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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 شكر و تقدير 

 هلل الحمد من قبل ومن بعُد، وبعُد...

رشااد  تاوجيي  فا  األكبار الادور لا  كاان مان بجميال منا  عرفاناا  فا  حداثيا  مالما  راختياا إلا  وا 

 بالشاكر أتقاد  أساراراا،و  مغاالي  األباوا  لا  ، وفات  ( نقديا  دراسا ) العموديا  عناا  عمار قصايد 

 وقتا  مان الكثيار ومنحنا  الرساال   اا   علا  أشار  ، الا  بساا  قواو  الادكتور لألساتا  والتقادير

  .الصور  الرسال  ، بي   ا   خرجت حت  وجيد 

أعضااا  لجناا  المناقشا  ، لمااا باا لو  ماان جيااد فاا  قاارا   سااات   األجااال  ، لشااكر الج ياال لألوأتقاد  با

رسالت  ، ولما يقدمون  مان توجيياات وارا  تساي  فا  تقاوي  ماا يبادو فيياا مان عاو   ومعالجا   ماا 

 بيا من قصور ، حفظي  اهلل ، وبارك فيي  .

ل  سعاد  سفير    التواو  األساتا   ع عبيار وأتقد  بالشكر الج يل لألستا  الدكتور سمير قوام  ، وا 

ل  الشاعر ع عمر عنا  ع .  العبداهلل ع وا 

وال يفااوتن  أن أتوجاا  بالشااكر والعرفااان إلاا  كاال ماان أعااان ااا   الدراساا  بكلماا  ، أو نصاايح   أو 

 تشجيع أو دعا  شّد من ع يم  الباحث من قري  أو بعيد . 

  ، واخاار دعوانااا أن الحمااد هلل ر  أساا ل اهلل أن يتقباال ااا ا العماال خالصااا لوجياا  ، وأن ينفعنااا باا

 العالمين ، والصال  والسال  عل  سيد المرسلين .   
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، والتعر   العمودي ف  قصيد  عمر  حداثي  ادفت ا   الدراس  إل  التعر  عل  مالم 

 الفارق  الفني  السمات، و   رؤياال ف  العمودي  عنا  عمر لقصيد  الفارق  الفني  السماتعل  

 . التشكيل ف  العمودي  عنا  عمر لقصيد 

 الت  ، الجديد  األجيال من لشاعر العلمي  الدراسات أول من كونيا الدراس  أامي  تنبعو 

 حداثتيا محقق  ، العمودي  القصيد  ف  اإلبداعي  الساح  عل  الالئ  الشعر  رااحضو  أثبتت

 ، عند  الشعري  الحداث  مالم  عل  الضو  وتسليو،  العمودي  القصيد  خالل من الخاص 

 الدراس  ا   تتناولو  . الحديث العرب  الشعر دراس  ف  جديداً  مرجعاً  تضي  أن الدراس  وت مل

 ، جداً  أحمروديوان   البرتقال يتعر  خجالً  ديوان ، ين من دواوين  الشعري  ، اماالبحث ف  ديوان

 ل  ولكن  ، ويحلليا  الشعري  الظاار  يص  ال   التحليل  الوصف  المنيج الدراس  ا   تنتيجوا

 ب حكا  للخرو  ، ومضموناً  شكالً  الشعر  النص بنقد الوصف ّ  المنيجاتبع  بل ، ب لك يكت 

 . لل مع نقدي 

إظيار  لتعر  عل  مفيو  الحداث  وتووراا ، وأا  رواداا ، ومن ث  لا   الدراس   وجا ت

 القس   فف ، وتشكيال رؤي  ف  قصيدت  العمودي  حداث  نص بلور  ف  عنا  عمرقدر   الشاعر 

  والسياسي  االقتصادي الجوان  حيث من يعيش  ال   واقع  تحاك  شعري  رؤيا عل  نعثر األول



 ط
 

 وف  ، إنساني  كظاار  االغترا  ف  الشعري  رؤيت  نق  عل  الثان  القس  وف  ،  االجتماعيو 

 . المرأ  تجا  رؤيت  تظير الثالث القس 

أّما من حيث التشكيل فقد قّد  نمو جا حديثا للقصيد  العمودي  ، وحقق  من خالل اللغ  

ّدث ف  البني  الشعري  الكالسيكي  ع اليوم  المعيش ، كما حقالشعري  شديد  االحتكاك بالوا

تشكيل االستعار  البالغ  والتشكيل الحداث  القائ  عل  تراح صور شعري  جا ت م يجا من الباج

مجموع  من المالم  األسلوبي  كالمفارق  واالنحرا  األسلوب  وحداث  الرم  ، وحداث  العنوان ، 

 وسوااا من مالم  الحداث  الشعري  .

اإليقا  ، فقد حّدث عمر عنا  ف  مستوى البني  اإليقاعي  محتفظا بالو ن أما عل  مستوى 

العمود  لقصائد  ، ومجددا ف  التو يع البصر  للتفعيالت ، وف  اإليقا  الداخل  المشتمل عل  

ألفاظ عل  الو ن الخارج  ع أو ان الخليل بن أحمد المعروف  ع  ، من حيث النوعي  ، وعل  مبدأ 

ث التو يع والكيفي  ، كما سنوض  أثنا  الدراس  ، وأن كل ا   التحديثات ف  النسبي  من حي

البني  اإليقاعي  الت  بنيت أصال عل  القصيد  العمودي  ا  الت  حققت جمالي  التعبير والت ثير 

 ف  المتلق  .

 حداثي  ، قصيد  عمر عنا  العمودي مالم   الكلمات المفتاحية 
 

 

 

 

 

 



 ي
 

The Features Of Modernity In Omar Anaz"s    " Vertical Poetry" 

By 

Marwan Ghazi AL-Gharery 

 

Supervisor 

Prof. Bassam Qattos 

 

Abstract 

            This study aimed to identify the features in the modernist in Omar anaz 

vertical poem ،  and to learn about the technical features distinguishing poem Omar 

Anaz vertical in a vision، and the technical features  distinguishing poem Omar 

Anaz in vertical configuration The importance of the study being one of the first 

scientific studies of the poet of the new generations، which have proved their 

presence poetic decent on the creative scene in the vertical poem، achieving 

timeliness own through vertical poem، and to highlight the features of modern 

poetry with him، and hopes to study that adds a new point of reference in the hair 

study Arab talk. It is covered in this study research in two collections of his poetry 

poetry، namely، the Office of shame sweats orange divan very red، this study has 

pursued a descriptive and analytical approach which describes the phenomenon of 

poetry and analyzes، but not only this، but follow the descriptive approach criticism 

poetic text form and content، to get out  the provisions of cash reasoned. 

            The study came to learn about the concept of modernity and development، the 

most important patrons، and then show the ability Ahaaramr Anaz in shaping the text 

of modernist in the vertical poem vision and formations. In the first section we found 

a vision of poetry mimic the reality experienced in terms of economic، political and 

social aspects، and in the second section we stand a poetic vision of alienation in a 

humanitarian phenomenon، and in the third section seen towards women appear In 

terms of the formation has provided a recent example of the poem vertical، and 

achieved through poetic language severe friction Ballowaa Daily Living، as happened 

in the structure of poetry classics Bajtrah poetic images came a mixture of Allcecchel 

metaphoric rhetoric and composition of modernization based on a set of stylistic 



 ك
 

features Kmufarqh deviation stylistic and modern symbol and recent title، and other 

features of modern poetry. 

          At the level of the rhythm، the age Anaz happened in the rhythmic structure of 

the level of retained weight vertical poems، and again in the visual distribution of 

Tfielat، and in the internal rhythm containing the words on the external weight 

"weights Khalil ibn Ahmad known،" in terms of quality، and the principle of 

proportionality in terms of distribution and how، as we will show during the study، 

and that all of these updates in the rhythmic structure that was originally built on the 

vertical poem is that achieved aesthetic expression and effect in the recipient. 

Keywords: The Features Of Modernity , Omar Anaz"s    " Vertical Poetry" 
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 المقدمة   

نسال  من أغالل ت الحضاري  واالجداً الحداث   لك الوع  الجديد بمتغيرات الحيا  ،  والمست

ليست ظاار  مقصور  عل  فئ  ، أو وائف   ، أو جن  –الماض  ، واالنعتا  من ايمن  األسال  

بعين  ، بل ا  استجاب  حضاري  للقف  عل  الثوابت  ، وت كيد مبدأ استقاللي  العقل اإلنسان  تجا  

ن  اختلفت ف  منولقاتيا التجار  الفني  السابق   ، نجداا سم  غالب  عند كثير من األم  وا 

 .  1ومرتك اتيا األساسي  إال أن أادافيا تكاد تكون واحد 

فالحداث  مصول  عسير التحديد مع أن  مرتبو بتعريفات صنعتيا ظرو  مناسب  غير أنيا عرض  

للتغيير ، وتعرض لفكر  الحداث  تحوالت ف  المعن  أسر  مما تعرض لمصولحات أخرى تماثليا 

نسي  ع ، أو ع الكالسيكي   الجديد   ع ، بل قد يصل األمر بيا إل  أن تت رج  ف  وظيف  ع كالروما

 .2 المعن  حت  تصل إل  االتجا  المضاد

شكاليت   ، إ  ل  يت  إولعل األامي  والخوور  نابع  من احتل مفيو  الحداث  أامي  كبير  ، 

  صع  التحديد ، فموضو  الحداث  تعري  نيائ  لي ا المفيو  ، بسب  وبيعت  ال ئبقي  الت  تجعل

بمختل  مستوياتيا،    تمدد ا ا المفيو  عل  المديات المعرفي إالمواضيع المعقد  والمتداخل  ،  من

  سياسي  ، وا ا ما  اد من وبيع  الجدل حول                      ماايت  أ  أدبي  أفلسفي  كانت 

عناي  المفكرين ف  تناول  عل  الدوا  ، فلي  اناك ، واالحاو  ب بعاد  ومنولقات  ، فكان مثار 

                                                           
 . 62، ص  4891، مجل  إبدا  ، العدد الساد  ،  الحداثة في األدب العربيعصفور  ، جابر ،  1
 .  62، ص   المرج  السابقعصفور ، جابر ،   2
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حداث  واحد  ، بل اناك حداثات متغاير  تلتق  ف  بعض مكوناتيا وتتقاوع ف  مكونات اخرى ، 

 .1شيا  تجا  الوجود واألفلكل شاعر او كات  حداث  تدل عل  ن وع  الرؤيو  وفرادت  

شكل القصيد  التقليدي  الت  ظلت ل  تكن حرك  الشعر العرب  المعاصر مجرد تحول ف  

سائد  ألكثر من ال  عا  ، بل عبرت عن حاج  فكري  واجتماعي  ونفسي  أملتيا ضرورات الواقع 

المتغّير ، وأسيمت ف  بلورتيا عملي  االنفتاح عل  التراث الشعر  العرب  ، فكان  لك تجسيدا 

  ، تنتقل من العالق  الوصفي  والمحاكا  لوع  جديد ، وصياغ  لرؤيا جديد  للواقع واإلنسان والعال

إل  التعبير عن حضور الشاعر ف  العال  واندماج  مع كائنات  وأشيائ  ، واك ا فإن حرك  الشعر 

  عبرت عن محاول  تركي  بين التراث والتجديد واألصال  يالعرب  المعاصر شكلت حداث  شعر 

شعري  بمستوياتيا ورمو اا أكدت وع  والمعاصر  ، وبغض النظر عن تجليات ا   الحداث  ال

 . 2الشاعر لضرورات انبعاث األم  الحضار  من جديد

مظير لي ا التباين ف  مفيو  الحداث  الموروح يتجل  ف  شيو  تسميات مختلف   أول  إنّ 

لتجرب  الشعر العرب  المعاصر  ، إ  أولقت علي  تسمي  الشعر الحديث والشعر المعاصر والشعر 

الشعر الحر وشعر التفعيل   ، وتتضمن ا   التسميات ف  الغال  دالل   مني  )الحديث  الجديد أو

الجديد ( ف  حين أن  ) الحر أو التفعيل   ( تسميات تتضمن دالل  فني  تتعل   –المعاصر  –

بشكل القصيد   ، وقد تبعت ا   التسميات تسميات جديد  كالشعر المنثور أو قصيد  النثر أو 

وا ا الموق  للتعبير عن مفيو   رؤياالكاشف  عن التحوالت الت  شيدتيا ا    –النص  –القصيد  

                                                           
 . 41، ص  4881، منشورات اتحاد الكتا  العر  ، دمش  الحداثة الشعرية ع ا   ، محمد  ،  1
 . 41، مرجع ساب  ، ص لحداثة الشعرية اع ا   ، محمد  ،  2
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ولي   الحداث  المتجدد ووع  اللحظ  التاريخي  ف  معنااا باعتبار أن الحداث  تتضمن معن  فنياً 

 . 1  المستمر ألشكال وأدوات التعبير السائد  ، يقو  عل  التخوّ  معن   منياً 

، ظيور حرك  الشعر العرب  المعاصر العربي  اتخ ت بعداا األوض  واألغن  مع والحداث  الشعري 

وما ت ال مستمر  إل  أن كسرت ألول مر  ف  تاريخنا وحد  البيت الشعر  ، وانتقلت من وص  

األشيا  والعال  إل  استكناايا وتمثليا ،واستبدلت أدوات التعبير البالغي  المعروف  من تشبي  

ي  ، بالصور  الشعري  إضاف  إل  الت كيد عل  وحد  القصيد  الشعري  ورؤيتيا الجديد  واستعار  وكنا

 . 2أساسا فييا  –ال ات  –الت  مثلت 

سيا  ع و ع نا ك فقد بدأت اإلرااصات االول  للحداث  ف  الشعر العرب  المعاصر مع  ع بدر ال 

)ل  تترك للمو ون المقف  مكانًا... فل   كتبوا قصيد  التفعيل  الت  اتسمت ب نيا نالمالئك  ع ، حي

 . 3يكن للشاعر الجديد من الو ن أو اإليقا  إال بقي  وظالل ال تثبت لا  ف  القوع  الت  يكتبيا(

وقد سار عل  نيج الحداث  ف  الشعر ع ن ير  األما ،كان لي  أثر كبير ف  دفع حرك  الحداث  إل  ف

            واي  جبرا ع و عأنس  الحا  ع و ع يوس  الخال ع عظيم  ع و ع فؤاد رفق  ع و عجبرا إبرا

 “ .و عخالد  سعيد ع أدوني  ع 

من االقترا  من الدواوين الشعري   تالم  النص الشعر  الحداث  ، شرعوألجل الكش  عن م

 إل  االقترا  من الحداث  الثاني  الت  تبنتيا جماع  مجل  شعر أواًل ، ث  انولقتللشعر العراق  

اللبناني  ف  منتص  القرن العشرين عل  يد  كل من أدوني  ويوس  الخال وأضرابي  للوقو  
                                                           

،  6006، دار الشرو  للنشر والتو يع ا عمان  البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصرالسامرائ  ، إبرااي   ، 1
 .42 - 42ص 

 .42 - 42، ص  المرج  السابق السامرائ  ، إبرااي   ، 2
 . 42، مرجع ساب  ،  ص  بي المعاصرالبنية اللغوية في الشعر العر السامرائ  ، إبرااي   ، 3
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 بتركي  القرا   عل  الشاعر ع عمر عنا  ع حداث  الت  كّرسواا ، ومن ث  قمتعل  بعض مفااي  ال

موضو  الدراس  للوقو  عل  مالم  حداثت  الشعري  عل  الّرغ  من تمسك  ف  الصوغ عل  نيج 

بمدرس  الشعر الحديث ال   أس  ل  كل من المالئك  والسيا  والبيات  ، متمثال قصيد  العمودي  ال

ال   أغن  المسير  اإلبداعي  بنتاجات  الشعري  ، ولعل ا ا الجيد او محاول  وموح  تسع  ال  و 

  فالعمود   ، عبر الشرو  ف  دراس  نص  الشعر ع عمر عنا  ع قرا   الجيد الشعر  للشاعر

ضو  األس  والمفااي  الت  استندت إلييا الحداث  الشعري  كمرجعي  اجرائي  يت  عبراا  قرا   النص 

 خيص ظواار  .وتش

 مشكلة الدراسة وأسئلتها   

 : يناآلتي السؤالينتكمن مشكل  الدراس  ف  اإلجاب  عن 

 ؟ رؤياالما السمات الحداثي  الفارق  لقصيد  عنا  العمودي  ف  -

 ق  لقصيد  عمر عنا  ف  التشكيل ؟سمات الحداثي  الفار ما ال -

 أهداف الدراسة  

 :ادفت ا    الدراس  إل   

 . رؤياتبّين السمات الفني  الفارق  لقصيد  عمر عنا  العمودي  ف   -

 تبين السمات الفني  الفارق  لقصيد  عمر عنا  العمودي  ف  التشكيل . -
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 أهمية الدراسة  

اس  كونيا من أول الدراسات العلمي  لشاعر من األجيال الجديد  ، الت  تنبع أامي  الدر 

محقق  حداثتيا  ،أثبتت حضوراا الشعر  الالئ  عل  الساح  اإلبداعي  ف  القصيد  العمودي  

 ، عند  الشعري  الحداث مالم   عل  الضو  الخاص  من خالل القصيد  العمودي   ،  وتسليو

 جعًا جديدًا ف  دراس  الشعر العرب  الحديث .وت مل الدراس  أن تضي  مر 

كما ُيتوّخ  من الدراس  أن تبر  مجموع  من مالم  الحداث  تتوفر علييا القصيد  العمودّي  

ف  تصوِّر مفاد  أن الحداث  ليست مقصور  عل  شكل القصيد  ، سوا  أكانت قصيد  تفعيل  أ  

نما األمر ف   توفر ليا شاعر مبد   ال ، وأن القصيد  العربي  إ والتشكي رؤياالقصيد  عمودّي  ،وا 

 يمكن أن تحق  حداثتيا الخاص  . 

  حدود الدراسة 

، واو مالم  حداثي  ف  القصيد  العمودي  لشاعر ل  يدر   محدداً  تتناول ا   الدراس  موضوعاً 

 دراس  علمي  من خالل دواوين  الشعري  المثبت  ، والت  كان من أاميا : 

   سيتعر  البرتقال )ال   حا  عل  المرك  األول بجائ   دب  الثقافي   / الدور  الساد خجالً  -4

   ( . 6008 –   6009عا   

) بإشرا  ايئ  أبو ظب  للسياح  والثقاف  / أكاديمي  الشعر / سلسل  دواوين شعرا   جداً أحمر  -6

   . 6041،  4أمير الشعرا  ، و
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 منهجية الدراسة  

دراس  المنيج الوصف  التحليل  ال   يص  الظاار  الشعري   ويحلليا ، ولكن  ال تنتيج ا   ال

يكتف  ب لك ، بل يدع  المنيج الوصفّ  بنقد النص الشعر  شكاًل ومضمونًا ، للخرو  ب حكا  نقدي  

 معلل  .

   اإلجراءاتو  الطريقة
 

،وبما ل  عالق  ف   يثتصّور نظر  لتوور مسار الشعر العرب  الحد عل  الدراس  تقو       

ليت  تبين ما أسي  في  الشاعر  لموضو  الدراس  الحالي  والدراسات  ات الصل ، اإلوار المفاايم 

 . المدرو  من مالم  حداثي  ف  قصيدت   ات الشورين العمودي 

 مصطلحات الدراسة  

    الحداثة لغة واصطالحاً 

 الحداثة لغة    

الت  أثارت الجدل بين النقاد ، واو مصول  من الصعوب  بمكان الحداث  من المصولحات النقدي  

تحديد مالمح  أو تعريف  تعريفا جامعا مانعا ، حيث يعد من أكثر المفااي  انتشارا ف  الساح  

وردت مفرد  ) حدث( ف  معج  العين  ، يقول الفراايد  :  ع ... يقال : ، فقد األدبي  والنقدي  

ّثروا في  األحاديث ، وشا  َحَدٌث وشاب  َحَدث  : فتي  ف  السن ، صار فالن أحدوث   ، أ  ك
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، والحديث : الجديد من   والحدث من أحداث الّدار شب  النا ل  واألحدوث  : الحديث نفس 

 .1األشيا ع

أّما عال مخشر  ع ف  عأسا  عل  البالغ  ع فل  يبتعد عن المعن  ، إ  يقول : ع حدث : او َحَدث 

 ، وحديث السن ... ، وأحدث الش   واستحدث  ، قال الورماح :من األحداث 

 . 2ع  جديداً  ؛ أ  استفادوا من  خبراً  واستحدث األمير قري  وقنا  ، واستحدثوا من  خبراً 

 يتغير عند ع ال مخشر  ع واو يعن  الجديد . نالحظ أن معن  )حدث( ل 

: ع حدث ، الحديث : نقيض  أّما ابن منظور ف  ع لسان العر  ع فيعّر  ماد  )حدث ( بقول 

، حداث  ، وأحدث  فيو ُمحَدث وحديث، والحدوث نقيض الُقدم  ، وحدت الش   يحدث حدوثا و القدي 

حدث  اهلل فحدث ، ومحدثات األمور ما ابتدع  وك لك استحدث  ... والحدوث كون ش   ل  يكن ، وأ

أال األاوا  من األشيا  كان السل  الصال  عل  غيراا ، وف  الحديث : ع إياك  ومحدثات األمور 

ف  كتا  وال سن  وال إجما  ... وأخ  األمر بحدثان   ع جمع محدّث  بالفت  ، وا  ما ل  يكن معروفاً 

 .3وحداثت  أ  ب ول  وابتدائ  ع 

                                                           
  ،  6001، تحقي  : عبد الحميد انداو  ، دار الكت  العلمي   ، بيروت ، لبنان ،  كتاب العينالفراايد  ،  1

 . ) ماد   : حدث ( .686الج   األول ، ص 
  ، 4889لبنان ،  ، تحقي  : باسل العيون السود ، دار الكت  العلمي  ، بيروت ، أساس البالغةال مخشر  ،  2

 . ) ماد  : حدث ( . 426الج   األول ، ص 
 . ماد  )حدث(. 12  ، الج   الثان  ، ص  4882، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  لسان العربابن منظور ،  3

 لِّ موقٍف     ي ك  ف   نَ ث  حد  تَ س  يَ  ن  ائ  َضغ
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، كما أن  استعمل المصول  د اوال ابن منظور شرح الماد  واستفاض ف  معنااا اللغو  لق

( وا  تعن  الجديد ضد القدي  ، وكل مستحدث ل  يكن موجودا من قبل ، كما أن  أشار إل  )حداث 

 معنااا الدين  ال   يعن  المرو  والخرو  عل  الدين باستحداث األمور ؛ أ  البد  .

د  ع يتواب  مع ابن منظور ف  تعريف  لماد  ع حدث ع ، يقول  : ع الحديث : نقيض ويكاد ع ال بي

القدي  ... ، والحدوث كون ش   ل  يكن ، وأحدث  اهلل فيو محدث وحديث ، ك لك استحدث  ... 

 . 1وِحدثان األمر بالكسر : أول  وابتداؤ  ع

ف   تص ّ ع استحدث ع كليا  ،“عحدث  ،“اللغوي  يتض  أن معن  عحداث   ريفاتمن خالل التع

واو عالجّد  ع عك  الِقد  ، والحديث : ما ل  يكن معروفا ، واستحدث فيو جديد ف   واحد،معن  

 فيو قدي  ، والحداث  تعن  الجد  واالبتكار واإلتيان بالجديد .  مان  ، أما قبالً 

    ثانيا   الحداثة اصطالحاً 

 اً ويظّل ا ا حديث قبل،من  يجاد ما ل  يكن موجوداً يعرفيا ع عبد المجيد  راقو ع ب نيا ع إ

 .2...ما بق  ف  من ى عن فعل العاد  والقد  ، محتفظا بجّد  دائم  ع 

ع ا  جدَّ  ، إتيان بالش   ال   ل  يؤت بمثل  من قبل ،  ب نيا:ويعرفيا ع جبور عبد النور ع 

، وقد تتمثل الحداث  ف   لقدي  ويتحرر من إسار المحاكا  ، والنقل ، واالقتبا  ، واجترار ا

                                                           
  ،  4881، تحقي  : عل  شبر  ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  تاج العروس من جواهر القاموسال بيد  ،  1

 .)ماد  حدث ( .  498ص 
  ،  4884، دار الحر  العرب  ، بيروت ، لبنان ،   الحداثة في النقد األدبي المعاصر راقو ، عبد المجيد ،  2

 . 41ص 
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م ا  جديد موبو  ل ، فيكون صاحبيا مبدعاً  ، أو ف  المضمون ، أو ف  االثنين معاً األسلو 

 .1بسمت  الممي   ع 

اللغو   تستمدُّ من المعن عبد المجيد  راقو ع  ، و ع جبور عبد النور  ع    “من الحداث  عند كل ف

وتضي  المعان    عبار  عن ش   جديد ل  يؤت من قبل ، ال   ظير ف  المعاج  العربي  ، وا

مضافًا إلييا  ب  الخضو  للمحاكا   ، أو االلت ا  بالواقع أو التقاليد ال   يمبتكر الورح ال اللغوي 

 . أو كلييما  الشكل أو المضمون  ، وحد 

خول الفرد أو محمد دند  ع  إل  معنيين  عا  وخاص ،  فالمعن  العا  : ع ويعن  د “ويقسميا 

المجتمع معترك العصر الحديث ، مسّلحا بكل العناصر والمقومات المادّي  والمعنوي  الت  تتس  بيا 

 . أّما المعن  الخاص ، فيو :عن علو  وادا  ، وفنون ، وتقنيات حضار  ا ا العصر ، م

وشعر ،  مواصفات محدد  تتس  بيا الفنون من رس  ، ونحت ، وموسيقا ، ومسرح ، ورواي   ،

وتكاد تقتصر عل  ما ظير ف  القرن العشرين ، أو ما ظير ف  الربع األخير من القرن التاسع 

 .2عشر عل  أبعد حدٍّ ف  أروبا خاص   ع 

(، Modernismواختلو مصول  الحداث  ف  العديد من الكتابات النقدي  بمصول  الحداثاني  )

ينما يكون من الدق  استخدا  صف  ليا ( بالشعر الحديث، بModernismفكان يوص  الشعر )

. ومصول  3تجنبًا لاللتبا  Modernisticأو  Modernistوا  :  (Modernismبالااا )  عالق  

  يمتلك مصول  الحداث  دالل  محدد  إ، ( (Modernism ّما سم  باإلنجلي ي الحداث  يختل  ع

                                                           
 . 86  ، ص  4828، دار العل  للماليين ، بيروت ،  المعجم األدبيجبور ، عبد النور ،  1
شكاالتهاحداثتنا الشعرية مضمونها دند  ، محمد إسماعيل ،  2 ، وبع بعون من اتحاد الكتا  العر   مفهومها وا 

 . 1، ص  4882ودار معد للوباع  والنشر والتو يع ، 
 .9-2   ص 4892،دار األمل للنشر ،  جدل الحداثة في الشعر،   ينظر : ثامر ،  فاضل 3
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و ظالل قيمي   أات م ابي  داث  دون تقيد باشتراواو جوار  وشامل ف  ن ع  الح عل  ما

ل  ما مصوأنسان. ج  معين با ا  الحيا  واإلومفيومي . ومنيا تلك الخاص  بتحديد موق  أونوولو 

Modernism  ن  أاللغو  نفس  للمصول  األول، غير ل  الج ر إن  ينتم  أ، فيو عل  الرغ  من

ألد  الغرب  مشروو  لي ، ف صب  يدل عل  حرك  معين  داخل اإ ISMضاف  إقد تم ا  بعد 

 . 1بوضع تاريخ  معين

خرى، ولي ا وج  أدبي  والنقدي  مقترن  بمصولحات واستخدمت الحداث  ف  معظ  الدراسات األ

 علينا التفري  بينيا، ومن ا   المصولحات:

 ات دالل   مني  حتمي ، ألن العمل األصيل او عاإلنتا  الجديد األصال  ليست األصال :  .4

مجرى الت ريخ، ضربًا من االنفصال وك نما او حقيق  فريد  تند عن كل ال   يحدث ف  

صيل او االنتا  الصاد  ال   تنكش  لنا ، واأل 2تفسير وتفلت من وائل  كل مقارن ع

المعن  ضد التقليد، وال فر  . فاألصال  بي ا 3حقيقت  كسر ي يع  علينا الفنان للمر  االول 

للغ  العربي  أو ف  لغ  اجنبي ، فاألصال  تعن  التخلص من ن يكون التقليد آلثار ف  اأبين 

 التقليد. 

المعاصر : عل  الرغ  من استعماليا المبي  من حيث التحديد ال من  فإن معنااا يتض   .6

بمالحظ  نقيضيا واو القد ، ومن انا يبدو أن المعاصر  تمثل جان  الحرك  التقدمي  ف  

نيا قد تقتر  من االصال  إن عن  بيا تمثيل أغير  ،  مرك  الديموم  ال   يكّون األصال 

                                                           
 .2، ص    المرج  السابقينظر: ثامر ، فاضل ،   1
 .49، ص  نية في لغة الشعر العربي الحديثظواهر فرمضان ، عال  الدين  ،  2
 . 469،ص  مشكلة الفنينظر: إبرااي  ،  كريا ،   3
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،  1 القي  السائد  ف  العصر الحديث والصدور عنيا، مما يلد الجديد ال   ل  يكن من قبل

 وخير تحديد للمعاصر  او البد  من الحاضر. 

ترتبو مثليما ب مان ومكان  الجّد : وا  صف  الحديث أو المعاصر او سوااما، لكنيا ال .1

، وقد مي  )ادوني ( بين الجديد والحديث فيقول: عللجديد معنيان:  من  واو، ف   2نمحددي

 لك، اخر ما استجد، وفن ، أ  لي  ف  ما أت  قبل  ما يماثل . أما الحديث ف و دالل  

ل  ُيصب  عتيقًا. كل جديد، بي ا المعن  حديث. لكن لي  كل حديث   مني  ويعن  كّل ما

يتضمن  الحديث بالضرور ، واك ا قد تكون  ن إ ن معيارًا فنيًا الجديدًا... الجديد يتضم

 .  3الجد  ف  القدي  كما تكون ف  المعاصر ع

    الحداثة الشعرية 

لمفيو  الحداث  ، فإن الناقد محمد ع ا   جامع مانععل  الرغ  من صعوب  تقدي  تعري  

قر  إل  معنا  ، فالحداث  الشعري       ع ف  كتاب  ع الحداث  الشعري  ع يحاول تقدي  تعري  يرا  األ

ا  محاول  تركي  بين التراث والتجديد ، واألصال  والمعاصر  ، وا  استمرار التجديد ال   بدأت 

والئع  ف  الشعر العرب  من  أوائل العصر العباس  ، واستمر ف  مدار  التجديد الشعري  الحديث  

لرم ي  ، ... ع حيث ا دو  ا ان التياران : التراث  والحداث  ع الكالسيكي  الجديد  ، الرومانسي  ، وا

، أّما الشاعر مصوف  خضر فإن الحداث  الشعري  عند  تقو   4ف  شعر ا   المدار  الحديث   ع

عل  أسا  أنيا سؤال اليوي  ال   يج  أن ع يتواب  مع واقع المشرو  الثقاف  العرب  ع و لك من 

ودفعيا إل  ،   إل  ال ات من مكونات ت صيليافالعود،اتي  وصنعيا اللحظ  ال خالل  ع اكتشا  
                                                           

 61، ص  الحداثة الشعريةينظر:  راقو ، عبد المجيد ،  1
 .48، ص  ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث ينظر: 2
 .400- 88،  ص مقدمة للشعر العربيأدوني  ،   3
 . 66، ص  الحداثة الشعريةحمد ، ينظر : عّ ا   ، م  4
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لغا  ال ات أما  حضور   التفاعل مع ع اآلخر ع ووع  العالق  ب  ومع  ، بدالً  من التماا  في  ، وا 

 . 1القو  الكثي  والشامل ع 

ن الحداث  ويقد  الناقد  عجبرا إبرااي  جبرا ع واو من كتا  قصيد  النثر ، تعريفا لمفيو  م 

يقو  عل  أن  ال يمثل ع االنقوا  المول  مع التراث ألن ا ا التراث قو  اائل  ف  حياتنا ، ويج  

أن تبق  ل  ا   القو  المغ ي  للنف  ، لكن  أقول خ  من التراث ما او ح  ، واترك ما او ميت 

 . 2ميين ع يلألكاد

داث  الشعري  تمثل : عنظر  عل  العك  من  لك يرى الشاعر ع يوس  الخال ع أن الحو 

عن  اً ع كشف تمثلمن األسالي  الموروث  ع ث  يضي  إل  أن الحداث   حديث  إل  الوجود  ، وتحرراً 

ظيار  مالم   اإل  ما ورا  الواقع من أجل رؤي اً النسجا  المتناقضات  ، ونفا  اً أسرار الحيا  ، وا 

 .3وكش    ف  لحظ  رؤيتعبير جميل عن ال ات األمل والخالص ، و لك من خالل 

الخرو  :ل واحتجا  ، وا  التغاير جديد  ، رؤيا تساؤ  اويعرفيا ع أدوني  ع ب نيا  ع رؤي

من النموي  والرغب  الدائم  ف  خل  المعايير  ، وا  منا  عالم   ، منا  أفكار وأشكال كوني   ، 

العرب  تكاد أن تضار   ، وليست مجرد حال  خاص  بشع  معين  ، فالحداث  الشعري  ف  المجتمع 

أدوني  إل  تحقي  اإلضاف   ومن انا يدعو .4ف  بعض وجوايا ، الحداث  الشعري  الغربي   ع 

 واإلبدا  المولوبين لت سي  اوي  حضاري  خاص  ومتمي   .

                                                           
 -49،   4882، منشورات اتحاد الكتا  العر  ، دمش  ،   الحداثة كسؤال هويةينظر : خضر ، مصوف  ،  1

66 . 
 . 4828، المؤسس  العربي  للدراسات  ، بيروت ،  ينابي  الرؤياجبرا ، إبرااي  جبرا ،   2
 .44، 4829دار الوليع  للوباع  والنشر ، بيروت ، لبنان ، ،  الحداثة في الشعرينظر : الخال ، يوس  ،  3
 . 442،   4891، دار العود   ، بيروت  ،   الثابت والمتحولأدوني  ، ) عل  أحمد سعيد ( ،   4
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  االرؤيحداثة    

حت   كونيا الوسيل  األمثل لتنمي  التجرب  الشعري  رؤياتبو الشعر العرب  المعاصر بار   

 للعال  ف  قل  متمي  .– ال تصويراً  – تصير القصيد  خلقاً 

أا  ما أنج  عل  مستوى حداث  القصيد  العربي  ال يكمن ف  خروجيا عن إوار الو ن  ولعلّ 

نما ف  أمر اخر او الجوار ف  قضي  التجديد ف  الشعر العرب  الحديث ، ا ا  أو القافي  ، وا 

  ، أ  إنيا تعن  الت  تشكل ع مسع  يستيد  الشاعر ال القصيدالشعري  ع  رؤياالاألمر او  ع 

، وثقاف  ، و ائق  ،ونظر  إل  الحيا  والعال  ، قبل أن تعن  بتجديد  وعياً  والً أبتجديد الشاعر 

، ألن الشاعر او الرائ  ، ومبد  النص ، وخال  القصيد   ،حيث ينف  ببصيرت   1النص  ع 

 قتنصيا ، ويكش  نقا  الح  عنيا،وأشكال في من معان   إل  ما تخبئ  االشيا  ورا اا

وألن الشاعر . بل ب نفسنا وحياتنا وعالمنا -ال باألشيا  فقو   –ويضمنيا نص  لي يدنا معرف  

ف   أوالً      إال إ ا عان  حديثاً  شعرياً  ال يستويع   أن يبن  مفيوماً  –يقول أدوني   كما-

اش وال يستويع أحد ان يجدد الحيا  والفكر ، إ ا ل  يكن ع المفااي  السابق   ، داخل  انييار

خاص  ب   ا ات الحيا  الجديد  ، فيمتلك رؤي، الت  تتردد فييا نداالتجدد ، فصفا من التقليدي  

 . 2تخت ل موقف  الفكر  والجمال  من الحيا  والشعر والعال 

ع قف   خار  المفيومات السائد  ... بوبيعتيا  رؤيافااا ع أدوني  ع قد عر  الشعر ب ن  رؤيا ، و 

وأن الشعر الجديد ، او فك ن  يضي  إلييا بعدًا فكريا إنسانيا إضاف  إل  بعداا الروح  ، 

                                                           
 . 44، ص  6001،  دار الشرو  ، عمان ، األردن ،  في حداثة النم الشعريالعال  ، عل  جعفر ،  1
 . 11، ص  4891ار العود  ، بيروت ،  ، د زمن الشعرأدوني  ،  2
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بشكل ما كش  عن حياتنا المعاصر  ف  عبثيتيا وخلليا ، إن  كش  عن التقشفات ف  الكينون  

 .المعاصر   ع 

تصّور وموح  نحو التغيير والتجدد ف  عال   إّن الرؤيا ، انا ، تصدُر عن ُحل  مبن  عل 

عن عال  بر   حلم  بعيد يتوارى خل   ي  الوجود الوجود ، فالررؤيا تحمُل ااج  الكش  

ووا  الواقع ، ول لك في  رؤيا مستقبلي  تسافر دوما عبر الخيال والحل  إل  ما ورا  الظاار 

  ف  حال  انج ا  سحر  ، فيحّ  إل  الباون ، ف  ا ا العال  يظّل الشاعر يوارد  حلم

 .1باالنكسار واالحباو ال   ال يخّص ب  ال من إال ليؤكد تجّ ر  وبقا   ف  الواقع التاريخ  

ويقّد  مح  الدين صبح  تصور  للرؤيا عل  أسا   من  يتجسد ف  نظر  شمولي  مستندا إل  

مولي  تنول  من المعلو  )ما كتا  الشعر ألرسوو ، فتكون الرؤيا لدي  مستحو   عل  ال من بش

حدث ف  الماض ( متجي  نحو المجيول ) المستقبل( ، ل لك يرى صبح  أن الرؤيا ف  

،   وموق  من الحيا  ، يفسر الماض الشعري  ا  تعمي  لمح  من لمحات أو تقدي  نظر  شامل

 .2ويشمل المستقبل ع 

أن االنتقال من الي  الو ن والقافي  عند  تفجر اللغ  وتبعث نمو   إيقا  جديد ،  لك رؤياالحداث  و 

كوسيو للخل  واإلبدا  ف   رؤياالشاعر الحداث  إل  فضا  اإليقا   ، او مظير من مظاار تفعيل 

الشعر  ، فعل  الشاعر تجاو  ال مكان ، واستخدا  الرمو  واألساوير واألقنع  وحسن توظيفيا ، 

                                                           
، 4899، جامع  الج ائر ، معيد اللغ  واألد  العرب  ،  الغموض في الشعر الحديثانظر : رّمان  ، إبرااي  ،  1

 . 440ص 
 . 66،  4892، بغداد ، دار الشؤون الثقافي  ،  الرؤيا في شعر البياتيصبح  ، مح  الدين  ،   2
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حكا  التشكيل اإليقاع  ، والتعبير عن رؤيا   وتجربت  ب سلو  متمي  يمن  قصيدت  الوحد  والتفرد وا 

 . 1والكلي  

ور حول  جميع مكونات ا   ف  قصيد  الحداث  ا  : ع الكون ال   تتمح رؤياالوعلي  ف    

، ألنيا وج  من وجو  التحرر ، والت سي  الشعر  للعال  ، ول ا كانت التجرب  الشعري  القصيد 

 . 2في  تجرب  تتداخل فييا العناصر بجميع مستوياتيا وأشكالياعالحديث  غامض  ، ومعقد   ، 

ف  مظااراا يشير إل  موق  ، يعن  نظر  ثابت  وحسّي  تلتقو األشيا   الرؤي  ا  ا كان مصول و 

الخارجي  الواقعي  ، فإن الفر  بينيا وبين الرؤيا او  لك الفر  بين الحقيق  الواقعي  والحقيق  الفني  

وبي ا المعن  يغدو الشعر ف  مفيو  الحداث  تعبيرا خاّصا مرتبوا برؤيا الشاعر ، أو الشعري  ، 

 .3ائدا سولي  مجرد نظ  أو محاكا  للنما   القديم  كما كان 

فحيثما ورد مصول  الرؤيا ف  دراستنا ا   ، فنحن نشير إل  كّل المعان  الت  شرحنااا ،  ومن انا

نشير إل  موق  الشاعر من الحيا  والواقع ، واوموق  جمالّ   وأينما ورد مصول  ع الرؤي  ع فإننا

أيدولوج  ما ، إ  لكل خوا  شعر  بعد ايدلوج  ال شك ، ولكن  ينوو  بالضرور  عل  خوا  

 .4يتبّدى ف  مستويات عّد  من النص ، وعل  عّد  مستويات من التلق  

 

                                                           
 . 444  ، ص 4881، دار اآلدا   ، بيروت ،   الشعرية المعاصرأساليب  فضل ، صالح ، 1
 . 41، 6002، منشورات االختال  ، الج ائر ،  القصيدة العربية في النقد العربي الحديثخليف  ، مشر  ،  2
،  تجديد الررؤياالشعرية في الشعر العربي الحديث بين المفهوم واإلبداعبتصر  عن : الوارث الحسن  ،  3

 ، مقال  منشور  عل  األنترنت . 6044
، دمش  ، اتحاد الكتا    وعي الحداثة ، دراسات جمالية في الحداثة الشعريةانظر : كلي  ، سعد الدين ،  4

 . 411، ص   4882العر  ، 
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 حداثة التشكيل  

خر  في  الشاعر عل  القواعد األساسي  للتوقيع أو شعر التشكيل  : اس  يول  ع عل  الفن ال   ي

عينا للتفعيالت ضمن السور الواحد ، مُ الت  تفرض علي  نظاما التفعيل  ، فيتخلص من القيود 

ويتجاو  ف  عدداا ومواقعيا عل  النظا  المحدد ليا ف   لك النو  من الشعر ، ويعيد تشكيليا من 

ركيبي  ( ف  نظا  الشور أو البيت ، ليعوييا صف  تج يئي  جديد ، محوما ب لك  ) وحدتيا الت

 .1تقتر  بيا من جواراا ع 

ومخاض عسير  الحيا ،وينش  التشكيل الفن  عن بنا  فكر  ومعرف  وجمال  بعد تجرب  مرير  مع 

مع اللغ   ، ب بعاداا التخييلي  والرم ي  ؛ ألن شرعي  التشكيل تقو  عل  شرعي  التخييل ، وا   

 2خير  قائم  عل  شرعي  الرمو  الت  ُيعاد إنتاجيا  انيًا وجماليًا .األ

الفضا  األساس  والمرك   ال     دّل علي والتعبير ،مصول  التشكيل بمضمون  الجمال  يدّل و 

ويدرجيا بقو  ف  المجال النوع   الحداث ،ومعنااا  الجمالي ،يمن  القصيد  اويتيا الشعري  الفني  

 .3الشعر ع المتمي  لفن 

                                                           
 .22، ص  4829، دار الم مون ، دمش  ، سوري  ،  حركة الشعر الحديث في سورياساع  ، أحمد بسا  ،  1
 . 49- 42، ص  6044، نشر بدع  من و ار  الثقاف  ،  عتبة التأويل وعتمة التشكيل  ، قوو  ، بسا 2
 111،ص 6009،  4461، دمش  ، العدد  التشكيل مصطلحا أدبيا ، األسبوع األدبيعبيد ، محمد صابر ،  3
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 أحدومظاار  شكيل رغ  تعدد مفيومات  والت خالق ،فيو مجال حيو  يمن  الّنص فاعلي  جمالي  

 الت  عل  الدار  ورقيا ك  يتسن  ل  سبر أغوار النص واسكنا  بنيت  . الميم ،العناصر 

 1عن موق  فكر  يرا  األدي  ع واإليقا  تعبيراً التشكيل تكون بالصور  ع فحداث  

، ولكل قصيد  لغتيا  تشكيل وف  ا ا المعن  او ما يريد الشاعر قول  لغ  وصور   وتركيباً فال

وصورتيا وتركيبيا ، ومن ثم  فلكل قصيد  تشكيليا ، وكل تشكيل جديد يدّل عل  رؤيا جديد  

  ل رؤيمفارق  للكون والحيا  ، ألن التجديد ف  الشكل ال يعّد شيئا  ا قيم   ، إال إ ا كان يحم

 . 2جديد  للواقع ، ويفص  عن موق  محدد من  ، ويتس  بنظر  شامل  نفا   ع 

بتجلياتيا المختلف   ،  رؤياوعلي  ، فالتشكيل ف  قصيد  الحداث  يقو  عل  عناصر ، أاميا : إبرا  

وعد  فصل التشكيل ال مان  عن التشكيل المكان  ، و تغيير أف  انتظار المتلق  والت ثير في  ، 

، ستغالل بصريات الفضا  الشعر ال  من اللغ  والتعبير عن قضايا اإلنسان بور  ممي   واوخل  ع

 . 3االعتماد عل  الوحد  والكثاف  ف  النصو 

 

 

 

                                                           
،  6000ب  لبنان ، ، الشرك  المصري  العالمي  للنشر ، لونجمان ،مكت جماليات القصيدة المعاصرةواد  ، و  ،  1

 .12ص
 . 19، ص جماليات القصيدة المعاصرةواد  ، و  ،  2
دار العود  ، بيروت ،  – قضاياه المعنوية وظواهره الفنية–الشعر العربي المعاصر إسماعيل ، ع  الدين ،  3

 .28، 21،ص 4894
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 الصورة الشعرية   

تتمي  اللغ  العربي  عل  غرار بعض اللغات ب ن ليا واقات تعبيري  كامن ، وتتمتع أيضا بصف  

يحائي  مل الشعرا  من خالل الشعر عل  كش  وتحرير ا   الواقات للتعبير .  ل لك يع تركيبي  وا 

عن عوالمي  وخلجاتي  المعيشي  والعقدي  والنفسي  والمتخيل . وعلي  يت  استدعا  المتلق  للتعر  

عل  ما يقصد  الشاعر من خالل قال  كالم  خاص، ينظ  وف  أو ان ممتلئ  بتجار  حياتي  

حكم ، تكون بمثاب  رسال  بين الشاعر المبد    موعظ  ديني  أ  أحادث   أ كانت عبر  أسوا  

أو حديثا ليست  ني ، فاللغ  ف  الشعر العرب  قديماً جداً والمتلق  عبر لغ  شعري  مجا ي  انفعالي  و 

مجرد تراك  كلمات ف  قوال  جاا  ، بل ا  صور تمثل معان  مستقر  ف  ال ان عن واقع أو 

عر، وا  ك لك رمو  حدسي  إيحائي  تستف  الحوا  و تدعونا للدخول خيال يعكسان نفسي  الشا

 .1إل  فضا ات جديد  المتنااي  المعان 

ل لك نجد الشاعر شديد الحرص عل  اختيار المفردات المناسب  للتعبير عن دالالتيا حت  تستوع  

 والواقع والنف  والتراث. رؤيامعان  الحل  و 

ل بين القصيد  والواقع، بمعايير يفرضيا اإلبدا  الشعر  عل  ا  وليد  تفاع فالصورة الشعرية

  الشاعر فيظير لنا اجتياد  للتعبير من خالل وريقت  ف  صياغتيا الفني ، ألنيا تحمل صفات  ات

 ف  لحظ  ما من ال من بمكان ما. متلق من خالل تعامليا مع عقلي  ال

لقال  ال   يص  في  الشاعر المبد  ا  الشكل أو ا فالصورة الشعرية ت سيسا عل  ما سب ،

أفكار  ومعاني  وعواوف ، غير أن ا ا القال  يختل  من شاعر آلخر، حس  دعو  أحوال  النفسي ، 
                                                           

 4886ثقاف  العرب  ، بيروت ، ،المرك  ال الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثينظر : موس  ، بشرى ،   1
 . 61، ص 
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  اشجين تتناس  مع المعان  والعواو  الوالموق  ال   دعا  إل  قول الشعر. ل لك يجدر بيا أ

بل قد يكون ف  كثير من األحيان اختيارا  ل ، ومن  ال يكون اختيار المبد  لأللفاظ عن وع  وكف ،

ال  الت مثار نقاش متواصل بين اتجااات النقد األدب  ونقاد ، من خالل ل لك كانت و  غير شعور ،

لكّن متفاوت  المرجعيات الشعري ، مفااي  الصور  فإّن واك ا . 1تغير المفااي  وتعدداا حد التصاد 

ن الشاعر من تصوير معن  عقل  أو عاوف  غو  يمكِّ أن الصور  الشعري  تركي  لالمجمع علي  

للمتلق . وغاي  الشاعر من إيراداا ف  شعر  تصوير تجربت   متخيل ادف  األوحد إبرا  المعن  ماثالً 

يصاليا للنا ، ك  يستوعبوا فكرت  ومقصد  بوضوح ف  ايئ  متسم  بالجمالي  واإلبيار  . 2وا 

 : الشعرية اللغة

 عند  النثر لغ  أن باعتبار النثر لغ  عن االن ياح: ا  Jean Cohen كوين جون يعرفيا  

 ع  تعن  الت  الشعري  اللغ  ف  دخوالً  يعد عنيا واالن ياح، 3 الكتاب  ف  الصفر لغ  ب نيا توص 

 ع  4 مستيلك  قوال  ف  مصوغاً  وال عادياً  وال شائعاً  لي  ما كل

 تتعود ل  أخرى معان   إل  والمعلو  الواض  ن المع ا ا عن الخرو  ا ويعرفيا أدوني  ب نيا 

  .5 افيي الغوص

                                                           
،  4880دار الكت  العلمي  ، بيروت ، ،  الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقديالول  ، محمد  ،  1

 .681ص
 . 681مرجع ساب  ، ال 2
 . 11، ترجم  : أحمد درويش ، مكتب  ال ارا  ، القاار  ، ص  بناء لغة الشعرجون ، كوين ،  3
 61، ص   السابقالمرج   4
 .461، ص  مقدمة للشعر العربيأدوني  ،  5
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 وبعد.  بنائي ماد  بوصفيا وخصائصيا اللغ ، عل  الشعري  التجرب  ف  التركي  أن نستنتج تقد  مما

 لغ  واو التجرب ، او الشاعر يستخدم  ال   الصياغ  ف سلو  ع  أسلوبي  ظاار  الشعري  اللغ 

  .ع  1 الشعر

 وخيال، وصور، ألفاظ، من الشاعر قبل من المستعمل  الوسائل جمل  انا باألسلو  دوالمقصو  

 . ًً 2شعريا نسيجاً  لنا تكون وتكامليا بتضافراا والت  وموسيق  وعاوف ،

  اإليقاع في الشعر  

 تنظي ، واو  3الخاار  من علي  مفروضاً  ولي  في  جواري  خاصي  الشعر ف  اإليقا 

 إوار  ف  يشمل التنظي  ا ا أن شك وال د،و محد  من  نمو ف  توال ت بحيث اللغ  ألصوات

 يكون الخصائص ا   مان واحد  يبر  لغ  كل ف  الشعر كان إن و. كاف  األصوات ا   خصائص

 . ع 4 إيقاع  أسا  او تنظيميا

 المغالو  من و عن ، غن  ال الشعر عناصر من أساس  عنصر المنتظ  اإليقا ع أو فالو ن

 . 5ع  محض قيد ك ن  و مع  لالتعام

 أكبر عل  اآلخار البعض ف  بعضيا يؤثر أن من الكلمات تمّكن الت  الوسيل  او اإليقا ع  أن كما

 الت  الحاالت بعض ف  إنا  بحيث كبرى  ياد  التوقع تحديد ي داد والو ن الكال  فف  ممكن نوا 

                                                           
 . 22، ص  لغة الشعر الحديثالورق  ، سعيد ،  1
 .68المرجع السابق ،  2
 9مكتب  شرقيات القاار ، د.ت، ص  اإليقاع في شعر السياب،البحراو ، سيد ،   3
 . 4، ص  المرج  السابق 4
 عشعرع بيئ  ومشروعا و نمو جا، دار دراسة في حداثة مجلة -ط أفق الحداثة و حداثة النمسام  ، اد  ،  5

 .401، ص 4899الشؤون الثقافي  العام ، بغداد 
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  مني  فترات وجود فإن  لك عل  االو وع كامالً  التحديد يصب  يكاد أيضا القافي  فييا تستعمل

 .1 حدوث  نتوقع ما في  يحدث ال   الوقت تحديد من يمكننا الو ن ف  منتظم 

 الدراسات السابقة  

 ااتمت قليل  دراسات وجدت لكن  ، عنا  عمر بشعر وثيق  صل   ات سابق  دراس  عل  أق  ل 

 ومنيا: ،لت رسا من  ستفيد نظرياً  إواراً  يشكل مما الحداث ، بشعر

 ، " شعرية النم بين التراث والحداثة" في رسالته الموسومة بص (6112) 2أشار المصابيح -

كان ل  للتدوين ال   وال المخ ون الشعر  عندما يدراس  أرتك ت عل  النقد التسجاناك  أن إل  

لتوخ  خشي  ال لل بحو   ال اكر  الجماعي ، الت  تحتك  إل  معيار ال من ومعيار البداو ، وتحاش  ا

 ف  العجم  الت  خالوت اللسان العرب ، بغي  تدوين وتوثي  اللغ  العربي  األصيل .

 " تجليات الحداثة في شعر بلند الحيدري" ( في رسالته الموسومة بصص6100) 3أشار الموسوي -

 ا التناول حول إل  معالج  مفيو  الحداث  ف  النقد األدب  عبر التعري  يمفيو   الحداث  ليتمرك  ا

متمثاًل وبيع  المفيو  ف  كتابات النقاد العر  والغربيين، مستعرضًا تنظيرا  ف  الحقل النقد  

 بمقوالتي  ف  الحداث . ومن ث  بيان مفيو  الحداث  عند الشاعر بلند الحيدر  ومرجعيات  الثقافي . 

يدة الحديثة في شعر أسلوبية القص"  ( في رسالتها الموسومة بص6106) 4حاولت سامية -

مقارب  تجرب  الحداث  الشعري  عند عبداهلل حماد ، دارسًا مجموع  من قصائد   "عبداهلل حمادي"

الشعري  والت  رااا تعو  صور  بانورامي  للشعري  العربي  بين اإلتبا  واالبتدا ، أما مشكل  الصور 
                                                           

 .418، صبناء القصيدة في النقد العربي القديمبكار ، يوس  حسين ،  1
 . 6002،رسال  ماجستير منشور  ،  الج ائر ، شعرية النم بين التراث والحداثة  المصابي  ، محمد ، 2
 6044، رسال  ماجستير منشور  ، العرا  ،  تجليات الحداثة في شعر بلند الحيدريالموسو  ، رضيو  ،  3
 6046، رسال  ماجستير منشور  ، العرا  ،  أسلوبية القصيدة الحديثة في شعر "عبداهلل حمادي راج  ،سامي  ، 4
. 
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بث  من المقارن  بين التشبي  ف  الشعري  لدى الشاعر حماد  فكانت دائمًا تتجسد ف  منظور ين

 .المفيو  القدي  للشعر ومفيوميا الحديث

نقد الحداثة وما بعد الحداثة عند " عبد "في رسالتها المعنونة بصص  1(6102وأشارت أسمهان ) -

إل  تجليات الحداث  ،و عرض  المشرو  ال   جا  عل  أنقاض الحداث  أ  ما العزيز حمودة " 

 اتيا النقدي  وموق  الدكتور عبد العي  حمود  منيا .بعد الحداث  وتجلي

حداثة القصيدة في شعر عبد "، في رسالته المعنونة بصص 2( 6102وهدفت دراسة مستاري ) -

إل  قرا   واستنوا  المشيد الشعر  الحداث  لعبد الواا  البيات ، و لك بالوقو   "الوهاب البياتي

يعج بيا شعر ، عن وري  تفجير ورائ  تعبير  الشعر  من عل  مختل  الدالالت اوإليحا ات الت  

 أجل تقدي  رؤيا نقدي  مستقبلي  تعمل جنبا إل  جن  مع اليات الخوابات النقدي  المعاصر .

بداعية     عمر عن از سيرة ذاتية وا 

او عمر بن محمود بن االل بن عّنا  البدران  ، شاعر عراق  ولد ف  مدين                 

   ( .4822ل ، عا  )الموص

                                                           
، رسال  ماجستير ،جامع  قاصد  زيز حمودة نقد الحداثة وما بعد الحداثة عند " عبد العأسميان ، غرب ،  1

 مرياح ورقل  ، الجميوري  الج ائري  الديمقراوي  الشعبي   .
، رسال  ماجستير، جامع  الحا  لخضر باتن  ،  حداثة القصيدة في شعر عبد الوهاب البياتيمستار ، إليا  ،  2

 الجميوري  الج ائري  الديمقراوي  الشعبي   .

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 عمله  

 ( . 6008-6002) الموصل أدبا  اتحاد ف  الثقافي  شؤونلل اً أمينعمل  -

 ( .  6044) العراقيين والكتا  لألدبا  العا لالتحاد  اً عضو كان  -

 ( . 6046 -6001)الشعر أنبا  وكال  تحرير سكرتير -

 آلن ( .حت  ا – 6040) الثقافي  المنتق  مجل  تحرير ايئ  عضو -

 صدر له   

 ( .6000مجموع   شعري   )–فجر الرؤى  -

 ( .6004مجموع  شعري  ) –لياث المو   -

 ( .6006مجموع  شعري  مشترك  )–نقوش عل  وجن  البيبون  -

 ( . 6001مجموع  نصوص نثري  عن اتحاد أدبا  الموصل  ) –ر ا   -

 ( .6041شعر ف  أبو ظب  )أكاديمي  ال –مجموع  شعري  –خجاًل يتعر  البرتقال  -

 ( .6041أكاديمي  الشعر ف  أبو ظب  ) –مجموع  شعري  –أحمر جدًا   -

 ( .6041مدارك )–حوارات ف  األد  والثقاف  والفن –وو  الكال   -
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   والمشاركات الجوائز

 . 6006المرك  الثالث ف  مسابق  الشعر الفصي  / ملتق  الولب  والشبا  القور  الثان   -

 . 6001 ماراتاإل/  الشعري  تراث جائ   ف  الثان  المرك  –

 . 6009 سوريا/  عشر التاسع العر  الشبا  الشعرا  ميرجان ف  األول  الجائ   –

 . 6009 سوريا/ الرق  ف  الثقاف  مديري /  الرق  ربيع  مسابق  ف  الثاني  الجائ   –

 الت  تبث من قنا  المستقل  ف  لندن . ر الع شاعر مسابق  من المتقدم  المراحل ال  الوصول –

 . 6002 بوتفليق  الع ي  عبد الرئي  برعاي  / الج ائر/  القواف  فرسان مسابق  ف  الثان  المرك  –

 . 6009،  لإلبدا  الشارق  جائ   ف  تمي  إشاد  عل  حاصل –

 . 6008 ب ظ بوأ – الشعرا  أمير مسابق  ف  شاعراً  11 الاا ضمن والمشارك  الترش  –

”  بعنوان شعر ديوان عن 6008 للعا  -الشعر حقل – الثقافي  دب  جائ   ف  ولاأل المرك  –

 . ” البرتقال يتعّر  خجالً 

 نجما أربعون”  عنوان تحت بغداد ف  اقي  حفل ضمن الثقاف  لدع  العراقي  الجمعي  بتكري  حظ  –

 ” العراقي  الثقاف  سما  ف 

 .ودولياً  محلياً  الثقافي  واأليا  لميرجاناتا من العديد ف  شارك –

 .والدولي  المحلي  والدوريات الصح  من العديد ف  نشر –
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 الفصل الثاني

 تطور مسار الشعر العربي الحديث
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 المبحث األول 

  األولى جذور الحداثة العربية

توورا  ، العصر العباس  يرجع النقاد بداي  الحداث  الفعلي  إل  القرن السابع اليجر  ، فقد شيد

فكان عأول من ألوَ  ف   ( ااااا609-اااا 410عمسل  بن الوليد)، فظيرت تجرب  وتجديدا ف  الشعر 

 2( واو عمن أشير المحدثينععااا   429-اا 82ع ، وجا  )بشار بن برد1المعان  ورق  ف  القولع

بداع ، ممن خرجوا عل  ن، بالمعن  اإلول المحدثيأبرو ًا للحداث  العباسي  فكان ع كثرالوج  األ واو

وقد قيل عن  ان   3عجداً ن الجدل ال   اثير حول  مي  إ  با)عمود الشعر العرب ( ول لك فما سم

و ان الشعري  وكان علسرعت  ( ف  األعاااا 641-اااا 410ع بو العتااي أ،وجدد ) 4ستا  المحدثينعأع

بو أ. ودعا ) 5ر  عن أعاريض الشعر وأو ان العر عوسيول  الشعر علي  ربما قال شعرًا مو ونًا يخ

شكال الشعري  التقليدي  نمو مستحدث ف  محاول  لتجاو  األ ل إ( عاااا 488-اااا 411ع   نوا 

( الت  تعتمد عل  ع اااا  614-اااا 499ع   ب  تما أ. وبعد  لك ت ت  حداث  ) 6ورمو اا القديم 

. وقد قيل عن  علي  أحد من الشعرا  يعمل  7او  الواقعالخل  ال عل  مثال، خل  عال  اخر يتج

المحاوالت الت  جا ت من  وكثير  ا  8المعان  ويخترعيا ويتكئ عل  نفس  فييا أكثر من أب  تما ع

الحرك  فيمًا  ن نفي  ا  أمستوى التجديد، وال يمكن ل  إ بعد ، وكليا تيد  للنيوض بالشعر

                                                           
 .18:  جدل الحداثةلواسو  ، سلمان  ، ينظر:  ا 1
 .916/ 6:   الشعر والشعراءابن قتيب   ،  2
 .212/ 6:   المرج  السابقابن قتيب  ،  3
 .42:  صدمة الحداثةأدوني  ،  4
 .284/ 6: الشعر والشعراءابن قتيب  ،  5
 .4/19: ابن رشيق العمدة في صناعة الشعر ونقدهينظر: القيروان  ،  6
 .60: صدمة الحداثةأدوني  ، ينظر:  7
 .11: اخبار ابي تمامالصول  ،  8
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ال أان يسم  بالمنقول والمعقول، بين لصرا  المثير بين ما كلييا ف  إوار اإصحيحًا دون النظر 

. والحداث  ف  القرن الرابع اليجر  ما ت ال حي  وماثل   1السن  والكالميين من المعت ل  واضرابي 

نيا  يدافع عنيا بحما  اعتقادًا من  باما  الناقد وك نيا قضي  جديد ، ول لك راح الناقد االعت ال  

دوني ( عن ج ور أعل  ا ا األسا  بحث )ورّبما.  2لمول  للقدي  لمجرد قدم ترفض التسلي  ا

حساسًا من  ب ن ااج  الحداث  موجود إ،  3الحداث  العربي  عند اؤال  الشعرا  المشار اليي  سابقاً 

 عند اؤال  الشعرا  ، الني  يرفضون المحاكا ، ويشّددون عل  السب  والتفرد.

ن يعيشوا التوور الحضار  ال   أحاو بي  أ،    الحداث  األول استوا  شعراوعلي  ، فقد  

ان اك ، واستوعبوا ا ا التوور ف  شعرا  ، حت  أني  ووعوا أدواتي  التعبيري  لتشتمل عل  كل 

مضمون مستحدث ، إلشبا  حاج  العصر الجمالي  والفني  ، فكان لكل شاعر وريقت  الت  تعبر 

 .وريق  جاا   وحيات  ،ال أن يرث عن تجربت  

 

 

 

 

                                                           
 . 90:   رول العصراسماعيل ، ع  الدين ،  1
 . 102:  الخطاب النقدي عند المعتزلةالوائل  ، كري  ،  2
 .60-42:  صدمة الحداثةأدوني  ،  3
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 المبحث الثاني

 الحداثة الشعرية في العصر الحديث 

تشكل الحداث  العربي  بمالمحيا االجتماعي  والفكري  ، وما رافقيا من ب وغ ووع  جديد 

ب امي  التوور والتجديد ، وقد تمثل ا ا الوع  عل  الصعيد الشعر  من خالل برو  موق  نقد  

 امن محاول  صياغ  تعري  جديد ورؤي ف  في  الشعر منولقاً جديد ينيض عل  أس  جديد  

 رؤياالجديد  ، األمر ال   يستدع  بالضرور  البحث عن ور  تعبيري  جديد  مالئم  لي   

 .1الجديد 

وقد راف  ا ا الوع  النقد  تشكل نيض  شعري  جديد  امتدت من  أواخر القرن التاسع عشر ، وقد 

تووري  المتالحق  شكلت ف  مجموعيا إرااصات لمشرو  الحداث  ضمت مجموع  من الحلقات ال

 .2ال   تبلور بشكل واض  وناضج مع منتص  القرن العشرين 

أو ما أول  علي  ف  النقد العرب  ع الكالسيكي  الجديد  ع   3) حركة اإلحياء  والبعث ( توتشكل

 – 4918ع البارود مود سام  محنقو  االنوال  األولي  باتجا  الشعر الحديث ، وقد بدأت مع 

ع  حافظ إبرااي   و ع  ااا4816-ااا 4929ع  شوق أحمد ، وشيدت اكتماليا الفن  مع ع    4810

، ولعل أا  انجا ات ا   المرحل  أنيا أعادت للشعر العرب  ما فقد  من ع   ااا4816-ااا 4926

                                                           

 . 22، ص  جدل الحداثة في الشعرثامر ، فاضل ،  1  
 . 401، ص  الشعر الحديثقضايا جياد ، فاضل ،  2
ن تعددت األسما  في  تدل  3 يعر  ب سما  أخرى عل  نحو البعث واإلحيا  ، والكالسيكي  الجديد  والتقليدي  ، وا 

 ع . 401عل  نياي  ا ا االتجا  الشعرّ  القدي  وبث  . ع جياد ، فاضل ، قضايا الشعر الحديث ، ص 
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التكل  والسوحي  الت   تواج وحيوي  من خالل بعث الروح الكالسيكي  األصلي  وتخليص  من

 . ع 1عصر االنحواوما ُسّم  بااا ع  وبعت 

بداليا  حيث استوا  شعرا  ا   المرحل  نسبيا التخلص إل  حد كبير من الموضوعات التقليدي  وا 

ت الت  واكبيت جداً بموضوعات جديد   ات صل  بالحيا  المعاصر  ، ف  ضو  الظرو  والمست

 . 2توور المجتمع العرب  ان اك

فقد عمل شعراؤاا عل  بث روح التجديد ف  الشعر العرب  استنادًا عل  موروث أدب  ضخ  كان 

إ  حرصوا عل  العمل من خالل منظوم  تحافظ عل  المثل العليا ؛ يتمتع ب  شعرا  ا   المدرس  

خضاعيا للتحديث مع مراعا  الوظيف  االجتماعي  للقصيد .  ف  الشعري  القديم  وا 

الحاج  إل  إدخال تعديالت شكلي  تتناس   اللشكل القدي  حال بيني  وبين رؤياؤال   بيد أن إجالل

أي  تغيرات توال  -بعن  -واحتياجات العصر ال   يعيشون في ، بل إن اؤال  راحوا يعارضون

ن افتت  التجديد ف  الشعر لكن  سرعان ما  يقاعات  الموروث . والواقع أن شعر اؤال  وا  بني  الشعر وا 

ضاف  ش   من التلوين أثا ر المعرك  حول مااي  التجديد، أاو فقو استبدال الركاك  بالفصاح  وا 

فقد اعتمد الشاعر اإلحيائ  عل  الجر  اللفظ   الموضوعات األبدي  للشعر العرب .العصر  عل  

عن  للكلم  دون المدلول النفس  الخاص بمخ ون  الشعر  الفرد ، وكانت رؤي  اإلحيائيين للفظ والم

النقدي  والبالغي  القديم  وا  المقدم  المنوقي  الت  بن  علييا مفيو  الشعر  رؤياالتعك   ات 

التصوير عندا . من حيث الوبيع  النوعي  للشعر و   لكعا  ومفيو  التصوير بشكل خاص و  بوج 

                                                           

 . 21، ص  في الشعر العربي الحديث االتجاهات والحركاتالجيوس  ، سلم  ،  1  
 . 8، ص الشعر العربي الحديثبني  ، محمد ،  2
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يشير  ،ثابت يختص كل منيا بدالل  فردي   واأللفاظ عند اإلحيائيين ما ا  إال إشارات ثابت  أيضاً 

 .إلييا وال يتعدااا إال ف  الحاالت المجا ي 

الثبات ف  ائيين تعك  نوعًا من المحدودي  و ويالحظ أن الكثير من الصور الوارد  ف  أشعار اإلحي 

ال    ، في  تتماش  مع تقليد القدما  واليد  االجتماع  والتعليم  االقناع  للقصيد ، الدالل  

، ولتحقي  اليد  اإلقناع  من القصيد  كان يلج  الشاعر إل  الشرح حافظوا علي  ف  قصائدا 

والتوضي  ، والصور الت  تؤد  ا   الوظيف  عاد  ا  الصور التشبييي  و البران  واإلثبات من 

وك لك ، ناي  يلج  انا إل  االعتماد عل  الكقد و ،اد القضي  الت  شر  ف  تناولياخالل  كر شوا

 .1قر  إل  أن يكون نوعًا من أنوا  االستدالل أو القيا  ف  المنو  او أو  ،تشبي  التمثيل

ومن أا  خصائص ا   المدرس  محاكا  الشعر العرب  القدي ، وقو  األسلو  باالبتعاد عن     

األخوا  اللغوي ، وتجاو  الركاك  األسلوبي ، والمحافظ  عل  الو ن والقافي ، وتناول الموضوعات 

 قضايا المجتمع .القديم  مع ربويا ب

ث  نش  اتجا  ثان ف  النص  الثان  من القرن التاسع عشر والنص  األول من القرن العشرين 

( عل  يد  ععبا  محمود العقاد ع  و ع إبرااي  الما ن  ع  و ع عبد  جماعة الديوانيعر  باس  )

ضعا في  مبادئ الرحمن شكر  ع ، وسميت بي ا االس  نسب  إل  كتا  ألف  العقاد والما ن  و 

 .2مدرستي ، أولقا علي  )الديوان ف  األد  والنقد(

                                                           
السحرت  ،مصوف  عبد اللوي  ، الشعر المعاصر عل  ضو  النقد الحديث ، القاار   ، موبع  المقو  ،  1

 . 648، ص  4811
 .611  ، ص 4891 بيروت، دار الثقاف ،  )التيارات المعاصرة في النقد األدبي(،وبان ، بدو ،  2
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وقد مّثلت ا   الحرك  إحدى الروافد الميم  ف  الرومانسي  العربي  من خالل الدور الرياد  البار  

ديد يت س  عل  اعتبار  جوالتقليدي  ، وت سي  مفيو  شعر  ال   لعبت  ف  تجاو  الجمالي  العربي  

للحيا  من خالل النظر  الخاص  إلييا ، واو ما يتول  عل  الصعيد  ال ات ، وتعميقاً عن  تعبيراً 

 .من القوال  الفني  القديم   العمل  ، تحرراً 

فقد ورحت الجماع  نظري  شعري  يمكن تلخيصيا ف   ع الخرو  من المعلو  الشعر  الموروث  

، ومن انا توكيد ا   الجماع   والدخول ف  مجيول شعر  يواك  الدخول ف  المجيول الكون 

عل  ال اتي  مما أدخل البعد الرومانس  ف  التجرب  الشعري  العربي  المعاصر  وتوكيدا  عل  وحد  

القصيد  ، مما ميد لتجاو  البني  التقليدي  للقصيد  العربي  ، وورح مستوى اخر لكتاب  الشعر 

 .1وفيم  وتقويم   ع 

  التمرد عل  األسالي  القديم  المتبع  ف  الشعر العرب  سوا  ف  إلع جماع  الديوان ع فقد دعت 

نيجت ا   المدرس  النيج الرومانس  ف  شعراا ومن و الشكل أو المضمون أو البنا  أو اللغ . 

أبر  سمات ا   المدرس : الدعو  إل  التجديد الشعر  ف  الموضوعات، واالنتفا  من األد  

لعرب  القدي ، واالستعان  بمدرس  التحليل النفس ، والتوج  نحو الغرب ، واالوال  عل  الشعر ا

ن ، ومراعا  وحد  القصيد  سوا  أكانت وحد  فني  أو وحد  عضوي ، والتركي  عل  جداً الشعر الو 

من حيث تحديد وظيف  واضحًا ت ثرا  بالرومانسي  اإلنجلي ي  كان  عنصر الخيال بشكل كبير، و

 . 2الصور  الشعري  المبتكر  وغير المتكلف  والمنسجم  مع بعضياالشعر وأاداف ، واستخدا  

                                                           
 . 442- 441، ص  الثابت والمتحولأدوني  ،  1
، مرك  دراسات الوحد  العربي  ، بيروت ،  االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديثالجيوس  ، سلم  ،  2

 . 660، ص  6004
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ولكن رغ  التحرر العني  ال   أظيرت  جماع  الديوان والرغب  الصادق  والعميق  لنقدا  بضرور  

نتا  أفراداا من الشعر  السيكي  المحدث  فكبلت  بيا، فإنَّ تخليص الشعر من األغالل الت  عادت الك

وى الوموح، بل لقد ظل شعر بعض الكالسكيين، باألخص شعر شوق  وحافظ ل  َيرَ  إل  مست

والحقًا أكثر من معظ  الشعر ال   أنتج  اؤال   -ان اك -عالقًا ب اكر  جميور الشعر العرب 

 .1وشكر  ، الما ن و الثالث : العقاد، 

األساسي ، لكن   والواقع أن الشعر ال   أنتج  العقاد بصف  خاص   ع كان يفتقد إل  عناصر الفن

استوا  أن يخل  انوباعًا  انيًا عن أاميت  كشاعر، و لك ف  عقول جيل  متعوش للتغير 

ن كان غائمًا ف  رؤيا  ومفاايم . وقد يكون سبُ   لك االنوبا  عن أامي  العقاد  والتحديث، وا 

ليئ  بالثق  من ناحي  شاعرًا؛ غ ار  إنتاج  الشعر  من ناحي  وكتابات  النقدي  الغني  بالمعرف  والم

أخرى. وكان من نتيج   لك أن عددًا كبيرًا من النقاد والمعنيين بالشعر ف  مصر تقبلوا شعر  )إل  

جان  شعر الما ن  وشكر ( مثااًل عل  ما يج  أن يكون علي  الشعر الحديث ف  العربي ، فنج  

 .2ر ... ع عن  لك انحواو ال مفرَّ من  ف  مستويات التقوي  الجمال  ف  مص

فقد أقامت مدرس  الديوان ثور  عل  القدي ، ودعت إل  الشعر  -ماسب  –وعلي  ومن خالل 

ن  وأكدت عل  وحد  القصيد ، واحتفت باألخيل  والصور الجديد ، ونادت بالرومانسي . ولكن جداً الو 

مو القدي ، نَّ لعل  الرغ  من ثورتيا عل  القدي  إال أن شعرا اا نظموا الشعر عل  ا  ا   المدرس

وقلدوا كثيرًا من شعرا  القدما ، ونظموا القصائد الووال، ملت مين الت امًا تامًا بشكل القصيد  

 وايكليتيا، محافظين عل  القافي  والرو ، مع تمسكي  بوحد  المضمون.

                                                           
 . 664، ، المرج  السابق الجيوس  ،سلم   1
 610، ص  المرج  السابقالجيوس  ،سلم  ،   2
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، حيث بدأ اال  المياجرين العر  من الشا   بصص )مدرسة المهجر (وظير اتجا  ثالث ُعِر  

يا ولبنان وفلسوين( مع بداي  النص  الثان  من القرن التاسع عشر الميالد  رحلتي  الوويل  )سور 

 . 1إل  بالد الميجر )أمريكا الشمالي  وأمريكا الجنوبي (؛ ألسبا  اقتصادي  وسياسي  ف  المقا  األول

األمريكي   انقسمت قوافل المياجرين إل  العال  الجديد إل  قسمين؛ قس  قصد الواليات المتحد 

واستقر ف  الواليات الشرقي  والشمالي  الشرقي  منيا، وتوج  القس  اآلخر إل  أمريكا الجنوبي  

 .2وبخاص  البرا يل واألرجنتين والمكسيك

 ، ف  مجتمعات وجد المياجرون عناً  وتعًبا، ف  الحفاظ عل  لغتي  واويتي  العربي  من الضيا

جعلي  يلتفون حول بعضي  بعًضا، ودفعي  إل  ت سي  ا ممريًبا عني ، غيبدو كل ش   فييا 

الجمعيات ظير من بيني  الشعرا  واألدبا  ال ين نش ت بي  مدرس  عربي  أدبي  ميم  اناك، سميت 

 إل بمدرس  الميجر، أسيمت ف  نيض  األد  العرب  الحديث. وقد انقسمت مدرس  الميجر 

 :3مدرستين اما

الجمعيات األدبي  الت  أسسيا مياجرو الشا  ف  أمريكا الشمالي  ف   وا  إحدى الرابطة القلمية  -

 (، وكان الشاعر جبران خليل جبران، صاح  فكر  ت سيسيا، فترأسيا وأصب  أبر  4860نيويورك )

يليا أبو ماض   .4أعضائيا. وقد ضّمت الرابو  إل  جان  جبران كاًل من ميخائيل نعيم ، وا 

                                                           
 . 666- 602،ص  4811، الج   الثان ، دار الفكر العرب ، القاار  في األدب الحديث. عمر الدسوق ،  1
 . 661، ص  المرج  السابقالدسوق  ،  2
 . 611، ص  ،المرج  السابق الدسوق   3
 . 666- 602،ص  في األدب الحديثعمر الدسوق ،  4
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و بث روح التجديد ف  األد  العرب  شعًرا ونثًرا، ومحارب  التقليد، كان اد  الرابو  القلمي  ا

وتعمي  صل  األد  بالحيا  وجعل التجرب  الكتابي  تنفت  عل  افا  أوسع مما كانت تدور حول 

 .1فلك  من النما   القديم  ف  األد  العرب 

السب  ف  ا   التسمي     ف  ساو باولو بالبرا يل، ولعل4816ت سست عا   العصبة األندلسية   -

او الجو اإلسبان  ال   يوبع الحيا  العام  ف  أمريكا الجنوبي ، وك ن  قد أثار َكَوامَن الشجن ف  

نفو  اؤال  المياجرين وأعادا  إل   كريات العر  أيا  مجدا  باألندل . تبنَّ  الشاعر شكر اهلل 

ندلسي  عن أادا  الرابو  القلمي  كثيًرا، الجّر فكر  الت سي ، ال تختل  أادا  إنشا  العصب  األ

فيناك رغب  مشترك  ف  الحفاظ عل  اللغ  العربي ، وبث روح التآخ  والتآ ر بين األدبا  ف  

الميجر، وجمع شملي ، ورعايتي ، وأًيا كان الحال، فإن األد  العرب  ف  الميجر الشمال  

وظرو  ُمْبِدِعيِ ، يظل ج ً ا ميمًّا وفاعاًل ف   والجنوب ، بثرائ ، واتسا  افاق ؛ نتيج  تفرد تجربت 

 .2 دائر  اإلبدا  األدب  المعاصر

إل  حد ما، حيث  ىدار  األخر منجحت مدرس  أد  الميجر ف  توور وتجديد الشعر أكثر من ال

، وف  الشعر تحررت ا   المدرس  من القيود القديم ، و أقامت ثور  جريئ  ف  األد  العرب  عموماً 

 وكانت أكثر ت ثرًا وانفتاحا عل  األد  الغرب . خاص ،

                                                           
 . 666- 602،ص  المرج  السابق عمر الدسوق ،  1
 . 666- 602،ص المرج  السابق ر الدسوق ، عم 2
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من الصرا  الدائر بين أنصار المدرس  التقليدي  وحرك  الديوان والن ع   1( مدرسة أبولو)وتشكلت 

   برياد  الشاعر أحمد  ك  أب  شاد . 4816الرومانسي ، لتتبلور عا  

ي  العربي  من خالل الدور الرياد  حرك  الديوان ع إحدى الروافد الميم  ف  الرومانس وا  ا كانت

ديد يت س  عل  جوالتقليدي  ، وت سي  مفيو  شعر  البار  ال   لعبت  ف  تجاو  الجمالي  العربي  

 .2ع  يا  من خالل النظر  الخاص  إلييااعتبار  تعبيرا عن ال ات ، وتعميقا للح

وانفتحت عل  التراث الشعر   ن  للشعر،جداً قد اتسمت جماع  أبولو، ب نيا عّمقت االتجا  الو ف

الغرب  بوساو  الترجم  من الشعر األوروب ، ودعت إل  تعمي  المضامين الشعري  واستليا  

التراث بشكل مبد ، واستخدا  األسوور  واألسالي  المتوور  للقصيد ، ولفتت األنظار إل  تجري  

 .3أشكال جديد  للشعر المرسل والحر

  قتبا  عمن سبقي ، وعمدوا إل   واتي  يبر ون ن عاتي  العاوفي  بصدوقد ابتعدوا عن التقليد واال

خالص مستخدمين الصور الجميل  واأل  لفاظ السيل  الت  تناس  العصر. وا 

محاوالت جماع  الديوان والميجر وأبولو ل  ميدت ث  ظير اتجا  خام  ُعِر  باا ) الشعر الحر ( 

وا ا  ،المضمون لظيور الشعر الحر   الشكل أى و سوا  عل  مست ،ف  التجديد ال   اعتمدو  

كظيور الحركات  ،التوور للشكل الفن  للشعر ارتبو بعوامل اجتماعي  ظيرت عل  الساح  األدبي  

                                                           
مدرس  أبولو الشعري  ا  إحدى المدار  األدبي  الميم  ف  األد  العرب  الحديث، مؤسسيا او الشاعر أحمد  1

 ، وضمت شعرا  الوجدًان ف  مصر والعال  العرب ، وجا ت تسمي  ا   4986 ك  أبو شاد  ال   ولد عا  
)أبولو( إل  الشعر والموسيق ، وتعو  ا   التسمي  إيحاً  بح  رواداا للفلسف  واألد .)  المدرس  من اإلل  اإلغريق 

  (4824القاار ، المكتب  الثقافي ، )جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث(،الدسوق ، عبد الع ي ، 
 
 . 442- 441، ص  الثابت والمتحولأدوني  ،  2
 461 عر الحديث(،)جماعة أبوللو وأثرها في الشالدسوق ،  3
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ف خ  الشعرا  يعبرون عن واقع ا   الحركات متجاو ين النواح والبكا  ال   سيور عل   ،الووني  

ا  عل  القصيد  الرومانسي  ومني  نا ك المالئك  وتمرد بعض الشعر  ،الشعرا  الرومانسيين 

-4862) وعبد الواا  البيات  (  4821- 4862) السّيا بدر شاكر و (  6002 -4861)

وترك  ،حيث تنب  اؤال  الشعرا  ال  حقيق  الواقع االجتماع  ال   يتول  النيوض ب  ،  ( 4888

 ع ، وظيرت إرااصات الشعر الواقع ،الواقفعال صوت األدبا  للتخلص من ا ا  ،الن اعات ال اتي  

وكان الشعر الجديد تعبيرًا عن  ،والشعر الحر ال   يقترن بقضايا الواقع ف  كتابات اؤال  الشعرا  

وفلسف  ا ا الشعر الجديد قائم  عل  حقيق  جواري  ا  أننا ال نشد المضمون عل   ،عال  جديد 

نما نت ،القال  أو ف  االوار   .1وار المناس  يحق  لنفس  وبنفس  اإل رك المضمونوا 

وكان لنضج الوع  الفكر  والثقاف  لدى الشعرا  المعاصرين أثر  البار  ف  نش   الشعر الحر ع  

نسان   بعام  وبلورتيا وتحديد موق  اإلنسانياف  اإلفالشعر المعاصر محاول  الستيعا  الثق

ولي  عبثًا  ،نلمس  ف  اتجاانا نحو البنا   ،  وا ا معل  من معال  حياتنا الراان ،المعاصر منيا 

           أن تكون محاول  التجديد ا   قد ولدت ف  الوقت ال   كان الغليان الفكر  والسياس  ف 

 2.قمت  ع 

ف  محاول  لتثبيت مكانيا  ،دخلت قصيد  الشعر الحر مرحل  جديد  بعد الحر  العالمي  الثاني  

فالترجر  اليائل ال    ،ومل   باالنعوافات الحاد   ،  وأدب  معقد وفعاليتيا وسو تاريخ ثقاف

فل  تعد  ،وري  مسدود  جعل  يصل ال  ،تعرض ل  الشعر العرب  من جرا  اليجمات االمبريالي  

حيائي  والميجري  تستويع ان تقد  شيئًا جديدًا أما  الظرو  الصعب  الت  تعرض ليا الحرك  اإل

                                                           
 .42-41، ص الشعر العربي المعاصر –إسماعيل  ، ع  الدين  1
 .41،ص  المرج  السابقاسماعيل ،  ع  الدين  ،  2
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اد  الماض  واالتكا  عل  التراث ل  يعد يماش  الحاضر الجديد ال   رم  فاستع .الواقع العرب 

 .1بثقل  عل  الحرك  األدبي  العربي  ف   لك الحين 

أول نما   الشعر الحر مع نا ك المالئك   رج  من تاريخ الحرك  األدبي  ظيرف  ا   المرحل  الح

ا شعر حر فقالت :ع كانت أول قصيد  و ووصفتيا ب ني 4812الت  نشرت قصيدتيا )الكوليرا( سن  

 2.حر  الو ن تنشر قصيدت  المعنون  )الكوليرا ( ع

 وويالً  تعّد نا ك المالئك  واحد  من تلك الكوكب  الت  أثارت مواقفيا التنظيري  لحرك  الشعر جدالً   

  جثمت عل  بين النقاد  ، في  ترى  ع أن الشعر العرب  ل  يق  عل  قدمي  بعد الرقد  الوويل  الت

أسرى ُتسيرنا القواعد الت  وضعيا أسالفنا  صدر  ويل  القرون المنصرف  الماضي  ،  فنحن عموماً 

ف  الجاالي  ... وما  لنا نليث ف  قصائدنا ، ونجر عواوفنا المقيد  بسالسل األو ان القديم  ، 

صدى لي  أل  غيور عل  وقرقع  األلفاظ الميت  ، وسدى يحاول أفراد منا أن يخالفوا ، فإّ اك يت

اللغ  ، وأل  حريص عل  التقاليد الشعري  الت  ابتكراا واحد قدي  أدرك ما يناس   مان  فجّمدنا 

نحن ما ابتكر واتخ نا  ع سّن   ع ... وال   اعتقد أن الشعر العرب  يق  اليو  عل  حاف  توور 

لقواف  واألسالي  والم اا  ، فاألو ان وا جار  عاص  لن يبق  من األسالي  القديم  شيئاً 

جديد  واسع  من قو  التعبير ،  ستت ع   قواعداا جميعا ، واأللفاظ ستتسع حت  تشمل افاقاً 

ن بقيت تحو  أإل  داخل النف  ،  بعد  سريعاً  والتجار  الشعري   ع الموضوعات ع ستتج  اتجاااً 

 3 .حوليا من بعيد ع

                                                           
 .46-44، ص دراسات في نقد الشعرخور  ، اليا ،  1
 .64ص-4،  دار العل  للماليين  ، بيروت ، و  قضايا الشعر المعاصرالمالئك   ، نا ك  ،   2
 62،  61،  2،  1، ص  4824، دار العود  ، بيروت ، شظايا ورماد ، المجموعة الكاملة ك  ، نا ك ، المالئ 3
. 
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يدرك أنيا ل  تول   لشعر االتقليد عل  الشاعر  ف  الثور  إن المتتبع للدور التاريخ  ال   قامت ب  

ف  كتابيا   عل  ا   الحرك  من ناف   ع الحداث  ع بمفيوماتيا الغربي  ، فال نجد لي ا المصول   كراً 

ل  مصولحات أخرى مثل   ع قضايا الشعر المعاصر ع أو حت  ف  مقدمات دواوينيا ، بل نجد بديالً 

 .1اصر ع ، ع الحديث ع  ، ع البدع  ع ع التجديد ع ، ع المع

ويبدو أن نا ك المالئك   ، ف  تجنبيا  مصول  ع الحداث   ع كانت عل  وع  تا  بما يثير  ا ا 

المصول  من إشكاالت نقدي  ، فضال عن المنا  األجنب  ال   نش  في  ، واكتس  من خالل  

، ول ا كانت ف  دعوتيا لتجديد الشعر  نقدي  ا  أبعد ما تكون عن واقع البيئ  العربي   ظالالً 

مشدود  إل  أصول تراثي  ، فالخرو  عل  نظا  الشورين ، وعل  ع   القافي  الموحد  عنداا ل  

 أصول تراثي  تعود إل  ع الموش  ع و ع فنون الشعر الشعب  ع  .

روض وكانت أحرص ما تكون عل  أن تؤكد أن  ع حرك  الشعر الحديث ع ليست خروجا عل  الع

العرب  ،بل ا  قائم  علي   ع ببحور  وأشور  وقوافي  ع ، والواقع  أن ملخص ما فعلت  حرك  الشعر 

الحديث أنيا نظرت مت مل  ف  عل  العروض القدي  ، واستعانت ببعض تفاصيل  عل  إحداث تجديد 

وال  العبار  وتقصيراا بحس  مقتض  ا ال  ، لحيساعد الشاعر المعاصر عل  حري  التعبير ، وا 

نما صدرت عن لول  تصدر الحرك  عن إامال  لعروض ، كما ي ع  ال ين ال معرف  لي  ب  ، وا 

ب  عناي  بالغ  ب  جعلت الشاعر الحديث يلتفت إل  خاصي  رائع  ف  ست  بحور من الشعر العر 

 2 . سلو  جديد من صنع العصر  عأتجعليا قابل  ألن ينبث  عنيا 

                                                           
 . 42، مرجع ساب  ،  ص  البنية اللغوية في الشعر العربي المعاصرالسامرائ  ، إبرااي   ، 1
 . 16، ص  4821، الوبع  الرابع  ، بيروت ،  قضايا الشعر المعاصرالمالئك  ، نا ك ،  2



41 
 

  ، بعض بحور الشعر العرب  القدي  ، لي  كما استخدميا ا  وك ا السيّ نا ك المالئك لقد استخدمت

نما أخ    وحد  منيا التفعيل   حافاتيا الجائ   ، لتقّد  مشروعيا الشعر  مستند  إل االقدما  ، وا 

  القواف  ، فكانت مجّدد  من خالل األصل العروض  مع التووير في  التفعيل  وحري  التنويع ف

 .1ما  ع ودفع  إل  األ

د ، ثارت ثائر  نا ك وحين فكر بعض شعرا  الحداث  ف  القف  عل  األو ان وابتدا  شكل جدي

، واخ ت تد  عل  رؤو  اؤال  الفتي  ال ين ال يمي ون بين مفيوم  الشعر والنثر ، حين المالئك  

اؤال  المبتدعين  مع ع قصيد  النثر ع ، ول  تكن لتلتق  أبداً الشكل الجديد اس   أخ وا يولقون عل 

ف  موق  وسو  بين الرفض والقبول ، بل راحت بكل ثق  واقتدار تفند م اعمي  معتمد  عل  

،  ، وعل  صعيد اللغ  نفسيا الت  تفر  عل  نحو دقي  بين ما يسم  شعراً  القيا  المنوق  أحياناً 

ال   يفرض  –ت  المجال ال   يقع ف  النص ف  دائر –، وعل  النقد األدب    وما يسم  نثراً 

 2.مقايي  لكل مجال من مجاالت الفنون ع

ويظير أن عد  تحرر الشاعر  من رواس  القدي  كليا يعود إل  خوفيا عل  حرك  الشعر الحديث 

صحابيا إل  اتيامات اتسمت بروح العدا  للجديد ، أفشل ، بعد أن تعرضت ا   الحرك  و من ال

ولعون باإلغرا  والش و  ، أو أني  جيل جديد من كادعا  المعارضين للحرك  ب ن اصحابيا م

الشورين ومتاع  القافي  ، فوجد خالص  ف   ا ، وال صبر ل  عل  مشالشبا  يركن إل  الكسل 

                                                           
، مجل  جامع  تشرين ، الال قي  ،  قصيدة النثر بين حد  الشعر وتجليات السوريالية، بسا  ،  قوو انظر :  1

 41، ص  4886العدد األول ، المجلد الرابع عشر ، سن  
 ،  وانظر : المالئك  ،  118، ص  4891،  الكويت ،  تجربة االغتراب عند نازك المالئكةالمينا ، عبداهلل ،    2

 . 601، ص  قضايا الشعر المعاصرنا ك ،  
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الشكل الجديد ، أو كاتيا  الحرك  كليا ب نيا نسخ  مكرر  من الشعر األوروب  ، وال صل  ليا بواقع 

 1 . الشعر العرب  ع

 حيوي  إل  بوضوح شروال   أ للقافي  الناقد  تناول ف  ساد ال   االضورا  ك ل نتلم  نأ ويمكن

 الشعري  التجرب  تلك إ ا  قل  الناقد  عك  ال   االضورا   لك من الرغ  عل  النقد  فكراا

 الشعر خارو  ف  وعراً  وريقاً  تتلم  الت  خرجت الحّر  القصيد  حرك  رصد ومحاول  الجديد 

 يج  ال   نأ إال .خاص  بسمات ووسّم  الشعر العرب   اكر  ف  عميقاً  تدام ال   ، العرب 

 .الشعري  تجربتيا لتوور تبعاً  تلك رؤيتيا النقدي  تغير ان تلبث ال الناقد  نأ الش ن بي ا مالحظت 

 قصيد  في  وكان ،(   ابل  أ اار) ديوان  السّيا  شاكر بدر نشر 4812 عا  من نفس  الشير وف 

 سيما القصيد  وال الشعر  والبنا  الشعر ف  وقد تبن  الشاعر السيا  ارا  نقدي  الحر  . الشعر من

 رغ  القصيد  الموسيق  ف  انسجا  عل  نحافظ ع أن:  ضرور  عل  يؤكد  إ الحّر  الجديد ،

 ا ا صاد  وقد...  التفاعيل الكامل   ات “االبحر” باستعمال و لك موسيق  األبيات، اختال 

 نا ك” نس اآل المبدع  الشاعر  مني  الشبا  ا كر شعرائنا من كثير عند قبوالً  الموسيق  من النو 

 2 . ع “المالئك 

 بياتاأل موسيق  من تباين الرغ  عل  القصيد  ف  الداخلي  بالموسيق  يسم  ما يؤكد بي ا والسيا 

 النقدي  النظري  تلك يؤكد ما واو دون مج وئيا، الكامل  التفاعيل  ات الشعري  بحرااأ تكون قد الت 

 الت  وقدرت  الشاعر وبراعت  جاد إ مدى ف  ساسياً أ الداخلي  شرواً  الموسيق  ف  ترى الت  للسيا 

 بحراأل تلك ف  وجدوا ال ين الشبا  الشعرا  وساوأ ف  وشيو  تحظ  بقبول نأ ف  سبباً  كانت

                                                           
 . 11، ص  قضايا الشعر المعاصرالمالئك  ، نا ك ،     1
 46:  كتاب السياب النثري الغرف  ،  حسن  ، 2
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عنيا  ن ى الت  خرىاأل الشعري  بحراأل ل إ قياساً  الشعري  رؤاا  عن للتعبير التفاعيل الكامل   ات

 . الشعرا 

 ال  بيت من فالمعن  يتسلسل القصيد ، وحد  لي  البيت إن ع في  يقول للسيا  اخر رأ  وف 

 ومن القصائد، في  تع ر الّ وا   “عالمات الترقي ع مراعا  وجبت لي ا األبيات، من عدداً  سالكاً  اخر،

 1.ع ت وقيا بعد

القصيد   وحد  البيت ع إن القائل الرأ  ف  ترى الت  الحديث  النقدي  النظر  تلك نم السيا  وينول 

 ف  سيما وال األبيات تسلسل خالل المعن  من في  السيا  يرى  إ الموضوعي  الحقيق  عن ع ابتعاد

 في  عل  تساعد والت  لألسور الترقي  بعالمات دون االستعان  فيميا يمكن ال الت  الحر  القصيد 

 .الشعر  النص مكنونات

ن أ يج  ديناً  عل  الفنان نعإ:  يقول  إ فييا رأ  فللسيا  المجتمع ف  الشاعر رسال  عن أما

 النظري ، لي   عبداً  - الشاعر الفنان وبخاص  نجعل ان ارتض  ال ولكن ...  المجتمع لي ا يؤدي 

 عن اال  يعبر نأ من البدف نواحييا، كل ف  الحيا  عن التعبير ف  صادقا كان  اإ والشاعر

 . 2ا ا ع إل  أحد يدفع  أن دون وامال  المجتمع

 وفي  ،( والشياوين المالئك ) عنوان  البياتي الوهاب عبد للشاعر ديوان صدر 48160 سن  وف 

تمثل   وما ووظيفت  للشعر النقدي  رؤيت  ف  البيات  الواا  عبد تجديد تجسد ، الو ن حر  قصيد 

 الت  للقصيد  التقليدي  امتداداً   راالع ف  الثقاف  المشيد عل  برو اا خالل من  الحرّ  القصيد 

                                                           
 41المرجع الساب  :  1
 . 90، ص  المرج  السابقالغرف  ، حسن ،  2
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 ف  تمثلت نقدي  رؤى كان للبيات  إ  الممي   بسماتيا الشعر  الشكل ووسمت عديد  لقرون امتدت

 .الشعري  والنقدي  ورؤيت  الشاعر معرف  تجرب  ف  ميماً  مدخالً  تعد الت ع الشعري  تجربت ع كتاب 

 الجيد توظيفيا وف  األدا  المكث ، من تمكنيا ف  الشعري  اللغ  لحداث  صور  البيات  شعر ويمثل

 لقد. 1المضمر  المضمون عن الفن  للتعبير استخداميا وف  األول ، الدالل  ب  تتجاو  ما لتحمل

 فعمل شعر ،ال النص حداث  تشكيل ف  الشعري  أامي  اللغ  الحداث  شعرا  من كغير  البيات  وع 

 إل  الشعر  تجديد  يتج  ول  للغ ، يتنكر ل لك ل  وابرا  مكنوناتيا اإلبداعي  واقاتيا تفجير عل 

 ف  البيات  يكن ول ... وبنااا دالالتيا عل  حفاظا الحداث  شعرا  »  أكثر كان بل تحويميا،

 . 2وقرائ  ع  نفس  مع صادقا كان بل مخادعا أو بتيور مندفعا تجديد 

واستيوى الكثير من الشعرا  ال ين رأوا في  أسلوبًا جديدًا للتعبير عن  ،ع الشعر الحر تقدم  تاب

ارائي  ومشاعرا  ولعل ظيور العشرات من الشعرا  المجددين ال ين اعتمدوا ا ا االسلو   ف  

وخصائص جواري  تمي اا  ،النظ  دليل عل  أن مدرس  الشعر الحر استواعت أن تشكل أساسًا 

القصيد  العمودي  بما احتوت من الخصائص الفني  حيث ظيرت القصيد  الحر  مغاير   للشعر عن 

العمود  من عد  نواح فحدث الشعرا  ف  الموسيقا وااليقا  والصور  الشعري   وتحررت القصيد  

المعاصر  من قيوداا فراح الشاعر يعبر عن قضايا  ف  صور فني  تتواف  مع حاالت  الشعوري  

فيو ف  ا    ،فسي  وتحق  ع التكامل الفن  عندما يستغل الفنان الوبيع  ف  التعبير عن نفس  والن

الحال  ومع ما كون من تمرد  عل  كل نظا  ساب  أو خارج  أو ما  ال يرتبو بالوجود الوبيع  

                                                           
 64، ص لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصرعيد  ، رجا  ،  1
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وقد قيل ف  ا ا المعن  إن  ،فيو يندمج ف  االشيا  ويضف  علييا مشاعر   ،يرابو  التعاو  

 .1لفنان يلون االشيا  ف  دم  ا

وقد اعتمدت القصيد  الحديث  الوحد  العضوي  الت  تعد ركنا أساسيا ف  القصيد  العربي  المعاصر  

، فتكون أج ا  القصيد  كالبني  الحي  لكل ج   فييا وظيف  ، ويؤد  بعضيا إل  بعض عن وري  

تكثر ف  قصائد مدرس  الشعر كالسيا  ، التسلسل ف  المشاعر  والتفكير ، وا   الوحد  العضوي  

وخليل حاو  ، وغيرا  ، كما وور الشعر الحديث العواو  والمشاعر ، فصارت العاوف  متوافق  

مع وبيع  عن الواقع المعيش ، حيث ارتبوت العاوف  باألنا االجتماعي  االجتماعي  فجا ت 

 متعادل  مع ما يشعر ب  الشاعر تجا  مجتمع  .

إلبدا  ف  القصيد  الحديث  توور اللغ  الشعري  ،  بحيث تحولت اللغ  إل  ومن جوان  ا

اإليحا  ال   يتواف  مع األبعاد الجديد  للشعر الحر ، بحيث يحمل اللفظ مجموع  من الدالالت 

اإليحائي  الت  تنقل اللغ  من المعن  المعجم  إل  معن  دالل  يفجر قضايا الواقع ، وال يق  عند 

مباشر للكلم   ، وبالتال  تصب  أنماو اللغ  الشعري  المعاصر  مغاير  للغ  القصيد  المعن  ال

الكالسيكي  ،والرومانسي  ، من حيث تعدد دالالتيا ، واقترانيا بالحاالت الشعوري  الت  يعيشيا 

 الشاعر .

إلى انطالق  ويرجع أغل  النقاد والدارسين لألد  ، االنوالق  الفعلي  للحداث  ف  الوون العرب  ،

، ف  منتص  القرن العشرين ، فرغ  وجود مجموع  اائل  من المجالت مجلة شعر اللبنانية 

األدبي  ، الت  ظيرت قبليا ، وكان ليا أثر كبير ف  تجديد األد  والنقد عل  حد سوا  ، إال ما 

داث  من أفكار قامت ب  ا   المجل  من دور ف  نشر وتبن  الحداث  الغربي  بكل ما تحمل  ا   الح
                                                           

 .64ص-462،  ص الشعر العربي المعاصرإسماعيل ، ع  الدين  ،  1
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وفلسفات غريب  من مجتمعنا العرب  ، او ما مي اا عن باق  المجالت ع اعتبرت مجل  شعر أن 

األد  العرب ، قديم  وحديث  ، صحرا  قاحل  ، وأن الحضار  العربي  جث  أو أسوور  ، أما الخير 

مكن للعر  أن يبنوا كل الخير فف  األد  األمريك  ، واألد  األوروب  ،إ  ف  ظل ا ين األدبين ي

قيما أدبي  وروحي  حقيقي  ، أما القي  الجديد  إال بتمثل الغر  وشر  أفكار  ، وكليا أفكار رو  ليا 

 . 1شارل مالك ويل  تدريس  للفلسف  ف  الجامع  األمريكي  ث  انتقلت من  إل  مجل  شعر ع 

،  واما يوس  الخال ، وأدوني  ، عل  أا  الشعرا  والنقاد ف  مجل  شعر  سيكون ااتمامنا منصباً 

 لما ليما أثر كبير ف  دفع حرك  الحداث  إل  األما   .

 الحداثة الشعرية عند يوسف الخال  

جا ت فتر  كان فييا شيخ المجددين ، ألن ال   أراد أن يقول  ما كان بالوسع قول  ، إال  

 .2  صار  ف  التمسك بيا بالتجديد ، يكاد يكون الشعر عند  عقيد  وكصاح  كل عقيد  فإن

فقد كان الياج  الرئي  عند الخال او تغيير الشعر من ج ور  ، فل  يعد الشعر وصفا أو  

ظيار االنسجا  بين ما ف  الوجود من تناقض ، وكانت  مدحا ، إن  الكش  عن أسرار الحيا  ، وا 

. ول لك غدت  3ص  عمالم  األمل والخال ا  إل  ما ورا  واقع الحيا  لرؤي ميمت  أيضا النف

القصيد  عند  واسو  لخل  العال  ، وانا يظير فار  عا  بين القصيد  القديم  والحديث  ، فالقصيد  

                                                           
 . 401، ص  4891، دار الشرو  ،  قضايا الشعر الحديثجياد ، فاضل ،  1
 . 82 – 81، ص  ينابي  الرؤيا  2
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الحديث  للت مل والبحث ال المتع  الت  تنتي  بمجرد االنتيا  من قرا تيا ع الشعر سبيل للقرا   ، 

ثار  العواو  ،واألحاسي   .  1االجتماعي  والت مل ، أكثر من  للخواب  ، وا 

 برو  تفترض ولكنيا في  القدام  عل  بالضرور  ال تمتا  الشعر ف  الحداث  أن يرى

 معًا، والشكل المضمون ف   اتيا عن تعر  معاصر ، حديث  تجرب   ات جديد  شعري  شخصي 

لحظ    ف ال ات عن إبداعياً  الجميل التعبير غير النقد ، الرأ  ف  ل ، ال غاي  والفن فن، فالشعر

 النفا  ا  المتوحد  التلقائي  وميمت  لقوانين ، وال يخضع العقل يخاو  أن  بمعن  ،رؤياالو  الكش 

 المملو  الحقيق  الوجود أسرار بالحد  ليكش  المبيم  المشوش  المتناقض  الظواار ورا  فيما

 مخيل  وليد أ  ،لغ  الشعر كان ول ا باللغ ،  لك إل  يتوسل واو والمعن ، والنظا  باالنسجا 

  .2اللغ  وف  باللغ  إال الفن  عمليا ال تعمل خالق 

 : اما  بتحديين الشعر النسج  عملي  ف  يصود  الحديث الشاعر فإن انا ومن

 يكون أن شا  إ ا تجااليا ال يمكن  الت  وأصوليا قواعداا أ  اللغ  حدود او التحد  األول :

 األدب  . تراثيا ف  وجوداً  إلبداع  أراد وا  ا غ الل ا   لقرا  االحترا  معن  لعمل 

 األ اان  اكر  ف  راسخ  أسالي  وا  المتوارث، الشعر  األدا  أسالي  وا:  الثان أّما التحد  

 من القصيد  إفراغ إل  وفي  وميار  أنا  بغير علييا الخرو  يؤد  بحيث العا ، الجمع  ال و  وف 

  .والقرا  النقاد لدى ي األدب القيم  ف  الصميم  حضوراا
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 يمتحنان الل ان اما المحدثين، النقد  من كوكب  يعتقد كما القيدين، التحديين ا ين لكن

 قصيدت  خرجت الخضو  تما  ليما خضع او فإن اإلبداعي  وموابت  الجواري  الشاعر أصال 

ن الي ، جامد  مب ول   أما ورائ ، من وائل ال ا راً  قصيدت  خرجت التمرد، تما  علييا تمرد وا 

 الشاعر يعتر  أن فيو مرجعياً  الشعري  الحداث  حقل ف  المشتغلين النقاد عر  ف  الصحي 

 قدراً  لنفس  ي خ   ات  الوقت وف  المتوارث ، الشعري  وب ساليبيا وبيانيا لغت  بقواعد المواو  األصيل

 كل  ا ا وف  والمعاصر ، والتحديث التجديد توويع الثالث  العناصر ا   لتوويع الحري  من كافياً 

 الشعور فملك   اك، أو التعبير ا ا ف  مغلوو أو مستيجن او فيما الشعور بملك  الشاعر ييتد 

 األلفاظ اختيار ف  الخل ، عملي  خالل الشاعر، خوا تسدد الت  ا  العقل مع ارتباويا ف 

 ف  الحداث ) كتاب  ف ( الخال يوس ) رأ  وف  الشعري ، عمارت  لبنيان الموائم  التعبيري  والصيغ

  (.الشعر

 محاضرت  ف  ماجا  او تحديداً  المجال ا ا ف  الخال يوس  ماورح  أا  أن غير

 عا  أواخر ببيروت «اللبناني  الندو » ف  ألقااا الت ( لبنان ف  العرب  الشعر مستقبل)   الموسوم 

 األس  ليا وضع وقد العربي  الشعري  اث الحد عن األول النظر  البيان بمن ل  وتعتبر 4812

 بعد ي ت  فيما ونورداا حقاً  حديث  تكون أن أرادات إ ا المستقبل باتجا  لتتحرك التالي  العشر 

  :إيجا اا

  .معاً  وقلب  بعقل  الشاعر يعييا كما حقيقتيا، عل  الحياتي  التجرب  عن التعبير: أوالً 

 من الشاعر لدى فلي  البياني  الف لك  القدي  الشاعر استخدا  محل الحي ، الصور  استخدا : ثانياً 

  .التعبير ف  التقليدي  القوال  بيا يحو  كالصور مبتكر  ج اب  وسيل 
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  .التجرب  صمي  من مستمد  جديد  بتعابير حيويتيا استن فت الت  القديم  التعابير إبدال: ثالثاً 

 أ  التقليدي  لألو ان فلي  الجديد ، المضامين ضو  عل  ب العر  الشعر  اإليقا  تووير: رابعاً 

  .قداس 

  .المنوق  التسلسل عل  ال التجرب  وحد  عل  القصيد  بنا  ف  االعتماد: خامساً 

 اإلنسان ال يتوسويا تجرب  كل واألخير، األول الموضو  او الضدي  ثنائيات  ف  اإلنسان: سادساً 

  .العظي  الخالد الشعر ليا ي ب  ال مصونع  سخيف ، تجرب  ا 

عالن حقيقت ، عل  وفيم  العرب ، العقل  -الروح  التراث وع : سابعاً   وتقييميا الحقيق ، ا   وا 

  .تردد أو مساير  أو خو  ما دون ا  كما

  .مع  والتفاعل وفيم ، األوروب ، العقل  -الروح  التراث أعما  إل  الغوص: ثامناً 

 ف  يقع أال الحديث الشاعر فعل  العال ، أدبا  حققيا الت  الشعري  التجار  من د اإلفا: تاسعاً 

  .اإلغريق  لألد  بالنسب  قديمًا، العر  الشعرا  وقع كما االنكماشي  خور

 اني  فحال  الوبيع  أما ال تنض  حيا  مورد فالشع  بالوبيع ، ال الشع ، بروح االمت ا : عاشراً 

 1 . ائل 

 الشعر  التحديث أس  بعض ف  إلي  ما  ا  لتوضي  مثاالً  الخال يوس   ضر  وقد

 المجموعات أكمل من نقدياً  تعد ان اك كانت الت  عقل لسعيد «رندل » مجموع  سابقاً  الموروح 

 تجريد   من ف  تسب  ب نيا تحليليا بعد وصفيا إل  وانتي  بالحداث  حظاً  وأوفراا فنياً  الشعري 
                                                           

 . 96، ص   الحداثة في الشعر  1
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 يعيش: صاحبيا شخص ف  كيان  انشقا  إل  ما يشير وا ا العصر وخار  ح ال التاريخ خار 

 وفن  لفكر  التقليدي  البني  يؤكد ما( الماض ) اخر  من ف  عقلياً  وروحياً ( الحاضر)  من ف  جسدياً 

 البيان -المحاضر  ا   عل ( 4881 الوقت أييا أنت اا) كتاب  ف  أدوني  ويعق  السوا ، عل 

 التغيير إوار -التشكيل  اإلوار ف  الحداث  أو الشعر  التجديد قضي  ف  البحث نقلت إنيا: فيقول

 عنيا يتولد الت  واإلنسان الحيا  إل  الجديد  النظر  إوار: ما او أشمل إل  التفاعيل نس  ف 

 ف  إال حديثاً  األول اإلوار لي : قائالً  تعقيب  أدوني  ويتابع. جديد تعبير  نس  بالضرور 

 التقليد  القدي  الفي  لسيا  متابع  جوار  ف  فيو -قديم  نظر  ورا   يخبئ قد أن  أعن  -رالمظي

 تعارض ، كانت الت  التجريدي  النظر  وبين بين  أمي  لك  -ألدوني  ما ال والكال  أقول للشعر،

 من  أ ان، ف  وتعبير فكر  او حيث من الشعر قضي  يورح ألن  كلياً  فحديث الثان  اإلوار أما

 تقليديين ك لك اما أصبحا الل ين المصولحين ا ين بحس  «شكل» و «مضمون» او حيث

 .ودق  جد  أكثر مصولحات عن والبحث تخوييما ينبغ 

 أدونيس    عند الشعرية الحداثة

 ف  يرتفع إن  بل المعاصر، األدب  النقد محوات من ميم ً  محو ً  الحداث  مفيو  يشكل

 ف  العرب  الثقاف  صرح علييا يبن  ، أساسيا عل  جديد ٌ  أنسا ٌ  نتظ ت مستويات إل  أاميت 

 .الحديث مفيوميا

 بدايات ف  الحداث ، مصول  عن حديثاً  األكثر العرب  والناقد األبر  أدوني  يعتبر

 العرب ، العال  ف  ل  الترويج وحاول علي ، واشتغل المصول  ا ا تلق  من أول فيو شيوعيا،

 الثابت كتاب  من  علي  عمل ال   الحداث  النقد  مشروع  إلسناد صالحا مجاال في  ورأى
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 ودعم  السائد، العرب  الشعر عن يتحرك أن بيا حاول الت  الشعري  كتابات  إل  إضاف  والمتحول،

 أسست أن بعد سيما ال الخ.. الماغوو ومحمد العظم  ون ير الخال يوس  أمثال من ناخري شعرا 

. اآلدا  مجل  ت اح  راحت والت  الستينيات، ف  شعر مجل  والكتا  الشعرا  من المجموع  ا  

 ،(األصول) الج   ا ا عل  يول  أن  نجد( والمتحول الثابت)_  أدوني  لكتا  األول الج   فمن 

 التقليدي  الج ور عند يق  ول  العرب ، األد  ج ور بالنقد سيتناول أن  إل  األنظار لفت ف  و لك

نما النقاد، تناول ف   النقاد من واحد غير يرااا كان الت  اآلرا  من كثير الداخل من ينقد راح وا 

 يرس  راح  لك ومع والنقاد، الكتا  من كثير ليجو  يتعرض أدوني  جعل ما وا ا مسلمات، ب نيا

 .الكتا  ا ا من  مختلفين، ونقد  شعر  لبنا  دعائ 

 يجارون ال ال ين والنقاد الشعرا  عل  يرك  احر  ا ا ومشروع  كتاب  ف  أدوني  أن الالفت

 كان ال   المنو  يخال  أمر وا ا القي ، امرئ حداث  إل  يشير مثال فيو كتاباتي ، ف  غيرا 

 إ ا الق  امرؤع  يقول او فيا الم لو ، عل  خروجا ويعتبر النيض ، بعد ما عصر نقد ف  سادا

 القي                 عل  القي  امرؤ يخر  واك ا..ئد السا وقيميا القبيل ، نظا  خار  ويفكر يسلك

 .ع1 السائد 

 ب ني  عليي  السابقين يقلدوا ول  أشعارا  ف  منيجياً  اختلفوا ال ين الشعرا  ف  أدوني  ويرى

 بشكل أسي  قد برد بن بشار أن مثالً  فيرى العرب ، الشعر مسير  ف  والتحديث التحول ف  يسيمون

 الكتاب  صعيد عل  - ه429- برد بن بشار كانع  عن  يقول ل ا الشعري  حداث ال مفيو  ف  الفت

                                                           
 .412 ،ص4899، بغداد، دار الشؤون الثقافي ،نمط الحداثة وحداثة النمطسام  ، ميد  ،  1
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 خرجوا وممن اإلبداع  بالمعن  المحدثين أول فيو الحداث ، لي   برو اً  األكثر األول الوج  الشعري 

 . 1عالعرب  الشعر عمود عل 

 التنظير،و  اإلبدا  ف  األكبر ااجس  في  الحداث ، عن تكل  من أبر  أدوني  ُيعدو 

 يخر  ال ف دوني  والتجري ، والمعاصر  واالختال ، المغاير  ضو  ف  لدي  الحداث  مفيو  ويت س 

نما الماض  قي  كل عل   والفكر والثقاف  المعار  أنظم  كل ف «  السائد النظا »  عل  يتمرد وا 

 .السلب  بمفيوم  الماض  تمثل الت 

 ولي ا وتجاو  ، واختراق  السائد تفكيك إل  ستمراربا تسع  أدوني  بيا يناد  الت  الحداث 

 أوائل من أدوني : ع إن القول يمكن ولي ا الحداث ، لمفيو  األول المنظر أدوني  اعتبر السب 

  لك ف  وجيد  ومفيومًا، مصولحاً  ت سيسيا، وف  العربي  الحداث  ف  أسيموا ال ين العر  النقاد

  كر وقد ،2ع  ل  معارضتي  رغ  أيضًا، النقاد بعض يثبت  ا او . مستحيالً  يكن ل  إن نفي ، يصع 

 يكن ل  إ ا: عبالحداث  وعالقت  أدوني  ف  قول  عند ا ا من يقتر  رأياً  أيضاً  ميد  سام  الناقد

 ب  شغل من أكثر فإن  األد ، إل  اليو  الشائع بمفيوميا الحداث  مصول  أدخل من أول أدوني 

 األد  ف  الحداث  ب ن التحفظات بعض مع القول، يص  ول لك ل ، ظر ن معادل إيجاد حاول ومن

 االتجا  ا ا ف  وأنا ،3عأدونيسي  أوروح  محدد، لمصول  شامل، مفيو  ا  حيث من العرب ،

 .األقل عل  الناقد ا ا مقوالت في  قيلت ال   ال من  السيا  ف  الرأ ، ا ا لمثل أميل

                                                           
 . 611 ، ص، بيروت دار العود1، و 4، األصول، الج   الثابت والمتحولادوني ،  1
، 2مجل  جرش للبحوث والدراسات، مجلد  ادونيس والحداثة في النقد العربي،مراشد  ، عبد الرحي  ،  2

 .444 ،ص6،6001العدد
 .412 ،ص4899بغداد، دار الشؤون الثقافي ، نمط الحداثة وحداثة النمط،سام  ، ميد  ،  3
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 المول  التوكيد ب ن  الحداث  معن  اختصار يمكنع  الشعر  من كتاب  ف  أدوني  يقول

 شعري  وأن المقول، الش   من أامي  أكثر القول كيفي  أو وريق  أن أعن  التعبير، أولي  عل 

 .1 عوظيفتيا ف  ال بنيتيا ف  ا  فنيتيا أو القصيد ،

 ولي  القول، بني  عل  أساساً  المرتك   وكيفيت  التعبير وريق  إل  الحداث  أسا  يرجع فيو

 ميم  أو محدد ، أخالقي  وظيف  يحمل ال فالشعر ب ، تت يا ال   الشكل أو خلف  الكامن المعن 

 وظيفت  دائمًا، المتغير بنائ  ف  يالم  فني ، جمالي  حاج  الشعر أيديولوجي ، تعليمي  أو تبليغي ،

 جوار عن والكش   ،األشيا تفاصيل ف  لالستغرا  اإلنسان حاجات عن التعبير ف  األساسي 

 يعرف  ل  شكل مستحدث، شكل  ات قصيد ً  الشاعر يكت  أن الحداث  فليستع  الموجودات

 ممارس  وقبل   لك فو  وا . في  ووريق  نظر وريق  إنيا وعقلي ، موق  الحداث  بل الماض ،

  .المجيول واحتضان والمغامر ، الكش ،: الحداث  مستل مات بكل قبول إنيا ومعانا ،

نما القصيد ، شكل ف  ليست فالحداث   داخل قيم ع  يقول كما وا  الداخلي  بمكوناتيا وا 

 البنا  معويات عن الخرو  من أصالً  تبتكر الت  ترابويا، ووريق  الداخلي ، العالقات ف ع  الشعر

  من،ال تتجاو  إنيا المعاصر ، الكتاب  فلك ف  تدور وال  من  ب ف  ترتبو ال في  الجاا ، الشعر 

 واإلبدا  إبدا ، المعن  بي ا والحداث  المكرور، للمعرو  بتجاو   الجديد، المداش يبد  فالشاعر

 ش     عن يتخل  يبد  من ألن اختيارًا، يتضمن فيو تجاو ًا، اإلبدا  كان وا  اع التقليد عن خرو 

 2عجديد   ل  قبو  عن البحث يعن  ما بقدر الرفض، يعن  ال التخل  ا ا ولكن غير ، اخر ليبن 

                                                           
 . 11، ص  خير بك ، كمال ، حرك  الحداث  ف  الشعر العرب  المعاصر 1
 112، ص  8الحداث  ف  الشعر العرب  المعاصر ، عدد 2
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 عل  أساساً  المرتك   وكيفيت  التعبير وريق  إل  يشير الحداث  أسا  يتض  مما سب  أن

 أخالقي  وظيف  يحمل ال فالشعر ب ، تت يا ال   الشكل أو خلف  الكامن المعن  ولي  القول، بني 

 بنائ  ف  يالم  فني ، جمالي  حاج  الشعر أيديولوجي ، تعليمي  أو تبليغي ، ميم  أو محدد ،

 األشيا ، تفاصيل ف  لالستغرا  اإلنسان حاجات عن التعبير ف  األساسي  وظيفت  دائمًا، المتغير

 مستحدث، شكل  ات قصيد ً  الشاعر يكت  أن الحداث  فليستع  الموجودات جوار عن والكش 

  لك  فو  وا . في  ووريق  نظر وريق  إنيا وعقلي ، موق  الحداث  بل الماض ، يعرف  ل  شكل

  .المجيول واحتضان والمغامر ، الكش ،: الحداث  مستل مات بكل قبول إنيا ومعانا ، ممارس  وقبل 

 مع وتعامل  الشعري  بدايات  من  المتكامل لمشروع  عمي  وع  إل  أدوني  قرا   تحتا 

 ف  عميق   اتبقرا متشبعاً  كان الحداث  عال  ولو  قبل أن  يبدو إ  العرب ، والشعر العرب ، التراث

 وياتيا ف  تشتمل مجلدات ثالث  المثال سبيل عل  فل  منشورات ، خالل من يتض  وا ا التراث،

 بدراس   للدكتورا  ب وروحت  أدوني  انشغل ث  ومن ، 1القدي  العرب  الشعر من اختيارات عل 

 مع واالختال   المغاير  صعيد عل  النقد، عال  ف  ثور  ت ال وما حينيا ف  أحدثت شائك  مسائل

 العرب ، الشعر لمسير  إضاف  العرب ، النقد  الفكر مناقش  عل  أوروحت  انصبت الماض ، فقد

 .أخرى جي  من والشعر جي  من النقد أصابت الت  التحوالت حيث من

 متشع  ألن  خاص، وع  إل  سل  كما تحتا ، وقرا ت  أدوني  حداث  تتبع إن

 ال وتراثات واحد ، حداث  ال حداثات يعيش وك ن  متداخل ، ثقافات من ويتشر  والرؤى، المرجعيات

 ولي ا قرا ات ، ف  أخرى إل   ار  من كالفراش  يتنقل وأن  سيما ال التعبير، جا  إن واحد، تراث

 إل  مدعو ألنك تتيي ، أن يعن  أدوني  تقرأ أنع  للحداث  أيضا ومنظر حديث، ناقد عن  يقول

                                                           
  . 4822، بيروت، المكتب  المصري ،ديوان الشعر العربيادوني ،  1
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 ف  أنفاسك تشد والحص ، وربما الجمر فو  تركض النيوض، ربما ف  تشارك سو  جديد، وق 

 اإلقبال، ف  وكل الت و  وكل الحضور، بكل موال  جديد، أنت أف  إل  لتدخل مفتوح فضا 

 أن ويج  الكلمات، من أنماواً  وسترم  تمش ، وأنت أصناما ستحو  للقصيد ، جليل بي  احتفال

 . 1عللحداث  تتج 

 بالتال  وراح األصل، موونيا ف  ا  كما الحداث  وع  من تمكن ي أدون أن إل  نخلص

 بحيث والشعرا  الكتا  من كثيرا أغرت درج  إل  العرب ، العال  ف  ويسوقيا لمعوياتيا، ينظر

 غالبيتيا مرجعيات من العرب ، العال  ف  الفت  وشعري  نقدي  ظاار  بآرائ  وشكل درب ، عل  سلكوا

 .ومعانييا ث الحدا لدالالت تستند

الغربي  ف   بنسختيا ومن انا يتبين صراح  الدور ال   أّدت  مجل  شعر ف  نشر الحداث 

الوون العرب  دون مراعا  للبيئ  العربي  ، فجا  صوتيا غريبا قوبل بالرفض والنب   ع واك ا مثلت 

ل  تراث  أو مجل  شعر دور المنش  ال دور الثائر ، ودور الخار  ال دور الوليع  المنتم  إ

و البان  ، وظلت ويل  حياتيا القصير  تقد  تنويعات عل  ا   األنغا   ، فبدت ك نيا مؤس  أال

ف  األد  العرب  الحديث  ،وانحصر ت ثيراا ف   مجل  جالي  أجنبي  أكثر مما بدت صوتا وليعياً 

 .2حلقات ضيق  مقفل  مكبوت  ك نما اناك )مشكل  ( بينيا وبين الجميور ع 

 

 

 
                                                           

 . 461 ،ص4891، بيروت، دار الحقائ ، جدل الحداثة في الشعرخنس  ، وفي  ،  1
 . 401، ص  قضايا الشعر الحديثجياد ، فاضل ،  2
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 الفصل الثالث

في قصيدة عمر عناز : دراسة فنية لحداثة  حداثيةمالمح 

  رؤياال

از رؤياحداثة ال
ّ
 في شعر عمر عن
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 الفصل الثالث       

 في قصيدة عمر عناز  حداثيةمالمح 

 رؤيا الدراسة فنية لحداثة 

ازحداثة ال
ّ
 رؤيا في شعر عمر عن

 إ  ، نعالم إل  تعدا  بل ،الشعر بني  حدود عند يق  ول  ،العرب  الشعر ف  التجديد استمر  

 تعبير و جديد  إبداعي  موج  عن يعبر ال  ع رؤياال شعرع يدع  جديد شعر السيا  ا ا ف  ظير

 الحقائ  إل  فييا يستند وال  اويتيا من عصر  قضايا يقرأ ال   الشاعر برؤي  يرتبو خاص

 العال  من جديد موق  تشكيل ف  التخييلي  قدرات  و  واقات يوظ  بل ،النا  بين علييا المتعار 

 والمحدود ،بالخيال والواقع ،باألسوور  الرم  في  يمت   جديد عال  ونسج وخل  ،واألشيا 

 درج  إل  يصل م لو  غير تعبير إل  القول ف  الفن أو الصناع  تتجاو  لغ  عبر ،بالالنيائ 

 الباون إل  المحسو  الظاار يتجاو  للعال  ن جداً و   شعر  التقاو ا  رؤياالف. والتعقيد الغموض

 من بالعديد توح  إنساني  تجرب  إل  يستند إبدا  خل  أجل من ،حقيقتيا و األشيا  جوار حيث

 .1 ب سر  والكون والوبيع  ال ات عن العميق  الدالالت

يوحداا مع الغي ،  بصير  تختر  عوال  الحج  واألستار، وتستبق  من الحل  ثرا  داللياً  رؤياالف

وا  تضر  بج وراا بعيدًا عن رؤي  البصر، أو رؤي  الواقع السوحي ، واقع الح  والعاد  ومنو  

                                                           
ار الوفا  لدنيا الوباع  و ، دراس  جمالي  ، د في نقد الشعر العربي المعاصرضان ، انظر ، الصباغ ، رم 1

 . 99- 92، ص  4889، النشر
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العقل، وتتجاو   فيما او قائ  ورا   ف  العال  الحقيق ، في  حل  يرفض التجان  مع العقل، غن  

 . 1بغموض  ال بمنوق ، يكش  عما او خف  ورا  الواقع 

يت ثر  فيومن الوجود والحيا  بكاف  جوانبيا وقيميا، ل لك   وفكر  ف  موق  األدي  فتتمثل أّما الرؤي 

بالمحيو االجتماع  ال   يعيش في ، وا ا الت ثر ي خ  أشكااًل متعدد ، فقد يكون عل  ايئ  تكيي  

فكار أو انسجا  بين األدي  والواقع، وقد ي خ  شكل الرفض أو التمرد، وقد يصب  تركيبًا من األ

 الت  صادفيا األدي  ف  واقع  المجتمع .

الموضوعات الت  تناوليا ف   الشعري  عند الشاعر ع عمر عنا  ع من خالل رؤياالوقد تمثلت 

 ، وا  :شعر 

 . واألزمة االقتصاديةالشعرية للواق  العربي  رؤياال-

 .إنسانية   االغتراب بوصفه ظاهرة  رؤيا - 

 . لمرأةل رؤيته -

 . االقتصادية واألزمة العربي للواق  الشعرية رؤياال  أواًل  -

ي  تعك  الوضع إن المت مل ف  قصائد عمر عّنا  يجداا ف  جواراا العا  ثقافي  فكري  اجتماع

تصوير  إل  وييد  من خالليا ،ف  معظميا تحمل خالص  واقع  ال   يعيش  و  ،الراان لواقع  

ومن الجان  اإلبداع  ف  قصائد  يتبين لنا   ،ت أمنيات ولو كان ل  يجاد حلولإواقع  ومحاولت  

واو يظير من خالل عملي  رصد دقيق  لما يواجي  ا ا  ،انشغال  غير المحدود بالواقع العرب  

                                                           
، 4، و قضايا النقد والحداثة  دراسة في التجربة النقدية لمجلة "شعر" اللبنانيةأبو سي ، ساند  سال  ،  1

 11-10 ، ص 6001المؤسس  العربي  للدراسات والنشر، بيروت، 
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ولي ا نجد  يتوق  عند ا   األ م  مجليا أبعاداا  ،الواقع من أ م  اقتصادي  تكاد تضي  بكيان  

 : ( )تصدعات في مرايا الذاكرةيدت  : المختلف  عل  نحو ما نجد  ف  قص

 ثم أمضي..." 

 بهمة في دروب م  

 متَ الص   أجرل  

 بضوء الكلمة

 أتهجا لغة العمر الذي 

 همَ دَ  مرآةٍ  أيقظوا في كلِّ 

 جاعَ  ر  م  ع  

 ولكن عندما وجد اللقمة

 1"  هلم يلق فم

بالدرو  المبيم   فيو   م  الواقع العربيالمتمثلألصور  رم ي  بدايتيا من تتناول القصيد      

عل  أجوا   مالمح  تييمن يعان  حال  من االنعدا  تجعل  ف  حال  أشب  بالنائ  ال   يرى كابوساً 

وسب  ا   األ م  او ، (  لقم /جو / د أيقظوا /مبيم  ،اللغو  : ) معجم كما يظير ف   القصيد ،

،  وي انتيج  لي   الحال  الم ساألمر ال   أوصليا بال -ويرم  إلييا الشاعر بالجو  –الفقر 

                                                           
 . 44ص ، خجاًل يتعرق البرتقال ،عمر  ،عنا  1
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وبخاّص  ما يحدث  من مفارق  تتمثل ف  أن  بعد أن عان  إليجاد اللقم  ، ل  يل  فم ! ث  يتابع 

 :  الشاعر رس  صور  لواقع  المعيش ، فيقول

  صرصر   ريح   بدمي تعصف  " 

 ها بعض صهيل الجمجمة صوت  

 أعشب التأريخ في ذاكرتي

 ةمَ تَ العَ  سؤالَ  رت  فتسو  

 ىمدم   هو تأريخ  

 همَ ق  ي ر  من   األوهام   ة  ذئب مزقت  

 ة الوقت فتداعت جث  

 1"  كما تتداعى الفكرة المنهزمة

 ،فقد وصل الحال إل  الموت  ،لعل صور  الواقع ال   يعيش  انا أصب  أكثر وضوحا       

لق  اللو  عل  وي ن فجعل الشاعر ي كر عبارات األل  ال   وصلوا إلي  نتيج  الفقر ال   يعيشو 

 . ر، وقد شبي  بالجث  اليامد  ، للدالل  عل  ديموم  الحال الت  يعيشيا دون تغيُّ ال من 

أعما  ف  ل لك نجد  يغوص  ،ويبدو الشاعر انا عل  وع  تا  بترد  واقع  ال   يعيش        

وض  لنا ما تعرض فنجد  ف  مقاوع ا   القصيد  ي ،الواقع مستكشفا أبعاد  الم سوي  بكل تجلياتيا 

 : يقول ف  قصيدت   عنجد  قد تعرض او نفس  أل م  داخلي  أشد حد  وعمقاعواقع  من أ م  
                                                           

 41ص ،عمر : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عنا  1
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 الموت   زمن  " 

 الذي يركض في أعين الجوعى

 ليروي نهمه

 ممسك بي

 ، عالق في  

 الموت أنا سادن  

 ةمَ زَ األَ  بكهف  

 هنا في جسدي التواريخ  

 ة  ث  ج  

 ة  تَ ي  مَ 

 1"  ةمَ ط  حَ ن  م  

إ ا  أنمو   عن حال الواقع يتجسد بشخص الشاعر نفس  كدليل لنا عل  الواقع بنحن انا       

وعل  الرغ  مما  ،إنسان او )جث ...ميت ...منحوم (  فيو مغتر  عن  ات  ووجود   ،ال   يعيش  

يبدي  ف  مفتت  ا   القصيد  من محاول  إلظيار قوت  تجا  أ م  الواقع )أجرح الصمت / ك  

 ،فإن  يستشعر ثاني  ضعف  وتالش  سمات  اإلنساني  ليصب  جث  ميت   ، رعت مع الري (تصا
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ما  نَ لكن ا   القو  سرعا ،ت  وصالبت  وك ن  يصور لنا أن  عاش لفتر  كجث  لكن ل  يمت لشد

و لك نتيج  عد  قدرت   ،تالشت أما  ا ا الواقع الصع  لتموت الجث  حت  أصبحت منحوم  

 . المعيشيت  ووجود  بتغيير الواقع عل  تحقي  او 

وتكش  لنا األسور الشعري  عن المفارق  الوجودي  الت  يح  بيا الشاعر : فيو من  

جي  يفت  عيني  عل  الوجود فيرى كل ش   حول  يضج بالحيوي  والفاعلي  ألن  أدرك  ات  وحدد 

ب شباح االغترا  توارد   حّ  يو  ، عاج اً  ف  حين يظل قابعا ف  ظلمات دارت  مستوحشاً  ،وجيت  

 .من كل صو  

ول ا تظل  ،إن ما تعاني  ال ات نابع ف  عد  قدرتيا عل  تحقي  خصوصيتيا اإلبداعي   

 تجربتيا راين  تغيير الواقع :

َمة"  رذ   إنني أكره هذي الش 

 فلتسموني شعوبيا

 لقد باَض في القلب  غراب المشأمة

 في دمي منذ عشرين اشتعاالً 

 ق  وأنا ألع

 مةاألوس   نَ يط

 ياع المرِّ الض   إنه عصر  
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 1" هم أمَ ة من رح  الحر   إذ تولد  

بل إن ج ور  تمتد  ،عل  الواقع ال   يعيش  الشاعر  وارئاً  غيا  العدل من   من لي  أمراً إّن      

وعلي  يغدو الماض  والحاضر وجيين لصور   ،بعصر الضيا  المر  م  العصر ال   أسمالتال

يشتعل دم  عل  ما يجد  من  اً فمن  عشرين عام، و يكر  من أوصلي  لي ا الواقع المر في ،واحد 

 . مآ   

وا  ا كان الشاعر قد انشغل فيما سب  بالكش  عن وبيع  الواقع ال   يعيش  وأ مت        

 .أكبر بمحاول  تجاو    االقتصادي  فإننا نلحظ لدي  ااتماماً 

  عّنا  عل  المستوى التنظير  وك لك اإلبداع  كما ولعل ااج  التجاو  يلخص لنا مشرو  

الم ساوي  للواقع  رؤياال ،في  تتمحور حول فكر  م دوج  ، يتعر  البرتقال(  خجالً ) قصائدتورح  

 ووري  إخراجيا إل  نيض  شامل  من ناحي  أخرى : ،العرب  وتخلف  من ناحي  

  من قلقٍ  طاحونة  "

 ه  مَ دَ فيها عَ  اإلنسان   يلعق  

 حن في عام الخراب األلفن

 ال تقترل لي لغة محتشمة

                                                           
  41ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا 1



63 
 

 ني كي أنزف الرولَ خل  

  كما تنزف الظلماء  

 1"  ةمَ تَ لون العَ 

وتنوو  ا   الحال  للواقع الراان عل  الح  الم ساو  ال   يستشعر  الشاعر وما صاحب        

لي ا  ،رت  عل  الواقعمن إحسا  عمي  باالغترا  نتيج  ما يتعرض إلي  من لو  من المجتمع لثو 

ا ا القل  يجعل  ف  حال  ال  ،شب  العال  بواحون  من قل  ال أكثر لي  فييا راح  وال وم نين  

 .فيو يريد أن يكون المجتمع مثل  للتغيير  ،يحسد علييا 

الشاعر ف  المقابل يفكر  فإن ،وعل  الرغ  من ا   االستجاب  السلبي  من ور  المجتمع  

فيو ال يريد أن  ، ن ليصي  من الواقع المر ال   يعيشو س  من أجل اآلخرين لتخبنف ضحي بالت

امال أن يحق  ما  ،يقترحوا علي  لغ  محتشم  بل يريد أن ين   الروح كن   الظلما  لون العتم  

 يرنو إلي  :

  شاعر  " 

 يطل  من بيبونةٍ 

 صبحٍ  كل  

 همَ ل  ناغي ح  لي  

 مشمش   في أهدابه   َش عر   شاعر  

                                                           
  41ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا  1
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 ه مَ ج  نسَ م   ه  ن  أغصا

 في ال قلبه   ق األبياتَ عل  

 حزنٍ  ورمى في بئر  

 1" همَ لَ قَ 

ا او إال شاعر مع  قل  فم ،يحاول الشاعر أن يبران لنا أن  ضعي  ف  تغيير الواقع وحد       

فكلما اقتر   ،لكن بعد ما وجد  من المجتمع رم  قلم  ف  بئر ح ن  ، مل التغيير بيكت  في  

 لحظ  شب  مستحيل  .وجداا الت  يوم  إلييا الشاعر  التحولللحظ  

  النفس  والروح  ال   يعاني  وا ا النمو الحداث  ال   يقدم  ع عمر عّنا  ع أقر  إل  صور  الت  ّ 

الفرد ، واو يشب  ما أسما  أحد الباحثين ع النمو الع اب  ع نسب  إل  الع ا  ال   او الجوار ف  

و قري  من النمو التراجيد  ؛ ألن  يقّد  صور  سلبي  للواقع االجتماع  ، مفيو  المعّ   جماليا وا

 .2أ  يدينُ  جماليًا وايديولوجّيا ع 

  إنسانية   ظاهرةً بوصفه الغتراب ا  رؤيا ثانياً  -     

 موون مفارق  ،بعد األرض قدما  وو ت أن من  اإلنسان مال مات من باالغترا  الشعور ظل   

 كانت الت  األ مات ظليا وف  معيا نش ت األول  المجتمعات تكونت أن  فمن األول، خلق 

 حج  وف  عل  وواجييا الفرد، منيا عان  االغترا  من أنوا  عن -بآخر أو بشكل- تتمخض

                                                           
 42ص ،خجاًل يتعر  البرتقال ديوان :  ،عمر  ،عنا  1
، دمش  ، اتحاد الكتا    وعي الحداثة ، دراسات جمالية في الحداثة الشعريةانظر : كلي  ، سعد الدين ،  2

 . 411، ص   4882العر  ، 
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 االنع ال إل  ب  تفض  قد مثلما والعصيان، التمرد إل  تقود  فقد والروحي ، العادي  واقات 

  . 1ال ات عل  فا واالنك الحيا  عن واالنقوا 

 تتبعيا يمكنعاألبعاد، متعدد  إنساني  ظاار  كون  باالغترا  االتجااات شت  من الدارسون ات ا قدو 

 تكون ، وقد 2(االغترا  حاالت عنيا تنتج كثير  اسبا  ال  ترجع البدائ  المجتمع ظيور من ُ 

 سب  واو  مان  سب  او مكان، ال  مكان من وأ بلد ال  بلد من االنتقال ع مكاني  سبا األ

 ف  بغربت ِ  الشاعر يشعر حين دين  بسب  و،أ والثقافي  واالجتماعي  السياسي  حوالاأل اضورا 

 ومجال حدت  وت داد .3الُدنيا ع ا  ِ  ف  غربتي  عن يتحدثون ال ين والمتصوف  كال ااد الوجود ا ا

 الفرد إن. ووجودًيا واجتماعًيا نفسًيا غترا باال للشعور المييئ  واألسبا  العوامل توافرت كلما انتشار 

 نفس  يجد  ات  يحق  أن يستويع وال وعضوًيا، واجتماعًيا نفسًيا النواح ، جميع من يغتر  حين

 لكونيا األامي  بالغ  قضي  االغترا  اعتبار يمكن ل لك. والوجود  التصور  محيو  عن منع ال

 من البد عمر عنا  شعر ف  االغترا  مفيو  ل ع وللوقو  المعاصر، اإلنسان أ مات من أ م 

 . االغترا  مفيو  التعر  عل 

                                                           
 . 6،  6001،  4، مج  64، مجل  عال  الفكر ، الكويت ،   االغتراب في شعر أحمد مطرياسين ، معت  ،  1
(، مجل  ابحاث البصر  )العلو  االنساني (، طبيعة االغتراب لبعض النصوم )قديمًا وحديثاً ااي  ، ربيع ، إبر  2

 .401، 6044(، 1العدد)
، صفا  للوباع  والنشر ، دمش  ، الغربة في الشعر األندلسي )عقب سقوط الخالفة ( دعدور ، أشر  عل  ،  3

 . 9 – 2ص 
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:  وقيل،  1ع النا  عن والتنح  ال اا  معن  عل  لتدلع   ف  معنااا اللغو  (َغُر ُ ) كلم  وردت

 .2الشم  ع  غرو  البا  ا ا ومن الدار غري  ُيقال الوون عن الُبعد الغرب ع 

 يمكن بل وبيعت  من فيوع  باإلنسان التصاقاً  المفااي  أكثر من غترا اال أنويرى بعض الباحثين 

 ألن   لك اخر إل  مجتمع ومن اخر إل  إنسان من يختل  األساسي  دوافع  من دافع ن إ القول

 من يحتوي  وما العصر وبوبيع  ومؤسسات أنظم  من يحكم  وما وبالمجتمع صاحب  بوبيع  يتلون

  .3ع  ومعار  وأعرا  قي 

 كل  وا اع  والبعد واالنفصال بالغرب  يح  ل لك المجتمع ف  وو ن  قيمت  يفقد المغتر  اإلنسان نإ

 4ع  الدائم  والمعانا  الغرب  إل  والمؤدي  والعام  الشخصي  واألسبا  المادي  الظرو  عن ناتج

 فكري و  واجتماعي  سياسي  أ مات من المعاصر باإلنسان المحيو  الظرو  أن شك دون فمن

 .أنواع  شت  ف  باالغترا  اإلحسا  وتعم  بار   معانات  وتجعل في  تؤثر وأخالقي 

             تظير لنا بشكل أوض  ف  إواراا الفرد  عند ع عمر عنا  ع  لعل تجرب  االغترا  و  

وتكش  لنا معاين  عنا  للواقع اإلنسان  الشامل عن ظيور أ م  وجودي  حاد  تكش   ، الوجود 

وا   األ م  ف  جواراا  ،وأبعاداا ال اتي  والجماعي   ،لنا قصيد  )موج  من صييل( عن وبيعتيا 

الدالل  ال   يشير إل  ناجم  عن غيا  القي  الروحي  األصيل  وا  المتمثل  ف  رم  )كنا( 

                                                           
بيروت للوباع  والنشر ، ماد  )غر  ( ،   4812دار صادر،  ،لسان العرب انظر : ابن منظور ، ينظر: 1

40/19-18. 
  .1/164اا: 4101، ، تحقي  وضبو عبدالسال  اارون، معجم مقاييس اللغةابو الحسن احمد بن فار   كريا ،  2
 4892، ، دار الشؤون العام  ، بغداد ، العرا  االغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي جاس  ، ع ي  السيد ،  3

 .40.  ص
 . 44، ص المرج  السابق جاس  ، ع ي  السيد ،  4
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لقي  ف  ضو   لك تبدأ القصيد   بإثار  حشد من ال كريات الت  كانت تحمل ا ،ال ماني  الماضي  

 الروحي  الجميل  حت  أصبحت فيما بعد أحال  ظم ى  :

 هلؤج  م   مأى أغانٍ نا الظ  ألحالم  " 

 وأعمارنا تفنى 

  ارتقاباً 

 هوأسئل

 الشوق   )م(  ناوأنفاس  

 تغتال نفسها

 هلرت  وتنثر للريح الحكايا الم  

 ت  عر  تَ  غيمةٍ   من أجل   ا نذرنا الوقتَ ن  وك  

 دمعتان فضاءت  

 ةلً نب  س  وَ 
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 ان  ك  وَ 

 ان  ك  وَ 

 ةً و  مس ك  الش   ت  نحَ نَ 

 1" لةفَ ق  ل م  الظِّ ع ذرية إلى مدن 

  عن ا   القي  لّ تنشغل برس  صور  الواقع بعدما تخات ليسرعان ما تتجاو  القصيد  ا   ال كر   

كل  لك بسب  تلك  ، ليضيع الحقيق  ودربيا وييي  ف  بحر ال يعر  ل  شاوئ ،األصيل  الجميل  

فتتشكل عند  أ م  وجودي  حاد  تظير من خالل ثنائي  الواقع والخيال  ،الت  تلف  ال كريات 

 المتمثل  ف  الحقيق  /ال كريات :

  الحقيقة   على درب   أضاعَ " 

 ، هلَ أرج  

 واطئٍ شَ  ي  دري ألَ ال يَ ..فَ امَ هَ وَ 

 ةلَ نم  أَ  القصيدة   وهام  ر أَ ي  س  ت  

 نالكَ ه  

 َتلفُّه   الذكريات   حيث  

 وط الماءيخ   يث  حَ وَ 
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 لهدوَ جَ  ل  ز  غ  تَ 

 ه  المنافي تلوك   احتضارات   وحيث  

 1"  على أخرى المسافات   لينسى

واو يمثل الماض  بقيم  الروحي  ، عالمين متناقضين : عال  ال كريات  يرس  لنافعنا      

 كريات خص  نستشعر في  الحيوي  والفاعلي  من خالل  كر بعض تلك ال واو عال  ثر    ،الجميل 

ويقابل  عال  الحقيق  )الواقع( ال   يمثل الحاضر ال   أضا  في  تلك ال كريات ليصير  الجميل ،

 ف  بحر بال شواوئ :

 ه  نفس   عن حال   األشياءَ  م  ستفه  يَ وَ "  

 يه  من عينَ  الذَ  وقد  

 ه  لَ دَ ر  خَ  في ظلِّ 

 ة  ب  ج   عر  يناجي اهلل من قَ  ورالَ 

 بآالف القلوب المؤجلة جُّ ض  تَ 

 يطوف الهم وسط نفوسنالماذا 

 ه ؟لَ نز  ويبني على رمل العذابات مَ 

 بعضه أحالمَ  البعض   لماذا يهدُّ 

                                                           
 80ص ،خجاًل يتعرق البرتقال ديوان :  ،عمر  ،عنا  1



71 
 

 ويعمل في حقل الصباحات  

 ؟ه  لَ جَ ن  م  

 ؟راً لماذا تصير األمنيات عواه  

  1" لةعض  م   ب  ويصبح محض الهمس في الح  

فيو مسكون بفكر  ال من  ،بتخبوات  أو بتناقضات   الواقع اإلنسان  حيرُ يُ  اً من الواض  أن عنا      

 ،ر  عيشكل أحد المالم  األساسي  ف  ش ولعل ا ا اإلحسا  ،الماض  والحاضر إل  أبعد حد 

لمنا المعاصر واو ف  موقف  من ال من يجمع بين ضدين أوليما : الوابع الروح  السلب  لعا

عّنا  عل   يتكئول لك ل   ، كر  ف  كل لحظ  يجاب  للعال  القدي  ال   يستوثانييما الوابع اإل

فيو  .  و كريات  إال رغب  ف  عرض الحاضر وحقيق  فقر  الروح  ليكون دافعا لتجاو   دالماالعال  

 عن بعض تلك القي  الروحي  الت  كانت ف  الماض  واآلن يفتقداا . يكثر التساؤل

إ ا كان ف ،د  ضر ف  تجرب  اغترابي  موحّ سرعان ما يوحد بين الماض  والحا اً عل  أن عنا       

 ،المقوع الساب  يؤكد عل  غيا  القي  الروحي  عن الحيا  المعاصر  و لك بورح  األسئل  عنيا

 فإن ا   التجرب  ليست وارئ  عل  الواقع اإلنسان   ،األمر ال   أدى إل  شيو  تجرب  االغترا  
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المتشابك  لتتصل بتجرب  اإلنسان عبر كل  وتمتد خيوويا ،المعاصر في  موغل  ف  القد  

 :. يقول  العصور 

 لة  مؤج   ألحالمنا الظمأى أغانٍ " 

 ها الوقت  ن  م   كلَ آت

 في َصدر  م زَوله

 ر  كُّ ذَ ن تَ م   مرةً ؤانا خَ ر   احت  سَ وَ 

 انيإلبريقها العَ 

 لةكح  م   فون  ج  

 وبعثرنا في رحلة الحزن هاجس  

 1"  لصلهدَ على وجه المرايا الم   لظل  

حيث يتعرض اإلنسان إل  ، ف  المقوع إشار  واضح  إل  االغترا  ب بعاد  اإلنساني  الشامل      

يتمنااا ويعيش رحل   اً استال   ات  وحريت  الفردي  بضيا   كريات  وتغير ال من لتصير أحالم

 .ح ن
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لتجرب  اإلنساني  وصيرورتيا لل من تقو  ف  جواراا عل  االعتقاد بوحد  ا ععّنا الشاعر عإن رؤي   

نجد  يقو   من انا .وف   لك تصب  ال كريات بالنسب  إلي  سير  اغترا  اإلنسان  ،التاريخي  

 نجا ات اإلنسان وانتصارات ،إليسرد لنا الحقائ  الم لوف  حول بالغوص العمي  ف  ثنايا الماض  ال 

 بل ليبين لنا عن رحل  الماض  الت  رافقت  :

 أقول " 

 خاطري قد أعيا التوجس  و 

 لةقصَ انتظاري النتظاري م   وصارَ 

  يس  وغاض الدم القد  

 رى وانطفأ السُّ 

 هَتلقمَ  الموت   رأى في أعين   وكل  

 هاسر   إزميلَ  األقدار   ر  متى تكس  

زن  القديم    ل ت نهي للح 

 م سل َسله

 1ة  " َفها إن قلبي قد َترامت ه  َصبو 
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  الماض  إل  الحاضر ليستفي  مت  الخالص ليبر  لنا صور  واك ا يعود الشاعر من  اكر      

 االغترا  ال   يوغ  عل  الحيا  المعاصر  .

 جديداً  ف  المراياع يوظ  الشاعر فكر  الموت من أجل الوون توظيفاً  روف  قصيدت  عللمكر        

الرومانسي  ف   رؤياالب لك تجاو   ،وك ن  حل  جميل ي خ ك من الحيا  وأنت فرح مسرور  بارعاً 

وضحي  معا حيث يمنحيا أبعادا جديد  من خالل شحنيا  ومدافعاً  نظرتيا للشاعر بوصف  مصلحاً 

 رؤياالومع  لك فإن ا    ،شعري  وفني  جديد   اوديني  ونما   تضحي  ف  إوار رؤيب بعاد وجودي  

للشاعر  ا  داخل حسإوتظل مجرد  انسحابي تكتس  بمالم  رومانسي   –من الناحي  العملي   –

 وفاعلي  : أكثر ت ثيراً   وا ا من ش ن  يستدع  رؤي

 قات  الخاف   دتكَ فَ "  

  نزف   ن  ه  وَ 

 ف  ت  ودونك كل ما نهواه حَ 

 ز  ر  الشهداء ح   وحولك أنفس  

 األولياء   ودم   

 كشف   وذاكَ 
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 كَ اف  فَ ض  

 ىدَ والن  

ش   الل  ع   1" قٍ وظ 

فن   الخافقات لي   ،تختل  عن الموت لسب  اخر الشاعر انا للموت من أجل الوون  ارؤيف    

 لعد  مستويات لغوي  ، كما ف  قول : لوون ويؤكد لنا الشاعر  لك ل ا ً فد اً مؤلم

 مامأجل أنت األَ 

  ت  إذا ادلهمَ  

 ورواَد كل هذي األرض خل ف

 فقف بين الوصول إليك دهراً 

 –وبينك  -

 كي يضيَء اللول حرف

 ففي قاموس أحرفك المند ى

 " م  حضارة الفنجان ضيف ..يش
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 " إلى قول الشاعر عمر عناز "

 ىيا أيها الوطن المفد  " 

 سأصرخ  

 فل  صرختي والنار ح  

 ألهلي الراية الشماء

 نذرت عقال رأسي 

 مهما تشامخ فوق هذي األرض حيف

 ألن ه م و

َ َنَحلت  ج سوم   ن   وا 

ن  َشهقت برعشتها األكف  وا 

وا ل وه نٍ   فال واهلل َلن َيغض 

ف    َفعزمهمو على اآلفاق  َعص 

 أَلجل همو

ز ي  َوه م )يشماغ ( ع 

قاَل رأسي   َنذرت  ع 
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 وهو َسق ف  

 1ألجلك ...للتراب 

   لمرأةل  رؤيته ثالثاً 

إ  نلحظ أنيا كانت حاضر   ،من خالل تتبعنا لتوور تجرب  عنا  نلحظ تفاوتا ف  حضور المرأ  

حضور الوون ، وك ن الوون يتعر  البرتقال( نلحظ  خجالً )ف  حين ف   ،( جداً ف  ديوان  )أحمر 

 . والمرأ  كلييما يشكالن وجييين ، إن ل  نقل رم ين ، لرؤيا واحد  

ومن خالل قصيدت  )أ رار( يتض  لنا أن الشاعر يجعل من المرأ  رم ا يستند إلي  ف  تقرب  وحب  

ل لك يشب   ،لح  والعوا  والحنان فالمرأ  انا ا  تلك الصور  الت  عرفت بيا بالتدلل وا ،لوون  

كل ش     الت  تقد األنث  الحنوناأل  بل ا   ،جنسي  عالق  لوون باأل  لي  ك نث  يرتبو بيا ال

 : مجبول  بالحّ  والعوا دون مقابل سوى أنيا 

 سنجيء  "  

 ت  التي شرقَ  بالكأس   يقسم   حين الكرم  

 واسهد   من  ب  

 بطفولةٍ 

 هاآللئ   دٍ ق  ع  

 تنتضد   القلب   نبض      من وق  
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 شونا توشو   على وجلٍ  كانت  

 أن ننطفي 

 ق د  فالليل مت  

 أن نفتح األزرار

  لٍ هَ في مَ 

  بصوتها أحد   كي ال يحس  

 فينا هأمواج لكننا والشوق نافرة  

 د  بَ وال زَ 

 ضيغ  ت  

 فأبسم  

 هاثم أحضن  

 فتقول لي  

 إياك يا ولد  

 إياك أن تلقي يديك على مدني

 د  للئال يسقط البَ 
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 ني لكن  

 كنت ارتخيت على هضباتها

 1"  د  والليل منعق  

  يستغيث الشاعر انا بالمرأ  ليجعليا منبع الحنان ال   يفتقد  ويرجو  من بلد  الت  تعان  والت    

كوفل مع أن  مدرك للخور  تعامل ُ  )يا ولد( وك نيا ما  التا لتخاوب  ب ،استلق  عل  اضابيا 

 .المحيو بيا 

بالنسب  لاعّنا  جمياًل يسع  إل  تحقيق ، في  تدُخُل كعنصِر فعَّال ف  حلمًا المرأ  ا الت م         

 .  قصائد  عبر الحال  الصوفي  القائم  بين  وبين عناصر الخار  

َوَرٌ  ف  حوار، يبادليا الشاعر امَّ ، وأح اَنُ  وي س ، وف   لك تووٌُّر إيجاب  ربما تكون فا عالمرأُ  

شاعر، أقصُد معامل  المرأ  كندٍّ يحاور  ويحترم ، وعل  الرغ  من أن الح  او كل ش   لصال  ال

بالنسب  للشاعر وأن الح  او البا  الباق  للشعر بالنسب  للشاعر أيضًا، عل  الرغ  من  لك كل ، 

س  يشوبيا ش   ما ، ربما كان إحسا ْحَدُت  انا تعن  أّن عالقت  مع المرأ  و و ، فالشاعر وحيٌد 

 :)نخب أخير( بعنوان  يقول عّنا  ف  قصيد ، بالفراغ الداخل  ، ألنيا معادل موضوع  للوون 

 البعيد   الجرف   هي حرقة  "  

 إليك ني جسراً مد  تَ 

  اً وما أزال مؤرق
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 ما بين أن أرفو  الجرال بدمعةٍ 

 وأظل قدام اشتعالي مطرقاً 

 متشظياً 

 أوقدت ألف مجرة 

 لصنوبر الميالد كي يتأنقا

 خضبت  أجفان النهار بدفقةٍ و 

 من الورٍد ،

 1حل قا والسنونو 

ف  البدِ  ينوو  الع ا  عل  الشعور بالفراغ وبالعدمي  )حرق  الجر (، وا ا الشعور يضع األنث  

كمعادل  فّعال ف  مواجي  عملي  انيدا  ال ات وتراجعيا عن فعل الحرك  والنشاو )تمدن  جسرا 

 إليك(.

الت  َسَبَقْت نقوَ  االنعوا  باتجا  العدمي  لشاعر حالَ  االستقرار الماضي ابعد  لك يعرض      

 (، إيحاً  ب ن انالك صورَ  أمان واومئنان وتوا ن  مع المحيو كانت اً فقد كانت ل  )وما أ ال مؤرق
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موجود  ، إال أّن وجود ماضي  يوح  ب ن الحال  تغيََّرْت وتبدَّلْت من الوضع اآلمن إل  الوضع 

 :ب ّ  نو   من األمان  لمخي  ، ال   ال يشعرا

 هي يا سنونو.." 

 منذ نهرين ابتدت كل المواسم في دماي

 قا تحر  

 أذبن شمس قصائدي األمنيات  

  فأناملي ذهب  

 قىوذاكرتي ل  

 .. يا سنونو هي  

 ة  واألماني جم  

 وأنا هنا موتي بموتين التقى

 وفكرة الحب التي 

 1ذاكرتي لها كي تبرقا أشعلت  

وما لبثت أن تغيََّرت تلك الصور  ،ويتوال  الحديث عن ال كريات بصور  البيي  والجميل  

أيضًا، بل ماتت، حيث )أنامل   ا ( بصيغ  الجمع تشير ضمن سيا  النص إل  تعاظ  وَتَشعُِّ  
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تُبِرُ  مقدار ف، وك لك كان األمر ف  ) اكرت  لق (، )أشعلت  اكرت (،  وتشعبيا مصادر الي  

فإّنيا مجموع  الصور القاتم   اُت الفعل التخريب  الت  تعمل وي  ف  معَتَرِك الحيا ، ، لتفاؤل والحيا

 ف  ساح  الواقع مؤديً  إل   لك الموت )موت  بموتين التق (.

إن تلك الصور القاتم  بحاج  إل  فعل  جبار يعيد اإلشرا  إل  ساب  عيد ، لي ا أصرَّ الشاعر 

تجسيدًا ل لك الفعل )أشعلت  اكرت  ليا ك  تبرقا(، و لك كحال  مضاد  عل  وجود األنث  

تحرقا األمنيات حيث أ ابت ما يتمنا  ف  المستقبل ف  )األمنيات أ بن شم  قصائد (  اشتعال ،

او ان ياح وخلل ف  عمل )األنا( وانتقاٌل لل ات من التوا ن إل  اليو  الت  تفصليا عن معويات 

 لجميل .الحيا  بمظااراا ا
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 الفصل الرابع

 في قصيدة عمر عناز  حداثيةمالمح 

 التشكيلدراسة فنية لحداثة  

 المبحث األول

 الحداثة في اللغة الشعرية 

 اإلنسان ، الحضور وعت قد تنوع ،م نصي  لممارسات خالق  باعتباراا الشعري  اللغ 

 الخرو  او االن ياح كان وا ا .الدال يفو  المدلول غدا حت  والرم ، اإليحا  عل  القدر  وامتلكت

 سمات من وا ا األشيا  لغ  عن ويبتعد االن ياح، مفيو  يتجاو  اللغ  ا   انفجار فإن الم لو  عن

 .1 الشعري  الحداث 

 تتحول المدلوالت ا   كثير ، مدلوالت يحمل وعا  الحداث  را شع يد  عل الشعري  اللغ  أضحت لقد

 بل واحد، موضو  وال واحد معن  عل  تدل ال الحداث  ضو  ف  فالقصيد ،  ورمو  اراتإش إل 

 األنسا  من جمل  إلييا تشير الداللي  والنواتج تراواإلشا والرمو  اإليحا ات من مجموع  ا 

 . 2ع عضويا صفارات بينيا افيم صف راالمت والعالقات

                                                           
، دار المعرفي  لغة الشعر العربي الحديث مقوماته الفنية و طاقاتها اإلبداعية  ينظر  : الورق  ، سعيد  ، 1

 .400، ص  6001الجامعي  ، اسكندري  ، 
استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات واألصول والمفاهيم، تاوريريت، بشير ،  2

 .81ص 
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 عن تعبر جديد  لغ  خل  إل  يتوجيون جعلي  الشعري ، اللغ  ب امي  الحداث   راشع وع  إن

 وصارت يعيشونيا، الت  الجديد  التجرب  عن التعبير عن عاج   القديم  اللغ  وجدوا كوني  تجاربي 

 عن الكش  أن أدركواو ع  وظيف ال تلك خوور  المعاصرونرا  الشع أدرك حيث جديد  وظيف  للغ 

 ش  ، ف  المعقول من فلي  جديد ؛ لغ  عن الكش  بالضرور  يستتبع الحيا  ف  الجديد  الجوان 

 ليا تجرب  كل أن أيقنوا لقد جديد ، تجرب  عن القديم  اللغ  تعبر أن المنوق  غير من كان ربما بل

 .1ع  لغتيا

 كيان  مع واتحدت  لك تجاو ت إنما ومدلول، دال مجرد الحداث  الشاعر عند الكلم  تعد ل 

           ،  والوجود الحيا  او الشعر صار حت  وأحاسيس  مشاعر  عن تعبر وأصبحت ووجود ،

 وحافل  الووارئ صيغ ف  وموضوع  متحف   الحداث  لغ  را شع عند الشعري  اللغ  أصبحت اك اع

 التحد  عل  قائم  الدوا ، عل  ومستف   ومستنفر  ثائر  الصعيد ا ا عل  في  والتوقد، باإلن ار

 والمدرك الممكن مع تتواو  والرار االستق عل  تعتمد ال والتغميض، واإلييا  والمغامر  والنقض

 . 2ع  والم لو 

 لغ  الحداث  الشاعر يد عل  وأصبحت العصر، بروح تنبض أنيا الشعري  اللغ  سمات أا  من إن

 مختل  يحمل مفتوحا فضا  النص ويغدو الوجود مع تتحد ف   يري تعب بواقات تتمتع خالق ،

 ، ووجو  الحداث  ف  اللغ  كثير  ، وسنق  عند أربع  منيا ، وا  :والت ويالت الدالالت

 

                                                           
، دار العود  ودار الثقاف ، بيروت قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةإسماعيل، ع  الدين الشعر العرب  المعاصر،  1
 . 421، ص  4894لبنان ، –
عبيد  ، محمد صابر ، عضوي  األدا  الشعري ، فني  الوسائل وداللي  الوظائ  ف  القصيد  الجديد ، دار  2

 .  29، ص  6004األردن، عمان،.  مجدالو  للنشر والتو يع،
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    سيلة لرؤية العالماللغة و    أوالً 

عاد  اكتشا  الوا ،نالحظ أن اللغ  ف  قصائد عّنا  تشكل وسيل  لرؤي  العال         قع بصور  وا 

ونبدأ من قصيد  )وجع عراق   ،ويمكننا أن نتمثل عل  ا   المس ل  ب مثل  متعدد  من شعر  ،جديد  

عن أ م  الواقع ال   يعيش  عنا  المتمثل  ف  الم  ومعانات  نتيج   ،المالم ( في  تكش  لنا 

شيو  مفردات  ويظير ا ا عل  الصعيد اللغو  من خالل ،األوضا  المتردي  الت  تعص  بوون  

 األ مات ...( ،الموت  ،وجع  ،جرح  ،أعم   ، ،تنيد وفل ،تتضمن بمعنااا المعانا  : )مبعثر 

وتعك  لنا ا   المفردات المكثف  األ م  الحاد  الت  تعص  ب ات الشاعر لعد  قدرت  عل      

تعبر عنيا اللغ  كما  ،ل لك نجد  تحت وو   عد  تحقيق  مسكونا بكل تجليات االغترا  التغيير،

 (. ن ف  عين  ...الحُ  سعر،مُ   بِ لْ قَ   ،نِ  ْ حُ   ،أسَ   ،عِ مْ دَ  ر،كدّ مُ  اتيا من خالل المفردات مثل :) 

وف  سيا  القصيد  نفسيا يمكننا أن نرصد من خالل اللغ  محاوالت الشاعر المستمر  لتجاو       

 أ مت  وا ا يتض  من خالل حشد كبير من التساؤالت :

 ليمام  بمقلتي  "ذبل ا

 َفد ل ني

 ؟ أنظر   اشتهاءٍ  من أي نافذة   

 أعمى
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 أجرجرني ورائي 

 ؟ أين يا إيايَ 

 1أين تسير بي وتجرجر ؟

وا   األسئل  المتالحق  تعك  حال  التردد الت  يعيشيا عنا  نتيج  ضغو الواقع علي  وعد  قدرت  

لرغ  من شيو  مفردات التجاو  : فعل  ا ،المعجم الشعري عل  تجاو   او ما يتبدى من خالل 

إال أنيا تظل باات  وغير مؤثر  ف  فضا  النص حيث تظل  ،أبتكر  ،أتفجر  ،أحاول  ،أركض 

ويعود ف  كل نياي  مقوع يستفي  لتدل عل  حالت   ،دالالت المعانا  مييمن  حت  نياي  القصيد  

 لمشكلت  : االنفسي  المتعب  والحائر  الت  ال تجد خالص

 اهلل أيا

 كيف

 2وكيف ال أتفجر!!

إ  نوالع ف  األبيات االستفيا  ، عملية االستفهامإن الظاار  اللغوي  األكثر جالً  ف  النص 

في ا االستفسار ل  يخر  من إنسان يجيل ما ألّ  ب  من أل  أو ال يدرك  التعجب  )كي  ال أتفجر ؟(

  الصعيد النفس ، حيث يشكِّل الضيا  حالت ، بل او سؤال امرئ موقن بالحال ال   وصل إلي  عل

 والتشتت ومن ث  مرحل  االنعدا  )الصور  النيائي  ل لك الحال(.

                                                           
 29-22ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا  1
 90ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا  2
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األول  توح  إل  المستقبل ب ن اناك حديثًا عن )الحال فمكرر   أداة االستفهام )كيف(لقد جا ت 

سال ف  الكال  ال   وصل إلي (، ولكن ا ا الحديث قد انقوع عند )أتفجر(، ألن  ال مجال لالستر 

ف  وضع ينبئ باإلحباو والحسر  والت س  عل  ش   ضا  وتيّد  وأوصل  لحد االنفجار، ومن ث  

 فإن ا ا االنقوا  يبر  مالم  المستوى الدرام  القائ  عل  صرا  مع ال ات ومع الخار .

 ر  مط  ي  سَ    في يديكَ وجُّ غيم الت  

 أنا لم أعد أهواك

 دى في راحتي  أحرقت الن  

ك َأكف ر  وب  امتداد 

 أنا لم َأع د  أهواك ،

 عش ب  تول هي ال يشتهيكَ 

 فأنَت درب  م قف ر  

 ال لم تكن إياي 
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 ،أنا  لستَ 

 أنا متجذ ر  األنفاس  ،

 أنت مزور

 ال لست ...

 1 " ال

من التي   الشاعرف  صرا  واض  يعك  الحال  الت  يمر بيا  التكرار والحذف والنفيي ت  

 )لست أنا( نتيج  لعد  جدوى الحيا . والتشتت، ويصّرح

إن األبيات تشيد موقفًا قيريًا )سلوويًا( يمار  عل   ات )غي  التوجع(، ويجعل )األنا( دائمًا ف  

موق  حر ، فالفعل )ل  أعد أاواك( صور  من صور الواع  القيري  الت  يحاول التخلص منيا، 

قد تخّل  عن وبيعت  االحتمالي  الت  ت ت  عبر  ال( ،ال لست  ،النفي والحذف )لست أنا ولي ا فإن 

  إال أن التكرار عندما جا  ف  ردد ال يتوقع فائد  مرجو  محددتوصيل ما يريد  ، فالمر  ف  حال  الت

سيا  مبن  عل  أسا  قير  أسيمت ف  تع ي  موق  العدمي  ال   يخر  ب  المتلق ، وعلي  فقد 

ك  االنكسارات، وأنوا  العج  عند الشاعر وال نعن  بكلم  خالص  لترا التكرار النفي )ال(جا  

فئ  أو أفرادًا يقومون بفعل )قمع (، بل ا  تلك الحال  النفسي   -من خالل حديثنا-)سلوو ( 

 القيري  الت  سيورت عل  الشاعر.

ن كما أن جمل  )ل  أعد أاواك( ثور  عل  الواع  القيري  ، ك لك فإن جمل  )غي  التوجع( صور  م

صور السلو  النفسي  الت  تحدُّ من الصرا  عند الشاعر إل  حد كبير، ث  إن مفرد  )سيمور( 
                                                           

 . 94ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا  1
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عبر التركي  وعبر السيا  الحيات  للشاعر ال   توح  ب ن األمل موجود ف   ان  مفقود ف  واقع  

أسقوت عناصر أحداث  سلبيًا ف   ات الشاعر ، حيث تكونت رؤيا قائم  عل  أن ما يحدث ف  

لمحيو يتداع  وينيار واك ا يسي  ف  تداع  وانيدا  ال ات، ل لك فإن الموت ضرور  ملّح  ف  ا

 نياي  الموا  المتمثل  باالنفجار .

يرتك  عل  مخاوب  المول  المخّلص ، و لك ف  قول الشاعر  إن النداء األخير في النم     

السوداوي  وفقدان التوا ن والثق  بجميع )أيا اهلل(، حيث أصبحت الثق  بالخالص ميت  ، مما يع ِّ  

األحداث والعالقات، إ  ينوو  ا ا الندا  المصاح  للتعج  من انفجار  مما يجد  عل  عملي  

 تنفيسي  لتفريغ شحن  من شحنات كثير  ف  أعما  الشاعر.

 ،)أيا( إن التراجع إل  أعما  ال ات ومخاوبتيا بصور  ميموس  توضَّحا عبر أدا  الندا  الوويل  

فقد أدت ا   األدا  دورًا حيويًا ف  إضا   الحال  تماشيًا مع معويات النص ، فتلك األدا  أوحت 

 بالتع  واإلنياك والقنوو توا يًا مع سوو  الحيا  عل  ال ات الشاعر .

ولقد ابتعد الشاعر قدر اإلمكان عن التركيبات النحوي  الجاا   الت  تخت نيا القصيد       

ي ، والت  تنّ  عل  موق  جمال  مسب ، وفضَّل تج    ا   التراكي  بما يتناس  مع حال  اإلحيائ

التشتت ، وعمد إل  الوق  بين تركي  واخر، وال نقصد بكلم  )عمد( انا الحال  الناتج  عن عمل 

عمال العقل فييا بصور  كبير ، بل إن  لك   ان  محض قائ  عل  إتما  التراكي  والمفردات وا 

لمحيو، ويتوضَّ  ا ا قد صّعد الموق  الدرام  وارتك  عل  الموق  النفس  تجا  ا ئ   والتج  الوق

الت  ج أاا إل  حرو  ، كما ف  كلم   ع التراكي  حت  ف  الكلم  الواحد   ئ الوق  وتج ي

 :الياسمين ع
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 الحتواء هذا الرذاذ" 

 المتناثر من 

 ا

 ل     

 ي    ا

 س

 م       

 ي   

 1 "  ن

 كا  لا)نون القل ( : قصيدت وف  

 واآلن ماذا ..." 

 ربما تود لو أن...

 2"  لكن الذين...

                                                           
 82ص ،ديوان : خجاًل يتعر  البرتقال  ،عمر  ،عنا  1
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وا ا ال يعن  مولقًا فقدان الوحد  العضوي  ف  األبيات، فالعائ  عل  المستويين االجتماع  

 لك عبر حامل  صل لحال  الي  ، وكلُّ ييتصاعد إل  أن لكن  و  ، والنفس  موجود ف  األبيات

 ك  من حيث الشكل .يف  تو يع  وتفك لغو  جديد

 وتبدو حداث  اللغ  أيضا ف  قصيد  حملت عنوان ع كان انا ع يقول فييا : 

 )كان هنا ...( ومن خالل قصيد  للشاعر عنا  بعنوان 

ن "   للموت أدخلهمنفذًا جد لي وا 

 إلى ضفة األحياء علي  

 أن أصال

 واكتب على دفتر األمواج

 كان هنا ...

 ضطراب الماءولم يرقه ا

 فارتحال

 مضى

 فأيقظ في أحداقه وطنا من النواعير 

 تروي الشعر مرتجال

 رؤاه سرب فراشات ملونة
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 الشعر صاغ على أفاقه جمال

 جد لي مسافة ظل

 أستريح بها

 1" سماء  روحي تخشى الضوء

  األخرى ومن ث  الحال األلفاظ والتراكيبالنص يتخ  من مفرد  )الموت( مفتاحًا ل ، فجميع 

 ، وتجلَّ  ف  النص )المع   العدم ( ال   فقد كلَّ ثق   ي  تتوالد عن ا   المفرد  الرئيسالشعر 

 بالمحيو وباستمراري  الحيا .

أول ما يلفت االنتبا  ف  النص او األفعال الت  تقو  بعمل تحويل  ج ر  من حال  إل  

  انتقال حاد من حال  السكون إل  أخرى، فالفعل )أدخل ( ف  تركي  )منف ا للموت أدخل ( يشير إل

حال  الحرك ، ولكنَّ ا   الحرك  ليست إيجابي  القترانيا )بالموت(،  لك أن الموت تحرَّك، فنفَض 

الموَت والفراغ ف  كل مكان، ف صبحت ال ات بعد  لك غير قادر  عل  فعل الصرا  اإليجاب  

لتعمي  سابق  )أدخل (، وارتبو ا ا الفعل الموجود عند )ضف  األحيا (، ث  أت  الفعل )كان انَا( 

ل إل  مرحل  االنسحا   الدخول بالموت وحالت  الماضي  المتمثل  با)كان انا( معًا تعبيرًا عن التحوُّ

الشامل ال   بدأت تشعر ب  )األنا( ف  مسير  حياتيا،  لك أن )الموت(  و)كان انا( و )اضورا ( 

 لموت المؤكد.و )ارتحل(  يوحيان بالجفا  والقحو وا

وأما الفعل )ارتحل( فيعمل عماًل حاسمًا ف  نقل الحيا  بحركتيا وحيوتيا إل  الموت بسكون  

وما دا  النص يورح أن الشاعر عل  عالق   ،ورعب ، إ  او أبعد الشاعر عن كل ع ي  علي  
                                                           

 12ص ، خجاًل يتعرق البرتقالديوان :  ،عمر  ،عنا  1
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راك  جيد  بالماض ، في ا ينبئ ب ن ي س  المميت قد تداخل مع قل  وجود  كبير، ناتج عن ت

تصورات سلبي  ألسا  الحيا  وجواراا، وعن رؤيا قاتم  لمستقبل ال ات ومسيرتيا، وعلينا أن نؤكِّد 

أن  لك القل  ل  مكونات  ومنولقات  االجتماعي  أيضًا )الظرو  المحيو  بشاعرنا( ويج   التركي  

شكال الحيا  والعناصر )ول  يرق  اضورا  الما ( ليعّم  إحساسنا بالسوداوي  ويعمِّميا عل  كلِّ أ

حول الشاعر، و لك عبر الفعل )اضور (، إ  والما الحظنا أن الشاعر يعم  سوداويت  عل  

 المحيو.

لقد اقترن )فراشات ملون ( عند الشاعر )بالمستقبل(، فعندما قال الشاعر: )رؤا  سر  

عل  األشيا  حت    رؤيقاتم  للمستقبل، وتعممت تلك   فراشات ملون ( ف لك يرجع إل  رؤي

بالشاعر، والت  يظنُّيا مخلِّص  لبعض الوقت أال وا  )الشعر(، إ  وصلت والئع  جداً الخاص  

لل ات سبيل للبحث عن مخلِّص االنسحا  إل  قول الشعر، فانتي  عمل المخّلص ا ا، ول  يعد 

 اخر.

   اللغة والرمزثانيا    -

ف  شعر عنا  وأا  السمات الت  تمي   الحديث يمكننا الوقو  عل  وبيع  التشكيل اللغو 

معجم  اللغو  ونستش  ف  شعر  من  البداي  أن مفردات  تن ى تماما عن التقريري  إ  يعمد إل  

 فتغدو  ،إفراغيا من داللتيا المعجمي  الم لوف  لتتحول إل  رمو   ات دالالت خاص  متجدد  
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 8عصافير ، 7األمواج ، 6الغيم ، 5طئالشا ، 4الليل ، 3الضوء ، 2الريح ، 1سنابلمفردات : 

 .للسيا  الشعر  نفس   ات دالالت خاص  متعدد  تبعاً  وغيراا رمو اً ،

 ،نتوق  عند أبر  الرمو  الوارد  ف  شعر   وللكش  عن ا ا الوابع الرم   بشكل أكثر تفصيالً 

 .التشاؤ  الرمو  الّدال  عل  الوبيع  والمكان والرم  الدين  والرمو  الّدال  عل  من 

: من المالحظ أن الوبيع  تحضر بصور  مكثف  ف  تجرب  عنا  حيث  حقل الطبيعة / رمزاً  -

 يعمد إل  توظي  عناصراا المختلف  ومن أبر اا :

 النبات

 ونجد  يعمد إل  تفريغ مفردات  ،ويعد من أا  ا   المصادر الت  يعتمد علييا ف  بنا  لغت  ورمو   

                                                           
 . 18ديوان أحمر جدًا ص  1
 . 10المصدر الساب  ص  2
 . 10المصدر الساب  ص   3
 . 12المصدر الساب  ص   4
 .12المصدر الساب  ص   5
 . 19المصدر الساب  ص   6
 . 11المصدر الساب  ص   7
 .12ص   المصدر الساب  8



95 
 

لم لوف  وشحنيا بدالالت جديد  تنسج  مع رؤيت  األساسي  القائم  عل  التحول النبات من دالالتيا ا

 والصيرور  عل  نحو ما نجد ف  المقوع اآلت  :

 ويقولون " 

 ىصل   إنه حينَ 

 شهق التمر  

  1"  فاستفاق النخيل

حاك  من الحال فيشي  التمر ويستفي  النخيل لدالل  عل  ال وتحوالً  فيا ا  الصال  تحدث تغييراً 

ليوح  لنا ب ن عملي  التغيير ال تحدث  ،ف  لفظ  التمر وأصل  النخيل ال   يعن  ب  الشع  

 ويظير أحيانا النبات بصور  سلبي  توح  باالنحرا  ،بل البد من دعا  وصال  صادق   ،بسيول  

 مثلما نجد ف  قصيد  )قدا ( األسلوب 

 هانحو الجهات جميع  " 

 يتحرف  

 اء أحطب الكلماتما شجر اشتيهمن أي  

 2واآلفاق دن  أجوف ؟ 

                                                           
 .12ديوان خجاًل يتعر  البرتقال ص  1
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 يد  يقول :صوف  سور اخر من ا   الق

 وأشجار األسى في مهجتي تنمو"  

 " ف  تأسُّ  قاتهن  فماء س  

ف  ظل  وخصوصاً  ،عبثي  لواقع  ال   يعيش  ا  الحال  الح ين  الشاعر إل  رؤيوقد أوصلت ا 

 أسئل  من حنا ( :االنكسارات السياسي  الت  تظير بوضوح ف  قصيد  )

 " مذ جف  نهر  طفولتي

 ما ع دت  أ ؤمن  َشطائا

 بالماء  

 1"  ما ع دت  أرتكب  العناقَ 

ومن المالحظ أن  ،للما  حضور ف  تجرب  عنا  ولي  ا ا مستغر  ف  ظل وبيع  تجربت    

يا  ف  استنادا إل  رؤيت  للح ،عنا  يوظ  الما  ف  بعد  الرم   بعناصر  وتحوالت  المختلف  

 تحوليا وصيرورتيا .
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او عاد  ما يعبر عن توج  الشاعر نحو التجديد والتغيير ف  واقع  ال   يعيش في  البحر    

 ونالحظ  لك ف  قصيدت  )قدا ( :

 ،أنا شاعر"  

 عيناك قد بدتا له بحرا

 1"   ف  وما زالت رؤاه تجد  

لحظ الشاعر ف  تشكيل مفردات  حيث ون ،يكتس  البحر انا دالل  االنفتاح والبحث عن المجيول 

يشير إل  أن مرحل  البحث عن  ،إن   كر بعداا رؤا  الت  يبحث عنيا ف  ا ا البحر واو يجد  

ال ات تت  وف  عملي  مدروس  ومت ني  بدالل  لفظ  )يجد ( وليست مجرد اندفا  متسر  نحو 

وات لتحقي  التحول الج ر  وف  اإلوار  ات  يت  توظي  البحر وعناصر  بوصفيا أد ،اآلخر 

ن ال وا ا ما نجد  ف  قصيدت  : )قرا   موج    ، وخائفاً  حائراً  يكنشامل ال   يوم  ل  الشاعر وا 

 ف  والع الما (

 .. علي   لتبس  البحر م  " 

 اريلذاك ال ألقي بصن  
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 إلى األمواج

 يرى عراقي   فبداخلي وج   

 ما خلف هذا الماء

 1" من رجراج

لبحر ا ا التغيير ال   ينشد  لكن  خائ  من غموض  فيو متردد أن يخوض غمار  فيو انا يجعل ا

 فال يلق  صنارت  في  حت  تتلقفيا األموا  .

 واو من الرمو  الت  يوظفيا عنا  عن التحول الروح  والوجود  الشامل: النهر  

 نهراه وسطهما سفائن أدمعي حيرى" 

 وأشرعة الرحيل ترفرف

 يا أيها النهران 

 ا رئتي فتى نحو الجهات جميعها ي

 2"  يتحرف

 ،وانا يكتس  النير صف  التحول والخو  من ا ا التحول وما يوم  ل  الشاعر ) دجل  والفرات(

لغيا  القي   اً وغيا  الفاعلي  فيحضر بوصف  رم   ويكتس  النير أحيانا دالل  سلبي  توح  بالجفا 

 الروحي  :
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 ما أكثره" 

  اً وكما يفر النهر منسرب

 1" من راحتي أرض تؤطره 

 وأحيانا يجعل النير رم ا بتجسيد   ات  :

 ذات نهر" 

 فإذا الموج قاتل وقتيل

ذا اآله سلم من حريق  2" وا 

من داللتيا  اً وا  من المفردات ال  استثمراا عنا  للتعبير عن الخفا  والتستر مستفيدالغيمة   

 األسووري  كما ف  قول  :

 وراء الغيم اً قمر "  

 3"  هن نسائي
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وعاد  ما تكون ف   ،وا  من المفردات الت  استثمراا عنا  للتعبير عن أدوات التحول الموجة   

 سيا  ثنائي  البحر/ النير كتجسيد لثنائي  االنفتاح/ االنغال  :

 " البحر  ملتبس  علي  

 ك ال ألقي بصناريالذ

 إلى األمواج

 عراقي  يرى .. فبداخلي وج 

 ماءما َخلَف هذا ال

رَاج  1 " من َرج 

 ف  تخوف  من المو  كحال  تغيير وانفتاح قول  : ومثل  لك أيضاً 

 2فإذا الموج قاتل وقتيل" 

 رمز المكان    -

الجدير بال كر أن أغل  المدن الت   كراا ع عنا  ع ف  شعر  ا  ع المدن العراقي   ع ، فقد  كر 

 يتعر  البرتقال . خجالً ، و  داً جبالد  العرا  ف  أكثر من موضع ف  ديواني  أحمر 
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 وردت لفظ  ع العرا  ع ف  شعر  ف  أكثر من موضع ، يقول ف  قصيدت  ) مفتر  ( :

 قالوا العراق .."  

 فقلت أذكره   

 1"  إن  الجمي  إلي  يعبر ه

 بقول  :  ع نخ  أخير ..ع ف  قصيد  المعنون   بااا  فظ   عالعرا  عووردت ل

 قَدر العراق" 

 لحب  التي وفكرة ا

 2" أشعلت ذاكرتي لها كي تبرقا 

لألمل  صب  رم اً ا ا البلد ال   يعيش ف  قلب  ، وأ ع العرا ت ف  ديوان الشاعر دالل  المكان ع تجل

  يفارق  أبدا  .الّ والحيا  ، فيو يعشق  ، ويتمن  أ

                                                           
 21ديوان أحمر جدًا  ، ص  1
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مدين  عراقي  ف   ع  وا  ، لفظ  ع البصر   ت  دلت عل  المكان ف  ديوان  أيضاً ومن الدالالت ال

 يقول : ع قرا   موج  ف  والع الما  قصيدت  ع 

ر  " بصرًة ""   أ بص 

 في القلب

اج  1" تنحر ها يد الحج 

 رموز للداللة على الحزن والتشاؤم واالغتراب   -

، األواا  ، جث عوظ  الشاعر ا   الرمو  ليعبر عن حالت  النفسي  ف  مجموع  من األلفاظ ، مثل 

 : ع تصدعات ف  مرايا ال اكر ع، يقول ف  قصيدت   عاار  ،  من الموت   المني م  ،

 رقمه مني األوهام ذئبة مزقت"

  الوقت جثة فتداعت

 ، المنهزمة الفكرة تتداعى كما

  هارب  

 من زمنٍ 
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 عل قفي كل  شباٍك يتيٍم علقمه

 يستحي ال زمن من

 زمن الموت

 الذي يركض في أعين الجوعى

 ليروي نهمه

 1"،  ممسك بي

 ، يقول :عمن خالل ثورت  عل  الواقع  ،الح ن والتشاؤ  ف  قصيدت عوتتكاث  صور 

 التواريخ هنا في جسدي" 

 جثة 

 ميتة 

 2" منحطمة 
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وي يد أيضا ف  ا   األلفاظ الّدال  عل  التشاؤ  والح ن ، فيتحّدث عن قضايا  اإلنساني  ، فوون  

 لفساد ، يقول  :يعيش حال  من االستعمار والقير والظل  وا

 نحن في عام الخراب األلف" 

 ال تقترل لي لغة محتشمة

 خلني كي أنزف الرول

 كما تنزف الظلماء

 1"  تمة  لون العَ 

من حر  ،التشاؤ  من الواقع المؤل  ال   يعيش  الشاعر عومن األلفاظ الت  جا ت للدالل  عل  

 ، يقول :  عوقتل ودمار

  كانت لنا قرية أنفاسها ورق  " 

 في دفتر  الماء  

 إذ تطفو عليه ق رى

 ومثلما أدم   الفيروز  

 كان لنا حلم 

 إذا الشمس  ناغت ظل ه اعتذرا
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 فأين يا قارب النسيان سرت بنا 

 وكيف جرحت صدر البحر ..فانهمرا

 هال  تمهلت 

 فالكأس التي بيدي

 هاما أفنيت خمر  

 أو لونها اعتكرا 

 والشاهدان  

 شحوبي

 وارتعاش يدي

نفًا بالعشق إن َهَذرا فال تل    1"م  م د 

 ، قول :  عالت  حّلت ف  بالد  ،التشاؤ  بسب  كثر  القتلعومن ألفاظ  الت  دّلت عل  

 وتنهدي جسر من الحسرات " 

 أعبره إلي ا

 2 " جسدي مقابر للتواريخ التي ...

                                                           
 . 49ر  البرتقال ، ص ديوان خجاًل يتع 1
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 التنام    حداثة  -

 فقد ، العربي  الثّقاف  ف  البديل  يعد ال المصول  ا ا إلي  يومئ ال   المعن  ف  المتمعن إنّ 

 مع تلتق  مواضيع كّليا و االقتبا  و التضمين و الشعري  بالسرقات يسم  ما قديما العر  عر 

 . الثّقافتين ف  التناص لمفيو  البين االختال  مع التناص،

 عند أما لسرقاتبا ت ف  جّلياارتبو إ  اً سلبي معن ً  المصولحات السابق   حملت العربي  الثّقاف  فف 

 . ابي إال الحداثي  القصيد  تقو  ال بل ، قيم  تضااييا ال جمالي  قيم   و فالتناص الغر 

 ليعبر يتعدااا كون  ، العر  ورقيا الت  المواضيع ا   من أوسع دّ يع الغر  عند التناص أنّ  إال

 . عام  بصف  الفكر عن

 أو حديث  نصوص ف  سابق  نصوص وأ ، نص تضمين مجرد ف  مفيوم  يتحدد ال فالتناصع 

 الت  مستويات  أحد ف  وبخاص  – التناص- ليا اثار مجرد لتصب  النصوص تلك من االقتبا 

 ومناوشتيا أخرى مع فكر  جدلي  الفكري  الجدلي  مفيو  من يقتر  ، القرا   تعي  و الغموض تسب 

 . 1ع  معيا حوار  و

 معن  إل  يوصل ال كان إن و أصوليا عل  يحيل و القصيد  ف  الرمو  برصد التناص ويقو 

 دليل ابيغيا و غائب  نصوص عن عبار  او النص ، شعار تحت . بتحليليا يقو  فيو معين

 . حضوراا حين إل  المعن  عن البحث يؤجل حضوراا

 وقد ورد التناص ف  شعر ع عمر عنا  ع ف  أكثر من موون :

                                                           

 .   25ص ، الت ويل اليات و المظاار و العوامل  )الحداث  شعر ف  اإلبيا  : (محمد الرحمن عبد ، القعود1 



117 
 

 :1يقول ف  قصيدت  )أسئل  من حنا  ( 

 أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ﴿سبع سنابل   ُشقر ( في ا تناص مع قول  تعال  ع  ))

 . 2﴾عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَاعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٍ مِئَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلَ سَبْعَ

 ، يقول :  3وورد التناص ف  قصيدت  )تصدعات ف  مرايا ال اكر  ( 

 إذ تولد  الحر ة من رحم أمة   

عندما سئل عن الساع  وأماراتيا ، ف كر من  –صل  اهلل علي  وسل  –ا ا تناص مع حديث النب  

 في نيتطاولو الشاء رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ،ربتها األمة تلد أن  )عالماتيا ع

 .4(البنيان

    "صلبوا النخل على أجسادنا وقوله   "  

 فَلَأُقَطِّعَنَّ السِّحْرَ عَلَّمَكُمُ الَّذِي لَكَبرِيُكُمُ إِنَّهُ  لَكُمْ آذَنَ أَنْ قَبْلَ لَهُ آمَنتُمْ قال تناص مع قول  تعال   :  ع

 . 5" وَأَبْقَىٰ عَذَابًا أَشَدُّ أَيُّنَا وَلَتَعْلَمُنَّ  النَّخْلِ جُذُوعِ فِي وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ خِلَافٍ مِّنْ وَأَرْجُلَكُم أَيْدِيَكُمْ

                                                           
 . 18عنا  ، عمر ، ديوان أحمر جدًا ، ص  1
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 ، يقول :1ع وجا  التناص أيضا عن ع عمر عنا  ع ف  قصيدت  :عتيادن  ارت  ضجر الساللع 

 )) تكّسرت النصال عل  النصال (( ،، في ا تناص مع قول الشاعر المتنب  :

هام   تَكس َرت  الن صال  على الن صال  2 ر ت  إذا أصاَبت ني س   َفص 
 

 ع 3وجا  أيضا ف  قول  : 

 )خل  ظير  كتائ ٌ 

 وتجاا 

 فعل  أ  ضفت  أميل (

 في ا تناص مع قو الشاعر المتنب   :

يل  4 وم   َفَعَلى أي  َجان َبي َك َتم  وم  َخلَف َظهر َك ر  وى الر   َوس 
 

                                                           
 . 14ديوان ،خجاًل يتعر  البرتقال ، ص  1
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   قول :وجا  التناص ف  شعر ع عمر عنا  ع ف  قول  : ف

 أخبرتني" 

 "  1بأن طرف المها قد خانه الجسر

 ت ال   قال  عل  بن الجي  .يفي ا تناص مع شعر الب

سر  يون  الَمها َبيَن الر صاَفة  َوالج  ع َجَلبَن الَهوى م ن َحيث  َأدري َوال َأدري2  

 

    حداثة العنونة

حدٍّ ؛ فالعنوان نظا  سيمائ    لعّل دالل  العنون  ف  المنج  الشعر  الحداث  ، ال تق  عند

 و أبعاد داللي  ورم ي  وأيقوني  استغلت  الشعري  الحديث  ، وأفادت من  أّيما إفاد  ، فالعنوان عل  

ع او كالّنص أف  قد يصغُر القارئ عن الصعود إلي  ، وقد يتعال  او عن  قوو وف  ع بسا  

ال  فيو يؤس  لشعرّي  من نو  ما حين يثير الن ول أل  قارئ بسب  تمّنع  عن االنكشا  ، وبالت

    .3مخّيل  القارئ ، ويدخل  ف  دّوام  الت ويل ، ويستنفر كفا ت  القرائي  من خالل كفا   العنوان  

عتب  العنوان الّنصي  تجل  شفرات النص ، وتض   بنيت  ، وتستبون قيم  الجمالي  ف

لق  عل  رصد  لمسارات النص ، إلنتا  الم يد ما وتقنيات اشتغال  وتحليل  ، فالعنوان يحف  المت
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يثر  النص دالل  ومعان  ، ورؤي  لعوال  داخل النصوص وخارجيا ، بحيث تتمدد تفاعال داخل 

 .1سكوت عن  ع مالنص ، لتنو  بالم يد من ال

وا  ا أردنا أن نصل إل  تلم  شعري  النص الحداث  ، يج  دراس  مدى الشعري  الت  

ف  انحراف  عن التقليدي  ف  إوال  العناوين ، وكي  وور عناوين النصوص إل   حققيا الشاعر

لت ويل عنوان النص ، أكثر من  ف  ت ويل النص نفس  ،  لك  وويالً  حد قد يستغر  من الناقد وقتاً 

لما يحّمل الشاعر ا ا العنوان من تراكي  ودالالت تخر  عن النوا  الم لو  المتداول ، وت ت  

 . 2لقارئ ويستوقف  عند  وويال من الم   ال   يستثير ااتما  نحوعل  

عن  -تماماً  –، وقد تبتعد  وقد تصل بعض عناوين القصائد إل  درج  من الغراب  أحياناً 

مدار الموضو  الشعر  أحيانا أخرى ، وقد تصب  بعض العناوين مفاتي  نصوص ، وبؤر ج   ال 

 الشعر  . تقل شعري  عن الجمل الشعري  داخل النص

ن ع كان اخر ما يكت  من القصيد  ، فإن  يمثل أول مثير أسلوب  كلما  فعنوان القصيد  وا 

 . 3وظي  ت وير النص ونسبت  إل  مؤلف   ع تكان مشحونا بدالالت تكث  المحتوى ، وتتجاو  

 إن الشاعر حين يختار عنوان قصيدت  أو ديوان  ، فإنما يستجي  لقوى داخلي  غامض  ، تمل 

علي  ا ا االختبار دون وع  من  ، واو قد يختار ا ا العنوان أو  اك ، لدوافع ثقافي  أو إيقاعي  ، 

                                                           
، مكتب  المدين  للوباع  والنشر ،ص  إشكال التنام وتحوالت الخطاب الشعري المعاصرالمغرب  ، حافظ ،   1

616 
 611-611، ص  المرج  السابقالمغرب  ، حافظ ،  2
رك  عباد  للدراسات والنشر ، إتحاد األدبا  والكتا  ، م شعر البردوني ، دراسة أسلوبيةالجرير  ، سعيد سال  ،  3
 . 66، ص 6001، 
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ي  أخرى ، وأحداثا بعيد  أو تركيبي  تتصل ببني  النص ، أو تستدع  أصدا  لعناوين خارج

 .1موحي ع

  أن ولعّل ا ا ما أّكد علي  بعض دارس  العنون  ف  الشعر الحديث ، حيث أشاروا إل

ّما أن تؤس  الستراتيجي  إغرائي  لحظ  حرج  ،ألنيا لحظ  ت سي  ، فإلحظ  وضع العنوان تعّد 

قادر  عل  شّد انتبا  القارئ وحمل  عل  المتابع  رغب  ف  ع ل   الكش  ع ، أو تصّد  عن المتابع  

 .2والتواصل 

الشاعر الحداث  ف   عتباتوسنعمد ف  ا   الدراس  إل  دراس  عنوان القصيد  بوصف  أحد 

بنا  نصوص  ، ومن أا  تقنيات  اللغوي  الت  تشكل مفتاحا للنصوص أو وسيل  لجعل النصوص 

 ري  النص من خالل شعري  العنوان .بني  مغلق  عل  دالالت محدد   ، وصوال إل  تحق  شع

قصائد  من ومن خالل االوال  والت مل ف  عناوين شعر ع عمر عنا  ع  يمكن لنا دراس  عنوان 

 حيث كونيا :

 من القصيدة نفسها   العنوان الموظ ف -

الشاعر عناوين قصائد  من داخل القصيد  نفسيا ، قد يصل بعضيا إل  أن يكون عبار   قد يوّظ 

لقصيدت  ، وك ن  يعلن  عنواناً  الشاعر سورًا شعريًا معينًا ، ويجعل عن أسور شعري  ، بحيث ينسخ 

ضع الشعور  ال   وجد ف  نفس  صدى من حيث الكلمات ودالالتيا لنفس  وللقارئ عن المو 

يقاعيا ، وك ن العنوان يجسد مرتك ا يدور حول القصيد  ومقاوعيا ، اختار  الشاعر ل لك .  وا 

                                                           
، دار الشرو  للنشر والتو يع ، عمان ،األردن ،  قراءات في شعرية القصيدة الحديثةالعال  ، عل  جعفر ،  1

 . 11، ص  6006
 ، 20انظر  ع قوو  ، بسا  ، سيما  العنوان ، ص  2
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 يقول: عمن سكر المعن  .. عاالختيار ، وا ا الموضع الشعور  ومن تلك العناوين الت  تجسد ا ا 

 ه ب ي "  

 نسيمًا من شآم

 وىً وه

 كرفرفة الحمام

ني   وتنهدي بين السطور ولو 

 ريش الكالم

 يا أنت ..

 يا لهف البنفسج

 صيغ من قزل ابتسام

 يا من ت رص    
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 -إن بدت   -

 َعَطَش الس واحل  باليمام  

  " س كر المعنى" أنا شاعر  من 

 1"  يذوبني غرامي

ت قصيدت  ، فح   لفظ  )أنا فينا ف  قد استمّد الشاعر ع عمر عنا  ع عنوان قصيدت  من كلما

لقصيدت  ، ليبر  الدالالت الت  تحمليا ا   المفرد   شاعر ع وجعل لفظ  )من سكر المعن ( عنواناً 

 ، ويظيراا للمتلق  . 

 يقول : عمن ميا  .. كان انتظاراً من سوور قصيدت  الت  عنونيا بااا ع  واستنبو عنوان  أيضاً 

 بحر   " 

 تنكرت الش طوط لمائه 

 اولذ

 يئن الموج في مينائه

 من أبجديات التوج  أنه 

 ألف  

 قد انغرست بمحجر هائه
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 فجرى ..

 وكان الوقت أسئلةً 

 بال جدوى ،

رٍب تائه    بال جدوى .. َكس 

 جرل المسافة بارتكاب إجابةٍ 

 عثرت ،

 فسالت دمعة استحيائه

 بحر  يلم  ماتبق ى

 من آللئ ، لم تعد  تكفي

 بهائ هلر ب   

 " من مياهٍ  كان انتظاراً " 

لت  جريانها الموعود  أج 

 1"  في أمدائه

جمل   مناختار الشاعر ع عمر عنا  ع العنوان  من كلمات  ف  القصيد   ، فقد اختار  

ان و ، األمر ال   يدّل عل  أّن اختيار عن التركي  نفس  ، وعل  وف  اإليقا  نفس  أيضاً حملت 
                                                           

 . 46أحمر جدًا، ص  ديوان 1
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ع عمر  سلك الشاعرتيار عن وع  وقصد  ، وقد القصائد ال ي ت  عل  نحو عفو  ، بل إن  اخ

 قصيد  مثل : ما عنا  ع ا ا النيج ف  اختيار العناوين أسلوبا  ، ظير ف  غير 

 قول  : من  ع1مفتر عفقد استل عنوان  

 "حين التقينا 

 الوج    "مفترق"عند 

 الذي كن ا نؤخره

 في موعد طفل ي لملمنا ،

 ولفرط لهفتنا ..

 ن بعثره

  " راققالوا الع
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 قول  : من   ع1أسئل  من حنا  عواستل عنوان 

 "أسئلة من الحناء  "قت و وال"  

 من أين أبدأ ،

 والقصيدة لم تعد ترفوا حمائمها 

 ثقوب ندائي "

 : من قول   ع2اات  يديك ع واستل عنوان 

 هاتي يديك ، 

 أعد  ما اغتال المسا في راحتيك ،

 م شيعا أقماري "

 ل  : ف  قو  ع3 ارت  ضجر السالل  تيادنع  واستل عنوان 

 على وطن

 يلم  أسى الليالي

 تهادن زهرتي 

                                                           
 . 12ديوان أحمر جدًا ، ص  1
 . 82ديوان أحمر جدًا ، ص  2
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 ضجَر السالل 

 –فانتخبني  –لك العطر المنغم 

 لنسبح في مدار من خيال

نلحظ أن العنوان جا  مرتك ا دالليا يجمع أورا  نص القصيد   ، عن  -ما سب  –ومن خالل 

   القصيد  الت  أراد الشاعر إظياراا .وري  رؤيا شعري  منبثق  من مضمون المعان  ف

 ثانيا    العنوان  / بؤرة جذب  

ل    في  القارئ ، بحيث تجعل  يتسا قد يلج  الشاعر إل  إوال  عناوين قصائد  عل  نحو يج

 حول ما يتضمن  العنوان ، أو عن أ  ش   سيبث  الشاعر ف  نّص القصيد  ، وعن 

إل  غموض  لك كل  ، ومن أمثل   لك ف  شعر  العنوان مؤشراً جعل يما مأبعاد ا ا النّص وأفق  ، 

 والت  مولعيا : عكان اناعع عمر عنا  ع قصيد   

ن منفذا للموت أدخله"  جد  لي وا 

 عل ي إلى ضفة األحياء 

 أن أصال

 كتب على دفتر األمواج وا

 كان هنا ..

 ولم يرقه اضطراب الماء 
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 فارتحال

 مضى ،

 النواعيرفأيقظ في أحداقه وطنا من 

 1تروي الشعر مرتجال "

ثار  فضول  ألن يتصف  نّص القصيد  ، والتعر   فنلحظ أن العنوان شكل انا بؤر  ج   للقارئ ، وا 

 عل  سب  اختيار الشاعر لعنوان  ، والربو بين عنوان  المبي  وكلمات القصيد  .

والت  يبدأ   عييلموج  من صع ومن العنوانات الت  شكلت أيضا مرك  ج   للقارئ ، قصيد  

 مولعيا بااا :

 ألحالمنا الظمأى أغان مؤجلة " 

 وأعمارنا تفنى

 ارتقابا

 2" له  وأسئ  

سيور  بلا   القصيد  عل  الغموض ف  العنوان فقو ، عنون   ل  يقتصر الشاعر ف  

القارئ ف  حير  من أمر  من خالل ربو   مما جعلالغموض واإلبيا  عل  أغل  معان  قصيدت  ، 

                                                           
 12ديوان خجاًل يتعر  البرتقال : ص   1
 98ديوان خجاًل يتعر  البرتقال : ص   2



119 
 

، فما السب  ورا  ربويما مع  الموج  الت  تكون عاد  للبحر ، والصييل يكون صوتا للخيل بين

 ، فال يستويع القارئ أن يعر  السب  إال من خالل القرا    والخوض ف  معان  القصيد .بعض

 ع أ رار .. ع قارئ ، قصيدت    شكل العنوان فييا أيضا مرك ا لج   الومن قصائد  الت

 ضفتيه غد   أمس الي حرج  "

 يجري ، فنكتمه  

 وال نرد  

 ،يحتال كي نلقاه 

 يغمزنا أن عر جا..

 فنقول  

 ال نعد  

 سنجيء

 حين الكرم يقسم بالكأس التي شرقت

 1"  بمن سهدوا
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الغموض واإلبيا  ، ف  عد  معرف  ما يرم  إلي  الشاعر ف  يشعر بفالناظر ف  عنوان القصيد  

توصل إل  عالق  العنوان ضور  إل  القرا   وتحليل النص للقصيدت  من خالل العنوان ، مما ي

 بالقصيد 
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 المبحث الثاني

 شعريةالصورة ال حداثة

 معويات من تخليق  عل  الخيال يعمل اً لغوي تشكيالً  جواراا ف  الشعري  الصور  تعدّ 

 العاد ، وانسل تفو  واعي  غير اختيار عملي  خالل من مقدمتيا ف  محسو  العال  يق  متعدد ،

نما لألشيا ، فوتوغراف  تسجيل مجرد الصور  في  تكون ال نحو عل   حال  عن تعبيراً  تصب  وا 

 . 1الحيا  مع مواقف  من معّين موق  إ ا  الشاعر يعانييا معين  نفسي 

 وكل الحوا  كل لتعاون نتيج  األد  ف  التصوير أن إل  المعاصرين الدارسين بعض وي ا   

 ، الفكري  والمعان  األخالقي  العواو  يثير األشيا  بين يربو حين المصور شاعروال الملكات،

 .  2األشيا  حقائ  لبيان المنو  يفو  منيج فالصور 

 إل  تدفعي  العاوفي  والعبار  ، المباشر  الواضح  البالغ  عل  العني  الجدد شعرا ال اجو  إنّ   

 كانوا حيث ، الشعري  الصور من باإلكثار و لك الشعر ف  المثير  العناصر ا   عن التعويض

 عن المعقد  الحاالت ا   عن يعبروا أن يسعي  ول  ، وروحي  وفكري  عاوفي  تعقيدات يعانون

 و إشار  و وفلكلور أسوور  من ، المتنوع  واألسالي  الصور  إل  وا فلج ، المباشر الشعر وري 

  3. رم 
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  انياً  تركيباً  فرااا ، التقليدي  البالغي  األشكال الجديد اعرالش يرفض أن إ ا الوبيع  من وكان  

 فيربو لحقيقتيا يستسل  كمن كان قبليا إ ا وأن  ، العواو  إثار  عل  قادر وغير ومباشرا جافا حرفيا

نما للصور، الم لو  الفن  بالمعن  صورا يضع لن فالشاعر ، الصور لي   وفقا الفكر  وجود   وا 

 ، تشوي  كل من خالي  صحيح  أشكاال الصور عندئ  فتخر  ، الفكر  عل  يع الوب النس  يضف 

 مفصال ثوبا كانت بل ، والتجرب  بالعاوف  متعلق  تكن ل  ألنيا اإلوال  عل  صورا ليست ولكنيا

 .      1 سلفا

 ،  المتداخل المختلو  والرؤى واألصوات واألضوا  باأللوان تمو  الشعري  الصور  أصبحت وبي ا   

 .الجديد الشعر تجار  إل  راجع وا ا ، انفعالي  نفسي  صور  إل  تحّولت وك لك

إن الصور  الشعري  الجديد  ا  تلك الت  تثيرنا، وتفجر ف  نفوسنا عد  مشاعر، ليتحق        

قد يفتت بعض األشيا  الواقع  فب لك صد  الصور  الشعوري ، ولك  يصل الشاعر إل  ا ا الصد  

قداا تماسكيا وال يبق  عل  جميع صفاتيا، ويحاول إعاد  تشكيليا وترتيبيا،  لك ألن حول  ويف

البصري ، إنما ا  قد تفتتيا وتتجاو  عن بعض عناصراا  رؤياالشعري  ال تق  عند حدود  رؤيا»

، وقد يتض  لنا جان  من ا   الحقيق  حين نقرأ  2«الشعري  رؤياالت  ال تؤد  دورًا حيويًا ف  تلك 

 «: من سكر المعن  »عنا  ف  قصيد   عمرقول  -مثالً -

 هبي" 

 نسيما من شآم

 وهوىً 
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 كرفرفة الحمام  

 وتنهدي بين السطور ولوني

 ريش الكالم

 ..يا أنت  

 البنفسج   يا لهفَ 

 صيغ من قزل ابتسام

    يا من ترصِّ 

 إن بدت

 باليمام   السواحل   عطَش 

 ر المعنى من سك   أنا شاعر  

 1"  يذوبني غرامي

ف  ا   المقووع  يحاول عنا  رس  صور  مركب  للحظ  األمل الت  يغتاليا الشو ، كما يحاول ف

، فإ ا كان الشاعر التقليد  يجعل خجل الواقع وعنت الحظ العاثر لملم  ال ات الت  تتالش  بين 

شعر  الفتا  معاداًل موضوعيًا للشعر ف  تشبيي  البسيو، فإن عنا  قد فتت ا ا الواقع، واشت  من

الشاعر بين ا ا الغرا ، و اك الموعد، موغاًل ف  رس  الحير  « أنا»محبوبت  حمام  ترفر ، و   با 
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الت  يعيشيا بين األمل واألل ، واستمر ف  بنا  ا   الصور  المعتمد  عل  الجرأ ؛ حيث الرفرف  

 .أّخا محدثا  لك االنحرا  األسلوب  ف  العبير عن ال ات بشكل جمال   مقابل غرام ،

اا ليكتمل دوراا الحيو  ف  ؤ    الصور  الشعري ، وتضافرت أج اوب لك تجاوبت أصدا  ا     

ثار  شعورنا.اجدصنع تلوين شعور  استوا  تحريك و   ننا وا 

   لك قد يصور الواقع فال يكاد يفار  حدود الصور  التقليدي ، وقد يحاول تخوّ  اً إن عنا         

ينبغ  التفري  بين  »صور  شعري  مركب ، وانا  فيبن ف  صمي  األشيا  يتغلغل وتجاو   ، الواقع 

ضر  من الح ، وصحي  أن الصور   رؤياالبصري  للش  . صحي  أن  رؤياالتفكير الحس  و 

المرئي  تتمثل للعيان، لكن التفكير الحس  أكثر إيغااًل ف  صمي  األشيا  من مجرد الوقو  عند 

 . 1« سووحيا وأشكاليا المرئي 

إن التفكير الحس  ف  صور  عنا  الشعري  تغلغل في  الشاعر حينما وقع عل  الحرك  الخفي       

للمشااد الت  تعامل معيا ف  نص  الشعر  وعبرت عن أحاسيس  ومشاعر ، وك ن  ب لك ربو بين 

من المشيد الوبيع  الخارج ، والمشيد النفس  الداخل ، إنيا لحظ  تعان  الشاعر مع ما حول  

مظاار الوبيع ، اللحظ  الت  تتما   فييا ا   المظاار مع تفكير الشاعر لتحق  نجاحًا فنيًا لي   

 فيقول ف  قصيد  عسحا ع: ،الصور 
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 وتجلت سحابة من نهار 

 جد سمحاء

 مثل رول شهيد

 فرطتها أنامل الضوء

 ضوعا

 من شآم مفسر في القدود

 في تضاريس شهقة تتعرى كل ليل

 ودعلى قباب النه

 وشوشت لي

 وليس ثم وصال

  بل وعود

 1تعل قت بوعود " 

بين عالم  الداخل  المتمثل ف  سمحا ، تتعرى، النيود، القدود وعالم   فالشاعر انا يم  

شوشت ل ، وبي ا التوجي  وا ا التشكيل تتداخل أج ا  و الخارج  المتمثل ف : وعود، وصال، 
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عضيا، ويلتق  الحقيق  بغير الحقيق ، وتتفاعل الصور ، وال تكاد صوراا الج ئي  تنفصل عن ب

 الرمو  مع بعضيا، لتصنع تماسكًا شعوريًا، تتفت  عن  صور  نفسي  شامل ، يقول:

 ،أنا شاعر "  

 ، بحرا هعيناك قد بدتا ل

 فتجد   وما زالت رؤاه  

 وما زلت  أعصر  كرمة األحالم

 ..في دير توسد ربوتين

 وأرشف

 أصغي إلنجيل اشتعالتنا

 أدري بأن سيقال   وقد

 فذاك محر  

 أدري ..

 وأحلف  

 الكل  م تهم  ونحن براءتان

 ...فال عليك
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 سيغمضون

 وندلف

 إذ ذاك ضميني إليك

 لعل ما بي من نواعير اشتياق

 تغرف

 ،  الوقت نصف الليل

 منجم  لهفة في ناهديك 

 1" لناظري يتكشف 

وا   الصور  كثيرًا ما  ،  من ا ا اليال خالص ل  محمل  بالي  ، و  ات  العنا   يظير

عرضت بشكل فن  بسيو، غير إن عنا  قد تجاو  إحساس  ا   المرحل ، فل  يوصل إلينا أحاسيس  

صريح ، بل تغلغل ب حاسيس  ا   إل  بعض مظاار الوبيع  حول ، حت  تما    اتيًا مع مشااداا 

 .نيًا وشعورياً جداً المختلف ، وبالتال  ترج  عن مشاعر ، وأثارنا و 

ف  المقوع األول مع البحر، وبدأ من  ات ، حينما دفن الي   ف  عين   الشاعر  تعامل لقد

محبوبت  / األمل، وأخ نا شيئًا فشيئًا إل  لحظ  األمل؛ حيث نشو  األحال ، ث  فرح  المو  )ال ات( 

شراق  الشم  ف   ات الشاعر.  العارم ، وتالش  الضو  الخافت )الح ن(، وا 
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 ..عصفورتي" 

 هال  ئ  جدا ن  يا مَ 

 على الكتفين مندفق   ب  هَ ذَ 

 لي خلف نافذة البالد غد

 الجفون   غض  

 مشاكس

 1" نزق

فف  ا ا النمو   الشعر  تتوال  مجموع  من الصور المتعدد ، فتتداخل الصور المرئي  بالصور 

ن، جداً و السمعي ، ويلتق  الحس  بالمعنو ، وتستويع ا   األنسا  بوحداتيا المتفرق  إثار  ال

واستقصا  اإلحسا ، لتتج  إل  صنع صور  شامل  يجمع أبعاداا التوحد النفس ، ال   يتخو  

 حدود النموي  التقليدي  الموروث  .
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قول   ومن نما   عنا  الشعري  الت  تتابعت فييا الصور  الج ئي ، لكنيا تجاو ت النموي  التقليدي ،

 :1«تنويع  ف  ميالداا»ف  قصيد  

 " تغني

 لحن مندفق 

 أنا العراقي

 شد يني إليك

 فقد توقدت لهفة األشعار

 في حدقي

 وغمسي شفتي في فيك

 إن بها

 خمرا معتقة مذ ألف محترق

  -الذقانيتي –يا 

 والوقت منعرج

 ما بين مفض إلى درب

 ومنغلق 
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 إني أتيتك

 عمري سرب أسئلة 

 الشمس  تنثرها في دفتر األفق ..

نيا  ك ن للقارئ من أول وال  قد تبدو  إن مثل ا   الصور   ينقصيا االنسجا  والتناس ، وا 

 -بصورتيا الكلي -غير مترابو ، لكننا إ ا حاولنا فيميا بمجموعيا ف  كل مترابو، فإنيا ستمنحنا 

 وحد  عضوي  معبر  عن تجرب  عنا  النفسي .

ر  المتتابع ، ف  ا   القصيد  يعتمد عل  الم   بين الحرك  والسكون ف  بنا  صو  اً إن عنا  

فإ ا كان الضو  ف  حال  سكون، فالصوت حرك  سريع  تقتل  لك السكون، وا  ا كان الليل جدواًل 

ساكنًا، فإن ال ور  ال   يوو  بالحبيبين النجو  ف  حال  حرك  دائب ، في   التنقالت الحركي  

 تشكل توحدًا بين المتباينات، وتما جًا بين السكون والحرك ،.

  الصور المتتابع  ف  نمو   عنا  اعتمد بدرج  كبير  عل  الجمع بين مشااد مختلف  إن نجاح ا 

متعدد  األلوان، كما اعتمد عل  النقالت المفاجئ  الت  وحدت ا   الصور وم جت بين داللتيا، 

 لتتولد من  لك المجمو  صور  شعري   ات إيحا  ودالالت نفسي  معبر .

 التشخيصيةالصورة 

رص عنا  ف  معظ  قصائد  عل  تجسيد صورت  عل  نحو ما نلحظ ف  قصيدت  نلحظ ح      

نسانا يناجي  ويس ل  ووص  ا ا إيتعر  البرتقال( فقد صور وون   خجالً )ووا ( من ديوان )

وقد ساامت ا   الصور  بوابعيا  ،نسان بالشحو  ويول  من  الشاعر أن يضحك وينظر إلي  اإل
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نيا استواعت أن تثير فينا  لك الشعور السلب  ال   أكما  ،لواقع   تقري  الفكر  من االحس  ف

 نعك  عل  حيات  سلبيا .اي   ما يمّر ب  وون  وما يييمن عل   ات الشاعر بسكون

ضفا  مالم  إنساني  عل  عناصراا إ  يعمد إل  تشخيص الوبيع  و لك بومن المالحظ أن     

لموق  الشاعر السلب  من الواقع مثلما اتض  لنا  اً عوا  عاد  تظير بصور  سلبي  تب ،المختلف  

 ف  ا   الصور  القاتم  :

 ..  التأريخشي  وأ  " 

 أوقظ في عيونك رافديا

 وأظل أقترل النجوم رقى

 وأطوي الغيم طيا

 في الالمكان أدور  ...

 1مغمصة أصاب  خطوتي ا"

حساس   الشديد بعد  قدرت  عل  فصور  )الت ريخ( تبدو انعكاسا لموقف  السلب  من واقع  وا 

ل لك فيو يستحضر ف  غمر  ا ا اإلحسا  بصور  المتنوع  الموحي  بفقد  ،الوصول لحل ج ر  

 ،وللنجو  رق   ،فقد للوون عيون  ،الوم نين  بوون  وتكاد ا   الصور  تييمن عل  أجوا  القصيد  

 ويوو  النجو  . ،والت ريخ يشيع 
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ق  تكش  لنا عن توج  عنا  نحو تشخيص الوبيع  الحي  والجامد  وا  ا كانت األمثل  الساب        

كسابيا وبيع  إنساني   فإن  ف  بعض األحيان يعمد إل  عملي  عكسي  يغدو  ،سلبي  ف  العاد   ،وا 

فييا اإلنسان شبييا بعناصر الوبيع  ف  بعداا السلب  إل  كائن متلب  باألل  الحاد كما ف  

 سل  من دمو (:المقوع اآلت  من قصيد  )م

 ويقولون " 

 إنه حين صلى 

 شهق التمر

 1" فاستفاق النخيل

فالشاعر  ،لقد استواعت الصور  التغلغل ف  ال وايا العميق  لل ات ومعاين  أ متيا الداخلي 

 ،نتيج  افتقاد  ألا  مكونات اإلنساني  وا  الحري  والقدر  عل  تحقي  ال ات  بالحاج انا يح  

  غير الم لوف  يعمد الشاعر إل  إقام  عالق  غير م لوف  بين عناصر الصور  وف  ظل ا   الحال

يتحول او نفس  من خالليا إل  مجرد قي  سلبي  تش  بالخو  والتالش  فيو انا يصل  حت  شي  

فجسد الشاعر انا الحاك  بي ا  ،ومن المعرو  أن التمر ثمر من النخيل  ،التمر واستفا  النخيل 

ويمكننا انا مالحظ  عناصر الصور  بوابعيا  ،نين بي ا النخيل المثمر لي ا التمر الثمر والمواو

استفا  وربوي  بالتمر والنخيل( قد تحولت من خالل المشيد الكل  إل  أشيا   ،التجريد  )شي  

حساس   ،محسوس  نستشعراا أمامنا  وب لك فإنيا نجحت ف  اثارتنا بتجرب  الشاعر عنا  وا 

 د .باالغترا  الحا
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   حركيةالصور ال

ول لك نجد  يستند بشكل واض   ،من أا  ما يمي  الصور  ف  شعر عنا  وابعيا الحرك  

ولنتابع ا ا المثال الستكشا  ا   السم   ،ل ف  تشكيل صور تتس  بالحرك  والدينامي  افعاألعل  

 ف  قصيدت  )كان انا(

 روحي التي مثل فانوس القيامة في مرقى المالئك" 

 دمعها وجال   يهمي

 طافت بكل سماوات البالد

 ولم تجد لها ربوة في األرض

 أو جبال

 عامان أركض حولي

 أستعير خ طى

 1" تعثر الموت في آمادها سبال

وا (  ،تعثر  ،ييم  )تشيع األفعال ف  ا ا النص بشكل مكث  فلدينا ف  ا ا المقوع : 

 ديناميكياً  تيا وأكسبيا وابعاً يور  حيو وقد ساا  انتشار األفعال عل  مساح  النص إل  من  الص

من  م يداً  قصيدت  خل  ال   يييمن عل  الشاعر ويكس ُ يتناس  مع مستوى الضغو الدا متحركاً 

 القل  والتوتر .
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ويضولع  ، كامليا لتجرب ل ف  قصائد  إل  الفعل كإوار فن  ف  بعض األحيان يلج  عنا         

ارق  كما نجد ف  قصيد  )  شكرا  ( من خالل ااتين الصورتين الفعل ف  ا   الحال  بإبرا  المف

 المتقابلتين : 

 مررت  موالي ..إن يوماً " 

 وقد سكب الضياء عليه

 ه  مقمر 

 ورأيت ثم رأيت قافلة

 من ياسمين ضاع مزهره

 مدى مقلتاه   قل   إن طفالً 

 مغرورق بالدم ...

 1"  يشكره

فيو يالئ   ،ف  القصائد  ات الوابع الحكائ  ا ا االحتفا  بالفعل يظير بشكل الفتلعّل و 

 الوبيع  السردي  القصصي  نظرا لما يتيح  من مرون  ف  عرض األحداث الماضي  والحاضر  .
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 متحركاً  نلحظ أن حضور األفعال ال يسي  ف  من  القصيد  وابعاً  ،عل  أننا ف  بعض األحيان 

 د  ف  قصيد  )قرا   موج   ف  والع الما (:بل تكون عامال سلبيا نظير ما نج ، ودينامياً 

 ما عتبات دنياألي  "

 تاج  أغلقت بر  

   سيقال  

 طفاليا إن اليأس أورق فيك 

 تعود فكرة اإلزعاج

 من نصف نافذة تطل 

 " فقلت   ال

إال أن حضوراا ظل  ،فقلت  ،تول  ،تعود  ،أور  ،سيقال  ،  رغ  كثاف  األفعال : أغلقت وعل   

 ل  يؤد إضاف  حركي  ملموس  عل  الجان  السرد  . اً حضورا تراكمي

لعل من أبر  سمات القصيد  وابعيا ، و واك ا نجد أن لدى الشاعر أنماوًا متعدد  من الصور

وسعيا للوصول إل  ا ا الوابع الكل  يحاول  ، ر عن تجرب  شامل  وممتد  ومركب الكل  في  تعب

 والّصور  .االستعار  عنا  استثمار الصور  بنموييا 
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 النمط االستعاري المحد ث  أوال   

  العك  من  لك يسع  بل نجد  علمع االستعار  ، نلحظ أن تجرب  عنا  ال تنوو  عل  قويع   

ولكن بشكل ول لك نجداا حاضر  بقو  ب شكاليا المختلف  وخصوصا التشبي  واالستعار   إل  التواصل

 )موج  من صييل( : ت ف  قصيدمحّدث كما 

 هنالك "

 حيث الذكريات تلف ه

 وحيث خيوط الماء

 تغزل جدوله 

 وحيث احتضارات المنافي تلوكه

 لينسى على أخرى المسافات

 أوله

 ويرخم في حضن السواقي احتالمه
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 كأن خطى األفكار فيه معطلة 

 كأن اكتناز الحلم عند ضفافه

 يشاكس طعم الماء 

 1حتى يضلله "

وا   الصور مع  لك تمتلك قدرا كبيرا من االيحا  والعم   ، ديالتشبيه التقليفالشاعر انا يوظ  

وقد استوا  أن يعيد تشكيل التشبي  بصور  جديد  من خالل  ،واالمتداد ف  العال  الداخل  للشاعر 

ويغدو  الجداول ،إقام  عالقات جديد  بين عناصر متباعد  ومتنافر  حيث يغدو للما  خيوو تغ ل 

واكتنا  الحل   ،وخو  األفكار معول   ،ف  اخر المسافات أول   وقد نس الشاعر من ناحي  أخرى 

 وا  صور ف  مجمليا تش  بالحرك  والتوتر . ،يشاك  وع  الما  

ف  تجرب  عنا  بكل مراحليا ويظير لنا المثال  أكثر أنماو الصور  حضوراً  االستعارةوتعد       

 )تيادن  ارت  ضجر السالل( : ت  المعنون ف  قصيد 2حضور االستعار  التنافري اآلت  مدى 

 على وطن يصوغ أسى الليالي "

 حريقا من ضيائك

 في ظاللي 
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 أنا المسكوب بين يديك بحرا

 1" ك بالآللئيشاكسه انشغال  

عن   معّبر  يحائي وبيعتيا اإل ، ع حريقا من ضيائك ، وف  ظالل  عاالستعارات  وتعكُ  ا  

ولي  ا ا المثال سوى ،  إحساس  ب وبان ال ات أما  قو  الواقع  يج تاألبعاد النفسي  للشاعر ن

يكش  ف  الحقيق  عن قدرت  التنافري  بما نمو   توضيح  الاتما  عنا  بالصور  االستعاري  

،فييا   ( )مسلة من دموعقصيدت   .أّمامع وبيع  التجرب   جديداً  توظيفاً  االحقيقي  ف  توظيفي

 االستعار  عن مدلوليا التقليد  بغي  تحديثيا ، كما ف  قول  : تكش  عن قدرت  ف  َحْرِ  

 والمسافات يا صديقي خجلى"  

  والسماوات  

  نصفها مستقيل  

 أوراق الهجر في عيوني حقال من بكاء

 إن البكاء حقول  

 قفززتني دجلوية   موجة  

 أخبرتني أن الفرات عليل

 أخبرتني 
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 بأن طرف المها قد خانه الجسر

 1ول "والبالد طل

ولكن  يمدُّ ف  أبعاد  ،مكانيات الت  توفراا االستعار  أن الشاعر يقو  باالستفاد  من اإلنالحظ انا 

لي  تلك ا  ظاار  االنحرا  األسلوب  خالل ظاار  أسلوبي  ونقدي  وجما االستعار  التقليدي  ، من

  تعيشيا ال ات ، فيو يسند ليمنحيا قدرً  أوسع عل  التعبير عن االنفعاالت والحاالت النفسي  الت

الخجل ع ال   او من صفات المرأ  ع إل  المسافات ، ويسند االستقال  إل  السماوات ، ويسند 

من بكا  ... الخ ، وكليا مما يكس  البني   االعتالل إل  الفرات ، ويجعل اليجر يور  وحقالً 

 . 2اللغوي  جمااًل وأناق  عل  سبيل االنحرا  األسلوب 

وما يدفعنا إل  ا ا اإلحسا  أننا نشيد  ،نا عنا  عل  وع  شديد ب امي  االستعار  ويبدو ل

 حضوراا المت ايد كلما أوغلنا ف  تجربت  .

 ثانيا   أنماط حديثة  

فإننا نجد  لج  إل  الفنون الحديث  ب شكاليا المختلف   ،مثلما أفاد عنا  من األنماو التقليدي      

إ  تغدو القصيد  لدي  مجموع  من  ،ت تشكيل (  ف  تشكيل قصيد فن ،نماسي،مسرح  ،)نثر 

التقنية فقد حرص عل  اإلفاد  من  ،ندر  فييا حشد من الصور المكثف  يو المشااد أو اللوحات 

يد إلحساس  بالتوتر العني  إ ا  لما توفر  من تجس قوات السريع  نظراً لال وخصوصاً  السينمائية
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سردي  والدرامي  وما ولمال متيا من جي  أخرى قصيدت  بوبيعتيا ال ،معاينت  للواقع ال   يعيش 

 من تركي  وتعقيد .تنوو  علي  

 ( نمو جا لي ا النو  من الصور : بتكرااأوتمثل قصيد  )ليف  ل        

 يا وج  الخطى.. آه  "  

 والذكريات رمال

 له الندى ببنفسج الكلماتنحو الشمس بل   الدرب  

 إذ تختال

 بيك الغرام معلق قزل الكالم وعلى شبا

 كأنه شالل

 قزل ضفائره يمام  

 لونت جنحيه رعشة ثغرك الشعال

 .... إل  قول  ...

 يا لألسى 

 ملء العيون قتال

 طل  هواي 
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 وراحتاك سالل

 إل  قول  ... ...

 فدعي يباس الطين يمتطر السما

 ليفيض من رحم السماء

 1"  زالل

تتجل  بوضوح ف  إحسا  الت    ت كر تلك ال كريات ف مؤلماً  فالصور  ترس  لنا مشيداً 

ل ا كان من المناس  لجو  الشاعر إل   ،الشاعر العمي  بالمرار  والوجع نتيج  فقد  تلك األيا  

المعقد  والمركب  إ  تتض  مقدر  اللقوات السريع  والمتتابع  والمترابو   رؤياالتقني  تكش  عن 

ت ساامت ف  الكش  عن مدى التوتر ال   يعاني  الشاعر فنالحظ أن كل لقو  من ا   اللقوا

حيث استواعت ا   اللقوات االنتقال بنا بشكل سريع وخاو  ف  صور   ،نتيج  الحنين لل كريات 

ويكش  لنا المشيد عن  ،ببنفسج الكلمات  ل بلّ شم  مالوجع وال كريات الت  جعلت الدر  نحو ال

   يعيش  اآلن يظير لنا مشيد ال كريات الجميل  المتمثل  فمقابل مشيد الوجع ال ،مفارق  واضح  

لنجد أنفسنا ، ...الخ وق ح الضفائر ، لتنتقل الكاميرا بعداا إل  تصوير ق ح الكال  ،بشبابيك الغرا  

ليجعل يبا  الوين يستمور ف  نياي  المشيد أما  الشاعر واو ا   اللحظ  المليئ  بالي   

 .السما 
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لقصيد  كامل  نظير ما نجد  ل  اعتماد التقني  السينمائي  إواراً إ  بعض األحيان ويعمد عنا  ف     

( وا  تبدو لنا من  اللحظ  األول  مشغول  بإبرا  العال  الداخل  للشاعر  ف  قصيد  )كان انا

 لحظ  توتر  واضوراب  :

 ألحرقنك في محراب ذاكرتي"  

 أنا النهار الذي أسقطته جدال 

 ض اشتهائك يا...بذرت قلبي في أر 

 فإن رأيت يدي في الرمل نابتة

 فقل  

 1"  ينق ب في جرل قد اعتمال

ويشعر ب ن  مظلو   ،إن  اآلن يعلن ثور  يشعر فييا بقو  وامي  فيو وصل لمرحل  الخوا  واالنييار 

ق  ل لك سرعان ما يقودنا ف  نياي  القصيد  ب ن  إنسان ين ؛ويريد أن ينتق  وتشكل )محرا   اكرت (

 ف  جرح قد اعتمال .
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 المبحث الثالث

 حداثة البنية اإليقاعية
اثرُت استخدا  مصول  ع البني  اإليقاعي  ع استرشادًا برأ  أستا   الدكتور بسا  قوو  ، 

ال   ي ا  في  إل  أن البني  اإليقاعي  من السع  والشمول بحيث تشمُل مختل  جوان  

عل  الجان  الصوت  . كما أن البني  اإليقاعي  تستمّد االستجابات المنتظم  دون أن يقتصر 

  واالقتصاد   والسياسي صعيد التاريخال  ، ومخ ونيا الفكر  عل  و خصائصيا من تر اثيا اللغ

 1... الخ .
فإننا واجدون أن  استخد  البني  اإليقاعي   عمر عنا  يقاعي  ف  شعروبالنظر ف  البني  اإل

خالل إعاد  تو يع وترتي   جدد ف  داخل البني  اإليقاعي  منولكن   ،  ف  إوار القصيد  العمودي 

ول  يتبع النظا  القائ  عل  صدر وعج  بح افير  ، بل جدد ف  التو يع البصر  بعض الجمل ، 

عل  الصفح  ، فقد يورد ج  ا من عروض البيت كسور شعر  ث  ي ت  ببقي  العروض ، فكلم  

أو ثالث  ولكن  قّلما يورد البيت الشعر  كامال ومقسوما إل  صدر واحد  عل  السور أو كلمتين 

 وعج  .

كما أن  جّدد لي  عل  المستوى البصر  وحس  ، بل عل  المستوى االختيار  ف  اختيار 

نما يعمد عل  بحور بعينيا فقليال ما يستخد   عنا  البحور الرباعي  التفاعيل كالوويل والبسيو، وا 

غنا  لل خ  إفعيالت، ويميل إل  المج و  منيا ما كان منيا ثالث  التاألغل  إل  استعمال 

                                                           
انظر: قوو  ، بسا  ، البني  اإليقاعي  ف  مجموع  محمود درويش ، ع حصاد لمدائ  البحرع  ، مجل  أبحاث  1

 . 16- 14  ، ص  4884 اليرموك ، سلسل  اآلدا  واللغويات ، العدد األول ،
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ل  الحفاظ عل  حال  التداع   الموسيق ، واو يميل ف  القصيد  الواحد  إل  التنويع ف  القواف  وا 

 جيد  للتعبير عن الحال . وسيل  موسيقي )الكتاب  الميكانيكي  اآللي (، وب لك يستخد  الو ن 

نما يمثل ا   إن شعر عن       ا  ال يمثل الن ع  الغنائي  بمعنااا الرومانس  المتعار  علي ، وا 

الن ع  الغنائي  بمعنااا الحقيق ، واو صالحيت  للغنا  بحناجر المغنين وأصواتي ، وا ا ال يعن  

مضمحّل، بل إن اإليقا  عند الشاعر  -ال   تقو  ب  الموسيقا-بالضرور  أن إظيار البنا  النفس  

  :أوّد ورح  ، حيث يقول ، ولعّل ا ا المثل يشير إل  ما اعد عل  إظيار المستوى الدرام  أيضاً يس

 يتناوبان على احتسائي" 

 ،لغتي

 وزقزقة النساء

 هما صوتان في  

 يضيئان المسافة ...

 بانتشاء

 ويرتالن المفردات بالبالً 

 من كستناء

 لغتي انفراطات الدموع السمر

 في فصل البكاء
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 شوق  قات يرشها والزقز 

 1" على أرض اشتهائي

فعل  مستوى التشكيل البصر  ، نجد أن  اختار مج و  الكامل لقصيدت  ، ولكن  قا  بتو يعيا عل  

 النحو المرئ  ، اك ا :

 يصصصصصتصصصصصصصنصصصصصصصصصصاوبصصصصصصصصا ن على احتسائي 

    –   -      /–   - -  

 ُمَتفاِعلن         / متفاعالتن

 يلغت

    – 

 َوزقصصصصصصصصصصصزقة  الن ساء

  -      /–   - - 

أ  أّن  و   ضر  البيت المكون من ثالث مفردات عل  سورين شعريين ، جعل ف  

السور األول ج  ا من تفعيل  ع متفاعالتنع وا   ) لغت  : ُمتفا ( ث  استكمل بقي  التفعيل  ف  

دواليك تجد  يعيد مل ف  السور الثان  ، واك ا ( لتستك -السور ال   يلي  حيث ترك ) ِعُلن   

 التو يع بشكل فّن  .
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جوا ات ا ا البحر )متفاعلن، مْتفاعالتن، ول  يكت  الشاعر بي ا بل قا  باالستفاد  المثل  من 

ضاف  إل  )الو ن الخليل ( ال   تنتم  إلي   ُمتفاعالتن( كما أن القافي  قد اختلفت ف  األبيات، وا 

أن اناك إيقاعات داخل التفعيل  الواحد ، إما أن تكون ناتج  عن الحرو  المشدد  أو  األبيات، نرى

وكّل أو عن تناو  الحرو  أو تناغميا كما ف  )احتسائ (  و ) النسا  (  ،عن حرو  العل ، 

 لك يؤد  بالمتلق  إل  أن يشعر أن اناك ضغوًا ما عل  حر  معين استوج  ظيور فاصل 

صمت( بين حر  واخر، )صوتان فْ  / َ ( وتقويُعيا )ا ا   ا / (، فضاًل   من  أو وق  )فتر 

عن أنيا  ات و ن عروض  )متفاعلن(، فإن الضغو عل  )اليا ( ف  لفظ  )ف ( قد شّكَل فاصاًل 

 منيًا وصمتًا، ك لك فإن األل  الممدود  ف  )النسا ( قد عملت عل  إقام  فاصل  من  بين 

 )صوتان( و) ق ق (.

صوتان( كمفرد  يمكن أن َتِرَد ف  أ  نص شعر  أو نثر ، فِمْن أين تنبع خصوصيتيا ف  إن )

  النص؟

إن )الصوت( تتناغ  مع ) ق ق ، يرتالن، انفراوات( وتتناغ  ا   المفردات بالنتيج  مع الكلمات 

شكيل إيقاع  المكّون  للقافي  )نسا  ، كستنا ، بكا  ( كما أن التنوين ف  )بالبال، شو ( تنّ  عل  ت

اخر، يفيد إوال  الحال  إل  مجاالت أوسع عبر تكراراا، حيث تؤد  إل  تعمي  حال  الضيا  

ب لك الضيا ، وك لك فإن ورود حرف   -ف  األصل-والتشتت، فالتركيبات ف  المقووع  توح  

ر غير )األل + اليم  ( بصور  متالحق  ف  مفردات متعّدد  ف  النص قد عمل عل  بنا  إيقا  اخ

ال   رأينا  ف  مفردات )لغت ، احتسائ ، المساف ...( ومن تلك المفردات الت  جا ت فييا )األل  

 اللقا ..( . ،الشتا   ،الندا  ،+ اليم  ( )ارتما  
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ا ونبر  موسيقي  اامس  يقاعا اادئإ  من صييل نلحظ مع مولع القصيد  من خالل قصيد  : موج

غير أن القصيد  ال  ،ر واو يتحدث عن دائر  العم وخصوصاً حسا  الشاعر بالح ن إتنسج  مع 

فسرعان ما  – عالقصائد التقليدي عكما او الحال ف  كثير من  –يقا  موحد وثابت إتسير عل  

يقاعيا قد ورأ نتيج  تغير الموق  الشعور  كما نلحظ ف  المشيد ال   يصور في  إنلحظ تحوال 

  كريات  :

 ؤجلةألحالمنا الظمأى أغاٍن م  

 وأعمارنا تفنى

 ارتقاباً 

 وأسئله

 وأنفاس نا )م( الشوق

 تغتال نفسها

 وتنثر للريح الحكايا المرتلة

 وكنا نذرنا الوقت من أجل غيمة تعرت

 فضاءت دمعتان

 وسنبلة

 وكنا
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 وكنا ننحت الشمس كوة

 1إلى مدن عذرية الظل مقفلة

قا  سريع نتيج  يإ  ات ،من المالحظ أن الموسيق  انا قد أصبحت صاخب  عنيف  

وقد تولد ا ا االيقا  نتيج  جمل  من الجوان  الصوتي  : كقصر الجمل  ،احسا  الشاعر بالحنين 

وشيو  التكرار وخاص  لفظ  الماض  عكناع ا ا باإلضاف  إل  جمل  من عوامل صوتي   ،وتتابعيا 

 ،ني  عودتيايات وتماستواعت ف  النياي  أن تثير فينا إحسا  الشاعر بحنين  لتلك ال كر  ،أخرى

نما إ ا   ،التقليد  يقا  جاا  مخوو ل  مسبقا كما او الحال ف  الشعر إوبي ا نحن لي  إ ا   وا 

يقا  النفس  الداخل  تفرض  اللحظ  الشعوري  الت  يواجييا الشاعر وتتغير مع ضر  من اإل

 تغيراا .

فراح  ،د في  مصدر ثرا  ايقاع  يقاعي  للكامل فقد وجعل  وع  بالخصوصي  اإل اً ونجد عنا       

يستغل ما يوفر  ل  من تشكيالت متعدد  ومتنوع  عل  نحو ما نجد  ف  قصيد  )الوين اخر ما 

 (: 2تبق 

 عنوان وجي                       ع

 أنن  ال أبصر                       

 ودليل خوو  ف  البالد          

                            عتعّثر
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لي   الغنائي   وجا  ا ا التنو  الو ن  مالئماً  ،فالشاعر انا يوظ  تشكيالت الكامل المتعدد  

 السردي  لما تتولب  من توفير حري  كافي  للبوح ال ات  .

التخفي  من ايمن   إل  محاول  -عل  الصعيد اإلبداع  -وعل  ااج  تجاو  التقليد قاد       

 مالمح(  وج  عراقي ال)، يقول القافي  

 ألن قلبي دفتر" 

 وألن ظلك صاغ سنبله الهوى

  في مقلتي

رتك األنهر    تسو 

 ل غة المرايا أنت ، 

 1 "هسهسة الن دى  

                    فالمقوع انا يكاد يخلو من القافي  ونشعر عل  إثر ا ا الغيا  بنقص واض  ف  

اد تخلو من القافي  كما نجد ف  قصيد  ونعثر ف  ا ا السيا  عل  قصائد تك ،الجان  الموسيق  

 (  2)أزرار

 تغضي 

 فأبسم
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 ثم أحضنها

 فتقول لي  

 إياك إياك

 إياك أن تلقي يديك على مدني

 لئال يسقط البلد

 لكنني 

 كنت ارتخيت على هضباتها 

 والليل منعقد 

قني  القافي  وانا نجد خلو المقوع من القافي  الت  عوض عنا  ا ا النقص االيقاع  بتوظيف  ت     

 –يديك  ،فوجود القواف  الداخلي  : )إياك ،فيو  ّو  القافي  ف  ثنايا النص الشعر   ،الداخلي  

فكانت  ،عن النص  منعقد( قد جعلنا نح  بعد  غيا  القافي  الخارجي  تماماً  ،البلد  –مدن   ،تلق 

يتع   من خالل سيا   ، اً ايقاعي جمالياً  وب لك منحت النص جانباً  ،بمثاب  تعويض عن غيابيا 

التعامل مع   واو ف  ا ا التوج  يميل ف  كثير من األحيان إل ،محتشد بالجمل المتحرك  السريع  

عل  النص كما ف  ا ا  ضافياً إ موسيقياً  القافي  الداخلي  بوصفيا قافي  خارجي  مضيفا ب لك جانباً 

 المثال من قصيد  )مجيش بالعب (: 

 فقد أعلن الشذا" 

 ن مواعيد الزهور فضائحبأ
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 كأن قرى الساعات

 1 " شاخت من األسى

 ،فالقواف  الداخلي  )ش ا /قرى( انا ت ت  بمثاب  قافي  خارجي  منسجم  مع القافي  العام  

وقد أسي  ا ا إل  حد كبير ف  إثرا  الجان  الموسيق  ف دى من جي  إحداث ترابو ايقاع  اتض  

كما كان من جي  ثاني  بمثاب   ،وسيق  من خالل حضور القافي  من خالل المحافظ  عل  وحد  الم

وقفات قصير  منحت الشاعر والقارئ عل  السوا  فرص  الراح  والت مل ف  سيا  نفس  شعر  

 ممتد ليت  بعداا االنتقال إل  جمل  شعري  جديد  .

فف   ،القافي  الساكن  ف  قصائد  من القافي  المشبع  ويقتر  من   يحاول التخفي اً ولعل عنا       

ف  مقابل برو  واض  للقواف   ،قصيدت  )تنيدات نير( نلحظ أن االختفا  النسب  لي ا النمو 

 الساكن  :

 ويمر عام  "  

 والعمر غاب من دموع

 خبأتها الشمس في حدقي

 وبعثرها الكالم  

 2"  غاب وفي أمدائه شجر انسجام  
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دى المؤشرات عل  توجي  نحو لغ  الحيا  اليومي  إ  إن يعد توج  عنا  للقافي  الساكن  انا إح    

خيارات  االيقاعي  ل  تكن مجرد رغب  ف  التجاو  بل كانت قبل  لك بدوافع تتولبيا رؤي  الشاعر 

 (  1)موسقةونستويع أن نوض  مثاال أخر عل  ا ا الجان  ف  قصيد   ،ف  لحظتيا اإلبداعي  

 موسقة به خجل الضفاف  م

 بيطرطوس تسكن 

 تعرش بي

 تناديني أنا الطفل المدلل  

 نحو شاطئها

 ولكني أخاف  

أخا  ( بما فرضت  من حال  الرتاب  والفتور جا ت متناغم  مع  ،القواف  الساكن  انا : )الضفا  ف

 وانا نح  ب ن تجرب  الشاعر أصبحت أكثر ادو اً  ،االحسا  بالسكون ال   يييمن عل  الشاعر 

وقد جا   ،إال أن  يحاول أن يتماسك أما  سووت   ،اشد المحبوب  بالقر  فعل  الرغ  من أن  ين ،

 مع ا ا الجان  الدالل  . االيقا  متناغماً 

ثم  أسبا  فني  تجعل القواف  الساكن  إحدى الخيارات الضروري  ف  تجرب  عنا  الشعري  فيو      

يقا  اادئ عالو  عل  لجوئ  إب  من   الحيا  اليومي  وما تتوليلج  إلييا رغب  ف  االقترا  من لغ
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ل لك نلحظ مع توور تجرب  عنا   ،من الحرك  اإلعرابي   -عل  ما يبدو –القصد  إل  التخلص 

 ومنيج  الواض  ف  االعتماد عل  القواف  الساكن  ف  بنا  ايقاع  .

بعض الفتور  ناً غير أن المبالغ   ف  تسكين القافي  وأواخر الكلمات بشكل عا  قد تسب  أحيا      

أما  الشاعر ف  التعبير عن تجرب  ممتد  من خالل  إضاف  إل  أن  قد يسب  عائقاً  ،يقا  ف  اإل

التدوير ل لك نجد عنا  يلج  إل  الدمج ف  بعض األحيان بين القواف  المتحرك  والقواف  الساكن  

 كما نجد  ف  قصيد  )اون عليك( :

 هون عليكَ 

 فما الهوى غضب  

 ن عشقتهم  إن الذي

 ذهبوا

 خطوا سطور رحيلهم  

 ومضوا

 وعلى صحائف غيرك انكتبوا " 

 إخصاب  جديد  تجدد بعناصر ليغ ي  التحديث من نوعاً  اإليقاع  برنامج  عل  الشاعر أضف 

 الفاعلي  من نوعاً  ليعو  تنويع اإليقا  إل  فعمد الواحد، الو ن سيور  عن وتبتعد شباب ، وتواصل

 من القصيد  . المنبثق  الدالالت حمل عل  ل   وتحفي اً  للو ن
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 نتائج الدراسة

ادفت ا   الدراس  إل  دراس  المالم  الحداثي  ف  شعر عمر عنا  ، وخرجت بمجموع  
 من النتائج ، منيا :

 ال ،محتشماً  تجلياً  القدام  العر  الشعرا  كتابات ف  الشعري  الحداث  اليات بعض تجلت لقد -

 وعل  المعاصر، ف  ويفيا الحداثي  الشعري  الخوابات ترتدييا الت  اإلبداعي  الصور  إل  يرق 

 والمتنب  تما  وأب  نوا  وأب  برد بن بشار كتابات األول  ف  التجليات تلك تبق   لك من الرغ 

 إبداعي  ممارس  عل  وشااد التقليد، دائر  ف  موغل حداث  ت سيسي  لشعر بل ، إبداعي  خووات

 .يكتمل ل  حداثياً  مثل مشروعات حداثي 

 تظير وأخ ت،  مصر عل  نسي الفر  الحمل  بداي  من  التبلور إل  وريق  ي خ  الحداث  مفيو  بدأ -

 وصفوت الترك، نقوال و اليا ج ، ناصي  الشيخ شعر مثل الشعر، ف  التحول ا ا تباشير

 تخلص ال   إنما. البديعيات من -تماماً  – يتخلصوا ل  الفتر  ا   شعرا  ولكن. وغيرا  الساعات 

 ث  .الحديث العرب  الشعر ف  المجددين و عي  الرائد البارود  يعتبرو . البارود  او كل   لك من

سماعيل إبرااي ، وحافظ شوق ، أحمد التجديد ف  البارود  ورث  شعر ف  التجديد كان. صبر  وا 

 فاستنف وا العباس ، للشعر ا دتقليب بات،المناس شعر األغل  ف  شعرا  ظل النوا  ضي  اؤال 

 -التقليدي  الن ع  الرغ  عل - ولكني  الجاا  ، والقوال  القديم  الصور تكرار عندا  وكثر معاني ،

 عاوفي  مظاار شعرا  ف  وبر  قصائدا ، أج ا  بعض ف  وأصيل  جميل  شعري  صوراً  بدعواأ

 .شعرا  ف  جديد منح  إل  دفع ال   اس السي العرب  المجتمع واقع وك لك ني ،جداً و  من صادق 

 تكن ل  ، القرن ا ا من األربعينيات نياي  من  المعاصر العرب  الشعر ف  التجديد حرك  ظيرت -

 نظا  إل  بالقصيد  التحول و القافي  و الشعر  البيت نظا  ضد ثور  أحيانا يفي  كما الواقع ف 
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 .  الشعري  الثور  لي   مصاحب  نتيج  كانت الواقع ف  ا   ألن ، الشعر  السور و الشعري  التفعيل 

 ا    حفت نفسيا بغداد من و ، العرا  ف  4812 سن  الجديد الشعر حرك  بداي  كانت حيث

 ورا  من قصيدتان السن  نف  ف  صدر حيث ، كل  العرب  الوون غمرت حت  وامتدت الحرك 

 ال) عنوانيا كان و السيا  شاكر لبدر  الثاني  و  المالئك  لنا ك( الكوليرا)  بعنوان األول  جديد

 ( .اً حبّ  كان

ن الحداث  الشعري  بدأت أوجيا  مع شعري  ، فمن النقاد من قال إدور مجل  شعر ف  الحداث  ال -

 مجل  شعر وعل  رأسيا الخال وأدوني  .

  بني  قصائد  حداثت  من خالل قصيدت  العمودي  ، فقّد  تشكيالت فنج  عمر عنا  ف  بلور   -

 عل  عّد  مستويات ، أاميا تشكيل اللغ  ، والدالل  ، والصور  ، والبني  اإليقاعي  .

شكل القصيد  الحديث  ورؤااا ، فعك   لك ف  قصيدت  العمودي  ، فقار   عمر عنا وقد استوع  

ن ر ليا نفس   الرم  ، واألسوور  ، وجدد ف  الدالالت  ، وراع  كثيرا من المالم  األسلوبي  الت 

واالنحرا  األسلوب  ، واالستعار  التنافري   ، وسوااا الشعر الحداث  من إشار  الح  بالمفارق  ، 

 العنون  والتراكي . من مالم  العدول الت  تجسد ف  صياغت  اللغوي  ، فالعدول ف 

  االحتكاك حديث  بلغ  شعري  شديدف  الجان  التشكيل  ، فقد شّكل نصوصا شعري  عنا  وأبد  

من خالل  ، وتوّظ  بني  إيقاعي  متمي  بالواقع اليوم  ، وصور  شعري  متغير  تجسد واقع  ، 

 التشكيالت اإليقاعي  المختلف  .
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 .  4،4896العدد فصول، مجل  الشعر، ف  الحداث  ، سلم  الجيوس ، -
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6002  . 

 .  4891 الحقائ ، دار بيروت، الشعر، ف  الحداث  جدل ، وفي  ، خنس  -

 .  القاار  ، ال ارا  مكتب  ، درويش أحمد:  ترجم  ، الشعر لغ  بنا  ، كوين ، جون -
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4829  . 
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