أول حم
القاهرة يف األربعينيات "يضيع الفرصة يف دخول عامل األدب والشعر من بابه الواسع خاصة وأن

فتعرف )2(..."زهرة املدائن وعاصمة العواصم العربية وكانت بستانا للفكر والفن عز نظريه
حيث اجتمعت لديه خالل  هذه الفترة مناذج *من قريب على أعالم الشعر واألدب والنقد

شعرية كثرية كان قد كتبها يف مراحله األوىل بدمشق وبالقاهرة مجعها ديوان شعري ثان أطلق 
، برزت فيه النكهة القاهرية بشكل واضح، وهذا ما يقره الشاعر نفسه "طفولة د"عليه عنوان

وبصمات يديها ترى واضحة يف جمموعيت . جرللقاهرة علي فضل الربيع على الش:"حني قال
كان نقلة حضارية هامة بالنسبة لشعري فلقد صقلت القاهرة أحاسيسي )..طفولة د(الثانية

، فبعدما )3(..."وعيين ولغيت الشعرية وحررتين من الغبار الصحراوي املتراكم فوق جلدي 
املتمثل يف املرأة، جاءت  مرحلة انفعال باجلمال احلسي" قالت يل السمراء"كانت مرحلة 

مرحلة طفولة د لتقدم لنا نزار قباين من خالل املتأمل ملكونات هذا اجلمال يف شوق نيب ال 
  .يطلب من املرأة سوى ما يطلب العصفور عند اجلدول

الذي كان يكتب فيه "البحر"ورغم هذا التغيري يف النمط الشعري لدى نزار الشاب فإن
عة مشايخ وقرصان حتدد فيه املالحة حسب مقاييس ختتارها هي قصائده كان ملكا مو

كان املرور ممنوعا على ...يف اخلمسينيات واألربعينيات مل يكن البحر مفتوحا للمالحة: "يقول
مل يكن حبر األربعينيات سوى للحيتان ..واملواهب الصغرية واألمساك الصغرية..املراكب الصغرية

صنة يسيطرون على منافذ البحر واملوانئ، ومينعون أي سفينة الشعرية الكبرية، وسوى القرا
واحد يهددنا "فرزدق"كان أكثر من ...غريبة أن تدخل أو خترج من مياههم اإلقليمية

                                                
  . 97قصتي مع الشعر، ص . ـ  قباني ،  نزار  (1)
  . 104ـ المصدر نفسھ ،  ص   (2)

ناجي ،  أحمد راسي ،  محمد حسنین   مكاألستاذ توفیق الحكیم ،  عبد القادر المازني ،  كمال الشناوي ،  إبراھی     *
  . الخ ... ي ھیكل ،  الناقد أنور المعداو

  105ـ المصدر نفسھ ص  (3)
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مشايخ البحر يف القاهرة الكلمة الثانية من "أغرق"وبالفعل فقد . )1(..وإغراق مراكبنا..بالقتل
كشرط لنشر مقالة عن )ر(بكلمة )د(ات كلمةعنوان الديوان حني استبدل أمحد حسن الزي

إرضاًء للجمهور احملافظ الذي ختيفه " الرسالة"أنور املعداوي يف جملة"الديوان كتبها األستاذ 
  ) ")2د"كلمة

وسار نزار على هذا النهج يف الديوانني اآلخرين اللذين كتبهما يف هذه املرحلة 
 وجد نفسه بعد مرحلة القاهرة أمام الدائرة حني) م1950"(أنت يل"و) م1949"(سامبا"ومها

بكل موروثاا الفكرية، أين اكتسب نظرة موضوعية يف التعامل مع ) م1948(احلضارية التركية
الظاهرة اجلمالية يف ديوانيه السابقني، فاستطاع أن يسيطر على انفعاالته الثائرة حينما أى 

  .مرحلة من القلق كانت قد مرت ا شعرية نزار
عني نزار بالسفارة السورية بلندن لفترة ثالث سنوات استطاع خالهلا  1952ويف سنة 

عن قرب، ويغوص يف اتمع اإلجنليزي بكل خصائصه وأفكاره  ةأن يعايش الثقافة اإلجنليزي
اليت ل منها ما مكّنه من احلصول على الطمأنينة الفكرية اليت فقدها يف القاهرة ودمشق، فيطل 

اليت قال عنها ) م1960"(قصائد"ه من مدرسة احلرية اإلجنليزية مبجموعته الشعرية على قرائ
ففي الديوان انعكست احلياة اللندنية . )3("أفضل أعمايل الشعرية وأكثرها ارتباطا باإلنسان"أا

بتميز طبيعتها وسلوك سكاا وحرية أفكارها على الشاعر الذي عاد يغازل الطبيعة بعدما كان 
  .منهج كسر الطابوهات فاحتا احلواس ساحبا يف حبر احلب مثريا للمشاعر ينتهج

كما بدأت تربز خالل هذه الفترة، مالمح تشكل البعد القومي والسياسي من خالل 
اليت تسلّط الضوء على عيوب اتمع العريب وتناقضاته، فكتب املشكلة، -القصائدكتابته 

على ذلك التحول املهم الذي طرأ على املسار  كدليل بارز"خبز وحشيش وقمر"حينها قصيدة
وإذا كان قد نعم حبرية فكرية يف لندن مكنته من الكتابة اإلبداعية فإن . الشعري عند نزار

بكل ما حيمله هذا البلد من ( م1960و م1958بني عام ) الصني(مرحلة عمله الدبلوماسية ببكني 
وك اإلبداعي لديه، فرتار الطائر احلر املتنقل قد انعكست على السل) تناقض إيديولوجي مع لندن

من مكان آلخر وجد نفسه أسريا بني أسوار املدينة ال ينتقل إال يف إطار رمسي؛فشساعة الصني 

                                                
  . 09،  ص  1977سبتمبر  -9،  عدد " اآلداب "،  مجلة " السمكة تتذكر اللون األزرق . " ـ قباني ،  نزار  (1)
  . 105،  104قصتي مع الشعر ،  ص . ـ قباني ،  نزار  (2)
  . 106ـ المصدر نفسھ ،  ص   (3)
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كنت :"وحضارا وثقافتها ومتيز سكاا وتفرد عادام مل ير منها الشاعر إال القليل، يقول
ون، وكيف يغنون، وكيف يرمسون األواين أريد أن أرى الصينيني على طبيعتهم كيف يضحك

اجلميلة، وكيف يشربون الشاي باليامسني لكنين فشلت وأنا حزين جدا لفشلي، إن الشاعر 
وقد . )1("الذي ال ينعجن مبوضوعه وال يشتبك به اشتباكا يوميا، يبقى خارج دائرة الضوء

سيلة يفك ا حصاره انعكست هذه العزلة الدبلوماسية على شخصية الشاعر، فلم جيد من و
سوى العودة عرب ذاكرته وخياله إىل جمتمعه العريب الدمشقي يف حماولة حلل أسرار املرأة فيه من 
خالل تقمصه شخصية امرأة شرقية، فَيفُك عنها القيود وحيررها من عصبيات رجال القبيلة 

شعرية رائعة نشرت عام  ويعرب ا مرحلة اجلاهلية، فأنتج هذا التقمص الفريد من نوعه جمموعة
  ".يوميات امرأة ال مبالية"حتت عنوان  م1968

ليبعث يف أرض "املارد الصيين"وتشاء فرصة العمل الدبلوماسي أن يتحرر نزار من قيود
إن :"حررت االنفعال القومي والعريب والتارخيي بداخله، فكانت مرحلة العمل بإسبانيا يقول

ارخيي ال حيتمل، فتحت كل حجر من حجراا ينام خليفة، إسبانيا بالنسبة للعريب هي وجع ت
، ويف كل نافورة من منازل قرطبة صوت نووراء كل باب خشيب من أبواا عينان سوداوا

   )2(..."على فارسها الذي مل يعد..امرأة تبكي
لرسم ا"لقد امتزج بالذاكرة اإلسبانية وبالزمن العريب، فارتسمت معامل احلنني القومي يف ديوانه

أين غازل املاضي العريق يف األندلس وحتسر على ما آلت إليه ) م1966(عام "بالكلمات
وضعيتنا اليوم، خاصة وهو يقف أمام آثار أجداده من األمويني ويدرك بأم عينه ذلك اإلرث 

  .احلضاري والثقايف والديين العظيم الذي ضاع إىل األبد
الرسم بالكلمات، بعدما محل الشاعر  انتهت مرحلة العمل يف إسبانيا بنشر ديوان

جنسيات العامل خالل تنقالته املهنية والفكرية ، وبعدما وسع مدركاته النقدية حني اصطدم 
بالعامل وباملدن وباللغات والثقافات، وبعدما زار أيضا معظم البلدان ليواجه صراعا داخليا عنيفا 

استطاعت لغة : "ي من جهة أخرى، يقولبني نزار الشاعر واإلنسان من جهة ونزار الدبلوماس
وتعيد لنفسي املشطورة نصفني .. أن تقتل اللغة الدبلوماسية م1966الشعر يف ربيع عام 

                                                
  .   112، 111ر ،  ص ص   قصتي مع الشع. ـ قباني ،  نزار  (1)
  . 107ـ المصدر نفسھ ،  ص   (2)



الفصل الثالث                                        ......................... .........الباب الثاين                 
  * املوقـف النقدي واحلداثة الشعرية املضـادة عند نـزار قباين*?

 

 438 
 

الرجل (إن استقاليت من العمل الدبلوماسي كانت إنقاذا للرجل الثاين .. التصاقها وتوحدها 
ئما على القانون واليت الذي كادت تطحنه عجالت السيارات الطائشة واخلارجة دا) الشاعر

   )1() ..." هيئة دبلوماسية:(حتتمي بلوحة كتب عليها
وأمام هذا االختيار الشجاع قرر نزار عدم العودة إىل دمشق بتناقضاا السياسية 
وحكوماا اهلشه، فكان لبنان أول حمطة يستريح فيها بعد أن قضى عشرين سنة يف العمل 

دينة اليت احتضنت طفولة نزار الصبيانية والشعرية هي املدينة الدبلوماسي املتنقل، فبريوت امل
اليت علمته القراءة واحتوت كتاباته وأعطتها الشكل واللون والرائحة، عندما كان يطالع بنهم 
أشعار النخبة اللبنانية من كبار األدباء والشعراء؛فقرأ لبشارة اخلوري، وإلياس أىب شبكة، 

بني "التروبادور"، وكان يتنقل كشعراء )2(ل طراد وأمني خنلةوسعيد عقل وصالح لبكى وميشا
بسبب قصيدة  *مدا وجامعاا يلقى أمسياته الشعرية، ففي الوقت الذي لقي الشتائم يف بالده

عدت مشكلة، حيتفل به يف بريوت أين يتحول عشاق شعره إىل الكنيسة كوا أكثر اتساعا، 
هلذا مل )3(.عة األمريكية ببريوت قد غصت باجلمهورباجلام" الشابل"و"وست هول"ألن قاعة

يكن االرتباط ببريوت ارتباطا طارئا وإمنا كان ارتباط الرضيع بأمه اليت متده ثديها فيكرب 
  : يقول نزار عن هذا االرتباط.ويترعرع
إن الشاعر الذي ال يتخرج من بريوت أو ال يتشكل يف بريوت، أو ال تنشر أشعاره  "

شاعرا غري مكرس وال يصل إىل مرتبة النجومية وإمنا يبقى يف قائمة يبقى ...فيها
منذ دخلتها يف الستينيات مل تضايقين بشيء ومل تضطهدين ومل تكسر "..الكومبارس"شعراء

، إا جنة لكل شاعر أراد )4(.."باب املطبعة وتلقي القبض علي متلبسا جبرم نشر كتاب جديد
بعيدا عن التحزب والتخندق يف صف اجتاه دون آخر، وهذا أن يكون حرا يف أفكاره وكتاباته 

                                                
  . 103قصتي مع الشعر،  ص . ـ قباني ،  نزار  (1)
  .  116ـ المصدر نفسھ ،  ص   (2)

، طالب المحافظون داخل البرلمان السوري بعزلھ من العمل  1954سنة " خبز و حشیش و قمر "بعد نشر قصیدة    *
،  " اآلداب "،  مجل ة  " السمكة تتذكر اللون األزرق . " قباني ،  نزار :  یراجع . ما كتبھ الدبلوماسي و محاكمتھ على 

  . 44،  ص  1977سبتمبر  9عدد 
  . 08نزار قباني شاعرا و إنسانا، ص . ـ ینظر صبحي ،  محي الدین   (3)
 1894اللبنانیة، عدد " الحوادث"مجلة ،  " حوار مع نزار قباني" المرأة مھنتي " نزار قباني ، ." ـ فاضل ،  جھاد   (4)

  .  49،  ص  1983یولیو 
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 رحال شاعرنا الذي كان وسطا يف انتمائه اإليديولوجي بابتعاده عن اليمني السلفي أو اليسا
  .املتحزب واملتأدجل يف زمن كان على كل شاعر أن خيتار موقعه األيديولوجي يف تلك الفترة

كا تاما أن واقعيته نقدية والتزامه قومي وليس وعندما اختار نزار موقعه كان يدرك إدرا
إيديولوجيا مرحليا، وأن ثورته ثورة على العفن والظلم وعقلية العشرية ومنابع التسلّط اجلائر، 

هلذا كان شعراء الوسط . ال ثورة شعارات تدور أحداثها بعيدا عن أوطاننا بآالف األميال
مية خطا هادفا دون ارتباط سياسي مسبق، التزموا يف قصائدهم القو"وعلى رأسهم نزار قد

سياسي  هأو اجتا ةفعربوا عن الثورة بلسان حريتهم املطلق، احلرية اليت مل يقيدها حزب أو عقيد
فبعدما عرف الناس نزار العاشق والثائر  ،م1967وهذا ما ظهر جليا بعد حرب . )1(.."ملزم

جديدة؛إنه نزار الغاضب على الزمن على نظام القبيلة وسلطة املوروث، ظهر أمامهم يف حلة 
العريب، لقد كسر تلك الصفحات الدوجنوانية البلهاء اليت ألصقت به وأكد للمأل أن الشاعر 
حالة واحلالة متغرية، حيث تعامل ذا املنطق مع حميطه فأدرك واقعه بعني النقد إىل أن أصبح يف 

ية، فأضحى يؤرخ بصدق لكل نكبة تفقد واقعيته صداميا والتزامه مجاليا يشع باإلضاءات الفكر
مل ينتم إىل ..ففرض نفسه على احلكام ال ليحكم ولكن ليقاسم السلطة" الواقع املعيش توازنه

السلطة انتماء العميل وال قليل الشأن وال احملتاج وإمنا املشارك فبدأ يدخل يف الصراعات 
، فظل )2("ألبواب ألنه كان قويافكانت تفتح له ا.. العربية، ومن هذا املنطق هاجم الشيوخ

فحني بلغ املد . مفروضة تستحق الثورة ةينتفض ويثور مع كل حدث سياسي أو فاجع
السياسي يف منتصف السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات ذروته استطاع أن ينتقل من 

مل ضد التيار خالل هذا التوقيت العصيب لينتقد جوهر ما يعتربه أساسيا، وهو يف كل ذلك يع
وهذه ميزته اليت تنامت شيئا فشيئا يف ظل احلياة العربية املتشابكة حىت أصبح قادرا على ضرب 
العصب احلساس يف حلظة معينة من حياة اتمع والثقافة والسياسة، فمثلما ضرب يف بداية 

، ضرب بقوة على "أوعية الصديد"و"حبلى"و"خبز وحشيش وقمر"اخلمسينيات حني كتب
مىت يعلنون "و"املهرولون"تر احلساس نفسه يف التسعينيات، حيث أثار نفس الضجة بقصيدةالو

                                                
  . 420حركة الشعر الحدیث في سوریة من خالل أعالمھ،  ص . ـ ساعي ،  أحمد بسام   (1)
  . 74نزار قباني و الثورة العربیة ،  ص . ـ العسكري ،  صبري   (2)
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يوميات رجل "و"هجاء صدام"و "أنا مع اإلرهاب"و"من قتل مدرس التاريخ"و"وفاة العرب
  ".مهزوم

لقد كان نزار شاعرا يستهويه أن يدخل يف جدل مع املرأة فاعتربها قضية، وعلى  
وألنه كان يرى ضرورة أن خترج املرأة . "متشاة داخل عامل السياسة املستوى نفسه وألسباب

من احلرمي، حارب على مستوى ما ارتبط بعامل احلرمي وما ارتبط بعامل املشايخ غري أنه مل يقطع 
وبالتعامل مع القضية املزدوجة أعطى نزار الكثري ألمته العربية .صلته ال باملرأة وال باملشايخ

فأصبح . )1("لكنه العطاء احملكوم بفلسفات وإمكانيات وقدرات اتمع العريبوللشعر العريب و
نزار، يف تقديري، جزءا من نسيج الوعي العريب للفن والكتابة، نسيج الذاكرة اجلماعية،  نسيج 

وبعبارة أخرى أصبح جزءا من . ذاكرة الثقافة، ونسيج اللغة اليت نتحدث ا ونكتب ونفكر ا
بكل أبعاده وتشعباته، بل تعدى الواقع املعيش مبرارته يف حلظة رؤيوية هاربة إىل  الواقع العريب

متخيل ملموس ضمن عامل ال جنده إال عند الشعراء اهلاربني من واقعهم املظلم، هرب املنغمسني 
يف ذلك الواقع، ال املفصولني عنه، بعد أن عكفوا على تأمل قضايا احلياة وصياغتها شعرا مثلما 

  .زار طوال ما يزيد عن نصف قرن من الزمن فعل ن
يف انفجار السفارة العراقية *"بلقيس"غادر نزار لبنان بعد حادثة مقتل زوجته

فعلى ظهر مركب شحن سافر متجها إىل قربص تاركا وراءه بريوت األنثى ). م1981(ببريوت
مل جيده ال يف  حتترق وتغتال كل يوم عشرات املرات باحثا عن الطمأنينة، عن الثبات، لكنه

، لذلك فضل العودة إىل بريوت يف "لندن"، وال يف)سويسرا"(جنيف"، وال يف )قربص"(الرنكا"
يف بريوت عشت : "ألنه مل جيد حصانة لنفسه احلرة إال يف بريوت يقولم، 1983صيف عام 

احلصانة  بريوت أعطتين.. احلرية ممارسة وتطبيقا، ومل أعشها نظرية إيديولوجية أو بيانا وزاريا
ومع أن احلرب األهلية اللبنانية مل تنته .)2(.."كي أكون أقوى من السلطان وأكرب من السلطان 

، إال أن نزار قباين كان قد حدد إقامته الدائمة ببريوت حىت ينعم مبا وفرته م1990إال يف عام 
نشر اليت له، وحيافظ على حريته وحصانته كشاعر ويتمكن من اإلشراف املباشر على دار ال

                                                
  .زار قباني و الثورة العربیة ن. ـ مقطع من كلمة الناشر على غالف كتاب صبري العسكري   (1)

أما الزوجة األولى زھراء، فلھ منھا توفیق الذي توفى .  بلقیس ھي الزوجة الثانیة لنزار، لھ منھا ولدان عمر و زینب  *
  .و ھدباء  1973عام 

   49،  ص  اللبنانیة" الحوادث"حوار مع نزار قباني ،  مجلة " نزار قباني ، المرأة مھنتي ." ـ  فاضل ، جھاد   (2)
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وأضحى تنقله وإقامته بني بريوت ولندن والواليات . أسسها يف الستينيات واليت حتمل امسه
باملستشفى بلندن،  م1998أبريل  30إىل أن وافته املنية مساء يوم *املتحدة ألغراض عالجية

تاركا وراءه ما يزيد عن مخسني جمموعة شعرية ونثرية، ترجم العديد منها إىل لغات 
  :وكتب نزار وصيته اليت يقول يف بعض مقاطعها .أجنبية

ألن ..إنين أرغب يف أن ينقل جثماين بعد وفايت إىل دمشق ألدفن فيها يف مقربة األهل "
هكذا يعود .. دمشق هي الرحم الذي علّمين الشعر وعلّمين اإلبداع وأهداين أجبدية اليامسني

  )1(.. "الطائر إىل بيته والطفل إىل رحم أمه
وت األم اليت احتضنته فالصدمة على شعرائها وكتاا كانت أكرب من التعبري بالكلمات أما بري

  :وبعد صراع مع اللغة اليت أبت أن حتتوي تلك الفاجعة كتبوا كلمة أسطورية جاء فيها 
... فلنجلّل الدواوين اليوم بالسواد .. رحل امللك ... متوجا بالبقاء اجلميل "... 

أيها امللك على ...بات للشعراء بعد اليوم مزار حرب مقدس .. ائد ولنقم على روحه القص
  )2(."ضرحيك من حمابرنا مجيعا عبارة شكرا ألنك ولدت ، ويامسينة دمشقية 

  
  بعض أعمال نزار قباين الشعرية والنثرية  -

  
 األعمال النثرية األعمال الشعرية

 1944قالت يل السمراء ، دمشق  -

 طفولة د، القاهرة 8491 -

  1949سامبا، القاهرة  -

  1950أنت يل، القاهرة  -

 1956قصائد،  بريوت  -

 1961حبيبيت،  بريوت  -

   1963الشعر قنديل أخضر، بريوت  -

 1970 قصيت مع الشعر، بريوت -

  1971عن الشعر واجلنس و الثورة، بريوت -
 1975املرأة يف شعري و حيايت، بريوت  -

 1981ما هو الشعر، بريوت  -

ــدخول،    - ــرية ال ــب تأش ــافري ال تطل العص

                                                
  297البیروتیة عدد "المستقبل "مجلة : ینظر . أجریت لھ عملیة استبدال شرایین القلب بالوالیات المتحدة األمریكیة   *

  . 7،  ص  1082أكتوبر  30السبت 
  . 19،  ص  2257عدد ) الوطنیة(،  جریدة الخبر " تاریخ الشعر یتوقف ." ـ علي ،  ر   (1)
  والصفحة نفسھا ـ المرجع نفسھ ،    (2)
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 1966الرسم بالكلمات،  بريوت  -

 1968ات امرأة ال مبالية يومي -

  1970قصائد متوحشة،  بريوت  -

  1970كتاب احلب ،  بريوت  -

  1970رسالة حب،  بريوت  ةمائ -
 1970ال  ، بريوت  -

 1970فتح ، بريوت  -

  1972أشعار خارجة على القانون،  بريوت  -

 1977األعمال السياسية،  بريوت  -

 1978أحبك أحبك و البقية تأيت،  بريوت  -

 1978كل عام و أنت حبيبيت،  بريوت  -

 1978وت إىل بريوت األنثى مع حيب،  بري -

  1979أشهد أن ال امرأة إال أنت،  بريوت  -

  1979مواويل دمشقية إىل قمر بغداد  -

  1981هكذا أكتب تاريخ النساء،  بريوت  -

 قاموس العاشقني ،  بريوت 1891  -

  1983أشعار جمنونة،  بريوت  -

   1983احلب ال يتوقف على الضوء األمحر  -
  1983الكلمات ال تعرف الغضب  -

  1986ا،  بريوت قصائد مغضوب عليه -

  1988تزوجتك أيتها احلرية،  بريوت  -

الكربيت يف يدي ودويالتكـم مـن ورق ،     -
  1989بريوت 

  1989األوراق السرية لعاشق قرمطي  -

  1990ال غالب إال احلب،  بريوت  -

  1983بريوت
 1988مجهورية جنونستان،  بريوت  -

 1990لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي، بريوت  -

 1992بريوت حرية ال تشيخ ، بريوت  -

 1998وت  إضاءات،  بري -

   1999بريوت دمشق نزار قباين،  -
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  1991هوامش على اهلوامش،  بريوت  -

أنا رجل واحد وأنت قبيلة مـن النسـاء ،     -
  1993بريوت 

  1994اما يف مديح النساء، بريوت مخسون ع -    
تنويعات نزارية على مقامات العشق، بـريوت   -    

1996  
  
  :تشكيل املوقف يف ظل احلداثة الشعرية املضادة  –2

معامل تشكّل املوقف النقدي عند نزار قباين، أجد مـن الضـروري أن    للوقوف على  
ا اختلفت عـن احلداثـة الشـعرية    خصائص احلداثة الشعرية الرتارية اليت أعتقد أ أقف عند

فما إن استقرت القصيدة . خبلفياا النظرية ومرجعياا الغربية عند أدونيس ومن سار يف فلكه
العربية احلديثة على تبين قالب النظام التفعيلي يف مرحلة أوىل مث قالب قصيدة النثر يف مرحلـة  

متثل االجتـاه  . ريب احلديث واملعاصرثانية حىت ظهر اجتاهان أساسيان على املشهد الشعري الع
األول يف ما يعرف بقصيدة الرؤيا اليت تتحد مع التجربة الشعرية، واليت مثلتها مجاعـة شـعر،   
أمثال أنسي احلاج، ويوسف اخلال، وأدونيس، مث جاءت جتربة حممد املاغوط يف قصيدة النثـر  

ية لتتفرد باألمنوذج الشكالين ملرحلة حيث أسس ملعامل كتابة أفقية تنطلق من واقع التجربة الذات
القصيدة واملرجعيات االجتماعية والقومية والتيارات /طويلة، أما االجتاه الثاين فريبط بني النص

األيديولوجية الفاعلة على الساحة، وهو االجتاه الذي نادى بكتابة ما مساه بالقصيدة امللتزمـة،  
ينات من القرن املاضي خاصة يف سـوريا ومصـر   وقد نشط الشعراء امللتزمون إىل غاية الثمان

والعراق أمثال، البيايت، وصالح عبد الصبور، وأمحد عبد املعطي حجـازي، وأمـل دنقـل    
  . وغريهم
وبني االجتاه األول الذي مثَََّلَ احلداثة مبفهوماا الرؤيوية واالجتاه الثاين الـذي مثّـل     

ين نوعا جديدا من احلداثة الشعرية، ميكن أن يـدرج  احلداثة بآليات ثورية تقدمية، مثّل نزار قبا
كانت قصيدة الرؤيا تؤكد التجربـة الفرديـة ذات البعـد    "ضمن خانة احلداثة املضادة، فإذا

اإلنساين باملعىن األنطولوجي للصفة، وإذا كانت قصيدة الرؤية قد ظلت تعترب النص يف خدمة 
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مل صفة الشاعر املخملي الذي ينعت من طرف املعركة شعارها املفضل، فإن نزار قباين بات حي
شعراء قصيدة الرؤيا ونقادها بأنه شاعر اجلماهري الغوغاء، وينعته شعراء االلتزام بأنـه شـاعر   
الربجوازية املتخنة بالغرائز الشهوانية، والنتيجة أن نزارا نال عداء االجتاهني، وبات ميثل مبفرده 

حت حداثة نزار الشعرية حداثة ال تستمع كثريا إىل ذلـك  من هنا أض. )1("صوتا شعريا متميزاً
الصخب النظري والدعوات احلداثية اليت سادت يف النصف الثاين من القرن املاضـي، والـيت   
كانت على عالقة مباشرة باملنظومة الفكرية اليت ظلت تشتغل ضمنها الرؤيا احلداثية من خالل 

ة داخل النصوص، وفقا للتجربة الشـعرية عنـد   العمل الدائم على تفكيك العالقات اإلنساني
الشاعر احلداثي من جهة وضمن برنامج حتطيم األنساق السابقة وإعادة بناء أنساق جديدة من 

  . دون اخلروج عن فضاء املنظومة الفكرية احلداثية ذات الروافد اإلليوتية الغربية من جهة أخرى
شتغال ضـمن مسـار األنسـاق    وقد عمل نزار خالل مساره الشعري على جتنب اال

يف ) نزار(وهو ما جعل النقد احلداثي يصنف الشاعر ) نسق الرؤية/نسق الرؤيا(الكربى للحداثة
     كثري من املناسبات خارج النسقني معا، وهلذا نقول إن نزار كـان ذا أفـق حـداثي مضـاد

األخـرى  للحداثتني معا، استطاع أن يؤسس مساره احلداثي املضاد وأن يـورط احلـداثات   
أعتقد أن نـزار كشـاعر   :"... حيث يقول *ويضعها يف مأزق وضحه الدكتور جنيب العويف

فعل كثرة كـثرية مـن   . حداثي يورط احلداثة واحلداثات واحلداثيني ويضع اجلميع يف مأزق
الشعراء العرب على توايل العقود الزمنية الشعرية، تعاملوا مع الشعر واحلداثة الشـعرية بنوايـا   

ة ومبرجعيات وخلفيات مستحضرة سلفا، فكان هناك مشروع نظري ومجلـة مبـادئ   مسبق
نظرية هي اليت تؤهل للدخول يف محى احلداثة، مث جيهد الشاعر نفسه من أجـل أن يصـوغ   

هذا يف تصوري، هو الذي .نصوصا على مقاس تلك املشاريع واملبادئ األولية املوضوعة سلفا
ة احملسوبة على احلداثة، وخنق فيها بعض مكامن احليوية أجهز على كثري من النصوص الشعري

واحلرارة، وهو ما انتبه إليه نزار قباين بطريقة عفوية وتلقائية، ولكنها طريقة معـززة كـذلك   
بثقافة أدبية ولغوية وتارخيية رفيعة، فحرر جتربته الشعرية من كثري من املسوح الثقافية واألقماط 

رية واازية، هلذا كانت نصوص نزار الشـعرية عاريـة وتلقائيـة،    املعرفية والطقوس االستعا

                                                
،  ن دوة اآلداب ،  إع داد وتق دیم عب د الح ق لب یض ،        " نزار قب اني والحداث ة الش عریة المض ادة    ." مخافي ،  حسن  - (1)

  . 82،  ص  1998،  نوفمبر ،  دیسمبر،  بیروت  12/  11مجلة اآلداب ،  عدد 
  .ناقد وأستاذ محاضر بكلیة اآلداب بالرباط    *
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هلذا كثريا ما رفض نـزار حتديـد   . )1("وتدخل يف إطار ما مساه بعض النقاد بالسهل املمتنع 
مفهوم دقيق للحداثة ألنه يعلم أن التنظري لألفق الشعري سوف يبعد مسار الشعر عن الـذوق  

رثرة أيديولوجية عقيمة، فهو ال يؤمن باحلداثة ضمن منظومة العريب العام، وجيعل من القصيدة ث
فكرية معينة وإمنا يتطلع دائما حنو احلداثة الشعبية ال احلداثة النخبوية، ألن احلداثـة الشـعبية   

ميكنها أن ختترق وتتواصل مع الناس وتصبح جزءا من الفلكلور الشعيب، مارسيل خليفة وزياد "
يت وجدت مفتاحها الشعيب، واكتشفت املعادلة اليت جتمـع اخلـاص   الرحباين ميثالن احلداثة ال

هذا على الصعيد املوسيقي، أما على صعيد الشعر، فـإن  "... الدراويش"والعام واالنتلجنسيا 
حممـود  .حممود درويش و مظفّر النواب ميثالن احلداثة الشعرية اليت وجدت مفتاحها الشـعيب 

جدار اجلماهري، ويزرع الثورة الفلسطينية يف كل بيت  درويش استطاع مبوهبته الفذة أن خيترق
ومظفّر النواب استطاع هو اآلخر أن يكتشف مفتاح احلـزن العـريب   . من اخلليج إىل احمليط

إذن احلق ليس على احلداثة وإمنـا  . ويقرع أجراس الثورة والغضب يف ليل املدن العربية النائمة
تستطيع أن تضـيء، أن تشـعل دم اجلمـاهري ، أنّ    على احملدثني، احلداثة اليت تستحق امسها 

  .)2(..."حترضها
وأعتقد أن هذا املوقف عند نزار هو الذي جعل آلة اخلطاب النقدي النخبوي احلداثي     

يف الستينيات والسبعينيات تعمل جاهدة على إقصاء الدور الريادي الذي لعبة نـزار قبـاين يف   
النتيليجنسيا، خاصة وأن سلطة النص الشعري املتضـمنة  الشعرية العربية احلداثية من منظور ا

للموقف من الواقع االجتماعي والفكري والسياسي كثريا ما تستمد من مجلة عالقاا باخلطاب 
 -مث إن نزارا مل يكن يكتب . النقدي املوجه جبملة من الروافد الفكرية واأليديولوجية املرحلية

اخلاضعة لإلبداالت واألنساق املكرسة لواجهة احلداثـة،  ضمن فضاءات احلداثة  -يف تقديري
النقد األكادميي خيضـع يف العمـوم   "حني اعترب أن *وهذا ما ذهب إليه الدكتور حسن خمايف

موعة من املعايري، فهو نقد عالم ألنه يستجيب للنظرية النقدية أكثر مما يستجيب حلاجيـات  
لعريب إىل نقد حتليلي ال يبحث يف جتليات املفاهيم النقدية ولذلك فإننا حباجة يف العامل ا. النص

                                                
  . 87،  86،  ندوة اآلداب،  مجلة اآلداب ،  ص ص " نزار قباني والحداثة الشعریة المضادة." العوفي، نجیب  - (1)
،  ص ص  1993،  منشورات نزار قباني ،  الج زء الث امن بی روت    1األعمال النثریة الكاملة ،ط. قباني ،  نزار - (2)

437  ،438 .  
  .المغربناقد وأستاذ جامعي بكلیة اآلداب مكناس ، . حسن مخافي   *
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فإذا أعطينا األولويـة للـنص   .يف النص الشعري، بل عن جتليات هذا النص يف املفاهيم النقدية
وحاولنا على األقل أن نوفق بني ما تعلمناه من مفاهيم ومناهج هي يف جمملها غربيـة، وبـني   

ميز خبصوصيته احململة بثقافة وتاريخ خاصني، فإننا لـن  النص الشعري العريب احلديث الذي يت
نقصي أي شاعر عن البحث األكادميي، وعن النقد بصفة عامة، فاعتماد النقد العـريب علـى   

ويفهم من هذا أن مواقـف نـزار   . )1("املناهج واملفاهيم املتصلبة واملتخشبة جعله نقدا معياريا
تينيات والسبعينيات هي اليت جعلت مثل هـذا النقـد   قباين من أنساق احلداثة العربية يف الس

املعياري املوجه خيتار مواضيعه بعناية، ويقصي نزار قباين من مدار احلداثة، وقد عبر الشاعر عن 
 شأما دراوي..دراويش األمس انقرضوا .. صدامي مع الدارويش مستمر :"...هذا الصدام قائال

يرفعون كذبا الفتات اليسار، ويستعملون تعابري احلداثة اليوم فهم يلبسون املالبس التقدمية، و
ألم حركة ضد العقل ...هؤالء الدراويش سينقرضون أيضا...والتجاوز والواقعية االشتراكية

وضد املدارك وضد طبيبعة األشياء وضد أنفسهم، إم منعزلون متاما عن العـامل اخلـارجي،   
كأهل الكهف، لغة ال يفهمها أحـد، وألـم    وساحبون يف منطقة انعدام التوازن ويتكلمون

حماصرون ويف حالة استالب كامل ألن عملتهم الشعرية غري صاحلة للتداول، فإم يطلقـون  
  .)2("النار على الشمس   ألن الشمس هي فضيحتهم

فإذا عدنا إىل مرحلة املد احلداثي يف الشعرية العربية يف الستينيات والسبعينيات نـدرك  
كادميي قد تعامل مع التجربة الرتارية احلداثية  بكل حتفظ واحتراز ألن أمساء أخرى أن النقد األ

أمثال السياب وعبد الصبور، وأدونيس، و اخلال و غريهم قد طبقت توصيات النقد املنـهجي  
واألكادميي وخضعت لسلطته بامتياز، باإلضافة إىل أن هذا النقد ذاته قد ارتبط علـى مـدى   

النقـد العـريب، أو   "هلذا يصرح نزار بأن. اب أيديولوجي وفكري موجهخط تعقود بقناعا
غالبيته هو إفراز قبلي مرتبط بالغريزة واالنفعال، أكثر مما هو مرتبط بالبصر والبصرية، النقـد  
بصورة عامة يف العامل العريب مذحبة ككل املذابح السياسية والطائفية يستعمل فيها أخطر أنواع 

د أن يتصور أحد أننا مع الثبات ولكننا لسنا مع التسيب واالنفكاك التام عن ال أري...األسلحة

                                                
   88،  ندوة اآلداب،  مجلة اآلداب ،  ص "نزار قباني والحداثة الشعریة المضادة . " مخافي، حسن   (1)
  . 240ضمن كتاب جھاد فاضل ،  قضایا الشعر الحدیث ،  ص . نزار ،  قباني  -  (2)
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إن احلداثة ال تعين أبدا أن نرمي كل مالبسنا يف البحـر،  . كل شيء حبجة التخطي والتجاوز
  .)1("ونبقى عراة، إمنا احلداثة أن تكتشف دائما طريقة جديدة للسباحة يف حبار جديدة

ق لرتار يقر الدكتور جنيب العويف  األسبقية الزمنية واإلجرائيـة  وبناء على املوقف الساب
نادرا ما كان "للكتابة احلداثية املتضمنة املوقف احلداثي من الواقع واتمع عند نزار قباين، ألنه 

يلتفت إىل التجربة الريادية لرتار قباين، وذلك نظرا إىل منط االستعمال والتوظيـف الشـعري   
فمثال إذا كان شاعر كالسياب قـد حـاول أن   . ان يتبعه نزار يف هذه املرحلةاللغوي الذي ك

حيقق للقصيدة العربية احلديثة أرضية جديدة يدخل فيها أغراسا متعددة، و يطعمها مبرجعيات 
عربية وتراثية وغربية وأسطورية، فإن مزية نزار قباين يف هذا اال وبادرتـه األوىل يف هـذا   

يثي، تكمنان يف حماولته حترير اللغة الشعرية من طقوسها الكالسـيكية القدميـة،   املشهد التحد
وضخ دماء جديدة يف املعجم الشعري، وتوظيف هذا الشعر ألجل اختراق بوابـات كانـت   

، وميكن الوقوف على كالم العويف مبجرد مراجعة أول ديوان شعري لرتار )2("موصدة من قبل
، والذي أثار إشكاالت ثقافية "م1944قالت يل السمراء، دمشق "يف األربعينيات واملوسوم بـ

واجتماعية داخل الوطن العريب، خاصة عندما تصدى له الشيخ علي الطنطاوي يف عدد شـهر  
طبع يف دمشق كتاب صغري زاهي : "من جملة الرسالة القاهرية، حني كتب قائال م1946مارس 

به علب الشكوالته يف األعراس، معقـود   الغالف ناعمه، ملفوف بالورق الشفاف الذي تلف
عليه شريط أمحر كالذي أوجب الفرنسيون أول العهد باحتالهلم الشام، فيه كالم مطبوع على 

يشتمل على وصف ما يكـون  ...صفة الشعر، فيه أشطار طوهلا واحد إذا قستها بالسنتمترات
يال فيه، ألن صـاحبه لـيس   بني الفاسق والقارح والبغي املتمرسة الوقحة وصفا واقعيا، ال خ

  .)3("باألديب واسع اخليال 
كان يرتكز على النقـاط   -بعد قراءته طبعا -والواضح أن نقد الشيخ الطنطاوي للديوان 

  :اآلتية
  .جتاوز نزار السائد املبتذل، وتطلّعه حنو املمكن  -
 .فرادة الديوان اللغوية والتطلّع حنو الشكل اجلديد  -

                                                
  .  231ضمن كتاب جھاد فاضل ،  قضایا الشعر الحدیث ،  ص . نزار ،  قباني  -  (1)
  . 89ندوة مجلة اآلداب ،  ص . العوفي ،  نجیب  - (2)
   270،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  جزء . قباني ،  نزار : الطنطاوي ، علي،  نقال عن-   (3)



الفصل الثالث                                        ......................... .........الباب الثاين                 
  * املوقـف النقدي واحلداثة الشعرية املضـادة عند نـزار قباين*?

 

 448 
 

 .لوج احملظور فيه إعادة قراءة التاريخ، وو -
يف الكتاب مع ذلك جتديد يف حبور العروض خيتلط : "وقد أقر الطنطاوي ذا حني قال

فيه البحر البسيط، والبحر األبيض املتوسط، وجتديد يف قواعد النحو ألن الناس قد ملّـوا  
رفع الفاعل ونصب املفعول، ومضى عليهم ثالثة آالف سنة وهم يقيمون عليه، فلم يكن 

1(.."من هذا التجديد بد( .  
قالـت يل  (ويؤكد الدكتور جنيب العويف أن االشكاالت اليت خلفها ديـوان نـزار األول  

ما هو إال دليل قاطع على الثورة الشعرية احلداثية اليت خلقها يف القصيدة العربيـة يف  )السمراء
د كتبت بعد، وهذا مل تكن النصوص الشعرية احملسوبة على احلداثة العربية ق)1944(فترة زمنية

: ما يفسر ظهور مالمح املشروع احلداثي الرتاري الذي حصره يف نقطـتني أساسـيتني مهـا   
اقتحام نزار للمحظور أو املمنوع واملسكوت عنه داخل الوجدان العريب؛فقد اختذ املرأة حمورا "

الشـعراء   وموضوعا لشعره بطريقة حديثة ومغايرة لألساليب والرؤى واألمناط اليت تعامل ا
السابقون قليال لرتار قباين، والذين كانوا حييطون به زمنيا، فقد اخترق جسد املـرأة اختراقـا   

يف  ءجريئا، وأدخل شيمة اجلنس بطريقة صرحية، لقد حقـق أوال هـذا االهتمـام اجلـري    
لبنـان،  (األربعينيات، وبداية متلمل ونشوء جيل جديد من الشبيبة خاصة يف منطقة  الشـام  

إضافة إىل نشوء وسط جامعي وهو األمر الذي أدى بالتدرج إىل نوع من القطيعة مع ) سوريا
  .أجيال سابقة

والعامل الثاين الذي يضع أيدينا على مفاصل احلداثة عند نزار قباين هو خلخلته لبنية الـنص  
الشعري اليت كانت سائدة يف تلك الفترة فقد وظّف ألول مرة لغة شعرية مل تكن حتتـل أدىن  
مكانة بالنسبة إىل النص الشعري السابق، أعين لغة الشارع، والالفت للنظر أنـه يف جتديـده   
وتطويره للمعجم الشعري اللغوي، مل يكن يستبقي تلك الكلمات على حاهلا، بل كان يعيـد  
إنتاجها شعريا بإدخال كلمات ومفردات اجتماعية متداولة عامية ودارجـة علـى النسـيج    

مفردات شعرية، وهنا يكمن الدور اهلام الذي قام به نزار قبـاين علـى    الشعري، وجيعل منها
   )2(."صعيد جتديد اللغة الشعرية

                                                
  . 271، 270،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  جزء . قباني ،  نزار:  الطنطاوي ، علي،  نقال عن -  (1)
  . 91،  90ندوة مجلة اآلداب ،  ص . جیب العوفي ،  ن -  (2)
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ويؤكد الدكتور صالح فضل الفكرة السابقة عند العويف، حيث اعترب أن احلسـية الـيت   
التمسها عند نزار قباين يف كتاباته ومواقفه هي امتداد لتلـك اليقظـة الرومانسـية ودعـوة     

تراف باجلسد اإلنساين كآلية من آليات الوعي يف القرن العشرين، وقد متظهر املشـروع  لالع
مبدى قدرا على التعبري عـن  "احلداثي هلذه الكتابة من الناحية األسلوبية متظهرا وظيفيا ارتبط 

فهـي  . روح العصر اجلديد وحتديث احلساسية اجلمالية له، ومواجهة احملرمات املتراكمة فيـه 
ربة ثورية إنسانية إىل حد كبري تقاوم احلس اخللقي املزدوج بني السـر والعالنيـة يف   بذلك جت

عاملنا العريب، لتضفي عليه قدرا من التماسك واالنسجام، وتعد اسـتجابة متفاعلـة ملوجـة    
   )1(..."املواجهة الواقعية للمتغريات اجلديدة يف احلياة والفنون 

ية احلداثية اليت ظلت تبتعد عن االختالط باملواطن العـريب،  هلذا كثريا ما رفض نزار النخبو
  :من خالل كتابات تتعاىل فيها عن قصد على اجلمهور العريب يقول

وال يعرب عن أفراح ..وال يقنع أحدا... يصعب أن أتصور شعرا عربيا حديثًا ال خياطب أحدا "
أمـا  ..يثبت أنه حي..شري ماإن صوت الشاعر البد أن يصطدم جبدار ب. وال عن أحزان أحد

إن مشـكلة  . الصوت الذي ال يصطدم بشيء، فهو ليس سوى حشرجة لغوية ال صدى هلـا 
احلداثيني أم مل يكتبوا رسالة حب واحدة ألي مواطن عريب، فكيف يريدون من الشعب أن 

   )2("حيبهم إذا كانوا جيهلون أدب املراسلة ؟
حتديد شروط احلداثة يف الشعر انطالقـا مـن    وبناء على هذا ذهب نزار قباين إىل درجة

ضرورة مراجعة التراث مراجعة واعية ومسؤولة، لنستفيد منه بدل احلكـم عليـه بـاملوت    
خطأ كبري أن نتصور أن احلديث لكي يكون حديثا البد له من ارتكـاب  : "واالندثار، يقول

مقربة أو مذحبة ال ينجـو  جرمية قتل ضد السابق له زمنيا، فمثل هذا التصور سيجعل التاريخ 
إن احلداثة طابور طويل جدا يقف فيه الشعراء يف أمكنتهم اليت حيـددها  . منها يف النهاية أحد

التاريخ، والشاعر العظيم ال يأيت من العدم وال من املصادفة، فاملصادفات قد حتدث على طاولة 
أنه عظـيم أو حـديث أو    القمار، ولكنها ال حتدث يف الشعر، وليس الشاعر هو الذي يقرر

خطري، فعظمة الشاعر أو حداثته أو خطورته يقررها الوجدان العام، وحتكم فيها حمكمة شعبية 

                                                
  . 39،  ص  1995،  دار اآلداب ، بیروت 1أسالیب شعریة معاصرة ،ط. فضل ،  صالح  - (1)
وأنا ،  أطول قصیدة اعتراف،   .. نزار : قباني ، نزار حوار أجراه معھ الصحفي والناقد مفید  فوزي ضمن كتابھ – (2)

  .  129،  128،  ص ص  1999القاھرة  الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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ال تقبل الرشوة، وال االبتزاز، هذه احملكمة الشعرية الشعبية هي وحدها اليت تستطيع أن تأخذ 
باملائة من شعراء احلداثة الشاعر إىل اد أو تأخذه إىل السجن، وعلى هذا األساس فإن تسعني 

  . )1("سيذهبون إىل السجن
ويؤكد نزار يف مناسبات عديدة على ضرورة ربط التجربة الشعرية احلداثية بالتراث ربطا 

مع روح التراث من خالل إدراك الـوعي اجلمـايل والثقـايف     مفكريا إجرائيا مباشرا، ينسج
كلّ الـوالدات  : "لشكل واملضمون يقولوالفكري فيه، وليس اجتراره والعمل على متثّله يف ا

الشعرية احلديثة متت نتيجة عملية قيصرية، ما من شاعر ولد والدة طبيعية وخرج مـن بطـن   
التراث، الطفل الشرعي هو الذي يتغذى من أم يعرفها وينتسب إىل أبويني معروفني وحيمـل  

ال إنين أكتب القصـيدة  من ق...مكونات التراث، مث يترعرع يف بيئته ككل األطفال الطبيعيني
وحدي؟ أشعر بأن عشرة آالف شاعر يكتبوا معي، من طرفة إىل احلطيئـة إىل أىب متـام إىل   

الشاعر الذي ينسجم مع روح التراث ويتمثله يتجه رأسا إىل وجدان القارئ ... املتنيب وشوقي
هـذا  ...اجلمهور أما الشاعر الذي يعتمد على الصراعات والبدع املستوردة فإنه يسمم. العريب

  . )2("الشعر يرفضه القراء
ويرفض نزار أن تكون التجربة الثقافية وحدها سبيل الشعر وأن قـراءة اآلثـار الغربيـة    
واحتواءها وحماكاا شعريا يقود الشاعر إىل دخول عامل احلداثة الشعرية، فالتجربـة الثقافيـة   

نبقى دائمـا يف  )الغربية(غم اطالعنا عليهاالعربية ختتلف كثريا عن التجربة الثقافية الغربية، ور
إن جممـوع التـراث مـن    "حاجة إىل احتواء جتاربنا الفكرية واإلبداعية املشرقة عرب التاريخ، 

احلالج واملتنيب واملعري، يشكل را له ضفاف، الفكر العريب له مالمح، والشعر العـريب لـه   
قول؟فهو ال يستقي من مياه التـاريخ وال  مالمح، ما نقرأه مما يسمى بشعر السبعينيات، ماذا ي

فما دام هو فوضـى فكيـف سينشـئ    :أما املستقبلية اليت يدعيها .هو انعكاس هلموم احلاضر
   )3(".مستقبال؟

ويفهم من املواقف السابقة املشكّلة للحداثة الرتارية املضادة، أن نزار ال يرفض التراث وال 
رفض التجارب الثقافية الغربية، وال يدعو إليها أيضا، يدعو إليه يف الوقت ذاته، كما أنه ال  ي

                                                
  . 242قضایا الشعر المعاصر ص . حوار أجراه معھ الناقد جھاد فاضل ضمن كتاب . نزار،  قباني  - (1)
  .116مطارحات في فن القول ، ص . حوار أجراه معھ الناقد محي الدین صبحي ضمن كتاب . قیاني ،  نزار - (2)
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وإمنا يدعو إىل ضرورة ولوج عوامل الكتابة انطالقا من حتديث الذات املبدعة أوالً، وال يستقيم 
هذا يف الفكر الرتاري إالّ بتمثل هذه الذات وربطها بالتجربة الثقافية عرب مراجعـات واعيـة   

الثقافية الغربية اليت ال تعين بالضرورة االنكفاء عن حتقيق األنا  للتراث مث االنطالق حنو املصاهرة
مـن هنـا   . املبدعة، والتماهي أمام اآلخر الغريب، ومتثل آلياته اإلبداعية يف الشكل واملضمون

رفض نزار منط احلداثة االستعراضية اليت فرضت على الذوق العام جراء احملاكـاة والتنمـيط   
إن االستعراضية ليست مهََا من : "والثقافية لدى اآلخر الغريب يقولواجترار التجارب الفكرية 

مهومي، وليس يعنيين مطلقا يف زمحة من يلهثون للحصول على بركة احلداثة، أن أكون أحـد  
هناك من يشتغلون على احلداثة وال يتكلمون وهناك من ال يشتغلون علـى احلداثـة   .الالهثني

إم كانوا يتعشون مع نازك املالئكة عندما كانت تكتب ويعقدون مؤمترا صحفيا يقولون فيه 
كل ذلك أورده ألقول أن مدعي احلداثة كثريون، حىت صارت احلداثة كما ...قصيدة الكولريا

أريدك أن تقول يل مـا هـي؟ مـا هـي        ... سبق يل وذكرت، إشاعة نسمع عنها وال نراها
ال أريد تعريفا هلا يف املطلق، أريد منوذجا ...مرتكزاا ؟ ما هي مواصفاا؟ ما هي خصائصها؟

أريد نصا حداثويا يستطيع أن يتفاعل مع الذوق العريب العام، ويثري الدهشة، ويغطي . علمانيا
مهوم الناس يف هذا الوطن على صعيد الثرثرة األيديولوجية ومزايدات املقاهي الثقافية، هنـاك  

ال تنـدهي مـا يف   .. مـا يف حـدا  ...(رضكالم كثري عن احلداثة ولكن ميدانيا وعلى األ
  .)1(..."كما تقول مطربتنا فريوز...)حدا

وأصل إىل القول بأن نزار قباين قد استطاع يف قراءته إلشكالية احلداثة على الساحة العربية 
أن خيلق يف كتاباته الشعرية على مسار مخسني سنة من العطاء نوعا من التطابق الـذكي بـني   

ية كرؤيا وتشكيل ال ميكن جتنبه يف بناء التجربة الشعرية ووعي املـوروث  وعي احلداثة الغرب
ومن خالل هذا الوعي املزدوج . العريب، وقراءة الواقع االجتماعي والسياسي قراءة موضوعية

رسم نزار قباين أسئلة حداثته املضادة اليت احتوت مواقفه من الكتابة والتشكيل الشعري، ومن 
ظهراته وهذا ما يربر الوصلة االجتماعية والسياسية يف شعره ويف نثره على الواقع املعيش بكل مت

واليت تشكلت يف ملمح أساسي من مالمح احلداثة املضادة عند نزار هو ملمح املـرأة،  . السواء

                                                
،  428،  ص ص  1993،  منشورات نزار قباني ،  بیروت 8، ج 1األعمال النثریة الكاملة ، ط. قباني ،  نزار -  (1)
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تكمن شجاعة نزار، إذ مل يكن حيفل جبربوت  السلطة النقدية، بل راح يشتغل من خالل "وهنا
يعا، فالشعراء العرب احملدثون كانوا كلهم حيسون بعمق هذه املأسـاة،  ثيمة رهيبة تسكننا مج

فلم يكن يسمح هلم بأن يتغزلوا باملرأة كامرأة باعتبار أن هناك إرهابا نقديا وفكريا يسـكنهم  
ولذلك كانت املرأة حتضر بتالوين وأشكال خمتلفة فهي تارة رمز للوطن وتـارة  . من اخلارج

ميثل نوعا من الكبت الباطين الذي يعانيه الشعراء العرب احلـديثون   وهذا. رمز لقضية قومية
دون استثناء من السياب وصالح عبد الصبور والبيايت إىل حممود درويش، هنا كان نزار قباين 
شاعرا حداثيا حىت النخاع، إذ مل يكن يعبأ ذه األنساق، واشتغل بوضوح وبعمق يف ثيمـة  

جند يف الفترة األخرية العديد من شعراء مـا بعـد احلداثـة     هلذا.كان يتخوف منها الكثريون
يشتغلون ضمن الرؤية اإليروتيكية للمرأة، وكأننا ؤالء الشعراء قد فطنوا إىل أن الشعر العريب 
قد ضيع زمنا جتاهل فيه األجساد وتلك اللغة اجلميلة اليت سبق أن ابتدعتها عبقرية نزار قبـاين  

  . )1("الشعرية والفنية 
ويف تقديري أن الثقافة العربية وهي يف فوضى احلداثة الشـعرية وتعميماـا يف مرحلـة    
الستينيات والسبعينيات مل تستطع أن تدرك ملمح احلداثة املضادة عند نزار قباين حـني قـرر   
الكتابة عن املرأة بعيدا عن هذيان التجريد وفوضى ألغازه، ألا ظلّت حتت وطـأة األنسـاق   

يسألون ملاذا : "كادميية اليت تعترب الكتابة عن املرأة كتابة من الدرجة الثانية، يقول نزارالنقدية األ
وملاذا ال أكتب عنها؟ هل هنـاك خارطـة   : أكتب عن املرأة؟ وأجيب مبنتهى الرباءة والبساطة

واملناطق احملظـورة الـيت ال يسـتطيع    . مرسومة حتدد للشاعر املناطق اليت يسمح له بدخوهلا
وإذا كان هناك خارطة من هذا النوع فمن هو الذي رمسها؟ هل هم ذكور القبيلة ... هلادخو

فأنا مسـتقيلٌ  .. الذين يعتربون األنثى عارهم يف الليل وذلّهم يف النهار؟ إذا كان األمر كذلك
من قبيليت ورافض لكل موروثاا، وأنا حني أرفض فكر قبيليت ومواقفها األرثوذكسـية مـن   

   )2(."ين ال أومن أصال مبماليك تعترب األنوثة عارا والنساء مواطنات من الدرجة الثانيةاملرأة، فأل
وقد دعا نزار قباين بعد إدراك قضية املرأة كملمح من مالمح احلداثة املضادة، إىل تفعيـل  
آليات الرفض االجتماعي رغبة يف التغيري والتجاوز واخللق، وجتسيد هذا يف مواقفه النثريـة أو  

                                                
  . 90،  89ندوة مجلة اآلداب ،  ص ص . المومني ،  رشید  -  (1)
  . 365،  364،  ص ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (2)
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حداثة جمنونة، حداثـة مشـردة   "لشعرية على حد سواء، حيث أضحت حداثة نزار املضادةا
تبحث عن حب يكشف سرا من أسرار وجودنا وفكرنا، إا تارخينا، إا روحنا وما يهـدد  
روحنا، إا املختلف يف أوضاع احلداثة املتشاة، إا حبث دائم لدفع هذا الضغط الذي ميارس 

على أحالمنا، لقد خلق نزار قباين صدعا على مستوى العالقة بـني الـذات   لتقنني سلطاا 
والقوانني االجتماعية واألخالقية والسياسية، فإن رمست مناذج أدونيس وأنسي احلاج والسياب 
وعبد الوهاب البيايت يف اخلمسينيات قوانني التضاد واالختالف والصـراع والصـدمة علـى    

اين حقّق بشكل عنيف الصدمة االجتماعية يف اتمع العـريب يف  املستوى السياسي فإن نزار قب
تلك احلقبة، لقد خلق وظيفة إشكالية مباشرة أمام الثقافة االجتماعية، وقد زعـزع مفهـوم   

وميكـن  . )1("التقنني العاطفي الذي مارسه وعي جمتمع بالكامل وذلك من خـالل مسـاءلته  
  : االجتماعية يف حداثة نزار فيما يأيت الوقوف على املوقف اإلجرائي من هذه الصدمة

حيث الحظ نـزار  :الثورة على النظام اهلرمي والسلطوي داخل بنية اتمع العريب  –أ 
نظـام  "أن تغيري مسار اتمع يبدأ من تغيري نظام األسرة، ألن نظام العائلة يف اتمع العريب هو

،  ويف ظل هـذا  )2("ز الرئيسي واألولهرمي يقوم على السلطة والعنف وحيتل األب فيه املرك
ال أبـالغ يف  "التسلط األبوسي املتوارث جند أن املرأة هي أكثر أفراد العائلة واتمع اضطهادا، 

حـىت  -قويل أنه من املفجع أن يولد اإلنسان أنثى يف جمتمعنا، إنين ال أعرف جمتمعا يف العامل 
ومهما حاولت إخفاء هذا . يف اتمع العريب وضع األنثى فيه مثل وضعها -اتمعات البدائية

من هنا حرر نـزار موقفـا   . )3("الواقع أو تربيره فاحلقيقة بارزة أمامنا وهي تصفعنا كل يوم
حداثيا مضادا من واقع املرأة، حيث ربط احلركية اإلبداعية  احلداثية حبرية املـرأة وحداثتـها   

مواطنا خارجا عـن القـانون، وتصـبح     يف جمتمع كهذا، يصبح شاعر احلب: "أيضا، يقول
القصائد اليت تتناول العالقات احلميمية بني الرجل واملرأة فضيحة علنية، لقد كنت أعرف سلفا 
رأي منذ بدأت أشتغل ذه املادة املتفجرة اليت هي شعر احلب، أن أصابعي سـتحترق، وأن  

راوي العطـش وامللـح   ثيايب ستحترق وأنين سأطرد خارج املدن اليت متضغ كاجلمل الصـح 
                                                

،   13471،  جریدة الریاض الیومیة ،  العدد " نزار قباني الشاعر المتمّرد ،  الشاعر المجنون." علي ،  بدر -  (1)
،  نقال عن موقع الجریدة على الواب والوصلة كاملة  2005ماي  12المواقف لـ  1426ربیع الثاني  4لیوم الخمیس 
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لقد كان االلتحام مع اتمع يضع احلب يف قائمة احملرمات واملمنوعـات  ... وأشواك الصبار
والذي زاد من ضراوة االلتحام أنين ظهرت على الورق بوجهي الطبيعي ومل أجلأ . أمرا حتميا

ربا صليبية مـع  إن شعراء الغزل احلسي يف أوروبا ال خيوضون ح... إىل األصباغ واملساحيق 
جمتمعهم كما خيوضها الكتاب العرب والسبب هو أن نظرة جمتمعام إىل احلـب واجلـنس   

إن شاعر احلـب يف  ... أخذت حجمها الطبيعي، ومل تعد ورما سرطانيا كما هي احلال عندنا
جدا، ويغني يف غابة يسكنها األشـباح   ءبالدنا يقاتل فوق أرض وعرة ويف مناخ عدائي ردي

، وقد فصل نزار قباين يف هذا املوقف يف الكتاب الواحد والثالثني ضمن أعماله )1("فاريتوالع
وال خيتلف املوقف النثري ". املرأة يف شعري وحيايت: "الذي محل عنوان) 7ج(النثرية الكاملة 

عند نزار من ملمح املرأة ضمن احلداثة املضادة عن املوقف الشعري فكل كتاباته عـن املـرأة   
بوضوح اخللفية الفكرية والثقافية واحلضارية اليت تعامل ا نزار مع عامل املرأة، فنقرأ له  تعكس

  : دعوات للثورة والتحرر واالنعتاق من سلطة اآلخر ومن هرمية اتمع يقول
  ..أحبك أن تثوري ! ...ثوري 

  ثوري على شرق السبايا والتكايا والبخور
  هم الكبري ثوري على التاريخ، وانتصري على الو

  ال ترهيب أحدا فإن الشمس مقربة النسور 
   )2(ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير 

  
  مراجعة املوروث اخلامل تفعيله  –ب 

راجع نزار يف امللمح الثاين من مالمح احلداثة املضادة قضية التراث، وبالرغم من أن نـزارا  
بداله، فإنه يدعو يف الكثري من مواقفه ويف مل يرفض التراث ومل يدع إىل هدمه وجتاوزه أو است

كتبه النثرية إيل ضرورة مراجعة التراث وتفعيله، انطالقا من إخضاعه لنقـد إجرائـي بنـاء    
فقد أدرك أن اتمع العريب هو جمتمع تسيطر عليه ذهنية املاضي وحتبس عنه كل . وموضوعي

والتعبري والكتابة، وتقيـده بأمنـاط   أشكال التالقي والتطور واالنفتاح على أشكال يف احلياة 
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أنا شاعر أريد أن أغير وحني أواجـه  : "فكرية وتشكيلية مل يشارك هو يف إبداعها يقول نزار
عصرا ال يريد أن يتغير أصطدم، ألن الشعر سلوك صدامي، إن القناعات القدمية عبـارة عـن   

اإلرثيني باألدباء املسترحيني، ألم  ، وقد نعت نزار األدباء)1("أوثان وأنا أريد أن أحطم األوثان
مل يستطيعوا أن يفعلوا اخلامل من التراث ويدجمون يف احلركية اإلبداعية وفقا ملتطلبات احلداثة 

  :املضادة يقول
إنه األدب الذي نشف الزيت من مفاصـله  .. أكتب لكم عن األدب املستريح يف بالدنا"

ما هو موقفنا مـن  . دب الذي نسي غريزة املشيوتصلّبت عضالت احلركة يف قدميه، إنه األ
األدب الذي ال ميشي؟ إنه موقف احلياة نفسها من كل كائن يتوالد، موقف اتمع من كـل  

مث ...اإلمهـال  ...عضو ال ينتج، موقف صاحب األرض من كل شجرة ال تثمـر يف حقلـه  
ال تكافئ إالّ الذين يقـابلون  احلياة ال مل إالّ الذين يهملوا، و. مث أحشاء املوقدة...القطع

إن األدب هو غرم قبل أن يكون غنما، مسؤولية ال نزهة ...هداياها اجلميلة دايا ذهنية أمجل
على شاطئ ر، فعلى الذين يريدون دخول مصنع األدب الكبري، أن يلبسوا ثيـاب العمـل   

الذوق العام يطلـب   أيها املسترحيون إن..ويغمسوا أيديهم حىت املرافق يف الصلصال الساخن
   )2(."وترحيوا... منكم أن تسترحيوا 

ويف إطار تفعيل املوروث طالب نزار بضرورة التجديد انطالقا من القراءة الواقعية للتراث، 
واالستفادة من خربات الشعراء الفاعلني وإبداعام يف زمنهم، ألن اللحظة الشـعرية ليسـت   

ففي كالمنا عن التجديـد  "ظات كتابة وإبداع، بالضرورة حلظة آنية ترفض ما سبقها من حل
واددين جيب أن ال نستعمل املقص، ونقص التاريخ األديب على كيفنا، ونقص معه وجـوه  
عشرات من الشعراء الشجعان الذين بدأوا وأعدوا املخططات للهجوم على قطار الشعر العريب 

ألن كل حلظة . ت الشعري مل يبتدئ بناإن ساعة التجديد مل تكن واقفة قبلنا، والوق...املنهوك
  .)3("شعرية مرتبطة باللحظة اليت قبلها، واألصوات الشعرية ال تولد كالطحالب من العدم 

                                                
، MBCمركز تلفزیون الشرق األوسط". السھرة المفتوحة"حوار تلفزیوني مسجل ضمن حصة . قباني ،  نزار -  (1)
  ) .شریط سمعي مسجل من طرف الباحث(، 1998أوت13
  .   169 – 161،  ص  7،  ج األعمال النثریة الكاملة . قباني، نزار -  (2)
  . 251، 250المصدر نفسھ ،  ص  -  (3)
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وحني أعود إىل شعر نزار قباين وخاصة يف مراحله األخرية أقف عند مثل هذا املوقف، بل 
ملوقف النثري الذي صرح بـه  موقفا يتحد ضمنيا مع ا" الوصية"إنين أقرأ يف قصيدته الطويلة 

سابقا يف كتابه قصيت مع الشعر، إنه يرفض كل عالقة تربطه باملوروث اخلامل يف شىت متظهراته 
  :يقول يف مقاطع من القصيدة

  ..أفتح صندوق أيب 
  أمزق الوصيه

  أبيع يف املزاد ما ورثته
  جمموعة املسابح العاجيه

  طربوشه التركي واجلوارب الصوفيه
           *  *  *  

  أسحب سيفي غاضبا 
  وأقطع الرؤوس واملفاصل املرخيه

  وأهدم الشرق على أصحابه 
  ..تكيه ...تكيه 

          *  *  *  
  أفتح تاريخ أيب

  أفتح أيام أيب
  أرى الذي ليس يرى

  مدائح دينية...أدعية 
  حشائش طبية...أوعية 
  للقدرة اجلنسية...أدوية 

  أحبث عن معرفة تنفعين
  تابة ختُّص هذا العصر وختصينأحبث عن ك

  )1(وجاهليه ..فال أرى حويل سوى رمل 
  :وجممل القول يف قضية احلداثة املضادة عند نزار قباين أا 

                                                
   251– 249، ص 1982، منشورات نزار قباني،  بیروت،  3، ج  2األعمال السیاسیة الكاملة، ط. قباني،  نزار -  (1)
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متفردة اعتمدت على توظيف مالمح جديدة يف حتطيم املشهد الشعري العـريب   حداثة -
  . احلديث وبنائه

عاصر، بل إا استطاعت أن تسبح مل ختضع لسلطة اخلطاب النقدي احلديث وامل حداثة -
  .ضد التيار، وتعمل على بناء مدرسة متميزة يف الكتابة 

اقتربت أكثر فاكثر من تفعيل واستغالل آليات احلس اجلمـايل داخـل بنيـة     حداثة -
  .القصيدة سواء من حيث الشكل أو املضمون 

عو دائمـا إىل  مل ترفض التراث وإمنا رفضت اجلزء اخلامل من التراث، إا تـد  حداثة -
  . العودة إىل التراث الفكري واألديب واللغوي العريب

تتطلع حنو اآلخر بثبات، لكوا مل دم األنا التارخيي يف حركيتها اإلبداعية بل  حداثة -
  .وعته ومتثّلته وفعلته عرب العديد من وسائط الكتابة عند نزار

سدي شأا يف ذلك شأن شعراء مـا  منفتحة على األنوثة مبعناها اجلمايل ال اجل حداثة -
  .  بعد احلداثة وأدبائها يف أوروبا، الذين عرفوا أمهية إدراك اجلانب اإليروسي يف الكتابة

  
  مفهوم الشعر واملوقف من آليات تشكيله  – 2
  

يتحدد مفهوم الشعر عند نزار قباين حبسب الغاية الشعرية ذاـا،  : مفهوم الشعر –أ 
الية يأخذ الشعر عند نزار مفهوما مجاليا، وعندما تكون الغاية اجتماعيـة  فحني تكون الغاية مج

يأخذ املفهوم االجتماعي، وحني تكون سياسية يأخذ املفهوم السياسي وهكذا ال نكاد نقبض 
وهـذا مـا   .له على تعريف للشعر حىت نقرأ لرتار تعريفا آخر يصاغ وفق السياق الشعري ذاته

الكتابات النثرية حني رفض أن يضع تعريفا أكادمييا جاهزا للشعر، صرح به نزار يف الكثري من 
مـا  "فهو يصرح يف كتابه. أو أن يؤسس نظرية شعرية جتمع خمتلف أفكاره ورؤاه حول الشعر

كل شاعر حيمل نظريته معه، والشـعراء  ..ليس هناك نظرية للشعر : "قائال)م1981"(هو الشعر
فالشعر هو أنا وأنتم هـو  . وا شعرهم ومل يرحبوا النظريةالذين حاولوا أن ينظّروا للشعر خسر

ذلك الرغيف الساخن من الكلمات اليت نقتسمها معا وهذا الثـوب البـديع مـن املشـاعر     
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تشـفي     ) راشـيتة (واالنفعاالت الذي نلبسه معا، لذلك ال تنتظروا منـي أن أكتـب لكـم   
  .)1("فضولكم
فهوم دقيق للشعر، وإمنا هو يرفض أن يقع وال يعين هذا أن نزارا قد عجز عن حتديد م  

فيما وقع فيه شعراء احلداثة اخلاضعني ألنساق اخلطاب النقدي املعاصر والذين عملـوا علـى   
حتديد مفهوم الشعر وفق أيديولوجية الكتابة اليت يعتمدوا ونسقها، وأعتقد أن نزارا قد تعمد 

: ناقض إجرائي مع حداثته املضادة يقـول عدم الوقوع يف تنميط مفهوم الشعر حىت ال يقع يف ت
كان بإمكاين أن أدخل إىل املخترب، وأؤلّف لكم تأليفا ذهنيا عشـرات النمـاذج املدرسـية    "

  :لتعريف الشعر
هو هذه اللغة ذات التوتر العايل، اليت تلغي كل لغة سابقة، وتعيد صياغتها مـن   الشعر -

  .جديد 
  .ل العقل والفوضى اليت ختتصر كلّ النظامهو الكالم انون الذي خيتصر ك الشعر -
  .هو ذلك االنقالب احلضاري الناجح الذي تقوم به البشرية ضد نفسها  الشعر -
  .هو ذلك الفن اخلارج على القانون ويعكس قمة العدالة الشعر -
  .)2(هو جمموعة األسئلة اليت ال أجوبة هلا، وجمموعة األحالم اليت ال تفسري هلا الشعر -

ار يف عرض تعاريف نظرية ملفهوم الشعر بشكل يـوحي مباشـرة إىل تلـك    ويسترسل نز
التعاريف املعتمدة لدى شعراء احلداثة ومنظِّريها، وهذا يدل على أن الشـاعر مل يفتقـر إىل   
القدرة التنظريية احلداثية من منظور اخلطاب النقدي املعاصر، وإمنا عمل على التمييز والتفـرد  

واالجترار، ألنه أدرك، يف تقديري، أن كل تلك التعاريف وبالرغم  ورفض الوقوع يف التنميط
من حداثة التراكيب اللغوية بداخلها إال أا تبقى بعيدة كل البعد عن صفة القانون العلمـي  

وأغـري  ... على دفتر الشعر، قد أكون مقتنعا ـا اآلن )خرطشات(إمنا هي "وثباته ومشوليته و
ذا التمنع يف حتديد مفهوم الشعر عند نزار إالّ أن متتبع تصرحياته ورغم ه. )3(..."رأي فيها غدا

وحواراته الصحفية الكثرية وبعض من كتاباته النثرية سواء قبل أو بعد املوقف السابق، يعثـر  
بسهولة على الكثري من التصرحيات اليت يعرض فيها نزار مفاهيم خمتلفة عن الشعر وعـن دوره  

                                                
  .  27،  26،  ص ص  8األعمال النثریة الكاملة، ج . قباني،  نزار -  (1)
  37-35المصدر نفسھ، ص  -  (2)
  . 37ص   المصدر نفسھ، -  (3)
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يقدم نزار تعريفا للشعر هو "قصيت مع الشعر"اعية والسياسية، ففيضمن حركية اتمع االجتم
األقرب من بني التعاريف الكثرية إىل احلداثة مبفهومها النسقي، حيث ربط الشعر بالقدرة على 
رصد آفاق املتخيل من جهة والقدرة على إحداث الصدمة القادرة على إحداث تغريات نوعية 

عظمة الشاعر تقاس بقدرتـه  : "ياسي من جهة أخرى يقولكثرية يف الفكر االجتماعي والس
على إحداث الدهشة، والدهشة ال تكون باالستسالم لألمنوذج الشعري العام، الذي يكتسب 

الشعر ليس انتظار .مع الوقت صفة القانون السرمدي، لكن تكون بالتمرد عليه ورفضه وختطيه
الذي ال جييء، واآليت الـذي ال   ايءوعد مع ما هو منتظر، وإمنا هو انتظار ما ال ينتظر إنه م

الشعر احلقيقي يتقدم يف اهول واحلدس، واملغامرة، إنه عملية انقالبية خيطّـط هلـا   ... يأيت، 
  .)1("وينفّذها إنسان غاضب، ويريد من ورائها تغيري صورة الكون

  
الشعرية العربية الـيت  وأقرأ فيما سبق أن نزارا يريد للشعر أن يسري حنو تفعيل احلركة يف  

 ةطاملا امها باخلمول واالجترار والتنميط، وما دام الشعر عنده هو القدرة على إحداث الدهش
فالشعر الواضـح  .فإن هذه األخرية تصبح بالضرورة عامال أساسيا من عوامل التأثري الشعري

يثر عنده السؤال الذي عادة ما املعامل ال ينتظر منه املتلقي شيئا ألنه قُدم له جاهزا، معروفا، فلم 
يقود القارئ حنو الصدام الفكري واالجتماعي وفـق الغايـات الضـمنية املسـتوحاة مـن      

فالقصيدة أكرب عملية تورط يف التاريخ، القصيدة تقوم على الصدام واحلواس تعـيش  ."النص
ب يأيت لغري القصيدة كاحلب إذا فهمنا أن احل.القصيدة عمل ضد احلواس. على العادة والقناعة

كل شعر حاول أن يكون خملصا للثوابت االجتماعية هو شـعر سـاقط،   . العالقات املكرسة
ونقرأ املوقف . )2("الشعر احلقيقي قائم على االغتصاب، على اختراق اجلداران املنصوبة سابقا

  :السابق شعرا عند نزار يف قوله 
  نرفض الشعر مسرحا ملكيا
  من كراسيه حيرم البسطاء

  ض الشعر أرنبا خشبيانرف

                                                
  . 260، ص  7األعمال النثریة الكاملة، ج . قباني ،  نزار -  (1)
   108مطارحات في فن القول ، ص : حوار أجراه معھ الناقد محي الدین صبحي، ضمن كتاب . قباني ،  نزار  -  (2)
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  )1(ال طموح له وال أهواء 
  :وقوله أيضا 

  ما هو الشعر إذا مل يسقط الطغاةَ والطغيانَ ؟
  وما هو الشعر إذا مل حيدث الزلزال

  يف الزمان واملكان؟
  وما هو الشعر إذا مل خيلع التاج الذي 

   )2("يلبسه كسرى أنوشروان ؟
إىل تدوين قناعاته الشعرية اليت كونت مشروعا "عرما هو الش"وقد ذهب نزار قباين يف كتابه

  :لنظريته الشعرية أوجزها يف النقاط اآلتية 
خمطط ثوري، يضعه وينفذه إنسان غاضب، يريد من ورائه ) نزار(الشعر يف تصوري- 1

  .وال قيمة لشعر ال حيدث شرخا يف خريطة الدنيا خريطة اإلنسان . تغيري صورة الكون
انون هو قدر القصيدة اجليدة، ليس مثة قصـيدة ذات مسـتوى ال   اخلروج على الق- 2

  .تتناقض مع عصرها وال تتصادم معه 
  . كل قصيدة هي حماولة إلعادة هندسة النفس اإلنسانية وإعادة صياغة العامل- 3
حيدث الشعر عشرات االنفجارات داخل اللغة، فتنكسر العالقات املنطقيـة بـني    - 4

  .القاموسي واالصطالحي  الكلمات ويتغري مفهومها
  .الشعر هو اغتصاب العامل بالكلمات - 5
  .الشعر عصيان لغوي خطري، على كل ما هو مألوف ومعروف ومكرس  - 6
  .وظيفة القصيدة هي وظيفة حتريضية بالدرجة األوىل، ال وظيفة توفيقية- 7
   )3(قبولالشعر عمل من أعمال املعارضة ال املواالة، ومن أعمال الرفض ال ال - 8
  

                                                
  . 408األعمال السیاسیة الكاملة ،  ص . قباني،  نزار -  (1)
القصیدة السیاسیة في شعر نزار . محمدي ، حبیبة: ،  نقال عن 35قصائد مغضوب علیھا ،  ص . قباني،  نزار -  (2)

  . 39،  ص  1999قباني، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  القاھرة 
،  ص  8، ج ، ضمن األعمال النثریة الكاملة"ما ھو الشعر: "بالتفصیل عند نزار في كتابھ تتراجع ھذه القناعا -  (3)
41 – 50 .  
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علـى تفعيـل آليـات    "نظريته الشعرية"ويتضح من القناعات السابقة أن نزارا يركز يف 
التشكيل الشعري املتمثلة يف اللغة الشعرية والشكل الشعري من جهة وضرورة خلـق حـوار   
صدامي مع البىن االجتماعية والسياسية من منطلق الرفض والتجاوز والتحريض مـن جهـة   

على -لكي تكون مدهشا : "ا مساه نزار قباين بالدهشة الشعرية يقول نزارأخرى، وهذا يولد م
والكلمات والعادات اللغوية، والبد أن ترمي  ءال بد أن حتدث خلال يف ترتيب األشيا -األقل

إن الشعراء املدهشـني كـايب   ... وحتدث اضطرابا يف األجبدية .. حجرا يف بئر الكالم العادي
واملتنيب، كانوا ال جييئون أبدا إىل العشاء، وإذا جاؤوا فبعد شهور أو  نواس، ورامبو، وبودلري،

كما يف الشعر فاملرأة اليت وعدت ومل حتضر، أمجل ...أعوام من وضع املائدة، وكما يف النساء 
بكثري من امرأة وعدت وحضرت، وكذلك القصيدة اليت تتركين غارقا يف دم دهشيت هي أهم 

  .)1("يت بكثري من القصيدة اليت تأ
  

  :آليات التشكيل  -ب 
امللمح األساسي والرئيسي يف احلداثة الشـعرية   تعترب اللغة الشعرية: اللغة الشعرية  .1

املضادة عند نزار قباين، فقد استطاع أن يقتحم عامل املتلقي من خالل اعتماده على توظيـف  
غة الشعر الرتارية هي وسائط لغوية أكثر بساطة وشعبية وعمقا يف الوقت نفسه، إىل درجة أن ل

فانطالقـا مـن صـداميته    . الفصحى وبساطة العامية وعفويتها ةلغة ثالثة جتمع بني كالسيكي
وواقعيته االجتماعية، كان على نزار أن يبدأ يف تغيري نظام اللغة املعبر ا أوال، ألنـه أدرك أن  

إذا اعتربنا أن الواقع هو املـادة  و"اللغة الكالسيكية القدمية ال تستطيع أن تغير شيئا يف الواقع، 
اليت يستمد منها املضمون، فإن تغيريه أي النظر إليه نظرا جديدا يتضمن بالضرورة تغيري لغتـه  

فتصـبح اللغـة   . )2("أي التعبري عنه تعبريا جديدا، فتغيري نظام الواقع يتضمن تغيريا لنظام لغته
يتبناه الشاعر لغرض إحـداث الدهشـة    حينئذ الوعاء اللفظي الذي حيتوي كل موقف جديد

الشعرية واللغوية معا، وذلك انطالقا من استنباط لغة ذات عالقة وطيدة بالتجربـة الشـعرية   

                                                
  . 109، 108،  ص  8األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 205الثابت والمتحول ،  صدمة الحداثة ،  ص . أدونیس  -  (2)
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املتزامنة مع إرهاصات تشكّل املوقف النقدي عند الشاعر، ورمبا هذا ما يعنيه أدونيس حـني  
  .)1("ن استخدام اللغةأينما ظهرت الصورة تظهر معها حالة جديدة وغري عادية م: "قال

لقد انشغل نزار منذ البداية مبسألة اللغة، فكان أمامه منطان من لغة اخلطـاب الشـعري   
األول هو منط اللغة الفصحى بقواعدها وأحكامها املقدسة واحملتكرة، والثاين هو منـط اللغـة   

التواصـلية يف  العامية البسيطة والشعبية اليت تدخل يف تفاعل دائم مع الناس لتـؤدي غاياـا   
سكون وخجل من اللغة األوىل، وأمام هذه االزدواجية اقترح نزار قباين ما مساه باللغة الثالثـة  

كنا نشعر بغربة لغوية عجيبة، بني لغـة نتكلمهـا يف   : "كبديل مباشر للنمطني السابقني يقول
ىل حماضـرات  البيت ويف الشارع ويف املقهى، ولغة نكتب ا فروضنا املدرسية، ونستمع ا إ

هذه االزدواجية اللغوية اليت مل تكن تعانيها بقيـة اللغـات،   ... أساتذتنا ونقدم ا امتحاناتنا
لذلك كان ال بد من فعل شـيء إلـاء   .. نصفني  اكانت تشطّر أفكارنا وأحاسيسنا وحياتن

كادميية منطقهـا  وكان احللُّ هو اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة األ.حالة الغربة اليت كنا نعانيها
   )2(."وحكمتها، ورصانتها، ومن اللغة العامية حرارا، وشجاعتها وفتوحاا اجلريئة

والواضح من موقف نزار السابق أنه دعوة إىل التفجري التلقـائي لآلليـات اللغويـة    
 املتداولة، ألن اللغة تتحول وتتفاعل مع الوسائط االجتماعية والفكرية والسياسية اليت تنمو يف

، ال يتحكم فيها الشاعر وإمنا تفرض )ميكانيكية(كنفها، وأن مالمح التغيري تصبح مالمح آلية 
من الذي يكتب بلغة اجلواهري غري اجلواهري، وبلغة : "عليه ضمن سياق حركية اتمع يقول

بدوي اجلبل غري بدوي اجلبل، أال تشعر أن لغتنا تتفجر تلقائيا، دون أن يفجرها أحد، وإننـا  
فال حنن نـتكلم مثـل   . ل صباح نستيقظ على حتوالت لغوية مل تكن موجودة قبل أن ننامك

بعد مخسني سنة لن يكون هناك لغة فصحى، ولغة عاميـة،  . آبائنا، وال أوالدنا يتكلمون مثلنا
ستذوب اجلدران الفاصلة بينها مع انتشار التعليم والثقافة، وسيكون لدينا لسانٌ واحد نستعمله 

والظاهر أن نزارا يهدف من وراء التأسيس ملعامل هذه اللغة الثالثـة إىل إعـادة   . )3("انانال لس
شحن جتارب الشاعر العريب املعاصر من خالل املعايشة الواقعية وامليدانية للغة داخل إطار بنية 

بيسة لغة أين تتنامى الرؤى وتتولّد الثورات، وختلق الفاعلية التغيريية اليت طاملا ظلت ح. اتمع

                                                
  .113مقدمة للشعر العربي، ص . أدونیس  - (1)
  .  302،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (2)
  . 422،423،  ص ص  8المصدر نفسھ ،  ج  -  (3)
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خرج اإلنسان العريب يف مطلع العشرينيات من غرفة التخدير، وبـدأ يسـتعيد   "املعاجم، فحني
وعيه الوجودي والسياسي ويسترد تفكريه احملجوز عليه، أدرك أن وضعه اجلديـد حيتـاج إىل   
كالم جديد، وأن اخلروج من عصر االحنطاط وعقلية عصور االحنطاط وقبل كل شيء من لغة 

وحياول نـزار أن  . ثالثة ة؛ يستوجب تأسيس لغة جديدة، أو لغ)1("عصور االحنطاطومفردات 
  :ينظّر للغته الثالثة من خالل حتديد دورها التعليمي والتثقيفي فيقول

إن اللغة الثالثة حتاول أن جتعل القاموس يف خدمة احلياة واإلنسان، وتبذل ما بوسعها لتجعل "
ان نزهة، ال ساحة تعذيب، حتاول أن تعيد الثقة املفقودة بني درس اللغة العربية يف مدارسنا مك

  .)2("كالمنا امللفوظ، وكالمنا املكتوب، وتنهي حالة التناقض بني أصواتنا وبني حناجرنا 
ويؤكد نزار يف موضع آخر من كتاباته النثرية بكل ثقة دوره الريادي يف جتاوز  التنظري ملا مساه 

يث استطاع أن ينتقل إىل مرحلة التطبيق وتفعيل مواقفه السابقة مـن  باللغة الشعرية الثالثة، حب
بعد أن كانت اللغة الشعرية إقطاعية وطبقية، ومتجبرة ومتكبرة :"لغة الكتابة واخلطاب، يقول

وغليظة، وثقيلة الدم، علَّمتها فن العالقات العامة وطريقة احلوار الدميوقراطي، وأجربتها علـى  
وباختصـار  . قاهي واملطاعم الشعبية والشوارع اخللفية، واالختالط بالربوليتارياالرتول إىل امل

  )3(."كنت أول من أعلن تأميم الشعر قبل أن يؤمم مجال عبد الناصر قناة السويس 
وقد ظلّ نزار قباين يؤكد دور اللغة الثالثة وفاعليتها يف نقل اخلطاب الشعري حنو األفق 

رحياته الصحفية األخرية، وهو ما يؤكد قناعة نـزار وصـالبة   اللغوي اجلماهري حىت يف تص
أي قبل شـهرين مـن    -م1998ففي حوار مع الناقد والصحفي مفيد فوزي يف فرباير .موقفه
أكد دور اللغة الثالثة يف اختراق احلاجز التارخيي للغة الكالسيكية إىل درجة أن تصـبح  -وفاته

كل مبدع يف بالدنـا العربيـة، البـد أن    : "يقول. آلية من آليات اإلبداع واخللق والتجاوز
مثلمـا  ...يكتشف أننا نكتب بلغتني ونتكلم بصوتني، مثل هذه االزدواجية كانت تشغل بايل

شغلت بال توفيق احلكيم، ويوسف إدريس، لذلك قررت أن أردم هـذه الفجـوة العميقـة    
لغة األكادميية اليت تتكلمهـا  وأكتب بلغة ثالثة تكون قادرة على اختراق احلاجز التارخيي بني ال

وقد توصلت بعد مخسني عاما من الشغل إىل صنع لغة شعرية قادرة علـى مالمسـة   . األقلية

                                                
  . 374ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني، نزار -  -  (1)
  . 302المصدر نفسھ ،  ص  -  (2)
  . 386المصدر نفسھ ،   ص  -  (3)
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أحاسيس الرجال والنساء، الكبار والصغار، األثرياء و الفقراء املثقفني وأنصاف املثقفني، وإذا 
بالدرجـة األوىل إىل   كنت قد وصلت إىل كل بيت عريب من احمليط إىل اخلليج فالفضل يعود

  .)1("هذه اللغة
وميكن أن نقرأ يف املوقف السابق أن اللغة الشعرية اليت دعا إليها نزار هي لغة توفيقيـة  
فيها من االبتكار ما يتصل حبياة الناس وتفاعالم، وفيها من لغة املعجم ما حيفظ رصانة هـذه  

  .اللغة ووقارها
باين من خالل خصـائص التشـكيل اللغـوي    وقد متثل هذا املوقف شعرا عند نزار ق

األساسية عنده، واملتمثلة يف تقريرية اخلطاب، ورفض الغموض يف الشعر، وتوظيف األلفـاظ  
  .العامية
يذكر الدكتور أمحد بسام ساعي يف معرض حديثه عن ظاهرة التقريرية : تقريرية اخلطاب §

ز معظـم شـعرائنا املرحلـة    على الرغم من اجتيا"واخلطابية يف الشعر السوري احلديث أنه
التقريرية اليت سادت الشعر بشكل خطري يف اخلمسينيات، مازالت هذه التقريرية تتسرب إىل 

ونقف عند هذه اخلطابية كثريا .)2("بعضهم يف ثوب اخلطابية حينا والواقعية اللغوية حينا آخر
إىل "رأة نقرأ يف قصـيدة  فعن امل. يف شعر نزار سواء تعلق األمر بعامل املرأة أو بعامل السياسة

  :ما يلي" صاحبة السمو حبيبيت
  ..وتزوجت أخريا.".

بئر نفط..  
  ...وتصاحلت مع احلظ أخريا

  راحبة  -ياسيديت-كانت السحبة
  ...ومن الصندوق أخرجت أمريا 

  ..إالّ أنه ..عريب الوجه 
  وأتى..ترك السيف يتيما
  )3("وخصورا ..يفتح الدنيا شفاها

                                                
  .  119،  118،  ص ص ...نزار وأنا:  حوار أجراه معھ الناقد مفید فوزي ضمن كتابھ. قباني،  نزار -  (1)
  . 200حركة الشعر الحدیث في سوریة ،  ص. ساعي،  أحمد بسام  -  (2)
  .  127، 126،  ص ص  2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني، نزار --   (3)
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ا ما خاطب نزار احلاكم العريب بشكل مباشر تطغى عليه اللغة التقريرية اليت ويف السياسة كثري
  : حتمل معاناة القاعدة ومتطلباا إىل القمة 

  ..ياملك املغول "  
  ..والكرباج .. يا وارث اجلزمة   
  ..عن جدك أرطغول   
  ..يا من ترانا كلنا خيول   
  ..تركبها    
  يف زفة األبواق والطبول  
  -ن نوافذ القصورم -ال فرق   
  )1("بني الناس واخليول   
وفيق خنسة تقريرية اللغة وخطابيتها لدى نزار قباين بطبيعة موضوع  ذوقد ربط األستا  

القصيدة ذاا، وعالقة هذا املوضوع باملتلقي خاصة احلاجات اجلنسية املستيقظة عند املراهـق،  
ورة يف جسد املرأة، هذه املواضـع تـثري   واملكبوتة لدى الراشد إضافة إىل تناول املواضع احملظ

خيال الرجل الشرقي وتلهبه، وحترك رغباته املقموعة احلارقة، حبيث يلعب هذا النوع من الشعر 
إن دوره : "وقد تكلم الناقد جهاد فاضل عن لغة نزار البسيطة فقـال . )2(دور املعوض واملنفِّس

ينكره أحد مهما كانت املالحظات قاسـية  يف نقل الشعر العريب من حال إىل حال ال جيوز أن 
وصوال إىل آخـر جمموعـة   ) اقالت يل السمراء، وطفولة د وسامب(على شعره، فمنذ البداية 

لفت هذا الشاعر األنظار إىل موضـوعاته وإىل لغتـه السـهلة    *شعرية صدرت له وهو حي ،
  .)3("وتعامله املباشر مع اهتمامات اجلمهور وخباصة الشباب

نزار قباين أن مصدر التقريرية والسهولة يف لغته الشعرية الثالثة كانت نتيجـة   ويعترف  
مراجعة الشعر والنقد الغربيني يف أوروبا خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين وذلك مـن  

: خالل دعوات إليوت إىل ضرورة االقتراب من الواقعية اللغوية أو لغة احلديث اليومي يقـول 
                                                

  . 315،  ص  3األعمال السیاسیة الكاملة ، ج . قباني،  نزار -  (1)
  . 178دیث ،  ص دراسات في الشعر السوري الح.  ینظر خنسة ،  وفیق -  (2)

    . 1996،  منشورات نزار قباني ،  بیروت 1تنویعات نزاریة على مقامات العشق ،ط. ھي مجموعتھ  *
جوان  01،  األربعاء  88،  عدد ) الوطنیة(،  جریدة األحرار" ما الذي تبقى من نزار قباني. "فاضل ،  جھاد  -  (3)

  . 20،  ص  1998
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) حبيبيت(وما صدر بعدها من جمموعات مثل )قصائد(اإلجنليزية على جمموعيت ةغإن تأثريات الل"
وظلّ هذا ... كانت تأثريات هامة تتعلق مبنطق اللغة وطريقة التعامل معها)الرسم بالكلمات(و

هوامش علـى دفتـر   (املنطق اللغوي يتابعين حىت اليوم، وال سيما يف قصائدي احلزيرانية كـ 
، اليت ختلت ائيا عن ديكورات البالغة القدمية وبراويزها )، واالستجواباملمثلون(و)النكسة 

هـوامش  (كانت لغة . املذهبة، وتقدمت إىل الناس واضحة كنهار إفريقي، وعارية كاحلقيقة
لغة ريبورتاج صحفي ساخن، صدمت الناس عند قراءم األوىل للقصـيدة  )على دفتر النكسة

ظ، واحلريري، وعبد احلميد الكاتب، بل اعتربوها احنرافـا  واعتربوها خروجا عن بالغة اجلاح
  . )1(..."عن لغيت الشعرية اليت كتبت ا قبل ثالثني عاما أعمايل األوىل 

  :يقول نزار يف مقطع من قصيدة هوامش على دفتر النكسة  
  السلطان ةيا حضر

  ألنين اقتربت من أسوارك الصماء
  ..ألنين 

  بالئي وعن..حاولت أن أكشف عن حزين 
  ضربت باحلذاء 

  لو أحد مينحين اآلمان
  ...من عسكر السلطان 

  ..لقد خسرت احلرب مرتني : قلت له 
  .  )2( نألنك انفصلت عن قضية اإلنسا

لقد أدرك نزار أن الشاعر وهو يتعامل مع اللغة باستمرار يستطيع أن يشعر أكثر مـن  
ذا فهو مطالب بتفعيـل تلـك االهتـزازات    غريه باهتزازاا وحتركاا وتفاعالا اليومية، هل

والتحركات إبداعيا، من خالل لغة شعرية يعطيها هوية العصر، ألن العملية اإلبداعية ال ميكن 
  . أن تأخذ صفة اإلبداع إالّ عندما تدخل يف صراع مستمر مع اللغة اليت تكتب ا 

                                                
  .  231،  230،  ص ص  7ال النثریة الكاملة ،  ج األعم. قباني ،  نزار  -   (1)
  . 748 – 746،  ص  2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار  -   (2)
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رفض نزار قبـاين  من منطلق الصدام والتحريض وكسر األمناط  :رفض الغموض يف الشعر §
هل  التعتيم هـو الشـرط   : ".. ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث واملعاصر فتساءل

األساسي لتأكيد ثقافة الشاعر، وغىن عوامله اجلوانية ؟ وبكلمة أخرى هل غموض الرؤيـة  
وغموض الوسيلة، وغموض طريقـة العـرض، هـي معيـار أمهيـة الشـعر وأمهيـة        

الشاعر إزرا  بدور ر يف بناء موقفه من الغموض يف القصيدة املعاصرةويستشهد نزا1("الشاعر؟
إن إزرا باوند وهو أبو : "باوند الذي ظلّ ينادي بضرورة جتنب لغة التعمية والغموض يقول

مدرسة الشعر احلر وبطريركها، كان ينادي بعودة الشعر إىل معاجلة األشياء مباشـرة، ويف  
وكان يقول دائما إننا نتأمل مـن  . شيئا إىل بناء القصيدةرفض استخدام أية كلمة ال تضيف 

استخدام اللغة بغية إخفاء الفكر، وكان علم البيان هو الشيء الوحيد الذي متىن إزرا باونـد  
ونسجل هذا املوقف عند نزار قباين شعرا يف أعمالـه  . )2(..."لو أنه قادر أن يطلق عليه النار

  مياء وسحرانرفض الشعر كي: السياسية حيث يقول
  قتلتنا القصيدة الكيمياء

  نرفض الشعر مسرحا ملكيا
  من كراسيه، يحرم البسطاُء
  نرفض الشعر، عتمة ورموزا

  كيف تستطيع أن ترى الظلماُء 
  نرفض الشعر أرنبا خشبيا
  )3(ال طموح له وال أهواء 

ية الثالثـة إىل  نزار قباين يهدف من وراء نظرية اللغة الشعر ظل: توظيف األلفاظ العامة  §
إحداث نوع من املقاربة بني ألفاظ الفصحى وألفاظ العامية، اليت ظلت مشـتبكة بـذاكرة   

فقـد كـان   . الناس و تفاصيل حيام اليومية بكل ما حتمله من حرارة التعبري والتواصـل 
خري من طوع العامية للشعر الفصيح، كما أنه خري من طوع الفصحى للعامية من غـري  "نزار

ويتوزع استعمال األلفاظ العامية يف العديد من جمموعاته . )4("رج عن حدود الفصحىأن خي

                                                
  . 235، ص  2األعمال الشعریة الكاملة ، ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 235،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (2)
  . 400، 399،  ص  3األعمال السیاسیة الكاملة ،  ج . ،  نزار قباني -  (3)
  . 232حركة الشعر الحدیث في سوریة ،  ص . ساعي، أحمد بسام  -  (4)
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، وهو "م1994مخسون عاما يف مديح النساء"إىل "م1944قالت يل السمراء "الشعرية ابتداء من
. دليل يف تقديري على الرغبة امللحة عند نزار يف تفعيل الواقعية اللغوية مبفهومها اجلمـاهري 

وهي من العامية الشـائعة يف العـامل   " باس"مثال ترد كلمة"قصائد متوحشة"ته ففي جمموع
  وليتين حني أتاين باكيا: العريب،  يقول

  )1(وبسته .. فتحت أبوايب له 
حني تتكرر الكلمة سـت  ) الرسالة الرابعة(ويكرر نفس الكلمة يف رسائل حبه املائة 

  :ململّة مرات بشكل أوقع الشاعر يف اخلطابية والنثرية ا
  حني استلمت مكافأيت

  رجعت أمحلك على راحة يدي 
  كزهرة مانوليا
  ..بست يد اهللا 

  وبست القمر والكواكب 
  واحدا واحدا 

  وبست اجلبال واألودية
  وأجنحة الطواحني

  )2(...بست الغيوم الكبرية 
) من أجـل أو ألجـل   "(كرمال"تأخذ كلمة)الشامية(ومن الكلمات العامية السورية

  :مكاما يف إثراء اللغة الشعرية الثالثة عند نزار يقول"أشيلك"و
  كرمال هذا الوجه والعينني -

  قد زارنا الربيع هذا العام مرتني
  )3(وزارنا النيب مرتني 

  أشيلك يا ولدي ، يا ولدي فوق ظهري -
  كمئذنة كسرت قطعتني    
  وشعرك حقل من القمح  حتت املطر    

                                                
  . 725،  ص  1األعمال الشعریة الكاملة ، ج . قباني ،  نزار  -  (1)
  .  404،  ص  2المصدر نفسھ ،  ج  -  (2)
  . 763،  ص   1المصدر نفسھ ،  ج  -  (3)
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   )1(دة دمشقية، وبقايا قمرورأسك يف راحيت ور    

  :أي خمدر أو مسكن يف قوله )برشامة(ومن العامية املصرية أسجل مثال كلمة 
  أطلب أيامي اليت ليس هلا أيام 

  )2(أسأهلم برشامة تدخلين عامل األحالم  
نزار قباين يف أشعاره األخرية فنجـد  )على كثرا(وقد رافقت مثل هذه الكلمات العامية 

  :وهي عبارة عادة ما تستعمل يف اللهجة املصرية حني قال"قة مفروشةش"مثال عبارة
  هذي البالد شقة مفروشة
  )3(.."ميلكها شخص امسه عنترة 

وتتكرر مناذج استعمال ألفاظ وعبارات عامية من هلجات عربية خمتلفة يف دواويـن نـزار   
مثلة السابقة اليت تعمـدت  قباين، وأمر إحصائها وإثباا ال يسعه مقام البحث، هلذا أكتفي باأل

انتقاءها من جمموعات شعرية متباعدة زمنيا حىت أوضح حمافظة الشاعر علـى متثيـل موقفـه    
مكاا يف املنت )وغريها كثري(والعبارات تالنقدي من اللغة الشعرية، حيث وجدت هذه الكاملا
  . الشعري الرتاري بناء على نظرية اللغة الشعرية الثالثة 

  شعري  الشكل ال – 2
رفض نزار قباين األحكام اجلاهزة اليت حياول من ورائها بعض النقاد إسناد الريـادة يف    

الشكل اجلديد لشاعر دون شاعر آخر العتبارات خمتلفة، ألنه أدرك أن متثّل الشكل الشـعري  
يف الشعرية العربية احلديثة ال ميكن فصل مساره عـن احلركيـة اإلبداعيـة الشـاملة منـذ      

وعلى هذا األساس ال ميكننا القول بأن فالنا هو أول من اكتشف الشعر احلر، كمـا  ."النهضة
اكتشف أينشتاين نظرية النسبية، فمثل هذه األحكام القاطعة كالسيف ال تنطبق على الشـعر،  

، هلذا طالـب نـزار   )4(" ألن الشعر هو نتيجة تراكمات تارخيية ونفسية وحضارية ال تتوقف
اإلعداد إلحداث تغريات جوهرية يف  م1925عراء كبار بدءوا منذ عام بضرورة مراجعة أثار ش

                                                
  . 278،  ص  1األعمال الشعریة الكاملة ، ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 274،  ص  2المصدر نفسھ ،  ج  -  (2)
  .  219،  ص .1996، منشورات نزار قباني، بیروت2خمسون عاما في مدیح النساء، ط. قباني ،  نزار -  (3)
  .  250 ،  ص 7األعمال النثریة الكاملة ، ج . قباني ،  نزار -  (4)
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الشكل واملضمون،  بالرغم من الظروف االجتماعية والثقافية اليت مل تسمح هلـم بإحـداث   
فخطأ كبري جدا، خطأ تارخيي، وخطأ أخالقي أن ال نضع يف قائمة الثوار امسا "تغريات كبرية، 

 أن ننسى عند حديثنا عن الثورة والثائرين قامـة كقامـة   كاسم إلياس أيب شبكة، وخطأ أكرب
بشارة اخلوري وأمني خنلة، وسعيد عقل، وإيليا أيب ماضي وعمر أيب ريشة وعلي حممود طـه،  

   )1("وإبراهيم ناجي، فكل دراسة للتجديد ال تنبش عن اجلذور تبقى دراسة سطحية وآنية
الفكري يف النصف األول من القرن املاضي ويعترف نزار بدور الواقع االجتماعي والثقايف و

يف قمع حركة التجديد يف الشكل واملضمون معا، وأن كل حماولة كانت تواجه برفض قاطع 
مل يكن "اكتسب قناعاته عرب احتواء أحكام ومقاييس جاهزة وجعلوا منها قاعدة حتتذى حيث

براجمها معدة  نات، ألمن السهل إحداث شغب يف حفالت الشعر التنكّرية يف دمشق األربعين
كـان الـداعون   .منذ ألف سنة على األقل، وألن املدعوين إليها هم أنفسهم منذ ألف سـنة 

كانوا يرفضون أي عضو جديـد يف جملـس   . واملدعوون يشكّلون شركة حمدودة لنظم الشعر
  .)2("كان علينا أن نبدأ العصيان)الرأمسالية الشعرية(حتت إرهاب هذه..اإلدارة

زار قباين ربط التجديد والتحديث يف الشعر العريب بتحطيم الشكل القدمي وبناء هلذا رفض ن
شكل جديد على أنقاضه بدواعي احلداثة، وإمنا طالب وأكّد ضرورة احملافظة علـى الشـكل   

ألنـه أدرك  . القدمي إىل جانب األشكال اجلديدة املتمثلة يف قصيدة الشعر احلر وقصيدة النثـر 
الشعري يف إعالء مضمون القصيدة وإبرازه إىل املتلقي، فقد كتب نزار  الدور الوظيفي للشكل

دون أن حيـاول إلغـاء   "تنويعات نزارية على مقامات العشق"إىل"قالت يل السمراء"قباين منذ 
شكل من األشكال السابقة، ورمبا احتفاظه بالشكل العمودي للقصيدة يف الكثري من أشـعاره  

. قاد يرفضون تصنيفه ضمن قائمة شعراء احلداثة والتجديـد السياسية هو الذي جعل بعض الن
القصيدة العمودية ثوب من األثواب موجود يف خزانيت، مثل مجيع األثواب، ال أحـد  :"يقول

يرغمين على بيعه يف املزاد العلين، إا موجودة جنبا إىل جنب مع قصيدة التفعيلة، والقصـيدة  
واأللوان، واملهم  لإذن مألى بعشرات األزياء واألشكا خزانة التاريخ. ، وقصيدة النثرةالدائري

. )3("وألواين املفضلة وذوقيأن ال يفرض على أحد ماذا ألبس،وأن ال يتدخل أحد يف اختيارايت، 

                                                
  . 251،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ، ج . قباني،  نزار -  (1)
  . 267المصدر نفسھ،  ص  -  (2)
  .  392،  ص  8األعمال النثریة الكاملة ، ج . قباني،  نزار -  (3)
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ويدعم نزار موقفه من الدور الوظيفي للشكل الشعري وخاصة اعتماده على املعمارية القدميـة  
السياسية ذاا، وما تتطلبه مـن وسـائط إدراك هـذه    يف قصائده السياسية بوظيفة القصيدة 

الوظيفة، فهو حني يكتب القصيدة العمودية ليعرب ا عن حدث سياسي معني، فإن هـذا ال  
يعين بشكل من األشكال خيانة قضية احلداثة والتجديد و التجاوز، ومن جهة أخرى يدرك أي 

الشعرية أن يتحرر من حتمية النظم علـى  قارئ شعر نزار مباشرة أنه مل يستطع يف بداية حياته 
فرغم التجديد اللغوي واحلس اجلمايل . )1(الطريقة القدمية اليت أصبح االرتباط ا عاطفيا وقوميا

، إالّ )م1950وسامبا )م1948طفولة د (و) م1944قالت يل السمراء (البارز يف أعماله األوىل 
لتمثـل مسـتوى   "مذعورة الفستان"ة أن الشكل القدمي فرض نفسه بوضوح، فجاءت قصيد

  :تداخل التجديد اللغوي والتمثيل اجلمايل مع الشكل املعماري التقليدي القدمي، يقول
  ال ريب..مذعورة الفستان

  وعينا نيب ..يل رأي فنان
  شارعنا أنكر تارخيه

  والتف بالعقد وباجلورب
  والتهم اخليط وما حتته

  وأتعب اخلصر ومل يتعب
  وأسوارهواقتحم النهد 

  ومل يعد من ذلك الكوكب
  حركت باإليقاع أحجاره
  فاندفعت يف عزة املوكب 

  دوسي فمن خطوك قد زرر الرصيف 
  )2(يا للموسم الطيب 

فقد عكست الواقع السياسي والفكري واالجتماعي بعد "إفادة يف حمكمة الشعر"أما قصيدة
  :بامتياز، يقول يف بعض من أبياا 1967هزمية 

                                                
  . 163حركة الشعر الحدیث في سوریة ،  ص . ساعي ،  أحمد بسام : ینظر -  (1)
  .  21 – 19،  ص  1عمال الشعریة الكاملة ، ج األ. قباني،  نزار -  (2)
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  ال تزالني عطشى يا فلسطني،
  وعلى الزيت نامت الصحراء 

  العباءات كلّها من حرير
  والليايل رخيصة محراء

  يا فلسطني ال تنادي عليهم
  قد تساوى األموات واألحياُء

  قتل النفط ما م من سجايا
  ولقد يقتلُ الثري الثراُء

  يا فلسطني،  ال تنادي قريشا 
  فقريش ماتت ا اخليالُء

  من عبد مشس ال تنادي الرجال
   )1(ال تنادي مل يبق إال النساُء 

  
وإىل جانب املوقف اإلجيايب من القصيدة العمودية، مل يرفض نزار أمناط التشكيل األخرى، 
أي قصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر، وإمنا طالب بضرورة إدراك وظيفية الشكل الشعري وربطه 

وهذا ما مساه بالدورة الشعرية الكاملـة  .نبالتجربة الشعرية حىت ال ينفصل الشكل عن املضمو
اليت يهدف من ورائها إىل دعوة الشعراء إىل جتاوز دورات الكتابة وأمناطها، حىت ال يقعـوا يف  
فخ اجترار الذات، ألن الكتابة وفق آليات الشكل القدمي ال تعين بالضرورة الوقوف عند هـذا  

ال أومـن  : "ي حنو األشكال األخرى يقولالشكل، وإمنا دورة الكتابة تتطلب التنقل اإلجبار
أصال أن هناك ايات مطلقة للشعر، أنا ضد الوثنية الشكلية بكـل أنواعهـا، وأنـا أرى أن    

  .)2("بتجاوزام اليومية ألنفسهم يستطيعون أن يهربوا من فخ الشكلية املبدعني احلقيقيني
اليت استمرت أكثر من مخسني وقد استطاع نزار أن يطبق هذا املوقف عرب جتربته الشعرية 

سنة، فانطالقا من القصيدة العمودية كتب نزار قصيدة التفعيلة، مث جتاوزمها إىل قصيدة النثـر،  

                                                
  .  809،  808،  ص ص  2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 174، ص ... نزار قباني وأنا: حوار أجراه معھ الناقد والصحفي مفید فوزي ضمن كتاب . قباني ،  نزار -  (2)
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وعند انتهاء الدورة الشعرية الرتارية عاد نزار خالل مناسبات خمتلفة إىل استحضـار الـدورة   
: ة وسائط وآليات كتابتها، يقولاألوىل أو الثانية العتقاده أن التجربة املعيشة تفرض بالضرور

وعلى وجه التحديد منذ أن أصدرت جممـوعيت الشـعرية    م1966بالنسبة يل، فإنين منذ عام "
أدركت أنين أيت دورة شعرية كاملة، وأن كل حترك مين علـى احملـور   ) الرسم بالكلمات(

وبـدأت   .وبدأت أقلق وبدأت أخاف أن يسقط املسرح من حتـيت ...ذاته سيكون فيه مقتلي
أول . أحبث وأشتغل على معادالت شعرية جديدة تنقدين من قطار الشعر العثمـاين املتـدهور  

وفيه حاولت أن أقص مجيع النتـوءات  ) كتاب احلب(حماولة للخروج من قطار األشباح، كان
أجد نفسي حماطـا بتحـوالت   )...مائة رسالة حب(مث كانت جتربة. اللغوية يف بالغتنا العربية

ضارية تدفعين إىل أن أغير جلدي اليومي وأغير أصابعي إذا اقتضـى األمـر،  وإال   تارخيية ح
  )1(!"سقطت حتت عجالت التاريخ 

  
وعندما قرر نزار االنتقال إىل دورة قصيدة النثر كان موقفه منها أقرب إىل موقف شـعراء   

ا ومشجعا على دخول عـامل  احلداثة، ورغم أنه مل يتعمق يف التنظري هلا إالّ أنه قدم موقفا إجيابي
الكتابة بالنثر، العتقاده أن هذه الدورة أيضا جيب أال تكون الشكل النهائي للشعر، وأال تكون 

إن الكتابة على البحر الطويل "أيضا هي املقياس الذي تقاس به درجة الوالء والوفاء للقومية، 
فكم مـن  . لنثرية ال تعين أنين ضدهاال تعين أنين مع القومية العربية، وكتابة القصيدة احلرة أو ا

قصيدة موزونة ومقفاة كانت مؤامرة حقيقية على الوطن، وكم من قصيدة حرة أعـادت إىل  
  . )2("الوطن اعتباره، إن القومية احلقيقية هي قومية اخللق واإلبداع 

ث وجذورها التارخيية، يرى نزار قباين أا ليست غريبة عن التـرا  نشأة قصيدة النثروعن 
: العريب، وأا وجدت مع وجود الكلمة عرب االحتماالت النثرية والدينيـة املختلفـة يقـول   

قصيدة النثر هي مصطلح جديد ملفهوم قدمي ، إا موجودة منذ أن أدرك اإلنسان أن العبـارة  "
احتماالت الكالم الائية، . وهلا عشرات االحتماالت. الواحدة ميكن أن تقال بعشرات الصيغ

ذه االحتماالت قصيدة النثر، اليت جند هلا أصوال يف الكتب املقدسة، كما يف سورة مرمي ومن ه

                                                
  . 174ص ...نزار قباني وأنا ، . لناقد والصحفي مفید فوزي ضمن كتاب حوار أجراه معھ ا. قباني،  نزار -  (1)
  . 122،123،  ص ص  8األعمال النثریة الكاملة ، ج . قباني،  نزار -  (2)
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إنـين  . وسورة الرمحان، ويف قصار السور القرآنية، كذلك جندها يف نشيد اإلنشاد ويف املزامري
شخصيا ال أعتربها غريبة عن مرياثنا، وال عن ديناميكية اللغة العربية الـيت تتفجـر مباليـني    

  . )1("تماالت االح
وانطالقا من مبدأ حرية اختيار شكل القصيدة، رفض نزار املواقف الداعية إىل وأد هـذه  
التجربة الشعرية املتفردة، على اعتبار أا شكل شعري طارئ وهجني، وال خيدم آفاق الشعرية 

ال أستطيع أن إنين ال أمسح لنفسي، و: "العربية، ودعا إىل دخول عامل املغامرة يف الكتابة، يقول
إن .ألغي مبرسوم قصيدة النثر، ألا بدعة أو شكل شعري طارئ وهجني مل يعرفه تارخينا العريب

تارخينا األديب مل يعرف املسرح ومع ذلك مل يقل أحد إن املسرح العريب الذي نشـاهد هـو   
  . )2("مسرح طارئ وهجني وليس له سابقة يف تراثنا

يدة النثر، ألا القصيدة العربية الوحيـدة الـيت تفـردت    وقد تنبأ نزار مبستقبل واعد لقص
بشكلها ومضموا، فلم تشبه غريها من القصائد وظلّت تتجدد وتتجاوز ذاا إىل درجة أـا  

إنين ال أسـتطيع  "أصبحت قادرة على استيعاب الكثري من الطموحات الثورية لإلنسان العريب،
يشبهها يف األدب العريب، إن نظرية التشابه هذه جتعـل   أن أدين قصيدة النثر، ألاّ ليس هلا ما

األدب كمصانع النسيج خترج ألوف السلع املتشاة، اإلبداع هو اخلروج مـن التشـابه، إن   
إن . قصيدة النثر هي قصيدة رفضت املرور على اآللة الناسخة، وأنا أحترمها من أجل ذلـك 

ت الثورية لإلنسان العريب، فكمـا بـدأ   نبوءيت عن مستقبل قصيدة النثر تنسجم مع الطموحا
اإلنسان العريب يتململ من شروطه االجتماعية والسياسية واالقتصادية فمن الطبيعي أن يتململ 

ويطالب نزار بضرورة فتح باب االجتهاد يف الشعر العريب،  )3(."من شروطه اللغوية والتعبريية
املضمونية هي اجتهاد شعري مطلوب، على اعتبار أن قصيدة النثر بكل خصوصياا الشكلية و

إن القصيدة احلرة هي اجتهاد وقصيدة النثر هي اجتهاد، وال جيوز لنا أن نطلق الرصاص :"يقول
. له سند أو شبيه يف كتب األولني سعليها بتهمة اخليانة العظمى، أو حبجة أا تقول كالما لي

                                                
  . 118،  117،  ص ص  8األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 120المصدر نفسھ ،  ص  -  (2)
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توحـا وإالّ حتولـت إىل قصـيدة    إن من مصلحة القصيدة العربية أن تترك باب االجتهاد مف
  . )1("فاشيستية أو إىل قصيدة خشب 

وقد طالب نزار شعراء قصيدة النثر باالجتهاد يف إعطاء هذا الشكل الشعري اجلديد موسيقى  
شعرية جديدة ال ختضع بالضرورة للنمط املوسيقي القدمي، خاصة بعد إلغاء الـوزن والقافيـة   

من يريد أن يتوقف عندمها فله ذلك ومن ال يريد فيمكنه أن  "ليصبحا عبارة عن آلية اختيارية
يواصل رحلته، املهم أن يكون مثة تعويض موسيقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافيـة،  

  . )2("فإذا استطاع الشاعر أن يقدم هذا البديل املوسيقي، فسوف نصغي إليه بكل احترام
وينه الشعرية املختلفة خاصة ديوانه مائة رسـالة  وقد توزعت قصيدة النثر الرتارية عرب دوا

ومخسون عاما يف مديح ، 1978 وكل عام وأنت حبيبيت، 1978 إىل بريوت األنثى، 1970حب 
وقد مثل الديوان األول املوقف الشعري التطبيقي لقصيدة النثر عند نزار، حيث .  1994النساء 

كانـت  : "تشكيل جديدة، يقـول  اختفت كل قيود التشكيل الكالسيكية وعوضت بآليات 
، ويتحقق )3("هناك منطقة يف داخلي تريد أن تنفصل عن سلطة الشعر، تريد أن تتجاوز الشعر

  :هذا التجاوز،يف تقديري ، يف معظم الرسائل املائة، خاصة الرسالة الثالثة اليت نقرأ منها ما يلي
  

  :عندما قلت لك 
  "أحبك"

  ...كنت أعرف 
  ى شعرية القبيلةأنين أقود انقالبا عل

  وأقرع أجراس الفضيحة
  كنت أريد أن أستلم السلطة

  ألجل غابات العامل أكثر ورقا 
  وحبار العامل أكثر زرقةً

  ...كنت أريد

                                                
  . 125، 124، ص ص  8األعمال النثریة الكاملة ،  ج . نزار  قباني، -  (1)
  . 246حوار أجراه معھ الناقد جھاد فاضل، ضمن كتاب قضایا الشعر الحدیث،  ص . نزار  قباني، -  (2)
  . 385،  مقدمة دیوان مائة رسالة حب ،  ص  2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني،  نزار -  (3)
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  أن أي عصر الرببرية
  )1(واقتل آخر اخللفاء 

  
  :يقول " السادسة"ويف الرسالة 
  ملاذا ؟

  أعطيك،  من دون مجيع النساء
  مفاتيح مدين

  ...فتح أبواااليت مل ت
  ألي طاغية

  ومل ترفع راياا البيضاء
  ...ألية امرأة 

  وأطلب من جنودي 
  أن يستقبلوك باألناشيد

  ...واملناديل 
  وأكاليل الغار

  ...وأبايعك 
  أمام مجيع املواطنني

  وعلى أنغام املوسيقى، ورنني األجراس
  )2(...أمرية مدى احلياة 

  
  :الشعر مسار القصيدة العربية ومصادر  –ج 

بعدما حدد نزار قباين مفهوم الشعر ووسائل تشكيله راجع مسار القصيدة العربية احلديثة 
انطالقا من العصور األدبية القدمية إىل غاية العصر احلديث، فأدرك أن التغيري مل يكن جـذريا،   

شعرية جديدة وأن القصيدة العربية يكليتها املتداولة منذ القدمي مل ختتف مبجرد والدة أشكال 
وإمنا جوهر ما فعلته القصيدة العربية هو حتررها من القيـود الشـكلية   . على الساحة األدبية

                                                
  . 398،  397،  ص ص  2األعمال الشعریة الكاملة،  ج . قباني ،  نزار - -  (1)
  . 411، 410المصدر نفسھ ص ص  -  (2)
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األكيد أن ."والبالغية اليت قيدا منذ العصر اجلاهلي إىل غاية النصف الثاين من القرن العشرين
، ووصـاية  القصيدة العربية قد انفصلت عن شجرة العائلة، وهربت ائيا من بيـت الطاعـة  

األكيد أن القصيدة العربية اكتشفت صوا اخلاص بعـد أن كانـت   .. واألكيد ..األجداد 
جمموعة من العادات اللغوية والبالغية، أخذت مع مرور الزمن شكل املسلّمات الدينية اليت ال 

تب ، وهو األمر الذي جعل القصيدة العربية قصيدة منطية بامتياز تك)1("تقبل اجلدل أو النقاش
انطالقا من النموذج املسبق والواحد بل واملتفرد، وهذا ما أكده نزار حني اعترب العصور األدبية 
منذ العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي الثاين وبداية عصر النهضة عصرا واحدا مـن حيـث   
خضوع النتاج الشعري للوثنية الشعرية، إىل درجة أن القصيدة أصـبحت موتـا مكبوتـا ال    

بـرغم  : "فيها حركية فكرية واجتماعية وسياسية ألن السؤال بداخلها قد مات، يقولنلتمس 
أن اإلسالم اقتلع الوثنية، وصفّى قواعدها، إالّ أن الوثنية الشعرية بقيت صامدة، وبقي الوثنيون 

ومبـوت العصـر   . حيكمون اللسان العريب ويسيطرون على حركته بقوة االستمرار والوراثـة 
ولقـد اسـتمرت   . لشعر يف العدمية املطلقة، وصارت القصائد موتا مكتوباالعباسي، دخل ا

وكانت القصائد . املوت متمددة على حياتنا مخسة قرون، ال جيرؤ أحد على دفنها -القصيدة 
يف تلك احلقبة كأضرحة األولياء، ال يسمح ألحـد بتـدنيس حرمتـها واالعتـداء علـى         

  )2(."مقدساا
اسية يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشـرين، ومـا   ونتيجة للتحوالت السي

تبعهما من حتوالت على املسارين االجتماعي والفكري، بدأت القصيدة العربية تتفاعـل مـع   
خمتلف احلركات الثورية يف الوطن العريب فأدرك اإلنسان العريب إلزامية استثمار هذه الثورة يف 

. عيد وعيه الوجودي والسياسي، ويسترد تفكريه احملجوز عليهوبدأ يست"خمتلف جماالت احلياة، 
أدرك أن وضعه اجلديد حيتاج إىل كالم جديد، وأن اخلروج من عصر االحنطاط ال يكـون إالّ  
باخلروج من ثياب عصور االحنطاط وعقلية عصور االحنطاط، وقبل كل شـيء مـن لغـة    

اري ال تقتصر على مـا حتدثـه مـن    فالثورة يف املوقف الرت. )3("ومفردات عصور االحنطاط 
تغيريات مادية يف الساحة االجتماعية، وإمنا جيب أن تتعدى التغري املادي إىل الـتغري الفكـري   

                                                
  . 373،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار  -  (1)
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا  -  (2)
  .م ن، ص ن  -  (3)
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واحلضاري، وصوالً إىل التغري يف بنية الكتابة ومجالياا، فأضحت القصيدة العربيـة قصـيدة   
هنا كان على القصـيدة العربيـة أن   من "ملتزمة بتبين التغري وممارسته وتفعيله يف الوقت ذاته،

تنسجم مع الثورة أو تستقيل، أن تتقدم حنو املستقبل أو تدفن نفسـها يف ضـريح التـاريخ    
  .)1("وتتحول على ذكرى

ويؤكد نزار يف موقفه من مسار القصيدة العربية أن الدعوة إىل جتاوزها ال جيب أن يفهم 
املها وآثارها التارخيية، وإمنا يعين بالتجاوز منها الدعوة إىل البحث عن البديل الذي يطمس مع

ضرورة خلق املعادل اإلبداعي املتفرد يف خصوصيته وشكالنيته حىت يستطيع الشاعر احلـديث  
أن يعبر عن أحالمه وتطلعاته وآفاقه ضمن هذا املعادل اإلبداعي الذي جيب أن يتجاوز ذاتـه  

وهذا ال يعين بشـكل مـن   : "يقول نزار. باستمرار حىت ال يقع يف شراك النمطية واالجترار
األشكال أن القصيدة احلديثة هي البديل التارخيي للقصيدة التقليدية، إا على العكس نقيضها 

فحني ظلت القصيدة القدمية خشبة تعوم على سطح اللغة ونوعـا مـن   . والقطب املقابل هلا
النحو والصرف، والعـروض   أشغال اإلبرة واحلفر على النحاس، ورحيال مضجرا داخل مملكة

ونقال فوتوغرافيا للواقع باألبيض واألسود ألقت القصيدة احلديثة عن ظهرها هـذه التركـة   
  )2(..."الثقيلة، وقررت أن تنفصل عن مسقط رأسها وجر البيت األبوي 

  :وحيدد نزار قباين بدقة مسار القصيدة العربية وحتوالا يف نقاط أعرضها فيما يأيت 
على الزمن الشعري العريب الراكد و جتاوزه اىل زمن شعري تفاعلي وثـوري يف   الثورة -

الوقت ذاته، فالقصيدة احلديثة جاءتنا ومعها زمنها اخلاص، بعد أن كان مجيع الشعراء 
العرب يسكنون يف زمن واحد، وهذه السكىن يف الزمن الواحد، جعلت أعمار الشعراء 

  .الثالث أو العاشر، أو الثالث عشر للهجرة  واحدة، سواء من ولد منهم يف القرن
القصيدة العربية احلديثة هي قصيدة مارست وما تزال متارس الثورة والتمرد والعصيان،  -

ضد خمتلف القيود الشكلية والبالغية املتوارثة واملتداولة يف الساحة اإلبداعية الشـعرية،  
ة هي اليت تكتبه، وبعبـارة  فالشاعر العريب احلديث هو الذي يكتب لغته، وليست اللغ

 .أخرى ال يرتبط بأي التزام سابق جيعله موظفا عند مفردات قصيدته 

                                                
  .  357،  ص  7ال النثریة الكاملة ،  ج األعم. قباني ،  نزار -  (1)
  .  376،  375المصدر نفسھ ،  ص  -  (2)
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اختفاء الدور التعليمي للقصيدة احلديثة، ألن الشعر مبفهومه احلديث ال يسرد وال خيرب  -
وال يعلم وإمنا يشري ويومئ وينقلنا إىل عوامل املتخيل عرب توليـد الدهشـة الشـعرية    

ىت ال تتحول القصيدة إىل تصريح خال من املفاجآت، وذا املعىن مل تعـد   بداخلنا، ح
القصيدة انتظارا للمنتظر، كما كانت على أيدي جناري الشعر وببغاواته خـالل مـا   

 .يقارب األلف عام، بل أصبحت شوقا ملا ال يأيت وانتظارا ملا ال ينتظر
تمية البحور اخلليلية ووثنية القافية حتررت القصيدة احلديثة موسيقيا من اجلربية ومن ح -

فموسـيقى  . املوحدة وكسرت إشارات املرور احلمراء اليت كانت تعترض حركتـها 
القصيدة احلديثة تأيت من فعل الكتابة نفسه ومن املعاناة املستمرة واملغامرة  مع اهول 

الداخلية بشكل  ال من التراكمات الصوتية والنغمية املخزونة يف آذاننا. اللغوي والنفسي
وألن موسيقى الشعر احلديث هي مغامرة شخصـية بـني الشـاعر          . وراثي وعضوي

والعامل، وبني الشاعر واللغة،  فال ميكن التكهن بالصيغة النهائية اليت ستصـل إليهـا   
  .القصيدة العربية يف املستقبل 

د أن كانـت دائـرة   صارت القصيدة العربية احلديثة سهما باجتاه العمق واألفق معا بع -
وهذا التحول من الشكل اخلارجي إىل الرؤيا ومن يقني احلواس .مرسومة على وجه املاء

إىل شطحات احللم وتركيبات العقل الباطن ومن اللمس بأصـابع اليـد إىل اللمـس    
  .بأصابع احلدس، جعل للقصيدة أكثر من بعد واحد 

- ر وطرح األسئلة وعلّمنا ما مل نعلم، الشعر احلديث محل إلينا التعب ألنه محل إلينا الس
بينما الشعر القدمي، أو أكثره على األقل، علّمنا ما نعلم وأجابنا قبل أن نسأل ورمانـا  

  . )1(على سجادة الطمأنينة 
  :مصادر الشعر  -

رفض نزار قباين املصدر امليتافيزيقي والتجريدي للشعر رفضا قاطعا،  ألن الشعر عنـده  
فليس الشعر نـارا  "صادر بشرية تالمس حياة اإلنسان يف شىت تفاعالته، جيب أن ينطلق من م

مساوية وال ذبيحة مقدسة وال خارقة من خوارق الغيب، مصادر الشعر بشرية وكتابته عمـل  
من أعمال البشر، واحلديث عن شياطني الشعر ورباته وعن اإلهلام وامللهمني والـوحي ومـن   
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شعر صفة السحر، والشعراء صفة السـحرة وأصـحاب       يوحي إليهم سوى حماولة إلعطاء ال
ويرى نزار أن على الشاعر بلوغ مرتبة النبوة انطالقا مـن اسـتبطان الـنفس    . )1("الكرامات

.   البشرية والتعبري عن معاناة اإلنسان يف حميطه حبيث يستطيع أن يتمثل العـامل فيمـا يكتـب   
ر لتغدو املصدر األساسي من مصـادر الشـعر،   حينها ميكن تفعيل جتربته الذاتية يف عامل الشع

اإلنسان يقول شعرا ألنه لو مل يفعل الختنق بفيضاناته الداخليـة، إن  .. فالشعر إفراز إنساين "
للنفس البشرية كما للجلد البشري مسامات تتنفس من خالهلا والشعر هو جمموعة املسـامات  

   )2(." ات أفكاره ومشاعرهالنفسية اليت تساعد اإلنسان على التخلّص من انفجار
من هنا أضحت جتربة احلياة بالنسبة للشاعر املصدر الرئيس من مصـادر الشـعر،  ألن   

ولـذة  . الشاعر يكتب انطالقا من واقع معيش وحلظة حياتية معيشة، فتتولد لديه لذة التجربة
لفكريـة  تفعيل التجربة ذاا ضمن سياق فكري وثقايف واجتماعي حتددها خمتلف اآلليـات ا 

فالتجربة إذن شرط من شروط الكتابة، والكاتـب الـذي ال   "املكتسبة واملعيشة عند الشاعر، 
يعاين، ال يستطيع أن ينقل معاناته لآلخرين، كاملرأة اليت تريد أن تصل إىل األمومة، دون املرور 

  )3(."مبراحل احلمل واملخاض 
ل من احللم والتـنظري إىل الفعـل   ويشترط نزار قباين يف التجربة الشعرية ضرورة االنتقا

والتطبيق، مبعىن أنه يرفض كل كتابة ال تنطلق من معايشة أو ممارسة، ألن الكتابة اليت تنتج عن 
ويربط نزار هذا املوقف بتجربته يف شعر احلـب الـذي   . حلم ال عن جتربة تبقى كتابة عقيمة

سم مسار الشاعر ضـمن هـذا   تفرد بتشكيله انطالقا من تفعيل جتارب معيشة ، سامهت يف ر
صحيح أن هناك كتابا يتفرجون على احلّب ويكتبون عنه ألـوف  : "النمط من الكتابة، يقول

الصفحات، وصحيح أن هناك شعراء يقومون بتركيب املـرأة تركيبـا ذهنيـا يف خمتـربات     
ا وطبعا أحالمهم، غري أن جتربة هؤالء تبقى جتربة خمربية باردة حمرومة من زخم احلياة وحرار

ال جيد القارئ أية صعوبة يف التفريق بني امرأة من ورق وامرأة تشطرنا كالسيف إىل ألف قطعة 
إنين يف كلّ ما كتبته كنت جزءا من الروايـة ال مشـاهدا يف   ... وحتول عمرنا إىل قوس قزح
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ميـنحين  مقاعد املتفرجني، فأنا ال أومن بوجود النار إذا مل أحترق ا، وال أحتـرم حبـرا ال   
   )1(."اإلحساس بالغرق

، فقد حتفظ نزار كثريا يف كيفية أما التجربة الثقافية والتجربة احلضارية يف الشعر
استحضارمها يف النص الشعري، ألن االستعارات الفكرية والثقافية غري الواعية من شأا أن 

كثريا ما اشترط على تنقل التجربة الشعرية بعيدا عن أرض الواقع، خاصة إذا عرفنا أن نزارا 
ما أكثر كتابنا الذين : "الشعراء متثيل جتارم ال جتارب غريهم على ورقة الكتابة، يقول

يعيشون على جتارب غري جتارم، وبأجساد غري أجسادهم، فيستعريون أفكار ماركوز وعبثية 
مدام  كافكا، وال معقول بيكت، وسادية ميللر، وشهوات الليدي شاتريل اإلجنليزي وم

إن استعارة املواقف احلضارية ذا الشكل ااين واالعتباطي حيرم أعمالنا . بوفاري الفرنسية
األدبية والفنية من الشرط األساسي لكل عمل إبداعي أال وهو الصدق، وحني يغيب الصدق 

. ريتشابه صوت الشاعر املولود يف اجلزيرة الربيطانية والشاعر املولود يف البصرة أو ريف مص
ويصبح سان جون بريس مواطنا عربي الوجه والفم واللسان، يقطن يف حي من أحياء 

  )2(".بريوت
وال جيب أن يفهم من املوقف السابق أن نزارا يريد أن يعزل الشعر العريب احلديث عن 
خمتلف الروافد األجنبية الغربية وخاصة تأثريات الفكر العاملي، ولكنه، يف اعتقادي، يبحث عن 

عريب حديث يتمسك بشخصيته العربية العاكسة بصدق جتربته املعيشة،  ولعل هذا مـا  شعر 
يفسر حضور البعد القومي والسياسي واالجتماعي العريب يف شعره، وانتهاج نزار األسـلوب  

ليس : "الصدامي يف تفعيل جتربته الشعرية سواء على صعيد املرأة أو على صعيد السياسة يقول
 ةغرور القومي أن أقول إن جتاريب وأبطايل وخلفية شعري كانت عربية مائمن باب التبجح وال

، والنساء اللوايت يتحركن على دفاتري هن عربيات، ومهـومهن وأزمـان وأحـزان    ةباملائ
كما قلّل نزار من قيمـة بعـض   . )3("وصرخان هي مهوم وأزمات وصرخات األنوثة العربية

الكتابة "بة حلفظ الشعر ونسيانه، أو حفظه وروايته، قال إناملصادر الكالسيكية للشعر، فبالنس
. برق ال عمر له واحلفظ ملكة مكتسبة ورياضة ككّل الرياضات الـيت تكتمـل باملمارسـة   
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التذّكر التصاق والنسيان .. والذاكرة بكل أنواعها هي نوع من االرتباط باملاضي والعودة إليه
جتاوزناها حبثا عن إشارات جديدة، والبقاء عنـد   انعتاق، وكل قصيدة نكتبهاهي إشارة مرور

اإلشارات القدمية هو يف تصوري نوع من الوقوف على األطالل يعيق الرحلة وينحر الطموح 
أما عن رواية الشعر فقال إا اجترار لتجربة سـابقة  . )1("وجيعل عيين الشاعر يف مؤخرة رأسه

أخرى أيضا، فالروايـة مـا هـي     جيب أن نتجاوزها إىل عرض جتارب أخرى ضمن سياقات
استعادة حالة، واسترجاع مناخ نفسي من الصعب استعادته لذلك يصعب على اسـتدعاء  "إالّ

  .)2("زمن خرج من يدي 
والواضح مما سبق أن موقف نزار من مصادر الشعر مل يكن موقفا تنظرييا يرتقـي إىل  

ته الشعرية الـيت أراد أن يقـدمها   درجة النظرية النقدية وإمنا كان عبارة عن رصد معامل جترب
وراء أحكام نقدية جـاهزة  )املتلقي(للمتلقي كمفاتيح يفتح ا عامل نزار الشعري، فال ينساق 

  .من شأا أن تشوه جتربة الكتابة املتفردة عند نزار الشاعر واإلنسان 
  
  :املوقف الفكري والسياسي املتضمن يف شعر نزار قباين  – 3

املوقف عند نزار قباين على كتاباته النثرية فحسـب، بـل تعـداّها    مل يقتصر حضور 
ليتمظهر داخل النص الشعري ذاته، حبيث استطاع الشاعر أن يوفق يف الربط بني موقفه نثـرا  

وأعتقد أن النسبة الكبرية جدا من مواقف نزار قباين النقدية والتنظريية . ومتثل هذا املوقف شعرا
يفسر حضوره الدائم يف مشهد احلدث االجتماعي والسياسي منـذ   قد صيغت شعرا، وهو ما

األربعينيات إىل غاية وفاته، من خالل اعتماد الصدام مع مشايخ اتمع والفكـر والسياسـة،    
وصوال إىل هوامش علـى دفتـر    م1954وخبز وحشيش وقمر  م1948طفولة د "فابتداء من

ومىت يعلنون وفاة  م1995إىل غاية املهرولون   ،م1969وإفادة يف حمكمة الشعر  1967النكسة 
، عرض نزار قباين مواقفـه جبـرأة   م1996وتقرير سري جدا يف بالد قمعستان  م1996العرب 

شاعر وثائر معا على الساحة العربية،  إميانا منه أن الشعر ال ينشد السـالمه، فاسـتطاع أن   
ف عند النقاد سواء من معارضيه أو مـن  ما عر-بناء على مواقفه املتضمنة يف الشعر-يؤسس 
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مـن هنـا   .اليت تفرد خبلقها وتفعيلها وطرحها أمام اجلمهور بامتياز بالقصيدة األزمةمؤيديه، 
سأحاول أن أعرض بإجياز إىل بعض املواقف الفكرية والسياسية اليت ظل نزار يعلنها من خالل 

  :أشعاره فيما يأيت
قباين ضد الدين، وإمنا كان ضـد املمارسـات    مل يكن نزار:  املوقف من الدين –أ 

والسلوكات اليت تصدر عن األفراد خاصة الفاعلني منهم داخل بنية اتمـع باسـم الـدين    
وانطالقا من التعاليم الدينية، والدليل على ذلك أن نزارا وعرب كتاباتـه النثريـة وتصـرحياته    

على موقـف معـاد للـدين، أو     -يف حدود اطالعي-وحواراته الصحفية الكثرية، مل أعثر له
وإمنا انتقد وثار نزار على مـن  . ألحكامه وشرائعه سواء بالنسبة للدين اإلسالمي أو املسيحي

يتاجر باسم الدين وحيترف صناعة األدعية وميارس الطقوس الشافية بامسه، وهذا مـا أكـده   
م بال هوادة رجـال  ليس ضد الدين متاما ولكنه يهاج"الدكتور وفيق خنسة حني قال أن نزارا 

الدين الذين خيدعون النساء بالرقي والشعوذة والسحر، مث ميارسون اجلـنس حبجـة املـداواة    
والعالج، فهو حبكم مهامجته للنظام اإلقطاعي ما قبل الرأمسايل، يهاجم األساس األيـديولوجي  

  :يقول نزار. )1("للنظام اإلقطاعي وهذا األساس دين
  وأمثالأقمنا نصف دنيانا على حكم 

  ..وأللف دجال ..أللف ..وشيدنا مزارات 
  قصدنا شيخ حارتنا، لريزقنا بأطفال

  فأدخلنا حلجرته
  وقام برتع جبته

  وباركنا وضاجعنا
  وعند الباب طالبنا

  بدفع ثالث لريات لصنع حجابه البايل
  وعدنا مثلما جئنا

  )2(وال مال ...بال ولد
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ام شجع نزار قباين التعايش السـلمي بـني   وانطالقا من واقع التركيب ديين يف بالد الش
األديان السماوية املختلفة، بل إنه ظل يطالب دائما بضرورة فصل املعتقد عن احلياة اليوميـة،  

نزار ضد الطائفيـة، ويريـد أن يسـود    "وعدم جعله آلية من آليات التعامل االجتماعي، ألن
احلياة، وبـني الـدين والدولـة إن    التعايش السلمي بني األديان، أي يريد الفصل بني الدين و

ال يدفع للقيام بعمل أو اإلحجام عن عمل بصورة عامة، أي أن املشـكلة ال   -كدين-الدين
تكمن أصال يف الدين، بل بالنظام االجتماعي االقتصادي، ومبا أن أوروبا قد جتاوزت املرحلـة  

فروق، أي الفروق بني صـورة  ما قبل الرأمسالية، ومبا أننا مل نتجاوزها بعد، فإننا نرى هذه ال
الدين اإلسالمي املرتبطة حاليا مبجتمع حياول التحرر من القيد اإلقطـاعي وصـورة الـدين    

  . )1("مبرحلة من الرأمسالية املتقدمة -حاليا-املسيحي املرتبطة 
  ":يوميات امرأة ال مبالية"يقول نزار على لسان امرأة يف ديوانه

  خرجت اليوم للشرفة
  جارتنا املسيحيةعلى الشباك 

  حتييين، فرحت ألن إنسانا حيييين
  ألن يدا صباحية 
  يدا كمياه تشرين
  تلوح يل تناديين

        * * *  
  أيا ريب، مىت نشفى هنا

  من عقدة الدين
  أليس الدين كل الدين

  إنسانا حيييين
  ويفتح ذراعيه

  )2(وحيمل غصن الزيتون 
ين،  زار هذا األخري املسجد النبوي الشـريف  أي سنة قبل وفاة نزار قبام 1997ويف سنة 

وقد جاشت قرحيته وهو أمـام  ). ص(باملدينة املنورة ألداء مناسك العمرة وزيارة قرب الرسول 
قرب سيد اخللق بقصيدة عصماء يف مدح الرسول الكرمي، أظهرت أن املوقف من الدين عند نزار 
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رب مسار مخسني سنة، وإمنا عكس قـدرة  قباين ليس موقفا معاديا كما ظن الكثري من النقاد ع
الشاعر على الفصل بني مستويات اإلميان كشخص، ومستويات التشكيل اجلمايل والنقـدي  
كمبدع وكشاعر، ومن جهة أخرى عكست هذه القصيدة وهي األخرية يف حياتـه عـودة   

تشكيل الـيت  الشاعر إىل الكتابة على منط القصيدة العمودية، وهذا ما يفسر موقفه من أمناط ال
  :    يقول. سبق احلديث عنها يف هذا الفصل

      ـزع فيـك وطـال الـورود أوام     ـنيـ  واألنـام وحـدي أرقـتام  
      دواـوأقامـ السنـا نبع عن وطردت         تـزودوا  سناك ومن اجلميع ور  
  وحامـوا كعليـ نفسـي وتقطعت     أكـد  ولـم أحوم أن حىت ومنعت      
  عقـام فاحلـروف مدحـك أبواب       أغلقـت ودوين وامتدحوا قصدوك      
  المـاألق حبملـي تضيـق خجـال     فأنثنـي  جنيـت مـا فأذكر أدنوا      
  مقـام  يطـال فـال املقـام جـل        للـذرى ملسا أريد احلضيض أمن      
  المـكـ  اللسـان طرف يف فيموت         األسـى  وخيرسين يكبلين وِزرِي     
  )1( ـامـاآلث  مضاجعـي تقـض شوقٍ      فـي اهللا حبيـب يـا حنوك ميمت     

  
تعامل نزار قباين منذ اخلمسينيات مع احلدث السياسي يف العامل العريب : املوقف السياسي -ب

رسالة "و" م1955راشيل شوار زنربغ سنة "وقصيدة " م1954خبز وحشيش وقمر عام "فكتب
، فكانت هذه القصائد مبثابة التكوين لشـاعر سـجل   "م1956جندي من جهة السويس عام 

فبعدما عرفه القراء والنقاد عاشقا كبريا، . مواقفه السياسية شعرا عن كل حدث قومي وسياسي
أطل عليهم بوجه الغاضب الكبري على الواقع السياسي، ومثلما أحدث الصدمة والدهشة أثناء 

تفاصيل احلياة االجتماعية الواقعة يف دائرة اجلنس وقضايا املرأة وسلطة املوروث، فجـر   عرض
شـرخا يف   1967جدار الصمت من حول واقعه السياسي، فقد أحدثت اهلزمية احلزيرانية عام 

نفسية الشعب العريب، وكان هلا األثر البالغ يف إحداث الشرخ يف نفسية نزار قبـاين الشـاعر   
حزيران الذي سأتكلم عنه هو حزيران النفسي الذي تفوق آثاره يف نظـري  : "قولواإلنسان ي

                                                
           www.alhaila.net          ، نقال عن موقع  الواب              )"ص(في مدح سید الخلق محمد ." قباني نزار -  (1)

  http.www.alhaila.net/m/showthread.php?t=23939:                    ووصلة القصیدة كاملة ھي 

http://www.alhaila.net
http://www.alhaila.net/m/showthread.php?t=23939
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كل األشياء املكسورة يف احلرب تعوض، الطـائرات، والـدبابات،   ..آثار حزيران العسكري
  .والرادرات وناقالت اجلند، قابلة للتعويض

إن . ترقيعـه  ال ميكن جربها أو تلصيقها، وحده القلـب ال ميكـن  ..وحدها النفس املكسورة
بعضنا أكلها، وبعضنا اعتاد تدرجيا على مـذاقها، وبعضـنا   . حزيران كان مثرة شديدة املرارة

تقيأها فورا، أنا كنت من الفئة األخرية اليت أضربت عن الطعام ورفضت االعتراف بـاجلنني  
عربية كتـب  وكنتيجة هلذه املأساة واهلزمية والنكسة ال. )1("املشوه الذي طرحه رحم حزيران 

البريوتية " اآلداب"، ونشرت يف جملة1967مباشرة بعد "هوامش على دفتر النكسة"نزار قصيدته
إذ صودرت الة، وأحرقت "يف حملها،)سهيل إدريس(وكانت توقعات الشاعر وصاحب الة

أعدادها يف أكثر من مدينة عربية، وجلسنا يف بريوت، سهيل وأنا نتفرج على ألسـنة النـار   
  )2(."ثي هذا الوطن الذي مل تعلمه اهلزمية أن يفتح أبوابه لشمس احلقيقة ونر

واستمرت القصيدة األزمة تتفاعل يف الوجدان العريب سلبا وإجيابا مبا حتمله من مواقـف         
  :حول الواقع السياسي املعيش، وأم نزار خالل هذه احملنة خبمسة اامات أساسية هي

طان وللمرأة وللغزل الفاحش، فال حيق له أن يكتب شعرا أنه شاعر وهب روحه للشي -
  .عن الوطن حىت وإن كان هذا يعيش املأساة 

، مبا نشره خالل عشرين عاما من شعر عاطفي  67أنه املسؤول األول عن هزمية يونيو -
 .ساعد على االحنالل 

 .سادي، يعذب أمته، ويكتب شعرا فوق جراحها)هوامش على دفتر النكسة(أنه يف -
 .أنه يثبط اهلمم اجلماهرية ويقتل األمل، وأنه عميلٌ خيدم العدو بكالمه  -
ووالدتـه  . أنه ليس وطنيا، لكنه يركب موجه الوطنية من خالل مثل هذه الكتابـات  -

هي والدة غري طبيعية، ألا حسب رأيهـم ليسـت هلـا     1967كشاعر سياسي بعد
أجد العـذر هلـم مسـتلهما     كنت أحاول أن:"وكان نزار جييبهم قائال . مرتكزات 

كلمات السيد املسيح رب أغفر هلم فإم ال يعلمون، كان يصعب علـيهم تارخييـا   

                                                
  . 408،409،  ص ص  7عمال النثریة الكاملة ،  ج األ. قباني ،  نزار -  (1)
  . 412المصدر نفسھ ،  ص  -  (2)



الفصل الثالث                                        ......................... .........الباب الثاين                 
  * املوقـف النقدي واحلداثة الشعرية املضـادة عند نـزار قباين*?

 

 487 
 

ووراثيا أن يقتنعوا أن ديوان احلماسة مل يعد ذا موضوع بعد أن دخلت حربة إسرائيل 
  .)1("يف خناعنا الشوكي

لشعري بعد هزميـة  وانطالقا من هذا ذهب نزار إىل حتديد موقفه بدقة من حتول مساره ا
ال قيمة :"حزيران، فأضحى الشعر يشعل عود الثقاب وينصرف وعلى النار أن تأكل النار يقول

لفن ال حيدث ارجتاجا يف قشرة الكرة األرضية، وال قيمة لقصيدة ال تشعل احلرائق يف الوجدان 
خلـوف والتسـتر   ويف املرحلة التارخيية اليت نعيشها، ال قيمة لشعر حيترف التـبخري وا ...العام

والتقية، يكون الشعر كشفا وإضاءة وتعرية للزيف والزائفني أو ال يكون وكل قصيدة عربيـة  
معاصرة جتامل وتنافق وتتستر على رداءة التمثيلية وتفاهة املمثلني تتحول إىل ممسحة على أقدام 

  . )2(..."مل يبق بعد حزيران للشاعر سوى حصان واحد ميتطيه هو الغضب ...سيف الدولة
ويشرح نزار ذلك التحول اجلوهري الذي المس الفكر االجتماعي العريب بعـد هزميـة   

، فقد كان اإلنسان العريب قبلها ينظر إىل واقعه املعيش نظرة رومانسية كثريا ما ارتبطت 1967
جبملة من القناعات الثابتة واألقوال املأثورة اليت ترفض التطلع حنو أفق أفضل، ألـا وبكـل   

كان الزمن العريب قد انفصل ائيا عن زمن "ة ترى أنه ليس باإلمكان أبدع مما كان، لقدبساط
اآلخرين، وأصبح يدور حول نفسه وكان العقل العريب قد تعب مـن التقصـي والكشـف    
والبحث عن احلقيقة،  فقدم استقالته وجلس يف املقهى ميارس اخلطابـة والثرثـرة وتشـيطر    

ا، لذلك كان أول ما فعله الشاعر العريب بعد حزيران هو البحـث  القصائد وتربيعها وتدويره
  )3(".عن زمن آخر

  :يقول نزار يف مقاطع من قصيدة هوامش على دفتر النكسة 
             3مقطع رقم 

  ياوطين احلزين 
  حولتين بلحظة

من شاعر يكتب شعر احلب واحلنني  
  ...لشاعر يكتب بالسكني

  
                                                

  . 415،  ص  7األعمال النثریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (1)
  .418،  ص المصدر نفسھ  -  (2)
  . 427المصدر نفسھ ،  ص  -  (3)
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   5مقطع رقم 
  ال غرابه...بإذا خسرنا احلر

  ..ألننا ندخلها
بكلّ ما ميلكه الشرقي من مواهب اخلطابه  

بالعنتريات اليت ما قتلت ذبابه  
  ..ألننا ندخلها

  ..مبنطق الطبلة و الربابه
   7مقطع رقم 

خالصة القضيه  
توجز يف عباره  

لقد لبسنا قشرة احلضاره  
 1(والروح جاهليه(  

لسطينية األوىل، فسجل موقفه منها خالل قصيدته وقد رصد نزار أحداث االنتفاضة الف
، وفيها رفض منطق اهلزمية الذي ظلّ يسيطر على الذهنيـة العربيـة   "أطفال احلجارة"الشهرية 
وفرضت االنتفاضة نفسها كغضب يومي داخل األراضي احملتلة، وأصـبح الطفـل   . احلزيرانية

مزا  للتغيري والثورة على الوضع الذي الفلسطيين بكل ما حيمل من عالمات الطفولة والرباءة ور
عجز عنه اآلباء، ففي قصيدة الغاضبون يتحول هذا الطفل إىل عبوة ناسفة تنفجر يف أية حلظة 

  :يف وجه جنود االحتالل، يقول
  علمونا كيف احلجارة تغـدو           بني أيدي األطفال ماسا مثينا

  ر يغدوا كميـنا كيف تغدو دراجة الطفل لغما         وشريط احلري
  )2(كيف مصاصة احلليب إذا ما           اعتقلوها حتولت سكينـــا 

لقد انبهر نزار حبدث االنتفاضة الذي ساهم كثريا يف إثراء خطابه الشـعري الغاضـب   
وإبراز،  موقفه السياسي وعرضه أمام اجلمهور، ووجد يف طفل االنتفاضة ذلك املخلّص الذي 

املنتظر يف األرض الفلسـطينية  "غودو"إىل"الغزاوي"كسة، وحتول الصيبطاملا حبث عنه بعد الن
  :احلبلى باألحداث والنكبات واألحزان، فيثري التساؤل ويؤسس للحدث،  يقول

                                                
  .  741،  740ص   ،  ص 2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (1)
  . 07،  ص  1988فبرایر  21عدد ) الوطنیة(الغاضبون ،  جریدة النصر. قباني ،  نزار  -  (2)
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  يسأل عنه ملوك اإلنس 
  ويسأل عنه ملوك اجلان

  من هو هذا الولد الطالع مثل اخلوخ األمحر من شجر النسيان
  ...صور األجدادمن هو هذا الولد الطافش من 

  ومن سروال بين قحطان ؟
  ..من هو هذا اآليت

  من أوجاع الشمس ومن كتب الرهبان
  ...من هو هذا الولد الزارع 

  )1(يف كل مكان ؟ ..قمع الثورة 
أما موقفه من التطبيع الثقايف الذي يعد أحد شروط التطبيع السياسي، فقد رفضه نزار قباين 

مع الدولة العربية هو مبثابة استقالة الشعر العريب من كربيائـه،   بقوة، ألنه يعتقد أن كل تطبيع
وصل قطار التطبيع الثقايف إىل مقاهينا وصالوناتنا، وغرف نومنا املكيفة اهلواء، ونـزل  :"يقول

. منه أشخاص غامضون، حيملون معهم معاجم ودواوين شعر ومصاحف مكتوبة باللغة العربية
عر العرب األكرب أبا الطيب املتنيب صار وزيرا للثقافـة يف  إن شا:وحيملون معهم جرائد تقول

، وإن مطربة العرب األوىل السيدة أم كلثوم، سوف تغـين قصـيدة   !!حكومة حزب العمل
وتنسى عصافرينا غنـاء  ...جديدة لشاعر إسرائيلي، وهكذا يستقيل الشعر العريب من كربيائه

  .)2(!!..." املقامات والتواشيح 
لسياسية رفض نزار قباين سلطة احلاكم العريب، واعتربها سلطة غري شرعيه، وطوال مواقفه ا

فقد فرض نفسه على احلاكم من خالل املوقف املتضمن يف أشعاره، ويعترب ذلك نوعـا مـن   
اقتسام السلطة من املنظور الفكري، وهنا تكمن نقطة القوة عند نزار ونقطة االختالف عـن  

ملسار، فالغضب والرفض والثورة يف واقع السلطة الشـمولية  سائر الشعراء الذين رفضوا هذا ا
واالستبدادية اليت متارس القهر والتسلط وتكميم األفواه يعترب ثورة ناجحة يف وقت ارمتى فيـه  

وخرجوا من دائرة الصراع "الكثري من الشعراء واملثقفني يف أحضان السلطة، يؤثرون السالمة 

                                                
– 19،  السبت واألحد  902دكتوراه شرف في كیمیاء الحجارة ،  جریدة القبس الدولي ،  عدد . قباني ،  نزار  -  (1)
  . 20،  ص  1988مارس  20
  . 188،  187ال عن نوال مصطفى ، نزار قباني وقصائد ممنوعة ،  ص نق.  قباني ،  نزار -  (2)
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بوا ما جعلهم مرضيا عنهم، أو على األقـل مل يغضـب      الثقايف حىت يف الفكر واألدب  وكت
وقد حاد نزار عن ج هؤالء الشعراء واملثقفني وأراد يف تعامله مـع احلـاكم أن   .)1("عليهم 

فمن هذا املنطلق هاجم الشيوخ، مل يهـاجهم أحـد   "يؤسس للموقف الواقعي واملوضوعي، 
كانت تفتح له األبواب، ألنه كـان   بقسوة كما فعل نزار قباين، ولكن عندما كان يهامجهم

  :، وهو ما عرضه لكثري من النقد والتجريح يقول)2("قويا، ومل يكن الصراع بينهم دمويا
الغبار عن أحذية القياصره ألنين ال أمسح  

ألنين أقاوم الطاعون يف مدينيت احملاصر  
  ...ألن شعري كله 

حرب على املغول والتتار والربابره  
   )3(ام والسماسره يشتمين األقز

  
وخالصة ما سبق عرضه يف هذا الفصل أسجل أن حضور املوقف النقدي الرتاري قـد  

فاسـتطاع أن  .توزع بني كتاباته النثرية وقصائده الشعرية على مدار مخسني سنة من العطـاء 
يؤسس ملعامل حداثة مضادة رفضت االنصياع لسلطة النقد األكادميي بأنساقه املختلفة، ففرض 

اثته املتميزة على الساحة الفكرية واإلبداعية، اليت اتسمت بقدرات هائلة على تفعيل كل ما حد
هو خامل وراكد يف الشعرية العربية من جهة، وعلى نقل املتلقي نقلة نوعية من خالل توريطه 
 يف عملية إدراك األبعاد اجلمالية والقضايا االجتماعية اليت مل يألف وجودها يف املنت الشـعري 

الشعرية على نسق اخلطاب النقدي الذي "نظريته"وذا متكن نزار من فرض. احلديث واملعاصر
رفض إدراج امسه ضمن شعراء احلداثة، ألنه بكل بساطة مل يكن نزار يف يوم من أيام مسـريته  

أما من . الشعرية والفكرية ذلك الشاعر امللزم اخلاضع أليديولوجيات مرحلية ال يقتنع بفلسفتها
أن يؤسس لثقافة سياسية  -أكثر من أي شاعر آخر -حية املوقف السياسي فقد استطاع نزارنا

شعرية تعتمد النقد املوضوعي لواقع األمة العربية، بعيدا عن آليات التمويه الفكرية والثقافيـة  
  .   اليت أضحت سلوكا سياسيا واجتماعيا قائما من خالل مؤسسات رمسية

                                                
  . 77نزار قباني والثورة العربیة ،  ص . العسكري ،  صبري  -  (1)
  .  74المرجع نفسھ ،  ص  -  (2)
  . 893،  ص  2األعمال الشعریة الكاملة ،  ج . قباني ،  نزار -  (3)
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  خــــاتــمـــة
  
  



  خـــاتـــمة
 

  492  

  خــــامتة 
  

أَصلُ يف اية هذا البحث، إىل رصد جمموعة النتائج اليت استطعت حتصيلها انطالقـا مـن   
وقد انطلقت هذه . مراجعة واقع اخلطاب الشعري، واملوقف النقدي عند الشاعر العريب املعاصر

املراجعة من مستويني متداخلني، مها مستوى تشكل اخلطاب الشعري ومتظهراته، ومسـتوى  
ل املوقف النقدي الذي ظل على عالقة مباشرة باملستوى األول من حيث العمـل علـى   تشك

  . تفعيل الرؤيا الشعرية والتنظري هلا
فراجعت عالقة التـراث  . وقد قمت بتناول املستوى األول ضمن الباب األول من البحث

املعاصـرة  بالشعر العريب املعاصر، من خالل قراءة  مفهوم الشعر املعاصر من جهـة، ومعـىن   
فأدركت . وحتديد إطارها الزمين من جهة أخرى، وصوال إىل ضبط العالقة بني الشعر والتراث

أن التحديد الزمين للمعاصرة خبمسني سنة من زمن النص عند الكثري من النقاد هـو حتديـد   
فليس كل شاعر . إجرائي ال يعكس حقيقة املعاصرة وماهيتها، سواء يف الشكل أو يف املضمون

صر يكتب قصيدة معاصرة بالضرورة، ألن ارتباط املعاصرة ذا املعىن الزمين ال يكـون إال  معا
مـن هنـا   . ارتباطا سطحيا وظاهريا، يضيع خالله أفق احلس املعاصر املشكّل للرؤيا اجلمالية

أصبح كل فهم زمين للمعاصرة فهما يولد أزمة إدراك بني املبدع وذاته املبدعة؛ ألنه سـيخلق  
  .رة أزمة حتديد وبناء وإعالء املوقف عند الشاعر من املاضي، واحلاضر واملستقبل بالضرو

وعن عالقة الشعر العريب املعاصر بالتراث، فقد توصلت إىل رصد جمموعة من اآلراء واملواقف 
عند بعض النقاد والدارسني أمثال خالدة سعيد، وحسني مروة، وخليل أيب جهجة  وعز الدين 

  :وقـد اقتـرب هـؤالء مـن اإلمجـاع علـى      . عبود، والسعيد الورقي إمساعيل، ومارون
  .وجوب تقدير التراث وقراءته يف إطاره التارخيي اخلاص -     
  . النظر إىل التراث انطالقا من الراهن املعيش، وقراءته يف ضوء املعرفة العصرية -     
ام مواقفه الروحية واإلنسانية خلق عالقة توفيقية يف التعامل مع التراث، عن طريق استله -     

 .يف إبداعنا العصري
النظر إىل التراث اإلنساين على أنه كيان له أبعاده الفكرية واإلنسانية، يستوجب مـن   -     

الشاعر املعاصر وعيه وتفهمه وإدراكه، من خالل اإلحساس باملعىن اإلنساين فيه واسـتخراج              
  . ة املواقف اليت هلا صفة الدميوم
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   ووقفت أثناء مقاربة تشكّل البديل الشعري اجلديد، الذي متظهر يف إطار ما مسي بالشعر احلر
و قصيدة النثر، على جمموعة من املالحظات، قادتين إىل تسجيل استنتاجات كثرية، أعـرض  

  :أمهها يف النقاط اآلتية 
ديثة يف قوالب جاهزة،  مل يعد الشاعر العريب املعاصر قادرا على صب أفكاره، ورؤاه احل -

 . سبق ألجيال الشعراء قبله أن أخرجت منها صياغتها الشعرية
نضجت الرغبة يف التغيري، خاصة بعد ظهور حماوالت جادة ومسـؤولة مـن طـرف     -

الشعراء الرواد يف اية األربعينيات، ألن الواقع الفكري والتشكيلي اجلديد أصبح يقتضي 
التشكيل القدمي، أي حتديد العالقة الوظيفية ضمن القصيدة ضرورة حتديد العالقة مع نظام 

 .اجلديدة مع الوزن والقافية بعيدا عن صورا النمطية القدمية
 . اعتماد الشعر اجلديد على وسائل إثراء تساعد يف بعث التشكيل اجلديد -
صيدة البحث الدائم عند الشاعر العريب املعاصر عن خلق الكثافة اإليقاعية الضرورية للق -

 .اجلديدة، من خالل مدها بطاقات داللية وأسلوبية
ولدت قصيدة النثر يف الشعرية الغربية والعربية من رغبة يف التحرر واالنعتاق، ومن مترد  -

  . على القيود الشعرية والعروضية، وعلى تقاليد اللغة الكالسيكية، وعلى كل أمناط االحتذاء
نسية على وجه التخصـيص، األسـاس الفكـري    مثّلت الروافد الغربية عموما والفر -

 .والفلسفي لقصيدة النثر العربية
  
وقد عمل بعض شعراء قصيدة النثر العربية على حماكاة منوذج قصيدة النثر عند الفرنسيني،  

خاصة بعد االطالع على التجارب الشعرية املتفردة عند شارل بودلري وأرتور رامبو وغريمهـا،  
و وبودلري النقدية والتنظريية لقصيدة النثر، يف بعث مشروع قصيدة نثر كما سامهت أفكار رامب

العرب وصوال إىل  عربية يف ضوء التنظري الغريب،  ابتداء من مجاعة الفن واحلرية أو السرياليني
اليت مثّل مشروعها الشعري و الفكري نقلة نوعية كربى يف تاريخ قصيدة . مجاعة شعر اللبنانية

  :وكان أهم نتائج هذا املشروع ما يأيتالنثر العربية، 
عملت جملة شعر على نقل الشعر العريب املعاصر نقلة نوعية يف الشـكل واملضـمون،     -

وذلك من خالل إعطاء الدور الفعال لإلنسان كمحور أساسي، وفاعل يف العملية الشعرية 
  .برمتها



  خـــاتـــمة
 

  494  

ر فلسفة التوجه حنو اآلخر قامت مبحاكاة احلركية اإلبداعية يف التجربة الفرنسية، يف إطا -
 .األورويب فكريا وإبداعيا

 .وعت التراث الروحي والعقلي العريب، وفهمته ومتثلته أثناء الكتابة اإلبداعية الشعرية -
مثّلت إبداعيا احللقة الشاذة من حلقات الشعرية العربية، ألا أقرت بضـرورة اهلـدم    -

 .كّل ما تؤسس والبناء من دون أن تنمط ما تبين وال تش
رمست لقصيدة النثر مسارها اإلبداعي اخلاص ا، ووضعت أسسها التنظريية، خاصـة   -

قصيدة     " يف كتابات أدونيس،  وأنسي احلاج،  املستوحاة من أفكار سوزان برنار يف كتاا
 ".النثر من بودلري حىت الوقت الراهن

  
ا األدبية املختلفـة، دور كـبري  يف    كما كان  أليديولوجية احلداثة عند الغرب ومتظهرا

تشكيل  املوقف اإلبداعي والنقدي العريب احلديث، قفد بين الفكر احلـداثي الغـريب علـى    
مسلّمات حمددة، أساسها النفور من كل ما هو منطي صفته الثبات، والعمل على تفعيل البدائل 

لتأسـيس  ) أدبيا وفكريا(سانية الشاذةواعتماد الرغبة اإلن. الفكرية واإلبداعية غري الثابتة زمنيا
حيث ثارت احلداثة األوروبية على أسـس  . كتابة هدامة، تؤمن بالفوضى الشكلية واملضمونية

ومتظهرت  من خالل مذاهب فكرية وأدبيـة،  . الكالسيكي والرومانسي ومبادئهما نالفكري
 حمطات كبرية ومهمة يف محلت لواء الثورة والتغيري والرفض ملا كان سائدا، وقد حتقق هذا عرب

 : الفكر التحديثي ويف الشعرية األوروبية احلداثية من خالل
  .ظهور التفكري العقالين اجلديد  - 
اهلجوم الكبري والفوضوي للرمزية والدادائية والسريالية، الذي عمل علـى   - 

 .هدم القيم الشكلية املتوارثة، وأعطى الشعرية وظيفة ميتافيزيقية
وهو ما نادى به . ملستمر ملبدأ احلرية يف الكتابة والتشكيلالتفعيل الدائم وا - 

 .الرمزيون والسرياليون والدادائيون من خالل تقانة تعطيل احلواس
  

وقد الحظت يف نفس السياق أن ملمح احلداثة العربية قد تشكل مرتكـزا علـى ثالثـة        
ل الـوظيفي ؛ واقتربـت   حمموالت أساسية، هي احملمول الزمين، واحملمول السياقي،  واحملمو

احلداثة العربية يف مفهومها املعجمي من املفهوم االصطالحي؛ ألا عند الكثري مـن األدبـاء   
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و لكن ذلك مل مينعها من . والنقاد ظلّت حمافظة على احملموالت املستنبطة من الداللة املعجمية
ث تباينا كـبريا يف  االختالط بداللة مصطلحات أخرى كاملعاصرة والتجديد، األمر الذي أحد

 :و يرجع  هذا التباين إىل. قراءات الدارسني، وكتابام عنها
اصطدام الفكر العريب يف بدايات القرن العشرين بنظرية احلداثة كرافد مـن   - 

 .الروافد األوروبية 
 .اتساع نطاق مفهوم احلداثة فهو شامل جلميع ااالت  - 
ات التارخيية واالجتماعيـة يف  ال زمنية احلداثة، حيث إا ترفض كل السياق - 

 .إطار سعيها حنو إدراك األبعاد الالتارخيية والالزمنية
 

وأثناء دراسة مستوى تشكّل املوقف النقدي يف الباب الثاين من البحث، الحظـت أن        
ولكن وفـق  . مربرات التنظري النقدي عند الشاعر العريب املعاصر قد تشكلت يف فضاء االلتزام

لفة له، حبيث انقسم املوقف التنظريي يف مرحليت اخلمسـينيات والسـتينيات إىل   قراءات خمت
قسمني؛ قسم يلتزم نظرية ذات أبعاد أيديولوجية حمددة، وهو حال مجاعة شعر، وقسم يصدر 
عن مذاهب نقدية أيديولوجية واضحة املعامل، كالواقعية االشتراكية اليت مثّلت النظرية الفنيـة  

و هذا ما جعل الشاعر الناقد مير مبرحلتني أساسيتني من مراحـل  . املاركسية واألدبية للفلسفة
مرحلة االنبهار وتقليد اآلخر الغريب، ومرحلـة اسـتيعاب   :بناء املوقف النقدي وتأسيسه مها
وهي املرحلة اليت أخرجت إىل الساحة شاعرا يتمثل معامل . النظريات الفكرية والنقدية احلداثية

  .يف شىت متظهراا احلداثة العربية
أما مربرات املوقف النقدي ذاته فقد الحظت أن أغلبها مربرات ذاتية، خاصة حني يبحـث   

الشاعر عن اكتساب امللكتني الشعرية والنقدية معا، أو حني يعمد إىل التعبري عن الرؤيا يف إطار 
  .حضاري وثقايف وفق مشروع األنتليجنسيا

  
الشعراء املعاصرين يف تقـديري، انطالقـا مـن مقاربـة      وقد حدد مفهوم الشعر عند      

إشكاليات أساسية يف الشعرية العربية هي جدلية التراث والتحديث، وماهية الشـعر يف ظـلّ   
وقد توصلت إىل جمموعة من . األفق احلداثي، واملوقف من الشكل ومتطلبات القصيدة املعاصرة

  :يةالنتائج يف هذا السياق أعرضها يف النقاط اآلت
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املاضي عند معظم الشعراء املعاصرين ليس شيئا منفصال عن احلاضر واملستقبل، إنه حيي  -
هلذا طالب الشاعر املعاصر بضرورة قـراءة التـراث   . احلياة اجلديدة واإلنسان املعاصر

 .الشعري قراءة منهجية وموضوعية، الغرض منها غربلة اإلجيايب من التراث ومتثّله 
عاصرين إىل خلق عالقات مثاقفة واعية،  ومتجاوزة يف الوقـت  ذهب بعض الشعراء امل -

وطالـب  . ذاته للتراث، وطالب بضرورة االنتماء عن قناعة وإرادة للشعرية العربيـة 
الشاعر العريب املعاصر مراجعة التراث مراجعة حداثية،  من خالل العمل على تفعيـل  

 .الالعقالنية اللغوية، وإعالء عامل الذاتية
لشعراء إىل التراث نظرة أيديولوجية، فجاءت مواقفهم أكثر ارتباطا بالواقع نظر بعض ا -

وأصبح التراث بالنسبة إليهم بنيـة إنسـانية   . االجتماعي أو السياسي من منظور معني
 .مغلقة على ذاا ال ميكن جتزئتها، بل جيب التعامل معها ككتلة واحدة

ر ضبطا دقيقا، وظل تعريفهم للشعر مل يتمكن الشعراء املعاصرون من ضبط ماهية الشع -
تعريفا ذاتيا يتغير باستمرار، واعتمد بعضهم، يف تعريفه للشعر، على اآلليـة اللغويـة   

 .املتفردة، كما هو احلال عند عبد اهللا محادي، وخليل حاوي
اتفاق أغلبية الشعراء املعاصرين على ضرورة تأكيد دور التجربة الشـعرية يف حتديـد     -

.     ؛ ألن الشاعر جمرب على تأسيس جتربته بعيدا عن سياقات التأثري والتـأثر ماهية الشعر
و إن حتديد ماهية الشعر يف ضوء ما سبق، جيب أن يعمل خالهلا الشاعر على اقتحـام  

 .الواقع
أضحى الشعر عند الكثري من الشعراء وعلى رأسهم خليل حـاوي، وصـالح عبـد     -

سلطة الصوفية اليت تعلـو بالشـاعر إىل عـامل    الصبور، وعبد اهللا محادي أقرب إىل ال
برزخي،  ال تؤسس فيه األمناط، وإمنا تتوالد حبسب التجارب، وتتكاثر كلمـا آمـن   

 .الشاعر بضرورة اخللق واإلبداع
ارتباط ماهية الشعر العريب املعاصر بالرؤيا، فقد آمن الشاعر املعاصر بأا الوسيلة املثلى  -

لها من مستوى الكتابة، انطالقا من آلية تفعيل احلواس، لتخصيب التجربة الشعرية ونق
وهو مطلب اتفق عليه أغلبية شعراء احلداثة، .إىل الكتابة من مستوى آلية تعطيل احلواس

وهو ما نادى به يوسف اخلال حني اعترب القصيدة عبارة عن خلق ال تصوير للعـامل يف  
 .قالب فني متميز
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ر إىل القصيدة اجلديدة، فإذا كانوا قد اتفقوا علـى  اختلف الشعراء املعاصرون يف النظ -
ضرورة ختطي القيود الكالسيكية القدمية املتمثلة يف الوزن والقافية، واالنتقال إىل كتابة 
القصيدة احلرة ذات التفعيلة املتعددة، فإم اختلفوا متاما فيما خيّص قصيدة النثر، فمنهم 

يها، مثلما هو احلال عند نـازك املالئكـة   من اعتربها ظاهرة مرضية جيب القضاء عل
  . وخليل حاوي، ومنهم من طالب بإعالء شأا مثل يوسف اخلال ألا قصيدة املستقبل

  
وقد قمت بعرض املوقف النقدي عند أدونيس، ونزار قباين، من خالل مباحث قادتين إىل       

  :استخالص املالحظات والنتائج اآلتية 
النقدية تنبيه املتلقي إىل ضرورة تأصيل األصـول، والنظـر    هتحاول أدونيس عرب كتابا -

هلذا طالب بضرورة اشتهاء هـذه األصـول   .إليها بعيدا عن متاهات التقليد والتنميط
  .وجعلها سندا للكتابة اآلنية، والكتابة املستقبلية

إن مواقف أدونيس مل تكن مواقف تنظريية بقدر ما كانت مواقف تساؤلية، ترتضـي   -
اءة منهجا والتأويل والرؤيا وسيلة لبلوغ غاية الكتابة اإلبداعية،  الـيت راجعهـا   القر

 . أدونيس منذ مرحلة القصيدة الشفوية 
رأى أدونيس أن الفعل التحديثي العريب مل يكن فعال غربيا، وإمنا هو فعـل كـامن يف    -

ار،  تارخينا العريب، ويف بعض رجاالت هذا التاريخ ممن حادوا عـن طريـق االجتـر   
 .وسلكوا طريق الكتابة والتساؤل، والرفض والتخطّي 

منـه إىل  )الشعرية واإلبداعيـة (كان أدونيس يف تنظرياته املختلفة أقرب إىل األصولية  -
فقد قرأ التراث قراءة واعية، ولكنها يف . الدعوة لتطبيق إجراءات الفعل احلداثي الغريب
ا عالقة مباشـرة باالنتمـاء الطـائفي    تقديري ظلّت قراءة مرتبطة حبقائق تارخيية، هل

يف أجزائـه  (ألدونيس، و هذا ما الحظته خالل كتابه الثابت واملتحول)علوي/شيعي(
أين أراد إظهار قمع السلطة الدينية السنية للحركات الفكرية والدينية والثورية ) الثالثه

 .عرب التاريخ اإلسالمي
رية الشعر عند أدونيس، فقد سامهت احلضور القوي للفلسفات واألفكار الغربية يف نظ -

الثقافتان األملانية والفرنسية يف تشكيل املواقف النقديـة، وختطـيط جتربـة الكتابـة     
 .األدونيسية
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كشف أدونيس أن جوهر الكتابة اإلشكالية النقدية يف قضية احلداثة مل يعد يرتكز على  -
ر علـى خلـق كتابـة    الكتابة وزنا أو نثرا، وإمنا أصبح يرتكز على مدى قدرة الشاع

 .كشفية، ومعرفية، ورؤيوية، نابعة من مراجعة واعية للغة والتراث
احلداثة الشعرية عند أدونيس يف قراءا السليمة، ال ترتكز علـى تشـكيالت لغويـة     -

وإيقاعية متشابكة، وإمنا هي القدرة على إدراك الذات من خالل التجربة الشعرية؛ ألا 
العريب نفسه بوصفه ذاتا، وبوصف هـذه الـذات لغـة،     تفترض بدءا، معرفة الشاعر

 .وبوصف هذه اللغة أداة كشف وإفصاح وإيصال 
وصل أدونيس إىل قناعة شخصية مفادها أن مشروع احلداثة الذي عملـت الشـعرية    -

العربية منذ حوايل نصف قرن على متثلّه، قد انكسر بسبب انعدام الذاتية يف الكتابـة،  
رخييا، وضاعت ذاته اإلبداعية بني النصوص املعدة له مسـبقا، إىل  ألن األنا قد متاهى تا

 .درجة أن االتباعية يف الفكر العريب،  قد أصبحت نوعا من السلوك اآليل
صدم أدونيس مبواقفه النقدية الكثري من النخب الثقافية والدينية، اليت فهمت أن مشكلة  -

د من جهة أخرى، من دون أن أدونيس هي مع املؤسسة الدينية من جهة، ومع التوحي
تدرك،يف تقديري، أن أدونيس كان عرب هذه املواقف يرفض سلطات التأويل واملراقبة 

 .الفكرية هلذه املؤسسات الدينية، و ال يرفض الدين كدين 
استطاع أدونيس أن يؤسس ملشاريع ثقافية وفكرية كربى، ساهم من خالهلا يف إعادة  -

أحد هذه املشاريع الناجحة "الكتاب"ويعترب. اراا املختلفةقراءة الشعرية العربية عرب مس
حيث اختلط فيه الشعر بالنثر، والفلسفة والتاريخ،  والذايت واجلماعي، وتقـاطع فيـه   

 .أدونيس مع أعمال الكبار أمثال، نيتشه وغوته، ودانيت، وأيب عالء املعري وغريهم
  

ديه يف إطار ما مسي باحلداثة املضادة، بعيدا عن أما نزار قباين، فقد تشكل املوقف النقدي ل     
وهو األمر الذي جعل املوقف الرتاري موقفا يبتعد باستمرار، . سلطة األنساق النقدية املعاصرة

  .عن ربط أي عالقة باملنظومة الفكرية اليت ظلّت تشتغل ضمنها الرؤيا احلداثية
  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها  ما يأيت 
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نزار قباين ذا أفق حداثي متفرد، استطاع أن يؤسس مساره احلداثي املضـاد وأن   كان  -
يورط احلداثات األخرى ويضعها يف مأزق، بفعل اجلماهريية الشعبية اليت أكتسبها من 

 .جهة، واللغة الشعرية الثالثة اليت أسس هلا من جهة أخرى 
حداثي، ألنه سبق رواد الشـعر   يعترب نزار قباين من منطلق احلداثة املضادة أول شاعر -

وهو مـا  . احلر يف األربعينيات يف خلق أرضية شعرية جديدة، ال تؤمن باجلاهز والنمط
م، تاريخ صدور ديوانه األول قالت يل السـمراء،  1944حتقق عند نزار ابتداء من سنة 

الذي ظهرت فيه بوادر تأسيس كتابة جديدة، ولغة جديدة، جتاوز خالهلـا السـائد   
. بتذل،  وتطلّع حنو املمكن مجاليا، وأعاد قراءة التاريخ ودخل إىل املناطق احملظورة فيهامل

فاستطاع أن حيقّق الثورة الشعرية احلداثية يف فترة مل تظهر فيها مناذج الكتابة احملسـوبة  
 .على احلداثة بعد 

ـ  - تمع، فطالب بتحرر املـرأة  خلق نزار قباين حلداثته املضادة آليات تفعيل من واقع ا
والرجل معا، ورفض سلطات القهر االجتماعية، واستطاع بكل جرأة أن يضمن هذه 
اآلليات كتاباته النثرية، والشعرية على حد سواء، وهو األمر الـذي جعـل مواقفـه    

ويف كثري مـن  . النقدية، تتوزع بني الكتابة الشعرية تارة، والكتابة النثرية تارة أخرى
 .اك يتجلى يف الكتابتني معا األحيان كان موقفه ذ

مل يكن نزار عرب مواقفه املختلفة ضد الدين، وإمنا كان ضد املمارسات و السلوكيات  -
 .اليت تصدر عن مؤسسات وأفراد هلم عالقة بالسلطة الدينية

سجل نزار مواقفه السياسية باستمرار،واستطاع يف تقـديري،  أن يؤسـس لثقافـة      -
 .حضورها بقوة يف شعرية نزار وحداثته املضادة سياسية شعرية متفردة سجلت

  
اخلطاب الشعري واملوقف النقدي عند الشعراء "لقد كانت طموحات البحث كبرية يف دراسة

، ولكن يبقى ما حقّقه دون ذلك،  ألن مقاربة كـل اإلشـكاليات الـيت    "العرب املعاصرين
مهما كانت استقصـاءاته،   يطرحها مثل هذا املوضوع، ال ميكن أن يفي ا جهد حبث واحد،

ولذلك يبقى الكثري من األسئلة معلقا، ينتظر جهود حبوث أخرى، ألن . وسعته، وتنوعه وثراؤه
. اإلحاطة الشاملة جبوانب البحث املختلفة واملتشـبعة  -وال ينبغي أن تدعي-قراءيت ال تدعي 

  . وإمنا هو جمهود بذلته خملصا غري مقصر، واهللا ويل  التوفيق 
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