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تصدير

نوَعني عىل نفيس، عىل العزيز الُكتيِّب، هذا نتُها ضمَّ التي استخالصالعصارة يف اعتمدُت لقد
لكي الدول؛ من غرينا وعند عندنا الشعر لتطور التاريخية الدراسة أولهما: الدراسة، من
والفنية، األدبية النظريات وثانيهما: شعر. من فعًال البرشية أنتجت ما عىل مرتكًزا أظلَّ
األساسية املقوِّمات النهاية يف أستخلص لكي ذلك وكل التاريخ. عرب ظهرت التي واملذاهب
إحساساٍت فينا يُثري أن بد ال فالشعر ألهدافه. طبًقا بدونها، الشعر ينهض أن يمكن ال التي
وسائل عدة هناك األهداف هذه ولتحقيق صفته. َفَقَد وإال وجدانيًة، وانفعاالٍت جماليًة
تعبريه، يف البيانية والصور مضمونه، يف كالوجدان فيه: توافرها من بد ال خصائص أو

وزنه. يف اللغة وموسيقى
جزاء خري هذا كان اخرتتُه، الذي املنهج بفضل إليه قصدُت ما إىل قُت ُوفِّ قد كنُت فإن
أبسط يف عامة القراء إىل وتقديمها العصارة، هذه استخالص يف جهد من بذلُت ما عىل
وطبيعة يتفق ال مما مراجع أو بهوامش الُكتيِّب صفحات أُثقل أن ودون وأوضحه، تعبري
كان وإن القراء، من عدد أكرب متناول يف تكون أن الوزارة ت توخَّ التي الثقافية املكتبة هذه

بُغيتهم. أيًضا هم فيها يجدوا أن يمكن املتخصصون
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وفنونه الشعر

عند كان ما نحو عىل واليرس البساطة من بخاصة والشعر عامة األدب عن الحديث يُعد لم
لألدب تعريفنا محاولة يف اليوم د نُردِّ أن العجز من أصبح بل العرب، من السابقني أجدادنا
األدب «إن قولهم: مثل أجدادنا يُردِّدها كان التي الساذجة التعاريف تلك أمثال وفنونه
أن بعد ى»، امُلقفَّ املوزون الكالم هو الشعر «إن وقولهم: بطرف»، يشء كل من اإلملام هو
والفن؛ األدب ومذاهب الجمالية الفلسفات بمختلف اليوم تعجُّ العاملية الثقافات أصبحت
الثقافات تلك ضوء عىل بخاصة والشعر عامة لألدب فهمنا نُعيد أن علينا لزاًما أصبح حتى

العام. اإلنسانية ركب عن متخلِّفني نظل ال حتى العاملية؛
يبدأ أن إىل جذرية بحاجة األدب فنون من فن عن اليوم يتحدَّث أن يريد َمن ويُحسُّ
األشياء، حقائق ح وتُوضِّ تُحدِّد عامة أسٍس عىل حديثه يُرِيس أن يستطيع حتى الُكلِّيات من

واألدب. الفن بأبجدية الحديث هذا يبدأ وكأنه
اإلنسانية تصطلح ما يجمع تعريف عىل االتفاق أوًال: نحاول أن بنا يجُدر هنا ومن
األخرى؛ الكتابات أنواع من األدب يف داخًال تعتربه ال ما ويمنع أدبًا، تسميته عىل اليوم
أو عاطفيًة انفعاالٍت — خصائصصياغته بفضل — فينا يثري ما كل هو األدب إن فنقول:

جمالية. إحساساٍت
التي الفنون تكن وإن ونثر، شعر إىل القدماء العرب قال كما ينقسم يزال ال واألدب

العرب. عند عنها الغربيني عند بيِّنًا اختالًفا تختلف قسم كل تحت تنطوي
نثًرا كان إذا إال األدب مجال يف يدخل ال كان — العربي األدب تقاليد يف — فالنثر
السائرة، واألمثال واملقامات والخطب الرسائل كنثر مصنوًعا نثًرا الغالب يف أي فنيٍّا؛
والتاريخية الفلسفية الكتابات من الكثري الغربيني عند األدبي النثر يشمل بينما وذلك
واملقالة واألقصوصة القصة يشمل الذي الضيق معناه يف النثر عن فضًال واالجتماعية،



الشعر فن

كل لدينا ُوجدت حتى املعارصة؛ نهضتنا منذ نحتذيه أخذنا أدب وهو واملرسحية، والسرية
إليها وما كاملقامة منها: الكثري أو القديمة العربي النثر فنون اختفت بينما النثرية، الفنون

القديمة. الفنون تلك عماد كانت التي اللفظية الصنعة من الحديث نثرنا تحلَّل أن بعد
كبرية، فنوٍن ثالثَة القدماء عرصاإلغريق منذ مجاله يف األوروبيون ميَّز فقد الشعر وأما
وذلك الغنائي، والشعر التمثييل، والشعر املالحم، شعر وهي: وأهدافه، خصائصه منها لكل
إذا حتى الغنائي، الفن وهو واحد، فٍن غري الشعر مجال يف القدماء العرب يعرف لم بينما
فعلنا كما نحاكيها أخذنا املختلفة، الفنون تلك فيها وتبينَّا آدابه، ودرسنا بالغرب اتصلنا
انقرضت قد الكبرية الشعرية الفنون تلك بعض كان حني وذلك األدبي، النثر مجال يف
التمثييل، كالشعر بعضها محلَّ النثر وحلَّ االنقراض، نحو سبيلها أخذت أو الغرب، يف
وأصبحت اإلنسانية، تطوَّرت أن بعد الحياة يستطيع يَُعد ولم اآلخر البعض مات حني عىل
شعر بذلك ونعني اإلنسانية، فجر يف القدماء الشعراء أتى ما بمثل فيه تأتي أن عن عاجزة
وذلك الغرب، يف األدب اجتازها التي املراحل بجميع فنمرَّ نعود أن نودُّ بذلك وكأننا املالحم،
مقصوًرا اليوم يصبح أن أوشك الشعر أن فندرك العام، اإلنسانية ر تطوَّ نُجاري أن من بدًال
معارك وأن الفن، هذا يف اليوم يرتكَّز إنما الشعر يف واإلبداع التجديد وأن الغنائي، الفن عىل
الفن ذلك وأهداف وسائل حول الحديث العرص يف الغرب عند تدور إنما األدبية الشعر

الغنائي.
يزال ال فإنه ذكرناه، الذي النحو عىل الشعر فنون ر تطوُّ من الرغم عىل فإنه ذلك ومع
لكي الفنون؛ هذه من فن كل وأهداف أصول م نتفهَّ وأن ح نوضِّ أن بمكان األهمية من
الفنون، هذه من كل عىل تأثريها أو انطباقها ومدى املختلفة، األدب مذاهب فهم نستطيع
عىل األخرى الفنون دون الفنون تلك بأحد السمو يف مذهب كل نجاح أسباب ندرك كما
لم تفوًقا التمثييل الشعر ق تفوُّ إىل أدَّى قد مثًال الكالسيكي املذهب أن من نالحظه ما نحو
نالحظ حني عىل وذلك الكالسيكيني، عند الغنائي الشعر منه يدنو أو يالحقه أن يستطع
الشعر والفنية، اإلنسانية قيمته يف يبذُّ غنائيٍّا شعًرا أنتجت قد الرومانسية أن العكس عىل
بل الفريقني عند املالحم شعر فشل حني عىل هذا كل الرومانسيون، أنتجه الذي التمثييل

املحَدثني. جميع عند
املعارك أنباء يقصُّ الذي الشعر وهو اإلنسانية، فجر يف ازدهر فقد املالحم شعر أما
أن ليَُظنَّ حتى والفنية، العقلية التعقيدات من خاٍل ساذٍج نحٍو عىل واألبطال والبطولة
شاعر يبتكرهما لم واألوديسة اإللياذة وهما: الفن لهذا األعىل املثل تعتربان اللتنَي امللحمتنَي
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إذا — هومريوس جاء ثم متعدِّدون، شعبيون شعراءُ املختلفة أجزاءهما ابتكر إنما بعينه
إليها أضاف ولربما األجزاء، تلك كل ذاكرته يف فوعى — التاريخي وجوده بصحة سلمنا
نغماتها عىل ُمنشًدا ربابته أو قيثارته ومعه اليونان بالد يجوب أخذ ثم ابتكاره، من أجزاء
الطفولة، جمال يشبه الذي الجمال ونرضة البساطة سحر فيها بما الرائعة األشعار تلك
من لجنة يؤلِّف أن أثينا حاكم سرتاتوس بيز رأى امليالد، قبل الخامس القرن جاء إذا حتى
الشعري الخيال كان وملا الضياع. من لهما حفًظا امللحمتني هاتني لتدوين والشعراء؛ األدباء
فقد الذائعة شهرته أنباء األجيال وتوارثت الرضير، الشاعر هومريوس بذكرى احتفظ قد
فيما نشبت التي الرضوس الحرب تلك أحداث بعض ان تقصَّ وهما إليه، امللحمتان نُسبت
آسيا يف طروادة ومملكة اليونان بالد بني امليالد قبل عرش والحادي العارش القرننَي بني
اليوناني امللك منياالس زوجة لهيالنة طروادة أمراء أحد باريس لخطف نتيجة الصغرى،
ولم املستوى، دة موحَّ عندئٍذ اليونانية اللغة كانت وملا اليونان. بالد إىل البحرية رحلته أثناء
هذا فإن موحدة؛ وأصوله الشعر أوزان كانت كما فصحى، ولغٌة عامية لغٌة هناك تكن
عىل بل معينني، لشعراء النسبة الثابت الشعر من غريه إىل بالنسبة شعبيٍّا يعترب لم الشعر
بأن يعرتفون التمثيليات شعراء رأينا حتى اليونان؛ عند األول األدبي الرتاث اعتُرب العكس

هومريوس. مائدة من تساقط فتات إال هي ما مرسحياتهم
تتعقد اإلنسانية الطبيعة أخذت وبنموها تنمو، الثقافة وأخذت سريته، الزمن وسار
األخرى هي — الشعر وبخاصة — األوىل األدب فنون أخذت كما األوىل، الطفولة عن وتبتعد
يضع أن الرومان شاعر فرجيل استطاع ذلك ومع اللفظية، الصنعة بوادر فيها وتبدأ د تتعقَّ
وتأسيسه أتيوس البطل األعىل جدهم أنباء تقص التي اإلنيادة وهي: ملحمتهم، وطنه لبني
وعىل أيًضا. اآلخر العالم ويف العالم هذا يف ومغامرات معارك من له كان وما روما، ملدينة
يزالون ال كله العالم أدباء فإن وتفكريه، ثقافته ونمو الفنية، فرجيل براعة من الرغم
التلقائي. شعرهما وجمال بساطتهما لسحر وذلك اإلنيادة؛ عىل واألوديسة اإللياذة يؤثِرون
عرص من ابتداء املختلفة، اللغات يف الشعراء من عدد حاول الحديثة العصور ويف
مالحمهم الزمن وطوى جميًعا، فشلوا لكنهم مالحم، عرشكتابة التاسع القرن حتى النهضة
واألوديسة كاإللياذة القديمة باملالحم إال وتعجب تقرأ اإلنسانية تعد ولم أمواجه، جوف يف

فارس. يف والشاهنامة الهند، يف والرميانا واملهرباته الغرب، يف واإلنيادة
بل الشعبية، لآلداب املالحم فن تركت قد الحديث، العرص يف الفنية اآلداب أن والواقع
الشعبية، املالحم أيًضا منه تختفي أخذت قد الحديث العرص أن نالحظ أن استطاعتنا يف
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الشعر فن

لديها وتعدَّدت اإلنسانية تطورت أن بعد تدريًجا املتجوِّلني الربابة شعراء باختفاء وذلك
الثقافة بنمو البرشية الطبيعة دت تعقَّ أن بعد بل وغريه، كالراديو اآللية التسلية وسائل

البرش. بني ة الغضَّ الطفولة روح وانقضاء الوضعي، والتفكري
إىل الفني األدب من القديم العرص بعد انتقل املالحم فن أن ل نُسجِّ أن نستطيع وهكذا
وإن جديدًة، مالحَم تبتكر اإلنسانية تعد فلم االختفاء إىل األمر به انتهى ثم الشعبي، األدب
بعض محاولة أن لنا يتضح بحيث شعبية؛ أم كانت فنيًة القديمة للمالحم تطرب ظلَّت
األدب حقائق مع تتناىف التي املجازفة من رضب هو إنما مالحم كتابة املحَدثني شعرائنا
نفسه يف يهيئ أن يستطيع منهم أحًدا أن نظن وما اإلنسانية. النفس حقائق بل املعارص،

القديمة. املالحم جمال فيها يكمن التي الساحرة والسذاجة ة الغضَّ الطفولة تلك
منه جعل الذي املايضالسحيق وبطولة معارك تتناول كانت املالحم أن واملالحظ هذا،
يُعد لم اليوم والعالم األمور. وخوارق األساطري يشبه ما الشفوية والرواية الشعبي الخيال
أحداث بتحويل يسمحان يعودا لم التاريخ وتدوين الكتابة اخرتاع أن كما أساطري، يخرتع
شعرائنا أحد يستطيع بحيث الحارض؛ أحداث أوىل باٍب ومن وأساطري، خوارق إىل املايض
أن دون مثًال فلسطني حرب عن طويلة حماسية أو قصصية قصيدة ينظم أن املعارصين
أحد يجهلها يعد لم التي املحدَّدة بخصائصه تميَّز الذي املالحم فن يف إدخالها نستطيع

الغرب. يف والدارسني األدباء عامة من
ضخمة مقدمًة لها وكتب شعًرا، هومريوس إلياذة البستاني سليمان ترجم وقد هذا،
أكثر اليوم تُقرأ التي هي املقدمة هذه أن نالحظ لكننا وأوزانه، وفنونه ونشأته الشعر عن
اليوناني األصل سحر عن وبُعده استخدمه، الذي األسلوب لجهامة وذلك الرتجمة؛ تُقرأ مما

وسذاجته.
ومن جميعها، الحية األوروبية اللغات إىل القديمة املالحم من وغريها هي تُرجمت كما
ومع به، يلحق ال لكنه جماله، يف األصل يقارب ما والشعرية النثرية الرتاجم تلك بني
يتبنيَّ أن اليوناني؛ األصل عن فضًال فرنسية، أو إنجليزية لرتجمٍة القارئ فباستطاعة ذلك
بل النفس، لها تتفتَّح التي ة الغضَّ السذاجة تلك ومالمح املالحم، تلك يف السحر عنارص
يف حديثًا ظهرت ودراسات ترجمات عدة إىل الحظ لحسن السامع نُحيل أن باستطاعتنا
سالمة أمني األستاذ نرشها التي الدقيقة الرتجمة مثل: القديمة، املالحم عن العربية لغتنا
خشبة دريني األستاذ الكبري أديبنا ودراسات ترجمة ومثل «كتابي»، مطبوعات يف لإللياذة
مالحم لبعض صدرت التي الرتاجم ومثل األقدمني، اليونان وأساطري هومريوس، ألشعار
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وفنونه الشعر

واملحاوالت الفردويس، لشاهنامة عزام الوهاب عبد املرحوم أستاذنا ترجمة مثل: الرشق
املهباراتة. لرتجمة بُذلت التي

أن يحاول ال مثًال هومريوس نرى أن من املالحم لتلك الساحرة السذاجة عىل أدلَّ وال
يُلوِّن أو بصفة تلقائيٍّا يقذف بل إنسانيٍّا، موقًفا أو برشية نفًسا يُحلِّل أو يستقيصوصًفا،
مثًال فهو التأثري. عنارص وأقوى الجمال خصائص بأسمى يوحي ذلك ومع عابرة، صوًرا
طروادة بني الحرب نشوب يف السبب كانت التي األعىل الجمال مثال هيالنة عن يتحدث
ومع بجمالها، الرجال سبت التي هيكتور زوجة أندروماك عن يتحدَّث كما اليونان، وبالد
مع نفسها الصفة وتتكرَّر باسمها، يلصقها واحدة بصفٍة إال هيالنة جمال يصف ال ذلك
ُمرَدًفا إال يرد ال هيالنة فاسم الحزام» «عمق هي الصفة وهذه شعره، يف جرى كلما االسم
«ذات وهي تتغري ال بصفة ُمرَدًفا إال اسمها يرد ال وأندروماك العميق» الحزام «ذات بقوله
أندروماك أو هيالنة عن والجمال الفتنة مواضع من ذلك دون ما وأما البيضاء» الذراع
الخاصة الصفة منهما بكل مردًفا اسميهما بتكرار مكتفيًا هومريوس إليه يشري ال ما فذلك
العنان اإلحساس هذا ويطلق بالجمال، عميًقا إحساًسا التكرار هذا فينا يولِّد بحيث به؛

والجمال. الفتنة مواضع من شاء ما ر لتصوُّ للخيال
صوٍر بواسطة دة املعقَّ النفسية الحاالت تصوير يف الخاطف هومريوس فن عن وأما
خريًا مثًال له نجد فلسنا د، املعقَّ األخالقي أو النفيس التحليل عند ل تمهُّ دون خاطفة حيٍة
حيث اإللياذة؛ من السادسة األغنية يف هومريوس ره صوَّ رائع، شعريٍّ إنسانيٍّ موقٍف من
الذراع ذات أندروماك املحبوبة الجميلة وزوجته طروادة بطل هيكتور وداع قصة قصَّ
خطورة تجهل أندروماك تكن ولم حتفه، فيها لقي التي املعركة إىل انطالقه قبل البيضاء
الخفيفة» القدم ذا «أخيل اليونان بطل أخيل فيها سيلقى زوجها كان التي املعركة تلك
ثقته ومن شجاعته من تنال أن تريد ال ذلك ومع يتهدَّده، الذي املوت من عليه وتشفق
بني من هيكتور يتناول عندما يخونها الجلد لكن تتجلَّد، فهي الجزع؛ بإظهار بنفسه
قدرة تظهر الحاسمة اللحظة هذه يف ألمه، يردُّه ثم يُقبِّله لكي الصغري ابنهما ذراعيها
ريشته، لقطتها خاطفة حسيٍة صورٍة يف وانحصارها بساطتها رغم الخارقة هومريوس
اللحظة، تلك يف أندروماك نفس يف تصطرع كانت التي واالنفعاالت العواطف فيها فجمعت

الدموع.» تُبلِّلها بابتسامة ته فتلقَّ الطفل هيكتور إليها «وردَّ قوله: هي الصورة وهذه
بوسائَل هومريوس أيًضا فيها انفرد فقد الشعرية، الصياغة خصائص عن وأما
لنوع استخدامه الخصائص تلك أبرز ومن الشاعرية، غزيرة ذلك مع هي ساذجة تلقائيٍة
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وبيان Epithètes de nature «املاهية» بصفات املحدثون اد النقَّ يها يُسمِّ التي الصفات من
آخر، يشءٍ عن يشء لتمييز أدوات مجرد نظن كما ليست جميعها اللغات يف الصفات أن ذلك
من آخر نوٌع هناك إنما األصفر، أو األسود الرجل عن لتمييزه أبيض؛ رجٌل نقول: مثلما
لطبيعة مالزمة صفاٌت أنها أي املاهية؛ إلظهار تُستخَدم بل للتمييز، تُستخدم ال الصفات
تُستخدمان ال والباقي الخالد فصفتا الباقي» الخالد «هللا مثًال قولنا مثل املوصوف اليشء
ماهية أو طبيعة إلظهار تُستخدمان إنما باٍق، وال خالد غري إله عن باٍق خالد إله لتمييز هنا
التي املاهية صفات استخدام من فأكثر اللغوية الحقائق بهذه هومريوس أحسَّ وقد هللا.
يُلِحقها التي الصفات تلك وككل املائي» «البحر كقوله: ساذًجا وجماًال قوة شعره تُكِسب

غريهم. عن لتمييزهم ال بعضخصائصهم إلظهار بأبطاله
امللحمة هذه من الرابعة األغنية يف حكاه كما املعركة، لبدء هومريوس وصف ذا هو وها

سالمة: أمني األستاذ ترجمة عن مأخوذًا

املعركة بدء

الغربية، بالريح مسوًقا موجة بعد موجة الصاخب الشاطئ الثائر البحر يرضب «وكما
عىل ذلك بعد تتكرسَّ ثم العالية، كالصخرة أوًال اليمِّ سطح عىل رأسها األمواج فرتفع
فرق تحرَّكت هكذا … امللح املاء من َزبَدها ناثرة الرعد كقصف بصوٍت مدوية الشاطئ
إىل أمره قائد كل وأصدر القتال، إىل ف، توقُّ دون صف، بعد ا صفٍّ اليوم، ذلك يف الدانيني
أي املتحركة الجموع لتلك أن إليك يُخيَّل كان وما صمت، يف الباقون تقدَّم بينما رجاله،
عىل تتألأل عة املرصَّ الدروع وكانت قادتهم، يخافون كأنهم صامتني جميًعا كانوا بل صوت،
تُحىصيف ال جماعات يف النعاج تقف فكما الطرواديون أما يسريون. وهم رجل، كل جسم
حمالنها. أصوات سمعت كلما هوادة دون وتثغو األبيض، لبنها ليحلب األثرياء أحد ساحة
يكونوا لم ألنهم الفسيح؛ الجيش صفوف جميع يف الطرواديني صياح ارتفع أيًضا هكذا
يدفعهم كثرية بالٍد من ُجمعوا وقد اللغات، من خليًطا بل واحدة، لغًة يتكلَّمون كلهم
آلهة معها وتدفعهم األغارقة، اآلخيني تدفع العينني املتألِّقة «أثينا» الربة كانت كما «أريس»
ورفيقة شقيقة هي — ثائرتها تهدأ ال التي — األخرية وكانت والشقاق، والشغب الهلع
وقفتها يف اعتدلت إذا حتى األمر أول يف القامة قصرية تبدو وكانت البرش، قاتل أريس
البغضاء روح اآلن لتشعل وإنها مًعا، وقت األرضيف قدماها ووطئت السماء، رأسها طاول

الرجال. أنَّات يف لتزيد الجموع بني تطوف وهي الرشيرة

14



وفنونه الشعر

والرماح، بالرتوس مًعا التحما واحد، مكاٍن يف وأصبحا اآلن، الجيشان التقى فلما
بعضها مة املطعَّ الرتوس فاصطكَّت الربونز، من دروًعا يرتدون جميًعا املحاربون وكان
يف النرص وصيحات األنني صوت ُسمع ذلك وبعد الصاخب، رنينها وارتفع بعض، مع
ق تتدفَّ عندما يحدث وكما الدماء، األرض عىل وفاضت واملقتولني، القاتلني من واحد وقٍت
فيجتمع واديان، فيه يلتقي مكان إىل العظيمة ينابيعها من الجبال من هابطة الشتاء سيول
هكذا الجبال؛ وسط بعيد من الراعيصخبها ويسمع عميق، مضيٍق يف ليصبَّ القوي َفيْضها
أول أنتيلوخوس وكان القتال، يف وأولئك أولئك اْلتحام من والصخب الصياح ارتفع أيًضا
األوىل، الصفوف مقاتيل من عظيًما رجًال الحربية، عدته كامل يف طرواديٍّا محاربًا قتل من
من بخصلة املزينة خوذته قرن عىل األول رضبه وقد ثالوسيوس» بن «أنجيبولوس هو
فخيم العظم؛ داخل الربونزية السن ونفذت جبهته، داخل إىل الرمح فانطلق الخيل، شعر
«أليفينور» أمسك ذاك وإذ كالجدار، محطًما العنيف الرصاع يف وسقط عينيه، عىل الظالم
العالية النفوس ذوي «األيانتيس» وقائد «خالكودون» ابن هذا وكان — قدميه من بالقتيل
لكن الرسعة، بمنتهى درعه من يجرده أن همه جاعًال السهام تحت من جذبه وحاول —
«أجينور» به أبرص الجثة يسحب كان بينما إذ وجيزة؛ فرتٍة غري هذه محاولته تلبث لم
الطرف ذي برمحه هذا عليه أهوى منحٍن وهو وقاية بدون جنبه كان وملا النفس، العظيم
مرير سيل جثته عىل وانهال روحه، فاضت الحال ويف أطرافه، أوصال فقطع الربونزي
منهم الرجل وراح اآلخر، فوق الواحد يقفزون كالذئاب ورشعوا واآلخيني، الطرواديني من

األرض.» عىل الرجل يدحرج
سواء شعًرا، األقدمني اليونان عند اآلخر هو يُصاغ كان فقد التمثييل األدب فن وأما
ترى حيث والرقص؛ واملوسيقى والغناء الشعر من فيه يجمع كان بل واملالهي، املآيس منه
مصحوبة للجوقة وأغنيات حوارية، مشاهَد من تتكوَّن القديمة اإلغريقية املرسحية أجزاء
املختلفة؛ األجزاء هذه وتتعاقب ساذجة، موسيقيٍة ونغماٍت البدائي الرقص من بحركات

املرسحية. نهاية حتى األخرى بعد الواحدة

األدب إىل األوروبيون وعاد عرش، الخامس القرن يف األوروبي البعث حركة بدأت وعندما
األمر أول يف رأيناهم مرسحياتهم؛ مواضيع منه يستمدُّون بل يحتذونه، القديم اإلغريقي
لم املرسحيات من النوع هذا لكن الغنائية، املقطوعات وبني الحوار بني املرسح يف يجمعون
الحوار عىل القائم التمثيل فن انفصل وفيها تكوَّنت، أن الكالسيكية تلبث فلم طويًال؛ يُدْم
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عند نالحظ ما نحو عىل شعًرا تُنَظم والهزلية الجدية املرسحيات ظلت وإن الغناء، عن
مثًال. فرنسا يف وموليري وراسني كورني

بعض كتبوا قد أباظة وعزيز كشوقي املعارصين شعرائنا كبار بعض كان وإذا
قوة من الرغم عىل النقد من للكثري استُهدفت قد محاولتهم فإن الشعرية، املرسحيات

محدوًدا. ظل املرسحي نجاحها أن كما الشاعرية،

اتخذ قد كان إذا وهو واملقطوعات، القصائد شعر وهو الغنائي، الشعر فن هناك وأخريًا
والقافية الواحد والرَِّويِّ الواحد الوزن ذات القصيدة هي ثابتة محدودًة صورًة العرب عند
متباينة، وأشكاًال صوًرا القدم منذ الغربيني عند اتخذ قد فإنه األبيات؛ واملستقلة الواحدة
املوسيقية الرتكيبات بعض ارتبطت كما الخاص، املوسيقي تركيبها صورة لكل وكان
عن يختلف موسيقيٌّ تركيٌب مثًال والنرص الحماسة فألغاني املختلفة؛ الشعرية باألغاني
عىل غلبت قد الذاتية النزعة كانت وإذا الريفية، األغاني أو الرعاة أغاني أو الغرام أغاني
إن بل واملوضوعية، الذاتية بني جمع قد الغرب عند الغنائي الشعر فإن العربي الشعر
واأليام» «األعمال كقصيدة الشعر، ذُرى إىل يرتفع ما الطويلة التعليمية القصائد من هناك
خصائص بفضل وذلك الروماني، للوكريتوس األشياء» «طبيعة وقصيدة اليوناني، لهزيود

الشعرية. صياغتها
العرب عند سواء اإلنسانية فجر يف فعًال به يُتغنَّى كان الغنائي الشعر أن واملالحظ هذا
الشعر موسوعة ويف «عود». أي Lyre؛ كلمة من مشتقة الغربية Lirigue وكلمة اإلفرنج، أو
وإن قصيدة لكل الخاصة املوسيقية املقامات يُورد املؤلف نجد األغاني كتاب وهي العربي
هذا كان وإذا حلها، السهل من ليس طالسم إلينا بالنسبة أصبحت قد اصطالحاته تكن
الصامتة، القراءة وإىل بل اإلنشاد إىل الغناء من والغرب الرشق يف ر تطوَّ قد الشعر من النوع
األهمية بالغ يزال ال الصوتية واالنسجامات واإليقاع الوزن يف املتمثِّل العنرصاملوسيقي فإن
الرمزيِّني رأينا حتى عرش التاسع القرن أواخر يف تزداد أهميته وأخذت بل الشعر، هذا يف
املعاني األهمية يف يبذُّ فيه العنرصاملوسيقي وإن يشء، كل قبل موسيقى الشعر إن يقولون
والشعر لإليحاء، أداة أقوى هي املوسيقى أن باعتبار ذاتها الشعرية والصور والعواطف

واضًحا. رصيًحا لغويٍّا تعبريًا منه أكثر إيحاءٌ عندهم
ينحرص أن الحارض العرص يف أوشك قد الشعر فن أن القول سبق كما واملالحظ هذا،
األدب يف الشعر محلَّ النثر حلَّ أن وبعد املالحم، شعر اختفى أن بعد الغنائي النوع هذا يف

التمثييل.
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استعراٍض إىل ننتقل الشعر، فنون لتطور الرسيع االستعراض هذا من الفراغ وبعد
التاريخي التطور ساير كيف لنرى بخاصة؛ والشعر عامة الفن فلسفة لتطور مماثل

السابق.

الفلسفي التطور

الكلمة من كلها مأخوذة الحديثة األوروبية اللغات يف الشعر بها يُسمى التي الكلمات
Poetin اليوناني الفعل من بدورها ة مشتقَّ األخرية الكلمة وهذه ،Poetica القديمة اليونانية
االشتقاقي «الشعر» معنى األساسيكون هذا وعىل «يخلق»، أو «يصنع» أو «يعمل» ومعناها
بل الشعر، يُرجع أرسططاليس األول الفيلسوف نرى ذلك ومع اإلبداع، أو «الخلق» عندهم
بشتى الحياة وواقع الطبيعة محاكاة أي باملحاكاة: يسميه ما إىل جميعها األخرى الفنون
الفهم وعند واملوسيقى، اللغة الشعر حالة يف وهي املختلفة، الفنون تملكها التي الوسائل
الشعر معنى بني تعارًضا هناك نجد ال أرسطو عنها تحدَّث كما املحاكاة لنظرية الصحيح
املفكرين من غريه وال هو يقصد لم فأرسطو املحاكاة؛ عىل القائمة وحقيقته االشتقاقي
الحياة، أو الطبيعة عن آيل شبه أو آيلٌّ نقٌل الفنية املحاكاة بأن القول إىل واملحَدثني القدماء
والفنون بخاصة الشعر يف واإلبداع الخلق صفة معه تنتفي الذي وحده هو النقل هذا ومثل
وإنما آيل، مباٍرش وبطريٍق رأًسا الحياة أو الطبيعة عن ينقل ال الشاعر أو فالفنان عامة،
أدلَّ وال الحياة، أو الطبيعة مشاهد بعض عن نفسه يف تنعكس التي الصورة عن ينقل
رأى بل والحياة، الطبيعة يف واقع هو فيما املحاكاة يحرص لم أرسطو أن من ذلك عىل
تقترص أن يمكن وال يكون، أن يجب ملا أو يكون أن يمكن ملا محاكاة تكون ما كثريًا أنها
بما يتقيد فالتاريخ واألدب؛ التاريخ بني أرسطو يميز األساس هذا وعىل كائن، هو ما عىل
ولذلك يكون؛ أن املمكن من كان فيما يعمل أن أحيانًا، يجب بل له، يحقُّ األدب بينما كان،
ر يصوِّ قد فهو املفرد؛ الخاص يف التاريخ ينحرص بينما املشرتك، العام عن األدب يبحث
واملكان؛ الزمان إطاَري من منطلًقا ذاته يف االستبداد يصور ال ولكنه «نريون» استبداد مثًال
ويف برشيًة، نماذَج يقدِّم أن األدب يستطيع بينما وشخصيات أفراًدا التاريخ م يقدِّ ولذلك
أرسطو عند حقيقته تقرتب بحيث واإلبداع؛ للخلق عامة األدب أمام املجال يُفسح ما هذا كل
معنى وهو القديمة، اليونانية أي نفسه، أرسطو لغة يف الشعر للفظة االشتقاقي املعنى من

واإلبداع. الخلق
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كان إنما والحياة الطبيعة محاكاة إىل الشعر أرجع عندما أرسطو أن لنا يلوح أنه عىل
أي الشعرية؛ التمثيليات وفن املالحم، فن وهما: الشعر، فنون من بالذات فنَّني إىل ينظر
كتابه يف الغنائي الشعر فن عن يتحدَّث لم أنه بدليل وذلك يشء، كل قبل املوضوعيَّني الفنَّني
الشعر م يُقسِّ بأن يكتفي نراه إذ «الشعر»؛ كتاب وهو عامة، الشعر عن فيه تحدَّث الذي
القول تفصيل يف ليأخذ الغنائي؛ الشعر عن الحديث ذلك بعد يُغفل ثم الثالثة فنونه إىل
املحاكاة نظرية ضوء عىل يستقيم، أن يمكن أو فهمهما، يستقيم اللذين اآلخَرين الفنَّني عن
الواسع باملعنى تحاكيها أي الحياة؛ من قطاعات تعرض واملرسحيات املالحم أن باعتبار
أو والرتاجيديات املالحم يف الحال كان املايضكما من القطاعات تلك أكانت سواء للمحاكاة

أريستوفان. كوميديات وبخاصة الكوميديات، يف الحال كانت كما الحارض من
التي الكالسيكية األدبية الفلسفة أن كيف نفهم أن نستطيع التفسري هذا ضوء وعىل
خاص بنوٍع وأُنتجت اتجهت قد املحاكاة؛ عن وبنظريته الفن يف أرسطو بآراء تقيَّدت
أن كيف نفهم أن نستطيع كما التمثييل، الشعر كفن الشعر فنون من موضوعي فن يف
بخاصة؛ والشعر عامة الفن يف أرسطو فلسفة وعىل الكالسيكية تمرَّدتعىل التي الرومانسية
أساسه وجعلت فيه، تفوَّقت الذي الغنائي الشعر فن يف خاص بنوٍع وأنتجت اتجهت قد
كل قبل الشاعرة الذات عن تعبري الرومانسيني عند فالشعر املحاكاة، ال التعبري الفلسفي
لكلمة االشتقاقي املعنى يف ننظر عندما الرومانسية مع هنا نلتقي أن الغريب ومن يشء،
كما أشعرك ما هو إنه أي الشعور، من الشعر أن الواضح من إذ العربية؛ لغتنا يف «شعر»
العربي شعرنا يف التجديد رواد من وإخوانه شكري الرحمن عبد الكبري شاعرنا يقول كان
«شعر» للفظة االشتقاقي املعنى إىل رجوًعا إال تكن لم تلك دعوتهم أن نالحظ إذ املعارص؛
ردَّهم الذي هو الغنائي الغربي بالشعر اتصالهم أن الواضح من يكن وإن العربية، ولغتنا

الخالد. االشتقاقي املعنى هذا إىل
عامة للفنون الفلسفي األساس تغيري يف ال الفعَّ العامل هم إذن الرومانسيون كان
الشعر أخذ بينما الغنائي الشعر قوي وبفضلهم التعبري، إىل املحاكاة من بخاصة والشعر

للنثر. مكانه ليخيل التمثييل األدبي الفن يف وبخاصة يرتاجع، املوضوعي
موضع يزال ال عامة؛ «الشعر» عن كتابه يف الغنائي الفن عن الحديث أرسطو وإغفال
تميش عدم من إليه أرشنا ما ح يُرجِّ من فمنهم والباحثني، املفكِّرين بني نات وتكهُّ مناقشات
للشعر أساًسا أرسطو جعلها التي املحاكاة نظرية مع جميعها باتجاهاته الغنائي الشعر
الشعر عن الكالم أغفل إنما أرسطو أن اآلخر البعض يرى بينما عامة، والفنون بخاصة
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وفنونه الشعر

به وألصُق املوسيقى مجال يف أدخُل الغنائي الشعر أن رأى ألنه «الشعر»؛ كتابه يف الغنائي
الغنائي الشعر بأن يؤمن يكن لم أرسطو أن الرأي هذا أصحاب ويزعم األدب. مجال من
كانوا عليه السابقني ومفكِّريهم اإلغريق شعراء أن بدليل املحاكاة؛ مجال عن يخرج نفسه
ما عىل أقوالهم يف نعثر أن وباستطاعتنا املحاكاة، من رضب كله الشعر أن يرون أنفسهم
والشعر صامت، شعر الرسم «إن سيمونيدس: الغنائي شاعرهم قول مثل الرأي هذا يؤيد
ومن بالرسم، شبيه سيمونيدس عند الشعر أن العبارة هذه من وواضح ناطق.» تصوير
يصح إنما القول هذا مثل أن نحسب ولكننا املحاكاة، إىل إرجاعه يسهل الرسم أن البديهي
أساسه أن لنا يبدو الذي الوجداني الشعر عىل تطبيقه يصعب بينما الوصفي، الشعر عىل
ندفع لم ما وذلك املحاكاة، إىل الغريزي ميله ال التعبري إىل الشاعر حاجة هو الفلسفي
تصوير إال هو ما الوجدان عن التعبري أن فنزعم امليتافيزيقية، السفسطة حد إىل الجدل

لها. ومحاكاة نفسية لحاالت
منذ الفلسفي أساسه أصبح قد خاص بنوٍع الغنائي الشعر أن إىل نفرغ إذ ونحن

املحاكاة. إىل الغريزي امليل ال التعبري إىل الحاجة الرومانسيني
كروتيش: الفيلسوف يرى كما هدفه هل لنرى التعبري هذا هدف يف النظر إىل ننتقل
يبدع الفنان إن أي املتلقي؛ الجمهور إىل اعتبار أو نظر دون الفردية الذات عن التنفيس
األساس عىل نعثر وبذلك الجمهور، يخاطب أن قبل عاطفته عن س وينفِّ أوًال لنفسه
الغري ليخاطب تولستوي قال كما يُبِدع الفنان أن أم املهموس، الشعر يناه سمَّ ملا الفلسفي
بالشعر يسمونه ملا فلسفيٍّا أساًسا نجد وبذلك عنها، يعرب التي النفسية حالته بمثل ويعديه

الَجهورية. الرنَّانة النغمات ذي املحافل شعر أو الخطابي
أو نفسه، الشاعر ليشفي الوجدان، عن تعبري الغنائي الشعر أن إىل فرغنا وإذا
الوجدان، هذا طبيعة يف ذلك بعد ننظر أن بد فال نفسه، عدوى إليه وينقل الغري ليخاطب
ال بحيث الجماعي؛ الوجدان أيًضا يكون أن املمكن من أم فحسب الفردي الوجدان هو وهل
آمال عن أيًضا يتحدَّث بل فحسب، الخاصة روحه وأشواق وآماله آالمه عن الشاعر يتحدَّث
يف خالًصا ذاتيٍّا يكون أن يمكن ال الشاعر وجدان أن باعتبار روحه وأشواق وآالمه شعبه
الغفلة أو املرسفة، األثرة أو املريض، االنطواء أو االنعزال، حاالت غري ويف العادية، األحوال
الشاعر وأن فيه، مؤثر به متأثر مجتمعه، وجدان من جزء وجدانه أن يُدرك تجعله ال التي
حارضهم، وإشعاع قومه، ومايض ماضيه رواسب من يتكوَّن إنما أصالته كانت مهما

مستقبلهم. وإرهاصات
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الشعر فن

يكون وهل وطرائقه، التعبري وسائل يف ذلك كل بعد ننظر أن من أيًضا لنا بد وال
نفسه، ذات عن الشاعر به يكشف الذي التقريري وباألسلوب املبارش بالطريق التعبري هذا
الرومانسيون، يفعل كما والسامعني، القراء عىل األولية عنارصها إىل محللة عارية ويعرضها
صوًرا يلتقط بل النفسية، حالته عن يُفصح فال والرمز الصورة إىل يلجأ أن به يحسن أم
تصويٌر الشعر إن سيمونيدس قول إىل نعود وبذلك الرمزيُّون، يفعل كما الحالة لتلك ترمز

بياني. تصويٌر القدماء العرب نقادنا بعض يقول كما أو ناطق،
يف ننظر أن يجب بياني تصويٌر خاصة، والغنائي عامة، الشعر أن إىل فرغنا وإذا
كما خاص مجاٌل املتعددة التعبريية الفنون من كواحد للشعر وهل الشعر، هذا مجاالت
مباحة املجاالت كل أن أم «الوكون» كتابه يف «لسنج» الكبري األملاني الناقد يثبت أن حاول
والنقاد الفالسفة بعض يريد كما األخرى، الفنون وسائل عن وسيلته اختلفت ولو حتى له
التعبري قوة يف التخلُّف يخىش أن دون امليادين جميع يلج أن للشاعر يحق بحيث املحَدثني؛

واملوسيقيني. اتني والنحَّ رين كاملصوِّ الفنانني من غريه عن واإليحاء
املجازات عىل تقوم ما كثريًا التي الشعرية الصورة مشكلة نواجه أن بد ال وأخريًا
الحواس مخاطبة هي وهل الصورة، هذه وظيفة يف لننظر واالستعارات، والتشبيهات
الجامع فيكون الروح يخاطب أم الشكيل، املظهر من جامع إىل التشبيه يستند بأن فحسب
يف الرمزية الطرائق إىل ننتقل وبذلك لكليهما؟ النفيس الواقع هو به واملشبه املشبه بني
املشمس»؛ «السكون طاغور رابندرانات مثل كبري شاعر قول يف نحسُّ ما نحو عىل التعبري
ذلك وقع يُشبِّه وإنما به، يصفه وال باإلشماس، السكون هنا يشبه ال أنه الواضح من إذ
هو البياني بالتصوير املقصود ألن املرشقة؛ الشمس ضوء بوقع نفسه يف املبهج السكون
أهميتها ومدى الشعر، موسيقى يف النظر إىل اإليحاء نظرية تجرُّنا وهنا اإلخبار، ال اإليحاء
من كغريها وسيلة مجرد أنها أم الرمزيون، يزعم كما جوهرية هي هل الشعري، التعبري يف

الشعري! التعبري وسائل
منتقاة أمثلٍة رضب مع القادمة األبواب يف نعالجها أن نرجو مسائل رءوس هذه كل
النظريات وتطبيق األمثلة، تلك وتحليل السواء، عىل العربي والشعر العاملي الشعر من

عليها. املختلفة الجمالية
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واملحاكاة بنياإلهلام الشعر

للشعر، أساسيني منبَعني العاملي الشعر رواد يُعتربون الذين القدماء اليونان عرف لقد
وربات أبوللو، هو به يوحي إلًها للشعر أن زعمت التي الشعبية األساطري بأحدهما قالت
ربة، الكوميديا ولشعر ربة، الرتاجيديا فلشعر «امليز»، يسمونها كانوا فنونه من فن لكل
الكثري عند الشعبي التصوير لهذا شبيًها نجد أن وباستطاعتنا ثالثة، ربة الغنائي وللشعر
قولهم مثل يف شيطانًا شاعر لكل أن يعتقدون كانوا القدماء فالعرب القديمة، الشعوب من
تقيم جبًال الفنون آللهة أن روا تصوَّ قد القدماء اليونان كان وإذا لبيد.» كان ما هبيد «لوال
بالدهم يف واٍد إىل تأوي اإللهام شياطني أن زعموا قد العرب فإن «الربناس»، جبل هو فيه

اإللهام. عىل تعتمد التي «العبقرية» لفظة اشتقت ومنه «عبقر»، وادي وه سمَّ
الذي سقراط أستاذه عن أخذًا فلسفته يف الشعبي الخيال هذا أفالطون اعتنق ولقد
أبوللو اإلله عرَّافة عن الوحي هذا ى يتلقَّ كان أنه ويزعم واإللهام، بالوحي ويُبرشِّ يؤمن كان
للشعر كمنبع اإللهام نظرية أفالطون ى نمَّ وقد «دلفوس»، مدينة يف معبده عىل تقوم التي
أن يلبث لم الغيبي االتجاه هذا ولكن «أيون» محاورة يف وبخاصة محاوراته من عدد يف
منبعه يجعل «الشعر» عن كتابه يف فرأيناه الخالصة؛ العقلية بفلسفته أرسطو عليه ى عفَّ
االصطالح، لهذا الواسع باملعنى الحياة وواقع الطبيعة محاكاة أي املحاكاة؛ — قلنا كما —
كان وإن املثل! لتلك محاكاة الشعر يعد لم األفالطونية امُلثل نظرية عن أرسطو وبتخيلِّ
محتَمل أو كائن هو ملا ال يكون أن يجب ملا تكون أن يمكن املحاكاة تلك أن قرَّر قد أرسطو
أفالطون سماه ملا الباب يفتح أن يمكن الذي املثل بعالم تقيد دون ولكن فحسب، يكون أن
سنرى كما املحدثون النفيس التحليل علماء يسميه بينما باإللهام، القديمة الشعوب وسمته
الخفية النفس مكامن من تنطلق التي ومكبوتاته الباطن العقل مختزنات أي «الالوعي» ب

اإللهام. فيض يشبه فيما



الشعر فن

ناميًة حيًة ظلت بل مؤلفاته، تمت لم الذي الوحيد املفكر يكون يكاد أرسطو كان وملا
القديمة؛ اإلنسانية الثقافة ركود وبعد ذاتها الوسطى القرون خالل مسيطرة بل مؤثرة،
سيطرة سيطرتا اللتني واإلسالم، كاملسيحية املوحدة السماوية الديانات فيه تجد لم حيث
ما الوسطى؛ القرون خالل والفنية والعاطفية الفكرية الحياة نواحي جميع عىل كاملة
عىل يُعني ما ومنطقه العقلية فلسفته يف وجدتا العكس عىل بل تعاليمهما، مع يتعارض
ابتدأت عندما أنه نالحظ بحيث ونماها، سيطرته ثبت مما العقلية الروحية مبادئهما تأييد
أرسطو فلسفة كانت امليالدي عرش الخامس القرن من ابتداء بأوروبا العلمي البعث حركة
عرص يف أيًضا مسيطرة الفلسفة هذه ظلَّت الذاتي القصور وبقوة مؤثرة، حيًة تزال ال
الكالسيكية قرن عرش السابع القرن يف وازدهرت تلته التي النهضة عرص يف ثم البعث،
بعثها حيث عرش؛ التاسع القرن حتى منزوية أفالطون فلسفة ظلت بينما الفنية، األدبية
التعبري إىل الحاجة هو منبعه وإن إلهام الشعر إن يقولون: فعادوا لها، ومكَّنوا الرومانسيون
النشاط أرسطو إليها ردَّ التي املحاكاة غريزة وهللاال والحياة بالطبيعة، املنفِعل الوجدان عن

والفني. األدبي
هذا يف الشعر من يزدهر لم الكالسيكي املذهب عىل املحاكاة نظرية لطغيان ونتيجة
راسني الكبار: فرنسا شعراء عند التمثييل الشعر يف تمثل الذي املوضوعي الشعر غري املذهب
خافت ظل فقد واملقطوعات، القصائد شعر أي الغنائي، الشعر وأما مثًال، وموليري وكورني
األساس إىل يستند أن يمكن الذي الغنائي، الشعر هذا كان وإذا اإلنتاج، ضيق الصوت
قد موضوعيٍّا؛ طابًعا اآلخر هو يأخذ بحيث املحاكاة، وهو الكالسيكي للمذهب الفلسفي
يف يحدث لم االزدهار هذا فإن الفرنيس، كاألدب عاملي أدٍب فرتات من فرتة يف ازدهر
يف أي كامل؛ بقرٍن ذلك بعد حدث وإنما عرش، السابع القرن يف أي الكالسيكي؛ العرص
روبسبري ضحية راح شاب غنائيٌّ شاعٌر ظهر عندما عرش الثامن القرن من الثاني النصف
وأمٍّ فرنيس أٍب من ولد الذي شينيه أندريه الشاعر وهو الكربى، الفرنسية الثورة إبان
األدب مؤرِّخو سماه بما فنادى قلبه، كل من القديم اليوناني األدب يعشق وكان يونانية،
جديدة أفكاًرا «فلنُصْغ فيه: يقول له بيت يف الشاعر صها لخَّ التي الجديدة» «الكالسيكية
اتخذ التي القصائد من جميلة باقًة القصرية حياته يف يكتب نراه وبالفعل قديم» ثوٍب يف
سهٍل بسيٍط أسلوٍب يف الجديدة الحضارية وأحاسيسه أفكاره فيه صبَّ موضوًعا منها لكل
القدماء، اإلغريق شعراء أحد أسلوب وكأنه معنوي، أو لفظي تعقيٍد كل من خاٍل جميٍل
نحسُّ ما نحو عىل موضوعه خالل من نفسه ذات عن يعربِّ أن من املوضوعية تمنعه لم وإن
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عبد أحدهما معز، وراعي غنم راعي بني حوار صورة يف صاغها التي الحرية قصيدة يف
شعوٌر هو إنما العبيد عىل والعطف العبودية بمرارة اإلحساس أن الواضح ومن ، حرٌّ واألخر
اجتماعيًة ظاهرًة الرق نظام يف ترى كانت القديم والعرص بل الوسطى فالعصور حديث؛
الذي النظام هذا تحرم لم فإنها بالرقيق بالشفقة أوصت قد الديانات كانت وإذا طبيعية،

دويل. باتفاٍق وحرَّمه عليه قىض الذي الحديث العرص حتى موجوًدا ظل
أن يمكن الذي الغنائي للشعر واضًحا مثًال تعترب شينيه ألندريه «الحرية» وقصيدة
التي الخري نزعات عىل فيها يُظهرنا أن يريد فالشاعر املحاكاة؛ نظرية أساس عىل يقوم
العبد، نفس يف تنمو أن بد ال التي الرش نزعات مقابل الحر الرجل نفس يف تنمو أن بد ال
نفسه الوقت يف عربَّ قد يكن وإن يراها، كما الرجلني لنفس صورة يعطينا بذلك وكأنه
غري بطريق ولكن أحدهما عىل وسخطه بالوضعني انفعاله وطريقة الخاص وجدانه عن
األدب مجال من الشعري الحوار هذا يخرج بحيث والوضوح القوة من يكن وإن مبارش،

الغنائي. األدب مجال إىل التمثييل
القصيدة: ذي هي وها

نرشتها التي السوداء الشعور هذه ما بك؟ وما أنت؟ كيف الراعي، أيها املعز: راعي
برصك؟ فوق اآللهة

أعلمه! أن تريد ما أهذا أصفر، جميٍل شعٍر فذو أنت وأما نعم! هيه! الغنم: راعي
كذلك؟ أليس نظراتي، من أرقُّ ونظراتك جبيني، من أوضح جبينك نعم! هيه!

سواك أحًدا تلقى ال حيث من أتيَت املوحشة الجبال هذه أمن إذن، يل قل املعز: راعي
مخيفة؟ وعرة والسبيل

أن لك متناولك، يف وذلك والغابات، باملروج ريب بال فتنعم أنت وأما الغنم: راعي
أجلس أن يل يطيب حيث املقِفرة؛ الكهوف فمأواي أنا أما املزهرة، الحشائش بني تجلس

النهار. ضوء ينرصم حتى الصخر عىل
فهناك لعنتها، الصخور بتلك أنزلت قد «سرييس» الخصب إلهة ولكن املعز: راعي
يكوي الصخر؛ أديم الشمس لهيب أحرق وقد املوج، قاتم حاملة حصباء السيول تتدفق
تجُد فال الفاكهة وحلو الزهر جميل عن عريت وقد عنها، يخفون الذين السبيل عابري أرجل
مسافاٍت عىل املنتثرة الزيتون أشجار تكون أن إال إليه تأوي ما الوارفة الظالل من البالبُل بها
وضوًحا، املحزن الجدب يزيد ما خريات من تعطيه ما وقلة الجاف منظرها ويف بعيدة،
الجائعة؟ غنمك به تُغذِّي ما الحشائش من الصخور تلك بني تجد أن إذن تستطيع كيف
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عبد. إال أنا ما يل؟ أهي الغنم؟ أمر من يعنيني وماذا الغنم: راعي
وسط وحشتك به تؤنس ما الغاب ناي يف وجدت أنك من إذن أقل ال املعز: راعي
يف أنفاسك ولرتسل خذه، بيديَّ صنعته لقد الناي؟ هذا تريد أما خذه! الصخور، جدب

الطيور. تغريد به تحاكي ما النغمات من ولتسمعنا األغاني، عذب وغابه غابه،
وعقبان، بوم من الظالم طيور إال أسمع أن أريد ما بعطائك، احتفظ ال، الغنم: راعي
ُمحطِّمه فأنا نايَُك وأما … أغانيها غري أحاكي أن أريد وال يكفيني، ما بالغناء نعيبها ويف
وال الندى ة لرقَّ وال الزهر لجمال يخفق ال وقلبي اتكم، مرسَّ كل ألبغض إنني أقدامي، تحت

عبًدا؟ ألسُت كله، ذلك دون حوايس أغلقت لقد العذبة، البالبل لزفرات
أن حي لكل نعم، ! الرقَّ أقىس ما نعم بالرحمة، لجدير إنك حرستاه! وا املعز: راعي
يشء! كل الغريُ ذلك َسلبَنا وقد لغرينا نعيش أن أتعس ما الحمل، ثقيل ونريه ِنريه، يخىش
الوطن. أم يا الفضائل، أم يا جناحيك، فوقي ابسطي العزيزة، الحرية أيتها الحرية، أيتها
حديثك يف إن ثم خاوية، كلماٌت إال الوطن وما الفضائل ما عني، اغرب الغنم: راعي
عبًدا. مثيل كنَت لو أن بودِّي حفيظتي، ويُثري يُحزنني ما املدَّعاة سعادتك ويف يجرحني، ما
دواء من اآللهة عند أما ولكن سعيًدا، حرٍّا مثيل أراك أن فأودُّ أنا وأما املعز: راعي
األغاني سحر من لدينا النفوس، جراح بها تسكن صافية ومياٌه عذبة بالسُم لدينا لبلواك؟

الجفون. دمع ف يُجفِّ ما
أكون أن القضاء حكم لقد اآلالم، إال يل ليس … فال … أنا أما ذلك، لكم الغنم: راعي
وما إشارتي، لرتعده حتى بدوري ه أسرتقُّ كلبي جواري وإىل حكمه، نفاذ من بد وال عبًدا،

آالم. من بي ينزل ملا الصامت يأيس منه ينتقم غريه، لديَّ
تشفي أن تستطيع أما العذب وخصبها صدرنا، عنها التي األرض وتلك املعز: راعي
تسوقه أقبل وقد نعمه يُغدق البهيج؛ الصيف إىل انظر املرشق، جمالها إىل انظر آالمك؟ من
املشمش حبات إىل انظر األخرض، الربيع رداء من فيباين املروج عىل يحنو الشمس، أشعة
البنفسجي الخوخ زهر إىل انظر النحل، كعسل يصفو ولونها تذكو، عذوبتها أخذت وقد
وقد الغالل حقول إىل انظر الفاكهة، حلو من يتبعه سوف ما معلنًا أشجاره زيَّن وقد
إلهة من نبيًال لحفًال ذلك يف إن الحصاد، مناجل منتظرة صفراء غابات يف سنابلها تكاثفت
تخفان اللحاظ الهادئتا النظرات، الصافيتا الخصب وآلهة السالم إلهة ذي هي ها الطبيعة.
الخريات. مرشق الذهبي القرن من لتسكبا األمل؛ إله آثار تبعتا وقد سنابل، وبأيديهما إلينا
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أراها، أن أستطيع فال أنا أما أقدامها، مواقع عىل تظهرك أنها شك ال الغنم: راعي
أن عىل كارًها حملتها مهلكة، ُمجِدبًة أرًضا إال أرى فال الطرف أُرسل ، رقٍّ عينا وعيناي
ر أتضوَّ وأنا غريي به يتغذَّى ما ألحصد أكدح املحِرقة الشمس تحت غريي، عىل الخري تُدرَّ
بل لكم كانت كما ا أُمٍّ يل تكن لم لكأنها حتى األرض، تلك عن أعرف ما كل وذلك جوًعا،
الذي املوت وادي من لنفيس وأمًلا برصي، عىل وقًعا أشدَّ ليست كلها والطبيعة أب، زوجة

رعبًا. يملؤك والذي هنا تراه
الرسور يُدخل ما ذلك يف أما الهادئ، الرقيق ثغائها وهمس غنمك ومهام املعز: راعي
مداعبة تطربني كما النظرات؟ الوادعة حمالنك رؤية تُطربك أما الجامدة، نفسك عىل
مرة من لكم الرقيقة! أصواتها الهواء يف مرسلة وتجري تمرح أخذَْت وقد معزي، صغار
طروبًا. فرًحا معها فأقفز أمهاتها؛ جوار إىل الحشائش والِمِع الندى، فوق تهرول أراها

هي الغنم فتلك نصيبك، غري الحياة من فنصيبي أنا وأما معزك، املعز الغنم: راعي
والظنون انتظاري، يف سيدي وجدت عدُت وكلما النهار، يف مرَّتني بها أرسح بلواي، مصدر
و…» و… خطاها، وتثاقلت أجسامها، ضوت لقد صوفها، ينم «لم رضاه: عزَّ وقد تساِوره
ذنبي، فالذنب الغابة إىل موليًا منها واحدة واختطف ذئب بها سقط إذا يروقه. يشء فال
عيلَّ ينهال ثم الذئاب!! أستأنس أن واجبي من بل املاضية، أنيابه أغالب أن عيلَّ كان لقد

عقابًا. يسميها مربحة وقسوًة وسبابًا وتهديًدا صياًحا
نرص رحابها ويف رحابها تهجر فلَم بالربيء، رءوفة اآللهة عهدُت لقد املعز: راعي
حملت وقد حولها، معنا فرتقص الزهور حلتها وقد مذابحها إىل تأتي ال لَم للمستضعفني!
عطف نائل بذلك وأنت الغابات، وزهر املروج حشائش من قليًال الهدايا، متواضع إليها

الرحيمة. الطبيعة وعرائس «زيس»
اتهم، مرسَّ وال ألعابهم وال الرعاة رقص يعرف ال الحزين قلبي إن ال، الغنم: راعي
عندي وما الطبيعة، عرائس عن أو وهداياها، اآللهة عن حديثك وفيَم عني، غريب ذلك كل
وضعوا الذين وهم وبرقهم، رعدهم رأيت وقد آلهتك أخىش إني ريحان؟ وال ورد لآللهة

األصفاد. بيدي
عذراء تبسمها عذبة ابتسامة عىل يقوى ُمرٍّ ألم وأي تحب؟ ال ولَم هه! املعز: راعي
ماعًزا العام؛ هذا معزى أنتجت ما باكورة ُمهديًا حبيبتي إىل أمس أول أتيُت لقد القلب؟!
أحسُّ أزال ال نربة صوتها وأخذ ومحبة، وجماًال ة رقَّ نظراتها استحالت وقد تلقته صغريًا،

نفيس. يف الجميل بوقعها
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منه أقدم أن أستطيع ما املعز من أعندي إيلَّ، تنظر أن تقبل عذراء وأي الغنم: راعي
قلبي ليثلج حتى بشع حرٍص يف حمالنه الغليظ الفظُّ سيدي يعدُّ يوم وكل مثلك؟ هدية
يوًما أصبحت لو أن أقسم االنتقام! آلهة «تميزيس» أعطاني. مما بأكثر يطالبني ال عندما
الرجل. هذا بي أنزل كما بأرقائي والثبور الويل وألُنزلن غليًظا، فظٍّا قاسيًا ألكونن سيًدا

املخلصني، بخدمي حليًما رقيًقا أكون أن آلهتي، فأستشهدك أنا وأما املعز: راعي
عن يرضوا وحتى سيدهم، فيحبوا بالسعادة، يشعروا حتى نفوسهم، أماني أريض وأْن

ولدوا. يوم فيباركوا الحياة،
إىل فيها أتيُت التي املشئومة الساعة تلك عىل اللعنة فأصبُّ أنا وأما الغنم: راعي
يشء، كل من ُجرِّدت وقد وينهاني، يأمرني آخر إمرة تحت ألكون بها، ألشقى الحياة هذه
آخر إىل وأملي َكدِّي انرصف وقد يُضويني، والجوع إنسان، ألي أروق أن عيلَّ واستحال

وكربياءه. بطالته به يُشبع
انظر قلبي، إىل األىس يحمل ما الشاكي حزنك يف إن البائس، الراعي أيها املعز: راعي
خذها لك، هي لبن، من لهما ادخرْت ما يشبه ما بياضهما ويف وولديها، املاعزة هذه إىل
آثار ذاكرتك من يمحو ما أمنحك الذي القليل هذا يف يجعل أن وْلتسأله هللا، عناية وإىل

بلواك. عن يرصفك ما بها العناية يف تجد وأن آالمك،
فسوف صحياتي، سيُنغِّ ما هديتك يف أن أعلم وأنا اللعنة، وعليك هاتها الغنم: راعي
إني سيقول الحسود، الخبيث وهو مانح إياها يمنحني أن ُمنِكًرا شزًرا سيدي إليها ينظر
به وعهدي إياها، ليسلبني الدعوى بتلك ع سيتذرَّ ولديها، وثمن األم ثمن منه اختلست

عذر. كل للظلم ملتمًسا

وباستطاعتنا النيوكالسيكي، املوضوعي الغناء لشعر واضًحا مثًال تعترب القصيدة هذه
قصائد أمثال من مطوَّالته يف مطران» «خليل الكبري شاعرنا عند شبيهات لها نجد أن
معها تتفق ولكنها الحوار، صورة عنده تتخذ لم وإن الشهيد»، و«الجنني قهوة» «فنجان
كبري فارٌق هناك يكن وإن متني، كالسيكيٍّ ثوٍب يف جديدة ومشاعَر أفكاًرا تصب أنها يف
الخفاء. حد إىل الصنعة املتقن املركَّب مطران وفن األنيق البسيط الساذج شينيه فن بني

عىل تتغلَّب أن تستطع لم العقلية أرسطو وسطوة املحاكاة نظرية أن البديهي ومن
قط يتوقَّف فلم للشعراء، الفردي الوجدان خالل ذاتها عن التعبري إىل اإلنسانية حاجة
ظهور اإلنسانية تنتظر ولم الذات، عن التعبري إىل الحاجة عن املنبعث الغنائي الشعر إنتاج
عصور يف حيٍّا الشعر هذا ظل فقد الذاتي؛ الوجدان عن التعبري حق لتعطيها الرومانسية
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هذا تغليب فهو الرومانسيون أحدثه الذي وأما اليوم، حتى القدم منذ جميعها اإلنسانية
الضخمة الشعرية الثروة لتلك األول املنبع وجعله املنابع، من غريه عىل الشعري املنبع
وكيتس، وكلوردج، وبريون، وشييل، وموسيه، والمارتني، هيجو، أمثال: لنا خلَّفها التي
عىل أو وجدان، الشعر بأن نادوا الذين العمالقة من الكبري العدد ذلك وكل ووردزويرث،
وأحاسيسه قلبه خلجات من أخص نحٍو وعىل للشاعر، الفردي الوجدان عن تعبري األدق
قصائُد بأنها عنوانها يوحي قصائد عندهم لنرى حتى اإليمان؛ حماسة أو الطبيعة بجمال
عىل كتبها التي القصيدة هذه نقرأ ذلك ومع لالمارتني، «البحرية» قصيدة مثل وصفية
البحرية، لتلك وصف أي فيها نجد فال بفرنسا السافوي جبال يف بورجيه بحرية ضفاف
التي «الفري» حبيبته مع ضفافها عىل عاناها عاطفية لتجربة إطار مجرد إىل استحالت وقد
العام يف إليها العودة عىل تواعدا ثم ١٨١٦ سنة يوًما عرش خمسة ضفافها عىل قىضمعها
بذات طواها قد املوت فكان الحبيبة أما وحده، المارتني يعود أن القدر شاء ولكن القادم،
مالمح غري البحرية وصف من فيها وما «البحرية» باسم الرائعة القصيدة هذه فكتب الرئة،
يسوقه وما املبكر موتها عىل ولواعجه الحبيبة، مع ذكرياته فعن الشعر بقية أما خاطفة،
يف نصادفها التي السعادة لفرتات الغناء وتلقف واملوت، الحياة يف تأمالت من الشاعر إىل
لصورتها محاكاة أو للبحرية وصف ال الشاعر ذات عن تعبري كلها فالقصيدة العابرة. حياتنا
نظرية إىل املستندة الكالسيكية بأن القول يمكن وبذلك نفسه؛ يف انعكست التي الشعرية
يسهل التي النظرية وهي الفردي، الوجدان عن التعبري ونظرية األرسططالية املحاكاة
منذ بينهما يتأرجح الشعر يزال ال اللذين القطبني نهائيٍّا وضعتا قد الشعري باإللهام ربطها
يتنازعان اللتان الكبريتان النظريتان هذه أيامنا يف ترجع وإليهما اليوم، حتى اإلنسانية فجر
الرومانسية». والنظرية الواقعية «نظرية وهما طويل، أمٍد إىل يتنازعانه وسيظالن العالم،
غريزة عىل الذاتي الوجدان عن التعبري إىل الحاجة الرومانسية النظريُة إذن غلَّبت
بأنه أوحى ولو رومانيس، شعر كل عىل يطغى الوجدان هذا رأينا حتى املوضوعية املحاكاة

ذلك: عىل شاهًدا لالمارتني البحرية قصيدة ذي هي وها موضوعي، وصفي شعٌر

جديدة، شواطئ إىل أبًدا منساقني هكذا أنظل
رجعة؟ بغري األبدي الليل وسط دائًما محمولني

يوًما بمرساتنا نلقى أن نستطيع أََوَما
ي؟ اللُّجِّ الزمن شاطئ عىل

∗∗∗
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هذه فوق جالًسا وحدي أنا ها انظري ذلك ومع دورته، يتم العام يكد لم البحرية، أيتها
الصخرة

عليها، تجلس رأيتها التي
رؤيتها. إىل ستعود كانت التي العزيزة أمواجك جوار وإىل

∗∗∗
العميقة، الصخور هذه تحت تهدرين كنِت هكذا

املمزَّقة، جوانبها عىل ين تتكرسَّ كنِت وهكذا
أمواجك بزبد تلقي الرياح كانت وهكذا

املعبودتنَي. قدَميها فوق
مساء، ذات صامتني نجدف كنا كيف تذكرين أََوَما
السماوات وتحت املوج فوَق بُْعٍد عن نسمع ال وكنا

صمٍت يف ترضب وهي املجاديف حفيف غريَ
الناغمة؟ أمواَجك

∗∗∗
الشاطئ يف ترددْت وفجأًة

األرض، تجهلها نغماٍت أصداءُ
الحبيب الصوت من وتساقطت املوُج فأنَصَت

الكلماُت: هذه
∗∗∗

جريانك. ِقف الزمن، أيها
انسيابك، قفي السعيدة الساعات أيتها وأنِت

العابرة، باللذات نَنْعم واتركينا
أيامنا. أجمل تُتيحها التي

∗∗∗
إليك عون يرضَّ الحياة منكوبي من كثريٌ

عنهم، أرسعي فأرسعي!
تنهشهم، التي اآلالَم أيامهم مع واحميل

السعداء. وانيس
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اللحظات؛ من فضًال عبثًا أسألك ولكنني
ويهرب، يفلت فالزمن
ل، تمهَّ الليل لهذا وأقول
الليل. سيبدد والفجر

∗∗∗
فلنحب! إذن، فلنحب

الهروب؛ باللحظة املتعة إىل ولنرسع
شاطئ، من له ما والزمن له، مرفأ ال فاإلنسان

معه. وننساب ينساب إنه
∗∗∗

الغيور، الزمن أيها
النشوة، لحظات عنا تنساب أن يجوز هل

طواًال، جرعاٍت السعادَة الحبُّ فيها لنا يسكب التي
الشقاء؟ أيام بها تنساب التي نفسها بالرسعة

األثر؟ نستبقي أن نستطيع أََوَما ماذا؟ ثم
يشء؟ كل يضيع أهكذا األبد؟ إىل تمرُّ أهكذا

محاها، والذي منحها الذي الزمن وهذا
َقط. إلينا يردَّها لن

∗∗∗
من تبتلعني بما تفعلني ماذا الداكنة، األغوار أيتها املايض، أيها العدم، أيها األبد، أيها

أيام؟
العلوية النشوات تلك إلينا ين سرتدِّ هل تكلَّمي،

منا؟ تسلبينها التي
∗∗∗

الحالكة، والغابة والكهوف الصامتة، الصخور أيتها البحرية، أيتها
شبابك، يُجدِّد أو الزمن يستبقيك التي أنت

الجميلة، الطبيعة أيتها الليلة، هذه من احتفظي
بالذكرى. األقل عىل
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∗∗∗
صخبك، أو هدوئك لحظات ويف

الباسمة، شواطئك ويف الجميلة، البحرية أيتها
املوحشة وصخورك األسود صنوبرك ويف

أمواهك، فوق الحانية
∗∗∗

، ويمرُّ يرتعش الذي النسيم ويف
شطآنك، تُردِّدها التي النغمات ويف

صفحتك ييضء الذي الفيض النجم ويف
الرخية، بأشعته

∗∗∗
د، يتنهَّ الذي والغاب تَِنئُّ التي الريح ويف

هوائك، أريج يف املنسابة الخفيفة العطور ويف
س، يُتنفَّ وما يُرى وما يُسَمع ما كل ويف
حبيبني. كانا أنهما هذا: كل يف ليرتدد

اإلنسانية تاريخ يف األدب محور أن فيكو الفيلسوف مع نذكر أن دائًما الخري ومن هذا،
يكن فلم اإلنسان إىل انتهى قد دام ما وأنه فاإلنسان، األبطال، إىل اآللهة من ر تطوَّ قد كلها
من فيها ينطبع وما اإلنسان، ذلك ذات عن التعبري هو األول ومنبعه دافعه يصبح أن من بد
انتهت ما هو وهذا روحها، وأشواق وحاجاتها داخلها من ينبع أو والطبيعة، الحياة مشاهد
اختلفت قد تكن وإن الثري، الشعر نبع الفردي الوجدان من جعلت التي الرومانسية إليه
هذا يكون وهل الفردية، الذات انطباعات عن التعبري طريقة يف الرمزي املذهب مع ذلك بعد
الشاعر قول فنذكر نعود وبذلك التصوير، طريق عن أم املبارش التقرير طريق عن التعبري
وهذه ناطق.» رسٌم الشعر بينما صامت، شعٌر الرسم «إن سيمونيدس: القديم اإلغريقي

القادم. الحديث يف ل سنفصِّ ما نحو عىل والرمزية الرومانسية بني التعبري مشكلة هي
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أخرجوه عندما النهائية فلسفته الغنائي للشعر وضعوا قد الرومانسيني أن املؤكد من
أن نستطيع بحيث للشاعر الفردي الوجدان عن تعبري إنه وقالوا املحاكاة، دائرة عن
تلك جوهر تُغريِّ أن تستطع لم الرومانسية تلت التي األدبية املذاهب جميع إن نقول
لم فالرمزية وجدانيٍّا، شعًرا اليوم حتى الحني ذلك منذ الغنائي الشعر ظل فقد الفلسفة؛
فتستعيض التعبري، فلسفة من تُغريِّ أن أرادت بل الغنائي، للشعر الوجداني الطابع تهاجم
شكيل لجامٍع واملجازات واالستعارات بالتشبيهات تأتي وال املبارش، التقرير عن بالصور
الخارجي، الشكل مظاهر عن ال النفس انطباعات عن للتعبري كوسيلة أي نفيس؛ لجامٍع بل
عالم عن لتكشف أغواره إىل تغوص أن تحاول بل الفردي، الوجدان تغفل ال والسرييالية
املتولِّدة النفس انطباعات إبراز اآلخر هو يستهدف التعبريي واملذهب ومكبوتاته، الالوعي

الحياة. تجارب عن أو الطبيعة مشاهد عن
فقد األرسططالية املحاكاة لنظرية امتداًدا تُعتربان اللتان والطبيعية الواقعية أما
فقد الغنائي الشعر وأما املرسحية، وفن القصة كفن املوضوعية األدب فنون يف انحرصتا
كبري أديٌب كان وإذا الواقعي، التيار عليها يطغى التي اآلداب يف حتى وجدانيٍّا دائًما ظل
بني يجمع أن بد ال الكبري األديب أن يؤكدان الصيني كوموجو أو جوركي مكسيم مثل
الغنائي الشعر إىل يشء كل قبل ينرصف هذا رأيهما أن الظن فأكرب والواقعية، الرومانسية
الواقعي االتجاه ظل يف يتحوَّل كان وإن الشعر، هذا منبع يكون أن بد ال الوجدان أن باعتبار
فرديٍّا وجدانًا دائًما يظل ولكنه غريي، جماعيٍّ وجداٍن إىل أناني ذاتي وجداٍن من العام
عن منفصلة غري ذاته أن االشرتاكية الواقعية ظل يف يُدرك قد الذي الشاعر ذات عن منبعثًا
فيه، ومؤثر بمحيطه متأثر الوجدان هذا معظم وأن االجتماعية، وطبقته وبيئته مجتمعه
مذهٍب صاحب كبريًا فيلسوًفا أديبًا تدفع التي أيًضا هي الوجدانية الغنائي الشعر وطبيعة
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الشعر أن األدب» هو «ما كتابه يف يؤكد أن إىل الوجودية زعيم سارتر بول كجان عاملي
األخرى األدب فنون به يأخذ أن سارتر يريد الذي االلتزام ملبدأ يخضع أن يمكن ال الغنائي

املرسحية. وفن األقصوصة وفن القصة كفن منها، املوضوعية وبخاصة كلها

الشاعر آالم عن وبخاصة الشاعرة الذات عن تعبري الشعر بأن الرومانسية نادت فعندما
خري إن قالوا حتى والتحليق، االنطالق إىل ولهفته االجتماعية الحياة قيود من وشكواه
التي القاسية الحياة ظروف وسط الدعوة، هذه انترشت خالصة، أنَّاٍت كان ما الشعر
إىل انتهت ما ورسعان كله، األدبي اإلنتاج ت عمَّ حتى الهشيم يف النار انتشار منها، انبثقت
عاطفي افتعاٍل إىل املقلِّدين الرومانسيني صغار عند الشعر فاستحال واإلرساف؛ املبالغة
كل ووسط الذات، عىل قاتل انطواء أو الحياة من وهروب أثريية وتهويمات روحية وهلوسٍة
القيم كثرية أحياٍن يف أُهدرت بل التعبري، وسائل يف الفني التجويد أُهمل االندفاعات هذه
القليل الضحل املبارش التقرير مستوى إىل التعبري انحدر حتى كله، لألدب والجمالية الفنية

الغور. القريب اإليحاء،
دون الخيال أوهام يف واملحلِّق الحياة من العاطفي التيار يف اإلرساف هذا أحدث وقد
عن للتعبري وسيلة مجرَّد أصبح قد لكأنه حتى للشعر، الجمالية الفنية بالناحية كاٍف اهتمام
التاسع القرن خالل ظهر الرومانسية جوار فإىل مزدوج، فعل ردَّ أحدث الفردية، الذات
الحياة؛ واقع عىل قة الخالَّ طاقته األديب يُسلِّط بأن يطالب الذي الواقعي املذهب عرش
ذاته عن األديب لينرصف وذلك أدبًا، يصوغها أن يريد التي البرشية التجارب منه لينتزع
يتسلَّط أن املمكن من يكن لم الواقعي االتجاه هذا أن الواضح من ولكنه موضوعه، إىل
هذا يستطع فلم الغنائي الشعر وأما واملرسحية، كالقصة املوضوعية األدب فنون عىل إال
الفلسفي بمعناها بالواقعية يوصف أن يمكن شعًرا نجد نكاد ال ولذلك إليه؛ ينفذ أن التيار
نجد كما وزوال»، «بلزاك كقصص الوصف هذا عليها ينطبق قصًصا نجد وإنما املحدَّد،

موباسان». دي «جي وأقاصيص بيك» «هنري مرسحيات مثل مرسحيات
به نادى فيما كان فقد الغنائي الشعر مجال يف أثره له كان الذي الفعل رد وأما
ال الشعر بأن ونادت الرومانيس، املعسكر عن انسلخت التي وجماعته جوتييه» «تيوفيل
عن التعبري هي الغاية تلك كانت ولو حتى أخرى لغايٍة كوسيلة إليه ينظر أن يجوز
«الفن مذهب هو وهذا ذاته، يف غاية يعترب جميل فنٌّ رأيه يف الشعر ألن الشاعر؛ ذات
قصيدة يف لنحسُّ حتى اللغة، من تُنَحت جمالية لقيٍم ُخلق الشعر بأن يقول الذي للفن»
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بني يُفرِّق ال جوتييه بأن املذهب، هذا إنجيل تُعترب التي القصيدة وهي لجوتييه، «الفن»
اللغة مادة من يختار وأن أبياته، اللغة من ينحت بأن الشاعر يطالب فهو والنحت؛ الشعر
يديه بني يلني حتى يصارعه يزال وال أصلبه، الرخام من النحات يختار كما أصلبها،

للشاعر: يقول حيث فيه؛ ينحتها أن يريد التي للصورة ويخضع

الصلبة. الصخرة يف الطايف حلمك يستقرَّ حتى وشكِّل وابرد انحت

الوصف فن يف إال يستقيم ال أنه املذهب هذا ألصحاب الشعرية التجارب أثبتت ولقد
استقر الذي االتجاه هو وهذا املرئيات، د تُجسِّ لغوية صوٍر نحت عىل يقوم الذي الشعري
جبل إىل نسبة «البارناسيني» باسم املعروف الجيل وهو لجوتييه، التايل الجيل عليه
تحكي حسبما األقدمني اليونان بالد يف الشعر آلهة فوقه تستقر كانت الذي «البارناس»
أن يرى كان الذي ديليل» «ليكونت الشاعر فرنسا يف الجيل هذا م تزعَّ وقد أساطريهم،
االتجاه هو وهذا للمرئيات، جمايل شعري ووصٌف اللغوية الصور بواسطة تجسيم الشعر
عرص يف وبخاصة األقدمني العرب شعراء عند الوصف فن عىل تلقائيٍّا غلب الذي نفسه
بالوصف القديم أدبنا ودارسو نقادنا يه يسمِّ الذي االتجاه وهو اإلسالم وصدر الجاهلية
املعارص العربي شعرنا يف التجديد رواد أساسه عىل بنى الذي االتجاه أنه كما ، الحيسِّ
األستاذ نرى حيث شوقي؛ أحمد بزعامة املقلِّدين والشعراء التقليدي الشعر عىل حملتهم
اشرتك الذي «الديوان» كتاب يف شوقي أحمد إىل العنيف النقد ه يُوجِّ العقاد محمود عباس

قائًال: املازني مع تأليفه يف العقاد

يُعدِّدها من ال األشياء، بجوهر يشعر من الشاعر أن العظيم الشاعر أيها اعلم
ماذا اليشء عن لك يقول أن الشاعر مزية ليست وأن وألوانها، أشكالها ويحيص
وليس بالحياة، وصلته لبابه عن ويكشف هو ما يقول أن مزيَّته وإنما يشبه،
هم همُّ وإنما والسمع، البرص أشواط يف يتسابقوا أن القصيد من الناس همُّ
وسمعه، رآه ما زبدة إخوانه نفس يف وأطبُعهم هم أحسُّ ويودِع يتعاطفوا، أن
أحمر شيئًا تذكر أن التشبيه من وكدك كان وإذا كرهه، أو استطابه ما وخالصة
خمسة أو أربعة ذكرت أن زدت فما االحمرار يف مثله أشياء أو شيئني تذكر ثم
وفكره سامعك وجدان يف تطبع أن التشبيه ولكن واحد، يشءٍ بدل حمراء أشياء
األشكال لرسم التشبيه ابتدع وما نفسك، ذات يف انطبع مما واضحة صورًة
تراها، كما بذاتها محسوسة واأللوان األشكال يرون جميًعا الناس فإن واأللوان،
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وبقوة نفس، إىل نفس من واأللوان األشكال بهذه الشعور لنقل ابتدع وإنما
الشاعر يمتاز األشياء صميم إىل ونفاذه مداه واتساع وعمقه ظه وتيقُّ الشعور
إىل توَّاقة النفوس وكانت مؤثًرا، مطربًا كالمه كان لغريه ال لهذا سواه؛ عىل
تعكس فاملرآة نوًرا، النور املرآة تزيد كما الحياة يزيد ألنه واستيعابه؛ سماعه
عىل يعكس والشاعر سطوعه، فتُضاِعف الشعاع من عليها ييضء ما البرص عىل
الوجدان ويزيد التعبري، هذا صح إن وجوًدا املوصوف فيزيد يصفه ما الوجدان

بوجوده. إحساًسا
إىلمصدره، إرجاعه هو الشعر نقد يف يخطئ الذيال املحك أن القول وصفوة
وإن والطالء، القشور شعر فذلك الحواس من أعمق مصدٍر إىل يرجع ال كان فإن
تعود كما املحسوسات إليه تعود ووجدانًا حيٍّا شعوًرا الحواس وراء تلمح كنت
والطالء، القشور شعر فذلك العطر عنرص إىل الزهر ونفحات الدم إىل األغذية
منه أرشف كالًما غريه أخال وما الزائفة، واملدارك الضالة الحواس شعر وهو

األعجم. الحيوان بكم

عندما وطرائقه الرمزي التعبري وسائل إىل يهدف العقاد األستاذ كان هل ندري ولسنا
يف املعروفة األدبية املذاهب ضوء عىل اليوم نعرف ولكننا ال؟ أم وأمثالها الفقرة هذه كتب
ضد رمزي شاعر أو ناقد أي لسان عىل تجري أن املمكن من كان الفقرة هذه مثل أن الغرب
عىل — قلنا كما — يغلبان اللذين يَّني الحسِّ م والتجسُّ الوصف أنصار «البارناس» جماعة
يف والتشبيهات واالستعارات املجازات فلسفة وعىل القديم، العربي الشعر يف الوصف منهج

العربي. البيان علم
البارناسيني ومذهب للفن الفن مذهب بأن وا أحسُّ أن يلبثوا لم الشعراء أن والواقع
الروح حاجات يكفيان يعودا لم اللغة من الحسية الجمالية الصور نحت يستهدفان اللذين
الشعر، من النوع لهذا تطرب أن يمكن التي وحدها هي الجمالية فإحساساتنا الشاعرة،
النصف يف ظهر أن يلبث لم ولذلك ظمأى؛ تظل فإنها واالنفعالية العاطفية حاجاتنا وأما
وإن خالًصا، وجدانيٍّا يُعترب مذهب وهو الرمزي، املذهب عرش التاسع القرن من الثاني
وتجارب الوجدانية حاالته عن الشاعر يعرب أن يفضل أنه يف الرومانيس املذهب عن اختلف
نفسالشاعر من العدوى وتنقل بها وتوحي الحاالت، لتلك ترمز التي الصور بواسطة حياته
أن واملجاز التشبيه إىل يطلبون نراهم نفسه األساس وعىل ية، املتلقِّ النفوس من غريه إىل
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بني النفيس األثر وحدة فيه الجامع يكون بأن نفس إىل نفس من العدوى نقل عىل يعني
الظاهري. الحسِّ عوالم من مختلَفني عاَلَمني من كان ولو به، واملشبه املشبه

أساٍس عىل والقائم املحدد الجمايل االتجاه هذا أن إىل هنا نشري أن الخري ملن وإنه
فنجد تلقائي، بطريٍق األقدمني العرب شعراء من عدد أيًضا عليه وقع قد ٍ معنيَّ فلسفي
الوجدانية وحالته العاطفية، تجربته عن التعبري إىل أحيانًا يلجأ الرمة كذي قديًما شاعًرا
األهل فيجد الحبيبة، ديار إىل يوًما يأتي فقد املبارش؛ التعبري من بدًال الصورة طريق إىل
يستبكي، وال يبكي وال يولول وال يرصخ فال صفصًفا قاًعا وتركوها الديار عن رحلوا قد
يكون وربما فعًال، له وقعت قد تكون ربما بصورة وجدانه عن التعبري يف يكتفي بل
كما اإليحاء، شديدة الداللة قوية الحالتني يف ولكنها التصويرية، طاقته من استمدَّها قد
العاطفية حاجتنا تشبع وبذلك الجمايل، التصوير وبني الفني التعبري عمق بني تجمع أنها

يقول: حيث مًعا؛ الجمايل وإحساسنا

م��ول��ع ال��ت��رب ف��ي وال��خ��ط ال��ح��ص��ى ب��ل��ق��ط أن��ن��ي غ��ي��ر ح��ي��ل��ة ل��ي م��ا ع��ش��ي��ة
��ع وقَّ ال��دار ف��ي وال��غ��رب��ان ب��ك��ف��ي أع��ي��ده ث��م ال��خ��ط وأم��ح��و أخ��ط

عىل فيه نعثر أن نستطيع الذي القديم العربي الشعر يف فريدة الصورة هذه وليست
املجنون: قول مثل أمثالها، من الكثري

يُ��راح أو ال��ع��ام��ري��ة ب��ل��ي��ل��ى يُ��غ��دى ق��ي��ل ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��ب ك��أن
ال��ج��ن��اح ع��ل��ق وق��د ت��ع��ال��ج��ه ف��ب��ات��ت ش��َرك ع��زَّه��ا ق��ط��اة

وقوله:

ي��دري وم��ا ال��ف��ؤاد أح��زان ف��ه��يَّ��ج م��ن��ى م��ن ب��ال��خ��ي��ف ن��ح��ن إذ دع��ا وداٍع
ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��م دع��ا

عزة: كثري قول ثم

األب��اط��ِح س��ه��ل ال��ع��ص��م ي��ح��ل ب��َدلٍّ س��ب��ي��ت��ن��ي م��ا إذا ح��ت��ى وأدن��ي��ت��ن��ي
ال��ج��وان��ِح ب��ي��ن خ��لَّ��ف��ِت م��ا وخ��لَّ��ْف��ِت ح��ي��ل��ة ل��ي ال ح��ي��ن ع��ن��ي ت��ج��اف��ي��ِت
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سنة الشعر عن كتبه الذي الكتيب يف املازني القادر عبد إبراهيم األستاذ علق وقد
والعقاد، املازني، وهم: الحديث العربي الشعر يف التجديد رواد من ثالثة من كواحد ١٩١٨

بقوله: الكتيب ذلك من ١٨ صفحة يف وشكري

قائلهما حال يصفان لكنهما دقيق، فكٌر وال رائع معنًى فيهما ليس بيتان هذان
الفضل يرجع وإنما امللتاح، كبد إىل املاء تغلل النفس إىل ويتغلغالن وصف، أبلغ
إىل بيتَيه يف اإلشارة يتجاوز لم الشاعر أن ذلك ورشح الخيال. قوة إىل ذلك يف
مثَّل يكن وإن دلُّها، كيف يذكر ولم الدَّلَّ فذكر الترصيح، إىل والتلميح التبيني،
خلََّفْت، ماذا يقل ولم الجوانح» بني خلَّفِت ما «وخلَّفِت وقال وتأثريه، فعله لك
وفتنته وسحره دلِّها لطف ر ليتصوَّ الخيال من واسًعا مضطربًا بذلك فرتك
ما «وخلفت قوله تحت ينطوي ما وسائر وحرقته، وشغفه الشاعر وصبابة
أن ولو وحسنًا. جماًال زاداك وترديًدا نظًرا زدتهما كلما بيتنَي فجاءا خلفت»
لها النت إذا شديًدا أمًرا نفسه لكلَّف خلفت، ما بجميع اإلحاطة أراد الشاعر
ألن به؛ وينوء تحته يرزح ثقيًال وحمًال للخيال قيًدا هذا استيعابه كان جوانبه
ساعة كل يف القارئ ذهن يف يثريها التي للمعاني كان إذا قارئه يلذُّ الشعر
له يرتك وال مذهبه، الخيال عىل يأخذ ما فأما توليد، لحظة كل ويف تجديد،
أنت فإذا درجات، النفس حاالت ألن فيه؛ خري ال الذي الغثُّ هو فهذا مجاًال
أحطُّ هو ما إىل يسفَّ أن إال عمل من للخيال تُبِق لم درجاتها أقىص صوَّرت
ملحة إنه الشعر تعريف يف قالوا هاهنا ومن تحليقه، يف الخيال ولذة وأدنى،
فتأخذها بالكلمة ليقذف الشاعر أن بذلك يعنون مسترتة. لحقائق ورمز دالَّة

الخيال. معانيها ويستوعب النفوس، وتعيها األسماع

وهي الرواد، هؤالء بها نادى التي الشعرية الفلسفة تتحقق وأمثاله التعليق وبهذا
كل استنفاد هي الشعر وظيفة أن ترى ال التي الرمزية فلسفة إىل تكون ما أقرب فلسفة
طريق عن اإليحاء هي وظيفته أن ترى بل اآلخرين، وجدان يف وسكبه الشاعر وجدان يف ما
نفوسهم، لآلخرين — التأمل طريق عن — يُنري إيحاءً نفسية بحاالٍت واملوسيقى الصورة
التي التصويرية بطاقته أو حياته واقع يف الشاعر عاناها التي التجربة وقع فيستشعرون
يف الرمزي االتجاه هذا أن والواقع ذاتها. الحياة تخلق أن وتستطيع بل التجارب، تخلق
تلك يف التجديد رواد جميع عليه يتفق يكاد املعارص أدبنا يف الشعري التجديد مدرسة
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مطران خليل الكبري د املجدِّ الشاعر أو املهجر شعراء أو الديوان جماعة منهم سواء الدعوة
الجيل يف التجديد جماعة إىل خصائصها امتدَّت بذاتها قائمة مدرسًة وحده كوَّن الذي
البياني والتصوير الرمزي التعبري بطرائق إيمانًا ازدادت التي أبوللو جماعة وهي التايل،
يسمع إنه يقول كان الذي بو ألن وإدجار وفالرييه، وماالرميه، وفريلني، بودلري، أمثال:
ثم أذنيه، إىل ينساب رتيبًا ناعًما صوتًا قنديل كل من يرى إنه يقول كان كما الليل، قدوم
األبوليل الشاعر — قلنا أن سبق كما — رأينا الذي األكرب الهند شاعر طاغور رابندرانات
بمجلة الرمزي اإلبهام عن له مقال يف معجبًا يصيح الهمرشي املعطي عبد محمد الشاب

املشمس». «السكون بقوله أبوللو
التقليدي شعرنا عن ويميزه املعارص شعرنا يف نلمحه تجديد أروع إن الحق ويف
والقصد املبارش التعبري عىل دائًما الصورة تفضيل أي التعبري؛ يف الرمزي املنهج هو إنما
افرتاًقا الرمزي التعبري يفرتق هذا ويف واإلفصاح، اإلبانة إىل القصد من أكثر اإليحاء إىل
يدرك ما كل أن ويرى واإلبهام، الغموض يكره كان الذي الكالسيكي التعبري عن دقيًقا
فيها ما يرجع ال السليمة الرمزية أن املؤكد ومن بوضوح، عنه التعبري يسهل بوضوح
الشعرية فلسفتها إىل يرجع وإنما الشعرية، الرؤية يف أو اإلدراك يف غموض إىل إبهام من
تحليلها دائًما يسهل ال مركَّبة نفسية بحاالت اإليحاء هي الشعر وظيفة أن ترى التي
نقل بفضله نستطيع لن التحليل هذا يف نجحنا لو حتى إننا بل األولية، عنارصها إىل
مركب كل ألن وذلك اآلخرين؛ نفوس إىل نفسنا من املركَّبة النفسية الحالة بتلك العدوى
لهذا املكوِّنة العنارص يف موجودة وليست نفسه الرتكيب عن ناتجة خصائص فيه توجد
عن اإليحاء وسيلة غري ناجحة وسيلٌة الشاعر أمام يكون ال الحاالت هذه مثل ويف املركب،
قصيدة يف وجداننا ويهزُّ ويُشجينا يطربنا الذي أن املؤكد ومن والرمز، الصورة طريق
القوي اإليحاء هو إنما ناجي إبراهيم الدكتور املرحوم الكبري لشاعرنا العودة قصيدة مثل

يقول: حيث البياني؛ والتصوير الرمز طريق عن

وم��س��اءْ ص��ب��اًح��ا وال��م��ص��ل��ي��ن ط��ائ��ف��ي��ه��ا ك��ن��ا ال��ك��ع��ب��ة ه��ذه
غ��رب��اءْ رج��ع��ن��ا ب��ال��ل��ه ك��ي��ف ف��ي��ه��ا ال��ح��س��ن وع��ب��دن��ا س��ج��دن��ا ك��م

∗∗∗
ال��ج��دي��ْد ت��ل��ق��ى م��ث��ل��م��ا ج��ح��ود ف��ي ل��ق��ي��ت��ن��ا وح��ب��ي أح��الم��ي دار
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ب��ع��ي��ْد م��ن إل��ي��ن��ا ال��ن��ور ي��ض��ح��ك رأت��ن��ا إن ك��ان��ت وه��ي أن��ك��رت��ن��ا

∗∗∗
ات��ئ��ْد ق��ل��ب��ي ي��ا أه��ت��ف: وأن��ا ك��ال��ذب��ي��ح ب��ج��ن��ب��ي ال��ق��ل��ب رف��رف
ن��ع��ْد ل��م أن��ا ل��ي��ت ع��دن��ا ل��َم ال��ج��ري��ح وال��م��اض��ي ال��دم��ع ف��ي��ج��ي��ب

∗∗∗
وأل��ْم ح��ن��ي��ن م��ن وف��رغ��ن��ا ال��غ��رام ن��ط��ِو ل��م أو ع��دن��ا ل��َم
ك��ال��ع��دْم ل��ف��راغ وان��ت��ه��ي��ن��ا وس��الم ب��س��ك��ون ورض��ي��ن��ا

∗∗∗
ل��ل��س��م��اءْ م��ع��ن��ى اآلخ��ر ي��رى ال األل��ي��ف ط��ار إذا ال��وك��ر أي��ه��ا
ال��ص��ح��راءْ ك��ري��اح ن��ائ��ح��ات ك��ال��خ��ري��ف ص��ف��ًرا األي��ام وي��رى

∗∗∗
أن��َت! ال��ع��اب��ث ال��ط��ل��ل ه��ذا أو ب��ن��ا ال��ده��ر ص��ن��ع م��م��ا آه
وب��تَّ ال��ض��ن��ك ع��ل��ى ب��ت��ن��ا م��ا ش��د أن��ا ال��رأس ال��م��ط��رق وال��خ��ي��ال

∗∗∗
ون��دام��ى ب��س��اًط��ا أه��ل��وك أي��ن ال��س��م��ر؟ وأي��ن ن��ادي��ك أي��ن
وغ��ام��ا ع��ي��ن��ي إل��ى ال��دم��ع وث��ب ت��ن��ظ��ر ع��ي��ن��ي أرس��ل��ت ك��ل��م��ا

∗∗∗
ج��وِه ف��ي أن��ف��اس��ه وس��رت ال��س��أم ف��ي��ه ث��وى ال��ح��س��ن م��وط��ن
ب��ه��وِه ف��ي أش��ب��اح��ه وج��رت وج��ث��م ف��ي��ه ال��ل��ي��ل وأن��اخ

∗∗∗
ال��ع��ن��ك��ب��وْت ت��ن��س��ج��ان وي��داه ال��ع��ي��ان رأي أب��ص��رت��ه وال��ب��ل��ى
ي��م��وْت ال ح��يٌّ ف��ي��ه ش��يء ك��ل م��ك��ان ف��ي ت��ب��دو وي��ح��ك ي��ا ص��ح��ُت

∗∗∗
وش��ج��ي ب��ه��ي��ج م��ن وال��ل��ي��ال��ي وح��زن س��رور م��ن ش��يء ك��ل
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ال��درِج ف��وق ال��وح��دة وخ��ط��ى ال��زم��ن أق��دام أس��م��ع وأن��ا

∗∗∗
ال��ط��ل��ي��ْح ل��ل��ع��ان��ي ال��خ��ل��د وظ��الل ال��ش��ف��ي��ق وم��غ��ن��اي ال��ح��ان��ي رك��ن��ي
أس��ت��ري��ْح ك��ي��م��ا ج��ئ��ت��ك وأن��ا ال��ط��ري��ق ط��ال ل��ق��د ال��ل��ه ع��ل��م

∗∗∗
ال��م��ح��ْن وادي م��ن آب ك��غ��ري��ب ج��ع��ب��ت��ي أُل��ق��ي ب��اب��ك وع��ل��ى
ال��وط��ْن أرض ع��ل��ى رح��ل��ي ورس��ا غ��رب��ت��ي ع��ن��ي ال��ل��ه ك��ف ف��ي��ك

∗∗∗
ب��ؤس��ي ع��ال��م ف��ي ال��ن��ف��ي أب��دي ط��ري��د ول��ك��ن��ي أن��ت! وط��ن��ي
ك��أس��ي أف��رغ ب��ع��دم��ا أم��ض��ي ث��م أع��ود ف��ل��ل��ن��ج��وى ع��دُت ف��إذا

بالبداهة يُرْق لم فإنه الشعري، التعبري طرائق يف املذهب هذا روعة من وبالرغم
املذهب ألنصار يروق ال رأيناه ما نحو عىل املعارص أدبنا يف التقليدي الشعر ألنصار
«أصداء لديوان مقدمة أباظة عزيز الشاعر كتب قريب عهٍد فمنذ الغرب، يف الكالسيكي
وانتقد األصداء، لتلك التقليدية الصياغة فيها امتدح الدين شمس هللا عبد لألستاذ الحرية»
«األنني قولهم يف األمثال لها ورضب املعارص، شعرنا يف الجديدة التعبريات عنف يف
و«الالنهائية املعربدة»، و«الشمس املقمر»، و«الصمت الراقص»، و«الحزن املشنوق»،
أساس عىل مبنيٍّا النقد هذا كان إذا بأنه العلم مع نقده، أساس يبني أن دون الخرساء»
نفسيًة حاالٍت نفسه يف يجد قد الشاعر أن من أوضحناه بما مردود فإنه الشعر فلسفة
النقد كان إذا وأما واإليحاء، الرمز سبيل غري عنها التعبري إىل سبيل ال مركبة عميقة
واملجازات التشبيهات يف الرمزية ألن مردوًدا؛ أيًضا نراه فإننا لغوي أساٍس إىل مستنًدا
وذلك ذاته؛ التقليدي العربي البيان لعلم وال بل اللغة، ألصول خرًقا تعترب ال واالستعارات
الشكل يف تعد لم هنا العالقة ولكن به، واملشبه املشبه بني عالقة عىل الرمزية يف تقوم ألنها
إىل ينتميان الطرفان هذان كان ولو حتى التشبيه لطرَيف النفيس الوقع يف بل الخارجي
من واآلخر املرئيات مجال من أحدهما يكون كأن الحواس مجاالت من مختلَفني مجاَلني
ويؤثر النفس صفحة إىل ينتمي منهما كلٌّ دام ما املشموم مجال من أو املسموعات مجال
الشمس وأشعة السمع مجال من مثًال فالسكون املجاز، أساس هو متشابًها تأثريًا فيها
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يثريه ما يشبهان النفس يف وبهجة اطمئنانًا يثري قد السكون ولكن البرص، مجال من
بجامع مشمس بأنه السكون هذا يصف أن للشاعر يحقُّ وعندئٍذ الشمس، ضوء فيها
البيان، أصول أو اللغة أصول عىل خروج هذا عمله يف يكون أن دون النفيس الوقع وحدة
العالم لغات ويف لغتنا يف ثابت أصٍل إىل تستند إنما اللغوية الناحية من فالرمزية وإذن
للتعبري جديدة وسائل واكتسبت اللغات جميع بفضله أثرت الذي األصل إىل بل جميعها،

البالية. القديمة بالوسائل االكتفاء بدل
هه وجَّ الذي النقد ذلك اعتداًال وأكثر ا حسٍّ وأدق أباظة، عزيز الشاعر نقد من وأصدق
شعراء رأى عندما «أبولو» بمجلة مقاالته إحدى يف الرمزية إىل شكري الرحمن عبد الرائد
بالتناقض الصور تلك يصيب نحو عىل الرمزية الصور يف أحيانًا يُرسفون الجماعة تلك
بعضه النبات ييسء ما نحو عىل الشعرية بالرؤية يرضُّ مما آخر حينًا وبالتزاحم حينًا،

األرض. من محدودة بقعة يف ازدحم إذا بعض إىل
الغموض وهو الرمزية، إىل أحيانًا العامليني النقاد معظم هه يُوجِّ آخر نقٌد وثمت
إىل للنسبية يخضع النقد هذا مثل كان وإن لغز إىل الرمز معه يستحيل الذي املرسف
وتلميذه «ماالرميه» قصائد من عدد يف مثًال الكثيف بالغموض نحسُّ قد فنحن بعيد، حد
بعض حول بيِّنًا اختالًفا كثرية أحيانًا يختلفون النقاد نرى ولكننا فالريي»، «بول الكبري
شهرية بقصيدة لذلك مثًال نرضب أن ونستطيع الكبريين، الشاعرين لهذين القصائد

يقول: حيث «البعث» عنوانها ملاالرميه

حزن يف الشاحب الربيع طرد لقد
الضاحي، الشتاء

القاتم الدم عليه يسيطر الذي جسمي ويف
طويل. تثاؤب يف العجز يتمطَّى

∗∗∗
جمجمتي، تحت يربد أبيض شفًقا إن

قديم، قربٌ وكأنها حديد من حلقة تعصبها التي
جميل، غامٍض حلٍم خلف حزينًا وأهيم

له، نهاية ال عصري فيها يزدهر التي الحقول خالل
األشجار، بعطر العصب منهوك آخر ثم
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لحلمي، قربًا برأيس وأحفر
النرجس. تنبت التي الساخنة األرض وأعضُّ

∗∗∗
امللل، عني ينهض أن منتظًرا وأغوص

املستيقظ؛ الشجر سياج فوق تبتسم السماء فزرقة ذلك ومع
الشمس. ضوء يف كالزهر العصافري ترفرف حيث

الغموض حد رمزيته يف بلغ قد الشاعر أن النقاد بعض يرى القصيدة هذه ففي
وذلك املدخل، القريب اإليحاء عىل املسافة وبعدت لغًزا الرمز فيه استحال الذي الكثيف
يعكس أنه من يبدو مما بالرغم فيها غموض ال القصيدة أن آخرون نقاٌد يرى بينما
قد الشاعر بأن نحسَّ أن نلبث ال فيها التأمل بطول إذ املواضعات؛ ويقلب األوضاع فيها
أو إلينا ينقله أن ويود روحه يف يشيع الذي النفيس الجو ذلك خلق يف رائًعا نجاًحا نجح
بينما ضاحيًا، الشتاء ذلك له ليلوح حتى الشتاء جو مع املتجانس امللل جو وهو به يوحي
تنبت التي الساخنة األرض ويعضُّ ألحالمه، قربًا برأسه ويحفر بجسمه العجز يتمطى
االبتسام إىل تعود السماء فزرقة أمله؛ الشاعر يفقد ال ذلك كل من الرغم وعىل النرجس،
مكان تثب القدرة ولعلها الناهض، الربيع ولعله الشمس، ضوء يف ترفرف والعصافري

املتمطي. العجز
أن إال الرومانسية، تعارض جديدة مذاهُب نهضت قد تكن وإن أنه إىل نخلص وهكذا
الوجداني طابعه الغنائي الشعر عن تنزع أن تستطع لم ومتفرقة مجتمعة املذاهب هذه
قد الرمزية تكن وإن وجدانيٍّا، يظل أن بد ال فالشعر جوهره؛ صميم من يعترب الذي
واإليحاء الرمز تحل وأن الشعري التعبري طرائق من تغري أن يف نهائيٍّا نجاًحا نجحت

واإلفصاح. التقرير محل
والتيارات الحياة معارك نجحت فقد الغنائي الشعر عنه يصدر الذي الوجدان وأما
قلنا كما ذاتي وجداٍن من تحوِّله أن يف االشرتاكية الواقعية والفلسفات والقومية الوطنية
بأن نكتفي بل العاملية اآلداب يف التحول هذا نتعقب أن نريد وال جماعي، وجداٍن إىل
بتيارات التأثر أبلغ القرن هذا مطلع منذ يتأثر أخذ الذي املعارص العربي شعرنا يف نتعقبه

الجماعي. الوجدان إىل الذاتي الوجدان من العاملية والفن األدب ومذاهب الفكر
واالجتماعية الوطنية أحداثنا عن ريب بال ينظمون التقليديون شعراؤنا كان لقد
بها وانفعاله األحداث بتلك وجدانهم بارتباط شعرهم يف نحسُّ كنا قلَّما ولكننا الكربى،

41



الشعر فن

األمزجة بتباين متباينة ألوانًا يتخذ االنفعال هذا أن بحكم آخر عن شاعًرا يميز نحو عىل
به يلتزم رأي أو األحداث تلك من الشاعر يتخذه خاص بموقف نحسن ال بل الفردية،
الحياة، الدائم املنفعل األدب إىل منه املجرَّدة الصحافة إىل أقرب شعرهم فكان إزاءها؛
التجديد مدارس حملت التي الرئيسية األسباب بني من الغامضة الحقيقة هذه وكانت
ولون املتميزة الشاعر بشخصية فيه يحسون ال الذي التقليدي الشعر نقد عىل املتعاقبة
الوعي كان ملا ولكنه الوجدان، شعر إىل الدعوة نشأت هنا ومن انفعاله، وطريقة روحه
منها ينزل النفوسحتى يف ويتغلغل الكاملة، اليقظة بعُد يستيقظ لم السيايسواالجتماعي
الجماعي الوجدان بظهور تسمح ال العامة الحياة ظروف وكانت املحرِّك، اإليمان منزلة
ألن صالحه، أو املجتمع هذا فساد إىل شقائه من جانبًا ويردُّ باملجتمع، الفرد يربط الذي
مسئولني باعتبارهم السلطان وذوو الحكم يجيزه أو عنه يرىض يكن لم االتجاه هذا مثل
يتغنى الذي الذاتي الوجدان وجهة الوجدان شعر إىل الدعوة اتخذت فقد املجتمع؛ هذا عن
شقاءه أو سعادته ُمرجًعا الطبيعة مباهج إىل منها يهرب أو وآماله بآالمه الشاعر فيه
باسم الشاعر له يُكنِّي الذي والقدر القضاء إىل أو الخاصة حياته ظروف وإىل ذاته إىل
عىل أو كله املجتمع يشمل يكاد عام ألنه الشقاء؛ بهذا ينفرد ال أنه مدرك غري الزمان،

املجتمع. هذا يف الفاسدة األوضاع إىل يرجع أسبابه من كبريًا جانبًا أن األقل
االتجاه أو العام االتجاه ت وغريَّ أثرها، التجديد دعوات أحدثت فقد حال أية وعىل
وطريقة روحه لون وظهر شعره، يف الشاعر شخصية فظهرت املعارص؛ شعرنا يف الغالب
املقبلة املرحة الروح شعر رأينا النحو هذا وعىل الخاصة، حياته بأحداث املتميزة انفعاله
واالنطوائية ناجي، إبراهيم عند رة املتفجِّ النارية والروح طه، محمود عيل عند الحياة عىل

الشابي. القاسم أبي عند املتمرِّدة والثائرة الصرييف، كامل حسن عند لة املتأمِّ
تهزَّ أن كله العربي العالم ويف مرص يف الكربى األحداث بعض استطاعت ذلك ومع
عن يتحدَّثون فأخذوا الوجدان؛ هذا تُثري وأن الشعراء، بعض عند الجماعي الوجدان

الجسام. األحداث تلك عن الناجمة أتراحهم أو أفراحهم
األوىل العاملية الحرب أعقاب يف العربي العالم أصابت التي األمل خيبة كانت ولقد
الحرب يف معهم االشرتاك عىل وحملوهم ضلَّلوهم أن بعد بهم يغدرون الحلفاء رأوا عندما
لكل يتنكَّرون بالحلفاء وإذا انتهائها. عند االستقالل يُمنَحوا أن أمل عىل بنارها؛ واالكتواء
مصدًرا هذه األمل خيبة فكانت بينهم؛ فيما العربي العالم اقتسام ويُقرِّرون وعودهم،
كفرد أصابه الذي واألىس الحزن مبلغ عن نعيمة ميخائيل الشاعر فيها عربَّ رائعة لقصيدٍة
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أدبنا يف الجماعي الوجدان شعر أروع من القصيدة هذه وكانت العربي، الشعب أبناء من
فيها: يقول التي «أخي» قصيدة وهي املعارص، العربي

بأعماِلْه، غربيٌّ الحرب بعد ضجَّ إن أخي
أبطاِلْه، بطش وعظَّم ماتوا َمن ذكر وقدَّس
دانا، بمن تشمت وال سادوا ملن تهزج فال
دامي، خاشٍع بقلٍب مثيل صامتًا اركع بِل

موتانا. حظَّ لنبكَي
∗∗∗

ألوطاِنْه، جنديٌّ الحرب بعد عاد إن أخي
نْه، خالَّ أحضان يف املنهوك جسمه وألقى
خالنا؛ لألوطان عدت ما إذا تطلب فال
نناجيهم، صحبًا لنا يرتك لم الجوع ألن

موتانا. أشباح سوى
∗∗∗

يزرع، أو الفالح أرضه يحرث عاد إن أخي
املدفع، ه َهدَّ كوًخا الهجر طول بعد ويبني

مأوانا، الذل وهدَّ سواقينا جفت فقد
أراضينا، يف غرًسا األعداء لنا يرتك ولم

موتانا. أجياف سوى
∗∗∗

ا، تمَّ ما نحن نشأُْه لم لو ما تمَّ قد أخي
ا، عمَّ ما نحن أردنا ولو البالءُ عمَّ وقد

لشكوانا، تُصغي ال الغري فأُذْن تندب فال
واملعول، بالرَّْفش خندًقا لنحفر اتبعني بل

موتانا. فيه نواري
∗∗∗

جاُر، وال أهٌل وال وطٌن ال نحن؟ من أخي
والعار، الخزي ردانا قمنا، إذا نمنا، إذا
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بموتانا، ت ُخمَّ كما الدينا بنا ت ُخمَّ لقد
آَخر، خندًقا لنحفر واتبعني الرفش فهاِت

أحيانا. فيه نواري

شاعر، لكل املتميِّزة الروح لون يتخذ أن من بد يكن لم الذاتي الوجدان شعر أن وكما
فإن والعامة، الخاصة الحياة وظروف الثقافة ونوع الفردي املزاج ع بتنوُّ نغماته وتتنوع
ونحن ألوانه، وتتعدد نغماته تتنوع أن من اآلخر هو بدٌّ يكن لم الجماعي الوجدان شعر
مجلجلة، خطابيٍة بنغماٍت وال متمردة صاخبة بثورٍة نحسُّ ال نعيمة قصيدة إزاء هنا
عن بها ليعربِّ العربي، أخيه أذن يف العربي الشاعر يسكبها هامسة بنغماٍت نحس بل
روٌح ذلك مع ولكنها األلم، شدة من صوفية تكون تكاد هادئة روٍح يف وأساه حزنه
فالشاعر كله. العربي للشعب الجماعي الوجدان أعماق وتهزُّ النفس تستثري نافذة قويٌة
ناصبهم من محاربة يف ال — وآالم محن من به نزل وما الكربى مجتمعه بأحداث منفعل
أولئك من اليوم وأعداء امُلخاِدعني، األمس أصدقاء مجالدة ويف بل — فحسب فعًال العداء
حتى فيها وينترصون الطاحنة حربهم من يفرغون يكادوا لم الذين الغادرين الحلفاء
البغيض استعمارهم عليهم ويفرضوا ثوراتهم ليخمدوا األوفياء؛ العرب إىل نريانهم وجهوا

الخانقة. وسيطرتهم
ومضمونها املوسيقية، ونغماتها بوزنها استهوت قد الرائعة القصيدة هذه أن والظاهر
مطلع يف لها حماستي كانت وربما الشبان، شعرائنا من التالية األجيال أفئدة الجماعي
له وتفضييل املهموس، باألدب عندئٍذ يته سمَّ ما كل سبيل يف الحار ونضايل األدبية حياتي
أشعار فبني إليها، الشعراء شبابنا أنظار لفت يف أثر لها التقليدي؛ الخطابي األدب عىل
نعيمة اختارها التي نفسها القافية ومن نفسه الوزن من نلتقي الوكيل مختار األستاذ
حيث أخي؛ بلفظة أيًضا الخطاب الوكيل ه يُوجِّ وفيها قصيدته، من األخرية للمقطوعة

يقول:

قلبانا، يُجمع أن الكون رب شاء قد أخي
ألوانا، بالخريات فاض بواٍد فأسكننا
أحيانا، الخلد براح نهًرا بيننا وأجرى
وإيمانا، وجدانًا األيام عىل دنا ووحَّ

طوايانا. يغذو هًدى جوانحنا يف وأنزل
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األصحِّ عىل هي أو الجماعي، الوجدان عن أيًضا تصدر القصيدة هذه أن الواضح ومن
كما الوجدان يف توغل ال ريب بال وهي الجماعي، الوجدان هذا أسس تجيلِّ أن تحاول
حتى معينة بأحداٍث فيها منفعل غري الوكيل مختار فاألستاذ الرائعة، نعيمة قصيدة توغل
يف ريب بال تدخل فالقصيدة ذلك ومع نعيمة، كعاطفية ُمتَّقدة بعاطفيٍة فيها نحس ال إننا
تجمع التي الوحدة بعنارص بهجة من فيها نستشعره ما بحكم الجماعي الوجدان شعر

روحنا. ألوان بني التقريب يف وتسهم قلوبنا د وتُوحِّ بيننا
الجماعي وجداننا يعود فال آفاقه، وتتَّسع الجماعي الوعي ويقوى الزمن ويميض
هذا يظل ال أخرى جهٍة ومن العامة، العربية قوميتنا إىل يمتد بل املحيل، وطننا عىل قاًرصا
يمتد بل القومية، أو الوطنية قضايانا يف السياسية الناحية عىل قاًرصا الجماعي الوجدان
بعد وبخاصة والثقافية، واالجتماعية االقتصادية النواحي فيشمل كلها حياتنا إىل أحيانًا
استقاللنا ونحقق االستعمارية، الدول مع تباًعا والقومية الوطنية قضايانا نحل أخذنا أن
املجال يف ونقف للغري، تبعية كل من الخارجية سياستنا ونُحرِّر أخرى، بعد دولة السيايس

به. وتعتزُّ كلها العربية الشعوب ترتضيه الذي ف املرشِّ الحيادي املوقف هذا الدويل
يطغى الجماعي الوجدان كان قطعناه الذي الشاقِّ الطويل الشوط هذا خالل ويف
الوجدان هذا يَُغذُّون أخذوا أقوياء شعراءُ بيننا وظهر الذاتي، الوجدان عىل فشيئًا شيئًا
عىل عنيًفا هجوًما الهارب أو املنطوي الذاتي الوجدان ويهاجمون حينًا، النامي الجديد

التائه»: الشاعر «إىل اها سمَّ قصيدة يف شابٌّ شاعرٌّ قال ما نحو

ووميضا! ثورة تموجان وعيناي تبسمان، لعينيك ما
العريضا! والفضاء النور يطلب راٍض قلبك وأنت لقلبي ما
مريضا! جسًما العيون فرتاه جسمي تقتل تكاد لروحي ما

بيضا! الليايل مثلُك ويرى سوًدا الليايل يرى ملثيل ما
قريضا! تراه ال أنت ترى أم عليه، الجنون طغى لشعري ما

∗∗∗
يتغنَّى، حينما الطري إىل الزهر، إىل النجوم، إىل تخلو أنت

دنَّا، تسأل ورحت هراء فغنيَت باركتك الخمر ربة
منَّا، فتصبح بيننا تقع جناحيك ضم الخيال سماء يف

عنَّا، للكون واْرِو للماليني كهوًفا وادخْل الخيال جمال دَْع
فنَّا. والتيه الخيال هذا ليس ولهيب، دمعة الفن إنما
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∗∗∗
مكتومْه، وآهة وهزال جهل، غري ترى هل الطرف قلِّب
سمومْه، يذري فراح أطلقوه وبخور أغمضت قد وعيون

مرسومْه، لغاية أكفٌّ تمشيها الخداع من وجيوش
محرومْه؛ سنينها أضاعت للمال املتابع هي وأكفٍّ

عنَّا، للكون واْرِو للماليني كهوًفا وادخل الخيال جمال دع
فنَّا. والتيه الخيال هذا ليس ولهيب، دمعة الفن إنما

شعراؤنا كان التي الكربى أهدافنا من الكثري وتحقيق األخرية ثورتنا قيام وبعد
العنيف االستنفار لهذا هناك يعد لم لتحقيقها ينهض حتى الشعب يستنفرون الشبان
الحارض جيلنا منه يستقي منبًعا ذلك مع الجماعي الوجدان ظل وإن داٍع، الثورة نحو
املايض أمجاد عن حديثًا يكون قد متفاوت مضموٌن وهو الشعري ومضمونه إلهامه،

الثورة. مكاسب عىل والحرص اليقظة ملواصلة دعوة أو الجهاد، وبطوالت
نحو عىل انتصارات من شعبنا حقق بما وتفاؤل ابتهاج عن الوجدان ينضح وقد
يستهلها التي وهي الفيتوري، مفتاح محمد ديوان من إفريقيا أغاني قصيدة يف نجد ما

بقوله:

وط��ن ك��ل ف��ي األرض ف��ي أخ��ي ي��ا س��ك��ن ك��ل ف��ي ال��ش��رق ف��ي أخ��ي ي��ا
ال��م��ح��ن رغ��م أع��رف��ه أخ��ا ي��ا ت��ع��رف��ن��ي ف��ه��ل أدع��وك أن��ا
ال��وه��ن ج��دران ه��دم��ت إن��ن��ي ال��دج��ى أك��ف��ان م��زق��ت إن��ن��ي
ال��دم��ن ت��ب��ك��ي س��اق��ي��ة أع��د ل��م ال��ب��ل��ى ت��ح��ك��ي م��ق��ب��رة أع��د ل��م
وث��ن ع��ب��د ه��رم م��اٍض ع��ب��د أع��د ل��م ق��ي��ودي ع��ب��د أع��د ل��م
ال��زم��ن ق��ض��ب��ان رغ��م ح��ر أن��ا ال��ردى رغ��م خ��ال��د ح��يٌّ أن��ا
األذن ص��م��اء ال��ج��ي��ف��ة إن��م��ا ل��ي اس��ت��م��ع ل��ي ف��اس��ت��م��ع

يقول: ومنها

ص��داه��ا األف��ق م��أل ت��راه��ا؟ م��ا ك��راه��ا م��ن أف��اق��ت ال��م��الي��ي��ن
وت��اه��ا األرض ع��ل��ى ت��اه��ت أن ب��ع��د ت��اري��خ��ه��ا ع��ن ت��ب��ح��ث خ��رج��ت
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ق��راه��ا وأغ��وار رواب��ي��ه��ا م��ن وان��ح��درت أف��ؤس��ه��ا ح��م��ل��ت
ال��ج��ب��اه��ا ي��ج��ت��اح ال��ب��ع��ث وص��ي��اح أع��ي��ن��ه��ا ف��ي اإلص��رار ف��ان��ظ��ر
ب��دج��اه��ا وت��غ��طَّ��ت ض��ي��اه��ا م��ن ع��ري��ت أرض ك��ل ف��ي أخ��ي ي��ا
م��ق��ل��ت��اه��ا واك��ف��ه��رَّت ش��ف��ت��اه��ا وج��م��ت أرض ك��ل ف��ي أخ��ي ي��ا
م��وم��ي��اه��ا أو أع��ج��وب��ت��ه��ا ل��س��ت األس��ى ت��واب��ي��ت م��ن ت��ح��رر ق��ْم
إل��ه��ا ال��ش��ع��ب أص��ب��ح ق��د أخ��ي ي��ا وم��س��اه��ا ض��ح��اه��ا ف��وق ان��ط��ل��ق

يلجأ أن الجماعي الوجدان من النابع الجديد الشعري املضمون اقتىض ولقد هذا،
أن بعد وبخاصة الجماعي، وجدانهم فيها يصبُّون جديدٍة وقوالَب صور إىل الشعراء
الذي العنيف الثوري لالستنفار مستمر مجال هناك يعد ولم الثورة، بعد الظروف ت تغريَّ
الجدد شعرائنا من الكثريين فرأينا العربي، شعرنا يف التقليدي الغنائي القالب يالئمه
وملا حينًا، الرسيع الدرامي الحوار وقال حينًا، الساذجة الصغرية القصة قالب إىل يلجئون
للموسيقى كوحدة الشعري البيت وحدة بالرضورة تستدعي ال القوالب هذه مثل كانت
بعض عن بعضها وفصل تفاعيل إىل الواحد البيت بتجزئة الحوار يقيض بل الشعرية،
املضمون لتغيري مجاراة الصورة تغيري عىل شعراؤنا أقدم فقد الحوار، أو القصص لتُوائم

الهنديس. وبنائها القصيدة تصميم طريقة وتغيري

للشعر الجديدة الصورة

أو طارئة نزوٌة إليها تدفع لم املعارصة العربية للقصيدة الجديدة الصورة أن والواقع
ألنه ذلك والفنية؛ الفكرية ثقافتنا يف عميق ٍل لتحوُّ جاءت بل التجديد، يف الرغبة مجرد
الواقعية نحو الناهض الجديد جيلنا وجهت قد الجديدة ثورتنا فلسفة أن يف شك من ما
استقاء إىل أي الجماعية؛ إىل وتجنح الرومانسية الذاتية من تنفر واقعية وهي االشرتاكية،
كان ملا وآالمه، وأفراحه وقوَّته ضعفه ومواطن املجتمع مشكالت من الشعرية التجارب
أي وجدانيٍّا؛ شعًرا إال بطبيعته يكون أن يمكن ال القصائد، شعر أي الغنائي، الشعر
الشاعر فلسفة أحيانًا تشكله قد كما الشعب، بتجارب املنفعلة الشاعر عاطفة تلوِّنه شعًرا
الشعر هذا عىل حتًما كان فقد به، يدين الذي االجتماعي واملذهب نظره ووجهة الحياة يف
تصبح أن يمكن ال قصة ولكنها القصة صورة يتخذ موضوع منه قصيدة لكل يكون أن
كما الشاعرية، طابع يعطيها الذي الشاعر بوجدان تمتزج أن بد ال بل خالصة، واقعية

47



الشعر فن

التسلسل عىل وال النثرية القصة عادة عليها تحرص التي التفاصيل عىل تحرص ال أنها
إبراز تحرصعىل ما بقدر النفسية ومالمحها الشخصيات أبعاد تحديد أو املحكم املنطقي
تعبري لكأنها حتى العواطف شتى من نفسه يف تثريه وما القصة بهذه الشاعر انفعال
يحيطنا أن بد ال الشاعر كان وإذا نفسه. يف أحدثتها التي االنطباعات عن الشاعر من
اإلشارة عىل عادة يقترص فإنه لشخصياتها العامة وبالصورة القصة تلك بأحداث علًما
عنرص يطغى ال وحتى بالنثرية، شعره يصاب ال حتى املوحية، الخاطفة واللمحة الرسيعة

للشاعرية. املميِّز الطابع أبًدا سيظلُّ الذي الوجدان عنرص عىل القصص
قصيدة يف املعارصة العربية للقصيدة الجديدة الصورة هذه نلمس أن نستطيع ولعلنا
للتيار مجاراة تكتبها لم وهي العزيز، عبد ملك السيدة الوجدانية الشاعرة أخريًا كتبتها
تكون ما أبعد وهي الذاتي، وجدانها عن تنفيًسا إال الشعر تقول ال شاعرة ألنها الجديد؛
وتشعر وجدانها ينفعل عندما تقوله وإنما تياراته، مع تنتقل أو الشعر تحرتف أن عن
«جواد الشاب البطل قصة عن صحفنا أذاعته ملا انفعلت وقد قوله، إىل ة ُملحَّ بحاجٍة
ساحة إىل سفره من كان وما الخالدة، سعيد بور معركة أثناء العابدين» زين حسني
مع يرتاجع أن ورفضه بهم العدو إحاطة ثم الفدائيني، زمالئه من فريق رأس عىل القتال
غرفٍة يف وسجنه الفرنسيني، الجند يد يف أسريًا وقوعه ثم الهزيمة، عىل املوت ُمْؤثًرا زمالئه
جراحه، من تنزف كانت التي الدماء من الرغم عىل البحر، شاطئ عند بمعسكرهم ضيقة
البطولية قصته أحداث بعض الغرفة جدران عىل به ل سجَّ ِمداًدا الدماء هذه من اتخذ وقد
ولكنه القتال أُوقف أن بعد عنه اإلفراج قرَّروا قد بأنهم تظاهروا النهاية ويف الرائعة،
عليه أطلقوا حتى الدم نازف ُمتعثًِّرا الشاطئ عىل خطوات بضع ويسري يخرج يكد لم
أيَّما القصة بهذه الشاعرة انفعلت وقد البحر. إىل بجثته وألقوا خلف، من غدًرا الرصاص
التصويرية، طاقتها االنفعال وأنار أبنائها، ألحد صورة فيه رأت أن شجنًا وزادها انفعال،
جدرانها عىل املسطَّرة الكلمات ورأت البطل سجن غرفة إىل دخلت قد أنها إليها فُخيِّل
أنبتت قد الدماء هذه أن إليها فُخيِّل املؤثرة الشعرية الرؤية هذه خيالها م وجسَّ بدمه،
قصة إىل خيالها عاد ثم الشهداء، دم يرويها التي املطمئنة للحياة رمًزا خرضاء شجرًة
عىل وتسبغ عميقة، رسيعٍة بخطوٍط رها تُصوِّ أحداث من فيها تعاقب وما كلها البطولة
تلتزم أن دون ولكن وكأُمٍّ، وكإنسانة كشاعرة مشاعرها من فيًضا كلها القصصية اللوحة
شعرية برؤيٍة القصيدة تبدأ فهي مشاعرها، منطق إال وتسلسلها القصة هذه عرض يف
الحياة شجرة تصوير إىل النهاية يف وتعود القصة، إىل تنتقل ثم البطل سجن غرفة داخل
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دٍم من بطلها به غذاها ما بفضل وأورقت وأينعت انبعثت قد أنها خيالها لها ر صوَّ التي
بالقاهرة). املعارف دار نرش للشاعرة، الصبا» «أغاني ديوان يف القصيدة (راجع ذكي

معركة يف العابدين» زين حسني «جواد البطل قصة هو موضوع ذات قصيدٌة فهذه
نادى التي العضوية، الوحدة تلك القصيدة قت حقَّ املوضوع وحدة وبفضل استشهاده،
تحقيقها يستطيعوا ولم القرن هذا أوائل منذ املعارص العربي شعرنا يف التجديد رواد بها
وتسلسلها القصيدة يف األبيات ترتيب فظلَّ املتناثرة، والخواطر الخالص الوجدان شعر يف
وحدة فنرى القصيدة هذه يف أما بناؤها، يضطرب أن دون والتأخري للتقديم قابًال
اختلفت وإن رائًعا، تحقيًقا العضوية الوحدة هذه ق تحقِّ أن من الشاعرة تُمكِّن املوضوع
املوضوعي للمنطق تخضع أن بد ال التي النثرية القصة يف عنها القصيدة يف الوحدة تلك
فالشاعرة الشعور، ملنطق إال تخضع أن يمكن وال تخضع ال القصيدة بينما الصارم،
التي للعاطفة العنان تُطِلق الرؤية بهذه وإذا البطل، لسجن شعرية برؤيٍة قصيدتها تبدأ
الحلقات تلك لتفصل ال املتتابعة بحلقاتها كلها القصة إىل الشاعرة فتعود الخيال، تُحرِّك
لكأن حتى زاخر إنسانيٍّ عاطفيٍّ انفعاٍل من وجدانها يف حلقة كل تثريه عما لتعربِّ ولكن
الوحدة تحقيق يف املوضوع من استفادتها مع خالص وجداٍن إىل استحالت قد القصيدة
باألحاسيس نفوسنا تغذِّي أن يف الشاعرة ونجحت الفني، العمل بها يتكامل التي العضوية
تغمر أن يف نجحت بل القوية، رية التصوُّ طاقتها بفضل وجدانها استشعرها التي نفسها

املستبسلة. الشجاعة اإلنسانية ومن الرفيع، املتأيس األىس مشاعر من بفيض أرواحنا
دون الرجز تفعيلة عىل املبني النغم مستقيمة فالقصيدة املوسيقية الناحية من وأما
الخطابة شعر يف إال بلزومها تشعر ال التي الوحدة تلك املوسيقية؛ البيت بوحدة تقيُّد
يف واملصبوب بموضوعه املختلط الوجدان وأما أحيانًا، الخالص الوجدان شعر أو واملحافل
عىل الشاعرة حرصت ذلك ومع كلها، القصيدة هي املوسيقية فوحدته القصة تضاعيف
يف املتتابعة الحركات تحكي تكاد وحدات إىل الطويلة املوسيقية الوحدة هذه تُقسم أن
ومراحلها القصة ألجزاء وفًقا املوسيقية الوحدات هذه جزأت وقد املوسيقية، السيمفونية
من حركة لكل العاطفي للمدلول وفًقا بسواء سواء السيمفونية تُجزَّأ كما املتتابعة

حركاتها.

49





والصورة املضمون

الفن، هذا مقوِّمات يف اآلن ننظر أن نستطيع الشعر لنظرية التاريخي التطور ضوء عىل
التي األولية املادة عن أي والصورة؛ املضمون عن تخرج أن يمكن ال مجموعها يف وهي
الشعري املضمون يف والبحث قصيده، بها يبني التي والصورة قصيدة، يف الشاعر يصبُّها
يبحثان كانا املتواَرث األدبي والتاريخ التقليدي النقد إن إذ الجديدة؛ املباحث من يعترب
كانوا مثًال القدماء فالعرب مضمونه، يف يبحثان مما أكثر وأهدافه الشعر أغراض يف دائًما،
وحماًسا ووصًفا ورثاءً وغزًال وهجاءً مدًحا فيجعلونه أغراضه بحسب الشعر مون يقسِّ
األغراض هذه من كلٍّ يف الشاعر يصبُّه الذي باملضمون كبرية عنايٍة دون إليها، وما
مناقشة دون امليت، عىل ثناء والرثاء الحي عىل ثناء املدح إن مثًال يقولون رأيناهم حتى
يكون أن يحسن وهل الرثاء، قصيدة يف الشاعر يصبَّه أن يجب الذي املضمون لطبيعة
وتفلسًفا لفضائله، وتسجيًال له مدًحا أو لوفاته وحزنًا امليت عىل ًعا تفجُّ املضمون هذا
تغليبًا أو العنارص هذه كل بني مزًجا أو والقدر، والقضاء والحياة املوت حول سطحيٍّا

اآلخر. عىل ألحدها
مثل القديمة، األخرى األمم آداب يف مماثلة تقسيماٍت عىل نعثر أن وباستطاعتنا
فيكون املوسيقية، صورته بحسب أحيانًا ينقسم الغنائي شعره نرى حيث اليونان؛ أدب
بالغرض ال املوسيقي بالرتكيب يتميزان اللذين األيامب شعر ومنه Elegie ال شعر منه
الزواج وأغاني النرص أناشيد فهناك األغراض، عىل يقوم آخر تقسيًما نجد كما الشعري

إليها. وما والريفيات الرعاة وأغاني واألفراح
وغريه الشعر بني يربط أخذ الحديثة العصور يف وفلسفته الجمال علم ظهور ولكن
لكل يرسم أن ويحاول مختلفة، جماليٍة لفلسفاٍت كلها ويخضعها الجمالية، الفنون من

وصوره. فن كل مضمون يف يبحث كما آخر، حينًا خاصًة مجاالٍت فن
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التي هي وحدها الجميلة األشياء أن السائد االعتقاد كان القديمة العصور ففي
ولكن جميعها، الجميلة للفنون ومصدًرا بل الشعري، لإللهام مصدًرا تكون ألن تصلح
األخرى هي تصلح قد القبيحة األشياء أن فريى النظرية هذه يُخلِخل أخذ الحديث التفكري
مصورة القبيحة األشياء هذه لرؤية نطرب قد وأننا الجميل، للفن موضوًعا تكون ألن
الطبيعة يف لرؤيتها نرتاح وال بل نطرب، ال أننا مع الفنون تلك بأحد عنها معربًا أو
قارعة عىل ملقى مريًضا فقريًا رجًال تصور زيتية لوحة لرؤية مثًال نطرب ما نحو عىل
تفسري ويف الطبيعة، عىل موضوعها مشاهدة من ننفر كنا وإن باللوحة فنطرب الطريق؛
إىل يُرِجعه من ومنهم ر، املصوِّ مهارة إىل طربنا يرجع من فمنهم املفكِّرون؛ يختلف ذلك
يجمع من ومنهم املثري، التعبري قوة ومن نفسه ذات من موضوعه عىل املصوِّر يُضفيه ما
الشعراء عند ازدهر الذي الهجاء شعر يف ذلك عىل كثرية أمثلًة نجد ولعلَّنا األمرين، بني
به، ونُعَجب له نطرب ذلك ومع القبيح ر يُصوِّ شعر فهو عرب، وغري عرب من القدامى
ال شواهد الرومي وابن الحطيئة أمثال من العرب ائني الهجَّ وكبار النقائض شعراء وعند

القبائح. ر يصوِّ الذي الجميل الشعر لهذا تنفد

الفنون مجاالت

الجميلة الفنون أن عىل فيها الرأي واستقر ُحلَّت، قد أنها يلوح التي القضية هذه من ونمرُّ
وهي وطرافة، جدة أكثر تبدو أخرى قضيٍة إىل السواء عىل والقبح الجمال ر تُصوِّ قد
بها ونعني املايض، القرن يف Lessing لسنج الكبري األملاني الناقد أثارها التي القضية
لطبيعته خضوًعا إحداها عىل جميل فنٍّ كل يقترص أن يحسن وهل الفنية، املجاالت نظرية
كلها للفنون مفتوحة تظل أن ويحسن مفتوحة، جميعها املجاالت أن أم تعبريه، ووسائل

املتباينة؟ تعبريها ولوسائل
مًدى أي إىل لينظر الوصف؛ مجال هو مواتيًا مجاًال هذا لبحثه لسنج اختار ولقد
قراءته نفسه يف البحث هذا أثار وقد مجاله، يف تتسابق أن املختلفة الفنون تستطيع
الذي الوكون بالكاهن اآللهة أنزلته الذي للعذاب الرومان إينيادة يف فرجيل الشاعر لوصف
عًرصا وعرصتهم وأوالده هو طوَّقته التي األفاعي من أرسابًا إليه فأرسلت أرسارها، خان
الوكون ملأساة املثري الشعري الوصف هذا جوار إىل لسنج ورأى العذاب. أقىص بهم أنزل
وقد وتعترصهم، بهم تلتفُّ واألفاعي أحضانه بني وأوالده الكاهن هذا م تُجسِّ تماثيل عدة
قوة بني املقارنات يعقد الكبري الناقد هذا فأخذ امُلميت؛ عذابها آالم مالمحهم عىل ارتسمت
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الفنون مجاالت يف البحث إىل ذلك بعد ليستطرد التشكييل والفن الشعري الوصف تعبري
هذه كل دوَّن وقد املجاالت، كل إىل يدلف أم مجاله منها كلٌّ يتخريَّ أن يحسن وهل عامة،

«الوكون». املسمى الشهري النقدي كتابه يف املقارنات
وتحليله: «لسنج» ل «الوكون» كتاب مطالعة من بها نخرج التي الصلبة والنتيجة
بمعنى الزمن يف ملحات فله الشعري الفن وأما املكان، يف ملحة التشكييل للفن إن قوله هي
واحدة ملحًة أي ملوضوعه واحد وضٍع غري بفنه يلتقط أن يستطيع ال ات النحَّ أو ر املصوِّ أن
عدة أي للموصوف؛ متالحقة أوضاٍع عدة بفنِّه ر يصوِّ أن فيستطيع الشاعر أما املكان، يف
تمثاًال ينحت أو صورة يرسم مثًال اتًا نحَّ أو ًرا مصوِّ نشاهد ما نحو عىل الزمن يف ملحات
واحٍد شعٍر بيِت يف لنا يُقدِّم القيس امرئ مثل شاعًرا نرى بينما معنيَّ وضع يف لحصان

يقول: حيث للحصان؛ أوضاع عدة

ع��ِل م��ن ال��س��ي��ل ح��طَّ��ه ص��خ��ر ك��ج��ل��م��ود م��ًع��ا م��دب��ر ُم��ق��ب��ل ، م��ف��رٍّ ، م��ك��رٍّ

تمثاٍل يف أو واحدة لوحٍة يف يجمع أن يستطيع ال نحات أو ر مصوِّ أي أن املؤكد من إذ
وإدباره وإقباله وَفرِّه َكرِّه يف الحصان يتخذها أن يمكن التي األوضاع هذه كل واحد

ربوة. سفح عىل ينحدر صخر كجلمود
هذه «لسنج» نظرية املازني القادر عبد إبراهيم املرحوم ناقدنا استغلَّ وقد هذا
كتابه يف وجمعت عنه، كتبها التي املقاالت يف الرومي ابن عند الوصف لفن دراسته يف
الوصف يف باختياره الفنية الرومي ابن فطنة عىل يدلِّل أخذ حيث الهشيم» «حصاد
«مواضيع بها ونعني الفنون، من غريه فيها ويبذُّ الفن هذا يحذقها التي املواضيع الشعري
يف بها ويوحي رها يصوِّ أن وحده الشعر يستطيع التي املتالحقة املراحل ذات الحركة»
وهو للخباز الرومي ابن وصف ذلك عىل للتدليل املازني املرحوم اختار وقد حيز، أضيق

قال: حيث الرقاق؛ يصنع

ب��ال��ب��ص��ر ال��لَّ��م��ح وش��ك ال��رق��اق��ة ي��دح��و ب��ه م��ررُت خ��ب��اًزا أن��َس ال أن��َس م��ا
ك��ال��ق��م��ر ق��وراء رؤي��ت��ه��ا وب��ي��ن ك��رة ك��ف��ه ف��ي رؤي��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ح��ج��ر ف��ي��ه ي��ل��ق��ى ال��م��اء ��ة لُ��جَّ ف��ي دائ��رة ت��ن��داح م��ا ب��م��ق��دار إال
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أوضاعه يف الرقاق صانع يصوِّر أن الرومي ابن استطاع الثالثة األبيات هذه ففي
تستطيع ما نحو عىل محدَّد مكانيٍّ وضٍع يف ال الزمن يف متتابعة ملحاٍت يف أي املتالحقة؛

التشكيلية. الفنون عادة
مجاالت يُحدِّد أن كتابه يف «لسنج» حاول الوجاهة البادي التمييز هذا عىل وارتكاًزا
مجاله من بالخروج منها فن يجازف أن ينبغي ال بحيث بينها ويفصل املختلفة، الفنون
تحديد يف يجري يعد فلم ، تغريَّ أن يلبث لم البحث أساس ولكن فيه، يتخلف آخر مجاٍل إىل
فالفنون الواحد، املجال داخل حتى وممكناته فن كل خصائص يف بل الفنية املجاالت
أن الشعر فن يستطيع كما رها، لتصوِّ املكان يف ملحة تلتقط أن تستطيع مثًال التشكيلية
كان وإذا اآلخر، مضمون عن أحدهما مضمون يختلف ذلك ومع نفسها، اللمحة يلتقط
خصائص يغتصب أن حاول قد فن كل بأن يوحي عامة والفنون بخاصة الشعر تاريخ
ناطق رسم الشعر إن — أوضحنا أن سبق كما — قيل حتى وإمكانياته اآلخر الفن
نحو عىل ذلك بعد يتحدَّد أخذ قد الفنَّني من كلٍّ مضمون فإن صامت، شعر والرسم
يريد كان كما املوصوفات تجسيم إىل يطمح يعد لم فالشاعر حاسًما، اليوم لنا يلوح
يف املوصوفات وقع عن يُعربِّ أن يف همه يحرص أخذ بل للفن، الفن وأنصار «الربناسيون»
من رضبًا ال الوجدان شعر من رضبًا صار قد الوصف وكأن وجدانه، مع وتفاعلها نفسه
الوصف إىل يلجأ ال الحديث الشاعر أن كثرية أحيانًا لنا ليلوح حتى الجمالية، املحاكاة
قد بها وانفعال معها وتجاوب بالطبيعة وامتزاج للوجدان كمحكٍّ بل الحيس، للتجسيد
وخلع بها وامتزاجه الطبيعة يف الشاعر فناء حد إىل أي الشعري؛ الحلول حد إىل يصل
ولعلنا خاللها.» أفكر كما خاليل، تفكر األشياء «إن بودلري قال ما نحو عىل عليها وجدانه
يف الشعري الحلول حد إىل يصل الذي الوجداني الوصف لهذا رائًعا مثًال نجد أن نستطيع
خليل الكبري شاعرنا قالها التي «املساء» قصيدة وهي الحديث العربي أدبنا روائع إحدى

ومطلعها: اإلسكندرية، بمكس مريض وهو ١٩٠٢ سنة شبابه صدر يف مطران

ب��رح��ائ��ي ف��ت��ض��اع��ف��ت ص��ب��وت��ي م��ن ش��ف��ائ��ي ف��ي��ه ح��س��ب��ُت أل��مَّ داء

يقول: وفيها

دوائ��ي ت��ك��ون ق��ال��وا غ��رب��ة ف��ي ب��ال��م��ن��ى ال��تَّ��ع��لَّ��ة ع��ل��ى أق��م��ت إن��ي
ه��واءِ ط��ي��ب ال��ن��ي��راَن أيُ��ل��طِّ��ف ه��وائ��ه��ا ط��ي��ُب ال��ج��س��َم ه��ذا ي��ش��ِف إن
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ل��ل��ح��وب��اءِ ال��ب��ع��د ف��ي م��س��ك��ة ه��ل م��ق��ام��ه��ا ح��س��ن ال��ح��وب��اء ي��م��س��ك أو
الس��ت��ش��ف��اءِ م��ن��ف��اي ِع��لَّ��ة ف��ي وع��لَّ��ٌة ال��ب��الد ف��ي ط��واف��ي ع��ب��ٌث
ب��ع��ن��ائ��ي ُم��ت��ف��رِّد ب��ك��آب��ت��ي م��ت��ف��رٌِّد ب��ص��ب��اب��ت��ي ُم��ت��ف��رٌِّد
ال��ه��وج��اءِ ب��ري��اح��ه ف��يُ��ج��ي��ب��ن��ي خ��واط��ري اض��ط��راب ال��ب��ح��ر إل��ى ش��اٍك
��اءِ ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رة ك��ه��ذي ق��ل��بً��ا ل��ي ول��ي��ت أص��مَّ ص��خ��ٍر ع��ل��ى ث��اٍو
أع��ض��ائ��ي ف��ي ��ق��م ك��ال��سُّ ويَ��ف��تُّ��ه��ا م��ك��اره��ي ك��م��وج م��وج ي��ن��ت��اب��ه��ا
اإلم��س��اءِ س��اع��ة ك��ص��دري ك��م��ًدا ض��ائ��ٌق ال��ج��وان��ب ��اق خ��فَّ وال��ب��ح��ر
أح��ش��ائ��ي م��ن ع��ي��ن��يَّ إل��ى ص��ع��دْت وك��أن��ه��ا ك��درٌة ال��ب��ري��َة ت��غ��ش��ى
واألق��ذاءِ ال��غ��م��رات ع��ل��ى يُ��غ��ض��ي ج��ف��ن��ه ق��ري��ٌح م��ع��ت��ك��ٌر واألْف��ق

∗∗∗
ل��ل��رائ��ي وِع��ب��رة ل��ل��م��س��ت��ه��ام َع��ب��رة م��ن ب��ه وم��ا َل��ل��غ��روب ي��ا
األض��واءِ ج��ن��ازة ب��ي��ن ل��ل��ش��م��س وص��رع��ًة ل��ل��ن��ه��ار ن��زًع��ا أَول��ي��َس
ال��ظ��ل��م��اءِ غ��الئ��ل ب��ي��ن ل��ل��ش��ك وم��ب��ع��ثً��ا ل��ل��ي��ق��ي��ن ط��م��ًس��ا أَول��ي��َس
األش��ي��اءِ ل��م��ع��ال��م وإب��ادة م��ًدى إل��ى ل��ل��وج��ود م��ح��ًوا أَول��ي��َس
ذك��اءِ ع��وُد ال��ب��ع��ث ش��ب��ه وي��ك��ون ل��ه��ا ت��ج��دي��ًدا ال��ن��ور ي��ك��ون ح��ت��ى
ورج��اءِ م��ه��اب��ة ب��ي��ن وال��ق��ل��ب ُم��ودٌِّع وال��ن��ه��ار ذك��رت��ِك ول��ق��د
إزائ��ي ال��س��ح��اب ك��دام��ي��ة َك��ْل��َم��ى ن��واظ��ري ت��ج��اه ت��ب��دو وخ��واط��ري
ال��م��ت��رائ��ي ال��غ��ارب ال��ش��ع��اع ب��س��ن��ى ُم��ش��ع��ش��ًع��ا ي��س��ي��ل ج��ف��ن��ي م��ن وال��دم��ع
س��وداءِ ذًُرى ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ق ف��وق نُ��ض��اره ي��س��ي��ل ش��ف��ق ف��ي وال��ش��م��س
ال��ح��م��راءِ ك��ال��دم��ع��ة وت��ق��طَّ��رت ًرا ت��ح��دُّ غ��م��ام��ت��ي��ن خ��الل م��رَّت
ل��رث��ائ��ي أدم��ع��ي ب��آخ��ر ُم��زج��ت ق��د ل��ل��ك��ون دم��ع��ة آخ��ر ف��ك��أن
م��س��ائ��ي ك��ي��ف ال��م��رآة ف��ي ف��رأي��ت زائ��ًال ي��وم��ي آن��س��ُت وك��أن��ن��ي

يف الطبيعة مشاهد ويصف لحبيبته، ويحنُّ أمله الشاعر يشكو القصيدة هذه ففي
الحيسِّ الوصف عن يكون ما أبعُد حديث كشاعٍر عنده الوصف ولكن اإلسكندرية، مكس

الوجداني؛ بالوصف يه نسمِّ أن يمكن ما أصبح إذ القديم؛ العربي شعرنا يف أِلفناه الذي
لكأنه حتى وجدانه ألوان وإياها ويتبادل بالطبيعة الشاعر فيه يمتزج الذي الوصف أي
اء الصمَّ والصخرة خواطره، الضطراب صًدى الهوجاء البحر فرياح بها، وحلَّ به حلَّت قد
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ساعة الشاعر كصدر كمًدا ضائق الجوانب اق خفَّ والبحر مكارهه، كموج موج ينتابها
وهو الجفن، قريح معتكر واألفق األحشاء، من عينيه إىل صاعدة الربية وكدرة اإلمساء،
الشعاع بسنى ُمشعشًعا جفنه من يسيل والدمع السحاب، كدامية بعينيه خواطره يرى
بدموع تمتزج للكون دمعة آخر كأنها السحاب بني األخري انحدارها يف والشمس الغارب،
الطبيعة فيها وترى نفسه الشاعر فيها يرى التي املرآة تتكون هذا كل ومن لرتثيه، الشاعر
الطابع املجال هذا يف حتى ويربز والوجدان الطبيعة بني التقابل يتم وبذلك نفسها،
من كله الغنائي للشعر األسايس الطابع — يظل أن ح ونُرجِّ — أصبح الذي الوجداني

مضمونه. حيث

والتأمل الفكر

بشعر يسمى ما عرف قد الوسطى والعصور القديمة العصور يف الغنائي الشعر كان وإذا
الشعر من النوع هذا فإن الجوهر، الصايف املركز املمتع منه وكتب الحكم، وشعر الفكرة
الذاتي، واالستبطان التأمل إىل والحكمة والفلسفة الفكر من الحديثة العصور يف ر تطوَّ قد
بتأمل يحفل بل ذاتها، يف بالحكمة وال ذاتها، يف بالفكرة يحفل الحديث الشعر يُعِد فلم
والحكم واألفكار الحقائق هذه وقع عن بالتعبري أي وجدانيٍّا؛ تأمًال والحقائق األفكار
اإلنسان حياة يف تأثريها يف والنظر التأمل، طريق عن فيها وتأثريه البرشية النفس يف
قد الفكرة بشعر قديًما نسميه ما إن القول يمكن بحيث شقائه؛ أو وسعادته ومصريه
والنثرية بالجفاف رميناه وإال الفكري التأمل شعر اليوم يصبح أن الواجب من أصبح
الشعري للفن حاسم كطابع تقريره إىل نسعى الذي الوجداني الطابع عن بُعده ملدى وفًقا
وجه عىل طفا الذي الغنائي الشعر فن وهو اليوم، حتى تنتجه اإلنسانية تزال ال الذي
التمثيليات، وشعر املالحم شعر قبُل من ابتلع كما يبتلعه أن َموُجه يستطع ولم الزمن
ما خالدة إنسانيٍة لحاجٍة إشباعه هو الزمن طوفان من اإلفالت يف األسايس السبب وكان

البرشي. الوجدان عن التعبري إىل الحاجة وهي اإلنسان، خلد
الشعرية نهضتنا خالل الفضل أكرب له كان قد مطران خليل شاعرنا كان وإذا
مجاراة الوجداني الوصف إىل الحيس الوصف من الشعري الوصف فن تطوير يف الحديثة
يف الفضل أكرب له كان قد شكري الرحمن عبد اآلخر شاعرنا فإن العام؛ اإلنساني للتطور
شكري الرحمن فعبد الذاتي، واالستبطان الوجداني التأمل شعر إىل الفكرة شعر تطوير
إمعان عند ولكننا والتفلسف، الفكرة شعر من األوىل السطحية النظرة عند شعره يلوح قد
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بأن املدى، واسع تطوًرا الشعر من النوع بهذا تطور قد أنه نتبني أن نلبث ال فيه النظر
النفس موقف عن وتعبري ذاتي، واستبطاٍن وجداني، تأمٍل إىل فلسفي تفكرٍي من أحاله
بل — ليصحُّ حتى السواء، عىل نجهلها التي والحقائق نعلمها التي الحقائق من البرشية
عند الوصف فن سمينا ما نحو عىل الوجداني» «التأمل بشعر شعره نسمي أن — يجب
هذه عىل أيدينا نضع أن نستطيع ولعلنا الوجداني. الوصف فن اآلخر هو بأنه مطران
فيها يخاطب التي القصيدة يف بالنظر شكري الرحمن عبد شعر يف الفريدة الخاصية

يقول: حيث ص٣١ ديوانه من الخامس الجزء يف املجهول

أَق��اص��ي��ه م��ا أدري ل��س��ُت وم��ه��م��ٌه أع��رف��ه ل��س��ُت ب��ح��ر م��ن��ك ي��ح��وط��ن��ي
م��ج��ال��ي��ه ت��درك ل��م ال��ك��ون وح��ول��ي أع��رف��ه��ا ل��س��ُت ب��ن��ف��ٍس ح��ي��ات��ي أق��ض��ي
ي��ب��دي��ه ال��ح��ق ض��ي��اء ف��ي��ه ل��ع��ل ت��س��ع��دن��ي ل��ل��غ��ي��ب ن��ظ��رة ل��ي ل��ي��ت ي��ا
ت��ق��اص��ي��ه ي��رج��و ال��ذي ال��غ��ري��ب خ��اب س��ك��ن ل��ي وه��و غ��ري��ب أن��ي أخ��ال
م��س��اع��ي��ه خ��اف��ي ع��ن ال��س��ت��ر وت��ك��ش��ف م��ج��اه��ل��ه ت��دح��و خ��ط��وة ل��ي أول��ي��ت
أغ��ان��ي��ه م��ن وأط��ل��ق ي��دي��ك ف��اب��س��ط ت��ح��ك��م��ه أن��ت ع��ود روح��ي ك��أن
أع��ال��ي��ه ت��ب��دو وال ال��ل��ب��ي��ب ع��ن��د أس��اف��ل��ه ت��ب��دو ال ك��ال��ك��ون وال��روح
ف��ي��ه م��ا ف��ي��ه وق��ل��ب��ي إل��ي��ك، ش��وًق��ا أب��ًدا ه��ال��ك أن��ي ال��ظ��ن وأك��ب��ر
م��ع��ان��ي��ه ت��درك ل��م ال��ع��ي��ش ل��ي ي��أب��ى أم��ل��ك��ه ل��س��ت وإب��اء ح��س��رة م��ن
ودان��ي��ه ق��اص��ي��ه ف��ي��ك اس��ت��وى ق��د وم��ق��ت��رٍب ق��اٍص م��ن ال��ك��ون ف��ي وأن��ت
ي��دم��ي��ه ال��ع��ي��ن ول��غ��ز ي��س��ع��ى ال��م��رء ل��م��ف��ت��رٍس ن��اٍب ف��ي م��ن��ك ك��أن��ن��ي
ب��اغ��ي��ه خ��اب ق��د ُم��طَّ��ل��ب ورب ح��ائ��ره ح��اَر ط��ف��ًال ال��ع��ي��ن ت��ج��ع��ل ك��م
أرم��ي��ه ال��ق��وس ب��س��ه��م ادَّري��ت ك��ن��ت م��ص��م��ي��ة ال��ق��وس ن��ب��ال ال��ن��ب��ال ل��و
رام��ي��ه ص��ال س��ه��م م��ن��ه ل��ي ل��ك��ان أب��ًدا ن��اف��ذٌ س��ه��م ل��ل��س��ح��ر ك��ان أو
م��رام��ي��ه خ��اب��ت ق��د ال��س��ه��م ورام��ي م��ض��ارب��ه ُف��لَّ��ْت ق��د ال��س��ي��ف م��ص��ل��ت ي��ا
ي��رض��ي��ه ال��ل��ب ذل��ي��ل ب��ج��ه��ل رًض��ى ب��ه ي��ل��ي��ق أال يُ��ح��دِّث��ن��ي ق��ل��ب��ي
م��راق��ي��ه ف��ي ل��ب ط��ائ��ر وط��ار م��ط��ل��ب��ه��ا ع��زَّ ن��ف��س ث��ائ��ر ث��ار ق��د
ت��ث��ن��ي��ه واألرواح ال��ص��واع��ق وال ي��ح��رق��ه ل��ل��ش��م��س ح��اج��ب ال ك��ال��ن��س��ر
داج��ي��ه م��ن��ك ع��اله��ا ال��ع��ي��ون م��ث��ل ح��ائ��رٌة واألف��ه��ام ك��ال��ل��ي��ل وأن��ت
ط��ام��ي��ه ص��وت م��ن��ه ت��س��م��ع ت��ك��اد ح��ن��دس��ه ال��ب��ح��ر ك��م��وج م��ه��ي��ب ل��ي��ل
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وب��ادي��ه خ��اف��ي��ه ال��ح��ق م��ج��اه��ل ل��ه��ا ت��ل��وح خ��ف��اف��ي��ش ف��ل��ي��ت��ه��نَّ
خ��واف��ي��ه ل��ي ت��ب��دو ال��ك��ون ب��ه��ا أدح��و واس��ع��ة ك��ال��ك��ون ف��ك��رة ل��ي ل��ي��ت ب��ل
ب��م��ك��روِه ح��ق إل��ى ال��س��م��و وال س��ف��ٍه م��ن ال��م��ج��ه��ول إل��ى ال��ط��م��وح ل��ي��س
ي��روي��ه ل��ي��س م��اء ال��م��رء ي��ح��م��د ق��د ب��ه ال��غ��ل��ي��ل أروي م��ا م��ن��ه أن��ل ل��م إن
ي��ردي��ه ال��ق��ل��ب ه��دوء ف��إن م��وت ع��ي��ش��ه��ُم دان ق��د ب��م��ا وال��ق��ان��ع��ون
س��ام��ي��ه ع��زَّ م��م��ا ال��غ��رائ��ب إل��ى ح��رق ك��ل��ه ن��ب��ض ي��ه��ن��ي��ك ق��ل��ب ي��ا
وت��ع��ل��ي��ه تُ��دم��ي��ه ال��م��رء ت��ج��ارب م��س��ال��ك��ه اس��ت��ع��ص��ت ل��م��ا ح��بٌّ ف��ال��ع��ي��ش
أم��ان��ي��ه غ��اب��ت أن ق��ل��ب��ي ي��س��ُل ل��م أم��ل ذا َوْل��ه��اَن ب��تُّ��ه��ا ل��ي��ل��ٍة ك��م
أب��غ��ي��ه ال��ع��م��ر ط��ول أن��ا ب��م��ا ي��دن��و ع��رًض��ا ط��ارق��ي ف��ك��ٍر خ��اط��ر ل��ع��ل
ب��وادي��ه ت��س��ت��ه��وي ال��ع��ي��ش وأف��ه��م ف��ط��ن ع��ن ال��م��س��ت��ور ال��غ��ام��ض ي��وض��ح
أن��ادي��ه م��ا س��ؤاًال ل��ي ي��ج��ب ول��م خ��اط��رة ال��ح��ق ل��ي ك��ش��ف��ت م��ا ه��ي��ه��ات

ولكنها الطابع فكرية تبدو قد شكري روائع من أمثالها من وكثري القصيدة فهذه
للمجهول خالص وجداني ل تأمُّ هي بل يشء، يف والتفلسف التفكري من ليست الحقيقة يف
املعذَّبة، البرشية نفسه يف يات املعمَّ وتلك املجهول هذا لوقع ذاتي واستبطان ياته، ومعمَّ
واالنفعال الفكري التأمل بني يجمع رفيع وجداني شعٍر إىل شعره يُحيل ما هذا كل ويف
الشعر عن كتابنا من األول الجزء يف أوضحنا ما نحو عىل الذاتي واالستبطان الوجداني
النثرية خواطره ومن كله شكري الرحمن عبد شعر من اتخذنا حيث شوقي؛ بعد املرصي
التطور ماىش الذي املعارص العربي شعرنا رواد من ضخم كرائٍد إليه نظرتنا به أيدنا ما
التفكري ومن البرشية، النفس باطن إىل الحواس ظاهر من بالشعر ينتقل رأيناه إذ العاملي؛
البياني والتصوير واإلفصاح حينًا، واإليحاء الرمز طريق عن الوجداني التأمل إىل الفلسفي

آخر. حينًا
حاولنا التي نفسها النتيجة إىل الشعري املضمون عن حديثنا من نخلص وهكذا
ذات من أو الخارجية الطبيعة من الشاعر ه استمدَّ سواء املضمون هذا أن وهي تأييدها،
إذا الذي الوجداني الطابع الغنائي الشعر يف يتخذ أن بد ال الفكرية أو العاطفية نفسه
طبيعية أو واقعية بأية الفقدان هذا يعوِّض أن يستطع ولم جوهره، فقد الشعر فقده
هذا مصدر كان أيٍّا الشاعر وجدان عن تعبري وآخًرا أوًال مضمونه يف فالشعر محاكاة، أو
وإذا املجتمع. ذلك وحياة وبمجتمعه الشاعر ذات يف الطبيعة فيه تختلط الذي الوجدان
جاء الذي التطور ذلك فهو الغنائي الشعر نظرية عىل طرأ قد جديد تطوٌر هناك كان
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البرشي النشاط مجاالت جميع غطَّت جديدة واجتماعيٍة سياسية فلسفاٍت لظهور نتيجة
تستطع لم أنها أرشنا أن سبق كما املؤكد من يكن وإن الغنائي، الشعر مجال فيها بما
جانبًا حوَّلت أن هو استطاعته ما وكل الغنائي، للشعر الوجداني الطابع عىل تقيض أن
االشرتاكية النظرة إىل أي الجماعية؛ إىل الرومانسية من أي الذاتية؛ من الوجدان هذا من
مجال يف أحيانًا استطاعت كما خالص موضوعيٍّ فنٍّ إىل تحيله أن دون ولكن للحياة،

النثريتني. واملرسحية القصة

الشكل أو الصورة

القضية هذه أن إلينا فيُخيل العربية، للقصيدة املوسيقي والرتكيب الصورة ناحية من أما
واملنهج التاريخي املنهج عىل ترتكز أن يجب علمية دراسًة العربي شعرنا يف بعُد تدرس لم
لوجدنا العاملية اآلداب يف وتركيباته الشعر صور إىل نظرنا لو ألننا وذلك مًعا؛ املقارن
املوسيقي، وتركيبها صورتها لها كانت الشعرية فامللحمة متباينة، أشكاًال اتخذت قد أنها
األخرى هي اتخذت قد هنا تعيننا التي الغنائية القصائد إن بل كذلك، الشعرية واملرسحية
الصور هذه كل استقصاء نستطيع ال كنا وإذا الكبرية، اآلداب يف وتراكيب صور عدة
تستطيع التي املقارنة الدراسة يف عليها لنرتكز بعضها نختار أن من أقل فال والرتاكيب
هذه تفسري عىل تعيننا وأن بل وتركيبها، العربية القصيدة صورة لنا تكشف أن وحدها

الرتكيب. وذلك الصورة
العاملية اآلداب جميع منه استُمدت الذي األصل وهو القديم اليوناني األدب فمن
به وصل وقد (أود)، ode يُسمى كان الغنائية القصيدة من نوًعا نختار أن نستطيع
به يتغنَّى كان نشيد عن عبارة وهي بندار، األكرب الغنائي اليونان شاعر الكمال حد إىل
املسابقات إحدى يف قبيلتهم أو قريتهم أو مدينتهم ممثلو ينترص عندما القدماء اليونان
والكورنثية األوليمبية كاأللعاب كلها اإلغريق لبالد تُعقد كانت التي الكربى الرياضية
كان ولذلك راقصة؛ وحركاٌت املوسيقى تصاحبها األناشيد تلك وكانت والنيمية، والدلفية
من متالحقة مجموعٍة من النشيد فيتألف تنفيذها، ألسلوب وفًقا يقوم املوسيقيُّ تركيبها
ينشده بيتًا عرش واألربعة عرش االثني بني يرتاوح دور من تتكوَّن ثالثية وكل الثالثيات،
مضادة، راقصة حركٍة يف ينشدونه آخر دور ثم راقصة، حركٍة يف يدورون وهم املحتِفلون
ثالثيٌة لتتبعها الثالثية تتم وبذلك أماكنهم؛ يف ثابتون وهم ينشدونها مقطوعة وأخريًا
مما الشعر؛ من بيت األربعمائة أو الثالثمائة إىل يصل قد الذي النشيد آخر حتى أخرى
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فيه الشاعر وكان الكبري، بالشعر البندارية األناشيد هذه تسمية إىل األدب مؤرخي دعا
املنترصين األبطال بمجد ويشيد الرياضية واالنتصارات واألساطري التاريخ بني يجمع
األناشيد من النوع هذا امتاز وبذلك واألرسطقراطيني؛ واألمراء امللوك من عادة كانوا الذين

الغنائية. القصائد من غريه عن املوسيقي وتركيبه صورته يف
يسمى ملا محدَّد متميٍز موسيقيٍّ وتركيٍب خاصة صورٍة عىل نعثر أن وباستطاعتنا
بإيطاليا ظهرت ما أول ظهرت الغنائي الشعر من طريفة صورٍة يف الصغري بالشعر
التي sonette بالسونتة يُسمى ما وهي برتارك، الكبري الشاعر بفضل النهضة عرص يف
كما الصورة، هذه يف الغنائية قصائده شكسبري فكتب كلها؛ أوروبا يف ذلك بعد انترشت

رونسار. بيري الكبري رائدهم بزعامة فرنسا يف النهضة شعراء عند شاعت
تنقص، وال تزيد ال بيتًا، عرش أربعة من ن تتكوَّ قصرية شعريٌة مقطوعٌة والسونتة
األخريين والجزأين أبيات، أربعة من منهما كل األولني الجزأين أجزاء: أربعة إىل مة مقسَّ
خاطرة أو عاطفة عىل إال العادة يف تشتمل ال سونتة وكل أبيات، ثالثة من منهما كل
أو تعبري بل وصف، أو قصص يف إسهاب وال خواطر توارد وال استطراد فال محددة؛
صورة بعبارة سونتة كلمة نرتجم أن ليصح حتى محدَّدة، برشية لتجربة مبارش تصوير

رونسار: شعر من لها أنموذج ذا هو وها صوتية،

تثري األوىل ونرضتها الجميل شبابها يف مايو شهر يف الغصن عىل الوردة نرى كما
… بَعرباته الفجر ندى يرويها عندما السماء، غرية الحي بلونها

غري بأريجها، واألشجار الحدائق تعطر وأخذت أوراقها، بني والرشاقة الحب رقد وقد
… ذابلة أوراقها وتساقطت فذوت أنرضبها يلبث لم املطر غزير أو الحر سعري أن
القضاء، قصفك جمالك، تقدِّسان والسماء واألرض األوىل، الفتية جدتك يف هكذا

رماًدا. فرقدت
بالزهور؛ املليئة السلة وهذه باللبن، امليلء الِقدر وهذا وحرساتي، دموعي قربانًا فلتقبيل

وروًدا. إال ميتًا أو حيٍّا جسمك يكون لكيال

الصورة تنوع عىل كدليل الغربيني عند الغنائية القصائد من النوعني بهذين ونكتفي
لم ملاذا ذلك بعد لنتساءل والسونتة؛ النرص نشيد وهما ًدا، محدَّ تنوًُّعا املوسيقي والرتكيب
الغربيني، عند تنوَّعت كما التقليدي العربي شعرنا يف املوسيقية والرتاكيب الصور ع تتنوَّ
املوسيقي وتركيبها القصيدة صور من ع ننوِّ وأخذنا الغرب آداب عىل اطلعنا إذا حتى

للتنويع؟ أو للتجديد محاولة كل ضد الفقرية البدائية الثورات هبَّت عندما
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العربية للقصيدة املوسيقي الرتكيب لرتابة تفسريًا نجد أن نستطيع ال أننا الحق ويف
البيئة أو الطبيعية البيئة منها سواء عليها، البيئة أثر يف إال صورتها، ر وتحجُّ التقليدية

االجتماعية.
الصحراوية البيئة أي العرب؛ بادية يف نجدها التي البيئة تلك هي الطبيعية فالبيئة
وال غابات فال التنوع، حدود أضيق يف واحد نسٍق عىل الدروب املمتدة املعالم املتشابهة
البرص مدى عىل ممتدَّة صحراوات األعم الغالب يف بل مورقة، جبال وال وأنهار جداول
املوسيقي الرتكيب يف منعكًسا نجده الذي هو مطرد وإيقاع وئيدة بخًطى الناقة تعربها
املوسيقي الرتكيب وتغري تنوع املصادفة قبيل من يكن لم أنه املؤكد ومن العربية، للقصيدة
أنهار إىل مورقة جباٍل من الطبيعة مشاهد ع تتنوَّ حيث األندلس؛ بالد يف العربية للقصيدة
الهجري الثالث القرن فمنذ ووديان، صخور إىل منبسطة وجناٍن حقول إىل رقراقٍة وجداوَل
فن إنها بقوله: خلدون ابن يُعرِّفها التي حات باملوشَّ نسميه ما األندلس يف يظهر أخذ
جميع عن فيه ويصدرون أغصانًا وأغصانًا أسماًطا، أسماًطا ينظمونه األندلس أهل أحدثه
تركيبه ذيوًعا أكثرها من يعترب متباينة أشكاٍل عىل املوشح تركيب مع التقليدية البحور
قول مثل ح املوشَّ ينتهي أن إىل وهكذا أبيات، ثالثة من مقطوعة ثم بيتني من الزمة من

له: توشيح يف األندليس سهل ابن

م��ك��ن��س م��ن ح��ل��ه ص��ب ق��ل��ب ح��م��ى ق��د أن ال��ح��م��ى ظ��ب��ي درى ه��ل
ب��ال��ق��ب��س ال��ص��ب��ا ري��ح ل��ع��ب��ت م��ث��ل��م��ا وخ��ف��ق ح��ر ف��ي ف��ه��و
ال��غ��رر ن��ه��ج ب��ي ت��س��ل��ك غ��رًرا ال��ن��وى ي��وم أش��رق��ت ب��دوًرا ي��ا
ال��ن��ظ��ر ع��ي��ن��ي وم��ن ال��ح��س��ن��ى م��ن��ك��م س��وى ذن��ب ال��ه��وى ف��ي ل��ن��ف��س��ي م��ا
ب��ال��ف��ك��ر ح��ب��ي��ب��ي م��ن واْل��ت��ذاذي ال��ج��وى م��ك��ل��وم ال��ل��ذات أج��ت��ن��ي

∗∗∗
ال��م��ن��ب��ج��س ب��ال��ع��ارض ك��ال��رب��ا ب��س��م��ا وج��دي أش��ك��وه ك��ل��م��ا
ع��رس ف��ي ب��ه��ج��ت��ه��ا م��ن وه��ي م��أت��ًم��ا ف��ي��ه��ا ال��ق��ط��ر ي��ق��ي��م إذ

∗∗∗
ال��م��ذن��ب وه��و ال��ذن��ب ج��زاء ل��ي ل��دي��ه ج��رم��ي ع��ن ال��س��ائ��ل أي��ه��ا
م��غ��رب ف��ي��ه ل��ل��ش��م��س م��ش��رًق��ا وج��ن��ت��ي��ه م��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س أخ��ذت
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م��ذه��ب ب��ل��ح��ظ��ي خ��دٌّ ول��ه إل��ي��ه ب��أش��واق��ي ال��دم��ع ذه��ب

∗∗∗
ال��خ��ل��س ف��ي م��ق��ل��ت��ي الح��ظ��تْ��ه ك��ل��م��ا ب��غ��رس��ي ال��ورد ي��ن��ب��ت
ال��م��غ��ت��رس ع��ل��ى ال��ورد ذل��ك ح��رم��ا ش��يء أي ش��ع��ري ل��ي��ت

∗∗∗
دن��ف��ا م��ق��ل��ت��اه غ��ادرت��ن��ي ح��رق��ي إل��ي��ه أش��ك��و ك��ل��م��ا
ال��ص��ف��ا ص��م ع��ل��ى ال��ن��م��ل أث��ر رم��ق��ي م��ن أل��ح��اظ��ه ت��رك��ت
أت��ل��ف��ا م��ا ع��ل��ى أل��ح��اه ل��س��ت ب��ق��ي ف��ي��م��ا أش��ك��ره وأن��ا

∗∗∗
ك��ال��خ��رس ن��ط��ق��ه وع��ذول��ي ظ��ل��م��ا إن ع��ادل ع��ن��دي ف��ه��و
ال��ن��ف��س م��ح��ل ن��ف��س��ي م��ن ح��ل ب��ع��دم��ا ح��ك��م األم��ر ف��ي ل��ي ل��ي��س

∗∗∗
ت��ش��اء م��ا ح��ي��ن ك��ل ت��ت��ل��ظ��ى ض��رام ب��أح��ش��ائ��ي ل��ل��ن��ار م��ن��ه
ال��ح��ش��ا ف��ي وح��ري��ق ح��ر وه��ي وس��الم ب��رد خ��دي��ه ف��ي ه��ي
رش��ا وأه��واه ورًدا أس��ًدا ال��غ��رام ح��ك��م ع��ل��ى م��ن��ه أتَّ��ق��ى

∗∗∗
ح��رس ف��ي أل��ح��اظ��ه م��ن وه��و م��ع��ل��م��ا ت��ب��دي أن ل��م��ا ق��ل��ت
ال��خ��م��س م��ك��ان ال��وص��ل اج��ع��ل م��غ��ن��م��ا ق��ل��ب��ي اآلخ��ذ أي��ه��ا

الطبيعية البيئات ذات األمصار يف ينترش يكد لم التقليدي العربي الشعر إن ثم
البيئات تلك غرار عىل ع وتتنوَّ تتعدَّد املوسيقية وتراكيبه صوره أخذت حتى املتباينة
بنا يطول التي املختلفة املوسيقية الرتاكيب من أنواع الشعبي الشعر يف فنشأ الطبيعية؛

والقوما. كان والكان واملواليا الزجل مثل تحليلها
القصيدة تصميم يف تحكَّم الذي األسايس العامل كانت فقد االجتماعية البيئة وأما
من تعبريًا األوىل التقليدية نشأتها عند شك بال كانت هذه ألن ذلك التقليدية؛ العربية
الشهرية، املحاكاة لغريزة استجابة لبيئته وصًفا أو روحه وخلجات وجدانه عن الشاعر
الشاعر فاضطر بالشعر، ب التكسُّ أنتجت أن تلبث لم الفقرية االجتماعية البيئة أن غري
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وجدانه عن التعبري وهو الشعر قول من التلقائي هدفه يرتك أن عليه وعزَّ املديح إىل
للقصيدة التقليدية الصورة ظهرت هنا ومن الهدفني، يجمع أن فحاول بيئته، ووصف
العربي شعرنا يف التجديد مدارس وصفتها التي الصورة تلك وهي دت، وتجمَّ العربية
العضوية، والوحدة املوضوع وحدة عن فضًال الغرض وحدة وانعدام بالتفكك املعارص
املوسيقي، البناء يف الهنديس التصميم وعدم املرسفة، بالرتابة مدارسنا أحدث اتهمتها كما
الجديدة الصورة تواتي أن يمكن التي التفعيلة وحدة من بدًال البيت وحدة عند والوقوف
جملته يف يكون ذلك ومع مراحل، إىل م يقسَّ موضوًعا تتضمن التي العربية القصيدة من

أوضحنا. أن سبق ما نحو عىل منسقة عضوية وحدًة
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خالصة

الشعر أن إىل وتطورها الشعر نظرية لنشأة الرسيع االستعراض هذا من نخلص وهكذا
يخضع أن يستطع لم الذي الغنائي الشعر إىل إال األعم الغالب يف اليوم به يقصد يعد لم
والطبيعية الواقعية ملذاهب البعيد األصل تُعترب التي املحاكاة لنظرية ا تامٍّ خضوًعا يوًما
تلك من سافًرا نهائيٍّا تخلًُّصا يتخلَّص أن الغنائي الفن هذا استطاع لقد بل األدب، يف
بفضل ذلك تم وقد املحاكاة، غريزة ال التعبري إىل الحاجة الفلسفي أساسه ليصبح النظرية

وجدان. الشعر إن قالوا الذين الرومانسيني
فنون عىل والسيطرة بل الحديث العرص يف الظهور إىل الواقعي االتجاه عاد وعندما
إخضاًعا لسلطانها الغنائي الشعر تخضع أن أيًضا الواقعية تلك تستطع لم كلها األدب
تنفي أن دون الجماعية إىل الذاتية من الوجدان حوَّلت أن هو استطاعته ما كل وإنما ا، تامٍّ
حوَّلته قد كانت وإذا بدونه، شعًرا الشعر يُعترب أن يمكن ال الذي الوجداني الطابع عنه
بموضوعية تختلط أن تستطع لم املوضوعية هذه فإن املوضوعية إىل الذاتية من أيًضا
وإن العالم، بالد من غريها يف وال بالدنا يف ال املرسحية أو كالقصة النثرية األدب فنون
القصيدة صورة تغيري إىل بالرضورة أدت قد االجتماعية املوضوعية الواقعية تلك تكن
الشعري الطابع تفقدها أن دون ولكن السواء، عىل املوسيقي وبنائها الشعري بنائها يف
الرمزية عت وسَّ الذي التصوير ذلك البياني، التصوير يف يشء كل وقبل أوًال يرتكَّز الذي
دون فيها الصور ووقع النفس عالم إىل الظاهري الحواس عالم من ونقلته نطاقه من
عن له ومميًزا للشعر أساسيٍّا طابًعا اآلخر هو يعترب الذي املوسيقيَّ العنرص تُفقدها أن
إىل تصل أداء وسيلة إنها بل تطريب، وسيلة وال حلية ليست املوسيقى أن عن فضًال النثر،
تعجز ما كثريًا التي النفسية وألوانها بل العاطفية، وظاللها املعاني مفارقات عن التعبري
ربه عبد ابن العربي مؤلفنا رأينا حتى النفس؛ باطن من استخراجها عن املنثورة اللغة



الشعر فن

فاستخرجته استخراجه، اللغة تستطع لم املنطق يف فضل النغم «إن الفريد: عقده يف يقول
ويقول الفؤاد.» لها وحنَّ النفس عشقتْها ظهرت فلما التقطيع، عىل ال الرتجيع عىل األوزان

بعًضا.» بعضها معاشقة عن تمنع أن ينبغي ال النفس «إن أفالطون:
وحدة عن استعضنا أن هو الحديث، لشعرنا املوسيقية الطبيعة عىل طرأ ما وكل
مع وتتكامل تستقلُّ مقطوعات يف التفعيالت توزيع مع التفعيلة بوحدة املوسيقية البيت
هو حدث ما كل أن أي للقصيدة؛ الكاملة املوسيقية الوحدة لتحقق األخرى املقطوعات
ال فقول كامًال إهداًرا املوسيقى تلك إهدار وأما القصيدة، داخل املوسيقي التوزيع تغيري

مستنري. ناقٌد أو موهوب شاعٌر يُقرَّه أن يستطيع
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ومقوماتها الفلسفي أساسها حيث من للشعر العامة النظرية عن الحديث من فرغنا
الشعر نظرية ضوء عىل العربي الشعر يف ننظر أن ونودٍّ املقومات، تلك وتطور األساسية

اليوم. حتى الجاهيل العرص منذ الشعر ذلك وتطور العامة،
دون العرب عرفها التي الشعرية الفنون وتعريف تحديد هو النظر يستحق ما وأول

جهلوه. وما عرفوه ملا رسيع تعليٍل مع األخرى فنونه من غريها
فنٍّ غري العاملية اآلداب يف املعروفة الشعر فنون من يعرف لم الفني العربي فاألدب
اآلخرين الفنَّنْي دون القصائد شعر أي الغنائي» «الشعر باسم املعروف الفن هو واحد
وأوسع تنوًعا أكثر كان قد الشعبي األدب يكن وإن التمثييل. الشعر وفن املالحم، فن وهما:
منذ العربية الجزيرة أدب رسمها التي اآلفاق يف حبيًسا ظل الذي الفني األدب من آفاًقا
أقطاٍر إىل العربية واللغة اإلسالم مع انتقل أن يلبث لم العربي فاألدب الجاهيل، العرص
بما لسانًا العربية اتخذت التي الجديدة الشعوب تقنع ولم الجزيرة، حدود خلف مرتامية
وحاجاتها الشعوب تلك بيئات ألن وقيود؛ وأصول ونماذج مجاالت من الجزيرة أدب رسم
تعرَّبت التي الشعوب نرى ولذلك وحاجاتها؛ الجزيرة بيئة عن تختلف كانت النفسية
تنتسب ال التي الشعبية املالحم لنفسها تخلق أفريقيا وشمال ومرص والشام العراق يف
املجهولني، الشعبيني الشعراء من عدد إليها واإلضافة تأليفها يف يشرتك بل معني لشاعٍر
وبفضل واحد، وقٍت يف الربابة عىل والعازف واملنشد الشاعر ومنهم فحسب، الشاعر منهم
شعبية مالحَم من اليوم لدينا بما الشعوب تلك تمتَّعت املجهولني الشعبيني الشعراء هؤالء
ما نحو عىل بيربس، الظاهر وملحمة سالمة، الهاليل زيد أبي وملحمة عنرتة ملحمة مثل:

وليلة. ليلة ألف قصص مثل عاملية شهرًة اكتسبت التي الشعبية بالقصص تمتعت
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ألسباب بعيد أو قريب من املرسحيات يشبه ما يعرف لم الفني األدب كان وإذا
إىل تشبه فنونًا عرف قد الشعبي األدب فإن فيها، يتناقشون الباحثون يزال ال وتعليالت
لم الكامل بمعناه الفن هذا يكن وإن الظل، وخيال األراجوز مثل: املرسحي الفنَّ ما حدٍّ
الغربيني عن أخذناه بل الشعبية، الفنون هذه عن تطوًرا الحديث العربي عاملنا يف ينشأ
فيها ابتدأ التي السنة وهي ١٨٤٨ سنة من وابتداء املايض القرن يف بهم اتصالنا بعد
العربي الشعر فن إن بل نقاش. مارون هو ببريوت األدباء التجار أحد منزل يف الفن هذا
إذ العربي؛ الرشق يف وقوالبه صوره رت تحجَّ قد كان إذا الغنائي الفن وهو التقليدي
هذه عىل تمرَّد أن يلبث لم فإنه وأدبها؛ اللغة مهد الجزيرة من القرب شديدة البيئة
أن سبق كما حات املوشَّ ظهرت حيث األندلس؛ كبيئة نائية جديدٍة بيئٍة يف رة املتحجِّ الصور
املتحجرة الصور تلك عىل الشعبي الشعر تمرد مًعا العربي والغرب الرشق ويف أوضحنا.

وغريها. والقوما كان والكان واملواليا الزجل فنون الشعبي الشعر يف فظهرت أيًضا،
العربي أدبنا يف اقترص الذي وحده هو الفصيح الفني شعرنا أن إىل نخلص وهكذا
والقافية الواحد الوزن ذات القصيدة صورة يف املحدَّد الغنائي الشعر عىل التقليدي

الواحدة.

العربي الشعر طبيعة

طبيعة يف ننظر أن لنا يحق التقليدي العربي الشعر نوع تحديد من فرغنا وقد واآلن
لنظرية عجيبة مطابقًة مطابًقا األوىل جاهليته منذ نشأ قد أنه فنرى وتطوره الشعر هذا

األرسططالية. املحاكاة
رسٌم الشعر بأن القول الحدود أبعد إىل عليه يصدق الذي الشعر من الجاهيل فالشعر
يظهر يكاد ال شعر وهو السواء، عىل والبرشية الطبيعية للبيئة ٌّ حيسِّ تصويٌر أي ناطق؛
وجدان عن تعبري إنه عنه نقول أن نستطيع ال بحيث القليل؛ يف إال الشاعر وجدان فيه
ريب بال فهو للفن الفن قبيل من بأنه يوَصف أن يمكن شعر العربية يف كان وإذا قائله،
اإلعجاز حد إىل وأتقنوه الجاهلية شعراء فيه برع الذي الفن وهو الجاهيل، الوصف شعر
واستقصاء املالحظة دقة لفرط وذلك آخَر؛ عامليٍّ أدٍب يف مثيًال له نجد نكاد ال الذي
فوصفوا تصوير، أدقَّ روه صوَّ إال شيئًا فيها يرتكوا لم الذين البادية شعراء عند الدقائق
والدِّمن األطالل وصفوا كما والذئب، الوحش وحمار والحصان الناقَة بالغٍة يٍة حسِّ ٍة دقَّ يف
وصًفا املرأة وصفوا وباملثل الصحراء، وأعشاب والدروب والهضاب اآلرام وبعر واألثايف
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ولواعج العاطفي الغزل يعرفوا ولم الوصف، هذا يف فيها غزلهم وانحرص دقيًقا، حسيٍّا
الغزل ظهر حيث األموي؛ العرص يف امُلرتَفة الحجاز بيئة ويف اإلسالم ظهور بعد إال الغرام
عزة. وُكثريِّ الرقيات، قيس وابن معمر، بن وجميل ذريح، بن وقيس املجنون، عند العذري
وتصوير الحيس وصفها الغزل هذا يعدو فال الحبيبة يف يتغزَّل مثًال القيس فامرؤ
وبيئته الشاعر عند للجمال األعىل للمثل وفًقا وإما الطبيعة عىل إما الجسمية مفاتنها

عنها: فيقول البدوية،

ك��ال��س��ج��ن��ج��ِل م��ص��ق��ول��ة ت��رائ��ب��ه��ا م��ف��اض��ة غ��ي��ر ب��ي��ض��اء م��ه��ف��ه��ف��ة
م��ط��ف��ِل وج��رة وح��ش م��ن ب��ن��اظ��رة وت��ت��ق��ي أس��ي��ل ع��ن وت��ب��دي ت��ص��دُّ
ب��م��ع��ط��ِل وال ن��ص��ت��ه ه��ي إذا ب��ف��اح��ٍش ل��ي��س ال��رئ��م ك��ج��ي��د وج��ي��د
ال��م��ت��ع��ث��ك��ِل ال��ن��خ��ل��ة ك��ق��ن��و أث��ي��ث ف��اح��م أس��وَد ال��م��ت��ن ي��زي��ن وف��رٍع
وم��رس��ِل م��ث��ن��ى ف��ي ال��ع��ق��اص ت��ض��ل ال��ع��ال إل��ى م��س��ت��ش��زرات غ��دائ��ره
ال��م��ذل��ِل ال��س��ق��ي ك��أن��ب��وب وس��اق م��خ��ص��ر ك��ال��ج��دي��ل ل��ط��ي��ف وك��ش��ح
ت��ف��ض��ِل ع��ن ت��ن��ت��ط��ق ل��م ال��ض��ح��ى ن��ئ��وم ف��راش��ه��ا ف��وق ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت وي��ض��ح��ى
أس��ح��ِل م��س��اوي��ك أو ظ��ب��ي أس��اري��ع ك��أن��ه ش��ث��ن غ��ي��ر ب��رخ��ص وت��ع��ط��و
م��ت��ب��ت��ِل راه��ب م��م��س��ى م��ن��ارة ك��أن��ه��ا ب��ال��ع��ش��اء ال��ظ��الم ت��ض��يء

يصف، ما بجمال للشاعر انفعال أي فيه نحسُّ نكاد ال للمحبوبة حيس وصف فهذا
عند للجمال أعىل ملثٍل الوصف هذا يكون أن اللهم للفن، يفتنُّ أو للوصف يصف وكأنه
هو ملا تكون قد املحاكاة أن املعلوم ومن الطبيعة. عىل وصًفا منه أكثر وبيئته الشاعر
خالل الحبيبة يصف فالشاعر يكون؛ أن يمكن أو يكون أن يجب ملا تكون قد كما كائن
كاملرآة، الرتائب مصقولة الخرص، ضامرة البطن، لحم خفيفة بيضاءُ بأنها حسية مغامرٍة
الفاحم األسود َشعرها يصف كما إرساف، غري يف أي فحش؛ غري يف كالظبية الجيد طويلة
ساقها لني ويصف بعضه، وأرسلت رأسها فوق بعضه عقصت وقد ظهرها يغطي الذي
النهاية ويف املاء، ويسقيه النخيل ظل يف ينمو الذي الرخص بالنبات يشبهها التي وطراوته
يف تنتطق ال الضحى نئوم بأنها عليها يُدلل نعمة، من فيه تتقلب وما عطرها يصف
ونعومتها أناملها بطراوة عليها يُدلِّل كما لتتخفف، بل لتعمل الخفيفة مالبسها الصباح
متبتل راهٍب مصباح كأنه العشاء وقت يلوح الذي وجهها بإرشاق وأخريًا املرتفات، شأن

صومعته. يف
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بيئته عن التعبري يف الشعر أصدق من كان الجاهيل الشعر أن فيه شك ال والذي
العرب أنتج ما خري األموي والشعر هو لنحسبه حتى أصيل طبٍع عن نابًعا العليا، ومثلها
ما ينكر أن أحد يستطيع فال ذلك ومع الخالصة، الفنية الناحية من شعر من القدماء
العاطفي الوجدان ذلك يف سواء الشعراء، وجدان تحريك يف بالغ أثر من لإلسالم كان
السياسية الخالفات أثر عىل االجتماعي السيايس الوجدان أو الديني الوجدان أو الخالص
أو لألمويني تحزُّب من تالها وما عفان بن عثمان خالفة منذ تظهر أخذت التي واالجتماعية
كما الواضح، السيايس اللون ذي الشيعة وشعر الخوارج شعر ظهور إىل فأدت للعلويني؛
دمشق. إىل الخالفة انتقلت أن بعد بالحجاز املتعطِّلة املرهفة املرتفة البيئة ظهور إىل أدى
الذين العذريني الشعراء عند مرة ألول يظهر العاطفي الوجدان شعر نرى البيئة هذه ففي
للمحبوبة، مقاربة ولو بصورة نخرج أن دون كله منهم الشاعر شعر نقرأ أن نستطيع
الشاعر، وجدان يف وآماله وآالمه الحب لواعج عن حارٍّ قويٍّ بتعبرٍي منه نخرج وإنما
يف له مثًال شاهدنا الذي الحيس الوصف وبني الخالص الوجداني التعبري هذا بني وشتان
عن مثًال ذريح بن قيس قول من الحيسِّ الوصف هذا وأين للعشيقة، القيس امرئ وصف

ِللُبنى: حبه

ص��ان��ُع؟ أن��ت م��ا ع��ن��ك، وزال��ت ب��ل��ب��ن��ى ال��ن��وى ش��ط��ت إذا خ��ب��رن��ي ق��ل��ب وي��ا
ج��ام��ُع ب��ال��ل��ي��ل وال��ه��م وي��ج��م��ع��ن��ي وب��ال��م��ن��ى ب��ال��ح��دي��ث ن��ه��اري ��ي أق��ضِّ
ال��م��ض��اج��ع إل��ي��ك ه��زت��ن��ي ال��ل��ي��ل ب��ي دج��ا إذا ح��ت��ى ال��ن��اس ن��ه��ار ن��ه��اري
ال��ن��وازُع ي��دي��ك م��ن ن��زع��ت��ه إذا ن��دام��ة ش��يء إث��ر ف��ي ت��ب��ك��يَ��ْن ف��ال
األص��اب��ُع ال��راح��ت��ي��ن ف��ي رس��خ��ت ك��م��ا م��ودة م��ن��ك ال��ق��ل��ب ف��ي رس��خ��ت ل��ق��د

يصور لم — امللوح بن قيس أي — واملجنون لبنى، يصور أن قط يحاول لم فقيس
وعربوا حبهم جميًعا بكوا وإنما عزة، يصور لم وكثري بثينة، يصور يكد لم وجميل ليىل،

امُلحَدثني. الوجدان شعراء من لكأنهم حتى وجدانهم مكنون ولفظوا لواعجه، عن
األموي الشعر كان كما أصيًال صادًقا شعًرا كان قد الجاهيل فالشعر حال أية وعىل
من فهو حياتها وطبيعة العليا ومثلها ونوازعها لبيئته أخلص كليهما ألن أصيًال؛ صادًقا
عن يأخذ يعد فلم منه املتأخر العرص وبخاصة العبايس العرص شعر وأما الطبع، شعر
الشعر نبع جفاف بدء ذلك وكان األموي، والشعر الجاهيل الشعر يحاكي أخذ بل الطبيعة،
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شعر منه أكثر وقوالب صيغ شعر أصبح حتى عليه التقليد وطغيان ره وتحجُّ العربي
وطبيعة. طبع

من الرغم عىل واألثايف والنؤى األطالل وصف يف استمروا قد العباسيون فالشعراء
الشعر يف التقليد تحكَّم وقد وأعناب، وحدائق مدن وسكان حرض أهل أصبحوا قد أنهم
كأبي متمرد شاعر إليها دعا التي كتلك للتجديد محاولة كل معه فشلت حد إىل العربي

قال: عندما نواس

ال��ك��رم الب��ن��ة ص��ف��ات��ك ف��اج��ع��ل ال��ق��دم ب��الغ��ة ال��ط��ل��ول ص��ف��ة
ال��س��ق��م وص��ح��ة ال��ص��ح��ي��ح س��ق��م ج��ع��ل��ت ال��ت��ي ع��ن ت��خ��دع��ن ال
ال��ح��ك��م ف��ي ك��أن��ت ال��ع��ي��ان أف��ذو ب��ه��ا ال��س��م��اع ع��ل��ى ال��ط��ل��ول ت��ص��ف
وه��م وم��ن غ��ل��ط م��ن ت��خ��ُل ل��م م��ت��ب��ًع��ا ال��ش��يء وص��ف��ت وإذا

إىل االستماع حاولوا اآلخرين العبايس العرص شعراء بعض أن من الرغم عىل وذلك
فاستهل بالرقة له قرص يف مادًحا الرشيد أتى عندما السلمي أشجع مثل الدعوة هذه

بقوله: قصيدته

األي��اُم ج��م��ال��ه��ا ع��ل��ي��ه أل��ق��ت وس��الُم ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ه ق��ص��ر
أع��الُم ال��ه��دى ألع��الم ف��ي��ه س��ق��وف��ه دون ال��م��زن س��ق��وف ق��ص��رت

الصدور يف رغبة أو التجديد إىل نزوع أو تمرد كل من أقوى كانت التقاليد ألن وذلك
بقبضة يحسُّ يزال ال شوقي كأحمد معاًرصا شاعًرا لنرى حتى مبارشة؛ الحياة عن
بأنها ١٩٠٣ سنة يف صدر الذي القديم ديوانه مقدمة يف فيصفها العنيفة، التقاليد هذه
فعله ما هو وهذا البنان، وبأطراف خلف من إال يؤخذ ال الذي كالثعبان أي كاألفعوان؛
ومدرسته، تمام أبو وهم املتأخر، العبايس العرص يف بالبديع ي ُسمِّ الذي التجديد دعاة
وه سمَّ فيما التجديد حاولوا وإنما ومضمونه، الشعر معدن يف التجديد يحاولوا لم فإنهم
وطباق جناس من اللفظية الزخارف طريق عن الشعري التعبري يف التجديد أي بالبديع؛
أوجهه ل فصَّ الذي البديع» «علم وهو االسم بهذا جديد علٍم ظهور إىل أدى مما وغريها؛
الحني ذلك ومنذ الصناعتني». «رس كتاب يف العسكري هالل أبو والثالثني األربعة بها وبلغ
البديع فانتصار الحي، املضمون فقدانه جوار إىل أسلوبه طالوة يفقد العربي الشعر أخذ
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حتى به زالت وما العربي، بالشعر نزلت رضبة أقوى نظرنا يف يعترب الشعر عمود عىل
أو فكرية جدة كل من وحرمته خاوية لفظيٍة زخارَف إىل املتأخرة عصوره يف أحالته
تسرتقهم أن من وأصالًة طبًعا أقوى كانوا قالئل شعراء عدا فيما وذلك فنية، أو عاطفية
واملتنبي الرومي ابن ومنهم السقيمة، اللفظية ناته بمحسِّ البديع يستهويهم أو التقاليد
رواد من فكانوا عليهم، يطغى أن دون البديع عرص جاوروا الذين املعري العالء وأبو
شعرها، من الشخصية مالمح نلتقط أن ويمكن قائله. شخصية فيه تظهر الذي الشعر
بالثقافات العرب التصال كان الذي االتجاه ذلك عىل شاهد أصدق املتنبي كان وربما
بعض إىل نعود أن فباستطاعتنا حدوثه، يف كبري أثر اليونانية الثقافة وبخاصة األجنبية
يف التجديد من فيها أحدث قد فنجده مثًال، املتنبي عند التقليدي العربي الشعر أغراض
«يتيمة يف «الثعالبي» مثل أنفسهم القدماء العرب نقاد بعض أنظار لفت ما املضمون
انفرد قد أنه محاسنه بني فيذكر ومحاسنه، املتنبي مساوئ عن يتحدث نراه حيث الدهر»
لنفسه ورفًعا واملعاني، األلفاظ يف ًرا وتبحُّ منه اقتداًرا سلوكه من استكثر بمذهب املدح يف
بمثل امللوك من املمدوح بمخاطبة وذلك امللوك، مماثلة إىل لها وتدريًجا الشعراء درجة عن

والجد. الحرب أوصاف يف والنسيب الغزل ألفاظ استعمال ثم املحبوب مخاطبة
ثم الظاهرة مالحظة فضل له أن فيه شك ال والذي اليتيمة، صاحب يقوله ما هذا
فواضح التعليل وأما يقول، ما بصحة يقطع ما يوردها التي األمثلة ويف تعليلها، فضل
مرتبة إىل نفسه رفع يف ورغبة فنية مهارة تجديده يف نرى أن يكفي ال ألنه وذلك النقص؛

الثعالبي. ظن مما النفسية وطبيعته الشاعر تاريخ يف أعمق ظاهرة فتلك ممدوحه
لغة استخدام أن من نفسه اليتيمة صاحب الحظه ما هو النظر إليه نلفت ما وأول
شعراء من ذلك نشهد لم فإننا حق، وهذا املتنبي به انفرد مذهب والحرب املدح يف الحب
الشاعر حياة يف إال نجده أن يمكن ال فتفسريه وإذن إسالميني، أو كانوا جاهليني العرب،
العرب» عند املنهجي «النقد كتاب يف بالتفصيل املسألة هذه (تراجع النفسية وطبيعته

للمؤلف).
وساقته تكلف وإنما نفسه، به فاضت مخلًصا حبٍّا الدولة لسيف املتنبي حب كان وقد
الثعالبي مالحظة تصح أيًضا وهنا العظيم، األمري هذا لغري مدحه عند الخفية الدوافع

بالكالم. والتالعب النقل وإجادة املعاني ترصيف يف الفنية الشاعر مقدرة عن األخرى
يكن لم الرجل أن عىل يدل به وانفراده املدح يف املذهب هذا عن املتنبي صدور إن ثم
لم الشاعر شخصية أن يرى ذاتها مدائحه يف والناظر البعض، يزعم كما مرتزًقا شاعًرا
منه بالحب أشبه مدح وهو الدولة سيف يف قاله ما هو الجيد مدحه وأن قط، منها تخُل
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وإنما كافور مدح ليس فيها ما فخري كافورياته وبخاصة األخرى مدائحه وأما بالتملق،
الدولة. سيف إىل إشاراته أو الشخيص املتنبي شعر هو

طبًعا وأقواهم القدماء العرب شعراء أكرب نعتربه الذي املتنبي عند الوقفة هذه وبعد
العربي الشعر عىل تتابعت التي االنحطاط عصور نتخطى أن نستطيع أصالًة، وأكثرهم
التي املعارصة األدبية والنهضة البعث عرص إىل نصل حتى للهجرة الخامس القرن بعد
القرن وأوائل املايض القرن أواخر يف البارودي سامي محمود الكبري البعث شاعر ابتدأها
املحسنات من وخلَّصه األوىل، ديباجته العربي للشعر أعاد الذي الشاعر فهو الحارض،
بفضل وذلك إليها، انحدر قد كان التي الخاوية اللفظية والزخارف العقيمة البديعية
دواوين الحديثة الطباعة وضعت وقد ازدهاره، عصور يف القديم العربي الشعر إىل عودته
يف منها فأفاد كله جيله ويدي يَديه بني القديم العربي األدب وموضوعات القديمة الشعر
بأحداث وانفعال الطبع يف قوة مع وذلك الغنائي، لشعرنا الناصعة القديمة الديباجة رد
هي رائعة، شعريٍة بنهضٍة إيذانًا شعره فجاء الشجاعة، الثورية حياته وظروف عرصه
التي املتباينة األدبية املدارس عن وأسفرت املعارصة، األدبية للنهضة األساس وضعت التي
بها نزداد أخذنا التي الغربية واآلداب بالثقافة بتأثر وإما قديمنا من بوحي إما ظهرت

يوم. بعد يوًما اتصاًال

البعث حركة

«الوسيلة» كتابه يف حدَّد قد البارودي أستاذ املرصفي حسني الشيخ أن فيه شك ال والذي
الشعر أصيل من يستوعبوا بأن البعث شداة نصح عندما منتج بعٍث لكل السليم املنهج
ال حتى استوعبوه ما كل ذلك بعد ينسوا أن عىل استيعابه، يستطيعون ما أكثر القديم
محفوظة وقوالب ذاكرة شعر شعرهم يأتي ال وحتى قة، الخالَّ َملكاتهم به تنوء حمًال يظل
وعمل النصيحة بهذه استفاد قد البارودي أن يف شك من وما وحياة، طبع شعر من بدًال
يكون أن استطاع ما وحاول النغم وجهارة العبارة قوة القديم الشعر من فاكتسب بها،
ذلك يف ووفق عرصه، وأحداث نفسه ذات من منتَزًعا مضمونه يكون وأن أصيًال، تعبريه
أن يمكن قوية أصالٍة من فيه وما املتنبي بشعر أحيانًا شعره ليذكرنا حتى كثرية أحيانًا

بها. نحسَّ
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صورته حيث من البارودي شعر يف التقليدي العربي املنهج وضوح من الرغم وعىل
نحو عىل شعره يف الشاعر هذا عىل نعثر أن نستطيع ذلك مع أننا إال ونغماته، وديباجته
التقليدي شاعرنا ذلك يف يربز ولعله املعري، العالء وأبي واملتنبي الرومي ابن عن قلنا ما
عىل يعيننا ما شعره يف نجد أن نستطيع ال الذي شوقي أحمد الشعراء أمري املعارص

قوله: مثل يف البارودي مع نفعل أن نستطيع ما نحو عىل النفسية صورته تخطيط

وي��ع��ج��ُب ي��ل��ه��و ب��ال��ل��ذات وغ��ي��رَي ي��ط��رُب األغ��اري��د ب��ت��ح��ن��ان س��واي
��ُب ال��م��ث��قَّ ال��ي��راع س��م��ع��ي��ه وي��م��ل��ك لُ��بَّ��ه ال��خ��م��ر ت��أس��ر م��م��ن أن��ا وم��ا
ي��دأُب راح ال��ع��ال ن��ح��و س��ورة ب��ه ت��رج��ح��ت م��ا إذا ه��مٍّ أخ��و ول��ك��ن
م��ط��ل��ُب األس��ن��ة أط��راف ب��ي��ن ل��ه��ا أب��يَّ��ة ن��ف��ٌس ع��ي��ن��ي��ه ع��ن ال��ن��وم ن��ف��ى
ُم��ح��بَّ��ُب ف��ي��ه��ا ي��ل��ق��اه ال��ذي ف��ك��ل ن��ف��س��ه ه��م��ة ال��ع��ل��ي��اء ت��ك��ن وم��ن
أُب ض��م��ن��ي وال خ��اٌل ع��زن��ي ف��ال ح��ق��ه��ا ال��م��ك��ارم أع��ِط ل��م أن��ا إذا
ي��غ��ض��ُب ح��ي��ن ل��ه��ا أُغ��ض��ي ي��ًدا ع��ل��يَّ ح��رٍة الب��ن أرى ال َع��ي��وًف��ا ُخ��ل��ق��ت
أت��ع��ت��ُب م��ض��ى ش��يء ع��ل��ى ول��س��ُت ��ًع��ا م��ت��وقَّ ي��ك��ن ل��م ألم��ر ف��ل��س��ُت
م��ذه��ُب ي��ح��اول ف��ي��م��ا ام��رئ ل��ك��ل غ��ي��ره ال��ن��اس ي��رى ن��ه��ج ع��ل��ى أس��ي��ر
ت��ش��ع��ُب ح��ي��رى األح��الم ب��ه وأم��س��ت ل��ي��ل��ه أظ��ل��م ال��ش��ك م��ا إذا وإن��ي
ال��م��غ��ي��ُب ع��ل��ي��ه ي��خ��ف��ى ال ال��رأي م��ن ب��ك��وك��ٍب ط��رت��ي��ه ح��ف��اَف��ي ص��دع��ت

الفارس الشاعر لهذا نفسية صورًة نخطط أن نستطيع وأمثالها املقطوعة هذه فمن
دواوين من نخرج بينما املرشوعة، والكربياء بل بالنفس واالعتزاز الضيم بإباء ُعرف الذي
العثور نتخذ أن جاز وإذا النفسية، لصورته تخطيط أي نستطيع أن دون مثًال شوقي
فوق درجة بالبارودي نرتفع أن لجاز لشاعريته، مقياًسا شعره يف الشاعر شخصية عىل

املعارص. الشعري البعث مدرسة إىل مًعا انتمائهما من الرغم عىل شوقي

خاتمة

بأكملها مدرسة عند البارودي بعد استمرت قد املعارص الشعري البعث حركة كانت وإذا
وغريهم الجارم وعيل املطلب عبد ومحمد إبراهيم حافظ كبارها من وكان شوقي تزعمها
هذا أوائل منذ جوارهم إىل ظهرت قد فإنه التقليدي، الشعر بمدرسة اليوم يعرفون ممن
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اصطلحنا التي والعقاد واملازني شكري مدرسة مثل كبرية، أخرى شعريٌة مدارُس القرن
التقليدية املدرسة فيه هاجموا الذي الديوان كتاب إىل نسبة الديوان بمدرسة تسميتها عىل
نعيمة وميخائيل جربان خليل جربان مها تزعَّ التي املهجرية املدرسة ثم الهجوم، أعنف
املدرسة وأخريًا أبوللو، جماعة إليه تنتسب الذي مطران خليل ومدرسة مايض، أبو وإيليا
نحو عىل الجماعي الوجدان شعر أو الواقعي الشعر بمدرسة اليوم تُعرف التي الجديدة

القول. سنفصل ما
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للشعر، العامة النظرية ضوء يف وتطوره التقليدي العربي الشعر عن الحديث من انتهينا
القرن أواخر يف به قام الذي الشعري البعث حركة إىل الرسيع استعراضنا يف ووصلنا
الذي البعث وهو البارودي، سامي محمود الكبري شاعرنا الحارض القرن وأوائل املايض
العربي الرتاث إىل استناًدا مدارسها ع وتنوُّ املعارصة الشعرية الحركة ببدء إيذانًا كان
نحن وها آخر، حينًا الجديدة حياتنا ومقتضيات الغربية اآلداب تأثريات وإىل حينًا القديم

املدارس. هذه يف اليوم ننظر أوالء

التقليدية املدرسة

التي التقليدية» «املدرسة شهرة أصحابها وأوسع ظهوًرا املدارس هذه أول كان وقد
وشاعر إبراهيم، حافظ النيل شاعر فحولها من وكان شوقي، أحمد الشعراء أمري تزعمها
من يزال وال األسمر، محمد والشاعر الجارم، عيل رشيد وشاعر املطلب، عبد محمد البداوة

أباظة. وعزيز الجندي، وعيل عماد، محمود الشعراء: األحياء أنصارها بني
دراسية بعثٍة يف أوفد أنه مع املدرسة هذه شوقي أحمد يتزعم أن غريبًا يبدو ولقد
عامة، األوروبية واآلداب خاصة بآدابها فيها اتصل سنوات أربع أقام حيث فرنسا؛ إىل
كما لالمارتني، «البحرية» قصيدة شعًرا يُرتجم رأيناه حتى اآلداب بتلك إقامته أثناء وتأثر
عىل أخرى أقاصيص وألَّف الحيوانات، ألسنة عىل «الفونتني» أقاصيص من عدًدا ترجم
هذا ولكن ،١٨٩٣ سنة الكبري» بك «عىل مرسحية من األوىل الطبعة وألَّف بل غرارها،
ليكون نفسه؛ وإعداده الخاصة شوقي حياة ظروف ذكرنا إذا يزول أن يمكن العجب
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،١٩٢٧ سنة يف ذلك عىل العرب ويبايعه الشعراء أمري يصبح ألن تمهيًدا األمري شاعر
يتأثر أن حاول قد بأنه ١٩٠٣ سنة يف الصادر األول ديوانه مقدمة يف يحدثنا نفسه فهو
العربي الشعر عمود يلتزم أن هو منه املطلوب أن تبني أن يلبث لم ولكنه الغربي، باألدب
واضًحا أثًرا فيه نتبنيَّ نكاد فال شعره لنقرأ إننا حتى السبيل هذا نهج وفعًال وتقاليده،
القليل عدا فيما وذلك سنوات، أربع عاشها التي األوروبية للحياة وال بل الغربية، لآلداب
بأوروبا املتصلة اإلقامة له تُتْح لم الذي طه» محمود «عيل ک الحق بشاعر قورن إذا النادر
ومشاهدها الحياة بتلك عميًقا تأثًرا تأثر قد أنه نحسُّ ذلك ومع لشوقي، أتيحت كما
يف نشهد ما نحو عىل أوروبا ألقطار العابرة الصيفية زياراته خالل واإلنسانية الطبيعية
الوحيدة شوقي قصيدة إن بل كومو»، «بحرية إىل «الجندول» من ابتداء قصائده من عدد
من تعمًقا فيها نحس ال بولونيا» «غاب قصيدة وهي باريس ذكريات بعض تردد التي
الجمال بالغة تكن وإن فيها، تجاربه يف غنى وال الصاخبة املدينة تلك حياة يف الشاعر

يقول: حيث مرهف؛ أًىس من فيها يشيع وما الشعري نسيجها يف والعذوبة

ع��ه��ود ول��ي ع��ل��ي��ك ذم��م ول��ي ب��ول��ون غ��اب ي��ا
ي��ع��ود؟ ه��ل ب��ظ��ل��ك، ول��ن��ا ل��ل��ه��وى ��ي ت��ق��ضَّ زم��ن
ب��ع��ي��د أح��الم��ي ورج��وع رج��وع��ه أري��د ح��ل��م
يُ��ع��ي��د؟ م��ن ل��ل��ش��ب��ي��ب��ة ه��ل أع��اده��ا ال��زم��ان وه��ب
ي��زي��د ال��ذك��رى م��ع وج��د وب��ي ب��ول��ون غ��اب ي��ا
ال��ع��م��ي��د ال��ق��ل��ب وُزل��زل ع ال��ض��ل��و ل��رؤي��ت��ه خ��ف��ق��ت
ن��ري��د ك��م��ا وال��زم��ان ك��ن��ا زم��ان ذك��رت ه��ال
ي��ذود ع��ن��ا وال��دج��ى ل��ي ال��ل��ي��ا دج��ى إل��ي��ك ن��ط��وي
ي��ع��ي��د م��ن غ��ي��رك ول��ي��س ل ن��ق��و م��ا ع��ن��دك ف��ن��ق��ول
وع��ود وت��ٌر وح��دي��ث��ه��ا وص��ب��اب��ة ه��ًوى ن��ط��ق��ي
ه��ج��ود ب��ه وال��ري��اح ـ��ائ��ك ق��ض��ـ ف��ي ون��م��رح ن��س��ري
وال��وج��ود ن��ام��ت وال��ن��اس ال��ك��رى أق��ع��ده��ا وال��ط��ي��ر

وإنما شبابه، أيام بباريس مقيم وهو القصيدة هذه يقْل لم شوقي أن الواضح ومن
ليحار املرء وإن بولون»، «غاب إىل رحالته إحدى يف عاد عندما العمر به تقدَّم وقد قالها
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إذا تخفَّ أن يمكن الحرية هذه ولكن املبكر، شعره يف الباريسية الحياة أصداء افتقاد يف
الذي هو املناسبات شعر وأن وجدانيٍّا، شاعًرا يكون أن قط يستطع لم شوقي أن ذكرنا
شعر من أكثر طموحه يواتي ما الشعر من النوع هذا يف رأى ولعله شعره، عىل غلب
وطبقته االجتماعية ظروفه يف لعل أو يطاوعه، يكن لم الخاص مزاجه لعل أو الوجدان،
أو القراء عىل يعرضه أن عن ًعا مرتفِّ لوجدانه يستسلم أن من منعه ما تة املتزمِّ عة املرتفِّ
الحظ لسوء — يستطع لم شوقي أحمد أن نعتقد فإننا األمر يكون ما وأيٍّا السامعني،
أن يستطع لم أنه كما الغرب، وحياة الغرب بآداب الفذَّة الشعرية طاقته يغذِّي أن —
اإلنسانية اآلفاق إىل بشعره يرتفع وأن لنفسه يخلص وأن سجيتها، عىل طاقته يُطِلق
أي عىل ليصعب حتى والزمان؛ املكان وبمالبسات الظرف بمناسبات تتقيد ال التي الرحبة
يف خاصة فلسفة وأية الروحية ومعامله شخصيته شوقي شعر من يستشفَّ أن اليوم ناقد
واملازني شكري قادها التي التجديد ملدرسة مكَّنت التي هي الحقائق هذه وكل الحياة،
الجزأين يف نطالعه الذي العنيف الهجوم ذلك ومدرسته، شوقي عىل الهجوم من والعقاد
أن والعقاد املازني كاتباه له قدر الذي «الديوان» كتاب من ١٩٢١ سنة يف ظهرا اللذين
والنثر، الشعر يف كلها التقليدية املدرسة ملهاجمة خصصاه وقد أجزاء، العرشة إىل يصل
لنفسه؛ أخلص من هو الشاعر أن وقرر الصدق، بعدم فاتهمه شوقي بنقد العقاد وذهب
عن والصدور بالتقليد اتهمه كما شعره، عن شخصيته والتكلف الكذب يحجب ال بحيث
الحقائق وراء غوص ودون واالبتكار التجديد عىل قدرة دون املتوارثة الشعرية القوالب
جماعة وكانت مضمونها. أو القصيدة شكل يف سواء ذلك وكل الجديدة، والصور العميقة
األوروبي وبالشعر بل منها، اإلنجليزية وبخاصة الغربية باآلداب ريب بال متأثرة الديوان

الوجدان. شعر إىل الدعوة عىل إجماعهم بدليل أخصَّ بنوٍع الرومانيس
ظلَّت بل قط، تستسلم لم واسًعا شعبيٍّا نجاًحا القت التي التقليدية املدرسة ولكن

اليوم. حتى وتقاوم تتشبَّث

الديوان مدرسة

وإن الدعوة هذه عىل ثالثتهم واتَّفق الوجدان، شعر إىل الدعوة الديوان مدرسة وقادت
شكري الرحمن عبد فذهب الخاص؛ منهم كل ملزاج وفًقا االتجاه يف ذلك بعد اختلفوا
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يخاطب التي قصيدته يف سابًقا رأينا ما نحو عىل الذاتي واالستبطان الوجداني بالتأمل
باكية، شاكيٍة رومانسيٍة روٍح عن شبابه مستهلِّ يف املازني صدر بينما املجهول، فيها
بعد كله، الشعر هجر حتى الروح هذه عن يصدر وظل عليها، ساخطة بالحياة ُمتربِّمة
تخلَّص كما أعالمه، من وأصبح فيه برع الذي النثر إىل ديوانه، من صدرا اللذين الجزأين
أن نستطيع ولعلنا نثره، يف بهما ُعرف اللذين والتهكُّم بالسخرية والسخط الشكوى من

«اإلخوان»: عن قوله مثل يف بالحياة وتربُّمه وشكواه سخطه بمدى نحسَّ

ب��ج��دي ه��زئ��وا وك��م أض��اع��وه ب��ع��ه��دي ص��ن��ع��وا م��ا ال��خ��ل��ص��اء س��ل
وخ��دي أذم ف��ع��دت ث��ق��ة ع��ل��ى األم��ان��ي زه��ر إل��ي��ه��م��و رك��ب��ت
ودِّي ح��ب��ال ق��ط��ع��ت ع��ن��ي ن��أوا ف��ل��م��ا ح��ب��ل��ي ب��ح��ب��ل��ه��م وص��ل��ت
غ��م��د ب��غ��ي��ر ف��ال��ح��س��ام وغ��م��دي، م��ن��ه��ا ف��ع��ط��ل��ت ح��ل��ي��ت��ي وك��ان��وا
ب��ع��دي ال��ع��ي��ش أذم��وا ي��دري ب��م��ن ل��ي وم��ن ب��ع��ده��م��و ال��ع��ي��ش أذم
ج��ه��دي ال��ش��وق ف��ي ل��وع��ت��ي أُك��تِّ��م أن��ي غ��ي��ر ص��ب��ري راج��ع��ت وم��ا
خ��دِّي غ��ادي��تَ��ي��ه وبْ��ُل وروَّى ن��ح��ري ب��لَّ ش��وق��ي أط��ل��ق��ت ول��و

إلخ. …
يف عندئٍذ املازني عىل مسيطًرا كان الذي الرومانيس املزاج نلمس أن نستطيع ولعلنا

قوله:

غ��دي ل��ق��اء م��ن وأف��رق أم��ل��ي وي��ف��زع��ن��ي ي��أس��ي وي��روع��ن��ي

قوله: يف أو

ال��س��ور م��ن س��ورة ال��ص��ب��ا م��ع وان��ت��س��خ��ت ح��ل��ت ق��د أران��ي إن��ي
ال��ط��رر ذو ص��ب��اي رآن��ي إذا ي��ع��رف��ن��ي ف��ل��ي��س غ��ي��ري وص��رت
ع��م��ري ف��ي أك��ن��ه ل��م ك��أن��ن��ي أن��ك��ره ل��ب��تُّ ل��ي ب��دا ول��و
ال��ذك��ر ت��ش��بُّ��ث إال ال��ع��ي��ش ف��ي ي��ج��م��ع��ن��ا ل��ي��س اث��ن��ان ك��أن��ن��ا
األث��ر ع��ل��ى غ��ي��ره م��ازن م��ن أت��ى ث��م ال��م��ازن��ي ال��ف��ت��ى م��ات
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فله جميعها االتجاهات يف الشعر قال فقد اآلفاق الواسع الطموح أديبنا العقاد وأما
نفيس عن ولكنني املناسبات، شعر أيًضا وله بل الفلسفي، الشعر وله الوجدان شعر
التي «نفثة» قصيدة أمثال منه تروقني الذي الخالص الوجداني الشعر من قاله ما ل أفضِّ

فيها: يقول

ت��روي��ن��ي األن��داء وال ال��م��دام ع��ذب وال ال��غ��م��ام ألص��وب ظ��م��آن ظ��م��آن
ت��ه��دي��ن��ي ال��غ��م��اء ف��ي األرض م��ع��ال��م وال ال��س��م��اء ن��ج��م ال ح��ي��ران ح��ي��ران
يُ��ل��ه��ي��ن��ي ��ار ال��س��مَّ َس��َم��ر وال ن��ي��ن��ى يُ��دا ال��رق��اد ط��ي��ب ال ي��ق��ظ��ان ي��ق��ظ��ان
ت��ب��ك��ي��ن��ي واألش��ج��ان ال��ك��وارث وال ت��ب��ل��ي��ن��ي األوج��اع ال ��ان غ��صَّ ��ان غ��صَّ
م��ح��زون ج��ف��ن ن��ف��اه��ا ال��دم��وع ع��ن ع��وض م��ن ب��ال��ش��ع��ر وم��ا دم��وع��ي ش��ع��ري
ال��م��س��اك��ي��ن أج��ف��ان ال��م��دام��ع ع��ل��ى ل��م��غ��ت��ب��ط ال��دن��ي��ا أب��ق��ت م��ا س��وء ي��ا
م��دف��ون ف��يَّ ب��ح��زن اس��ت��رح��ت وم��ا ج��وان��ح��ه��م ف��ارت��اح��ت ال��ح��زن أط��ل��ق��وا ه��م
ي��ش��ف��ي��ن��ي ال��ألواء م��ن ال��رق��اة س��ح��ر وال األس��اة ط��ب ال أس��وان أس��وان
ت��غ��ن��ي��ن��ي ال��م��ك��ن��ون ال��ق��در ع��ج��ائ��ب وال ال��ح��ي��اة ص��ف��و ال س��أم��ان س��أم��ان
ف��ي��أس��ون��ي خ��لٌّ وال ال��زم��ان ع��ل��ى ف��ي��س��ع��دن��ي ق��ل��ب ال ال��ده��ر أص��اح��ب
ت��م��ح��ون��ي ح��ي��ن إال ت��م��ح��وه ف��ل��س��َت ك��ب��دي ف��ي م��وت ي��ا ض��نً��ى ف��ام��ُح ي��دي��ك

ساهمت قد النقدية دعوتهم وبخاصة الديوان جماعة دعوة فإن حال أية وعىل
الوجهة الحديث العربي الشعر توجيه يف مطران ومدرسة املهجرية، املدرسة دعوة مع
األخرية الفرتة يف الوجدان تطور من الرغم عىل اليوم حتى تالزمه تزال ال التي الوجدانية

الجماعية. إىل الفردية من

املهجرية املدرسة

املهاجر يف إخوانهم كان العربي املرشق يف التجديد إىل تدعو الديوان جماعة كانت بينما
وميخائيل العقاد رأينا حتى مماثلة، دعوة يدعون — منها الشمالية وبخاصة — األمريكية
وفيه العقاد، له وقدَّم نعيمة ألَّفه الذي «الغربال» كتاب يف والتأييد التحية يتبادالن نعيمة
من يستمدها مقاييس وتوجيهه الشعر لنقد ويرسم ُسبلها، الجديدة للدعوة نعيمة يرسم
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الحاجات هذه من أكثر أو لحاجة بإشباعه الشعر يقوم بحيث الثابتة؛ النفسية حاجاتنا
يأتي: فيما أُجملها التي

وفوز ويأس، رجاء من النفسية العوامل من ينتابنا ما كل عن اإلفصاح إىل حاجتنا أوًال:
ما وكل وطمأنينة وخوف وفرح، وحزن وألم، ولذة وكره، وحب ، وشكٍّ وإيمان وفشل،

والتأثرات. االنفعاالت من وأدناها العوامل هذه أقىص بني يرتاوح
الحقيقة، غري به نهتدي نور من وليس الحياة، يف به نهتدي نور إىل حاجتنا وثانيًا:
عن فهمنا اختلف وإن ونحن حولنا، من العالم يف ما وحقيقة أنفسنا، يف ما حقيقة
اليوم، حتى حقيقة يزال وال آدم عهد يف حقيقة كان ما الحياة يف أن ننكر لسنا الحقيقة

الدهر. آخر إىل حقيقة وسيبقى
ما وكل الجمال، إىل ينطفئ ال عطش الروح ففي يشء، كل يف الجميل إىل حاجتنا وثالثًا:
ونحسبه جميًال نحسبه فيما أذواقنا تضاربت وإن فإننا الجمال؛ مظاهر من مظهر فيه

ذوقان. فيه يختلف ال مطلًقا جماًال الحياة يف أن عن التعامي يمكننا ال قبيًحا
كنهه، ندرك ال واأللحان األصوات إىل عجب ميٌل الروح ففي املوسيقى؛ إىل حاجتنا ورابًعا:
األصوات من تنكمش لكنها األوراق، ولحفيف املاء ولخرير الرعد لقصف تهتزُّ فهي

منها. تآلف بما وتنبسط املتنافرة
املجنحة، الرومانسية نحو قويٍّا توجيًها املهجر شعر جربان خليل جربان ه وجَّ ولقد
تأثريه وكان املنثور، الشعر أو املوزون الشعر يف سواء كله، العربي الرشق إىل تأثريه وامتد
بالشعر الجديد» امليزان «يف كتابنا يف سميناه الذي املناجاة شعر خلق يف يكون ما أوضح
مثًال الشعر لهذا ولنأخذ نعيمة، مليخائيل «أخي» قصيدة يف له رائًعا مثًال ورأينا املهموس،

مايض: أبو إليليا «الطني» قصيدة مطلع من آخر جميًال

وع��رب��د ت��ي��ًه��ا ف��ص��ال ح��ق��ي��ٌر ط��ي��ن أن��ه س��اع��ًة ال��ط��ي��ن ن��س��ي
ف��ت��م��رد ك��ي��ُس��ه ال��م��اَل وح��وى ف��ت��ب��اه��ى ج��س��م��ه ال��خ��زُّ وك��س��ا
ف��رق��د أن��ت وال ف��ح��م��ة أن��ا م��ا ع��ن��ي ب��وج��ه��ك ت��م��ْل ال أخ��ي، ي��ا
ت��ت��ق��لَّ��د ال��ذي وال��ل��ؤل��ؤ ت��ل��ب��س ال��ذي ال��ح��ري��ر ت��ص��ن��ع ل��م أن��ت
ال��م��ن��ض��د ال��ج��م��ان ت��ش��رب وال ُج��ع��ت إذا ال��ن��ض��ار ت��أك��ل ال أن��ت
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وت��س��ع��د ت��ش��ق��ى ال��ردي��م ك��س��ائ��ي ف��ي م��ث��ل��ي ��اة ال��م��وشَّ ال��ب��ردة ف��ي أن��ت
م��م��ت��د ف��وق��ك وال��ظ��الم ورؤى أم��اٍن ال��ن��ه��ار ع��ال��م ف��ي ل��ك
ج��ل��م��د غ��ي��ر ف��إن��ه ح��س��ان ٌم أح��ال ل��ق��ل��ب��ك ك��م��ا ول��ق��ل��ب��ي

∗∗∗
ع��س��ج��د م��ن ك��ل��ه��ا وأم��ان��ي��ك ت��راب م��ن ك��ل��ه��ا أأم��ان��يَّ
ال��م��ؤك��د ل��ل��خ��ل��ود وأم��ان��ي��ك ل��ل��ت��الش��ي ك��ل��ه��ا وأم��ان��يَّ
م��ؤب��د؟! ش��يء وأي ك��ذوي��ه��ا، وت��م��ض��ي ت��أت��ي وت��ل��ك ف��ه��ذي ال
ت��ت��ن��ه��د؟ أال ت��ش��ت��ك��ي؟ أال ـ��م ال��س��ق��ـ م��س��ك إذا ال��م��زده��ي أي��ه��ا
��د؟ ت��ت��وجَّ أال ال��ذك��رى ودع��ت��ك ب��ه��ج��ر ال��ح��ب��ي��ب راع��ك وإذا
ي��ك��م��د ال��م��ص��ي��ب��ة ح��ال��ة وف��ي ل��ل��ن��ع��م��ى وج��ه��ك ي��ه��ش م��ث��ل��ي أن��ت
س��ؤدد! ون��وح��ك ، ذلٌّ وب��ك��ائ��ي ش��ه��د ودم��ع��ك ، َخ��لٌّ أدم��وع��ي
ال��خ��رد ال��آلل��ي واب��ت��س��ام��ات��ك ف��ي��ه ريَّ ال ال��س��راب واب��ت��س��ام��ي
أرم��د وط��رف��ك ب��ه ط��رف��ي ح��ار ك��ل��ي��ن��ا يُ��ظ��لٌّ واح��د َف��َل��ٌك
ال��م��وطَّ��د وال��ب��ن��اء ال��ك��وخ وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا يُ��ط��لُّ واح��د ق��م��ر
أس��ود ال��ك��وخ ك��وة م��ن أراه ال إن��ي ل��ع��ي��ن��ي��ك م��ش��رًق��ا ي��ك��ن إن
ت��ت��وق��د وح��ي��ن��م��ا ت��خ��ف��ى ح��ي��ن أراه��ا ت��راه��ا ال��ت��ي ال��ن��ج��وم
أب��ع��د ل��س��ُت خ��ص��اص��ت��ي م��ع وأن��ا إل��ي��ه��ا — غ��ن��اك ع��ل��ى — أدن��ى ل��س��َت
وال��ص��د ال��ت��ي��ه ص��اح��ب��ي ي��ا ف��ل��م��اذا وإل��ي��ه ال��ث��رى م��ن م��ث��ل��ي أن��ت

أبوللو ومدرسة مطران

التقليدية املدرسة يهاجمون املهجريون وكان الديوان، جماعة فيه كان الذي الوقت ويف
يف يجدِّد كبري شاعٌر ثمة كان صاخبة عنيفة دعوًة التجديد إىل ويدعون الهجوم أعنف
خليل الشاعر وهو التجديد، لهذا العملية الدعوة حاملة الجديدة روائعه ويقدِّم صمت،
التي الوجدانيات كتب كما الرائعة، والدرامية القصصية املطوَّالت كتب الذي مطران
بمكس مريض وهو ١٩٠٢ سنة كتبها التي «املساء» قصيدة يف لها جميًال مثًال رأينا
التي الوجدانية إىل التقليدية ية الحسِّ من فيها الوصف أحال كيف رأينا وقد اإلسكندرية،
من يجعل مما به؛ وحلَّت بها حلَّ وكأنه معها ويتجاوب بالطبيعة، الشاعر فيها يمتزج

الحديث. العربي شعرنا يف الوجداني الوصف رائد مطران

83



الشعر فن

قد أنه الفجر» «أنداء األول ديوانه منذ شادي أبو زكي أحمد الشاعر أعلن ولقد
يف تأسست التي أبوللو جماعة كبار من عدد نفسه االعرتاف أعلن كما مطران، عىل تتلمذ
١٩٣٤ سنة آخر حتى تصدر ظلت التي الخالدة الشعرية مجلتها وأصدرت ١٩٣٢ سنة
إبراهيم الدكتور الكبري الوجداني الشاعر ومنهم ونقده، الجديد الشعر نرش يف متخصصة

رفاقه. وأصابت أصابته التي املطرانية» «الحمى عن مرة غري تحدَّث الذي ناجي،
شعرية فلسفٍة ذات مدرسة تكوِّن أنها تدَِّع لم أبوللو جماعة أن من الرغم وعىل
جيد، شعٍر لكل مجلتها وصدر صدرها تفسح أنها العكس عىل أعلنت بل دة، محدَّ
أعضائها كبار اختالف رغم الخالص الوجداني بالطابع تميَّزت قد مجموعها يف فإنها
غرام قصيدة ناجي شعر من جعل الذي الخالف وهو النفيس، املزاج يف بيِّنًا اختالًفا
سيمفونيًة محمود عىل شعر ومن عارمة، نفسيًة ثورًة الشابي القاسم أبي شعر ومن
الحياة يف متصًال انطوائيٍّا تأمًال الصرييف كامل حسن شعر ومن بالحياة، مبتهجة مرحًة
الذابلة» «نارنجته إىل الحياة صخب من عاطفيٍّا هروبًا الهمرشي شعر ومن وحقائقها،
الوجدان شعر من ضخمة بثروة املعارص العربي شعرنا فأغنوا األعراف»، «قمة إىل أو
والقائل: و«األطالل» «العودة» صاحب ناجي من امتداًدا األلوان املتعدد النغمات املتفاوت

ن��ه��ار وخ��ان ل��ي��ل ��ن��ا ع��قَّ ك��م م��س��ي��ئ��ة وه��ي األق��دار ت��ت��ع��اق��ب
اس��ت��غ��ف��ار ن��س��ي��م��ه ه��م��س وك��أن خ��ط��ي��ئ��ة ال��ف��ض��اء ه��ذا وك��أن��م��ا

النفس أسلم حتى العضال واملرض األقدار يغالب ظل الذي الشابي القاسم أبي إىل
«نشيد قصيدة من قوله مثل يف ها نحسَّ أن نستطيع عاتية، صلبٍة ثوريٍة روٍح يف األخري

بروميثيوس»: غنى هكذا أو الجبار

ال��ش��م��اءِ ال��ق��م��ة ف��وق ك��ال��نَّ��س��ر واإلع��ي��اءِ ال��داء رغ��م س��أع��ي��ش
واألن��واءِ واألم��ط��ار ��ْح��ب ب��ال��سُّ ه��ازئً��ا ال��م��ض��ي��ئ��ة ال��ش��م��س إل��ى أرن��و
ال��س��وداءِ ال��ه��وَّة ق��رار ف��ي م��ا أرى وال ال��ك��ئ��ي��ب ال��ظ��ل أل��م��ح ال
ال��ش��ع��راءِ ط��ب��ي��ع��ة وت��ل��ك غ��ِرًدا ح��ال��ًم��ا ال��م��ش��اع��ر دن��ي��ا ف��ي وأس��ي��ر
إن��ش��ائ��ي ف��ي ال��ك��ون روح وأُذي��ب ووح��ي��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��م��وس��ي��ق��ى أش��دو
األص��داءِ م��يَّ��ت ب��ق��ل��ب��ي ي��ح��ي��ي ال��ذي اإلل��ه��ي ل��ل��ص��وت وأص��ي��خ
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ب��الءِ ب��ك��ل آم��ال��ي ح��رب ع��ن ي��ن��ث��ن��ي ال ال��ذي ل��ل��ق��در وأق��ول
األرزاءِ وع��واص��ف األس��ى م��وج دم��ي ف��ي ��ج ال��م��ؤجَّ ال��ل��ه��َب ي��ط��ف��ئ ال
��اءِ ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رة م��ث��ل س��ي��ك��ون ف��إن��ه اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��ؤادي ف��اص��دم
وال��ض��ع��ف��اءِ األط��ف��ال وض��راع��ة وال��ب��ك��ا ال��ذل��ي��ل��ة ال��ش��ك��وى ي��ع��رف ال
ال��ن��ائ��ي ال��ج��م��ي��ل ل��ل��ف��ج��ر … ل��ل��ف��ج��ر دائ��ًم��ا ي��رن��و ك��ال��ج��ب��ار وي��ع��ي��ش

املواطن ترى فأصبحت كلها العربية األمة ضمري يف الثائرة الشابي روح رست وقد
قوله: يردد قطر كل يف العربي

ال��ق��در ي��س��ت��ج��ي��ب أن ب��د ف��ال ة ال��ح��ي��ا أراد ي��وًم��ا ال��ش��ع��ب إذا
ي��ن��ك��س��ر أن ل��ل��ق��ي��د ب��د وال ي��ن��ج��ل��ي أن ل��ل��ي��ل ب��د وال

التائه» «املالح دواوينه يف املبتهجة الباسمة طه محمود عىل نغمات جوار إىل ذلك وكل
وغرب». و«رشق العائد»، و«الشوق وخمر»، و«زهر التائه»، املالح و«عودة

مقدمتها ويف النفوس يف البهجة تنرش التي قصائده من عدًدا مغنينا من عدد ردَّد وقد
«الجندول»: أغنية

ال��خ��ي��اِل ح��ل��م ي��ا ال��ب��ح��ر ع��روس ي��ا ال��م��ج��ال��ِي ه��ات��ي��ك ع��ي��ن��يَّ م��ن أي��ن

الجماعي الوجدان مدرسة

الكربى الوطنية بثورتنا وإذا موجه، يعلو الثوري باملد فإذا حثيثة، بخطوات الزمن وسار
يف الفردي الوجدان فيأخذ االجتماعية، والثورة السياسية الثورة بني ١٩٥٢ سنة يف تجمع
وحينًا الواقعي، بالوجدان حينًا نسميه الذي الجماعي الوجدان أمام فشيئًا شيئًا التقهقر
الوجدان شعر الخالص الفردي الوجدان شعر جوار إىل فيظهر االشرتاكي، بالوجدان آخر
ومضمونها العربية القصيدة صورة يف يُجدِّد أخذ كيف رأينا أن سبق الذي الجماعي
متماسكة، متصلًة موسيقيًة وحدًة كلها القصيدة من ليجعل البيت وحدة من فيتحرَّر
موضوعات منها ليتخذ القصرية والدراما املوضوعية األقصوصة إىل كثرية أحياٍن يف ويلجأ

لقصائده.
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