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 مسيرة الشعر العربي الحديث

 في ضوء نسيجه ونقده
 دكتور لطيف محمود محمد

جامعة األنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية
ومما الشك  ،كثرية تلك الدراسات اليت حاولت رصد مسرية الشعر العريب احلديث والوقوف على أهم مفاصله

راءة عن كثب لنصوص هذا الشعر الذي تنوعت مصادره وتعددت فيه أن مثل تلك الدراسات حتتاج إىل متابعة حثيثة وق
ومما الشك فيه أيضا أن هذا العنوان الذي محلته هذه الدراسة ال ميكن أن حتتويه هذه  .اجتاهاته وازدمحت فيه الرؤى

لعريب احلديث عامة مستقاة من بنية شعرنا ا إشارات أوحماولة تقدمي شذرات  إىلالذي دفع بنا  األمر ،الصفحات القليلة
 .ومن نصوص تنظريية هلذا الشعر من جهة ثانية ،من جهة

 إعادة إىلهذه الدراسة هتدف  أن أوهلا: مسوغات ةواقتصارنا عليها من ثالث اإلشاراتقناعتنا هبذه  وتأيت 
 ،عرمن نصوص نظرية تتعاطى مع هذا الش اإلفادةمع  ،تقسيم مفاصل هذا الشعر على ضوء نسيج هذا الشعر ومساته

هذه  أنوثانيها  ،من اخللط وعدم الدقة شيء أصاهبامن تلك التقسيمات السابقة قد  كثريا    نأوجدنا  أنوذلك بعد 
– وهي مسميات تفسريية ،الدراسة حاولت وضع مسميات غري مسبوقة لكل مرحلة من مراحل تاريخ شعرنا احلديث

العامة لكون هذه الدراسة  اإلشاراتاكتفينا هبذه  أنناها وثالث ،تلخص مسات كل مرحلة من هذه املراحل -إن صّح القول
ن هذه ـنصر مـل عـان كـف وإال ،وطـل اخليـج متداخـلة ونسيـتكامـدة مـوح هاّـ أنقد تعاطت مع عناصر النص الشعري على 

اته عرب مسرية هذا دراسة خاصة ومستقلة للوقوف على ابرز انتقاالته وتطور  إىل( حيتاج  وإيقاعا   ،وصورة ،العناصر ) لغة
  .الشعر

كل عنصر من عناصره قد شهد التحوالت نفسها اليت   أنتابعنا مسرية الشعر العريب احلديث وجدنا  إذوحنن  
حت ـاىل وتـاء اهلل تعـش إنوهذا ما سنحاول متابعته ومعرفته يف دراسات الحقة  ،يف مسريهتا األخرىشهدهتا العناصر 

الصورة الشعرية أمنوذجا ( و  ،أمنوذجا ( و ) مفاصل الشعر العريب احلديثاللغة  ، احلديثعنوانات ) مفاصل الشعر العريب
 .بنية اإليقاع أمنوذجا ( ،) مفاصل الشعر العريب احلديث

تلك  أشهرومن  ،مراحل إىلهناك حماوالت كثرية اجتهدت يف تقسيم شعرنا احلديث  أنقلنا فيما سبق  
( شعراء املهجر 2( شعراء النهضة )1: ) كاآليت( وكان تقسيمها   اإلبداعكتاهبا ) حركية   احملاوالت دراسة خالدة سعيد يف

. ودراسة أدونيس يف كتابه ) مقدمة للشعر العريب ( 1)( شعراء احلداثة 5( شعراء اخلمسينات )4شعراء مابني احلربني )( 3)
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 وثانيها الشعر املدفوع بثورة جتددية يف ،والسلفيةأوهلا التقليد  مراحل ثالث،( حينما قسم الشعر العريب احلديث إىل 
وكذلك  .(2)ورومانطيقية التألق الشكلي ،وثالثها الشعر املتأرجح بني ما مساه برومانطيقية الكآبة والعنف ،الشكل واملضمون

رئيسني مها :  شعرنا احلديث إىل قسمني تقسيم دراسة صالح فضل يف كتابه ) أساليب الشعرية املعاصرة ( الذي حاول فيه
لترتشح  ،ومن مث جدولة كل أسلوب من هذين األسلوبني إىل تفرعات أخرى ،واألسلوب التجريدي ،األسلوب التعبريي

( التجريد 1: )، وعن ثانيهما(5( الرؤيوي )4( الدرامي )3( احليوي )2( احلسي )1عن أوهلما التقسيمات التالية :  )
يس من الصعوبة مبكان القول بأن أمهية هذه التقسيمات األخرية قد انطلقت من ول .( 3)( التجريد اإلشراقي2الكوين )

التعاطي املباشر مع بنية النص الشعري العريب بعيدا عن تأثريات السياقات اخلارجية املتمثلة بالواقع السياسي واالجتماعي 
ي حدا هبؤالء إىل االنقياد املباشر بالتقلبات األمر الذ ،وهي سياقات طاملا وقع حتت ضغوطاهتا كثري من الباحثني ،والثقايف

وبناء على هذا جاءت كثري من هذه  .السياسية واالجتماعية فكان هلذه التقلبات أثر غري اجيايب يف قراءة شعرنا احلديث
يعول عليها  ويف ظل غياب كثري من املعايري الفنية واجلمالية اليت ينبغي أن ،القراءات والتقسيمات حتت تأثري هذه التقلبات

  .ومنها الشعر ،يف قراءة مسرية أي نوع أديب

وإذا كان صالح فضل قد وفق من جهة تقسيم الشعر العريب احلديث على ضوء املعايري الفنية، فانه من جهة  
وان  ،يف دراسته وال لشعراء الرومانسية العربية نصيبا   ،أخرى قد اخفق من حيث انه مل جيعل لشعراء الكالسيكية احملدثة

 -احلديث  مستبعدا  الشعر -استبعاد فضل هلاتني املرحلتني املهمتني من تاريخ شعرنا احلديث واختاذه من الشعر املعاصر 
يكون قد حرم القارئ العريب من فرصة متابعة حتوالت هذا الشعر على مدى مسريته اليت ال ميكن اقتطاع  ،مادة لدراسته

ذلك أن أساليب الشعرية املعاصرة ال ميكن استئصاهلا عن أساليب الشعرية احلديثة،  ،جزء منها وتقدمي اجلزء اآلخر منه
  .وهذا ما مل يفعله احد ممن وقف على مسرية هذا الشعر وانتقاالته

قد تبوأت مكانا   وإمنا مثة دراسات أخرى ،مل تكن هذه الدراسات الثالث وحدها من بني أشهر تلك الدراسات 
ومنـها مـحاولة مـنيف مـوسى يف كتابه ) نظرية الشعر عند الشعراء النقاد يف  ،ات النقدية املتخصصةيف جمال الدراسمهما  

( مجاعة 3( مجاعة الديوان )2( طليعة التجديد )1هي ) أقسام ستةاألدب العريب احلديث ( وفيها قسم هذا الشعر إىل 
وكذلك حماولة مناف منصور يف كتابه ) عقلية  .التجديد( مجاعة 6( مجاعة الرمزيني )5( مجاعة الرومانسيني )4املهجر )

( 1هي : ) ثالث راحلالشعر العريب احلديث قد مر مب احلداثة العربية، البحث عن البعد الثالث ( والذي ذهب فيه إىل أن
اب ) فضال عن كت .(4)( مرحلة البحث عن لغة وفكر جديدين3( مرحلة البحث عن فكر جديد )2مرحلة إحياء العربية )
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هي :  اجتاهات ثالثةبنية القصيدة العربية املعاصرة ( للباحث السوري خليل املوسى الذي رأى يف الشعر العريب احلديث 
  .(5)( اجتاه القصيدة املتكاملة3( االجتاه الغنائي )2( االجتاه اإلحيائي )1)

ذلك أهنا جاءت  ،الدقة ليس صعبا على القارئ وهو يتأمل هذه التقسيمات أن يالحظ بعض اخللط وعدم 
ويعوزها املنهجية يف النظر إىل هذه االنتقاالت اليت أصابت بنية الشعر العريب  ،الواضحة الرؤيةعلى وفق معطيات تفتقر إىل 

ويف ظننا أن اغلب هذه الدراسات كانت تغيب عنهــا فكرة أن هذه االنتقاالت ينبغي أن تبىن على أساس  .احلديث
اإليقاع ( وحنن نعتقد أن غياب هذه الفكرة ـ أو  ،الصورة ،دث يف عناصر النص الشعري مبجموعها ) اللغةالتغرّيات التـي حت

  .عدم وضوحها على اقل تقدير ـ كان السبب يف هذا اخللط وعدم الدقة

 وهذا ما يتعني االلتزام به يف أي، حنن بدراستنا هذه نسعى إىل حتديد هذه االنتقاالت على وفق هذه الفكرة
وإال فان تقسيم مرحلة شعرية قائمة بذاهتا  ،دراسة تروم الكشف الدقيق عن املفاصل الكربى اليت شهدها شعرنا احلديث

وال يؤهلها  ،إىل مراحل متعددة جيمعها كثري من القواسم املشرتكة هو أمر ال يعطي صورة واضحة عن مفاصل هذا الشعر
 .اهتا الفنية وقيمها اجلماليةالن تكون مرحلة شعرية مستقلة ومتباينة يف مس

إن قضية ) التقسيم ( أو ) االنتقال ( احلاصلة يف بنية الشعر ينبغي أن تبىن على أساس االختالف املنجز على 
إن غياب هذه القواسم املشرتكة هو الذي دفع مبنيف موسى إىل جتزيء مرحلة فلذا  ،النص الشعري مبستوياته املختلفة

وهو  .ومجاعة الرمزيني ،ومجاعة الرومانسيني ،ومجاعة املهجر ،راحل عدة فجعل منها : مجاعة الديوانالشعر الرومانسي إىل م
وشبيه  ،الوهم الذي وقعت فيه خالدة سعيد حني عدت شعراء املهجر ضمن مرحلة مستقلة عن شعراء ما بني احلربني !

وال نعرف ما املسوغ  .تاج قصيدة النثر يف مرحلة واحدةهبذا اخللط ما وقع فيه خليل املوسى حني مجع نتاج شعر التفعيلة ون
وما يزيد من هذا املوقف  ،الذي دعا هذا الباحث إىل عد هذين املنجزين املتباينني لغة وصورة وإيقاعا ضمن مرحلة واحدة

منهم ، وهم نفسهفثمة نقاد آخرون وقعوا يف ال ،غرابة" هو أن املوسى مل يكن الباحث الوحيد الذي وقع يف مثل هذا الوهم
 . (7)وفاتح عالق  (6)دونيس أ

إن االنطالق من مفهوم ) االنتقال ( املتصور يف ذهننا هو الذي دفعنا إىل إعادة تقسيم مسرية هذا الشعر إىل 
وهي يف نظرنا مفاصل كربى وعالمات مميزة حفظت لكل مرحلة من هذه املراحل مساهتا اخلاصة ووعيها الفين  ،أربع مراحل

 وهذه املراحل هي :  ،اين عن وعي املراحل األخرىاملتب

 مرحلة التغرّي ) الكالسيكية اجلديدة (  (1)
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 مرحلة التغيري ) الرومانسية (  (2)

 مرحلة التحول ) شعر التفعيلة (  (3)

 مرحلة التجاوز ) قصيدة النثر (  (4)

 

وإمنا  ،ساسية فحسبقد جاء نتيجة االنتقال احلاصل يف عناصر الشعر األ مل يكن هذا التقسيم املاثل سلفا  
باستطاعة الباحث يف تاريخ شعرنا احلديث أن يرصد مجلة من االختالفات فيما بني هذه املراحل اليت ارتأينا تقدميها عن 

 :   تايلطريق اجلدول ال

 

 
 مرحلة التغّير

 
 مرحلة التغيير

 
 مرحلة التحول

 
 مرحلة التجاوز

 
 سريالي واقعي رومانسي كالسيكي

 أمريكيةمدرسة فرنسية ـ  مدرسة انجليزية درسة غربيةم مدرسة عربية
 سلطة اللغة سلطة الرؤية سلطة الخيال سلطة العقل

 شعرية كشف شعرية رفض شعرية انفعال شعرية إصالح
مركزية توازن بين الذات  مركزية الذات مركزية الموضوع

 والموضوع
 مركزية ذات جديدة

 قصيدة نثر شعر تفعيلة تأثير الموشحات شعر شطرين
 

ومن مث بإمكان الباحث أن يتابع  ،إن هذه االختالفات مبجموعها الستة تؤكد واقعية هذه االنتقاالت األربع 
فعلى سبيل املثال إذا أراد باحث ما أن  .مسرية هذا الشعر على وفق أي من هذه االنتقاالت األفقية املاثلة يف اجلدول

ري كانوا على اتصال مباشر يليت وقع حتت تأثريها الشعراء فانه سيجد أن شعراء التغاملدارس ا جهةم شعرنا احلديث من يقسّ 
حيتاج إىل  يكاد خيتلف عليه باحثان وهو مما ال وهذا االتصال املباشر ال ،جبذور القصيدة العربية القدمية شكال ومضمونا  

ء من اإليقاع وأغلب املوضوعات ومرورا برتكيب فالتقليد سار يف مجيع مفاصل شعر هؤالء الشعراء ابتدا ،إعمال يف الذهن
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وأما شعراء  .وتسمية هذه املرحلة جبماعة اإلحياء يشري على حنو واضح إىل هذا التقليد .اجلمل وانتهاء  بالصور واأللفاظ
و )) ال يتبع وينهلون من ثقافتها على حن ،مرحلة التغيري ) الرومانسيني ( فقد كانوا يتلقون معارفهم من مصادر غربية عامة

 (8)ولذا فقد كان الشعراء يقعون حتت تأثريات شىت حسبما يتفق هلم ((  ،بل يتسم باحلرية وبشيء من الفوضى ،نظاما
وذلك حينما أكد كثري من الباحثني إعجاب السياب  ،وهو أمر خيتلف كثريا إذا ما قورن بالثقافة األدبية لشعراء التفعيلة

وعكف علـى  أليوت .س .شعر ت أن السياب اكتشف )) ،ابالواحد لؤلؤة وهو زميل السيّ فذكر عبد  ،بالشعر االجنليزي
وأكد كذلك أن السياب يف أواسط اخلمسينات كان ))   (9) كان رمحه اهلل حيدثنـي عنها كثريا ((  .دراسة األرض اخلـراب

لك علي احللي حني أكد أن السياب ))  وهذا ما ذهب إليه كذ (10) دراسة وترمجة (( ،مشغوال بالشعر االجنليزي املعاصر
  (11) .. وبشكل خاص الشاعرة االجنليزية الكبرية ايديث ستيويل ((.كان متأثرا إىل حد بعيد مبضمون القصائد االجنليزية

وإمنا جند   ،خباصة أليوتمل يكن السياب وحده من بني شعراء التفعيلة قد وقع حتت تأثري الشعر االجنليزي بعامة و 
اللغة فيقول : ))مل تستوقفين أفكاره أول األمر  عماليف است أليوتح عبد الصبور ال يتواىن يف االعرتاف جبرأة كذلك صال

  (12) بقدر ما استوقفتين جسارته اللغوية ((

ال سيما يف جمال الرمز واألسطورة واملعادل  ،أو بعبارة أدق لتقنياته يف املنجز الشعري ،لقد كان ألليوت 
فلم يكن خليل حاوي بعيدا عن هذه  ،واضح يف حتديد مالمح االجناز الشعري لنتاج شعراء هذه املرحلة اثر ،املوضوعي

التقنيات حىت انه )) ليمكن العثور على الكثري من التعادالت والتداعيات الثقافية يف شعر حاوي ليس فقط على مستوى 
مثل العقم والرماد واجلوع واحلريق واخلصب  ،ملفرداتبل أيضا على مستوى الكثري من الرموز والصور وا ،القصيدة ككل

وهـذا األمـر ينطبق على الشعراء اآلخرين كنازك  (13) وييتس (( أليوتوالبعث وغريهـا ممـا هـو معهـود خاصـة يف شعر 
  .وغريهم ممن تأثروا بالشعر االجنليزي على حنو مباشر وصريح (14)املالئكة وعبد الوهاب البيايت

فقد كانوا  ،وشعراء الستينات يف العراق ،ص شعراء التجاوز ونعين هبم شعراء جملة )) شعر (( يف لبنانأما فيما خي
ابتدءا من قراءهتم لقصيدة ) أوراق  ،اقرب إىل ما كان يصدر عن التجربة الشعرية يف كل من املدرستني الفرنسية واألمريكية

 يوانتهاء بتبنيهم املنجز الشعري السريايل ذ ،بريس وابولينري ومرورا بسان جون ،العشب ( للشاعر األمريكي وايتمان
 .الصدى األكرب يف الشعر الستيين العراقي وشعراء جملة شعر

فقاده ذلك على سبيل املثال  ،دونيس ـ وهو واحد من ابرز شعراء هذه املرحلة ـ كثريا عن تلك الثقافاتأ ألقد قر  
وال يكاد  (15)مدا من نصوصه الشعرية كثريا من اخلصائص الفنية واجلماليةإىل احلديث عن الشاعر الفرنسي رامبو مست
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دونيس من خمزون ثقايف متتد جذوره إىل الثقافتني املذكورتني والسيما الفرنسية ني ما ألخيفى على احد من النقاد احملدث
م على سبيل املثال فوزي كرمي وهذا األمر ال خيتلف كثريا عن ثقافة شعراء الستينات يف العراق فنذكر منه (16)منهما

وسركون بولص وجان دمو وفاضل العزاوي الذي يتضح فيه هذا التأثري بشكل مباشر يف كتابه ) بعيدا داخل الغابة ( وال 
 .(17)سيما املبحث الذي كتبه عن احلداثة الشعرية 

فان  ،عرنا العريب احلديثإذا كان النظر األفقي يف اجلدول السابق يكشف عن بنية االنتقاالت احلاصلة يف ش 
فشعر مرحلة التغيري مثال كان ينزع  .النظر العمودي لكفيل بان يطلع القارئ على مسات كل مرحلة من مراحل هذا الشعر

وفيما خيص السلطة املنتجة لنمط هذا الشعر  ،أما مصادره فيمكن إعادهتا إىل املدرسة الغربية ،إىل املذهب الرومانسي
إن  .أما مركزية هذا املنجز الشعري فكانت منقادة هليمنة الذات ،شعريته نابعة من كوهنا شعرية انفعالو  ،فتتمثل باخليال

وهو خيتلف كثريا عن نسيج شعر  ،جمموع هذه السمات يشكل خيوط هذا النسيج الذي تشكل منه شعر هذه املرحلة
 ،لرواد لتكون إلبداعاهتم ملسات فنية ومجالة مغايرةذلك أن هذا املنجز الشعري األخري قد نأى به شعراؤه ا ،مرحلة التحول

 ،كانوا اقرب إىل املذهب الواقعي  ((فان شعراء )) التحول ،فإذا كان شعراء )) التغيري (( قد اجتهوا بالشعر اجتاها رومانسيا
من املدرسة االجنليزية على فان شعراء التحول قد أفادوا  ،وإذا كان شعراء التغيري قد وقعوا حتت تأثريات شعراء غربيني بعامة

ذلك أن  ،هي السلطة املمثلة لبنية شعر التحول الرؤيةوإذا كان اخليال هو السلطة املطلقة لشعراء التغيري فان  ،حنو حمدد
فال  ، (18)قبل أن تكون شكال فنيا الرؤيةاحلداثة اليت كان قد تبناها شعراء التفعيلة ))التحول(( تنطوي يف األساس على 

  .وال إبداع من غري أن تكون هناك قراءة واعية لتفاصيل الواقع اليومي بكل جزئياته ومالبساته رؤية،غري  شعر من

ودورها الفاعل يف بناء النص الشعري قد أسهمت يف تكوين نسيج فين ومجايل مغاير متاما عن ما   الرؤيةإن أمهية 
هذه املرحلة يقبلون بنصوص شعرية تبىن على أساس يفتقد  فلم يكن شعراء ،ةكان ينتج من شعر قبل مرحلة شعراء التفعيل

واألداء  الرؤيةفخليل حاوي على سبيل املثال مل يكن ))يرضى للشعر بأقل من أن يكون فتحا مستمرا يف باب  الرؤية،إىل 
وحتد يف جمال  الرؤية،بل كان حاوي يرى أن الشعر يف أساسه يقوم على حتديني )) حتد يف جمال الكشف و  (19) التعبريي((

 .  (20) األداء والتعبري ((

تعد يف تقديرنا قضية مهمة للغاية ومن غري اإلنصاف أن حياول باحث ما معرفة مسرية شعرنا  الرؤيةإن قضية    
 .مكانتها يف تغيري خارطة التجربة الشعرية العربية الرؤيةلتفاتة تعطي هلـذه ا (( مساحة أوالرؤيةاحلديث من غري أن يويل ))

مبفهومها العميق والشامل كان هلا الدور الفاعل واملؤثر يف إحداث نقلة نوعية وحتول خطري يف الشعر  الرؤيةفنحن نظن أن 
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 ،احلديث وهي اليت دفعت بالشعراء إىل ضرورة إجياد وسائل جديدة لكتابة النص الشعري وعلى كل املستويات العريب
م املوضوعي واستعماهل ةبين الشعراء للمعالومرورا بت ،الداللة املعجمية للمفردة ابتداء من حماولة اخرتاق جدار اللغة وتعطيل

 .وانتهاء بالشكل اإليقاعي غري املسبوق ،للرمز واألسطورة

وهي مبجموعها قد  ،إن هذه املستويات اليت ذكرناها توا مل يكن هلا حضور قبل مرحليت التحول والتجاوز 
اليت التمعت يف ذهن شعراء )) التحول والتجاوز (( ما كان باإلمكان لقارئ  الرؤية ومن غري الرؤية،ترشحت بتأثري من 

يف خلق منظومة جديدة لتفكيك نسيج  الرؤيةلقد أسهمت  .الشعر العريب احلديث أن جيد أيا من هذه األساليب الفنية
فة والتنازل ي اليت أدت إىل احنسار العاطه الرؤيةواغلب الظن أن قضية  ،الشعر وإعادة صياغته على وفق أبنية مغايرة متاما

بتجاوزها جملسات الوعي الظاهر تكون قد  الرؤيةذلك أن  ،ف والساذج النفعاالت الشاعرعن أسلوب البوح الشفا
هذين البناءين اللذين كانا عمادي الشعراء يف  ،واالنفعال الواضح من جهة ثانية ،املوضوعية من جهة الرؤيةاخرتقت بناءي 

 .التغرّي والتغيري مرحليت

ذلك أن  ،يف جتديد القيم اجلمالية والبىن الفنية لشعرنا احلديث -كما ذكرنا سابقا   - الرؤيةلقد أسهمت   
انبثاقها يف تصور شعراء احلداثة قد عمق إحساسهم بضعف األساليب الشعرية اليت كان يعتمدها شعراء التغرّي والتغيري حىت 

وهذا ما دفعهم إىل استحداث  ،أشبه بأدوات ناقصة أو معطلة -شعراء احلداثة  بتصور -أصبحت هذه األساليب 
أساليب فنية غري مسبوقة فكان من أبرزها الثورة على قوانني اخلليل العروضية واالعتماد على توزيع جديد حر لعدد 

ة مساحة كبرية يف نتاج فضال عن ذلك إدخاهلم لظاهرة الرمز واألسطورة لتشكل هذه الظاهر  ،التفعيالت يف كل سطر
 .وحضورا فاعال يف رسم معامل الصورة الشعرية هلؤالء الشعراء ،شعراء التفعيلة

وال الرمز واألسطورة مها العنصرين اجلماليني الوحيدين اللذين ترشحا  ،مل يكن البديل العروضي املتمثل بالتفعيلة 
إىل التوجه صوب ) الصورة ( لتكون عنصرا مجاليا ميتلك حضورا  وإمنا قادت هذه األخرية بشعراء التفعيلة الرؤية،عن عامل 

حىت أصبحت الصورة هي املعيار الفين واجلمايل اليت تقاس هبا عبقرية الشاعر  ،قويا يف تشكيل فضاء النص الشعري
اليت  لقد أصبحت الصورة الشعرية .بل هي األسلوب األمثل واألنسب ليودع فيها الشاعر أفكاره وعواطفه ،وقدرته

ذلك أن الصورة المتالكها القيمة اجلمالية هي  ،هي املعادل املوضوعي اليت يريد الشاعر طرحه للمتلقي الرؤيةترشحت عن 
 .وللتخلص من التعبري العاطفي املباشر من جهة ثانية ،من جهة الرؤيةالسبيل الوحيد للتعبري عن عمق 
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وإمنا أفاد هؤالء من مفهوم )املعادل  ،ي من نتاج شعراء التفعيلةمل تكن هذه القيمة اجلمالية اليت حتملها الصورة ه
أن )) الطريق الوحيد للتعبري  أليوتلقد أكد  .وأكد على جتسيده عن طريق الصور الشعرية أليوتاملوضوعي ( الذي طرحه 

أو سلسلة  ،و وضعأ ،أو بعبارة أخرى إجياد جمموعة أشياء ،عن الشعور يف شكل فين هو إجياد ) معادل موضوعي ( له
أن الصور التـي ينبغـي للشاعـر أن يقدمهـا ال بـد  أليوتويف ضوء ذلك أدرك  (21) إحداث تؤلف مكونات ذلك الشعور ((

فان هذا حيملنا على القول بان  ،وملا كان الشعر على هذا احلال .(22)أن تكـون املعادل الفين للموضوع الذي يطرحه النص
لكوهنا احلاملة  ،ينبغي أن يبدأ من الصورة نفسها ملعتمد على الصورة فنا مجاليا لهالشعري االتنقيب عن دالالت النص 

لقد أصبح بإمكان الباحث أن يقول هنا إن التحليل النقدي  .لتلك الدالالت واحلاضنة احلقيقية لرؤى الشاعر وأفكاره
ن تغري مفهوم الشعر من كونه بوحا مباشرا عن والقراءة الواعية للنص الشعري ينبغي أن ينحو هذا املنحى وذلك بعد أ

إىل كونه فنا لنحت صور ومشاهد تقدم مبجموعها الثيمة املركزية لفكرة  ،عاطفة أو فكرة تعتمد اللغة اإلحيائية أداة له
 .النص

رة إن احلديث عن الصورة الشعرية بوصفها الطريق الوحيد للتعبري عن الفكرة يف شكل فين ال يعين أن هذه الصو  
وإمنا هي على يد شعراء التفعيلة ) التحول ( قد تلبست بلبوس فين  ،مل يكن هلا حضور يف الشعر العريب قدميا وحديثا

فقد كانت سابقا وسيلة مباشرة لتوضيح فكرة أو تقريب واقع مادي للقارئ لذلك  .جديد وصار هلا وظيفة أخرى مغايرة
فبقيت على هذا احلال حىت جميء شعراء التحول الذين اكتسبت على  ،نايةهي تعتمد أساسا على التشبيه واالستعارة والك

 رؤيةفهي تقوم يف الغالب على تقدمي لوحة فنية أو جمموعة مشاهد هي من صنع  ،أيديهم الصورة مكسبا فنيا ومجاليا
ومن أمثلة  .ع إنساين مرفوضفتأيت هذه املشاهد بوصفها رمزا فنيا يشري على حنو غري مباشر إىل واق ،الشاعر ولبنات أفكاره

)) عائشة تشق بطن الحوت / ترفع في ذلك مثال قصيدة ) املوت يف غرناطة ( لعبد الوهاب البيايت اليت يقول فيها : 
يح عن جبينها النقاب / تجتاز ألف باب  / تنهض بعد الموت / عائدة  للبيت / ز الموج يديها / تفتح التابوت / ت

لبيك / جارية أعود من مملكتي إليك / وعندما قبلتها بكيت / شعرت بالهزيمة / أمام ها أنذا اسمعها تقول لي 
ومثل هذه الصور الرامزة يف قصائد البيايت ما ال حصر له وال سبيل لذكرها على حنو  .(23) ... ((.هذي الزهرة اليتيمة

ومنهم خليل حاوي والسياب وصالح  ،وهي ترد كذلك يف نتاجات شعراء التفعيلة على حنو ال سبيل إىل إغفاله .مفصل
  .عبد الصبور وغريهم

ونقول  ،وذلك لكوهنا كانت قضية ذهنية خطرية ،وهذا أمر طبيعي وال ميكن جتاوزه الرؤيةرمبا اطلنا احلديث عن 
خطرية لكوهنا قادت إىل حتوالت كبرية يف عناصر النص الشعري العريب الذي وقف الشكل العروضي اجلديد يف مقدمة 
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إن هذا الشكل العروضي اجلديد إىل جانب ظهور املعادل املوضوعي قد خلقا عهدا جديدا غطى   .ه التحوالت الكبريةهذ
وهذا األمر دفع ببعض الباحثني إىل التغاضي عن كل جهود  ،كل حماوالت التجديد اليت نادى هبا من قبل شعراء التغيري

 .   (24)يلة بوصفه أول حماولة تغيري وحتول يشهدها الشعر العريب احلديث شعراء الرومانسية يف التغيري لينظر إىل شعر التفع

إن التحوالت الكبرية اليت شهدهتا التجربة الشعرية العربية احلديثة على يد شعراء التفعيلة / التحول قادت بعض 
وتبعا لذلك بإمكان  .(25) ي ((الباحثني كذلك إىل أن يسمي هذه املرحلة من تاريخ شعرنا احلديث بـ )) نقطة احلرج التارخي

 ،ومرحلة ما بعد التحول ،الباحث يف شعرنا احلديث أن يقسم هذا الشعر إىل مرحلتني كبريتني مها : مرحلة ما قبل التحول
 . شعر التفعيلة وقصيدة النثروتضم الثانية مرحليت  ،لتضم األوىل منهما مرحليت الكالسيكية اجلديدة والرومانسية

وانه ليس  ،مهمة ورئيسةأربعة انتقاالت الشعر العريب احلديث قد شهد  حث إىل التأكيد على أنيسعى هذا الب 
من املوضوعية مبكان أن نزيد من تلك االنتقاالت حبجة أن هناك حماوالت جزئية أو اختالفات فنية صغرية مثلما هو ماثل 

قص من هذه االنتقاالت لنعد قصيديت التفعيلة والنثر كما انه ليس من الصواب أن نن  ،لدى مجاعة الديوان واملهجر وابولو
 .ضمن مرحلة واحدة كما فعل بعضهم

ن أول ما ميكن أن نعلم أ فإننا ،أما فيما يتعلق بالتسميات اليت أطلقناها على كل مرحلة من هذه املراحل
ء مجاعة اإلحياء وشعراء يستوقف القارئ هو سر هذا التشابه الكبري بني االمسني اللذين أعطينامها لكل من شعرا

ولغرض توضيح ذلك ال بـد أن ندرك أوال أن مفردة )التغرّي(  .فسمينا األوىل )التغرّي( ومسينا الثانية ) التغيري ( ،الرومانسية
فيقال : ))  .ومثـة تبـاين داللــي فيما بني الفعلني ،أما مفردة ) التغيري ( فتعود إىل الفعل ) غرّي ( ،تعود إىل الفعل ) تغيّـَر (

) مل يتغـرّي  ،) تغريت األحـوال وتبدلت ( ،تبـدل ) تغري الوضع متاما  ( ،تغيّـر يتغرّي تغرّيا  : أصبح على غيـر ما كان عليه
فمـن يتأمـل التغرّيات اليت طـرأت على ) الوضع ( و ) األحوال ( و )   (26)) واهنـار من لـنب مل يتغرّي طعمه ( ((  ،شكله (

فهذه العناصر كلها انتقلت  .) اللنب ( يكتشف أن هـذه التغرّيات قـد حدثت بفعل فاعل غائب وقوة خارجية الشكل ( و
إال أهنا كانت  ،فهي وان كانت تقع فاعال من حيث الرتكيب النحوي ،من حالة إىل أخرى استجابة لقوى خارجية متسلطة

 ،) الوضع (  مل يتغرّي إال بفعل عامل خارجي أسهم يف تغيريهجمردة من هيبتها وفاقدة لقدرهتا على التحكم والسيطرة فـ 
  .وهذا ينطبق كذلك على العناصر املتغرّية األخرى

 ،فان داللة ) التغيري ( تسري باجتاه آخر خيتلف متاما عن األوىل ،إذا كانت داللة ) التغرّي ( تسري هبذا االجتاه
بقوم  ..) إن اهلل اليغيّـُر ما.) غرّي رأيه ( ،)غرّي موقفه ( ،) غرّي سلوكه ( ،ثيابه (فيقال )) غيّـَر يُغيّـُر تغيريا : بّدَل ) غرّي 
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فالفعل ) غرّي ( يف هذه األمثلة مسند إىل فاعل مل يكن فاقدا  لقدرته على التحكم  .(27) بأنفسهم ( (( حىت يغرّيوا ما
نا  قد غرّي ثيابه وسلوكه وموقفه بوعي شخصي وقناعة ذلك أن فال ،والسيطرة مثلما هو األمر يف فاعل مجلة ) تغرّي الوضع (

 .فلم  يكن هذا التغيري يف الثياب والسلوك واملوقف قد جنم بفعل عوامل خارجية متحكمة .ذاتية

حول طبيعة الفاعل يف الفعلني ) تغيّـَر ( و ) غيّـَر ( وعالقته بطبيعة الشعر يف مرحليت مجاعة  القارئرمبا يستغرب  
وهنا نقول إن التغريات اليت طرأت على بنية الشعر لدى مجاعة اإلحياء كانت شبيهة إىل حد ما  ،رومانسينياإلحياء وال

فان الشعر لدى مجاعة  ،فإذا كان ) الوضع ( هنا قد تغرّي استجابة لعوامل خارجية ،بالفاعل يف مجلة ) تغرّي الوضع (
أيضا بعيدة عن اجلماليات األدبية واملقتضيات الفنية النابعة من  اإلحياء ) مرحلة التغرّي ( كان استجابة لعوامل خارجية

بعبارة  .فالشعر يف مرحلة التغرّي كان أقرب إىل الواقع الفكري والسياسي منه إىل الواقع األديب والفين .صميم حاجة الشعر
ومن أهم هذه  ،ات الشعريةأخرى كان الشعر يف هذه املرحلة انعكاسا آليا واستجابة مباشرة لقضايا بعيدة عن مجالي

ألهنم رأوا فيه جذرا أصيال يعيدون به مكانتهم  ،القضايا غري الفنية هي حماولة شعراء هذه املرحلة إحياء الرتاث والرجوع إليه
مل تكن حماولة هؤالء الشعراء يف إثبات هويتهم القومية هي .البارزة اليت كادوا يفقدوهنا جرّاء حماوالت املستعمر طمسها

وإمنا كانت حماولة الشاعر آنذاك يف حتقيق قدرته اإلبداعية وإظهار ملكته األدبية  ،القضية الوحيدة باجتاه التغري غري الفين
نابعا  من تغيري تقتضيه حاجة فنية  ومن مَثَّ مل يكن الشعر يف هذه املرحلة ،هي القضية األخرى اليت كان الشعر منشّدا  إليها

وعلى ضوء ذلك مل تشهد قصائد هؤالء الشعراء وعيا  فنيا   ،وإمنا كان تغريا  تابعا  لسياقات خارجية أخرى ،ومجالية ملحة
دفع أحد الباحثني إىل القول بأن التجربة الشعرية جلماعة  وهذا ما ،شهدت وعيا  سياسيا  واجتماعيا   ومجاليا  بقدر ما

فـي تلك الفرتة  التارخييوهذا أمر طبيعي استوجبه الشرط  (28) اإلحياء مل )) متارس تعديال  أو تغريبا  يف مسارات إدراكه ((
( يف مجلة ) إن وجه الشبه فيما بني ) الفاعل . (29) فـ )) مهمة الشاعر عندهم ليست فنية ولكنها إصالحية اجتماعية ((

  .متحكمني ل يف شعر مجاعة اإلحياء ملتقاربان جدا  فكالمها كانا متحكمني هبما ال( احلاصتغرّي الوضع ( و) التغرّي 

فان الشعر الرومانسي قد شهد تغيريا  كان  ،إذا كان الشعر يف هذه املرحلة قد شهد تغرّيا  مرتبطا  بسياقات خارجية
فشعراء هذه املرحلة صاروا  ،ية جديدةقريبا  بعض الشيء من الوعي الفين واإلحساس املتوقد بضرورة استحداث قيم مجال

وأخذوا يتعاملون معه بوصفه جنسا  أدبيا  ينبغي أن يتسم بسمات  ،يتعاطون مع  الشعر بطريقة ختتلف عن شعراء اإلحياء
 .ويقوم على ركائز أدبية مغايرة نابعة من جوهر الشعر وماهيته ،فنية جديدة
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ومل تعد الشعرية لدى  ،فسد من واقع احلياة اليومية ا  إلصالح مامنرب  ،مل يعد  الشعر كما كان لدى اإلحيائيني 
فقد تنّبه شعراء الرومانسية إىل ضـرورة إحداث تغيريات متس جـوهر  ،الرومانسيني شعريَة إصالح ودعوة  خطابية مباشرة

فكان  ،يف إيصال أفكارهم تلكوهذا ما دفعهم إىل إقامة مجعيات وندوات وجمالت أدبية تكون منربا  هلم  ،العمليـة الكتابية
اليت كـان أدباؤها ))يؤمنون مجيعا بضرورة التغيري  1221نتيجـة ذلك أن تشكلت مجعية الرابطة القلمية يف نيويورك عام 

  .(30) وإدخال وسائل ومواقف جديدة على الشعر العريب ((

فكان من مثار ذلك التنويُع  ،وتنتهي به لقد حاول شعراء هذه املرحلة إحداث ثورة أدبية تبدأ من الشعر ومجالياته
واالجتاه صوب  ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن موضوعة األغراض الشعرية ،والتقليل من الطبقة الصوتية العالية ،يف القوايف

بل  ،وهذه مسات ال جيهلها باحث يف الشعر العريب احلديث .لغة ذات قدرة على اإلحياء ، واستعمالالتعبري عن العاطفة
  .ي مسات كان هلا اثر فاعل يف ابتعاد النص الشعري العريب عن طابع الشعر اإلحيائي مبحصلتيه الفكرية واألدبيةه

وإمنا جتسد هذا  ،مل يكن الوعي بضرورة التغيري لدى الشعراء الرومانسيني جمسدا  يف النص الشعري فحسب
نذكر منها  ،ريية اليت مل نشهـد مثلها لدى مجاعة اإلحياءالوعي كذلك عن طريق تدوين إسهاماهتم النقدية وجهودهـم التنظ

على سبيل املثال مقدمات عبد الرمحن شكـري لدواوينه الثالثـة ) الثالث والرابع واخلامس ( ومقـدميت العقـاد لديوان عبـد 
وكذلك مقاالت املازين وكتابه )  ،(فضـال عـن كتابـه املشرتك مع املـازين )الديوان  ،الرمحن شكـري الثاين وديوان املازين األول

)العواصف ( و ) مستقبل اللغة العربية ( وكتابات  ،ومؤلفـات جربان ) األرواح املتمردة ( ،غاياته ووسائطه ( ،الشعر
  .فضال عن دراسات أخرى تتمحور حول قضية الشعر ومفهومه ،ميخائيل نعيمة اليت يقف يف مقدمتها ) الغربال (

الكبرية من التغيريات اليت أحدثها شعراء الرومانسية فضال عن كتاباهتم النقدية لكفيلة بأن إن هذه اجملموعة 
ولكفيلة بأن تشري إىل أن معامل النص الشعري العريب قد شهد تغيريا  من  ،تشهد بوعي هؤالء الشعراء لفنون القول الشعري

ية قد اقرتب من مجاليات الفن الشعري ليبتعد بعض لذا كان هذا املفصل املتمثل باملرحلة الرومانس ،داخل هذا النص
  .الشيء عن الواقع السياسي واحلدث االجتماعي الذي كان السبب الرئيس يف إحداث التغرّي يف النص الشعري اإلحيائي

 على الرغم مما قدمته الشعرية العربية الرومانسية من إسهامات جادة على املستويني الشعري والتنظريي إال أهنا مل
 ،تكن على درجة عالية من اجلرأة األدبية وعلى النحو الذي مينح النص الشعري احلديث الدخول إىل عامل احلداثة الشعرية

 واستعمالفعلى الرغم من حماوالت الثورة األدبية اليت جاء هبا شعراء التغيري على املستوى الصويت املتمثل بتنويع القوايف 
إال أهنا بقيت تدور يف فلك األوزان  ،شحات األندلسية  وامليل إىل األصوات اخلافتة املهموسةاألقفال الشعرية الشبيهة باملو 
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مث إن شعر هذه املرحلة بقي قريبا من اللغة اخلطابية التقريرية القريبة من  ،التزامها بعدد التفاعيل املقررة جهةاخلليلية من 
ة التزموا مبرجعية اللغة املعجمية فتوقفوا عند حدود ذلك من غري فضال عن ذلك أن شعراء الرومانسي ،ذوق القارئ وثقافته

لقد بقيت حماوالت التغيري تلك  .أن تكون هلم حماوالت الخرتاق جدار هذه اللغة والتأسيس على إمكاناهتا غري احملدودة
ما نقوله هنا  .يف النص الشعريخجولة وفاقدة لكثري من القيم اجلمالية اليت كانت تنتظر رواد الشعر العريب احلديث تثويرها 

وإمنا سبقنا إليه كثري من الباحثني ومنهم خالدة سعيد حني ذهبت إىل أن حركات التجديد اليت سبقت  ،ليس جديدا
ذاك ألهنا كانت جتديدا يف الشــكل العروضـي ال يستنـد علـى مسوغ فـي النظـر  ؛السياب مل تكن حركات أصيلة

ـان جالل اخلياط أكثر موضوعية وإنصافا جلهود شعراء الرومانسية إذ قال عنهم : )) أوالء حاولوا ورمبـا ك .(31)والـحساسيـة 
إن كون  (32) ... إهنم حمركون وليسوا مبجددين متاما ((.وطالبوا وحثوا ونبهوا إىل اجلديد ،وهلم شرف احملاولة ،التغيري

ال يعطي لباحث ما حقَّ التقليل من  ،التحريك ال التجديدالتغيريات اليت جاء هبا شعراء الرومانسية قد اتسمت بطابع 
ذلك أن أي جتديد أو تطور حيدث يف بنية النص األديب ال بد أن يكون مشروطا بعامل  ،شأن تلك التغيريات أو اجحادها

بني العامليتني مل يكن وان الشرط الثقايف والتارخيي يف فرتة ما بني احلر  ،ثقايف وتارخيي يكون له اثر يف ذلك التجديد والتطور
وهذا ما دفع ببعض الباحثني إىل القول  ،مهيئا لظهور قيم شعرية تأخذ بالشعر العريب احلديث باجتاه انعطاف نوعي كبري
  .(33)بان الشعرية الرومانسية مل تشهد ))مستويات بنائية شديدة العمق أو عميقة (( 

ولكن لسنا ضد الطرح الذي يقول إن السمات الفنية  ،نسيةحنن ضد إنكار القيم اجلمالية لشعر املرحلة الروما
والقيم اجلمالية اليت جاء هبا شعراء التفعيلة ) مرحلة التحول ( كانت اقرب إىل الواقع األديب والفين منه إىل الواقع السياسي 

كانت أكثر عمقا واشد ونتفق متاما مع الرأي الذي يقول بان مستويات األداء الشعري لقصيدة التفعيلة   ،واالجتماعي
 .إيغاال يف بنية الشعر ومجالياته مما كان معهودا لدى الشعراء الرومانسيني

ذلك أن شعراء التفعيلة متكنوا من التمرد على قوانني  ،لقد اكتسبت القصيدة العربية احلديثة طابعا مغايرا متاما
أهنم متكنوا من توظيف عناصر جديدة مل يكن هلا حضور فضال عن ذلك  ،اخلليل العروضية بعدد تفعيالته الثابتة والصارمة

ناهيك عن الثورة اليت أحدثوها يف تفكيك جدار اللغة وقطعها عن مرجعياهتا الداللية مث  ،ومنها الرمز واألسطورة ،من قبل
 .توجههم إىل الصورة ومنحها موقعا متميزا كعنصر تعبري غري مباشر
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واستطاعوا نقل التجربة الشعرية العربية من كوهنا  ،م اإلبداعية على حنو ملفتلقد اثبت رواد شعر التفعيلة قدراهت 
أمهها النظرة اجلديدة لنظام موسيقى الشعر  ،) تغيريا ( إىل كوهنا ) حتوال ( ذلك أن )) التحول هذه املرة مشل قضايا أساسية

 .(34)والرغبة اجلاحمة يف إحداث نقلة ما يف لغة الشعر ((  ،العريب

فانه مل يتجرأ على تفكيك الشعر  ،كان للشاعر الرومانسي حماوالت لتغيري خارطة النص الشعري احلديثإذا   
ومن مث مل يشهد الشعر العريب  ،ومل يتمكن من إحداث نقلة نوعية وقوية يف بنية الشعر العريب ،العمودي وظل أمينا له

ضرب التغيرُي هــذه املـرة جممـَل البنية الشعـرية، فكان ثورة مشل لقـد  .احلديث انعطافة  جديدة إال على يد شعـراء التفعيلـة
فكان حبق نقطة  حامسة  وفاصلة تارخيية كبرية اجتهت بالشعر العريب احلديث اجتاها آخـر  ،مستويات العملية الكتابية برمتها

شعر التفعيلة أول حتول أو تغيري يصيب  عد  وهذا ما دفع احد الباحثني إىل  ،ألقى بظالله على كل حماوالت التغيري السابقة
 .  (35)الشعر العريب احلديث

 تكن التغيريات النوعية اليت مشلت اللغة والصورة واإليقاع هي العوامل الوحيدة اليت أّهلت شعرية التفعيلة لتكون مل
وهو أن شعراء التفعيلة جنحوا يف  ،وإمنا مثة عامل فين آخر بلغ درجة عالية من اجلمالية والشعرية املتميزة ،مرحلة ) حتول (

وهو توازن غري مسبوق وطاملا افتقده  ، (36)أو فيما بني االنفعال والفكرة  ،حتقيق توازن دقيق فيما بني الذات واملوضوع
ومل تعد  ،فلم يعد املوضوع هو املهيمن يف القصيدة مثلما كان لدى مجاعة اإلحياء ،شعرنا العريب احلديث عرب مسريته

وبناء على هذا التوازن الدقيق مل يعد قارئ  .هي املهيمنة يف القصيدة مثلما هو معروف لدى الشعراء الرومانسينيالذات 
كما انه ختلص من شعرية الشكوى املتمثلة   ،الشعر العريب يقف أمام موضوع خطايب مأهول بشعرية الوعظ واإلصالح

 .السيئبالنزعة العاطفية القوية واالستياء من الزمن 

ذلك أن هذا التوازن فيما بني الطرح  ،لقد كان هلذا التوازن الدقيق أثر يف قلب النص الشعري رأسا على عقب 
فتحول النص الشعري بناء على  ،املوضوعي والطرح الذايت هو الذي ألبس شعرنا احلديث سرَّ الدميومة والتفوق واملَنعة 

 . ا منتجاكونه نصا مفتوح  ذلك من كونه نصا مغلقا مستهلكا إىل

إن هذه التغيريات اخلطرية واالنفصاالت الكربى تشري إىل أن شعر التفعيلة قد ابتعد بالنص الشعري احلديث عن 
إذ مل يعد الشاعر مشغوال بوصف األحداث أو التغين  ،حيثياته السياقية ليلتصق بالقيم الفنية واجلمالية أميا التصاق

ً  له للتعبري عن  ،اجتـاها فنيـا وإمنا هو اخذ يتجه باألحداث ،بإحساساته وذلك حـني اتـخذ املـعادَل الـموضوعي واسطـة 
 لقـد آمن الشاعر فـي هـذه املرحلـة بـ )) أن يقدم فنا أكثر مما عليه أن يقدم أخبارا أو إحساسات (( .تلك اإلحساسات
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ة اقرب إىل أن نطلق عليها تسمية ) التحول إن هذه التجربة غري املسبوقة يف تاريخ شعرنا العريب احلديث هلي مرحل . (37)
ويقال : حتوََّل الشيُء  .والقــدرة علـى التصرف ،وجـودة النظـر ،ذلك أن من مجلة ما تعنيه لفظة التحول هي : احلذق ،(

ة ومن الدالالت املهم .ويقال أيضا : حتّوَل عن الشيء : أي انصرف عنه إىل غريه . (38)عن الشيء : أي زال إىل غريه
واحلال هنا هو ما خيتص به اإلنسان من أموره املتغرية احلسية واملعنوية  .اليت تعنينا يف هذا السياق هو قوهلم : حاُل اإلنسان

 .ومثل هذه الداللة األخرية لشبيهة متاما مبا شهده شعر التفعيلة من تغيريات فنية على املستويني الشكلي والروحي . (39)
  .فأن الشعر العريب قد حتول أيضا نتيجة تغيريه شكال ومضمونا ،ل نتيجة تغيريه حسيا ومعنويافإذا كان اإلنسان قد حتو 

ذلك أن  ،أما التجربة الشعرية اليت تلت شعر التفعيلة فهي كذلك ختتلف من حيث األداء الفين والوعي الروحي
لقد مسينا  .خبصوصيتها لغة وصورة وإيقاعا قصيدة النثر هلا من السمات الفنية ما يؤهلها لكي تتقاطع مع األوىل وحتتفظ

 .هذه املرحلة من تاريخ شعرنا احلديث بـ ) مرحلة التجاوز ( وهي تسمية مأخوذة من طبيعة النسيج الشعري ونظامه املنجز
ية ومها : بن ،وقد اعتمدنا هذه التسمية باالستناد على جانبني مهمني أو دعامتني رئيستني اعتمدها شعراء قصيدة النثر

 ،فهاتان الدعامتان كفيلتان بان تقود الشاعر إىل كتابة نص شعري يتجاوز فيه ما كتبه اآلخرون .والتجريب ،اإليقاع املعتمد
أما بالنسبة إليقاع قصيدة النثر فنقول إن هذه القصيدة اعتمدت إيقاع اجلملة والكلمة بوصفها  .بل ما كتبه الشاعر نفسه

يتأمل هذا الالنظام اإليقاعي اجلديد يستطيع القول بان شعراء التفعيلة كانوا يلتزمون بنظام  والذي .بديال إليقاع التفعيلة
ومن مث هم ال ميلكون حرية اخليار يف أن يتجاوزوا على نظام املقاطع الصوتية  ،التفعيلة وان اختلف عددها يف كل سطر

 ،شاء أم مل يشأ ،إذ ليس بإمكان الشاعر هنا ،قصيدة النثروهذا الوضع اإليقاعي خيتلف متاما لدى شعراء  .املؤلفة للتفعيلة
ولكن مثل هذا األمر مستبعد يف  ،فرمبا تتشابه الصور يف قصيدتني ورمبا تتشابه اللغة .أن يكتب قصيدتني متقاربتني إيقاعيا

ومسها بطابع االنفتاح على  وهذا ما ،ذلك أن تركيب اجلملة يف قصيدة النثر ال حيدها إال النظام النحوي ،البنية اإليقاعية
 .التوزيع الصويت احملتفظ خبصوصيته على الدوام

 ،إن قصيدة النثر باعتمادها على هذا النظام اإليقاعي غري املتكرر تكون قد اجتهت صوب منطقة الال تشابه
أما فيما يتعلق .وزواستسلمت ملبدأ ) التجاوز ( بوصفه نظاما جديدا يقود النص باستمرار إىل اخللق واإلبداع والتجا

فالشعر على وفق هذه اجلمالية  .فهو قيمة مجالية قائمة على مبدأ االختالف واملغايرة ،بالدعامة الثانية ونعين هبا التجريب
لقد استطاعت كثري مـن قصـائد  .(40) )) حركة تتكشف وتتجاوز وترفض التجمد يف صيغة أو قاعدة أو شكل أو نظام ((

وأعطت لنفسها احلقَّ يف أن  ،التجريب أن تتمرد على األنظمة األدبية واجلماليات الشعرية السابقةالنثر باعتمادها على 
 ،لقد أوغل التجريب كقيمة مجالية يف مناطق بعيدة تتناىف وأفق توقع القارئ .ختلق يف كل قصيدة جديدة نظاَمها اخلاص هبا
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وهم يرغبون على  ،ا إىل البحث عن اجملهول واملسكوت عنهفالتجريبيون يسعون دائم ،ومثل هذا األمر مل يأت من فراغ
  (41)بل إهنم نتيجة تأثرهم بالسريالية أوغلوا يف املسخ والتشويه للقيم اجلمالية السائدة ،الدوام يف تبين ما هو غريب وصادم

أن يغوص إىل ابعد حدود  فانه مرغم على ،يقول البرييس حول هذا املوضوع )) وملا كان الفن يريد أن ميضي حىت النهاية .
، فكان هذا التشويه والقبح جتاوزا  خطريا  يف تأريخ مفهوم الشعر واللغة )) ذلك أن   (42) والقبح (( ،الشر، والفظاعة

األدب بكل توجهاته الكالسيكية ومذاهبه احلديثة مل يتنازل يوما عن السري وراء جتويد منجزاته والبحث عن اجلمال املثايل 
مبا أتى السرياليون والتجريبيون هبذا التصور اعتقادا منهم بان إمهال اجلمال سيتيح هلم جماال أوسع للتحرك حنو ور   (43) ((

 .ت شعرية جديدة وغري مسبوقةخلق سياقا

هلو كالم طويل  ،إن الكالم عن التجريب بوصفه منجزا أدبيا له إسهام متميز يف خلق نصوص شعرية حداثية
واملقام هنا ال يسمح  ،يقودنا حتما إىل احلديث عن السريالية والشكالنية وفلسفة اجلمال املعاصرة نهالن الكالم ع ،وواسع

بعرض كل هذه التصورات واملنجزات لذلك سأوجز يف تقدمي أهم تصور يوضح فكرة ) التجاوز ( بوصفة فكرة ملتصقة 
التصور الذي يقول : إن النص التجرييب مسكون بفكرة وأعين به هنا  ،بشعرية ما بعد احلداثة بعامة وبالنص التجرييب خباصة

اإلخفاق وان هذا اإلخفاق الذي يستشعر به الشاعر هو الذي يدفعه باستمرار إىل حماولة جتاوز النصوص السابقة وتقدمي 
عن أما سر هذا اإلخفاق الذي هو عماد التجريب فيكمن يف أن تصّور كّتاب ما بعد احلداثة  .سياقات مجالية جديدة

وميكن للباحث أن  .إذ مل تعد اللغة وسيلة إيصال وتعبري وإمنا هي وسيلة تشويه للحقائق ،اللغة كان تصورا مغايرا وجديدا
إهنا تدحض  .يرجع هذا التصور إىل الشكالنيني الروس ومنهم شكلوفسكي إذ قال )) املسودات غالبا ما تتجاوز املؤلف

 .  (44) ما فكر به أصال ((

وقائمُة أمساء الشعراء والروائيني  ،كثري من األدباء املعاصرين ما تنطوي عليه اللغة من عدائية ونقصلقد استشعر  
لذا سأكتفي بذكر واحد منهم وهو الروائي الفرنسي كلود سيمون إذ قال )) إنين  ،الذين حتدثوا عن إخفاق اللغة قد تطول

 .  (45) بل قيل شيء آخر (( ،ستهدفت قولهمل اقل ما ا -ملدة ثالثني سنة  -خالل ممارسيت للكتابة 

إن التجربة الشعرية لدى كتاب قصيدة النثر كانت تستهويها كثريا فكرُة هدم النصوص السابقة وجتاوز منجزاهتا  
لقد شهدت هذه التجربة تطورا غري مسبوق وهو تطور  .والتوجه حنو تقدمي نصوص أدبية ذات مجاليات شعرية غري مسبوقة

وتكمن هذه الغرابة يف أن مركزية املعىن أو فكرة النص  .وعمقا مما شهدته التجربة الشعرية لدى شعراء التفعيلةأكثر غرابة 
ويف ضوء هذا شرعت كثري  .بدأت ترتاجع وتنحسر أمام بنية الشكل اليت أخذت تتعمق وتربز كمركز بديل عن مركزية املعىن
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وهذا املنجز  ،ال باملعىن لتنتهي بالشكل ،تبدأ بالشكل لتنتهي باملعىنمن نصوص قصيدة النثر والسيما النصوص التجريبية 
  .الشعري سابقة خطرية يف الشعر العريب احلديث

وبتعبري آخر صارت مشغولة  ،إن القصيدة العربية املعاصرة صارت تبحث عن واقع شعري ال عن شعر واقعي
ويف هذا يقول يوسف اخلال )) ففي هذا العصر تنازل الشعر  ،ريفبتقدمي نصوص شعرية غايتها املنجز اجلمايل ال املنجز املع

سبق أن قلنا إننا مل جند  .(46).. واكتفى أن يكون فنا مجيال أداته اللغة (( .عن دعواه يف محل املعرفة أو تقييم األشياء
خالصة هذه التجربة الشعرية تسمية أكثر دقة هلذه املرحلة املهمة من تاريخ شعرنا احلديث من تسمية ) التجاوز ( ذلك أن 

هو  إمنا والتأسيسوأن أي نص أديب ال ينطلق من فكرة االبتداء  (47) تقوم على أساس أن الشعر هو )) دائما ابتداء ((
  .واإلبداع األصالة إىلنص يفتقد 

صل منها مفاصل كربى اعتمد كل مف إهنا .هذا هو جممل تاريخ شعرنا العريب احلديث وخالصة انتقاالته الرئيسة
حفظت لكل  وأدبيةهذه اجلماليات قد ارتبطت مبرجعيات ثقافية وفكرية  أنوسبب ذلك  ،على جتربة مجالية قائمة بذاهتا

واجتهد يف  ،سرية شعرنا احلديثسعى هذا البحث إىل تقدمي خالصة مل لقد .الشعريةمرحلة من هذه املراحل خصوصياهتا 
  .دقيقة ومناسبة هلا وعلى حنو موضوعي بعيد عن أي مغاالة أو تصنع ة  إعطاء كل مرحلة من مراحله الرئيسة تسمي
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