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المعاصر األدبيّ مادةالنصّ محاضرات                             

 معاصر/سنة ثانية دراسات لغوية أدبي نص : مقياس

   أستاذ المادة: كال خمیس

الشعـر العربــي المعاصـر   :أوالً 

 :توطئة

 في جھد من بذلنا ومھما كبیرومتشعب األدب موضوع إنّ ؛الطالب عزیزي      
 ھذا إذ الكمال و الشمول مستوى بھ نبلغ ال فإننا جوانبھ جمیع من بھ اإلحاطة سبیل
 من بالمزید إال بلوغھ یمكن ال ، األطراف مترامي بحر في قطرة یعتبر العمل

 الذي الفكري العطاء ھذا على االطالع من تتمكن حتى المتواصل العمل و المطالعة
 على الفنیة و األدبیة الحیاة میادین جمیع في اإلسالمیة و العربیة أمتنا بھ تزخر

.شكالھا اختالف
 یؤرخ الذي الحدیث األدب موضوعات األول اإلرسال في تناولنا قد دمنا ما و      

 بدایة إلى یستمر ،و تعلم كما مصر على" نابلیون" حملة من بدایة العرب النقاد لھ
 ما ضمن یدخل الفترة ھذه بعد انتج ما كل و الماضي، القرن من الخمسینیات

 جد ما إلى-  الواقع في-  یعود التقسیم ھذا و المعاصر، باألدب النقاد علیھ اصطلح
 و األشكال في تمظھرات و تغیرات من الفني و األدبي اإلبداع مستوى على

 الغربیة الحضارة أفرزتھما اللذین المعاصرة و الحداثة تیار سایرت التي المضامین
 الحیاة في تغیرات من جد فیما أو بالغرب العرب األدباء باحتكاك سواء ،

 األوضاع ھذه كانت لما و. العربیة المجتمعات في الثقافیة و السیاسیة و اإلجتماعیة
 الفضل لھا كان أدبیة تكتالت شكلت جماعات إیجاد في أسھم دافعا ذكرھا سبق التي

 الذات من ینطلق حداثیا أدبا منھ یجعل نھوضا العربي باألدب النھوض في الكبیر
 قد الشعریة التجربة كانت و طالقة و حریة بكل اإلنسانیة التجربة عن لیعبر المبدعة
 من تحریرھا و العربیة للقصیدة التقلیدي األسلوب عن الخروج محاولة في تمثلت

 و ، المبدعین الشعراء ھؤالء أمام عائقا تشكل–  النقاد رأي حسب-  التي القیود أسر
. الغربیین األدباء نھج على السیر یریدون ذلك في لعلھم
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 الثالثینیات بدایة إلى العربیة القصیدة ھیكل في التجدید محاوالت أولى ترجع و      
 إلى منھا المرسل الشعر إلى أقرب محاوالتھم كانت وإن أبولو، جماعة ید على

 بإطالق تكتف لم أنھا وھو المرسل الشعر وبین بینھا واحد فارق مع الحر، الشعر
 یألف الذي لكن. أیضا الواحدة القصیدة في المختلفة البحور بین مزجت بل القافیة،
 الشعر الذوق منھا ینفر اإلیقاعات من األنواع ھذه أن یحس العربي الشعر قراءة

 إلى یؤدي معنوي سبب دونما آخر إلى بحر من مفاجئ بشكل تنتقل أنھا ذلك السلیم،
 بعد، فیما انتشر الذي الحر الشعر یشبھ المحاوالت ھذه من جانبا نالحظ ولكننا.  ذلك
 حافظت مقطوعة وفیھا وبیت، بیت مائة على احتوت التي ،)الشراع( قصیدة مثل
 المحدد الشعري الشطر ولیس المكررة التفعیلة على معتمدة واحد وزن على

: منھا النمـوذج ھذا وإلیك التفعیالت،

جالال العین یمأل رحیبا البحر ھدأ

دالال ترنو شمسھ ومالت األفق، وصفا

 شراع فیھ وبدا

یتمشى بعید من كخیال

عشب نسج من مائج بساط في

 عشا الروض في یجد لم حمام أو

 ورعب خوف في فھو

 ،1936 عام) جولییت و رومیو( مسرحیة باكثیر أحمد علي ترجم ذلك، بعد      
 ذلك شجعھ وقد التفعیالت، من معین بعدد فیھا یلتزم ولم بحور، عدة بین مزج حیث
 الفرعون حیاة مختارا)ونفرتیتي أخناتون أو السماء( ھي جدیدة مسرحیة كتابة على
 رائدا مثاال المسرحیة ھذه وتعتبر. والسالم بالحب وبشر أمون، كھنة ضد ثار الذي

 مع المتدارك، وھو كلھ، العمل في واحدا بحرا باكثیر استخدم حیث الحر، للشعر
. التفعیـالت من ثابت بعدد االلتزام عدم
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 كتابتھا أو المسرحیات ترجمة أو أبولو، شعراء عند المحاوالت ھذه تقف ولم      
 منھا لھا، تالیة أخرى محاوالت ھناك أن بل باكثیر، أحمد علي مع الحال ھو كما

 عام كتبت أنھا قیل التي) كاریالیسون( المسماة عوض لویس الدكتور قصیدة
.  بمصر 1947 عام) أخرى وقصائد الندبلوت ( دیوانھ في نشرت ولكنھا ،1937

 وھي ، 1946 عام األدیب في نشرھا التي الخشن فؤاد قصیدة إلى باإلضافة ھذا
.1947 عـام بعد كتبت حرّة قصیدة أي عن تختلف ال قصیدة

 بمحاوالت مسبوقة 1947 عـام بعد انتشرت التي الشعر حركة تكون وبھذا     
 والسؤال. وغیرھم الخشن، وفؤاد عوض، ولویس باكثیر، و أبولو، جماعة

 الشعر رواد تجارب في مؤثرة التجارب ھذه كانت حد أيّ إلى:  ھو اآلن المعروض
؟ الحـر

 دعوتھم في أبولو بشعراء تأثرت قد تكون أن تـنكر المالئكة نازك إلى بالنسبة      
 كما ، الخمسینیات بدایة في إال المدرسة بھذه تسمع لم أنھا وتقول الحر، الشعر إلى

 ،1947 عام كتبتھ الذي الجدید الشعر على الحر الشعر اسم إطالقھا على تتأسف
. أیضا الحر بالشعر وسموھا ابولو، جماعة كتبھا التي النماذج عن یختلف ألنھ

 الحدیثة، األوربیة األدبیة بالمذاھب تأثرھم عن الرواد الشعراء معظم ویتحدث
 الحركة نتصور أن یمكن ال ولكننا ، األوربي األدب في الحر الشعر وبتجارب
 العربي الشعر شكل على طرأت التي بالتغییرات الجذور مقطوعة الجدیدة الشعریة

 إن بل وغیرھم، ابولو وجماعة المھاجرین الشعراء ید على الحدیث العصر في
 بكثیر، الحدیث العصر من أبعد زمنیة فترة إلى التأثر ھذا یرجع الباحثین بعض
 األربعینیات، أواخر في بدأت التي الشعریة الثورة أن أعتقد وال" :  یقول حین وذلك

 العصر منذ تتوقف لم التي العربیة التجدید وحركات الشعري، تراثنا عن تنفصل
. " الجدیـدة الحركات تلك من كثیرة خیوط العام نسیجھا ففي اآلن، حتى األموي

 كانت ،1947 عام سبقت التي المحاوالت تلك بأن القول یمكن فإنھ یكن، ومھما     
 الشعراء اھتمامات یستقطب شعریا تیارا تكوّن أن تستطع لم فردیة تجارب

.الفتـرة ھذه بعد حدث كما ومیولھم،
: 1947 عـام بعد الحـر الشعر 

: رواده و بدایـاتھ

 كثیرة كانت الحر الشعر لرواد مھدت التي المحاوالت أن سبق مما لنا یتبین      
 على وتمتد النظر، تلفت أدبیة ظاھرة صار الفترة ھذه بعد الحر الشعر ولكن

 في التجریب الشعراء فیھا تجاوز أن بعد العربي، الوطن من واسعة مساحات
 في كبیرة خطوة خطوا كما والمضمون، الشكل بین االنسجام تحقیق إلى األشكال
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.الداخلـي والحوار األسطورة و الرمـز واستخدام الیومیة الحیاة لغة من االقتراب
 تقول. 1947 عام الجدید الشكل ھذا في كتب من أول حول الباحثون ویختلف      

 بغداد من بل العراق، في كانت الحر الشعر حركة بدایة بأن" :  المالئكة نازك
 في كتبتھا التي) الكولیرا( قصیدتھا ھي منھ تنشر قصیدة أول وان نفسھا،

 من الموتى عربات تجر التي الخیل أرجل وقع عن فیھا وعبّرت ،27/10/1947
 إلى ساقتھا التي ھي التعبیر ضرورة إن وتقول مصر، ریف في الكولیرا ضحایا
 :المقطـع ھذا منھ نذكر النموذج ھذا أھمیة إلى ونظرا". الشعـري النمط ھذا ابتداع
الفجـر طلع

الماشیـن خطى وقع إلى أصغ

الباكیـن ركب أنظر أصغ، الفجر، صمت في

عشرونـا أموات عشرة

للباكینـا اصخ تحص، ال

المسكیـن الطفل صوت اسمع

العـدد ضاع موتى، موتى،

. غـد یبق لم موتى، موتى،

 فھناك الجدیدة، الشعریة الحركة لریادة نازك فیھ تتحمس الذي الوقت وفي      
 ببغداد لھ صدر الذي السیاب شاكر بدر وھو الریادة، ھذه في ینافسھا آخر شاعر
 حرة قصیدة وفیھ ،1947 األول كانون شھر منتصف في) ذابلة أزھار( دیوان

 أشھر قبل قصیدتھ كتب قد الشاعر یكون أن المحتمل ومن). حبا كان ھل( بعنوان
 لقصیدة سابق السیاب قصیدة كتابة تاریخ أن یعني وھذا األقل، في الدیوان طبع من

.نـازك

 وما ؟ القصیدة كتابة تاریخ أو النشر تاریخ یكون أن یمكن ھل ؟ إذن المقیاس ما     
 أن إال نستطیع فال واالفتعال، التزید عنصر فیھ یدخل أن یمكن الكتابة تاریخ دام

.األول بالمقیـاس نأخذ
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 –السیاب لبدرشاكر تكن ولم قصیدتھ، قبل نشرت قصیدتي أن المھم:"نازك تقول     

 وال قصیدتھ، نظم عندما قصیدتي على أطلع ھو فال معرفة، أیة ذاك إذ- هللا رحمھ
 "انفراد على بدأ منا كالّ وإن قصیدتي نظمت عندما قصیدتھ قرأت أنا

 متقاربتین كانتا- بالنشر أسبق نازك كانت وإن–  الشاعرین محاولتي أن ویبدو      
 اإلنجلیزي، الشعر یقرأ كان منھما كال أن إلى یرجع ذلك ولعل. الزمنیة الفترة في

 عن تنشق لم"  األولى السیاب تجربة أن المالحظ ولكن ، نازك تقول كما بھ، ویتأثر
 ولم ،"  بالجـدة الناس من ألحد یوحي ال طفیفا جزئیا انشقاقا إال القدیم الشكل

 عام أصدرت نازك أن الحین في ،1949 عام بعد إال منھجھا على السیر یواصل
 الشكل، ھذا على یجري معظمھ وكان ،)ورماد شظایا( الثاني دیوانھا 1949
 وبینما ، وقوانینھا الجدیدة الطریقة بأبعاد وعي على تدل نقدیة بمقدمة لھ وقدمت

 فیما تتراجع نجدھا الحر، للشعر كتابتھا من األولى السنوات في مندفعة نازك كانت
 الشعري، فنھ طور الذي السیاب خالف على الشعر، ھذا مستقبل من وتتشاءم بعد،
 إلى ذلك یعود وربما. نازك أثرت مما أكثر لھ، التالي والجیل معاصریھ في وأثر

 األلـم حبیس یظل ولم السیاب، طرقھا التي واالجتماعیة السیاسیة المضامین طبیعة
.نـازك فعلت كما والشكوى،

 ھذا یحدث أن یستطیع واحد شخص أو واحدة، قصیدة تكن لم أنھ واقعي وأمر      
 البیاتي الوھاب عبد من كل السیاب و نازك تال فقد والتفكیر، الذوق في االنقالب

 المساء( دیوان صاحب طاقة شاذل و ،1950) وشیاطین مالئكة( لھ صدر الذي
 جواد وكاظم یوسف وسعدي الحیدري بلند ثم أیضا، 1950 عام الصادر) األخیر

 تولد كانت العراق، في الحر الشعر حركة فیھ تنمو كانت الذي الوقت وفي. وغیرھم
.األخـرى العربیة واألقطار والشام مصر في لھا مماثلة حركة

 نتیجة الجدید المشكل إلى یتجھوا لم الشعراء ھؤالء أن إلیھ اإلشارة تجدر وما      
 أثرا بعضھم وأصدر عمودیین، شعراء بدأوا ألنھم القدیم، بالقالب النظم عن عجز

 وجود ینفي ال ھذا ولكن الحـر، الشعر بكتابة البدء قبل القدیم الشكل من شعریا
 ومن وقصورھم، ضعفھم لیخفوا الحر الشعر في المزایا بعض استغلوا متشاعرین

.منـھ لیست وھي الحر الشعر على تحتسب التي الغثة النماذج بعض ظھرت ھنا
: الحــر الشعر تسمیة 
 كثیرا ولكن ،)الحـر الشع( اسم االول نموذجھا على المالئكة نازك أطلقت لقد        

 مختلفة، أسماء الشعر ھذا على وأطلقوا التسمیة، ھذه حول معھا اختلفوا النقاد من
 دیوان على مرة ألول أطلقت التسمیة ھذه بأن لؤلؤة الواحد عبد الدكتور یقول
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 الشعراء قلده ثم ،1855 عام) ویتمان4 ولت( األمریكي للشاعر ،) العشب أوراق(
 الوزن على یعتمد ال الشعر ھذا أن المعلوم ومن. وفرنسا وانجلـترا أمریكا في

 من نھائیا یتحرر وال الوزن، من یخلو ال العربي الشعر كان ولما الموحدة، والقافیة
 وسماه ،) المطـور العمود( بـ الجدید العربي نموذجنا نسمي أن یقترح فھو القافیة،
 من ذلك غیر إلى ،) التفعیلة شعر(و ،) الحدیث الشعر(و) المنطلق الشعر( بـ آخرون

.التسمیـات
 كثیر إلى أدى قد الجدید النمط ھذا على الحر الشعر اسم إطالق أن لنا ویظھر      

 الشعر قوانین على خارج الشعر ھذا أن یعتقدون القراء أغلب أن إذ االلتباس، من
 ثم السبب، لھذا التسمیة ھذه إطالق على تأسف نفسھا نازك نجد لذا كلھا، العربي
 التي نماذجھم على التسمیة ھذه أطلقوا قد كانوا ابولو جماعة أن وھو آخر، لسبب

 عـام بعد وغیرھا نازك كتبتھ عما تختلف أنھا حین في الرابع، العقد في كتبوھا
 (Freeverse) األوربي للمصطلح حرفیة ترجمة ھي التسمیة ھذه أن ذلك ، 1947

.والقافیـة الوزن من الخالـي الشعر على یطلق الذي
 الذي العمودي الشعر عن الشعر ھذا یخرج فال والحدیث، المنطلق الشعر أما     

 وحدیث منطلق شعر أنھ یقولوا أن أصحابھ باستطاعة ألن األیام، ھذه في یكتب
 ھذا تسمیة أن لي ویبدو. الجدید الشكل على وقفا والحداثة االنطالق ولیس أیضا،
 من نھائیا یتحرر لم ھذا شعرنا ألن الصواب، إلى أقـرب) التفعیلة شعر( بـ الشعر

 الوزن وھي( الشعري للفن الرئیسیة باألصول یلتزم بل العربي، الشعر التزامات
 الشاعر یستطیع لكي القدیم، الشكل في االلتزامات بعض من التحرر مع ،)والقافیة

.عنـھا یصدر التي النفسیة للحالة الموسیقي التشكیل یخضع أن

: الحــرّ الشّعــر دوافع  

 بعض وترجموا األوربیة، الثقافات على الحدیث العصر في العرب انفتح لقد: أوال
 بعد وأثمر إزداد، قد المترجمات ھذه حجم ولكن العربي، اللغة إلى الثقافات ھذه آثار

 بلغاتھا األوربیة اآلداب على كثب ن أطلعوا الشعراء إن بل ، الثانیة العالمیة الحرب
 وكان. الثانیة الحرب بعد كتبوھا التي تجاربھم في واضح أثر لذلك فكان األصلیة،

 إدجار ،كیتس ،باوند عزرا ،الیوت. س.ت" :  لھم قرأوا الذین الشعراء جملة من
 بنماذج الشعراء تأثر أن إلیھ اإلشارة تجدر ومما. "  وغیرھم ،أراكون ،بو أالن

 داخلھم في نفسیة لحاجة استجابة كان وإنما لھا، تقلید مجرّد یكن لم األوربي الشعر
.النماذج تلك على اطالعھم علیھا ساعد
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 وخطابیتھا، العمودیة القصیدة في الموسیقى برتابة الشعراء إحساس:ثانیا
 إلى الوصول أجل من التعبیر یطیل أن إلى أحیانا الشاعر تدعو التي والتزاماتھا

 بھا الوفاء یتطلب المعاصرة التجربة تعقد أن أحسوا أنھم كما الشعري، البیت نھایة
 میل ذلك، عن فضال ، التعبیریة الحریة من ممكن قدر أكبر للشاعـر تتیح بوسائل
 الذي الثابت الشكل من ونفوره الشكل، في المضمون تحكیم إلى الحدیث الشاعر
 وعما العمودي، بالشكل ضیقھا عن نازك وتتحدث.  المختلفة المضامین فیھ تصب
 في التالي المثال على معلقة للفكرة، وتفرغ حریة، من التفعیلة نظام لھا أتاحھ

: شعـرھا
النجـوم للمس یداك

الغیـوم ونسج
الظـالل لجمع یداك

الرمـال في بھا بیت وتشیید
 ھذا عن التعبیر أستطیع كنت الخلیل، أسلوب استعملت كنت لو تراني" :  تقول

 بیتا أتم أن إلى مضطرة ذاك إذ فأنا،…  ال ألف ؟ السھولة وھذه اإلیجاز، بھذا المعنى
. " المكـان بھا أمأل ھذه غیر أخرى معاني فأتكلف شطران، لھ
 أن یعني ال ذلك ولكن الجدید، بالشكل انبھارھا عن یعبر الذي الشاعرة رأي ھذا     

 الشاعرة، تقول كما الفراغ، ملء أجل من المعاني یتكلف القدیم بالشكل كتب من كل
 بعض لنجد وإننا فنھ، من وتمكنھ الشاعر، موھبة إلى تعود أساسا المسألة أن بل

 كان وان الجاھزة، بالتراكیب الفراغ ملء إلى یلجأون الحر الشعر أصحاب الشعراء
.الزائـدة التراكیب ھذه من للتخلص أكثر فرصا للشاعر یتیح الجدید الشكل

 لمشاھد نتیجة والیأس، القلق حاالت من خلفتھ وما الثانیة، العالمیة الحرب: ثالثا
 اإلنسان دعا مما المستعمر، حضارة وغلبة الشعوب، واستغالل والدمار، الرعب
 أوال، المتشكك موقف الحضاریة قیمھ من یقف أن إلى- خصوصا والشباب– العربي

 تلك تال وقد ، ذلك بعد الفن وأشكال التفكیر، وطرق الحیاة، أسالیب على المتمرد ثم
 قیمھم، باھتزاز الشعراء إحساس من زادت التي فلسطین في العرب نكبة الحرب

 الكیانات من كثیر في أثر فلسطین لنكبة كان وكما. بالحزن شعورھم من وضاعفت
. وقوانینھا األدبیـة األشكال في كذلك أثر لھا كان السیاسیة،

 في تقنیة عروضیة حركة"  یكن لم الحر الشعر بأن القول إلى ذلك من ننتھي      
 ولید ھو وإنما" :  الجیوسي الخضراء سلمى الدكتورة تقول كما"  األولى المرتبة

." مجتمعـة ونفسیة وسیاسیة فنیة استجابات
: وتطوره مسیرتـھ
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 بعض فكان حیاتھا، من األولى السنوات في وئیدا سیرا الحرة القصیدة سارت     
 بالشكل فیھتمون الحرة، التفعیلة إلى الخلیلي العمود على بالخروج یكتفون الشعراء

 طبیعي أمر وھذا. لخدمتھ الشكل یجند أن یجب الذي بالمضمون اھتمامھم من أكثر
 على تسیر وأصول قواعد إلى تستند ولم بعد، مبادئھا تترسخ لم جدیدة تجربة لبدایة

.مجھولـة أرض في تخبط كانت بل ھداھا،
 قواھا وتحشد بھ، تعنى التي صحافتھ الحر للشعر أصبح 1953 عام ومنذ     

 ثم النمط، لھذا صدرھا فتحت التي اللبنانیة اآلداب مجلة في متمثلة لمناصرتھ،
 الثقافة( مجلة وتلتھا المجلة، ھذه من نھائیا االختفاء في العمودیة القصیدة أخذت

 األخرى والمجالت الصحف إلى باإلضافة أیضا، االتجاه ھذا تبنت التي) الوطنیة
.العربـي الوطن في

 ألنھ الشعري، الشكل لھذا األمر بادئ الجمھور، یستجیب ال أن الطبیعي ومن      
 للتشكیل یستسلم أن السھل من فلیس بعید، زمن من العربیة الشعریة الموسیقى ألف

 نازك تقول. الشعریة المجموعات أو الصحافة في ظھوره بمجرد الجدید الموسیقي
 رفضھا، إلى أسرع حتى بالدعوة یتسامع العربي الجمھور كاد وما" :  المالئكة

 من الشباب أن المعارضین قلوب إلى التھم أحب وكانت واتھمھا، بھا، الظنّ وأساء
 ." العربیـة األوزان صعوبات من بھا یتخلصون طریقة أحدثوا قد الشعراء

: شعــر مجلة
 الشباب من جدید تجمع ظھر حتى الحر الشعر میالد على سنوات تمرعشر ولم     

 ،)شعر( اسم علیھا أطلقوا مجلة وأصدروا السوري، القومي الحزب إلى المنتمین
 حولھا تجمع أن المجلة ھذه واستطاعت أدونیس، و الخال، یوسف أقطابھا من وكان
 إبراھیم جبرا ،الماغوط محمد ،سعید خالدة ،:  مثل والمریدین األنصار من كثیرا
 ھذه) شعر( حركة أن المالحظ ومن. وغیرھـم ،رفقة فؤاد ،صائغ توفیق ،جبرا
 الفني اإلبداع مجال في إلیھ وصلت وبما عموما، األوربیة بالحضارة مرتبطة كانت

 أوربیة لغة في ضالعة و األوربیة، الثقافة على جید إطالع لشعرائھا وكان خاصة،
 بشكلھ للتراث، المطلق الرفض إلى فیھ دعوا طابعا حركتھم فاتخذت أكثر، أو

 القصیدة على مطلقا تمردا وعدوھا النثر، قصیدة إلى واتجھوا الفكریة، ورؤیتھ
 إنھم بل ، القدیمة الضوابط كافة من الشاعر تحرر التي الوسیلة باعتبارھا العربیة،
. مكان أو زمان بأي االرتباط عن وعزلوه اجتماعیة، وظیفة أیة من الشعر أفرغوا

 الشاعر على إن" : ) الحدیث الشعر تعریف في محاولة( مقالتھ في أدونیس یقول
 اآلراء ومن مسبق، شيء كل من یتخلص أن حقا، حدیثا یكون لكي المعاصر
. .نفسـھا القصیدة ھي الحدیثة القصیدة ھدف إن. المشتركة



60

 الجدیدة التجربة أن یؤكدون) شعــــر( لحركة من السابقون الشعراء كان لقد     
 لقیمھا تطویر ھي بل لھا، مطلقا رفضا أو العربیة، القصیدة نظام على ثورة لیست

 القواعد على یثووا لم العراق في الشعراء إن" :  السیاب شاكر بدر یقول. وأصولھا
 أنھا اعتقدوا التي العناصر بعض طوروا ولكنھم للثورة، الدارج بالمعنى الكالسیكیة

 التي العناصر بعض من وتخلصوا العربي، الشعري التراث عناصر من حسنة
 الرفض ھذا وضوح بكل أعلنت) شعر( أن حین في. "  فاسدة أصبحت بأنھا اعتقدوا
 من للرفض نفسھا عرضت وبھذا الموروثة، والفكریة الشعریة والقیم للغة، المطلق

 النمط بھذا) شعر( صدمتھ حتى الحر، الشعر مع بعد یتجاوب لم الذي الجمھور قبل
.وحضـاري فكري وتراث كفـن، الشعر أصول كل على أتى الذي المدبر

 ھذه نعامل ولكننا مركزة، شاعریة صور من) شعر( كتابات في ما ننكر ال إننا      
 باإلضافة– الموسیقى أن رأینا ففي. شعرا ولیست جمیل، فني نثر أنھا على الكتابات

 التي فھي للشعر، مالزمة صفة- والعواطف كالصور األخرى الشعر عناصر إلى
 الذي الفني النثر یھزنا مما أكثر نقرأه، حینما وجداننا وتھز بالرعشة، تشعرنا
. العواطـف و واألخیلة الصور من نفسھ المقدار على یحتوي

)المنثور الشعر( بـ والبیرادیب وجبران، الریحاني، أمین كتابات سمیت لقد       
 شعر جماعة ولكن الحقیقي، الشعر إلى الوصول على قاصرة بأنھا اعتراف ھو(*) 

 الشعري الفن مقاییس بذلك، یتجاھلون، وھم شعرا، نثرھم تسمیة على یصرون
.المتعاقبـة العصور في العرب كتبھ بما وارتباطھ وأصولھ،

 ھناك أن نقول الشعریة، الموسیقى بضرورة یحتجون الجماعة ھؤالء كان وإذ     
 أصولھ إبقاء ضرورة من للفن یحدث الذین ألن"  والفن العلم بین واضحا فارقا

 أي في سبقھ ما یبطل العلم بعض أن إذ للعلم، یحدث أن ینبغي ال(**)  الرئیسیة
 من عناصره یستمد والذوق الذوق، على یعتمد فھو الفن أما…  اللحظات من لحظة

 ومما والحضارة، الثقافة من یستمدھا أن قبل والدین، والوراثة والتقالید، الفطرة،
 تنقطع أن دون متدرجا الفن تطور یكون أن بالضرورة یصبح كلھ فلھذا یكتشف،

 الشعراءعلى  نحظر أن نرید ال ونحن. "  األحوال من بحال بقدیمھ حدیثھ صلة
 الفنیة، العدة لألدیب تتھیأ أن ضرورة إلى نشیر ولكننا یقرؤون، بما تأثرھم

.وسماتـھم اآلخرین بھویات تمسخ ال التي واألصالة
 التیار جانب إلى ومسیرتھ، الحر الشعر تطور في الخاص طابعھ لھ تیار ھذا     

 ھموم یستوعب بحیث یطوروه، أن شعراؤه واستطاع ،1947 عام بدأ الذي األول
 من) شعر( لمذھب یعد لم أنھ حتى اإلنسانیة، والقوامیة، الذاتیة، المعاصر اإلنسان

.وأصولـھ الشعر نوامیس عن تخلیھا في مبرر
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 حتى یقلدونھا راحوا الذین األنصاروالتالمیذ تعدم لم) شعر( فإن یكن، مھماو      
 شعرا كتبوا الشباب من مجموعة تونس في ظھر فقد. 1969 عام نھائیا توقفھا بعد

 ما إلى باإلضافة شعر، مجلة التجاه صدى وھو ،)والحـر غیرالعمودي( شعار تحت
 الحس ولكن العربیة، األقطار في غیرھا أو العراق، في) الكلمة( مجلة تنشره

.لھـا یستجیب وال التجربة، ھذه یستھجن یزال ال العربي

الحر الشعر رواد والبیاتي والسیاب المالئكة نازك - 2              

 دار عن صادرٍ لھ جدید كتاب في عالق فاتح الدكتور الجزائري الباحث یعود     
 إلى" الحر العربي الشعر رواد عند الشعر مفھوم" عنوان تحت بالجزائر التنویر
 من تالھا وما الخمسینیات مرحلة ھي المعاصر تاریخنا من خصبة أدبیة مرحلة
 باحثاً ،المرحلة تلك رحاب في أفق جولة تسمیتھ یمكن بما یقوم الماضي، القرن
 ومنھم المرحلة تلك شعراء إلیھا ودعا تبناھا التي اآلراء لشتى عارضاً منقباً

 والكتاب. وحاوي وحجازي وعبدالصبور والحیدري والبیاتي ونازك السیاب
 كل إلى استناداً ویؤلف المرحلة لتلك العامة بالخطوط شاملة إحاطة یحیط بمجملھ

 إضافة شك بال شكل شعري زمن لدراسة عنھا غنى ال وتاریخیة أدبیة وثیقة ذلك
.والحدیث المعاصر لشعرنا ثمینة

 الزمن، من عقد خالل أي الخمسینیات، نھایة إلى األربعینیات نھایة من      
 صفة ذلك بعد لھا سلمت شعریة دواوین والدة العربیة األدبیة الساحة شھدت
 سنة" ورماد شظایا" دیوانھا المالئكة نازك نشرت فقد. معاً والتاریخیة الریادة
" المیتة المدینة أغاني" والحیدري 1950 سنة" أساطیر" السیاب ونشر ،1949

 وعبدالصبور 1955 سنة" مھشمة أباریق" دیوانھ البیاتي ونشر 1951 سنة في
 سنة" الرماد نھر" دیوانھ حاوي خلیل ونشر 1956 سنة" بالدي في الناس"

 في أوراق" وأدونیس ،1958 سنة" المھجورة البئر"الخال یوسف ونشر 1957
."قلب بال مدینة "حجازي دیوان وكذلك نفسھا، السنة في" الریح

 قباني نزار أما الثاني، والجیل األول الجیل بین حلقة كان یوسف سعدي      
 مع الحر الشعر كتابة بدآ ألنھما الریادة من الباحث أبعدھما فقد الفیتوري محمدو

 فھمھ في یختلف ألنھ شادي أبو زكي أحمد أیضاً الریادة من وأبعد الثاني الجیل
 یشیر أنھ على. البحور بین مزجاً الحریة یفھم إذ المالئكة نازك عن الحر للشعر
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 النوع ھذا إلى اھتدى وقد. الحر الشعر إلى نازك سبق قد باكثیر علي أحمد أن إلى
 عن ورد ما إال الشعر مفھوم في إسھاماً یملك ال لكنھ أوالً، الترجمة طریق عن
 أخناتون" ومقدمة" وجولییت رومیو" مقدمة في الشعریة الطریقة ھذه

."ونفرتیتي
 مصطلح فألنھ التفعیلة شعر بدل الحر الشعر مصطلح الباحث اختار لماذا أما     

 كان وإن ثانیاً، والمضمون الشكل مستوى على التحرر یشمل وألنھ أوالً شائع
 مصطلح أما. النثر إلى الشعر یخرج ال حتى نازك عند محدوداً الحریة مفھوم

 من غیرھا دون تحدیداً الموسیقیة والناحیة الشكلي الجانب على فیقتصر التفعیلة
 الحیاة من موقف ھو بل وحسب عروضیة ظاھرة لیس الحر فالشعر" الجوانب

 وقد والتعبیر التفكیر طریقة في والمضمون الشكل في ثورة إنھ. ذلك قبل والفن
.الحر الشعر كتابة إلى انتقلوا ثم العمودیة القصیدة الرواد ھؤالء أغلب كتب

 أو شعري مذھب على كلھم یكونوا لم ھؤالء الجدیدة الموجة شعراء ولكن       
 الخاصة، الشعریة رؤیتھ أو الشعري مذھبھ منھم لكل كان فقد واحدة شعریة رؤیة

 وال الخاصة قوانینھ یصنع الشعر أن على مثالً یتفقان وأودونیس الخال یوسف
 ولیست الشعریة القوانین فوق وھو حر الشاعر علیھ، سابقة لمقاییس یخضع

.النظام یضعھ وال النظام یضع الذي ھو فوقھ القوانین ھذه
 ألنھا الشعر في الموروثة المقاییس على الحر العربي الشعر رواد ثار وقد      

.الجدیدة الحیاة حركة مواكبة في الشعر تطور دون تحول أصبحت
 دعت عندما" ورماد شظایا" مقدمة في المالئكة نازك ید على الثورة بدأت       

 التي األوزان على ثارت الحیاة، حركة ومواكبة الموروثة الفنیة القیود تحطیم إلى
 وجمدوا متبعة سنة الالحقون فاتخذھا عصره یناسب ما أدرك قدیم واحد ابتكرھا
 عن التعبیر على قادرة تعد لم التي القدیمة باأللفاظ ذرعاً ضاقت عندھا، الشعر
.تموت الحیاة حركة تواكب لم إذا اللغة الجدیدة، الحیاة

 ألنھ القدیم على ثورة لیست الشعریة الحركة ثورة أن إلى فذھب السیاب أما    
 الحر العربي الشعر رواد ثورة في ورأى للصالح وتطویر للفاسد تجاوز بل قدیم
.سابقة لثورات امتداداً الموحدة القافیة أو التفعیالت عدد أو البحر قیود على

 المذاھب مختلف ترسخھ الذي التقلید على البیاتي وثارعبدالوھاب      
 جدید مفھوم عن بحث لذلك والتقلید المحاكاة أسلوب ضد یقف فھو واالتجاھات

.اتجاه أو لمدرسة تخضع ال للعالم جدیدة رؤیة ضمن للشعر
 بدیلة جدیدة مقاییس عن البحث بدأ القدیمة الشعریة المقاییس على وبالثورة     

 استخدمتھ مصطلح وھو الحر الشعر ظھر. الجدیدة والحیاة الحدیث الشعر عن
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 من ویتخلص البحر، ال التفعیلة أساس على یقوم جدید شعر إلى الدعوة في نازك
.لذلك تبعاً الموحدة القافیة

 أحمد عند الحر الشعر مفھوم عن نازك عند الحر الشعر مفھوم اختلف وقد      
 في واحداً لیس الحر الشعر مفھوم أن یعني وھذا الغرب وعند شادي أبو زكي
 ومن الخاصة بطریقتھا تستعملھ أن نازك حق ومن الغربي أو الشرقي العالم

 ھو وما شعر ھو ما بین للتمییز ضروري الوزن أن ترى فھي الخاصة منطلقاتھا
 شعره مجتمع لكل أن تدرك إنھا الغربي بالمفھوم الحر الشعر تستسیغ وال نثر

.الشعریة ومقاییسھ وعروضھ
 طبیعة عن تختلف الشعر طبیعة أن إلى السیاب ذھب والواقع الشعر حول        

 كان وإذا لھ انعكاساً الشعر یكون أال وجب لھذا ذاتھ في شعري غیر الواقع. الواقع
.بھ ملحقاً أو لھ مكرورة نسخة وأصبح طبیعتھ عن خرج للواقع صورة الشعر

 تعنى ال جمالیة تجربة ألنھا المختلفة الحیاة تجارب عن تختلف الشعریة التجربة
 في غایة ألنھا منفعة أو إبالغیة غایة إلى تھدف ال إنھا ذاتھا في الحیاة بحقائق

.كفن ذاتھ الشعر ھي غایة إلى وسیلة الحقائق ھذه إن بل ذاتھا
 الشعر ذاتھ غایة فھو أخرى، لغایات وسیلة الشعر یكون أن نازك وترفض       

 عالم فھو خطابة أو وعظاً ولیس السیاسي أو االجتماعي للواقع صورة لیس
 بموضوعھ یقاس ال الشعر. خارجھ ولیست ذاتھ في وقیمتھ الواقع عن مستقل

 بلند ویرى      .جمالیتھ أو بفنیتھ یقاس وإنما الفكري أو النفسي أو االجتماعي
 من منھ ھروباً لیس لكنھ جھة من للواقع مرآویاً انعكاساً لیس الشعر أن الحیدري

 في واقعھ أسیر وقع كونھ القدیم أدبنا بعض على نأخذ أن لنا جاز وإذا"أخرى جھة
 انقطاع الیوم أدبنا من الكثیر على نأخذ أن لنا جاز والطائفة، والعائلة القبیلة
 ھو خاصاً زمناً إلینا یحمل ما لتجربة داخلي انعكاس ھو الشعر واقعنا، عن أسبابھ

 لیجترح ذاتھا المتمیزة التجربة من ذاتھ اإلنسان عن ذاتھ الفني العمل زمن
.الحیدري قول حد على خصوصیتھا

 بالمفھوم للواقع محاكیاً الفن یصبح أن یرفض عبدالصبور صالح كان وإذا     
.الحداثة باسم علیھ القفز ضد نفسھ الوقت في یقف فإنھ األفالطوني

 یصعب بحیث الشعر وظائف تعدد إلى الحر العربي الشعر رواد وأشار     
 للشعر معینة وظیفة تحدید صعوبة إلى البیاتي أشار بعینھا، وظیفة في اختصارھا

 بین للتوفیق محاولة" الشعر أن إلى مرة ذھب فقد الوظائف من عدداً ذكر فقد
 حلقة فالشعر تحقیقھ إلى اإلنسان یسعى الذي الحلم وبین الضائع اإلنسان وجود

 إلى أخرى مرة وذھب"  تحقیقھ محاولة الى وتدفعھ بحلمھ اإلنسان تربط وسطى
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 الحیاة قوانین تسود التي والعبثیة والفوضى الالمعنى مواجھة من نوع" الشعر أن
.«واألشیاء

 للحیاة تعطي جدیدة بطریقة العالم أشیاء ترتیب یعید الذي ھو ھنا والشعر      
 والظلم الشر لمواجھة سالحاً أحیاناً یتخذ« أنھ ثالثة مرة ورأى. وجماالً معنى

 لمواجھة سالح عنده فالشعر» اإلنسان یواجھھ الذي الكوني والذل االجتماعي
.الكون في المضطھد اإلنسان جانب إلى والوقوف الظلم

 إلى الشعر وظیفة تحدید صعوبة إرجاع في الحر العربي الشعر رواد بقیة ویتفق   
 أن السیاب وذكر. والبیئات العصور مختلف عبر بھا قام التي الكثیرة وظائفھ
 ثم ومن. األحیان أغلب في مادیة ألغراض وسیلة الشعر یتخذ كان القدیم الشاعر

 مادیة لغایة وسیلة كان الشعر وألن دینیة أو سیاسیة لمؤسسة تابعاً الشعر كان
.ذاتھ الشاعر فقد أن بعد الفنیة طبیعتھ فَقَدَ فقد

 قبیلتھ صحیفة ھو الجاھلیة في كان الشاعر أن إلى الصبور عبد ویذھب     
 مستحكماً كان القبیلي النظام ولكن. أخرى أحیاناً نفسھ وصحیفة أحیاناً السیاسیة

 والمشید قبیلتھ لسان الشاعر ومادام. السائدة ھي كانت األولى الوظیفة أن لدرجة
 للقبیلة تابعة وسیلة الشعر یكون أن غرو فال عنھا، والمدافع وانتصاراتھا بمآثرھا

.الشاعر لذات ال
 ویفقد الشاعر، بإرادة ال القبیلة بإرادة مرتبطة الشعر وظیفة تكون ھنا ومن     

 الشعر خارج لغایة وسیلة ولكونھ أوالً، الشاعر ذات لغیاب الفنیة طبیعتھ الشعر
 الحركة بظھور تغیرت قد الشعر وظیفة أن إلى الصبور عبد ویذھب ذاتھ،

 أصبح لقد. ذاتھ الشعر مفھوم بتغیر وذلك الكالسیكي األدب إلى قیاساً الرومانسیة
.الجماعة عن تعبیراً كان أن بعد صاحبھ نفس عن تعبیراً الشعر

 استقل عندما الحدیث العصر في إال الشعر وظیفة إلى النظرة ھذه تتغیر ولم     
 تابعة وأصبحت وظیفتھ تغیرت ثم ومن .للذات أو لآلخر تابعاً یعد ولم بذاتھ،

.الموضوع أو للذات ال ھو لطبیعتھ
 الغابرة العصور في الفن أن على الصبور وعبد السیاب مع الحیدري ویتفق    

 ولھوھم ومآثرھم ذكرھم فخلد واألباطرة الملوك لسلطة أمیناً خادماً كان
.الدیني وجدانھا عن لیعبّر الكنیسة استخدمتھ كما وحفالتھم،

 نقده خالل من للشعر السیاسیة الوظیفة حجازي المعطي عبد أحمد ویبیّن      
 شعر ھو1967 سنة بعد نزار كتبھ ما أن یرى فھو.. السیاسي قباني نزار لشعر

 یخضع وال ینظر وال العادي الرجل مشاعر یترجم عاطفي خاص طابع لھ موقف
 مباشر السیاسیة، األحداث على سریع فعل رد فھو.. العمیق للتأمل المشاعر ھذه
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 آنیاً تأثیره یكون الشعر من النوع وھذا. الفنان ال العادي الرجل مشاعر یعكس
.آنیة حاجة ویلبي

 نزار شعر. عاماً فنیاً موقفاً ولیس معین سیاسي حدث من خاص موقف فھو      
 في وقیمتھ ووظیفتھ مباشر تحریض شعر یكون أن یشبھ« مباشر شعر السیاسي

 ھماً یحمل الذي فالشعر». الكثیر منھ یبقى ال الغالب وفي اإلثارة، على قدرتھ
 البیانات من وغیره الشعر استوى وإال سطحیاً آنیاً فعلھ رد یكون أال یجب سیاسیاً

 ألنھ وأعمق أبعد للغایات وسیلة إال الحدث یتخذ ال السیاسي فالشعر. السیاسیة
.رؤیة

 الفنیة، الطریقة یغفل الشعر، في السیاسي بالعمق یھتم إذ حجازي أن على       
 السیاب مع یتفق ھنا وھو. الفني عمقھ السیاسي تعطي التي ھي الكیفیة أن ذلك

 دون والعمیق الشامل اإلنساني بالمعنى بالسیاسي اھتمامھ حیث من والحیدري
 ھذا كان وإن اإلنساني العمق یرادف ھنا عندھم فالشعري. بالشعري اھتمامھ

.الشعر في بالموضوعي الذاتي عالقة أو الفني، عن تولد قد إنما العمق
 االجتماعي بین تناقض ال كذلك والشعري، السیاسي بین تناقض ال أنھ وكما       

 ھذه وتكتسب األخرى الوظائف جانب إلى االجتماعیة وظیفتھ فللشعر والشعري،
 أن على. للقصیدة المكونة العناصر بقیة مع تفاعلھا خالل من فنیتھا الوظیفة
 على یركز كان ذلك بعد العروبة وإلى الشیوعي للحزب انتمائھ فترة في السیاب

.فنیاً تناولھ حیث من ال موضوع ھو حیث من االجتماعي
 والجمال والخیر الحق الى یدعو الذي الملتزم األدب جانب إلى یقف فھو      

 والھزیمة، الیأس إلى یدعو الذي المنحل األدب ضد ویقف والباطل، الشر ویكافح
 والحق العدل جانب إلى الشعر وقوف ولكن. الشھوات ویثیر الغرائز یدغدغ أو

 عن للدفاع وسیلة الشعر كون من أكثر یعني ال والطغیان الظلم ضد والسالم
 بقیة مثل وسیلة لیس الشعر أن على الكریم العیش في وحقھ اإلنسان إنسانیة
 فوظیفة. نفسھ الغرض تؤدي أخرى بوسائل عنھ االستغناء أمكن وإال الوسائل

 ثم ومن. ذاتھ للموضوع نقالً ولیس الموضوع عن التعبیر بطریقة مرتبطة الشعر
.األخرى والفنون العلوم لوظائف مغایرة تكون أن یجب

 ألن الحقیقة إدراك عن عاجز الشعر أن في أفالطون آخرون شعراء ویوافق      
. الفنیة المتعة إثارة فھي الشعر مھمة أما وحدھما، والفلسفة العلم شأن من ذلك

 القارئ في یثیره وما الفني بالشكل تھتم التي للفن الفن مدرسة الموقف ھذا ویمثل
 عضویة وحدة فھو ومبنى معنى الشعر أن على. بالمضمون اھتمام دون متعة من
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 ال والكلمة محتواھا، من مفرغة لیست الجمالیة فالغایة. بعضھم نظر في تتجزأ ال
.معناھا من تخلو

 ولكنھ النظریة، الحقائق یعاین ال الشعر أن على أفالطون یوافق فریق ھناك و    
 الحدس یدركھا ولكن العقل یدركھا ال أسمى أخرى حقائق یعاین أنھ إلى یذھب

 نشاط أھم الفنون من وغیره الشعر من یجعل رومانسي موقف وھذا. والخیال
 والفلسفة العلم عنھ یعجز ما بالحدس یدرك فھو. اإلنسانیة الحیاة في معرفي
.معرفیة بوظیفة القیام على الشعر قدرة یؤكد وھذا. والمنطق بالعقل
 العربي الشعر رواد عند الشعر مفھوم تحدید إطار في اإلشارة من بد ال أنھ على
 رؤیة تكوین من تمكنھم لعدم بخاصة القدامى العرب النقاد على تحاملھم إلى الحر

 على عامة أحكاماً لیطلقوا الجزء من انطلقوا ما كثیراً إذ مقوالتھم عن شاملة
 في مطروحة المعالي إن قولھ في الجاحظ ظلموا. القدیم النقد على بل القدیم، الناقد

 إن حین في الشعري، للمعنى إھماالً فیھ رأوا إذ بالصیاغة العبرة وإن الطریق
 خالل من یتشكل الذي الشعري والمعنى األصلي المعنى بین یمیز الجاحظ

 ینطلق التي العامة المعاني الطریق في المطروحة بالمعاني یقصد وھو. الصیاغة
.الخاصة معانیھ لیخلق الشعر منھا

 رواد عند الشعر مفھوم تحدید إلى ھدفت جادة محاولة عالّق فاتح وكتاب     
 اإلسھام بھا أراد ومراجع مصادر من لدیھ توافر ما خالل من الحر العربي الشعر

 وأسئلتھ الشعر مشكالت حل في الشعراء ھؤالء تفكیر معرفة عن الكشف في
.الموضوع یخص فیما المتعددة

2 الجدیدة الشعریة والتجربة الرواد -3                

الشاعر تجربة ھي المالئكة، نازك تجربة تلت التي  الجدیدة الشعریة التجربة     
التجدید حركة تأسیس في وافر بسھم ضرب الذي ؛ السیّاب شاكر بدر العراقي 

.في الشعر العربي المعاصر
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یمكن العربي الشعر إلى جدید من حملھ وما السیّاب شاكر بدر شعر لمعرفة      
::تلخیص أبرز ما جاء فیھ

المعاصر. العربي األدب في التجدید لحركة السیّاب بدر ریادة ینكر أحد ال      
الشعر لظھور مھّدت التي األسس سوى تكن لم سبقتھ التي العدیدة فالمحاوالت 

الحر وما یسمى بالشعر الجدید.
تواصل أن استطاعت ألنھا رائدة، تجربة المضمار ھذا في السیّاب فتجربة      

أنھا كما الطویل، تاریخھا خالل العربیّة القصیدة على طرأت التي التطور عملیة 
الشكل في أكان سواء العربیّة القصیدة على مخیماً ظلّ الذي الجمود على تغلبت 

أن استطاع السیّاب أن إال الیسیر. بالشيء لیس االنعطاف وھذا المضمون، أو 
األمة بھا مرت التي األحداث یواكب العربي الشعر ویجعل اإلبداع ینابیع یفجّر 

العربیّة، وینقل الشعر إلى آفاق أخرى بفضل ما یمتلكھ من مواھب وقدرات.
عنھ، ینحرف ولم العربي التراث على حافظ أنھ إال مجدداً، جاء وإن فھو        

القاعدة ھي "الخلیل" أوزان وبقیت األساس ھي الفصحى العربیّة اللغة فظلت 
العنیف التھجم عن معھ ومن تعصمھ لم المحافظة ھذه أن إال منھا. ینطلق التي 

وقد والجھل، والعبث باإلسفاف الحركة ھذه اتھم العقاد إن حتى الالذع، والنقد 
وقف حسین طھ الدكتور أن إال السایب". "الشعر اسم الجدید الشعر على أطلق 
لنا ولینشئوا هللا، على الشعراء من شبابنا "فلیتوكل قال: حین محایداً موقفاً 
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ویومئذ رائقاً شائقاً الشعر ھذا لیكن ولكن حدیثاً، أو جدیداً مقیداً أو حراً شعراً 
لن یروا منا إال تشجیعاً".

:أسباب التحوُّل إلى الشعر العربي المعاصر
في أن لرأینا التحوُّل ھذا إلى أدَّت التي الدواعي أھم على نقف أن حاولنا لو       

العالمیة الحرب بفعل العربیّة الساحة على طرأت التي التطورات مقدِّمتھا 
من ذلك رافق وما الثانیة، العالمیة الحرب بعد حتى األحداث ھذه وامتداد األولى، 

مثقفة وسطى طبقة نشوء إلى إضافة واقتصادیّة، واجتماعیة سیاسیة تطورات 
بصدق البیئة عن یعبِّر أدب وإیجاد األفكار، مختلف نشر عاتقھا على أخذت 

والصحف المجالت صفحات على لھا متنفساً الطبقة ھذه وجدت وقد وإحساس. 
الوطن عاناه الذي التمزق نرى آخر جانب ومن األحداث. تلك رافقت التي 

االستقالل.. إلى والنزوع فلسطین ونكبة الثانیة العالمیة الحرب وویالت العربي 
بصورة والشعر األدب على آلثارھا انعكست عنیفة فعل ردود ولّد ذلك كل 

خاصة.
االطالع وھو أال السابقة العوامل عن أھمیة یقل ال ثقافي عامل وھناك        

األدباء من كثیراً أن نعرف فنحن الغربیّین. الشعراء تجارب على والوقوف 
یسّر مما العربیّة إلى روائعھا بعض وترجموا العالمیة اآلداب على اطلعوا 
أن األصلي، بنصّھا علیھا االطالع من یتمكنوا لم الذین والشعراء لألدباء 

یقرأوھا مترجمة.
:بدر شاكر السـیّاب      

المالئكة نازك أمثال الشعراء على التجربة ھذه لخوض السیّاب سبق رغم          
بما استطاع فذ، شاعر فھو وغیرھم، عبدالصبور وصالح البیاتي وعبدالوھاب 

 العالمي.الشعر بركب تلحق العربیّة القصیدة یجعل أن أدبیّة إمكانات من یمتلك 
العمالقة والجاحظ والمعرّي المتنبي یسمي وكان العربي، األدب على اطّلع فقد 

بھ.. فتأثر اإلنجلیزي األدب درس بغداد في دراستھ سنوات خالل أنھ كما الثالثة. 
استفاد أنھ كما العالمي، الفكري التراث بعض وقرأ األمریكي األدب على واطلع 

یلتزم لم وإن فھو العربي. الشعر حركة یخدم لما ووظفھ الخلیلي العروض من 
من األساس فحول التفعیلة، التزم أنھ إال للبیت "الخلیل" حدَّده الذي بالشكل 
مجاالً لة أتاح مما نفسھا التفعیلة إلى البیت وحدة تشكِّل التي التفعیالت مجموع 

من والتخلص واألحاسیس العواطف لتصویر جدیدة ومیادین للتعبیر أوسع 
ویستفید األسطورة یبعث أن استطاع السیّاب أن نرى كذلك المبتذلة. األفكار 
في الفني اإلبداع قمة یُعدُّ وھذا "باإلسقاط" یسمّى ما تعني عنده وأصبحت منھا. 

أعمق، مجاالً لھ لتتیح والوھمیة الحقیقیة الشخصیات من استفاد أنھ كما الشعر. 
غیر أخرى مدلوالت كلماتھا فأعطى جدیداً تعامالً اللغة مع تعامل وكذلك 
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أجل من كفاحھ ذلك إلى دعاه ومما مستجدة، معانيَ فحملت علیھا، المتعارف 
القیم اإلنسانیّة فالذ بھا لیحقق من خاللھا أھدافھ.

ونضال فكري واضطھاد عاطفي فشل معاناة كانت فقد السیّاب معاناة أما            
أعمق صارت حتى التجربة في بالتأمل ھذه معاناتھ توّج وقد والجھل. الفقر ضد 

في الفعلیة بالحقیقة اتصاالً أعمق "غدا حاوي: إیلیّا یقول كما فھو وأصدق. 
لم والتي حنایاه في المبثوثة العالم أرواح استبطان إلى أدنى وبات الوجود، 

یتصل بھا الشعر العربي من قبل".
من التخلص من تمكَّن فقد السیّاب قصیدة في للموسیقى بالنسبة أما         

تلك أو التحدید بذلك قصیدتھ ترتبط لم حیث الرتیبة، الموسیقیّة الوحدة 
اإلیقاع یغمرھا قصائده أغلب أن ونرى تنویعاً، أكثر فأصبحت السنتمتریة 

آخر؛ إلى بحر من ینتقل قصائده بعض في كان وقد النفسیة. لحالتھ وفقاً الشجي 
كل من الرغم وعلى القدیم. والشكل الجدید الشكل بین یمزج أو النغم في لینوِّع 

العمودي بالشعر مرتبطاً ظل ألنھ الخارجیة، الموسیقى من یتخلـص لم فھو ھذا 
اتخذت السیّاب عند القصیدة إن القول وخالصة تاماً. انفصاالً عنھ ینفصل ولم 

یحتوي قالباً لیس عنده فالشكل قبل، من العربیّة القصیدة تألفھ لم مختلفاً شكالً 
القصیدة وإنھا محتوى القصیدة ھو الذي یحدِّد أبعادھا.

:تطور القصیدة عند السیّاب
تطورھا نتتبّع أن ونستطیع واضح. بشكل السیّاب عند القصیدة تطوَّرت          

بعد الحر الشعر ثمرات أولى تمثل حبّاً" كان "ھل قصیدة كانت فقد بدایاتھ. من 
الذي الجسر تمثل أنھا سوى القصیدة ھذه في یوجد وال الثانیة، العالمیة الحرب 

الشعر عن تختلـف ال فھي الحقیقـي، التجدید مرحلة إلى السیّاب علیھ عبر 
العمودي كثیراً.

السوق و"في قدیمة" "أغنیة قصیدتیھ فنرى إنتاجھ السیّاب یواصل ثم         
إنھ خاللھما من نقول أن ونستطیع الحر. للشعر الحقیقیّة البدایة تمثالن القدیم" 
في االنعطاف حقیقة تجسد مرحلة إلى ینتقل وأن تجربتھ، یثري أن استطاع 
أسر من یفلت أن من تمكَّن فقد المضمون. أو الشكل حیث من العربیّة القصیدة 

فبدأ والخطابیّة، المباشر عن ابتعد أنھ كما بھ، متصالً ظل الذي القدیم الشكل 
یلقي الظالل الباھتة والرؤى الخفیّة على قصائده.

التي الخمسینیّات فترة خالل السیّاب عند الحدیث الشعر مفھوم ویتعمق        
فتنامت تجربتھ، وتطوَّرت ثقافتھ تكاملت المرحلة، ھذه ففي نضجھ. تمثل 

وكذلك مكثف، بشكل شعره في األسطورة وظھرت واضح. بشكل عنده القصیدة 
من مستمدة مستحدثة معـانٍ لكلماتھا صارت بحیث اللغة مع الجدیـد التعامـل 
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رمز والموت العطاء، رمز فالمطر فیھا. الكامن الحقیقي المعنى وراء الغــوص 
األرض في الحیاة تدفق رمز وبُوَیْب التجدد، رمز الطفل وصوت البعث، 

واإلنسان وھكذا..
أفقده عضال بمرض أصیب فقد حیاتھ، من األخیرة للمرحلة بالنسبة أما        

أجلھ، بدنو وشعر تنھار. وقواه ینحل جسمھ وبدأ المشي، على القدرة حتى 
فیھ یرى كان وإن فھو موت. إلى الحیاة وتحوَّلت وجھھ، في الدنیا فاسودت 
عن أوقفھ ألنھ كذلك كان وفعالً نھایتھ.. فیھ یرى أنھ إال شقائھ من الخالص 

متابعة تجربتھ فخطفھ وھو في قمة نضجھ.
فجّرھا، التي التجارب من لینھلوا الروَّاد جیل أمام األبواب السیّاب فتح لقد       

 م،1964–  1926عامي بین امتدت التي حیاتھ من القصیرة الفترة خالل فھو 
 فیما نشرت التي القصائد من كثیر إلى باإلضافة دواوین، عشرة أصدر) سنة 38(

 شاركوه وخاضوا معھ التجربة. الذین دور نغفل أن یمكن ال ھذا، ومع. بعد

)1 (العربیة الشعریة الحداثة- 4                            
 یزید ما ما منذ العربیة حیاتنا في تداوال األسئلة أكثر من الحداثة سؤال لعل       

 التسمیةحیث  من الحداثة مفھوم حقیقة حولتساؤالت الزمن؛  من القرن على
المصطلحات  أكثر من واحداًالحاضر  وقتنا في أصبح مصطلحاً كونھوالنشأة، 

 آراء توضیح إلى ویھدف والغموض، للبس وإثارة إشكالیة المعاصرة النقدیة
 الحداثة على الضوء تسلیط ذلك عن فضالً المفھوم، ذلك إشكالیة حولالنقاد 

 الحیاة، تماشي إبداع حركة كونھا العصر؛ ھذا مع وتتماشى تتآلفالتي  الشعریة
 ھذا ولتحقیق الحركة، لھذه مختلفة تطوریة مراحل بیان البحثھذا  كذلك ویتناول
 من الحركة ھذه یتعلق ما بیان في الوصفي المنھجھم البحث  سیعتمد الغرض
 الحداثة أن: منھا البحث، إلیھا توصل التي بالنتائجمختتماً و  النقاد، بین مقاربات

 العالم من واألدبیة الفكریة التیارات ككافة تسربتإذ  باألصل، عربیة ظاھرة لیست
 الحداثة حركة وأن عربیة، ومؤلفات األدبمجال  في تدریجیاً تأصلت ثم المصنع،

 ھو لیس فالشعر التقلیدي، الشعر أسالیبمن  الشاعر حررت العربي الشعر في
تلك الحركة. أصحاب عند المقفى الموزون الكالم

 إلیھا، یحن عنھا ینقب الحداثة، عن یتساءل ظل العربي اإلنسان أن ذلك     
 آخر، حینا باطال وتطفال حینا، صالحة ضرورة یراھا أخرى، ویقلبھا تارة یرفضھا

 كأنھا إلیھا وینظر األبواب دونھا ویغلق نفسھ، لحمایة یحتاجھا ألنھ مرة یحتضنھا
. المقدس ووجوده بل وذاكرتھ ماضیھ تحطم یراھا ألنھ أخرى، مرة غریب جسد
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 المفھوم/  الكلمة عند الوقوف من بد ال العربیة الشعریة الحداثة في النبش وقبل
.والمصطلح

:والمصطلح المفھوم    
. األشیاء من الجدید: ھو" الحدیث" أن" الحداثة" للفظ العین كتاب في جاء فقد     

       :كالتالي جاء" حدث "مادة تحت العرب وفي لسان
 في فعُل فصیغة( حداثة" حدُث" فعل من االیتیمولوجیة الناحیة من الحداثة   

 كفصُح وفعالة صعوبة وصعُب سھولة كسھُل فعولة مصدران منھا یصاغ العربیة
: نحو إتباعا ضم قدم مع ذكر وإذا قدُم عكس لغویا وھي). حداثة وحدُث فصاحة

 الحدوثة كذلك ویقال وابتدائھ أولھ األمر من والحداثة ،" حدُث وما قدُم ما أخذني"
 لفظة وجود ورغم وقوعا وقع بمعنى حدوثا حدث فعل من لیست وھي والحدثان،

 ظلت فإنھا الحدیث، لمعنى مرادفة العربیة اللغة وقوامیس معاجم ضمن الحداثة
" المحدث"بـ عنھا واستعیض. القدیمة العربیة النقدیة الممارسات عن بعیدة

 تستعمل ولم القدامى، النقاد عند نجدھا التي المصطلحات من وغیرھما" المولد"و
 وجذورھا بأصلھا مرتبطة) الحداثة( اللفظة وظلت إجرائي كمصطلح الحداثة
 مصطلحات ظھرت حتى متداولة وغیر غریبة ظلت كما" حدث" والمعجمي اللغوي
 النقدیة الكتابات في مشروعیتھا واكتسبت تجاوزتھا، بل داللة منھا تقترب

 الخ،... والمعاصرة" الحدیث"و" التحدیث"و" التجدید"كـ السواء على واإلبداعیة
 الكتابات في إجرائي كمصطلح نفسھ لیعلن ینتظر، محتشما الحداثة لفظ وبقي

 وجھ في ثابت مصطلح وھو الحین، ذلك ومنذ الحر الشعر ظھور العربیة، النقدیة
.المضادة التیارات

 الجدید الوعي ذلك" ھي فقیل الحداثة تعاریف تعددت فقد: اصطالحا أما     
 واالنعتاق الماضي أغالل من واالنسالخ الحضاریة، والمستجدات الحیاة بمتغیرات

 ھي بل بعینھ جنس أو طائفة أو فئة على مقصورة لیست األسالف، ھیمنة من
 األنماط عن الخروج محاولة فھي وبذلك...الثوابت على للقفز حضاریة استجابة
 وغریبة، جدیدة ومضامین أشكال إبداع محاولة إنھا العتیقة، واألشكال التقلیدیة

 المعروف السنن على انزیاح إنھا ،"بودلیر" یقول كما ،"غریب جدید وكل"
 أدونیس حسب فھي مألوفة، غیر وصور لغة في ذلك فینعكس المألوف، والنھج

 واحتجاج الممكن حول تساؤل: واحتیاج تساؤل رؤیا جوھریا وھي جدیدة رؤیا"
 تتطلبھ وما السائدة البنیة بین والتصادم التنافر مرحلة بذلك إنھا السائد على

 الحداثة مفھوم إن المعاشة، التاریخیة للحظة یستجیب تغییر من المجتمع حركة
 الحدیثة البنیة مع معقدة إشكالیة في أومبریكي، معطى كشيء التراث، یضع إذن
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 أسر من التعبیر ألشكال انتزاع إنھا التراث، على ال وجودھا تأسیس تحاول التي
 كتابھا في" سعید خالدة" ترى كما التعبیر تحریر إنھا أوضح وبعبارة المطلق،

."اإلبداع حركیة"
 للماضي والتجاوز االنسالخ ذلك ھي الحداثة اعتبار المقبول من ویبدو      

 وإنما" إطالقا تجاوزه یعني ال واالنسالخ التجاوز ھذا لكن التقلیدیة، والمضامین
 عن تاریخي كتعبیر نشأت التي وقیمھ، ومفھوماتھ ومواقفھ ألشكالھ تجاوزا یعني

 یزول أن الیوم یتوجب والتي الماضیة، واإلنسانیة الثقافیة واألوضاع الحاالت
.نشؤئھا في سببا كانت التي الظروف لزوال فعلھا

 القدیمة األشكال من تقف الحداثة أن لنا یتضح ھذا أدونیس قول خالل من       
 المكونة وممیزاتھ بھ الخاصة ظروفھ عصر لكل أن مؤمنة النسبي الرفض موقف

 التجدید، فضرورة السابقة، األزمنة وممیزات ظروف عن طبعا تختلف والتي لھ
 نحن نعتبره وما ، عصره في جدیدا كان قدیم ھو ما بأن اإلیمان مع.حتمي أمر إذن

 .قدیما ما یوما سیصبح جدیدا الیوم
 كانت الحداثة أن إلى ،"الحداثة صدمة": والمتحول الثابت في ادونیس، یذھب     

 عن الخروج حاولوا باعتبارھم الصعالیك، منذ لھا یؤرخ فھو الجاھلي، العصر منذ
 القبلي الذوق كان أخرى قیم ویبني الجاھلي المجتمع في السائدة االجتماعیة القیم

 متأثرون شعراء نبغ اإلسالم ظھور ومع ، مألوفة وغیر غریبة یعتبرھا الجمعي
 مع منسجمة موضوعاتھم فجاءت الجدیدة الدینیة والحركة اإلسالمیة بالثورة

 بل ، مذمومة كانت قیم إلى وداعیة محمودة، كانت قیم على" ثائرة" الجدیدة، القیم
 المجتمعیة والتقالید األعراف على بثورتھ حداثة ذاتھ حد في شكل اإلسالم إن

 للقیم برفضھ" حداثة" الخوارج شعر شكل اإلسالم انتشار وبعد ، الجاھیلیة
 على إال تركز تكن لم الحین، ھذا إلى الحداثة أن إال. آنئذ المعاشة االجتماعیة

 العصر في بینما المھیمن، ھو القدیم الشكل ظل وقت في االجتماعیة القیم جانب
 الحداثة عن الحدیث القدامى النقاد أسھب وقد وضوحا، أكثر التجدید نجد العباسي

 التركیز وتم ،"المحدث" أو" والمولد" القدیم" بین الصراع وعن الشعر، في
" الشعریة الحداثة" مثلت أسماء ھنا نذكر أن ویكفي الشكل، على أساسي بشكل

 وغیرھم، تمام وأبي وبشار نواس أبي مثل الموروثة، األشكال عن بخروجھا
 ثار فقد:  مألوف غیر شیئا بالفعل، كان شعرھم أن یدركون لھم المعاصرون وكان

 قیم على یتمرد بشارا فوجدنا العربیة القیم على برد بن وبشار نواس أبي من كل
 من ساخر القائل وھو العیش ونمط األكل حیث من المجتمع في السائدة العرب
: العرب عیشة
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 وعنھ حین بارز للفخار          سَأخْبِرُ فَاخِرَ األَعْرَابِ عَنِّي            
 ونَادَمْتَ الكِرَامَ عَلَى الْعُقَارِ      أحِینَ لبِسْتَ بَعْدَ الْعُرْي خَزًّا             
 بَنِي األحْرَارِ حَسْبُكَ مِنْ خَسَارِ        تُفَاخِرُ یَابْنَ رَاعِیَة ٍ وَرَاعٍ              
 شركت الكلب في ذاك اإلطار         وكنت إذا ظمئت إلى قراح               
 وال تعنى بدراج الدیار       وَتَقْضَمُ ھَامَة َ الْجُعَلِ الْمُصَلَّى               

 وُیُنْسِیكَ الْمَكَارِمَ صَیْدُ فَارِ              وتدلج للقنافذ تدریھا                  
إبلیس تفضیل إلى ذلك وتجاوز عبادتھم وطقوس المسلمین صالة من سخر بل 

عن آدم في مجتمع إسالمي كما في قولھ :
فتنبھوا یا معشر األشرار        إبلیس أفضل من أبیكم آدم

 والطین ال یسمو سمو النار       النار عنصره وأدم طینتھ
:ولتجدید ابي نواس مظاھر كثیرة

وطف بنا على الحمار یسقینا           دع المساجد للعباد تسكنھا
للمصلّینا ویل   قــال  ولكن       ما قال ربك ویل للذین سكروا 

".بعمود الشعر ومخالف لما عرف
من أصحابھا سجلھ وما األندلسیة، الموشحات حركة ننسى أن ینبغي وال       

أوزانھ وقوافیھ. خروج على سنن الشعر القدیم:
ألنھا الجانب، أحادیة كانت جمیعا ھؤالء مع الحداثة أن إلى اإلشارة وتجدر       

الشكل على أو الخوارج...) اإلسالم، (الصعالیك، االجتماعیة القیم على ركزت 
(شعراء بني العباس – الموشحات – الزجل...).

التام.إذ بشكلھا جدیة أكثر بشكل الحداثة ظھرت فقد الحدیث العصر في أما       
بل الراھن، موضوعھم وأصبحت النقاد بین كبرى ضجة الحداثة إشكالیة أثارت 
األنماط عن والخروج التجدید والكتب، والمجالت الصحف كل في حدیثھم ومجال 

األحسن، إلى الحسن من وتسیر مستمر، تطور في اإلنسانیة دامت ما التقلیدیة، 
إذن فاإلنسان لألحق، االستمراریة روح ویعطي لینفع السابق توظیف وتحاول 

األنماط نفس اجترار لھ تخول ال نفسھ ألن والتطویر، التغیر إلى ساع دائما 
عن والتنقیب البحث علیھ تلزم الحیاة متطلبات أن إذ التقلید. على والعیش 

مجاالت كل في والتحدیث الحداثة إلى طموح دائما فھو تم ومن المناسب، 
الختالف تبعا أخرى إلى منطقة من الحداثة فھم یختلف أن البدیھي ومن الحیاة، 

الظروف والمالبسات، التي أنشأتھا، بل واختالف القراءة والفھم.
من غیره من أكثر الحدیث بالعصر نربطھ "الحداثة" مصطلح نطلق عندما       

فالحداثة العصور، من غیره دون مجال على مقصورة تكن لم فالحداثة العصور، 
في شيء كل إلى آثارھا امتدت فقد غیره دون مجال على مقصورة تكن لم 
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وتصدعات صراعات من شھده –وما الحدیث العصر فمنذ اإلنساني. المجتمع 
والتجدید التغییر عن یتحدث ینفك لم واإلنسان وحروب- واختراعات وتحوالت 

االجتماعي مع تتفاعل لم العربیة الحداثة أن إال التغیرات. ھذه رافقا اللذان 
عكس النقدي المعرفي بعدھا استیعاب معھ استحال مما المعرفي، التاریخي 

الحداثة الغربیة.
درسنا موضوع أن إذ شيء في ومالبساتھا الغربیة الحداثة تھمنا ال ونحن       

الحداثتین، بین بسیطة مقارنة أي وأن العربیة. الشعریة الحداثة حول یتمحور 
أو طیلة حول واآلراء المواقف واختالف تضارب األولى للوھلة للقارئ تبدي 

نجد أن یمكن بل والقراء، النقاد باختالف الغربیة عن العربیة الحداثة انفصال 
الحداثة أن سبق- –كما یؤكد بنیس فمحمد الواحد، الناقد لدى حتى التضارب ھذا 

بذلك وھي العربیة، التربة غیر في نبتت وأنھا محیطھا، مع تتفاعل ال العربیة 
إشكالیة مع التعامل أثناء یتحفظون یزالون ال النقاد وأن عنا. غریبا جسدا تظل 

وقت في كبیرة، بجرأة موضوعھا یقتحموا لم الزالوا وأنھم الحداثة، ومصطلح 
معلقین نزال ما نحن و"فیما الحداثة"، "بعد ما لمرحلة یخطط الغرب فیھ بدأ 

بأوھام التدرج في مراتبھا".
متأثرة العربیة الشعریة الحداثة أن في الرأي، یشاطره أدونیس ویكاد       

الشكلیة األشیاء على مقصور التقلید ھذا أن یرى أنھ إال الغربیة، بالحداثة 
على الغربیة الحداثة نمارس الیوم "إننا الجوھریة؛ المسائل دون والعرضیة 

تحسین مستوى على نرفضھا لكننا ووسائلھا الیومیة الحیاة تحسین مستوى 
المبادئ ونرفض المنجزات نأخذ أننا أي التحسین، ھذا ووسائل والعقل الفكر 

من العربي اإلنسان ینخر الذي التلفیق إنھ ابتكارھا، إلى أدت التي العقلیة 
الداخل".

لم أنھ إال الشعري، للماضي تجاوز محاولة العربیة الشعریة الحداثة وتبقى       
وقیمھ ومفھوماتھ ومواقفھ ألشكالھ تخط محاولة كان ما بقدر مطلقا تجاوزا یكن 
في صالحة تعد لم والتي الماضیة، واإلنسانیة الثقافیة األوضاع نتیجة كانت التي 
العامة واألوضاع الظروف الختالف زوالھا الیوم یتوجب وبالتالي الوقت ھذا 

المبدع یظل أن العربیة الشعریة الحداثة تشترط ھكذا  والسابقة. عن الراھنة 
دائما في حركة واستمراریة تدفعھ لتجاوز اآلخرین بل لتجاوز ذاتھ.

موقفا لیس أنھ إال التراث، من موقفا تشكل إذن العربیة الشعریة الحداثة إن      
یمكن ال التراث من "الموقف" أن ھو المھم أن غذ مھادنة، موقف وال عدائیا 

أو تراثھ قبول في خیار من اإلنسان لدى لیس إذ رفض أو قبول موقف یكون أن 
خاللھ من الذي والمنظور التراث، لھذا فھمنا ھو تغییره یجب ما إن رفضھ. 

نتطلع إلیھ ونمارس حكمنا علیھ كما یرى ادونیس.
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وأن أفقیة، نظرة یمثل كان القدیم الشعر دام  ماالتراث من موقفا تمثل إنھا       
كونھا عن تخرج لم القدیم، الشعر في بعالمھ اإلنسان تجمع التي العالقة 

األسمى ھدفھا إنسانیة، مغامرة الشعر أصبح فقد الحداثة حركة مع أما جوھریة. 
سعیا (التراث) العالم ھذا لمثل المغلقة اآلفاق وتكسیر خاصة، حقیقة عن البحث 
المالئكة نازك منذ بدأت قد الحداثة حركة إن أوسع. عالم على االنفتاح وراء 
وتحرر. خالص فعل یكون ابتداء أنھ ذلك الغني، الكبیر العالم ھذا أبواب تقرع 

معادلة ھي التي التقلیدیة مستنقعات عن االبتعاد المستطاع جھد یحاول إنھ 
"محدودیة على  یركزالخال یوسف جعل ما ھذا لعل  عدالةوالال   والجھل للبؤس 
یتوجب الذي الشيء اإلنساني، التراث وحدة إلى یدعو وبالتالي العربي"، التراث 

ونحن ألنھ العصر. روح مع یتماشى جدید شعري نمط وإبداع خلق ضرورة معھ 
قدیم مجتمع قضایا "معاناة إلى مضطرین سنكون القدیمة، األنماط على نسیر 

في عالم حدیث ومعاناة قضایا مجتمع حدیث في عالم قدیم".
متعددة، دالالت وتحمل بتضمینات تشحن ما كثیرا العربیة الشعریة والحداثة      

الداللیة النواة وأن تصوریة، مقولة تبقى تم ومن متالبسة. مقولة یجعلھا مما 
الحداثة. ماھیة لب تمثل باعتبارھا  النسبیةمبدأ في أساسا تكمن لھا المحددة 

والمضامین اللغة لخلخلة متمیزا حقال یخلق الحداثة شعر فإن األساس ھذا على 
واألشكال المعھودة.

للتوسع تفیدك التي والمراجع المصادر بعض الطالب أخي إلیك األخیر وفي         
من الغربیة المیول ذوي الحداثیین عند سیما وال الشعریة، الحداثة موضوع في 

أمثال أدونیس ویوسف الخال.. وآخرین:
نوفمبر، ، أكتوبر الثالث، العدد عشر، التاسع المجلد الفكر، عالم مجلة -  1

 ، الكویت، 1988دیسمبر 
. أدونیس، "فاتحة لنھایات القرن- 2
. زمن الشعر، أدونیس- 3
 .خالدة سعید، حركیة اإلبداع، دراسات في األدب العربي الحدیث- 4
"قضایا المالئكة، نازك لكتاب األولى الطبعة "مقدمة"، محبوبة، الھادي عبد - 5 

- .1983السابعة، الطبعة بیروت، للمالیین، العلم  دارالمعاصر"، الشعر 
.1أدونیس، "الثابت والمتحول، صدمة الحداثة"،  دار العودة، بیروت، طـ 

أحمد عبد المعطي حجازي، "القصیدة الجدیدة وأوھام الحداثة"، مجلة إبداع، - 6
، سنة 9عدد 
.1985 سبتمبر 03      

.  نازك المالئكة، "قضایا الشعر المعاصر"- 7
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 .أدونیس، "فاتحة لنھایات القرن- 8
.عمر الدسوقي، األدب الحدیث - 9

 .دیوان البارودي- 10
 .محمد بنیس، "الحداثة السؤال"- 11
 .أدونیس، "زمن الشعر- 12
لجنة ترجمة المعاصر"، العربي الشعر في الحداثة "حركة بك، خیر كمال - 13

.1986من أصدقاء المؤلف، الطبعة الثانیة، 
.  أدونیس، "فاتحة لنھایات القرن"- 14
، 1982ربیع ، 6عدد الكرمل، الشعر"، ھذا من "انقذونا درویش، محمود -  15

.6ص 
یوسف الخال، "الحداثة في الشعر. - 16 

.عبد السالم المسدي، "النقد والحداثة- 17

)2 (العربیة الشعریة الحداثة- 5
 –نزار قباني نموذجا                              - 

من العربیة القصیدة على أدخلھ ما وكان ، حداثیا شاعرا قباني نزار یعتبر        
الموسیقى الّلغة، مستوى على سواء القصیدة مستوى على واضح تطور 

تقرأ وأنت تشعر فإنك القباني نزار حداثة من الرغم وعلى ذلك وغیر الشعریة 
القدیم، العربي التراث على محافظ بذلك وھو العربیة ذاكرتك یلغي ال أنھ شعره 
محاولة في نجح بذلك فھو العصر ھذا في العرب الحداثیین من یعتبر لذلك 

ذلك الحداثة یفھم لم فنزار التراث". على والحفاظ أكبر الھویة إبقاء مع التجدید 
مكتبة تبیع أن ترید الحداثیین طائفة كانت إذا ذلك:" في یقول فھو السقیم الفھم 
بالمزاد زفافھا، وثوب ومسبحتھا، أمي صالة وغطاء أبي، وعباءة جدي، 

تسرق أو ذاكرتي، وُتلفي عائلي، شجرة تقطع أن ترید كانت واذا فال. العلني، 
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وتتركني الداخلیة، ومالبسي معطفي من تجردني أن ترید كانت واذا فال. جواز، 
المدرسیة الكراسات كل تحرق أن ترید كانت واذا فال الرصیف، قاعة على عاریا 
الشعر من ومحفوظاتي والنحو، الصرف قواعد طفولتي في علیھا كتبت التي 

الجاھلي واألموي والعباسي، فال".
مراعاة مع الحداثة من األخذ ، العربیة الھویة طمس إلى یدعو ال فنزار      

التراث.
بھا فأھال التراث، بستان في جدیدة زھرة نزار بتشبیھ الحداثة كانت إذا وأما    

الشعر، بستان في والرائحة اللون غریبة ورقة تزرع أن ترید كانت "إذا یقول: 
".  فأھال وسھال بھا

الشعر بین متوازنة معادلة أحدث قد قباني نزار یكون المفھوم بھذا إذن       
جدید، ھو ما بكل مرحبا وكذا بالتراث متمسكا بقي فھو الحداثة، ومفھوم القدیم 

-أي كل إضافة جدیدة في التراث العربي
منصرفة أغلبھا في وكانت الحداثة، على عنیفا ھجوما قباني" "نزار شّن         

مبتعدا فكان بالدیانات یؤمن أنھ من بالرغم القباني "فنزار  .الشكلجانب إلى 
كان فنزار الشكل في منضبطا كان أنھ إال فصیدتھ، مضمون في الدین عن كثیرا 

لذلك اإلجتماعیة، واألخالق الدینیة والقیم العقائدیة الثوابت من بكثیر مستھینا 
الشعر في التجدید یرفضون الذین الشعراء على عنیفا صراعا شّن قد نجده 

فنجده المعاصر، العربي الشعر حركة تسمیة وتدمیر  إفسادإلى ویسعون 
"شرطة الحداثة". یستھزئ بھم إلى درجة أنھ أطلق علیھم

  :عند نزار شكل القصیدة-1    
الذي العمودي الشكل فمن جذریا، تغییرا القصیدة شكل تغییر إلى سعى فقد        

الحداثة بتیار یسنى ما أتى أن إلى طویال، زمنا الشعریة الكتابة عرش اعتلى 
في ذلك على وممثال األسطر نظام على یعتمد بسیط شكل ذات القصیدة فأصبحت 

القصیدة قول الشاعر:
كتبتِ لي یا غالیھ..
تسألیَن عن إسبانیھ

عن طارٍق، یفتحُ باسم هللا دنیا ثانیھ..
الشطر ھو األساس الذي تبنى علیھ القصیدة العربیة المعاصرة وھذا ما تأكد في

ھو شعر ذو شطر واحد لیس لھ طول ثابت وانما یصح أن :مفھوم الشعر الحر
قانون وفق التغییر ھذا ویكون شطر إلى شطر من التفعیالت عدد یتغیر 

عروضي
بعنى أن الشطر لیس فیھ طول محدد بحیث تتغّیر التّفعیالت وفق. یتحكم فیھ

الموسیقى الشعریة التي یستعملھا الّشعر
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:توظیف الرمز- 2
من فھو المعصرة، العربیة القصیدة في الفنیة الظواھر أبرز من الرمز یعد     

االستخدام ظاھرة الجدید الشعر تجربة في االنتباه لفتت التي الفنیة القضایا أبرز 
  القارئ."إلى فكرتھ إلیصال الشاعر استعملھا تعیینیة كأداة للرمز المكثف 

المستمرة النفسیة النواحي عن المباشر غیر التغییر أي اإلیحاء ھو «فالرمز 
نفسیة بین الرابط ھو الرمز أن أي  دالالتھا»،في اللغة أدائھا على تقوم ال التي 

في یدرجھا مشاعر لھ یتولد نفسیا یتأثر لما الشاعر أن بحیث واألشیاء الشاعر 
.قصیدة بطریقة غیر مباشرة

العربي التاریخ من الشاعرالرمز استمد األندلس" في "أحزان قصیدة ففي    
سادت التي واالجتماعیة التاریخیة األبعاد لنا یكشف الرمز طریق عن فھو 

التاریخي الرمز تجلى وقد المسلمین، العرب حكمھا التي الفترة خالل األندلس 
تفتقدھم والتي ذكر، لھم یعد لم الذي واألبطال القادة أوالئك ذكر في قصیدتھ في 

فاتح بالوالء، اللیثي زیاد بن طارق منھم: نذكر أو جمیع نحن ونفتقدھم األندلس 
البحر لجنده: قائال لألندلس عبوره بعد السفن أحرق الذي القائد وھو األندلس 

من ورائكم والعدو من أمامكم، ولیس لكم وهللا إال الصدق والصبر.
فقد جسد لنا الشاعر لمحة تاریخیة عن طریق شخصیة طارق بن زیاد التي    

 یتمیزبالقوةالذي البطل القائد شخصیة فطارق التاریخ، عبر بداللتھا احتفظت  
بعقبة بن نافع الفھري الذي عبر والصمود أمام العدو، كما وظف شخصیة البطل

والذي طنجة وفتح ومراكش والجزائر تونس من كال ففتح األطلسي المحیط 
أشار بسبابتھ قائال: بعزتك وجاللك لوال ھذا البحر لمضیت مجاھدا في سبیل هللا.

 انتباهشدت البتي األماكن ذكر طریق عن الرمز إدراج في الشاعر واصل ثم    
:الشاعر، تلك األماكن التي كانت في یوم ما ملكا للمسلمین ، فیقول في ذلك

المئذنات الباكیة
وقصر بني األحمر
قرطبة، غرناطة.

تحول والذي المسجد بھا یتواجد التي قرطبة ھي األماكن ھذه بین فالجامع       
كنیسة، وبنو األحمر ملوك غرناطة. إلى

باألماكن بالترمیز مستشھدا الحزین الكالم من الكثیر عن استغنى فالشاعر     
أصبحت خرابا بعد فشل الخالفة اإلسالمیة في األندلس. التي

العرب قبائل داخل تحدث التي االنقسامات یرفض القصیدة خالل من الشاعر    
فھذه رمزیة أثبتت سبب ھزیمة العرب في األندلس قال في ذلك:

 ولم تزل عقلیةُ العشیره
في دمنا كما ھي
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..الیوم ُّي بالخناجِر حواُرنا
أفكاُرنا أشبھُ باألظافِر

بني بین والصراع والیمنیة، القیسیة وھي العشائر بین صراع ھناك أن أي     
المختلفة الدالالت من الكثیر لنا یتشكل وھكذا الخالفة. حول العباس وبني أمیة 
أن یقول أن أراد القباني فنزار ونفسیة رمزیة تاریخیة خلفیات على تعتمد التي 

الواضح القدیم النمط بذلك متجاوزا إبداع  فھوبالكلمات وتالعب إیحاء ھو الشعر 
بصفة مباشرة .

التشكیل الموسیقى:- 3 
العربي الشعر في بدورا الفنیة الظواھر أكثر من الشعریة الموسیقى تعد         

لكن الخلیلیة، والبحور والقافیة الوزن في القدماء لدى انحصرت فقد المعاصر، 
التشكیل أصبح بحیث التغیر، إلى ضروریة بحاجة أصبح المعاصر الشاعر 

الذي المعاصر الشاعر تنتاب التي النفسیة للحالة كبیر بشكل خاضعا الموسیقى 
أحدث المعاصر الشاعر فإن لذلك التقلید ویرفض المطلقة الحریة عن یبحث 

  تغییرا فیة وتعدیال على مستوى الوزن والقافیة
الصورة الشعریة:

حجارة ذلك في بما شعر إلى شيء كل یحول أن یرید شاعر قباني فنزار         
لتشكیل طریقھ وفي المقاھي.. وكراسي الكھرباء وأعمدة البیوت ونوافذ األرض 
األول الشاعر یعد ولكنھ شعریة، كلمات إلى الحیاة مفردات بتشعیر یبدأ صوره 

تكون ما أبعد تبدوا السیاق عن منفصلة إلیھا النظر عند المفردات یستخدم الذي 
عقلك.. یرھق ال قصیدتھ وبین بینك یقف الغموض یجعل ال أنھ إال الشعر. عن 

إال علیك وما یقوده الذي ھو شوقھ أن منك یطلب وال القطار معھ تركب یجعلك 
بدایات مع ذلك ویتضح  صورةعبر جھیة بعوالم وتستمتع وتحلم تسترخي أن 

ألننا جدیدة تكون قد أو غربیة عناوین یستخدم حین العناوین مع قصائده 
الیومي العالم من أطلقھا لكنھ خاص بشكل المرأة تستعملھا أو یومیا نسمعھا 

لعالم الدقیقة التفاصیل تكشف المتخیل...عناوین الشعري كونھ إلى المعایش 
.....المرأة 

دراسة على االعتماد یمكن قباني نزار شعر في الشعریة الصورة  ولدراسة    
أوجھ   فیھفصل الذي قباني نزار شعر في التعبیر تقنیات كتابھ في حبیب بروین 

:نزارمقارنة للصورة الشعریة عند 
أ- تشعیر الكلمات. 

ب- اللون ودوره في تشكیل الصورة عند نزار.
التشكیل الحركي. ج- لعبة األشكال و
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 الصورة الجزئیة، الكلیة :د-مساحة الصورة 
:شعراء الحداثة نزار قباني و 
حداثیًّا، شاعرًا قباني" "نزار كان والشرعي.. العقدي انحرافھ برغم          

الرجل امتلك لقد بیِّنًا، واضحًا تطویرٍ من العربیة القصیدة على أدخَلَھ ما وكان 
قراءة في قويٍّ حَدْسٍ ذا نفسِھ الوقت في وكان اللغة، تطویع على كبیرة مقدرةً 

أفكار الناس، والنَّفاذ إلى شَغاف أفئدتھم.
على - لھ تقرأ وأنت تشعر ال العارِمة، "نزار" حداثة من الرغم وعلى        

أو العربیَّة، أذُنَك یُلْغِي أنَّھ - أعصابك ویستَفزُّ شعره، في یصدمُك ما كثْرة 
ذاكرتَك العربیَّة، أو ذائقتَك العربیة، بل ھو یُحافِظ على ذلك كلِّھ.

وكان العصر، ھذا في العرَب الحداثیِّین أكبر من یعدُّ شاعرٌ "نزارًا" إنَّ        
فنیةٍ، وأشكال أفكارٍ من أَلِفَھ ما - موقعھ كان مھما القارئ- عند یستَعدِي دائمًا 
الھُویَّة نكران غیر من التجدید، إمكانیَّة ھي تأكیدھا في نجَح التي المعادلةَ ولكنَّ 

وانتباذ التُّراث.
من طائفة أذھان في وقر الذي السَّقیم الفَھْم ذلك الحداثة "نزار" یفھم لَم        

القوم، من أنَّھا انقِطاعٌ عن التاریخ، وتبَرُّؤ من الذات؛ ولذلك نسمعھ یقول:
وغِطاء أبي، وعباءة جَدِّي، مكتبة تبیعَ أن تریدُ الحداثیِّین طائفةُ كانت "إذا 

أن ترید كانت وإذا   فال.- العلنِي بالمزاد زفافھا، وثوبَ ومِسبحتھا، أُمِّي صالة 
كانت وإذا فال. - سفري جَواز تَسرِق أو ذاكرتي، وتُلغِيَ عائلتي، شجرة تقطعَ 
قارعة على عاریًا وتتركني الداخلیَّة، ومالبسي مِعطَفي من تجرِّدني أن تریدُ 

كتبتُ التي المدرسیَّة الكراسات كلَّ تحرقَ أن تریدُ كانت وإذا فال. - الرَّصیف 
الجاھليِّ الشِّعر من ومَحفوظاتي والنحو، الصَّرف قواعدَ طفولتي في علیھا 

وطولَ عیوني، لون منِّي تأخذَ أن تریدُ كانت وإذا فال. - والعبَّاسي واألموي 
 .قامتي، وفصیلة دمي - فال"

التُّراث، بستان في جدیدة زھرةً - "نزار" بتشبیھ - الحداثةُ كانت إذ وأمَّا         
في والرائحة اللَّون غریبة وردةً تزرعَ أن ترید كانت "إذا یقول: بِھا، فأھالً 

على جدیدةً لوحةً تُعلِّق أن ترید كانت وإذا بِھا، وسھالً فأھالً الشِّعر، بُستان 
األذنَ تلغي ال التي ھذه "نزار" حداثة إنَّ       .  مرحبًا"فیا مَنزلي، حائط 

بوَّأتْھ التي ھي جدیدة؛ بأنغامٍ تلوینھا تُحاول ولكنَّھا علیھا، تتعالى وال العربیَّة، 
ھذه المنزلة.

على الثَّورة بین منضبطة متوازنة معادلة یُقیمَ أن الشاعرُ ھذا استطاع لقد       
وجَمال النَّغَم أصالة من العربیة األذنُ تعوَّدَتْھ ما وبین المتوارَث، الشِّعري الشكل 
اإلیقاع.
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التُّراث من وقیودٌ ضوابطُ تحرسھ ال تجدید كلَّ أنَّ یُدرِك كان "نزارًا" إنَّ       
یبلغَ حتَّى القطار یَمشي كما علیھا یَمْشي قضبان - بتعبیره - لھ ولیس والتاریخ، 

الشاعر ھذا وكان الجماھیر، عن االنقطاع شَرَك في للسُّقوط عُرْضة ھو - غایتھ 
كلَّ شعرُه یدخلَ أن حریصٌ إنَّھ وعُمْقِھ، التَّواصل ھذا بضرورة اإلیمان شدیدَ 
والتعالي. الصَّلَف من جدارًا الناس وبین بینھ یُقِم لم أذن، كلِّ إلى یَلِجَ وأن بیت، 
یقول: وكان یفھَمھا، لم طفالً ألنَّ لھ؛ قصیدة في كلمة غیَّر أنھ مرَّة ذات قرأتُ 

وقادرة االختراق، على قادرة بلغةٍ - بذلك العرَب القُرَّاء مالیینُ ویشھد - "كتَبْنا 
. على التَّحریض

العابثین أیدي تغتالَھُ أن العربي الشِّعر على غیورًا "نزار" كان لقد     
مُصلتًا سیفًا كان ولذلك ومضمونا؛ شكال المتغربین الحداثیین من و المُتَشاعرین 

اغتصابًا - بتعبیره - یُمارِسون أنَّھم إحساسُھ وكان المفسدین، ھؤالء رِقاب على 
الشِّعر، قمرَ یأكلون - بتعبیره - إنَّھم وترمیمُھ، إصالحُھ یمكن ال العربیة للثقافة 

معارفھم، ودیوانِ ، ألكبراالعرَب فنِّ الجمیل، العریق الفنِّ ھذا رُوحَ ویُزھِقون 
.ومُستودَع حِكْمتھم
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الحداثة الشعریة في الجزائر

تبعا القصیدة أشكال فتنوعـت الجزائـري، الشـعر نسـق شكل تغیر لقد        
من الكثیر أن إلـي بحثنـا فـي فتوصـلنا تعددھا، و الشعریة التجارب لتنوع 

النثر قصـیدة كتابـة إلـي اآلخر البعض اتجھ و الحر، الشكل علي كتبوا الشعراء 
الشـعر من اخترناھا الذي النماذج ھذه خالل من و مغایرا، جدیدا نسقا باعتبارھا 

أزمنـة و مستویات من جزائریین لشعراء النثري؛ و التفعیلة بشقیھ الجدید 
و  الشـكلمسـتوي علي حداثة یحققوا أن حاولوا أنھم وجدنا مختلفـة؛ 

و األشكال عن المستمر بالبحث الشعري الخطاب تطویر محـاولین المضـمون، 
و   الكمي التراكم مع و البالد، تعیشھ الذي الواقع عـن تعبیـرًا األكثـر الرؤي 
الشعري السائد عن یخرجوا لم ھذا؛ لیومنا الجزائریون الشعراء كتبھ لما الكیفي 

في الوطن العربي. 
في المعاصر الشـعري المشـھد بـدایات -ھنا-فـي البحث بجدر كما         

الشـعراء وأھـم خصوصـا، منـھ الحداثیة القصیدة علي بالتركیز الجزائر؛ 
الشـعري النص عن كلیا المختلف النص؛ ھذا ممیزات و         لمتنھا، المشكلین 

.التقلیـدي سواء علي مستوي البناء أو الفكر
التقلیدي النمط علـي مكتوبـا لیس شعر كل التجدیدي بالنسق أوال ونعني        

من غیرھـا و النثري الشعر التفعیلة، شعر من كل تحتھ یندرج و العمودي؛ 
 و"الوزنیـة؛ الناحیـة من الشطرین لشعر طبیعیا تطورا تعتبر التي األشكال؛ 
نفسھ ضد الشاعر معركة األمر واقع في ھي التجدید مع الشاعر معركـة 

المـرآة خلیلیـة خالل من إالّ   یحدثّھاأن یمكن  الالتي و الـنص، في المتجلیة 
بھـذا التجدیـدي فالشعر النصیة، األقنة عبر المتجدد الشـاعر لمطلـق العاكسـة 

الشـعر ھـذا علـي ثـورة بل شكال، باعتباره العمودي الشعر علي ثورة یكن لـم 
لم و االتباع، علي و التقلید، علي جوھرھا في تقوم رؤیة و تصورا باعتبـاره 

أي االختالف، و للمغایرة أفق أي فتح و بإبداع، سیاقھا، فـي مسـموحا یعـد 
بھذا ھو و مختلفة، رؤي و جدید دم علي و الحداثة، مسـارب علـي الـنص لفتح 

تربط التي التقریبیة العالقة ھشاشة عن تطوره في و الجدید شكلھ في "یكشف 
من معھ التعامل ثقل و التراث مع أي حاضره و        بماضیھ العربي اإلنسان 

من الوافدة الحداثات أشكال مـن أنتجتـھ مـا و العصـر مسـتجدات مع و جھة، 
النظریـة التصـورات بعـض فـي الشعر، ھذا من جعل  أخري جھة من الغرب 
علي یقوم ألنھ منتھیا، و متجاوزا نمطا العمودیة القصـیدة یعتبـر واكبتـھ؛ التـي 

علي بینھم من و النقاد من كثیر رأي  فـيھـذا و سـبق، مـا اجترار و االستعادة 
النصوص أن یري الذي المناصرة؛ عزالـدین الناقـد و الشـاعر المثال سبیل 

قادرة غیر  ألنّھاحداثیة، تكون أن قـادرة الشـطرین)غیر قصیدة (یقصد العمودیة 
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أنھا بحكم العربي اإلنسان حیـاة فـي السـیكولوجیة التعرّجات استیعاب علي فعالً 
من تنطلق ھي و حیویة، لیسـت أنھـا أي المضـمون تُقلّـد و القـدیم الشكل تُقلّد 

 الو وعیاً یخلق ال العربي التطبیق العمودي-في ألن و موجودة مسبقة رؤیة 
لكن و  التفكیرعلـي القـارئ یـدفع ال و قـبالً، النتائج یعطي  الأنھ بمعني یحرك 

األعمال تلك یستثني كان التصور ھذا   الجاھزة.األحكـام بحسـب العربـي القارئ 
أوضاعھا ترتیب تعید أن العمودي الشـكل داخـل مـن حاولـت التـي الخالقة، 

أو للمعني تتیح شعریة محك علـي باألحرى، بوضـعھا، أو اللغـة، وضـع بإعادة 
أو الداللة أفق إلي المعني أفـق مـن الـنص ناقلة مغایرة، أوضاعا تتخذ أن الدالة 

انفتاحھا باألحرى.
:الشكلالشعر الجزائريّ و تجدید 

الـنمط علي للثورة یدعون والشعراء الماضي القرن خمسینیات منذ       
البدایة " أنّ علي الدارسین معظم یؤكد حیث   العمـودي،التقلیـدي 
من نص أول ظھور مع بدأ إنما االتجاه، ھذا لظھور الجادة الحقیقیة 

القاسم أبي لـ:  طریقـيقصـیدة ھـو و الوطنیة، الصحافة في الحر الشعر 
 و،  1955مـارس23 بتـاریخالبصائر جریدة في المنشورة  سعدهللا

فرض الذي التقلیدي االطار تجاوز إلـي یدعو كان  آنذاكالجزائري الشاعر 
القضـایا و        المعـاني اجتـرار فشـاع الفكریـة، و الشـكلیة رتابتھ 
إحساس ھـو االنتقـال ھـذا في العوامل أھم من أن و جاھزة قوافـل ضـمن 

الھندسـي، التقلیدي القالب ھذا عن التحول بضرورة الجزائریین الشعراء 
یتفاعل و المعاصرة، الحیاة لمتطلبات یستجیب جدید قالب إلـي الصـارم 

تشھدھا كانت التي االجتماعیة و الثقافیة و  السیاسـیة التطورات مع 
     .1الجزائر بعد الحـرب العالمیـة الثانیة

 إبان ملحوظـة حیویـة عرفـت قـد الجزائریة الشعریة الحركة كانت واذا      
االسـتقالل بعـد التراجـع في أخذت ما سرعان أنھا إال الكبرى، التحریریة الثـورة 

ھذه خالل من و الثوریة، القصیدة وھج تراجع بینھا من كثیرة، ألسـباب 
للشعر یحققوا أن الشباب، األدباء من كبیر عدد علي لزامـا كان التحوالت 

. الحدیث في ھـذه الفتـرة نقلـة علي مستوي الشكل و المضمون
ینضـج األدباء من للكثیر األدبي الوعي أخذ الماضي القرن سبعینیات منذ و      

أسـر لـنقض محتشـمة بخطـي یسـعي منھم العدید سار و االستقالل، ظل فـي 
فـي تحـوالت مـن البالد عرفتھ ما ذلك علي ساعد مما و السائد، الشعري التقلیـد 

 زمن اللون ھذا كتب من أن و الجزائر في الحر الشعر تجربة علي هللا سعدا لقاسم أبا أسبقیة خرفي صالح یؤكد 1
 أن استطاع الذي باویة علیھ یثني و الحر، الشعر تجربة علي المقدمین أول هللا سعدا و." بعده جاء إنما الثورة
 في الحر الشعر تجربة في ثالثة ثالث خمار و... المضمون و الشكل في جدیدة بروح التجربة ھذه یغذي

.الخمسینیات
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شـكل تغیـر ھنا من و االقتصادیة، و االجتماعیة و السیاسیة المجاالت مختلـف 
و الشعریة التجارب لتنوع تبعا القصیدة أشكال فتنوعت الجزائري، الشـعر نسـق 

و الحرّ، و التقلیدي الشكلین علي كتبوا الشعراء من الكثیر أن فنجـد تعددھا، 
مع و مغایرا، جدیدا نسقا باعتبارھا النثر قصیدة كتابة إلـي اآلخـر الـبعض اتجـھ 

السائد عن الجزائر شعراء یخرج لم ھذا كل فـي و  الكیفي؛ و الكمي التراكم 
 ملحوظا،تطوّرا الجزائري الشعر شـھد بھذا و ، العربي الوطن في الشعري 

الفترة، ھذه قبل تظھر لـم شـتي، بـألوان الجزائریـة الشعریة التجربة أثري 
علیھ أطلق كما أو التقلیـدي، النسـق علـي ثـائرا تجدیدیا شعرا بذلك محققة 
من كثیر الـنص)إلـي (یتم كتابـھ في أشار قد و االختالف شعر یوسف) (أحمد 
إخصاب شـأنھ مـن فنیـا تمیزا تحقق أن استطاعت التي المعاصرة األقالم 

عـن تمیزھا مختلفة جمالیة حلة في بعثھا إعادة و الجزائریة، الشعریة التجربة 
میلود و  العشي اهللاعبد منھا و المعاصرة، العربیة الشعریة التجارب ن غیرھـا 
،...و شودارلخضر و  الحماريمحمد مصطفي و  عبیدبن یاسـین و  خیزار

نورالدین و األحمرفیصـل و  وغلیسـيیوسـف و  لحـیلحعیسـي كذا و غیرھم. 
الجزائـري الخطـاب فـي الحـدیث الشعر ینشد ظل ممن غیرھم و  طایبي

المعاصر.
علـي لكنھ و تماما، انقالبا ینقلب ال قد أنّھ من الرغم علي  یتطورالشاعر إن      

و الشكلیة األنساق بین الوثیقة العالقة بحكم أدبھ یتطور أن بد ال حال كـل 
اختالفا یختلف شیخوختھ في األدیب أنّ إذ دواخلھ؛ في تسري التي مشاعره 

 یقول كما عروقھ في یجري الذي الدم بحكم شبابھ في عنـھ كثیـرا أو قلـیال 
لم لكنھم تطوروا الجزائریین الشعراء من فالكثیر ھنا من و  ضیف شوقي 
الي ربما یعود ھذا في السبب و التقلیدي، النسق علي تمامـا انقالبا ینقلبوا 
احمد الشاعر فھذا الجدید؛ الشعر من الفترة تلك فـي الشـعراء من الكثیر موقف 
ھذا من السخریة و الدعابة سبیل علي یقول المثـال سـبیل علـي معـاش الطیب 
قصیدة فنظمت الشعر شیطان زارك اذا لـھ:" بالنسـبة الجدیـد الشعري اللون 
شاعر بأنك فاعلم لون، أو رائحة أو طعـم دون من و أوزان ال و قافیة بال حدیثة 
علیھ و شیطان كل رحمـة مـن مطرود سواك ما أن و األلوان و العصر 

و زیدون ابن فـردوس و الطیب أبي دیوان و العتاھیة أبي بالط من باالستقالة 
لھ تكون المعاصرة شرا تأبط عصابة فان إال و المستكفي، بنت والدة ندوة 

الحدیثـة عكـاظ أشـواق فـي المعلقـات مـن اآلالف عشرات مع لتعلقھ بالمرصاد 
وھـذ ا الموقـف للشـاعر نفسـھ یـوجزه فـي األبیات التالیة: 

رائعـا شعـرا  دعـوه و      مخبـر (شـفرة) مثل لنثر عمدوا                
مزدانـا
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 دمـع  (الخلیـل) یبلّل   یا قائل الشعر الحدیث أمـا تـري            
        األوزانـا

 تقـل  أن ترفض كالخیل        فانـھ األصـیل بالشعر رحمـاك         
جبانـا

من كثیرة؛ العتبارات ھذا و الساحة علي مسیطرا ظل العمودي فالشعر         
كبري، أھمیة القدیمة النصوص تولي ماتزال و كانت التقلیدیة النظرة أن بینھـا 

لھذا و المعاصر، و الحدیث بالشعر اھتمامھا من أكثر الجاھلي بالشـعر تھتم و 
بعد إال العربیة القصیدة في الحاصل التطور الجزائري الشاعر یستوعب  لم 

التحـول ھـذا أشـكال إبراز نحاول سوف  والوطني، االستقالل من تقریبـا عقدین 
و أھـم األسماء الشعریة المشكلة لھ.

أشكال التحوّل الحداثي: 
منھا قبل؛ معروفة تكن لم جدیدة شـعریة أسماء ظھرت السبعینیات من بدایة      

جمال مثل إطاره، في التجدید یحـاول و الحـر و العمـودي الشـعر یكتـب اتجاه 
و غیرھم، و ، زنیرجمیلـة و ، بوساحةمبروك و ، ناصرمحمد و ، الطاھري

العمودي الشـعر بـین و بینـھ القطیعـة أعلن و الحر الشعر إلي انصرف اتجاه 
و  وھبيعالوة جروة و ، مستغانميأحالم و ، بحريحمري و ، عمر أزراجمثل 

الجزائریون الشعراء فیھ كتب الـذي التجدیـدي النسق شكل حصر یمكن غیرھم، 
في الشكلین التالیین:

الشـعري المـتن شـھد قـد و الحر، بالشعر أیضا تسمي و :  التفعیلةقصیدة -1  
طـرف مـن القافیة و الوزن قیود من التخلص ألجل إلیھا تحوال الجزائري 

كتبوا ممن الكثیر أن علي آخر، طرف اعتقاد في یسرھا و لسھولتھا و  الـبعض
العربـي، الشـعر عروض من تمكنوا و عمودیة، بدایاتھم كانت الحـرة القصـیدة 

عثمان ھؤالء بین من و ناضجة، فنیة رؤیة و  فكریةقناعة عـن تحـولھم كـان و 
أبو زیدان، حسین یحیاوي، عیاش الغماري، مصطفي فلـوس، لخضـر لوصیف، 

أحدھم جرب فقلّما التفعیلة بشعر بدایاتھم كانت مـن أما غیرھم، و خمار القاسم 
ھؤالء: بین ومن رأیھم، في القیود و الجمود رمز ألنھا العمودیة، القصیدة 

أحالم آزراج، عمر ، جلطيربیعـة ، سعدهللالقاسم أبو ، باویةالصالح محمد 
مستغانمي، و غیرھم.

بـین المـزج حـاولوا الجزائـریین الشعراء بعض أن نضیف أن یمكن و         
ھـو و العربـي العـالم في واقع ھو ما بذاك مسایرین الحر؛ و العمودي الشـكلین 

نفسي عالم في شكلین بین نفسھ فیجد للشاعر، الشعریة التجربة تفرضـھ واقـع 
في الشاعر مقدرة یبرز ھذا و  معا، بالشكلین التعبیر إالّ یستطیع ال واحد 

خاصة و كثیرون ھؤالء بین من و الشعري، الشـكل نسـق و البناء مع التعامل 
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الزبیـر عـالق، فـاتح حمادي، عبداهللا عقیـل، عزوز بن مثل: الجدید الجیل مع 
دردوخ، طـارق ثابـت، محمـد بـن رقطـان و غیرھم.

)اإلنجلیزي Free Verse(لمصـطلح ترجمـة التفعیلـة وقصیدة          
ترجمھـا والتي  فرنسي مصطلح ھو و ) vers libre(المصطلح عـن المنقـول 

الغـربیین تعریـف ضوء في ھي و برنار)، (سوزان عن نقال أدونیس األمر أول 
و القافیـة، و الـوزن في الثابت النمط من المتحرر الشعر من نوع ھي: و لھـا 

علـي بعـد اصـطلح ثـم قدیمـة تسمیة فضل صالح یري الحر)كما (الشـعر تسمیة 
فـي البـاحثون استخدمھا عدیدة مسمیات من واحد وھو التفعیلة بشـعر تسـمیتھ 

المعاصـر، الشـعر الحـدیث، الشـعر الجدیـد، الشعر الشعري: اللون لھذا تناولھ 
العمـود شـعر المنطلـق، المرسـل الشـعر الحداثـة، شـعر المنطلـق، الشـعر 

یكـاد و الغـذّامي:"  اهللاعبـد یقول  المحدث،الشعر المستحدث، الشـعر المطـور، 
اذا الحـرّ الشـعر حقیقـة إلي المحاوالت أقرب یكون أن التفعیلة شعر مصطلح 

ما فیھ المصطلح تغییر أنّ لوال الحركة لھذه العروضيّ بالجانب فقط أخذنا نحـن 
الذي الشعر ذلـك أنـھ مفھومـھ و اختالط" و عنت من اإلنسان اسم تغییـر في 

البیت مـن یتحـرر و للقصـیدة، عروضـيّ كأساس الخلیلیة التفعیلة علي یعتمد 
تحوّل فھو الثابت الـرّويّ مـن یتحـرر مثلمـا المحددة، التفعیالت ذي العمودي 

علي یقوم ھو و الواحدة، القصیدة في تغییرھا و التفعیالت توزیع طریقة في 
ذلك ھـو و معروفة، فروق من بینھما ما مع القصیدة، في متكرر وزني نظام 
الـرواد من عدد ید علي العشرین القرن أربعینیات في تدریجیا ظھر الذي النمط 

یتخـذ نمـط ھـو و الحیدري، بلند و المالئكة نازك و السیاب شاكر بدر أبرزھم 
فـي التقلیدیـة العربیـة القـوانین من یتحرر بذلك ھو و لھ، أساسا التفعیلة مـن 

 القـوافي،و األوزان اسـتخدام فـي التنویع حریة حیث القافیة و الوزن اسـتخدام 
في بوضوح ظھرت التي الحركة ھذه " و منھا، التخلص حریـة لـیس و 

أعمـاق فـي غاصت بل شكلیة ثورة مجرد تكن لـم الماضـي، القرن منتصف 
من  البد و  العام)"المناصرة، الذوق وغیرت  المتناقضـاتجمعـت و اإلنسان 
و الوطنیة العربي اإلنسان بقضایا التفعیلة قصـیدة ارتبـاط أن إلي اإلشارة 

أحاسیس عن عبرت لكونھا جماھیریا؛ تنتشـر جعلھـا الـذي ھـو القومیة-آنذاك- 
.عامة لدي اإلنسان العربي، و عالجت مشكالتھ الصمیمیة

للقصـیدة العروضیة القواعد وفق یجري شعر فھو التفعیلة شعر طبیعة  أما      
من التحرر و الشكل، حیث من إالّ عنھا یخرج ال و بھا، یلتزم و     العربیـة، 

ثابتـة والتفعیلة موجود العروضيّ فالوزن األحیان، أغلب فـي الواحـدة القافیة 
قصیدة ینسج أن الشاعر أراد فاذا غیر، لیس الخارجي الشـكل فـي اخـتالف مـع 
فـي یلتزم أن علیھ استوجب مثال "المتقارب" لـیكن و معـین بحـر علي ما 
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الحریة من لھ لیس و منتھاھا الي مطلعھا مـن تفعیالتـھ و البحـر بھـذا قصـیدتھ 
ال األمر كان إن و الموحدة، القافیة و التقلیـدي البیـت بنظام التقید عدم سوي 
النغمة تقتضیھ ما حسب آلخـر حین من اختفائھا و القافیة ظھور من یمنع 

الموسیقیة و انتھاء الدفقة الشعوریة.
اإلیقاع، فـي لـیس التقلیدیة التجربة عن یختلف نص  التفعیلةقصیدة إن      

الـذي البنـائي التكـوین فـي ولكن معني؛ علي یدل مقفي موزون نص فھـي 
والصـورة اللغـة فیھـا تتمـازج التي الشاملة البنیة أھمھا من سمات علـي یقـوم 

و  بنیتھـا في التفعیلة قصیدة دراسة النقاد من الكثیر حاول قـد و اإلیقاع. و 
الشعر طبیعة اختالف أدي قد و الصغرى، بناھا الي  وصـوالالكبـرى أنسـاقھا 

العالقـات علـي القائم نظامھ و بناؤه حیث من القـدیم الشـعر طبیعة عن الجدید 
أصبح إنما و یفھم یعد فلم دالالتھ تعـدد علـي عناصـره بـین المتعـددة 

القصیدة في الغموض لظاھرة  الحـرالعربـي الشـعر روّاد تعـرض قد غامضا...و 
و       المجھول تكشف رؤیـا ألنـھ الشـعر طبیعـة مـن ذلـك وا  عـدو الحدیثة 
ما لتقول العادي تختـرق إبداعیة لغتـھ ألن و المسـتقبل. تقول و  الراھن تتجاوز 

 ال تستطیع اللغة العادیة قولھ.
التشـكیل الجزائـریین الشـعراء عند التفعیلة قصیدة ممیزات أھم ومن           

في بخاصة و التصویر وسائل أبرز من إیحائیة وسیلة یعتبر الذي الرمـزي؛ 
تجاربـھ فـي غلّبھا المعاصر الشاعر لكن و     قدیمة؛ تقنیـة ھي و الشعر، 

سعیھ في الغموض بالغة إلي الوضوح بالغة مـن الحـداثيّ لالنتقـال الشـعریة 
في ھو و الشعریة، لغتھ بھا یثري لغویـة تعبیـر وسائل اكتشاف وراء الدائم 

المطابقة بطریق ال علیھ، الداللة في آخر شيء محل یحل ما كل االصطالح" 
عـادة و علیھا. متعـارف أو عِرضِیّة، عالقة بوجود أو باإلیحاء،  إنماو التامة 
أدونیس" یقول كما أو  المجردمحـل یحـل ملموسـا المعنـي بھـذا الرمـز یكـون 
القصیدة ھو أو القصیدة تنتھي حین تبدأ  التـياللغـة انـھ إیحاء، و خفي معني 
مرتبط و ،  المعتمللوجود إضاءة  ھوالقصـیدة، قراءة بعد وعیك في تتكون التي 
الواقـع مـن یبدأ   الراھن،واقعھ في یعانیھا التي الشعریة بالتجربـة االرتباط كل 

ھذا لیتحول المحسوس المادي الواقع من یبدأ إذ یلغیـھ أن دون لیتجـاوزه 
.عن التجدید الصارم  الواقـع إلـي واقـع نفسـيّ و شـعوريّ تجدیديّ یندّ

المعنـي عـن البحـث الشـكل؛ ھـذا یكتبـون ممـن الجزائریین الشعراء دأب قد      
تخمـر مـا كـل مسـتعملین التجریـد فـي مـوغلین القصـیدة، وراء ما المجازي 

مـن غیـرھم تجـارب علـي الواسـع اطالعھم خالل من ذلك و رصیدھم، فـي 
الشـعراء العرب.
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فـي مباشـرا تـأثیرا أثرت النفسیة و االجتماعیة و السیاسیة الظروف إنّ      
مـثال الثـورة مرحلـة فـي شـعرھم فنجد الجزائریین، الشعراء عند الرمز تشـكیل 

یرمز كما المارد و العمالق و بالنسر المجاھد الجزائري الشعب  إلـيیرمـز " 
و العنكبوت و الفئران و التمساح و التنین و األخطبوط و بالغول الستعمار إلي 

أن شأنھ من ما كل و الخفاش، و الریح و الدببة و الظالم  وباللیـل و الغربـان 
نجـده بینما الكراھیة، و البشاعة و التقزز و الفظاظة و الخـداع و بـالمكر توحي 

و  بالقمرالواعد المستقبل و االنطالق و الحرّیّة إلـي یرمـزون ذاتـھ الوقـت فـي 
و  الرضـاو  بالطمأنینةالموحیة األلفاظ من إلیھا ما و الشعاع و الفجر و النور 

: 1955 سعدهللا في قصیدة كتبھا سنة الشاعر أبو القاسم یقـول البھجـة و األمل
یا رفیقي 

ال تلمني عن مروقي
و طریقي كالحیاة

األھداف مجھول السمات شائك
عاصف التیار وحشي النضال
صاخت األنّات عربید الخیال

كلّ ما فیھ جراحات تسیل
و ظالم و شكاوي و وحول

تتراءي كطیوف
من حتوف

في طریفي 
یا رفیقي...

رموز توظیف إلي توجھوا قد الجزائریین الشعراء أن نجد االستقالل بعد و      
أخـرى
القضایا و الوطن حول یدور الذي المعجم من مستمدة راھنھم، تعكس 

بھا؛ یتصل ما و اإلسالمیة، و القومیة القضایا و آنذاك، السائدة األیدیولوجیة 
:باویةمحمـد الصـالح یقول 

 .و بِالزِّیتُون .أُقسمُ بِالتینِ
نَباتْ ِاألشالءِ قُلوباً و  و

عینِي أبحرتْ أدغالُ
جُوعي .. ضُلُوعي أوغَلَتْ

 حةٍ عن فكرةٍ كاد
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تَحفر
ُدمِى... أبحرتْ

 السَّفَر  النُّورِ و رِیاح  مُرودُ عینِي ما فارقَ و
... صَابِرةٍ فكرةٍ ، عن

تُعاني تَھوي و
 االیحـاءكثافة و  العمقحیث من تختلف ھؤالء شعر في الرمز مستویات إنَّ      

ھو عندھم الرمز یمیز ما أھم و ألخري، قصیدة من و بل آخر؛ إلى شاعر  مـن
أكثر من یعد اللغوي الرمز ھذا و  واحدةكلمة في یتبلور الذي الرمز  اسـتعمالھم

ھذا بسـاطة و الرمز، في ایغاال أقلھا و األنماط أبسط من ھو و استعماال األنماط 
استخداما استخدامھا و اللغویة المفردة علي الشاعر اعتماد في تظھر النمط 
بین التشابھ طریق عن الظاھریة داللتھا من أبعد معني علي لتدلّ رامـزا 

الشـعراء استخدام عن كثیرا اختالفا یختلف ال الرمز من النوع ھـذا و الـداللتین، 
داللیة؛ جدة من الرموز ھذه تحملھ ما لوال اللغوي؛ المجاز یسـمي لمـا القدامى 

الشاعر یھدف وسیلة و الشاعر، یعیشھ واقع عن تعبیـرا عـادة تكـون ألنھا 
:القاسم خمار بواسطتھ إلي تصویر مشـاعره، یقـول الشاعر أبو

الناس یختفون ھاربین
و الشمس في ارتعاش تستجیب

ال تتركوني خلفكم وحیدا
ألوب في الظالم ... ال أرى

اإلعیاء یلوكني
ال تتركوني خلفكم

إني أخافُ غرفتي أكرھھا
:و مثلھ یقول الشاعر أحمد الطیب معاش    

قلت للیلٍ: بماذا تتباھي؟
و سألت الشمس عن سرّ الغیاب
فأجاب اللیل ھل شاھدتَ طولي

و سكوني؟ فھما سر شبابي
و أجابت شمسنا: ذاك ألني

ال أطیق العیش من تحت الضباب...
و سألت النجم: ھل أنت سعید

في فضاء الكون كالنسر المھاب؟
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فأجاب النجم قد كنت سعیدا
 قبل تھدیدي بغزو و اغتصاب

بالكثافة المرسومة الدوال إحدى تمثل النصوص ھذه في الرموز ھذه إن      
ال و تضاء ال عوالم عن لتعبر إلیھا اللجوء تم و االنفتاح، و           الداللیـة 

بعیدة بدالالت معبأ فھو التمیز، خصوصیة یحمل الذي الـدال بھـذا سـوي تدرك 
التـي الـدوال و  كاملةتبلیغھا و برسالتھ  اإلفضاءالشـاعر خاللھـا من یستطیع 
جسورا، عیاء، إالغرفتي، الظالم، (الشعریة األسـطر ھـذه فـي الشـاعر وظفھـا 
دالالت الشعراء أعطاھا خاصة رمـوز ھـي ) الـنجمالشـمس، اللیـل، دمي، 
كاإلشارة فأصبحت علیھا المتواضـع المعجمیـة الدالالت من حرروھا و  أخرى،

و إیغاال الرمز أنماط أشد من یعتبر نمط ثمة و . تأویلو قراءة أي تقبل العائمة، 
ھـذا یكتیـون ممـن الجزائـریین الشـعراء عند الفنیـة البراعـة علـي داللة أكثرھا 

إلـى بدایتھا من رمز إلـى كلھا المقطوعة أو القصـیدة تتحـول حیـث النسـق؛ 
یلجأ أن دون الرمز علي أساسا تبنـي فیھـا الفنیـة التجربـة أن بـل نھایتھا؛ 
یسمح الطریقة بھذه  ومنـھ المقصـودة الداللـة عـن اإلفصاح  إلـىالشاعر 
أحیانا النقاد علیـھ یطلق الذي النمط ھذا التذوق، وفق الكشف، بلذة للمتلقي 

الوقـائع و الشخصـیات مـن الشـاعر یتخـذ حیـث القناع، أو الكلي، الرمز 
یتكبد الذي اإلنسان خلفھا یتراءى أقنعة شعره، في یستدعیھا التي التاریخیة 

التي المتقدة، التاریخیة الشحنة تلك علي الدائم اعتماده في ھو و الحیاة مشـاق 
مجملـھ فـي شعره یحول المدان، للحاضر ورویتھ تیماتھ و شخوصھ منھـا ینھل 
للماضي. الكثیف االستحضار خالل من الحاضر عن تحكي رمزیة حكایـات إلـى 

یقول الشاعر أحمد شایطة:
:قَالُوا و خَدعوك 

"العُسرِ یسرًا مع إنَّ" 
فَصَبراً جمیال ًعلى ما تُقاسینَھ

 بعید زَمان من
 لَحظَةَ صَمت  نَخْشَع أنَّا س و

الشُّھداءِ  أولئك وحِ علَى ر
 أیادي الصلیب  مزَّقَتْك إن و

اجتماعٍ لعقد سنَمضي
 عید للو  برقیَّة بعث من الَ بد و

 بِبطءٍ تَعودین
 الضَّیاع أُغنِیَّةً أذْبلَتْھا سنُون
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.الشَّقَاء  لُحون تَمتَدُّ فیك و
الجزائـریین- الشـعراء نصوص من كثیر في مثلھا و  النصوص-ھذه في و      

المعنـي إلى خاللھ من الرمز اللفظ/ فیوحي الرمز، حضور فرضھ  داللي، انزیـاح
و الحـزن، مشـاعر عن تعبیر األغلب في ھي و القصیدة، جوف فـي المغیـب 

.القلـق، و الضـیاع، و الضیق، و الملل
مـن جزائـریین لشـعراء التفعیلـة شـعر من النماذج ھذه خالل من و ھكذا و    

لشـعر یحققـوا أن حـاولوا أنھـم القـول یمكـن مختلفة؛ أزمنة و مستویات 
تطویر محاولین المضمون، و الشكل مستوي علي حداثة المعاصر التفعیلـة 
عن تعبیراً األكثر الرؤي و األشكال عن المستمر بالبحث الشـعري الخطـاب 

.الواقع الذي تعیشھ البالد
:قَصیدة النثر الشّعري - 2                                   

القصائد، من  النوعھذا و  ..المنثورعر ّبالش أیضاًیُسمّي و شعري نمطٌ ھي       
و تجمیعھـا و أحاسیسھ و أفكاره استطراد في الحریة لنفسھ الشاعر یطلق 

النثـر قصـیدة " و القصـیدة، أنھـي التعـب، أو النضوب أحس فاذا تفریقھا، 
كسـر غایتھا تدمیریة، انقالبیة تحویلیة، كرؤیا البدایة منذ نفسھا قـدمت 

 مقتفـینالنثریة القصیدة كتبوا الذین أوائل من و األشكال، تحطـیم و القوالـب، 
ھدوقـة، بـن الشعراء):عبدالحمید ؛ الخالیوسف و  عقلسعید و الحاج أنسيآثـار

أحالم بحري، حمري بوذیبة،  إدریسشكّیل، عبدالحمید وھبي، عالوة جـروة و 
. و غیرھم..مستغانمي

شـكل علـي یقـوم ال وضـع أو حالـة إبداع، و خلـق أدونیس ھوعند و      
جامدة ھي بل شـكل، أي في تسكن لن أدونیس" عند الجدیدة فالقصیدة . محـدد
وبھذا ". محددةإیقاعات و أوزان فـي االنحبـاس أنواع كـل مـن الھـرب فـي أبدا 

ثورة فالشعر محدّدة. إیقاعات عـن بـل الوزن عن الخروج إلى أدونیس یدعو 
إیقاعات و جدیدة أوزان عـن بحث و المعروفة األوزان و المسبقة األشكال علي 

یمكن و واضحة حـدود ذي بناء إلى یرتكز ال القصائد من النوع ھذا و جدیدة، 
دون منھا یحـذف أن أو تولیـدھا، و الصـور تجمیع في یستمر أن فیھ للشاعر 

اصـطناع إلى النسـق، ھـذا في الشعراء یلجأ ما غالباً و القصیدة، تتأثر أن 
.طریقة المقاطع إلكساب البناء في القصیدة تماسكاً ظاھریا

النثـر قصـیدة أنّ ھـي بشـدّة األدب دارسـو یطرحھا مھمة قضیة ھناك و       
و صحیح ھذا و الشعر؛ علي المفروضة الموسیقیة الھندسة لتحطیم  محاوَلَـةٌ

أدونیس یؤكده ما ھو و الموسیقي، و الشعر بین الصلة قطع أبـدا یعني ال لكن 
و اإلیقاع عن یستغني أن یمكن الشعر آن نتصور أن الخطـر "مـن بقولـھ: 
ھذا اعتمد فقد ذا كلھ"، الشعر یشكالن بأنھما القـول أیضـا الخطـر من و التناغم 
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التي الداخلیة العالقات نظام من مقوماتھ یستمد جدید إیقاع علي الشعري النسق 
اإلیقاعیة البنیة ھذه تسمیة علي اصطلح  والشعري، الـنص بنیة تؤسس 
الیرتكز كونھ في القدیم اإلیقاع عن یختلف ما ھـو و الداخلي، باإلیقاع الجدیدة 
اإلیقاع تحدید تم فقد تماما، یھملھ  الكان  وانالصـوتي، الجانـب علـي كثیـرا 

طبیعـة مـن تنبع التي و التعبیر طرق و الصوتیة االنسجامات من الداخلي 
علـي مفتوح نص الحدیثة القصـیدة أن أدونـیس یـري و ذاتھـا، اللغـة حـروف 

القارئ یجعل االنفتاح ھـذا و القدیمـة، القصـیدة بخـالف نھائیـة ال إمكانیات 
و ثابتة لیست الشـعریة فالمقـاییس فیـھ، جمالیـة مقاییس باستمرار یكشف 
في أساسي عنصـر والقـارئ المغلـق، الشـكل بخـالف النھـائي الشعري الشكل 
تشكیل إلى أدونیس سعي قد و معـھ، التفاعل خالل من جمالیتھ النص إعطاء 

یصفھ الذي االنقالب طریق عـن النثـر( الشعریة)قصـیدة الكتابـة مـن النسـق ھذا 
رؤیا، و كشفا الشعر تري" فكـرة، مـن ینطلـق الذي بالثوري؛ مكان من أكثر في 

ما ھذا و التقلیدي، للشـعر الشـكلیة الشـروط علـي یعلـو فھو لذا منطقي، غیر 
ھدف، أو قصد أي أمـام یمحـي الشـكل تجعل التي الحریة، من مزید إلى یدعو 

كشف و ارتیـاد طاقة تعتبر التي الشعریة الممارسة وظیفة في البحث أجل من 
جدیدة، صیاغة یكون أن أجل مـن ھـذا و  المؤسسـةاألشـكال قدرتھا في تتجاوز 

الشعر في السائد النسق علـي تمـردا و جدیـد، منحـي معطیاتھا كل في تعتبر 
التقلیديّ.

نسـجھ عمـا مختلـف نسـق أمـام نفسھ یجد  النثرقصیدة في الباحث إن      
الشـعر العربي شكالً و إیقاعاً،

الجزائـریین الشـعراء عنـد النثر قصیدة
قصیدة فتتمیز الشكل، ھذا في فـي الجزائریین الشعراء كتابة طریقة  أما      

فالشـات إعطاء علـي القـائم السـریع واللمـح  اللغويبالتكثیف    عنـدھمالنثر 
علـي القصـیدة، أجـواء فـي تضـعھ و المتلقـي تسـتقطب متسـارعة فجائیـة 
الشاعر یقول النسق، ھذا نصوص في بالدالالت، الغنیـة و المركبـة الصـور 

:یوسف شقرة
المسكین ھو الھدھد

الرؤى و األحالم تَاھتْ بِھ
فَعاصَ یبنِي

موطناً و قُصُورا بِالرّمالِ
.بِالدي  جمیلَةُ الجمیالت ھي بلقیس 
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 ھي بلقیس أحالمي و األُمنَیات
 حبنا الخالد والمكان ھي بلقیس 
.بقاؤنا و المیعاد ھي بلقیس 

- النصـوص مـن مثلـھ و– الـنص ھـذا عبر المبثوثة الجمل تقریریّة  إنَّ     
بین الجملة تربط و القصیدة، لبنیة المكونة العناصر بین التالحم وظیفھ تـؤدي 
من تثیره ما بكل الشعریة الشخصیة أعماق من المتفجرة الـرؤي انبثاق 

الشاعر یقول لمحیطھ، و للشاعر المعیش الواقع على تخـیم إنسانیة، تـداعیات 
:أحمد عبدالكریم

سادرا في الفتوح الضنینة
مستوفزاً في الصریف المكابد

حین السماء نحاسیة
و المدي حمأٌ و طیون

لیس في جبة الشّعر إالّك
یا أعسر الخطو و األبجدیة

 ھا أنت ملتحف
بسناء الساللة

من خرم الذاكرة تمرق
باتساع البراري

دھشة و سنونو. معرجھا
القصائد ھذه بنیة في عام بشكل السرد أنماط تعددت فقد نالحظ وكما      

االقتصـاد و التكثیـف، و التركیـز، یعتمـد حدث عن عبارة ھي والتي النثریـة؛ 
 كثافتھاو األفعال حركة علي النسق ھذا في یتكئ الشاعر و         العبـارة، فـي 

:و تتابعھـا السـریع بحیـث تغني حركة المعني، تقول الشاعرة أحالم مستغانمي
أحلم بالمدائن البعیدة

بالدار، باألحطاب، باألطفال
یا امرأة تسھر في انتظار

فارسھا الوحید...
كقطة طیبة أجلس قرب النار

أسمع ما تقصّھ الجدّة للصغار
عن فارس أوقع في غرامھ األمیرة

و جاءھا في لیلة..
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 و اختفت األمیرة... 
 موّجـھ غالبـھ في التقلیديّ نسقھ في الحدیث الجزائريّ الشّعر  كان وإذا     

فیما الذات، بمخاطبة أكثر یھتم صار الكتابة، من النسق ھذا في فانّھ لآلخـر، 
ھـذا شـعراء قصـائد فـي فكثـرت الداخلیة، أوالمناجاة  ذاتیة،حـوارات یشـبھ 

الشعراء إنّ  المقتضبة.والصور والھمسات، واإلشارات، اإلیماءات، الشـكل 
التراث تسـلط مـن الـتخلص علـي عملـوا النثریة نصوصھم في الجزائریین 

 مـنالتقلیـل و الشـعریة، الصـورة جمـوح مـن الحـد إلى و التقلیدي، البیاني 
فـي المـتمعن وإنّ القصیدة، صور بسائر بربطھا التوسع و التمدد إمكانیات 
بالدرجة تقوم التراكیب ھذه بنیة أن یري النثریة القصائد لھذه البنائي التركیـب 
المتحرك الفعال الھاجس باعتبارھا و اللغة ألن اللغویة؛ الجوانب علـي األساس 

وإیقاعاتھا المتمیزة الشعریة صورھا لھا تحقق أن یمكن القصـائد، ھـذه فـي 
.المتنوعة الخاصة بھا

:خاتمة و نتائج عن الشعر الجزائري المعاصر
الشعراء من للكثیر األدبي الوعي أخذ الماضي القرن سبعینیات منذ      

محتشمة بخطي یسعي منھم العدید صار و االستقالل، ظل في ینضج الجزائریین 
مـن البالد عرفتھ ما ذلك علي ساعد مما و السائد، الشعري التقلیـد أسـر لنقض 

ھنا من و االقتصادیة، و االجتماعیة و السیاسیة المجاالت  مختلـففـي تحـوالت 
لتنوع تبعا القصیدة أشكال فتنوعت الجزائري، الشـعر نسـق شـكل تغیـر 

الشكل علي كتبوا الشعراء من الكثیر أن فنجـد تعددھا، و الشعریة التجارب 
جدیدا نسقا باعتبارھا النثر قصـیده كتابـة إلى  اآلخرالبعض اتجھ و الحر، 

بشقیھ؛ التجدیدي الشـعر مـن اخترناھـا التـي النمـاذج خـالل من و مغایرا، 
یمكن مختلفة؛ أزمنة و مستویات من جزائریین لشعراء النثري؛ و التفعیلة 

المضـمون، و الشـكل مسـتوي علـي حداثـة یحققـوا أن حـاولوا أنھم القول 
الـرؤي و األشـكال عـن المستمر بالبحث الشعري الخطاب تطویر محاولین 

لما الكیفي و الكمي التراكم مع و البالد، تعیشھ الذي الواقع عن تعبیرا األكثـر 
في الشعري السائد عن یخرجوا لم ھذا؛ لیومنا الجزائریون  الشـعراءكتبـھ 

عند الشعریة الكتابة من الحداثي النمط ھذا أن من الرغم علي العربي، الوطن 
االجتماعیـة و السیاسـیة الظـروف طبیعة كذلك و فتیـا ظـل الجزائریین، الشعراء 
قلنا كما بینھا من كثیرة ألسباب ناضج غیر طغیـان و التعقیـد؛ البالغـة للجزائـر 

الجانب علي المتواضع المضمون و األولي، بالدرجة العمودي النمط ھیمنة 
و منھ المحلي الفكري المـوروث اسـتیعاب عدم عن فضال للقصیدة، الفني 

مع مقارنة الفتوة، سـمات تحمـل تـزال مـا التي الشعریة الحركة لبعث العالمي، 
مثیلتھا في البالد العربیة األخري.
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الفنون النثریة المعاصرة : ثانیاً

یكن لم مستحدثة أدبیة فنوناً المعاصر األدب في العرب عرف       
فنونٌ وكلّھا  والمسرحیة،والروایة الفنیّة القصة مثل فبل من یعرفونھا 

ومن ، عندھم وتطوّرت نشأت وكیف العرب بھا تأثر كیف دخیلة، غربیة 
     ھم أھم أعالم كلّ فنّ منھا، كلّ ذلك ستبیّنھ المجاضرات اآلتیة: 

 الفن القصصي: - 1
العرب عرفھا مشوق أسلوب في حكایة سرد البسیط بمفھومھا القصة     

الخیام قباب وتحت والترحال الحل في لألبناء اآلباء یرویھا كان إذ القدیم منذ 
الفنون بعض العباسي العصر عرف كما ولیلة. لیلة وألف عنترة كسیرة 
وكلیلة الجاحظ وبخالء الزمان بدیع كمقامات القصة من القریبة األدبیة 

ودمنة البن المقفع وحي بن یقظان البن طفـیل.
 بشروطھ الفنّي القصص أنّ یعتقدون الحدیث العصر في النقّاد  لكن   

  یعرفھ العرب إالّ في مطلع العصر الحدیث. الحدیثة لم
واحدةً، حادثةً تتناول أحداث عن عبارة جدّاً، ومشھور مُتمیّز نثريّ فن ھي       

وأُخرى منھا إنسانیّة بشخصیّات الوقائع ھذه تتعلّق بحیث الوقائع، من عدداً أو 
، واقعیّةحقیقیّة ھما أحداثھا، حسب قسمین إلى القصّة تُقسم إنسانیّة. غیر 

حیاة من كاملةً زمنیّةً مُدّةً تُصوّر أنّھا القصّة بھ تتمیّز وممّا ، خُرافیّة خیالیّةو
و مُعیّن. لترتیب وفقاً والشیّقة الھامّة األحداث من سلسلةً تعرض فھي خاصّة؛ 
والتّشویق، والحبكة، واألحداث، االقتباس، ھي عناصرَ، عدّة من القصّة تتكوّن 

مثل المُختلفة، المواضیع من العدید وتتناول . واألسلوبوالخبر، والحوار، 
الحیاة واقع من وقصص المعارك، في والنّصر القبیلة، وتاریخ الفروسیّة، 

.... االجتماعیّة الیومیّة، والقصص الخرافیّة، واألساطیر.و
الحدیثة بشروطھ الفني القصصَ أنّ یعتقدون الحدیث العصر في النقاد لكن       

فھم بالغرب. احتكاكھم بعد  الحدیث.العصر مطلع في إال العرب یعرفھ لم 
في اإلنسان مشاكل تعالج وال الواقع تصور ال القدیمة العربیة القصص یعتبرون 

فھي اللفظي. والتنمیق بالخیال فیھ المبالغ اھتمامھا إلى باإلضافة الیومي. واقعھ 
األدبیة الفنون باقي عن القصة تمیز التي الفنیة الشروط حیث من ناقصة 

األخرى.
لذا تأخر ظھور القصة الفنیّة في أدبنا العربي إلى مطلع العصر الحدیث.    

وقد لقي ھذا الفن إقباال كبیرًا من القرّاء واألدباء على السواء لعدة أسـباب:
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تأثر األدباء بھذا الفن بعد اطالعھم على القصص الغربي بمواضیعھ -1
المتنوعة.

- اھتمام الصحافة بالقصة خاصة في طور الترجمة.2
.- مجال القصة أوسع وأرحب للتعبیر عن حیاة الشعب وتطلعاتھ3
القصة اقدر على معالجة المظاھر التاریخیة والسیاسیة واالجتماعیة التي - 4

تعج بھا الحیاة العربیة في مطلع العصر الحدیث.
. - كذلك الدور التثقیفي الھام الذي لعبتھ القصة في توعیة الشعوب وتوجیھھا5
الجمالیة والحلة اإلنساني بالطابع تمتاز األدبي التعبیر ألوان من لون فالقصة   

الحوار.  األنیقة تعتمد على الوصف والسرد و
أو الكاتب بخاطر مرت لفكرة عرض ھي ( بقولھ: تیمور محمُود یعرّفھا و      

أن فأراد صدره. في اختلجت لعاطفة بسط أو مخیلتھ بھا تأثرت لصورة تسجیل 
في أثرھا یكون أن محاوال القراء أذھان إلى بھا لیصل بالكالم عنھا یعبر 

نفوسھم مثل أثرھا في نفسھ). 
األقصوصة أقسام: أربعة إلى المظھر أو القالب حیث من القصصي الفن یقسم  و

.الحكایة القصة الروایة و
محفوظ نجیب نیل وما فنیا واكتملت ونضجت العربیة القصة تطورت و    

العربیة القصة موضوعات تنوعت وقد دلك. على دلیل إال لآلداب نوبل لجائزة 
ومنھا تحلیلي وآخر نفسي أو اجتماعي ھو ما فمنھا اتجاھاتھا وتعددت الحدیثة 

اجتماعیة وطنیة ألوان عدة الواحدة القصة تجمع وقد وقومي وطني ماھو 
نفسیة.

یمتد قد الزمن ) والمكان الزمان ( التمھید: - 1القصصيالفن خصائص     
كامل لمحمد ظالمة قریة قصة ففي وجیزة فترة لیشمل یقصر أو وأجیال ألجیال 

حسین الزمن یوم ولیلة وھو نفس الزمن في ذھاب وإیاب لصبري موسى. 
حیث راقیا عمیقا فنا البسیط الحدث من یصنع الناجح الكاتب األحداث: - 2

یتعمق في دراسة األحداث فیرتبھا وینسقھا في شكل منطقي. 
الخیوط عندھا تتجمع التي النقطة وھي الحوادث ترتیب عن وتنجم العقدة: - 3

فیتعقد الموقف ویتلھف القارئ لمعرفة الحل. 
الحل: ویشترط فیھ أن یكون منسقا مع األحداث وقد یكون سعیدا أو حزینا. - 4
تصویر في الكاتب نجاح على یعتمد القصة نجاح ونامیة جاھزة الشخصیات: - 5

الشخصیات فالبد أن تتطابق مع األحداث ومع الواقع. 
الذي وأسلوبھ اللغوي زاده كاتب فلكل اللغویة ووسائلھ التعبیر ھو األسلوب: - 6

یمیزه عن غیره فأسلوب العقاد یختلف عن أسلوب طھ حسین أو احمد أمین. 
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یجعلنا الصغیر قبل الكبیر بھ یتلذذ القلوب إلى محبّب القصصي الفن ویبقى    
البولیسي القصص مع والمغامرات المعامع ندخل حیث والتغییر بالراحة نحس 

مع ونبتسم البؤساء مع نتألم الرومانسي القصص مع غناء حدائق في ونتجول 
ومعالجة الوعي نشر في القصة ساھمت وقد الواقعي القصص مع السعداء 

بعض المشاكل االجتماعیة وبعث الثقافة واألخالق
ذلك في ضیر وال فعال الغربیة باآلداب العربي القصصي الفن تأثر لقد     

االزدھار فرصة تضیع ال أن ینبغي االستمرار لنفسھا ترید التي فاآلداب 
 واالنبعاث

:نشأتھا وتطوّرھا: الرّوایة العربیة المعاصرة- 2                
من أكثر ظھوره علي یمض لم األدبـي، الفن ھذا الروایة، أن المعروف من       

العالم في قرن نصف و قرن من أكثر ال و الغربـي، العالم في قـرون ثالثـة 
الھضم علي قادر كجنس تَخَلَّقَ حین تَخَلَّقَ األدبـي الجـنس ھـذا أن بیـد العربي. 

یوفّق الذي بالفنّ محفوظ نجیب وصفھ قد و أخـري. فنون من اإلفادة و  التمثُّلو 
بین ما و الخیال... إلي الدائم حنینھ و بالحقـائق الحـدیث اإلنسـان شـغف بـین ما 

متمیزاً موقعاً احتلّ قد الروایة فن أن الشك و   الخیالجموح و الحقیقة غني 
مدة خالل الحدیث األدبـي الفن ھذا استطاع فقد المعاصر؛ العربـي األدب في 

الذي الشعر، فن ینافس أصبح حد إلي مخاطبیھ دائرة توسع أن قصیرة زمنیة 
أدبـي نوع أي مرتبتھ إلي یصل ال عالیاً ھرماً العربـي األدب تاریخ طوال كان 

الروائیـون بھـا یحظـي التـي الواسـعة الشھرة االدعاء ھذا إلثبات یكفینا و آخر، 
مـن الھائلة األعداد و العربـي، العالم في القراء من األدب متذوقي بین العرب 
فیـھ كسـدت الـذي الزمن، ھذا في لھؤالء روایة كل في تطبع التـي النسـخ 

علي العرب الروائیین قدرة االعتبار بعین أخذنا إذا إننـا بـل األدب؛ بضـاعة 
أنھم نجد العالمي المستوي إلي العربــي و المحلـي المستوي من االنطالق 

أن المعروف من و الشعراء. من نظرائھم علي بوضوح المجال ھذا في تفوقوا 
"نوبل"  جـائزةعلـي الحصـول مـن تمكّن محفوظ نجیب عربـي أدیب أول 

فـإن ذلـك إلـي باإلضـافة و شاعراً. یكن لم و روائیاً كان العالم في لآلداب 
و الحیة؛ العالم لغات مختلف إلي ترجمت قد العربیة الروایات من كبیرة أعـداداً 

و نقلھ عملیة تسھل التي الروایة لفن النوعیة الخصائص إلي یعـود قـد أمـر ھو 
بشقّ إال ترجمتھ تصعب الذي للشعر خالفاً األخـري اللغـات إلـي ترجمتھ 

.اً عظیماً من روحھ و جمالیتھاألنفس، و بعد أن یفقد كم
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أو الخالف یكثر التي الجدلیة المصطلحات من لیس " الروایة"مصطلح إنّ      
ارتباط إلي تعود قد الشفافیة ھذه و الناقدین، عند داللتھا تحدید في االلتباس 
ظھـور بدایات منذ - أصبح الذي القص بفن الوثیق االرتبـاط ذلـك الروایـة 
بھا اختص التي المظاھر من ھاماً مظھراً  األرضوجـھ علـي اإلنسـاني الكـائن 

الروایة أن إلي الداللة وضوح یعـود قـد و األخري. الكائنات دون وحده اإلنسان 
فناً الحدیثة الحیاة علـي و مقروئـاً جنسـاً الحـدیث لإلنسان بالنسبة أصبحت قد 

و اإلنسـانیة واقـع مع المنسجمة طبیعتھا و الروایة ذاتیة من نابعاً مفروضاً 
القصصي الجنس ھذا ذات عن خارجة مبتعدة قوة أیة من لیس و ھمومھا، 
الحدیث.

یعبر أدبیة، تجربیة «مبسط: تعریف في الروایة فإن ذلك، أمر یكن مھما      
أو أفـراد مجموعة حیاة تصویر خالل من حواراً و سرداً النثر بأسلوب عنھا 

لھـا و المكـان، و الزمان محدد اجتماعي نسق إطار فـي یتحركـون شخصـیات، 
»امتـداد كمـي و معـیّن، یحـدد كونھـا روایة

األنغام التقاط علي األقدر األدبـي الجنس ھي «الروایة  متفاوتتعریف في و     
رصد و عصرنا إلیقاع الخواص المتغایرة المركّبة، المتنافرة، المتباعدة، 

 ».التحوالت المتسارعة في الواقـع الراھن
ظھور الروایة العربیة:

عربیة روایة أول بین و بیننا تفصل سنة ثالثین و مائة من أكثر فترة           
بعمر تقاس ال طولھا رغم لكن طویلة، مدة إنھا الحدیث. العصر في صدرت 
نقوم أن أردنا إذا لذلك العربي. الشعر بعمـر التقاس و الغرب في الروایة 
نفسھا أوروبا في الروایة إن االعتبار. بعین الفروق ھذه نأخذ أن البد بمقارنة 

ر تغيو المجتمع بتطـور إال تتطـور لـم و معینـة، مرحلـة فـي إال تنشـأ لـم 
الروایـة بـین عالقـة یـري األدب مـؤرخي بعـض كان إذا و فیھ. العالقات 

و الفترة، تلك خالل العربیة من ترجم ما بین و الوسطي العصور في األوروبیة 
العربــي القـص لطریقـة ظـل أو شـبھ لوجود نظراً اسبانیا، عرب تـأثیر بالتالي 

الروایة فإن الخیال، و األعاجیب قصص و المغامرات و الفرسـان روایـات فـي 
العالقات تشابك و االحتكاك و التطور ظـل فـي إال تنشـأ لـم كذلك العربیة 
المدنیة.

التاسع القرن من األخیر الثلث في العربیة الروایات أولي  ظھرتلقد      
تأثیر تحت واقعة نشأتھا مند كانت و  مابعدھاو1867 سنة (عشر

و أخرى، مرة فیھ االندماج محاولـة و       الماضـيإلـي عـاملین:الحنـین 
.االفتنان بالغرب و الخضوع لھیمنتھ
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إبراز بمحاولة نشأتھا بدایة منذ أساساً ارتبطت قد العربیة الروایة فإنّ     
و المسـتعمر. الغربــي »اآلخر« مواجھة في بلورتھا و       القومیـة، الھویة 

التعـابیر لمختلـف بنیویـاً امتداداً التعبیریة لبنیتھـا األولـي البـدایات كانـت لھـذا 
التاریخیة الوقائع و الشعبیة السـیر و الحكایـات خاصـة و السـابقة، األدبیـة 
في التأثر مـن تخلـو كانـت أنھا ھذا یعني أن دون المقامات. و   البطولیة
الثقافیـة و   الوطنیـة و  االقتصادیةو االجتماعیة بالبنیة البنیوي تشكیلھا 
كتابھ في  شلشعلي الدكتورأحصي لقد و عنھا. و منھا نشأت التي السـائدة 
 250 من یقرب ما الحدیث« العربـي األدب في الروائي  النقـد»نشـأة األخیـر 

.1914 و عام 1870روایة عربیة مؤلفة بین عـام 
فـي القـدیم العربــي األدبــي التراث تستلھم كانت الروایات ھذه أغلب أن     

           المـویلحيو مبـارك علـي عند الشأن ھو )كما كالمقامة التعبیریة أبنیتـھ بعـض 
بشكل األدبیة التعابیر ھذه عن ث نتحدأننا الشك و إبـراھیم... حـافظ و 

عن تعبیرات الحقیقة في كانت لقد  الروایـة.اسم علیھا نطلق عندما مجازي، 
األدب في الروائیة للبنیة د تمھالسردیة النثریة الكتابة في انتقالیة مرحلة 

.العربـي الحدیث
ظلت فقد الرديء، النوع من الغالب في كانت المترجمة الروایات أن بما و      

الروایـة بنیـة علـي السـلبیة آثارھـا تتـرك متـأخر وقت حتي و الصـفة، ھذه 
عـدد اتّسـم العشرین، القرن بدایة في أي الحقة، فترة وفي . تطورھـاو العربیـة 

التاریخ منھا عدد اتخذ إذ الشعبـي، الذوق بمراعاة كتبـت التـي الروایـات مـن 
ھذه لكتابة تصدوا الذین إن و خاصة رصـانة، و معرفة أكثر بطریقة لكن مادةً، 

التاریخ. و للعالم جدیدة بنظـرة و الفرنسـیة، بالثورة تأثروا ممن كانوا الروایات 
فكتب فرح أنطون »أورشلیم الجدیـدة« و كتـب جـورجي زیـدان

         جبـرانخلیـل جبران ید علي و ھؤالء، ید علي جدیدة خطوة الروایة خطت و     
         جدیـدة بمجتمعـات تـأثرھم و لثقـافتھم نظراً  نعیمةمیخائیل ثم  الریحانيأمـین و
لمسـاھمة كانـت و سـائداً. كان مما تطوراً أكثر بأسالیب احتكاكھم  ومختلفـة، و 

.ھـؤالء و غیـرھم مـن األدباء و الروائیین أیضا أھمیة في تطور الروایة
  تطوّر الروایة العربیة: 
عدد یعتبرھا روایة ھي و ، لھیكل»زینب« روایة صدرت 1914 عام في      

و العربیة، الروایة مسار في ھامة نوعیة نقلة األدب نقّاد و     مـؤرخي مـن 
تمثّل فكري نھوض حالة مع توافق صـدورھا ألنّ و الفنیة العناصر لتوفّر 

و ترجمة، و كتابة القصـة و   بالروایـة تھـتم المثقفـین من بارزة بمجموعة 
تملمـل بحالـة و      الجامعـة، أوسـاط و الصـحافة فـي الحامیة بالمناقشات 

وعلي      السید لطفي الفترة ھذه في برز لقد التغییر، و الجدید عن بحثاً شعبـي 
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من كان و الحكیم، توفیق ثم حسین طھ أیضا جاء و فھمي منصور و عبدالرزاق 
.زینب بھ ھؤالء و غیرھم روایة  جملة ما اھتم

الشـكل حیـث من الغربیة، بمقاییسھا الروایة أصبحت المرحلة ھذه وفي      
من عدد مساھمات إلیھا أضیف بعدما خاصة السائدة، ھي األقـل، علـي 

أصبحت ھكذا و إذ بذاتـھ، حسین. طھ و الحكیم و المـازني فـیھم بمن الروائیین، 
حیث من یشوبھا كان مما تخلّصت قائماً أدبیاً جنساً المرحلة ھذه في الروایة 

أكثر كانت مصر ألنّ  و .تتنـوعو تغنّي أخذت و الموضوعات حیث من أو اللغة 
بارز تأثیر ذات أصـبحت فقـد الصحفیة و الفكریة اإلمكانیات ناحیة من تطوراً 

ھي المصریة الروایة »فكانت عام... بشكل األدبـي الجنس ھذا تطور في 
مصر إن  وطریقـھ، فـي یسـیرون و یقلدونـھ الكتـاب كـان الـذي األمثل النموذج 

 .أم العلوم و المعارف، أم الكتب و التألیف، أم الطبع و النشر
           المشـرقیةبالروایـة التـأثر نالحـظ العربـي، المغرب بالد إلي نصل  وحین     

في إال اللھم فنیة، روایات علي نتعرف  الكما خاص، بوجھ والمصـریة 
عبـدالكریم و التھامي بن محمد و جلّون، بن  عبدالمجیـدفعرفنـا السـتینیات. 

المتفرنسة، المحاوالت عن تغاضینا فـإذا الجزائـر فـي أمـا المغـرب؛ فـي غـالب 
الفني التأسیس مرحلة  فـيالمتواضـعة الروایـات ھـذه بعض علي نعثر فسوف 
طار و للطاھر أخـري محـاوالت تتلوھـا و الشـافعي، عبدالحمیـد و حوحـو كرضا 

لمحمـود القلیلـة الروایات بعض فنجد تونس في أما ، بوجدرةو  ھدوقةابن و 
. تحدد البدایات الحقیقیة لنشأة الروایة ھناك المسعدي

تعثرھا، رغم و األولي نشأتھا منذ الروایة أن ھي ھنا، المھمة المالحظة و     
التراث إلي تنتمي كانت كما بھ تمتزج و القومي االتجاه إلي تنتمـي كانت 

یالحظ عشر التاسع القرن منذ العربیة الروایة تطـور یرصـد مـن و العربـي. 
.غلبة الروایة التاریخیة، التي تستمد إطارھا و رموزھا من التراث العربي

دوره في تطوّر الروایة الفنیّة: و نجیب محفوظ  
فی لعب وقد العربیة، الروایة تاریخ فی فریداً مکاناً محفوظ" "نجیب یحتل       

یقف العالم... فی الرّوایة کتاب من غیره لکثیرین أتیح أخالھ ال دوراً تطورھا 
الثاني والجیل مصر فی الروایة کتاب من الثاني الجیل رأس علی محفوظ نجیب 

جودة الحمید و"عبد "، محفوظ نجیب"وھم األربعینات فی ظھوره فبدأ 
 یوسفو""، هللاعبد الحلیم عبد و"" حقّي ییحيو""، کاملعادل و"السحار"، 

".   السباعي
الروائیین مـن أجیـال عـدة أمـام واسـعاً البـاب فـتح قد  محفوظنجیب كان و      

قـد بـذلك و العربـي، الطـابع ذات  العربیـة)(الروایـة یؤسس أن استطاع و 
األیدیولوجي الصراع فترة أثناء في محفوظ نجیب «حاول  جدیدةمرحلة بـدأت 
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"وولترسکوت"، فعلھ ما یفعل أن لمصر الحضاري األصل تحدید أجل من 
أربعین فی مصر تاریخ لکتابة خطة یعد مضی ھنا ومن إنجلترا لتاریخ بالنسبة 
تشتمل وھي الواقعیّة المرحلة إلی التاریخیّة المرحلة من انتقل ثم روایة 

الروایات، تشمل النقدیّة الواقعیّة والروایات التحلیلیّة الواقعیّة الروایات 
"زقاق م"، 1946م"،"خانالخلیلي 1945الجدیدة"القاھرة 

م ».1941م"،و"بدایة ونھایة"1948م"،و"السراب1947المدق
:       الخالصة 
أن لنـا یتضح العربیة الروایة مسار في الموجزة الدراسة ھذه خالل من      

مـن األخیر الثلث منذ التقلیدي، شكلھا في تأسست أن بعد العربیـة الروایـة 
حتي الروائیین، كبار ید علي فشیئاً شیئاً تتطور أخـذت عشـر التاسـع القـرن 
لواء تحت تندرج اآلن ھي و إلیھ بلغـت مـا إلي المعاصرة المرحلة في بلغت 

طرافة، و جدة أكثر  شـكلعـن دومـاً تبحث واقعیة تلك و   الجدیدة؛ الواقعیة 
في البسیط اإلنسان یصور و الحداثة، و المعاصرة یعادي  الو التراث یستلھم 

أجـل مـن المدنّس و المقدس إطار في المصنع و الحقل في األزقة و الحارات 
أبناء بین المساواة و األرض تحریر و كرامتھ و اإلنسان حریة إلي الـدعوة 

.البشر

المسرح العربي وقضایاه- 3   
المسرحیة:-1
أو مأساویة قصة الكاتب بھ یصوّر حوار ھیئة على یأتي أدبي نص  ھي     

 .فنيّإطار ضمن المسرح بقاعة المسرحيّ النص بتمثیل الممثلون ویقوم ھزلیة 
بین واع مقصود لقاء على تقوم فنیة ظاھرة أنّھا تعریف، بأبسط ویعرّفونھا 

 للثانياألول یجسده نص حول محددین، ومكان زمان في ومتفرج، ممثل 
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جمالیة متعة تحقیق بھدف معاً)، بھما أو الجسدي، بالتعبیر أو اللغوي، بالتعبیر 
.فكریة

 تجسید على األدبيّ الشّكل ھذا یقومو األدبيّ النّثر أشكال بین من  المسرحیةوتُعدّ  
 ضمن المُمثّلون ویُمثّلھا المُؤلّف یكتبھا المسرح، خشبة على روایة أو قصة
.أدبيّ حوار

فمنذ اإلنسانیة. الحضارة عرفتھا التي األدبیة الفنون أقدم من والمسرحیة       
المأساة فعرفوا ووطنیة. دینیة مناسبات في مسارحھم اإلغریق أقام بعید زمان 

تعلیم في دوره مسرحھم وأدى واجتماعیة دینیة موضوعات وتناولوا والملھاة. 
مجتمعھم. واعدوا شروط المسرح واستفاد منھا حتى كتاب العصر الحدیث.

اخذ ھم وعن واأللمان واإلنجلیز الفرنسیون ثم الرومان اخذ ھؤالء وعن   
.العرب

أنھم الرغم على الحدیث العصر في إال یتم لم المسرح على العرب إقبال لكن      
والفلسفة البالغة في الیونانیة المؤلفات بعض ترجمة عند علیھ اطلعوا 

المسرح ارتباط إلى یرجع ذلك ولعلّ العباسي. العھد بدایة في والریاضیات 
ال الذي الغنائي العربي الشعر طبیعة والى اإلسالم یقرھا ال التي الوثنیة باألفكار 

.یصلح للتمثیل
 في إلسھامھ نظرا مرموقة مكانة الشعوب مختلف لدى المسرح یحتلو     

 عنھا والترفیھ تسلیتھا عن فضال الجمالي ذوقھا وتنمیة الشعبیة الفئات تثقیف
 لترقیة ووسیلة شتى قیم لنقل أداة فھو االجتماعي الرقي على دلیل والمسرح

 یكون أن قبل فالمسرح. سامیة بلغة راقیة فكرة یحمل كان إذا خاصة الفكر
 عنھا یعبر أن یجب السامیة فالفكرة ومضمون شكل انھ أي نص فھو تمثیلیة
 تھریج فھو العوام بلغة المسرح كان إذا أما. ھزیلة أو مبتذلة غیر الراقیة باللغة

 آمالھ ویعكس ومستقبلھ وحاضره ماضیھ في مجتمعھ یصور لم وإذا. منھ طائل ال
 یبني أن من بدال یھدم دخیال كان. الشخصیة ومقومات بالقیم معتزا وتطلعاتھ

.یصلح أن عوض یفسد
:نشأة المسرح العربي- 2
بعد م 1847النقاش مارون ید على ظھر النشأة حدیث العربي المسرح     

المسرح نشا وھكذا لمولییر البخیل مسرحیة مرّة ألوّل وقدّم الغرب من عودتھ 
قبل المسرحیة.

أیدي على استوت حتى عدیدة بمراحل المسرحیة مرّت  :تطـورھا-3
أعالم بارزین بلغوا بھا مستویات رفیعة من النضج الفتيّ والفكري.

:االقتباس مرحلة1 -
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 على بالمسرح المھتمین اللبنانیین بعض مصر في األبرا دار إنشاء شجع
.محلیة بصبغة وصبغتھا األروبیة األداب من األفكار اقتباس

:االجتماعیة المسرحیة2 -
 جورج أنشا فقد اروبا في المسرح فن درس من ید على المسرحیة تطورت    

 مسرحیة وقدم م1910 فرنسا من عودتھ اثر مصر في عربیا مسرحا األبیض
 وأصالة الفصحى علیھا غلبت. أنطوان لفرج.الجدیدة مصر العربیة البیئة ولیدة
.العربي الفكر
 فظھرت الواقع عن التعبیر إلى المسرحیة اتجھت: الواقعیة المسرحیة3-
 وتعتبر والنفسي واالقتصادي واالجتماعي السیاسي الواقع تعالج مسرحیات عدة

 كما اجتماعیة مشكالت عالج الطور لھذا واضحا مثال الحكیم توفیق مسرحیات
 نزعتھ وتتجلى فلسفیا فكرا شخصیاتھ على وأضفى وبراسكا ایزیس فعل

.- الحكیم سلیمان و - شھرزاد مسرحیة في الفلسفیة
 بالعربیة المكتوبة المسرحیة رواد من حوحو رضا یعد: الجزائریة المسرحیة

–  الورد وبائعة- عنبسة مسرحیة لھا وكتب تمثیلیة فرقة على اشرف فقد
 بالفرنسیة المكتوبة المسرحیة أما-.  عاشور وسي–  المحترم النائب–  والعقاب

 .المطاطي النعل ذو والرجل – المطوقة الجثة في یاسین كاتب یمثلھا
 مصرع- كتب الذي شوقي احمد ید على ظھرت فقد الشعریة المسرحیة أما      

- مسرحیات ست ألف الذي أباظة وعزیز... قمبیز–  لیلى مجنون–  باترة كلییو
–  شھریار–  األندلس غروب–  الناصر–  الدر شجرة- العباسة–  ولبنى قیس
 من إلیھ وجھ مما واستفاد مآخذ من شوقي فیھ وقع ما یتجنب أن استطاع وقد
 .نقد

 ،األغراضو، الشخصیّاتو الحدث،ھي عناصر، أربعة من المسرحیّة تتكوّن و   
ومنھا والشكل، المضمون في ومُختلفة مُتعددّة المَسرحیّة أنواع . الحوار و

في تختلف لكنّھا القصة، ما حدّ إلى تُشبھ  فھيوالمأساة. والدّراما، الملھاة، 
. تجسید أحداثھا من قِبَل المُمثّلین أمام الجمھور بشكل مُباشر

الحادثة على اشتمالھا في القصة مع تشترك فالمسرحیة ذلك، وعلى       
وحیدة كوسیلة الحوار على اعتمادھا في إال عنھا تتمیز وال والفكرة والشخصیة 

سھال للشخصیات مطابقا الحوار یكون ما وبقدر األحداث. وعرض للوصف 
طغیانا المؤلف روح علیھ تطغى ال مناسب. موسیقي إیقاع على یتوفر واضحا 
فانّ الخارجي المسرحیة مظھر ھو الحوار كان إذا ناجحا. یكون ما بقدر  یفسدُه.

ال طبیعي بشكل محبوكا یكن أن یجب الذي الصراع في یتمثل الداخلي مظھرھا 
تصنُّع فیھ.

العرب: المسرح رواد على أمثلة
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. حذیفة العالمة بعد منازع بال العربیة المسرحیة أخ ابن ھو: الحكیم توفیق -1
 درس. األصل تركیة وأمھ القضاء رجال من والده م1898 باإلسكندریة ولد

 بعض كتابة في فبدا والموسیقى التمثیل على اطلع حیث القاھرة ثم بدمنھور
 دراستھ لیتم فرنسا في قضاھا سنوات أربع وبعد.  الناقصة المسرحیة المحاوالت

 فكان.  والصحافة الفن فضل لكنھ القضاء سلك في لیعمل مصر إلى عاد العلیا
 ھیئة في مصر ومثل. واآلداب الفنون لرعایة األعلى المجلس في عضوا

: آثاره من. م1987 سنة توفي. بالقاھرة العربیة اللغة بمجمع وعضوا. الیونسكو
 الموت أغنیة ، شھرزاد ، األریاف في نائب یومیات ، الروح عودة ، الكھف أھل

. الحكیم سلیمان ،
إتمام بعد م 1886عام بالقاھرة ولد الشعراء أمیر ھو  :شوقي أحمد-2

الفرنسي بالمسرح تأثر وھناك الحقوق لدراسة بفرنسا التحق مصر في دراستھ 
جماعة تزعم فیھا. السبق قصب لھ وكان شعریة مسرحیات فكتب الكالسیكي. 

م. 1932عام األجل وافاه أن إلى یبدع وظل الرومانسي بالمذھب المتأثرة ابلو 
من ومجموعة ، الشوقیات بعنوان أجزاء أربعة من شعر دیوان آثاره: من 

الست ، قمبیز  ، لیلى مجنون ، كلیوباترا مصرع منھا: الشعریة المسرحیات 
 .ھدى

من المسرحي التأصیل في التفكیر إلى السباقین من یعد : إدریسیوسف  -3
مسرحیة في السامر بتوظیف وذلك جدید، مسرحي قالب عن البحث خالل 

اللعبة في الممثلین مع المتفرجین أشرك حیث م، 1964سنة "الفرافیر" 
الكاتب استلھم وقد   .سینوغرافیةحلقة بذلك مشكال دائري إطار في المسرحیة 

.في مسرحیتھ خیال الظل والقراقوز واألدب الشعبي
" مسرحیتھ خالل من  التسییسمسرح تأسیس إلى سعى  :ونّوسهللا سعد -4

 ونوسهللا سعد عند التسییس بمسرح والمقصود جابر". المملوك رأس مغامرة 
أننا وتعني، فكریة األولى متكاملتین. زاویتین من یتحدد" التسییس مفھوم أن 

المترابطة وعالقاتھا العمیقة قوانینھا خالل من السیاسیة المشكلة نطرح 
الوقت في نحاول وأننا والسیاسیة، االقتصادیة المجتمع بنیة داخل والمتشابكة 

الطبقات إن القول: نافل ومن المشاكل. ھذه لحل تقدمي أفق استشفاف نفسھ 
الحاكمة الطبقة ألن الشعبیة الطبقات ھي التسییس إلى تحتاج التي الفعلیة 

أو السلطة أدوات على السیطرة الحاكمة بمعنى سواءكانت مسیسة، 
.الحاكمة بمعنى السیطرة على وسائل اإلنتاج االقتصادي في البلد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
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