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حركة الشعر المعاصر
أوال :النشأة والتسمية
يطلق مصطلح الشعر املعاصر على احلركة الشعرية اليت بدأت مع منتصف القرن العشرين بوصفها جتاوزا للحركتني
ويؤرخ لبداية هذه احلركة عادة بسنة  1947حني كتب الشاعران
التجديديتني السابقتني (حركة اإلحياء واحلركة الرومانسية)َّ .
العراقيان انزك املالئكة وبدر شاكر السياب قصيدتيهما" :الكولريا" و"هل كان حبا" اللتني كسرات بنية البيت الشعري ذي
الشطرين ،وإن كان عدد من النقاد يرون أن بداية احلركة تعود إىل ما قبل ظهور هاتني القصيدتني.
وقد اختلف النقاد والباحثون يف تسمية هذه احلركة الشعرية اجلديدة ،فأطلق عليها كل من الشاعرين :أمحد
املعداوي ويوسف اخلال اسم "الشعر احلديث" ،ومساها حممد النويهي "الشعر املنطلق" داللة على حتررها من نظام البيت
ذي الشطرين ،أما انزك املالئكة فسمتها "الشعر احلر" و"الشعر املعاصر" .وهذه التسمية األخرية جندها عند انقدين آخرين
مها حممد بنيس وعز الدين إمساعيل يف كتابه "الشعر العريب املعاصر :قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية" .وقد وصف عز الدين
إمساعيل هذه احلركة أيضا أبهنا تقوم على نظام التفعيلة .ومن هنا جاءت تسميتها حبركة الشعر التفعيلي...
غري أن اختالف الشعراء والنقاد حول تسمية هذه احلركة الشعرية اجلديدة ال ينفي اتفاقهم حول كون بدايتها
احلقيقية تعود إىل منتصف القرن العشرين ،وحول كوهنا قد أحدثت تطورا عنيفا يف مسرية الشعر العريب ملا حققته من جتديد
مل يسبق حلركة شعرية أخرى أن حققته.
وقد سامهت عوامل متعددة ،اترخيية وثقافية واجتماعية ،يف ظهور حركة الشعر املعاصر خالل منتصف القرن
العشرين ،أبرزها:
 −هناية التجربة الرومانسية اليت وصلت إىل طريق مسدود بتكرار معاين اليأس واهلروب من احلياة والعجز عن حتقيق
جتديد حقيقي على املستوى الفين.
 −تزامن بدايتها مع نكبة فلسطني سنة  :1948حيث خلفت النكبة آاثرا ابلغة على نفسية اإلنسان العريب وغريت
نظرته إىل واقعه وماضيه ،فكان ذلك عامال مساعدا على مترد الشاعر على كل ما حوله .ويف هذا اإلطار تقول
الباحثة سلمى خضراء اجليوسي" :والواقع أن ذلك اجليل من الشعراء كان أول من قاسى كثريا من الوضع الذي
ساد بعد عام  .1948ومل ي نج أحد من الشعراء البارزين من عقابيل تلك الكارثة .أما أولئك الذين أبدوا عدم
اكرتاث شعري واجتماعي جتاه ذلك الوضع اإلنساين يف أول األمر فإهنم سرعان ما حتولوا عن موقفهم إىل آخر
أكثر التزاما" (االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث)
 −العامل الثقايف :يتمثل يف أثر الفلسفة الوجودية اليت سادت يف الغرب بعد احلرب العاملية الثانية وبدأت آاثرها
تصل إىل العامل العريب .وهي فلسفة تشيع فيها معاين اليأس واالغرتاب اليت حتفل هبا جتربة الشعر املعاصر ،يضاف
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إىل ذلك األثر الذي تركه على هذه احلركة بعض الشعراء الغربيني ،ويف مقدمتهم الشاعر اإلجنليزي توماس إليوت
من خالل قصيدته "األرض اخلراب" اليت أصبحت مرجعا لدى عدد كبري من الشعراء املعاصرين ،إضافة إىل وصول
الفكر املاركسي إىل اجملتمعات العربية بداية من اخلمسينيات وتبين عدد من املثقفني والشعراء مبادئه وموقفه من
األدب جبعله معربا عن الواقع وساعيا إىل تغيريه ،والنظر إىل الشاعر على أنه مسؤول عن قيادة جمتمعه حنو احلرية.
هذه العوامل جمتمعة أدت إىل نشأة حركة شعرية حتمل شعار التمرد والثورة على تقاليد الكتابة الشعرية وجتعل
الشاعر مرتبطا بواقعه ومعربا عنه دون أن يؤدي به ذلك إىل إمهال مهومه اخلاصة ،فامتزجت لديه هذه اهلموم هبموم اجلماعة.
وبذلك كانت قصيدات انزك والسياب بداية هلذه احلركة اليت شهدت تطورا كبريا منذ اخلمسينيات مع عدد من الشعراء منهم:
أدونيس ونزار قباين وعبد الوهاب البيايت وصالح عبد الصبور وأمحد عبد املعطي حجازي...
وبسبب القيمة التأسيسية هلاتني القصيدتني سنقف عند مقطعني منهما وما ميتازان به من خصائص:
أ -مقطع من قصيدة "الكولريا" لنازك املالئكة:
سكن الليل
أص ِغ إىل وقع صدى األانَّت
ِ
ِ
الصمت ،على األموات
الظلمة ،حتت
يف عمق
ات تعلو ،تضطرب
صرخ ٌ
حزٌن يتدفق ،يلتهب
يتعثَّر فيه صدى اآلهات
يف كل فؤ ٍاد غليان
الكوخ الساك ِن أحزان
يف ِ
ٍ
روح تصرخ يف الظلمات
يف كل مكان ٌ
ب -مقطع من قصيدة "هل كان حبا" للسياب:
هل تسمني الذي ألقى هياما؟
أم جنوان ابألماين؟ أم غراما؟
ما يكون احلب؟ نوحاً وابتساما؟
أم خفوق األضلع احلرى إذا حان التالقي
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بني عينينا فأطرقت فراراً ابشتياقي
عن مساء ليس تسقيين إذا ما؟
جئتها مستسقياً إال أواما
يدل هذان املقطعان على أن القصيدتني متتازان خبصائص تؤشر على التحول الذي أحدثتاه يف مسرية الشعر
العريب ،وخاصة يف اجلانبني اإليقاعي واملضموين:
فمن الناحية اإليقاعية تشرتكان يف اخلصائص التالية:
 −اعتماد تفعيلة واحدة تتكرر يف القصيدة  :تفعيلة اخلبب عند انزك (فعلن فعلن )...وتفعيلة الرمل عند
السياب (فاعالتن فاعالتن)...
 −تفاوت طول األبيات نتيجة عدم التزام الشاعر بعدد واحد من التفعيالت يف كل بيت :مثال :البيت
األول من قصيدة انزك يتكون من تفعيلتني فقط ،بينما يتكون البيت الثالث من ست تفعيالت.
 −تنويع القوايف.
وميكن أخذ هذا النموذج أيضا من قصيدة السياب لتوضيح هذه اخلصائص:
ما يكون احلب؟ نوحاً وابتساما؟
فاعالتن فاعالتن فاعالتن
أم خفوق األضلع احلرى إذا حان التالقي
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
فاملقطع ميتاز ابلتزام تفعيلة واحدة هي تفعيلة الرمل ،وبتفاوت طول البيتني (إذ يتكون األول من ثالث تفعيالت
ويتكون الثاين من أربع تفعيالت)  ،إضافة إىل تنوع القوايف الذي خيص هنا اختالف الروي ،مع التزام ضرب موحد هو
فاعالتن.
ومن الناحية املضمونية متكنت انزك من التخلص يف قصيدهتا من النزعة الرومانسية املتمثلة يف الغوص يف مهوم
الذات واالنعزال عن الواقع ،فعربت عن ارتباطها هبموم اجملتمع من خالل رؤية ذاتية للواقع ،بينما اقتصر التجديد عند
السياب على اجلانب اإليقاعي ،مع حمافظة مضمون قصيدته على الطابع الرومانسي.
وبذلك تكون هااتن القصيداتن قصيدتني أتسيسيتني حلركة جديدة سعت إىل جتديد الشعر على مستوى املضامني
واألساليب الفنية ،كانت بدايتها هي التخلي عن البيت ذي الشطرين واالنتقال إىل نظام التفعيلة واألبيات املتفاوتة ،مع
االنتقال من النزعة الرومانسية اليت تغوص يف مهوم الذات إىل رؤية شعرية جديدة متزج مهوم الذات هبموم اجملتمع.
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ثانيا :امتداد الحركة
بعد قصيديت السياب وانزك شهدت حركة الشعر املعاصر امتدادا داخل العراق ويف بقية أرجاء العامل العريب.
ففي العراق نشر السياب عام  1948قصيدة أخرى بعنوان "يف السوق القدي" منها:
الليل ،والسوق القدي
خفتت به األصوات ،إال غمغمات العابرين
وخطى ...الغر ِ
يب
وما تبث الريح من نغم حزين
يف ذلك الليل البهيم
الليل ،والسوق القدي ،وغمغمات العابرين
والنور تعصره املصابيح احلزاىن يف شحوب
مثل الضباب على الطريق
من كل حانوت عتيق
بني الوجوه الشاحبات
كأنه نغم يذوب
يف ذلك السوق القدي
وكان من أهم اإلضافات اليت محلتها هذه القصيدة إىل جتربة السياب الشعرية :مزجها بني احلزن الشخصي للشاعر
وبني الصورة املأساوية للواقع .وهو ما يعين انتقال السياب حنو التخلص من النزعة الرومانسية القائمة على االنطواء على
الذات .يضاف إىل هذا جرأة الشاعر يف توظيف اجملاز وتوسيع جمال الصورة الشعرية لتستند يف تشكيلها إىل خيال الشاعر
وحده ،كما يف قوله" :النور تعصره املصابيح احلزاىن" وقوله" :كأنه نغم يذوب".
لكن االنطالقة احلقيقية للحركة اجلديدة كانت بظهور ديوان "شظااي ورماد" لنازك سنة  1949وديوان "أزهار
وأساطري" للسياب سنة  .1950وقد تضمنا قصائد من الشعر التفعيلي.
وبعد ذلك نشر الشاعر العراقي عبد الوهاب البيايت سنة 1954ديوانه "أابريق مهشمة" الذي ضم عددا من
القصائد التفعيلية.
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وبذلك كانت انطالقة حركة الشعر املعاصر من العراق مع كل من السياب وانزك والبيايت ،قبل أن تتمدد بعد ذلك
إىل خمتلف أرجاء العامل العريب.
وقد ساهم النقد األديب بداية من منتصف القرن العشرين يف امتداد هذه احلركة الشعرية وجتاوزها حدود العراق:
ففي العراق الذي كان مهدا هلا ،سامهت آراء السياب حول ضرورة التخلص من إرث الرومانسية ،يف جانيب
الشكل واملضمون ،يف اتساع هذه احلركة ووصوهلا إىل فئة واسعة من الشعراء والقراء ،كما ساهم يف ذلك عدد من املقاالت
اليت نشرهتا انزك يف اخلمسينيات دفاعا عن الشعر احلر وتعريفا خبصائصه ،ومجعتها يف كتاهبا "قضااي الشعر املعاصر" سنة
.1962
وسامهت احلركة النقدية اليت كان يشهدها لبنان أيضا يف نشر آراء رواد هذه احلركة .وميكن اإلشارة يف هذا السياق
إىل جملتني رائدتني مها جملة "اآلداب" وجملة "شعر" :فقد كانت جملة "اآلداب" ،اليت أسسها سهيل إدريس سنة 1953
بعد عودته من فرنسا ،تنشر مقاالت نقدية حول الشعر العريب احلديث .وكانت جملة "شعر" اليت أسسها الشاعر يوسف
اخلال سنة  1957حتمل شعار التجديد من خالل املقاالت اليت كان يوسف اخلال يكتبها حول احلركة الشعرية اجلديدة
جبانب الشاعر "أدونيس".
فقد هاجم اخلال على صفحات هذه اجمللة شعراء اخلمسينيات ووصفهم ابلتقليد على مستوى الشكل واملضمون،
وبعدم القدرة على التخلص من الرومانسية .وقدم تصوره للتجربة اجلديدة اليت يدعو إليها ،واليت تقوم على جتسيد االرتباط
ابلواقع ومهوم الشعب العريب بدل االرتباط ابلطبيعة ،وحتطيم قواعد الكتابة الشعرية ،وعلى االنفتاح على الرتاث الغريب
والتجارب الشعرية احلديثة مع الوعي ابلرتاث العريب وقيمته.
وكتب أدونيس سنة  1959مقالة عرف فيها الشعر اجلديد أبنه "رؤاي" تتجاوز الواقع وقوانني املنطق ،لتعتمد على
احللم واخليال يف استشراف املستقبل .كما دعا إىل جتاوز تقاليد الكتابة يف اللغة واإليقاع ،مع أتكيده أن الشعر اجلديد ليس
ظاهرة شكلية تتلخص يف حتطيم قواعد البيت الشعري ،ولكنه "رؤاي" هتدف إىل هدم واقع وإقامة واقع آخر مكانه.
وإضافة إىل هذا عملت اجمللة على ترمجة أعمال شعراء غربيني أبرزهم إليوت وعزرا ابوند وسان جون بريس...
لتساهم بشكل كبري يف ترسيخ الوعي ابحلداثة الشعرية اليت محلتها التجربة اجلديدة اليت انطلقت مع منتصف القرن العشرين.
لكن اجمللة ما لبثت أن توقفت عام  ،1962حيث نشر اخلال يف عددها األخري بياان حول احلداثة الشعرية يربز فيه ما
حققته هذه احلداثة وما عجزت عن حتقيقه ،جاء فيه:
"كانت احلركة تظن أن حتطيم األوزان التقليدية الرتيبة ،ابلتالعب بتفعيالهتا ،حيقق مثل هذا النقل العفوي ...غري
أن هذه النقلة الكربى مل حتقق من الغاية إال بعضها.
وهكذا اصطدمت احلركة جبدار اللغة :فإما ان خترتقه أو أن تقع صريعة أمامه ،شأهنا شأن احملاوالت الشعرية
التجديدية ،مبا يف ذلك التوشيح األندلسي .وجدار اللغة هذا هو كوهنا تكتب وال حتكى مما جعل األدب (وخصوصاً
الشعر ،ألنه ألصق فنونه ابللغة) أدابً أكادميياً ضعيف الصلة ابحلياة من حولنا.
لذلك تنهي جملة شعر السنوات األوىل من حياهتا ابلتوقف عن الصدور".
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وإضافة إىل العراق ولبنان ،شهدت مصر بداية من الستينيات حركة نقدية موازية لتجربة الشعر املعاصر تعرف هبا
وخبصائصها املوضوعية والفنية .وميكننا اإلشارة يف هذا اإلطار إىل كتابني ظال ،لفرتة طويلة ،مرجعني حول حركة الشعر
املعاصر ،مها" :قضية الشعر اجلديد" حملمد النويهي ،و"الشعر العريب املعاصر :قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية" لعز الدين
إمساعيل.
فقد نشر النويهي كتابة سنة  1964للتعريف هبذه احلركة ،مربزا أن أهم خصائصها الفنية تتمثل يف التجديد
العروضي ولغة احلديث اليومي.
أما عز الدين إمساعيل فقد نشر كتابه سنة  ،1966ووقف فيه ،كما يتضح من عنوانه ،على أبرز القضااي اليت
تثريها هذه احلركة على املستويني الفين واملوضوعي وأمهها :قضية اإلطار املوسيقي اجلديد والصورة الشعرية وقضية الغموض
واللغة الشعرية واملنهج األسطوري وعالقة الشاعر املعاصر ابملدينة...
وكان من نتائج هذه احلركة النقدية اتساع حركة الشعر املعاصر وامتدادها إىل خارج العراق:
ففي مصر ظهر شعراء تبنوا منهج احلداثة الشعرية ،أبرزهم :صالح عبد الصبور الذي يعد رائد هذه احلركة يف
مصر إبصداره أول ديوان من الشعر احلر سنة  1957هو ديوان "الناس يف بالدي" ،وأمل دنقل الذي كان أول ديوان له
يضم قصائد من الشعر احلر هو ديوان "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" الذي صدر سنة  ،1969وأمحد عبد املعطي
حجازي من خالل ديوانه األول الذي يضم قصائد حرة" :مدينة بال قلب" الذي صدر سنة .1959
ويف سوراي ولبنان انطلقت حركة الشعر املعاصر خالل اخلمسينيات ،حيث انتقل الشاعر نزار قباين من الشكل
العمودي إىل الكتابة ابلشكلني :العمودي والتفعيلي ،كما ضم ديوان أدونيس األول "قصائد أوىل" قصائد من الشعر احلر
كتبت ما بني  1949و ،1955كما ضم أول ديوان صدر للشاعر خليل حاوي سنة " 1957هنر الرماد" قصائد من
الشعر احلر.
وظهرت يف فلسطني أمساء لشعراء عرفوا ابنتمائهم هلذه احلركة أبرزهم :حممود درويش وفدوى طوقان ومسيح القاسم.
أما يف املغرب فقد كانت بداية الستينيات مرحلة انطالق حركة الشعر املعاصر مع شعراء منهم :أمحد اجملاطي
وحممد السرغيين وأمحد صربي وأمحد اجلوماري...
العرب المعارص
ثالثا :الخصائص الموضوعية والفنية لحركة الشعر
ي
 -1اخلصائص املوضوعية:
ميكن تلخيص أهم اخلصائص املوضوعية للشعر املعاصر فيما مساه أمحد املعداوي يف كتابه "ظاهرة الشعر احلديث"
بتجربة الغربة والضياع وجتربة احلياة واملوت.
ففيما خيص موضوع االغرتاب ،ميتاز الشعر املعاصر بتصوير اغرتاب الشاعر يف واقعه .وهذا االغرتاب ليس شبيها
مبا جسده ا لرومانسيون من فرار من الواقع االجتماعي إىل الطبيعة ،بل هو انبع من إحساس مبسؤولية الشاعر جتاه واقعه.
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لذلك جاء هذا االغرتاب معربا عن إحساس حبزن الشاعر وقلقه جتاه واقع عريب ٍ
مرتد حيلم بتغيريه ،لكنه ال جيد إىل ذلك
سبيال ،وخاصة بعد نكبة فلسطني سنة  1948وبعد اهلزائم املتوالية للجيوش العربية .وهلذا مل يكن غريبا أن حتضر قضااي
األمة واجملتمع يف هذا الشعر ،فتناول الشعراء قضااي الفقر واالستبداد والقضية الفلسطينية والصراع العريب الصهيوين (قبل
نكسة  1967وبعدها) ،كما صوروا قسوة احلياة يف املدينة ومعاانة اإلنسان هبا .ويف هذا اإلطار نقف عند ثالثة مناذج
لكل من أمل دنقل وعبد الوهاب البيايت وأمحد عبد املعطي حجازي.
منوذج :1البكاء بني يدي زرقاء اليمامة ،ألمل دنقل
أيتها العرافة املقدَّسه
جئت إليك ...مثخناً ابلطعنات والدماء
أزحف يف معاطف القتلى ،وفوق اجلثث املكدسه
مغرب اجلبني واألعضاء
منكسر السيفَّ ،
أسأل اي زرقاء
ِ
عن ِ
الياقوت ،عن نبوءة العذراء
فمك
عن ساعدي املقطوع ...وهو ما يزال ممسكاً ابلراية َّ
املنكسه
عن صور األطفال يف اخلوذات ..ملقاةً على الصحراء
عن جاري الذي ي هم ابرتشاف املاء
فيثقب الرصاص رأسه ...يف حلظة املالمسه
منوذ :2ولكن األرض تدور ،عبد الوهاب البيايت:
إذا أردمت ،ساديت ،فاألرض ال تدور
وال يغطي نصفها الدجيور
وال تضم هذه القبور
إال الدمى ولعب األطفال والزهور
وكل ما كان وما يكون
مقدر مكتوب
فأنتم األسياد
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دم نسوس يف احلظائر اجلياد
وحنن يف بالطكم طنافس وخ ٌ
وحنن يف احلرب لكم أجناد
منوت من أجل عيون قطط األمري
وملعان ذهب اللصوص والتجار يف خنادق اهلجري
وحنن يف جنازة الغروب
شعب فقري جائع مغلوب
منوذج :3رسالة إىل مدينة جمهولة ،ألمحد عبد املعطي حجازي:
أيب..
وكان أن عربت يف ِ
الصبا البحور
رسوت يف مدينة من الزجاج واحلجر
الصيف فيها خالد ،ما بعده فصول
ٍ
حديقة فلم أجد هلا أثر
حبثت فيها عن
وأهلها حتت اللهيب والغبار صامتون
ودائما علي سفر
لو كلموك يسألون ..كم تكون ساعتك؟
موزع النظر
مضيت صامتاً َّ
رأيتهم حيرتقون وحدهم يف الشارع الطويل
حىت إذا صاروا رماداً يف هنايته
منا سواهم يف بدايته
وجدفت ساق الوليد فوق ِ
جثة الفقيد
كأن من مات قضي ومل يلد
ومن أتى أيت بغري أب
فجعت فيهم اي أيب ،كرهتهم يف أول النهار
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ويف املساء قارب الظالم بني خطوان
رأيتهم ...واروا وراء الليل مواتهم
ضل مبكاهم
واهنمرت دموعهم ،واخ َّ
فهذه النماذج الثالث تعرب عن اغرتاب يعيشه الشاعر يف واقعه .لكن هذا االغرتاب ال يعكس جتربة ٍ
ذات منعز ٍلة
ومنطوية على نفسها كما كان األمر عند الشعراء الرومانسيني ،بل هو تعبري عن جتربة مجاعية تتمثل يف اغرتاب اإلنسان
العريب يف واقعه الذي ومسته اهلزائم املتتالية اليت أسفرت عن ضياع أجزاء أخرى من األرض العربية بعد احتالل فلسطني ،كما
ومسه ضياع كرامة هذا اإلنسان على يد أنظمة عسكرية أو شبه عسكرية تتناوب على حكمه وعلى استعباده.
فهذا االغرتاب إذن حيمل رؤية رافضة هلذا الواقع ومتمردة عليه .وهو ما يعين ختلص الشعر العريب مع هذه التجربة
اجلديدة من عدمية التجربة الرومانسية ،وارتباطه أكثر هبموم اإلنسان العريب.
أما موضوع احلياة واملوت ،الذي يسميه املعدواي جتربة احلياة واملوت يف الشعر احلديث ،فيعرب عن تصوير الشاعر
دمار الواقع العريب وموته ،مع تطلعه إىل البعث وانتصار احلياة على املوت .وجيسد الشاعر العريب من خالل هذه التجربة
مفهوم الرؤاي الذي عرب عنه أدونيس وجعله مسة للشعر املعاصر ،حني قال أبن هذا الشعر جيب أال يقف عند حدود الوصف
وتصوير تناقضات الواقع ،بل جيب أن يكون تطلعا حنو املستقبل.
وملا كان أدونيس ،جبانب يوسف اخلال ،من أوائل الداعني إىل ربط الشعر ابلرؤاي والتعبري عن مفهوم احلياة بعد
املوت ،فقد جاء جزء كبري من شعره ِ
جمسدا هذا التوجه ،كما يف قصيدة "تيمور ومهيار" .وهي قصيدة طويلة نظمها الشاعر
على شكل نص مسرحي حيتوي على حوار بني الشخصيات ،وعلى إرشادات تتضمن سردا لألحداث ووصفا للمكان
والشخصيات  .ويصور فيها الشاعر حمنة مهيار (شخصية أبدعها خيال الشاعر) مع تيمور ،احلاكم املستبد ،حيث ميعن
احلاكم يف تعذيبه وقتله بشىت السبل ،لكن مهيارا ينتصر يف كل مرة على معاانته وموته .ويلجأ يف األخري إىل إحراقه بعد
وضعه داخل متثال من النحاس ملِئ ابلكربيت والزرنيخ والنفط والرصاص ،ليموت مهيار ،مث ينبعث بعد ذلك من رماده،
وتنبعث معه املدينة اليت كانت غارقة يف موهتا أيضا .ومما جاء يف هذه القصيدة:
(ردهة يف القصر ،تيمور وحوله حراس مسلحون)
تيمور (بغضب):
باع
هاتوه هاتوا محم الربكان ،هاتوا هنم الض ِ
لفوه ابجلرذان واألفاعي
هاتوه واسحقوه ...
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(تنصب خشبة تغطيها أمشاط احلديد .مي َّدد عليها مهيار ،جيلد حىت يتقطع حلمه .يسمر رأسه مبسامري محيت يف
النار .يؤخذ إىل السجن .يبطح على وجهه .توضع أسطوانة من احلجر على ظهره .تقيَّد ابحلديد يداه ورجاله)
(تيمور ،مهيار ،حراس مسلحون)
تيمور :أمل تكن يف السجن؟ كيف جئت؟
انسللت من شقوقِه؟ هدمته؟ أخرجك السجان؟
...
(ميدد بني خشبتني .يقطع رأسه .يقطع جسده إىل أجزاء صغرية ترمى يف جب لألسود .األسود ال أتكلها ،بل
تنحين وتبتعد عنها(
(مجهور ،مهيار ،تيمور ،الساحر(
أصوات :شبيهه .كأنه مهيار
يعود ،كيف عاد
اي سيد األسرار
اي ساحر ِ
البالد كيف عاد؟
تيمور :شبيهه؟ مهيار ...
أموت ،كل خ ٍ
لجة طاعون
أموت ...كل عض ٍو يفر من ثيايب،
يدور كاجملنون
مهيار؟ عاد ،أين ...أين ساحر البالد
ماذا ترى؟ رأيت؟ كيف؟
الساحر ... :ثوراً
أريد ثوراً أسود اجلبني والقرنني،

ِ
شامتان،
حتت فك ِه السفلي
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لكي أرى اآليت كما يراين ...
ِ
قميصه ...
تيمور :أخ ِرجه من
الساحر :أمسخه
تيمور :جرادةً ،أو منلةً عرجاء ،أو ِحرابء ...
الساحر :مر يل ِ
بكأس ماء ...
(جييء الثور .ينفث يف إحدى أذنيه فتصري اثنتني .ينفث يف الثانية فيصري الثور ثورين .أيخذ بذاراً يبذره وحيرثه.
نبت الزرع وأينع وحصد .ذري وطحن وعجن وخبز وأكل يف ساعة واحدة .أخذ كأس املاء ونفث فيها .أعطاها
إىل مهيار وأمره أن يشرهبا .يشرهبا مهيار كلها)
الساحر (إىل مهيار) :
ماذا حتس اآلن؟
مهيار :كل ٍ
جزء
يف جسدي ينبوع
(يبتسم .صمت)
واشتدت احلياة يف عروقي ...
...
(يصنع من النحاس متثاالً جموفاً بشكل ثور حيشوه نفطاً ورصاصاً وكربيتاً وزرنيخاً .يدخل مهيار يف جوفه .يشعل
فيه النار .يلتهب وينصهر ويتحول كل شيء إىل رماد .هتب ريح متأل الفضاء سحاابً أسود ورعوداً وصواعق
وأعاصري .يسود ما بني السماء واألرض ،وميكث الناس أايماً حائرين ال مييزون بني الليل والنهار .يتحرك الرماد
وخيرج منه مهيار(
الراوي :وقيل صارت متطر السماء
انراً على ِ
املدينة .است ِذلت
فانسحقت واحرتقت،
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وبقيت زماانً

خيرج من ِ
أنقاضها دخان
يشمه الناس فيسقطون
موتى،
دم وماء
ومهيار ٌ

واألرض مثل ِ
وجهه،
تبدأ ،مثل صوتِه
والناس يولدون...
فهذه القصيدة متثل انتصار احلياة على املوت من خالل انبعاث احلياة من رماد مهيار .وهو ما يعكس رؤية الشاعر
إىل الواقع العريب من خالل وصف الدمار الذي حل به منذ النصف الثاين من القرن العشرين بفعل تداعيات اهلزائم املتتالية،
وجتاوز هذا الوصف إىل التطلع حنو املستقبل حيث سينبعث اإلنسان العريب من رماده وتنتصر احلياة على املوت.
 -2اخلصائص الفنية:
ميكن تلخيص أبرز اخلصائص الفنية حلركة الشعر املعاصر يف ثالثة هي :الصورة الرمزية والتناص وكسر بنية البيت.
أ-

الصورة الرمزية:

لعل السمة البارزة اليت صارت تطبع لغة الشعر العريب املعاصر أهنا لغة مفا ِرقةٌ ،خاضعة النزايحات متعددة تبتعد
هبا عن اللغة التوصيلية الواضحة .وهذا ما جعل الغموض خاصية مالزمة هلا .فكان ذلك من أبرز مظاهر التجديد اليت
محلتها هذه التجربة على مستوى اللغة الشعرية .ويعد جتديد الصورة جزءا من هذا التجديد الذي حققته اللغة الشعرية .ويف
هذا اإلطار سعى الشاعر املعاصر إىل توسيع جمال الصورة ليتجاوز شكلها البياين املألوف القائم على التشبيه واالستعارة،
وذلك بتوظيف الرموز اليت تشكل ما ميكن تسميته ابلصورة الرمزية ،وتعد مظهرا من مظاهر غموض اللغة يف هذا الشعر.
ويستند مفهوم "الصورة الرمزية" إىل مفهوم "الرمز" الذي ميكن تعريفه أبنه "اسم يدل على شيء أو مكان أو
شخص ،يستعمل يف النص الشعري بدالالت جمازية قائمة على االستعارة" .وهذا التعريف يستند إىل التصور الذي
تقدمه حوله سيميوتيقا شارل ساندرس بريس ،حيث ميز بريس بني ثالثة أنواع من العالمات يف دالالهتا على األشياء،
هي :األيقونة  iconeواملؤشر (القرينة)  indiceوالرمز  .symboleوعرف الرمز أبنه عالمة تدل على املوضوع عن
طريق الوضع والعرف .أي أن داللتها عليه ليست داللة أصلية ،ولكنها خاضعة للعرف ،كداللة احلمامة على السالم أو
احلرية ،أو داللة الزيتون على السالم ،أو الورد األمحر على احلب...
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ومعىن ذلك أن الرمز يتضمن دالالت خيالية قائمة على اإلحياء ،وأن هذه الدالالت تتغري بتغري األزمنة والثقافات.
وهلذا فهو مرتبط ابالستعماالت اجملازية للغة ،عن طريق توسيع دالالهتا لتصري هلا دالالت أخرى رمزية غري متضمنة يف
دالالهتا املعجمية.
وهذا املفهوم هو الذي يقوم عليه جزء كبري من الصورة يف الشعر املعاصر الذي تستمد فيه الرموز دالالهتا من
السياق ،ال من املعاين املعجمية للكلمات .ومن أهم أنواع الرموز اليت وظفها الشاعر املعاصر:
 الرمز الطبيعي :كما يف قول أمحد عبد املعطي حجازي يف قصيدته "رسالة إىل مدينة جمهولة":أيب..
وكان أن عربت يف الصبا البحور
رسوت يف مدينة من الزجاج واحلجر
الصيف فيها خالد ،ما بعده فصول
ٍ
حديقة فلم أجد هلا أثر
حبثت فيها عن
وأهلها حتت اللهيب والغبار صامتون
حيث يتقابل يف هذا املقطع نوعان من الرموز الطبيعية :رموز دالة على املوت والقسوة (الزجاج ،احلجر ،الصيف،
اللهيب ،الغبار) ،ورموز أخرى تدل على احلياة (احلديقة) .ويعد النوع األول مهيمنا على لغة القصيدة .وهي هيمنة ترتبط
ابلصورة الكلية اليت يعرب عنها الشاعر يف قصيدته ،واملتمثلة يف تصوير معاانة اإلنسان املعاصر وغربته يف املدينة.
 الرمز التارخيي :تتمثل أهم جتلياته يف استلهام الشخصيات البارزة اليت سامهت يف صناعة التاريخ العريبواإلسالمي ،كخالد بن الوليد وصالح الدين األيويب وطارق بن زايد واملتنيب وامرئ القيس ...ومثاله قول نزار قباين يف
قصيدة "هوامش على دفرت اهلزمية" اليت نظمها سنة  1991بعد حرب اخلليج الثانية اليت مزقت الوحدة العربية وزادت من
قوة احملتل الصهيوين وغريه من القوى االستعمارية يف املنطقة العربية:
ِ
حصانه
أييت امرؤ القيس على
يبحث عن ملك من الغبار
حيث يرمز امرؤ القيس للحاكم العريب الذي أدار ظهره هلموم شهبه وأمته وتفرغ لتوطيد دعائم حكمه ابلتحالف
مع القوى االستعمارية .وهو يف ذلك يستدعي ما حدث المرئ القيس ،الشاعر اجلاهلي ،الذي فقد ملك أبيه وخرج من
قبيلته للبحث عنه بطلب النصرة من ملك الروم.
ومن ذلك أيضا قصيدته "شعراء األرض احملتلة" اليت جاء فيها:
شعراء األرض احملتله
ما عاد ألعصاىب أعصاب
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حرمات القدس قد انت ِهكت
وصالح الدين من األسالب
ونسمى أنفسنا كت اب؟
إذ يوظف الشاعر رمز صالح الدين األيويب ،حمرر القدس من يد الصليبيني ،لريمز به إىل كرامة اإلنسان العريب اليت
انتهكت بعد احتالل الصهاينة للقدس الشريف.
 الرمز الديين :يتمثل يف توظيف أمساء شخصيات دينية كأمساء األنبياء وأصحاب الكهف وأمساء الصحابة...وتعد شخصية املسيح عليه السالم أكثر الرموز الدينية استحضارا يف الشعر العريب املعاصر ،حيث يتم استدعاؤه
عادة بطريقة ختضع للتصور املسيحي ،ابإلشارة إىل حادثة الصلب املزعومة .ولعل ما دفع الشعراء إىل استدعاء هذه احلادثة،
على الرغم من عدم اعتقادهم بصحتها ،هو جتسيدها مفهومي :الفداء عن طريق الصلب ،وانتصا ِر احلياة على املوت،
الرتباطها يف املعتقد املسيحي حبادثة "القيامة" وهي انبعاث املسيح من موته بعد ثالثة أايم من صلبه .وهو ما ينسجم مع
مفهوم "الرؤاي" الذي عرب الشعراء املعاصرون من خالله عن انتصار احلياة على املوت .يقول السياب يف قصيدة بعنوان
تعرض للصلب:
"املسيح بعد الصلب" متقمصا شخصية املسيح وقد َّ
بعدما أنزلوين ،مسعت الرايح
يف نواح طويل تسف النخيل
واخلطى وهي تنأى ،إذن فاجلراح
والصليب الذي مسروين عليه طوال األصيل
مل متتين .وأنصت :كان العويل
يعرب السهل بيين وبني املدينه
مثل حبل يشد السفينه
وهي هتوي إىل القاع .كان النواح
مثل خيط من النور بني الصباح
والدجى ،يف مساء الشتاء احلزينه
مث تغفو ،على ما حتس ،املدينه
عيين حنو املدينه
بعد أن مسروين وألقيت َّ
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كدت ال أعرف السهل والسور واملقربه
كان شيءٌ ،مدى ما ترى العني

كالغابة ِ
املزهره

صليب وأم حزينه
كان ،يف كل مرمى،
ٌ
قدس الرب
هذا خماض املدينه
فالشاعر هنا خيتفي خلف قناع املسيح متحداث بلسانه ومصورا حلظة صلبه ،وانتصاره على املوت ،حيث يكون
موته سببا يف انبعاث املدينة كلها .وهو بذلك رمز للشعب العريب وللواقع العريب الذي سينبعث من رماده ،حني ينتصر على
موته وهزائمه ،ليصري هذا املوت نفسه سببا للبعث.
وقد عرب شعراء آخرون عن هذا املعىن ،منهم خليل حاوي كما يف قصيدته "حب وجلجلة" اليت جيمع فيها بني
معىن البعث ومعىن الفداء ،حيث يقول:
حبكن
وأان يف حبِكم ،يف
َّ
وفِدى الزنبق يف تلك اجلباه
الص ِ
لب
أحتدَّى حمنة َّ
أعاين املوت يف ِ
حب احلياه
 الرمز األسطوري :يعرب توظيف الشاعر املعاصر الرموز األسطورية عن سعة ثقافته وامتدادها إىل الثقافاتاإلنسانية وتراثها .لذلك تعد الصورة الشعرية القائمة على الرموز األسطورية من أبرز خصائص الشعر املعاصر ،وهو ما
يسميه عز الدين إمساعيل ابملنهج األسطوري.
وتعد األساطري اليت حتيل على املعاانة والغربة ،أو على البعث وانتصار احلياة على املوت ،أكثر األساطري حضورا
يف هذا الشعر ،كأساطري سيزيف وبرومثيوس وطائري الفينيق والعنقاء اللذين يكون احرتاقهما سببا يف انبعاث احلياة،
وأسطورة متوز وحبيبته عشتار ،اللذين ينزالن إىل العامل السفلي بداية كل شتاء ،لينبعثا ق ب يل الربيع وتنبعث معهما احلياة.
يقول السياب يف قصيدة "رؤاي عام  "1956مستحضرا رمزي متوز وعشتار:
عشتار على ساق الشجره
صلبوها دقوا مسمارا
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يف بيت امليالد الرح ِم
عشتار حبفصة مسترته
تدعى لتسوق األمطارا
تدعى لتساق إىل ِ
العدم
عشتار العذراء الشقراء مسيل ِ
دم
صلوا هذا طقس املط ِر
صلوا هذا عصر احلج ِر
صلوا .بل أصلوها انرا
متوز جتسد مسمارا
من حفصة خيرج والشجره
حيث ترمز عشتار إىل الشهيدة العراقية حفصة اليت َّ
ينكل هبا وتصلب وحترق ،لكن موهتا يكون إيذاان ببدء حياة
جديدة عندما ينبعث منها متوز ليعيد احلياة إليها وإىل األرض كلها ،كما تقول األسطورة البابلية ،لتكون شهادهتا انتصارا
على أعدائها.
ومن هذه الرموز أيضا :رمز أورف يوس العازف العظيم الذي ماتت حبيبته يوريديس فنزل إىل العامل السفلي متوسال
لآلهلة أن تعيد إليها احلياةَّ ،
فتمكن من حتقيق مبتغاه بعدما سحر اآلهلة برباعة عزفه .وقد استحضره أدونيس يف بعض
قصائده ،ومنها قصيدة "ساحر الغبار" اليت يقول فيها:
عاشق أتدحرج يف عتمات اجلحيم
ٌ
حجرا ،غري أين أضيء
إن يل موعدا مع الكاهنات
يف سرير ِ
اإلله القدي
ايح هتز احلياة
كلمايت ر ٌ
وغنائي شرار
إنين لغةٌ ٍ
إلله جييء
إنين ساحر الغبار
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واخلالصة أن الشاعر املعاصر َّ
متكن ،من خالل توظيف الرموز املختلفة ،من توسيع مفهوم الصورة الشعرية ،فلم
تعد مقتصرة على اجلانب البياين ،كما جعل الصورة الرمزية مرتبطة ابلصورة الكلية للقصيدة ،لتتجاوز داللتها حدود البيت
الشعري.
ب-

التناص:

إن التناص ،مبا هو استدعاء نصوص داخل نصوص أخرى ،ليس ابلظاهرة اجلديدة على الكتابة الشعرية العربية،
ولكن ما مييز الشعر املعاصر هو تكثيفه من هذه الظاهرة اليت صارت مسة مميزة له ،مع إعطائها أبعادا مجالية وداللية جديدة.
وهي مسة تدل على ما صار الشاعر املعاصر ميتاز به من سعة يف ثقافته تفرض على القارئ البحث يف مصادر هذه الثقافة
لتحقيق التواصل مع شعره.
وقد تعددت املصادر اليت استقى منها الشاعر املعاصر نصوصه ،وأمهها :القرآن الكري والكتاب املقدس واحلديث
النبوي الشريف والنص التارخيي والشعر العريب قدميه وحديثه ،إضافة إىل نصوص ثقافات أخرى قدمية وحديثة.
فمن مناذج التناص مع القرآن الكري قول نزار قباين يف قصيدة "هوامش على دفرت النكسة" اليت نظمها بعد نكسة
 1967اليت شهدت هزميةً مذلةً للجيوش العربية أمام اجليش الصهيوين:
ال تلعنوا السماء
إذا ختلت عنكم ...ال تلعنوا الظروف
فاهلل يؤيت النصر من يشاء
وليس حدادا لديكم يصنع السيوف
وفيه استحضار لقوله تعاىل من سورة آل عمران" :وما النصر إال من عند هللا"
وقوله من سورة الروم" :يومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا .ينصر من يشاء .وهو العزيز الرحيم"
ومنها أيضا قول الشاعر الفلسطيين حممود درويش يف قصيدة "أان يوسف اي أيب" ،موظفا رمز النيب يوسف عليه
السالم ،مع التناص مع القرآن الكري:
ف اي أِيب .اي أِيب ،إِخوِيت ال ِحيبون ِين ،ال يريدون ِين ب ي ن هم اي أِيب .يعتدون عل َّي ويرمون ِين ِابحلصى والكالِم.
أان يوس ٌ
ي ِريدون ِين أن أموت لِكي ميدح ِوين.
وهم أوصدوا ابب ب يتِك د ِوين.
وهم طرد ِوين
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ِمن احلق ِل ،هم مسَّموا عِنِيب اي أِيب .وهم حطَّموا لعِيب اي أِيبِ .حني مَّر الن ِ
َّسيم والعب شع ِري غاروا واثروا عل َّي واثروا
احيت.
عليك ،فماذا صن عت هلم اي أِيب؟ الفراشات حطَّت على كتِف َّي ،ومالت عل َّي َّ
السنابِل ،والطَّري انمت على ر َّ

الذئب؛ و ِ
ب ،و َّاهتموا ِ
فماذا ف علت أان اي أِيب؟ ولِماذا أان؟ أنت مسَّي ِتين يوس ًفا ،ومهو أوقع ِوين ِيف اجل ِ
الذئب أرحم ِمن
إِخوِيت ..أب ِ
ت! هل جن يت على أح ٍد عِندما ق لتِ :إين رأيت أحد عشر كوكبًا ،والشَّمس والقمر ،رأيت هم ِيل
سِ
اج ِدين.
اَّلل
حيث يستحضر قوله تعاىل من سورة يوسف" :قالوا :أئِنَّك ألنت يوسف ،قال :أان يوسف وهذا أ ِخي قد م َّن َّ
علي نا" ،إضافة إىل اآلية اليت مت استحضارها كاملة وهي قول يوسف ألبيهِ :
"إين رأيت أحد عشر كوكبًا ،والشَّمس والقمر،
رأيت هم ِيل س ِ
اج ِدين".
يف هذه القصيدة نالحظ أيضا أن التناص مع القرآن الكري يلتقي بتوظيف رمز يوسف الذي ميكن أتويله بطرق
خمتلفة أمهها أنه رمز ألرض فلسطني أو الشعب الفلسطيين أو للقدس اليت خذلتها األنظمة العربية وسلمتها للموت ،مثلما
فعل إخوة يوسف أبخيهم ،مث تظاهروا ابحلزن والبكاء على ما أصابه من أذى.
وجند يف هذا الشعر استحضارا لنصوص أخرى كالنص الديين املسيحي .ومن مناذجه قول الشاعر أمل دنقل يف
قصيدته "صالة":
املباحث .حنن رعاايكٍ .
ِ
ابق
أابان الذي يف
وابق لنا امللكوتٍ .
لك اجلربوتٍ .
وابق ملن
حترس الرهبوت.
*****
تفردت وحدك ابليس ِر .إن اليمني لفي اخلس ِر
أما اليسار ففي العس ِر .إال الذين مياشون
إال الذين يعيشون حيشون ابلصحف املشرتاةِ
العيون...فيعشون .إال الذين يشون .وإال
الذين يوشون ايقات قمصاهنم برابط السكوت!
وفيها استحضار ملا يسمى ابلصالة الرابنية املسيحية ،وهي:
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"أابان الذي يف السماوات ليتقدس امسك ،ليأت ملكوتك ،لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض.
خبزان كفافنا أعطنا اليوم ،واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضا للمذنبني إلينا ،وال تدخلنا يف جتربة ،لكن جننا من
الشرير .ألن لك امللك والقوة واجملد إىل األبد".
النص مل يكن لغاية دينية ،بل لغاايت أخرى ترتبط بداللته الرمزية املتمثلة يف
غري أن استحضار أمل دنقل هذا َّ
انتقاد األنظمة السياسية العربية اليت تتأله على شعوهبا وتسحق كل من ال يدور يف فلكها .فجاء هذا االنتقاد بشكل ساخر
شبيه ابخلطاب الذي يوجهه املسيحي إىل هللا يف صالته.
ج-

كسر بنية البيت:

ميكن القول أبن أهم ما حققه الشعر املعاصر على مستوى اإليقاع يتمثل يف كسر بنية البيت ذي الشطرين ،فكان
ذلك فاصال بني زمنني إبداعيني :أوهلما ميثل التاريخ الطويل للشعر العريب من اجلاهلية إىل ما قبل منتصف القرن العشرين،
حيث شهد حركات جتديدية مل جترؤ على اخلروج عن نظام الشطرين ،واثنيهما ميثل حركة الشعر املعاصر اليت متكنت بداية
من منتصف القرن العشرين من اخلروج على النظام الذي حافظ عليه البيت الشعري طوال اترخيه .ويتضمن كسر بنية البيت
أتسيس حركة الشعر املعاصر قوانني عروضية جديدة ترتجم خروجه على الشكل القدي ،وهي:
 −الكتابة بنظام التفعيلة الواحدة
 −وتنويع القوايف
 −وكتابة أبيات متفاوتة الطول
ففي القانون األول اختار الشاعر املعاصر نظم قصائده على تفعيلة واحدة تتكرر يف أبيات القصيدة كلها .ويعين
ذلك أنه خيتار من بني حبور الشعر العريب تلك اليت تسمى ابلبحور الصافية وتتكون من تفعيلة واحدة .وقد حددت انزك
املالئكة يف كتاهبا "قضااي الشعر املعاصر" هذه البحور اليت ال جيوز للشاعر املعاصر اخلروج عليها ،وهي :املتدارك واخلبب
والرمل والكامل والرجز واملتقارب واهلزج ،إضافة إىل جمزوء السريع وجمزوء الوافر.
وقد التزم معظم الشعراء هبذا القانون ،فنظموا قصائدهم على وزن من األوزان الصافية اليت حددهتا انزك .ومثال
ذلك هذا املقطع من قصيدة "صالة" ألمل دنقل:
املباحث .حنن رعاايكٍ .
ِ
ابق
أابان الذي يف
فعول فعولن فعولن
فعول ُ
فعولن فعولن ُ
وابق لنا امللكوتٍ .
لك اجلربوتٍ .
وابق ملن
فعول فعولن فعو
فعول ُ
فعول فعولن ُ
فعول ُ
ُ
حترس الرهبوت
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عول فعول
لن ف ُ
غري أن عددا من الشعراء متردوا على هذه القاعدة ،فلم يلتزموا هبا .وكان خروجهم عنها بطريقتني ،مها :املزج بني
األوزان (نظم قصيدة واحدة على أكثر من وزن) والنظم على األوزان املمزوجة (غري الصافية).
وكان أدونيس من الشعراء الذين حققوا االنزايح عن القانون الذي وضعته انزك ابلشكلني السابقني معا .فمن
مناذج مزجه بني وزنني أو أكثر يف قصيدة واحدة قوله يف ديوان "الكتاب":
تراين هنا اآلن غريي؟ وماذا مسعت
وأمسع؟ هذي العريش ،دم
ِ
النخل سقاؤها،
والليايل ِجرار.
يف العريش احلدائق حتلم :قمصاهنا
ملئت أجنماً.
حيث جاء املقطع األول من القصيدة على وزن املتقارب ،واملقطع الثاين على وزن املتدارك.
والليل":

ومن مناذج خروجه على قانون البحور الصافية ،واختياره النظم على البحور املمزوجة قوله يف قصيدة "أقاليم النهار
ِ
ِ
وجهك
أهتجاك ،أوقظ النار يف
فعالتن متفعلن فاعالتن فعـ
أستصرخ احلروف البخيله
ـالتن متفعلن فاعالتن
أحضن الفهد والغراب
فاعالتن متفعالن
وهو مقطع على وزن اخلفيف الذي ميزج بني تفعيلتني مها :فاعالتن ومستفعلن.
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واخلالصة أن الشاعر املعاصر ،حني كسر بنية البيت ذي الشطرين ،صار يتمتع حبرية أكرب يف نظم قصائده وجيرب
أساليب متعددة يف اخلروج على القواعد العروضية ،مع حفاظه على جوهر اإليقاع العروضي املتمثل يف التفعيلة.
ويف القانون الثاين اخلاص بتنويع القوايف َّ
متك ن الشاعر املعاصر من اخلروج على نظام القافية املوحدة الذي كانت
بوادره قد بدأت مع بعض احلركات التجديدية السابقة كحركة الشعر الذايت .وأصبح هذا التنويع يشمل تنويع األضرب
(التفعيالت األخرية من كل بيت) كما يشمل تنويع الروي ،مثلما يتجلى يف النموذج السابق ألدونيس ،وهو يتكون من
بيتني :ينتهي أوهلما عند كلمة "البخيله" ،وينتهي الثاين يف آخر املقطع عند كلمة "الغراب" .وقد خالف الشاعر بني ضريب
البيتني ،فجاء أوهلما على وزن "فاعالتن" والثاين على وزن "متفعالن" ،كما خالف بني الرويني أيضا (البخيله/الغراب).
أما القانون الثالث اخلاص بشكل البيت والطول الذي يبلغه ،فقد استغل فيه الشاعر احلرية اليت صار يتمتع هبا
يف توزيع التفعيالت على األسطر بشكل ال ينضبط لقاعدة حمددة .وهذا ما طرح مشكلة أمام الباحثني وحرية يف تسمية
هذه الوحدة اإليقاعية ،فأطلقت عليها انزك املالئكة اسم "الشطر الشعري" ،ومساها عز الدين إمساعيل "السطر الشعري"،
ورأى أبن هذا السطر قد ميتد طوله فيصبح "مجلة شعرية" ،كما مساها بعض الباحثني ،كمحمد محاسة عبد اللطيف وأمحد
املعداوي" :البيت الشعري".
واحلقيقة أن الشاعر املعاصر ،وإن كان قد كسر بنية البيت الشعري فتخلى عن نظام الشطرين ،فقد حافظ على
عناصره العروضية فلم يهدمها هدما كامال .وخنص ابلذكر هنا عنصرين يقوم عليهما البيت الشعري القدي مها :التفعيلة
والقافية .فمثلما حافظ الشاعر املعاصر على النظام العروضي املتمثل يف التفعيلة ،حافظ أيضا على القافية اليت حتدد هناية
البيت .وهلذ ا فقد ظل البيت بيتا ،وإن كان شكله قد تغري فلم يعد يشبه البيت املكون من شطرين ،وليس هناك داع لتسميته
ابلشطر أو السطر أو اجلملة .وبذلك ظلت القافية عنصرا حمددا لنهايته مثلما كانت حتدد هنايته يف البيت العمودي أيضا.
ويالحظ من خالل أتمل بنية هذا البيت يف الشعر ا ملعاصر أن الشاعر قد خضع لقواعد حتدد القافية ،ال بد من أن يلتزم
بواحدة منها على األقل .وأهم هذه القواعد:
 −انتهاء البيت بروي يرتدد يف القصيدة
 −أو انتهاؤه بسكون واجب أو علة ال جترب يف بداية السطر املوايل
 −أو وقوع تفعيلة الضرب هناية ملقطع أو لقصيدة
وينتج عن هذه القواعد أن البيت يف الشعر املعاصر قد يطول حىت يستغرق أسطرا متعددة ويتكون من تفعيالت
كثرية ،لكنه ال بد أن ينتهي بقافية حتدد هنايته .ولتوضيح ذلك أنخذ منوذجني لكل من أمل دنقل وأدونيس:
يقول أمل دنقل يف قصيدة "صالة":
املباحث .حنن رعاايكٍ .
ِ
ابق
أابان الذي يف
فعول فعولن فعولن
فعول ُ
فعولن فعولن ُ
وابق لنا امللكوتٍ .
لك اجلربوتٍ .
وابق ملن
فعول فعولن فعو
فعول ُ
فعول فعولن ُ
فعولن ُ
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حترس الرهبوت.
فعول فعول
لن ُ
تفردت وحدك ابليس ِر .إن اليمني لفي اخلس ِر
فعول فعولن فـ
فعول فعولن فعولن ُ
فعولن ُ
أما اليسار ففي العس ِر .إال الذين مياشون
فعول فعولن فـ
فعول فعولن فعولن ُ
ـعولن ُ
إال الذين يعيشون حيشون ابلصحف املشرتاةِ
فعول فعولن فعولن
فعول فعولن فعولن ُ
ـعولن ُ
العيون...فيعشون .إال الذين يشون .وإال
فعول فعو
فعول ُ
فعول فعولن فعولن ُ
ُ
الذين يوشون ايقات قمصاهنم برابط السكوت
فعول فعولن فعول
فعول فعولن فعولن فعولن ُ
لن ُ
فهذا املقطع حيتوي على بيتني شعريني طويلني :يتكون أوهلما من مخس عشرة تفعيلة وينتهي عند كلمة "الرهبوت"،
ويتكون اثنيهما من سبع وثالثني تفعيلة وينتهي عند كلمة "السكوت" .وقد وضع الشاعر عالمات متعددة لنهاية البيتني
معا هي :وحدة الضرب (فعول) ووحدة الروي (التاء اليت تسبقها واو الردف) وعلة النقص (حتول "فعولن" إىل "فعول" عن
طريق علة القصر).
ويقول أدونيس:
من يتقدم؟ صاحت
فاعل فعلن
فاعل ُ
ُ

أجراس عصوٍر

فعلن فعِلن فا
تتالطم يف حنجرة حبريَّه

فاعل فعلن فعِلن فعالتن
عل ُ
ُ
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حسنا ،اي هذا البحر ،ورفقاً
فعِلن فعلن فعلن فعِلن فعـ
اي أدوات اللغة القرشيَّه

ِ
فاعل فعلن
فاعل ُ
ـلن فعلن ُ

فهذان بيتان شعراين من وزن اخلبب حمددان ابلقافية .وهذه القافية هلا ثالث عالمات :األوىل هي علة الزايدة اليت
ينتهي هبا البيت األول (فعالتن) ،والثانية هي تردد الروي (حبريه ،قرشيه) ،والثالثة هي كون كل بيت ميثل مقطعا مستقال،
إذ فصل الشاعر بينهما بفراغ يدل على استقالل أحدمها عن اآلخر.
ومن مظاهر تكسري بنية البيت الشعري أيضا ما أصبح الشعر املعاصر ميتاز به من كثرة التضمني :فإذا كان الشعر
القدي واإلحيائي مييل يف عمومه إىل احلفاظ على استقالل البيت واخلضوع لرأي القدماء الذي يعد التضمني عيبا من عيوب
القوايف ،فإن الشاعر املعاصر قد كسر هذه القاعدة ،فصار التضمني عنده م ِزيَّةً إيقاعية حتقق تنوعا يف إيقاع القصيدة .وهذا
التنوع انتج عن التوتر احلاصل بني اجلانبني العروضي والداليل ،حيث مييل القارئ إىل الوقوف على هناية البيت املكتمل
عروضيا ،لكن تعلق البيت مبا بعده دالليا وتركيبيا يفرض عليه االستمرار ،فال يتوقف إال عند اكتمال عناصر اجلملة .وميكن
التمثيل لذلك هبذا املقطع من قصيدة "املسيح بعد الصلب" للسياب:
بعدما أنزلوين ،مسعت الرايح
يف نواح طويل تسف النخيل
واخلطى وهي تنأى ،إذن فاجلراح
والصليب الذي مسروين عليه طوال األصيل
مل متتين .وأنصت :كان العويل
يعرب السهل بيين وبني املدينه
إذ ميكن أن نالحظ تعلق البيت األول ابلثاين ،وتعلق البيت الثالث ابلرابع ،والرابع ابخلامس ،واخلامس ابلسادس،
من الناحية الرتكيبية والداللية ،على الرغم من أن هذه األبيات مكتملة كلها من الناحية العروضية.
وبذلك يكون التضمني من أبرز أشكال االنزايح العروضي اليت ميتاز هبا الشعر املعاصر ،لكونه يكسر القاعدة اليت
كان الشعر العريب يسري عليها يف استقالل البيت الشعري واستغنائه ،عروضيا وتركيبيا ودالليا ،عما بعده من أبيات.
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