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ا التنــــوع والثــــراء يف مــــأوهل: ، أمــــران اثنــــاناحلــــديث ال خيفــــى علــــى الــــدارس حلركــــة الشــــعر العــــريب

راض وأساليب الصناعة، وثانيهما ذلكم التناغم اجلديل بينه وبـني بيئتـه مبختلـف أبعادهـا؛ لكـن سـرعان األغ

مــا تــأثر ذلكــم التنــاغم أثنــاء حركــة التجديــد الــيت خــاض غمارهــا جيــل الــرواد، ذلــك أن تلكــم احلركــة هــزَّت  

آفـاق جديـدة للشـعرية،  فقد انـَْفَتحـتكيان القصيدة العربية شكال ومضمونا،  فأما على مستوى الشكل، 

جـــل  قــاد االنزيـــاح املتســارع التجربــة إىل مـــأزق اســتبعاد  .وأمــا علــى مســـتوى املعــاين، فثمــة مكمـــن الصــدع

املعيـار القيمـي مبعيـار مجـايل غـري مكـرتث بـاملعىن ؟ وهـل  فكان التساؤل عن سبب استبدل الشـاعر  املعايري،

   من املعيارين ؟ يٍّ ألكان ميكن التجديد دون إمهال 

الوصــــفي واالستقصــــاء تــــارة، وتأويــــل بعــــض كــــان مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة املســــتعينة بــــاملنهج 

تفســري االشــكال بتــأثري تنــوع املعطــى الثقــايف يف ســلم تصــريف القــول الشــعري، وأن  .الشــواهد تــارة أخــرى

 .شعرية ضمن ثنائية اجلمايل واملعريف معا ما بعد الرواد سيقود التجربة إىلجيل 

  .مجايل –شعرية   -تأويل  -انزياح  -تناغم   -حديث : مفتاح الكلمات ال

Abstract :  
       Any researcher of the modern Arabic poetry movement will consider 
two points: the first is the variety and richness or aims and styles of the art; 
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the second is the dialectic  harmony between poetry and its context with all 
its different dimensions. However, this harmony had been influenced during 
the project of innovation by the pioneers, because this project had its impact 
on the structure and the content of Arabic poem. On the level of structure 
new perspectives were opened for poetics. The deviation was in the meaning 
level. The fast shifting leads the experience to the embarrassment of 
neglecting all norms. Thus, the problem is why had the poet changed the 
norm of value by an aesthetic one that does not care about meaning? Was 
innovation possible without neglecting both norms? This research is mainly  
descriptive  This study resulted in explaining the issue by a varying  
influence of  cultural elements within poems; and that post pioneer 
generation will lead the experience to a new poetics that will combine both 
aesthetic and epistemological norms.  
Keywords: Modern,  Harmony, Shift, Interpretation, Poetics, Aesthetic. 

  
  انزياح عن معيار أم صناعة معيار؟ .1

الشـعر حيـاة قوامهـا كـل االحتمـاالت الـيت أقصـاها الواقـع، والقصـيدة عـامل ذهـين وروحـي 

يف عــامل اللغــة؛ تفقــد كــل اإلكراهــات ســطو�ا علــى اإلنســان، . مفتــوح علــى حــواف املــدى وأطرافــه

ك مــا عجــز  عنــه يف ذلــك أن عــامل اخليــال، فضــاء املمكنــات، فيــه يكــون الشــاعر مــن يشــاء فيمتلــ

ال تنحصـر متعـة القصـيدة العربيـة يف .  واقعه، إنه اختزال للماضي وتقريب لآلت ومتدُّد يف احلاضر

كو�ا ملُء فراٍغ أَو اسرتجاُع ذاكرة منسيٍَّة، إ�ا متنحك شعورا بامتدادك حنو املاضي يف حلظتـك مبـا 

يصـدر عـن نفسـه، ينحتهـا ويرفعهــا جيعلـك يف اسـتقامة واحـدة مـع مسـتقبلك، كـان الشــاعر العـريب 

علـــى هـــدي اجلماعـــة ودأ�ـــا يف توصـــيف الرجولـــة علـــى مقـــادير الكـــرم والفروســـية والشـــهامة والنبـــل 

حــىت إذا ! والصـدق والشـجاعة والعفـة والـذَّود عـن احلمـى، كانـت تلـك معـايريهم  وال معـايري غريهـا

، أضـاف أبعـادا جديـدة يف وعـي جاء اإلسالم، أعاد توجيه اإلحداثيات مبا يستجيب خلرب السـماء

اإلنسـان، أراه حقيقَتــُه يف هــذا الكــون وعلّـة خلقــه ومصــريه بعــد املـوت،  صــار حلياتــه معــًىن وهــدفًا، 

  .فاختذها القول الشعري معايَري إىل معايريه القدمية

عود على بدء؛ الشعر صورة عن يوميات الشعوب، صورة من أخفض بؤرة يف الالشعور 

الشـعور، حييـل الفـرد علـى اجلماعـة مبـا تـُْلهمـه إيـاه ضـمن املعـايري  السـابقة، وللُّغـة  إىل أبرز نقطة يف

على تنوع مستويا�ا، إبقاء اخليال مطلقا يف صناعة األشكال على قدر ثراء اخللفيات والـرؤى الـيت 
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ينهض عليها الفضاء النَّصي، صورة  تنتج عن ارتصاص معايري  السُّنن اللغـوي مـع معـايري صـنوف 

أن : الفكر واملعرفـة سـواء بسـواء، مرتاكمـًة كانـت أم مكتسـبة، ضـمن منطـق متجـانس، مـن وظائفـه

يكفل التطور والتجديد واالكتشاف يف جمايل الفكر واللغة كليهما، دومنا نفي أو استبعاد ألحدمها 

ْبتدعة ومناذجه. اآلخر
ُ
ا العليا يف ظل ذلكم املنطق ميثاقًا للنقد يف منطقته الوسطى بني األشكال امل

وكان االنزياح يف ماهية تلكـم املعـايري  علـى قـدر جريـان . سلم املعايري مبا يضمن التجديد والتطوير

التجــــاوز يف األعمــــال األدبيــــة هــــو موضــــوع "ســــنة حتــــوُّل املعرفــــة يف مســــلما�ا ويقينيَّا�ــــا، وأصــــبح 

حق يلـي بعضـها بعضـا، قـد ، انزياح بدا كمن يرمي حجرة يف املاء، فتتشكل دوائر وتتال"1الشعرية

تكون يف مرمى بصر البعض فيدركها، كما قد يقع البعض اآلخر داخل حميطهـا، فتكـون أكـرب مـن 

  . أن يعيها

بــدأ االنزيــاح تـــدرجييا يف القصــيدة العربيــة؛  تغيـــري يف رُتــب عناصــر اجلملـــة، مث مــا انفـــك 

دات واألعـراف والتقاليـد ومـا يتمادى، من خروج إىل خـروج عـن معـايري الكـالم وُسـنن اللغـة؛ فالعـا

حـــاد تصـــريف القـــول الشـــعري عـــن . تأسَّـــس عليـــه وعـــي اجلماعـــات بوجودهـــا، وصـــوال إىل املقـــدس

   يقول أدونيس منوذجه األعلى إىل معيار جديد،

    ها غزال التاريخ يفتح احشائي، نهر العبيد 

    يهدر، لم يبق نبي إالّ تصعلك، لم يبق إله

    يخ يموت هاتوا فؤوسكم نحمل اهللا كش

    نفتح للشمس طريقاً غير المآذن، للطفل كتاباً غير المالئك 

  :2مللحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسك

�ايــة الــدين والشــرائع، خاصــة وان   إىل »حنمــل اهللا كشــيخ ميــوت« تشــري داللــة امللفــوظ 

ر مســبق جــاهز، ال ، إنــه يصــدر عــن فكــ»نفــتح للشــمس طريقــا غــري املــآذن«القصــد يعضــده عبــارة 

قصـــيدة  عـــن حالـــة شـــعورية أو نفســـية، موقـــف يـــرى التنـــوير والعصـــرنة واحلداثـــة، يف معارضـــة القـــيم

، ومعــًىن متحــرُك املركــز  تــارة بــني . منصــرفة إىل النثــر شــكٌل نســيُجُه أْضــُرب مــن أجنــاس القــول شــىتَّ

داخل إىل اخلـارج، خــريَّ الـذات واجلماعـة والــنُّظم واملعتقـدات، وتــارة أخـرى، وعـي أنطولــوجي مـن الــ

تغـّريت صـورة األدب "املعايري بني االصطفاف يف نسقه أو هو االستبعاد يف غري ما موقف، بعدما 

تغّريا جذريا، وأعيد الّنظر يف الّرتاث العريب كّله واّتسعت أبعاد الـّتجربة اإلنسانية واكتشف اإلنسان 
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ـــدا يَـــة التجديـــد أن تكـــون  ".3اكتشـــافا جدي يف اســـتقالل كـــل عصـــر بوســـيلته الـــيت متيـِّـــزُه لعـــلَّ حجِّ

وُجتنُِّسه، لتكون للقصيدة اجلديدة ذريعة االستجابة لظروفها الزمانية واملكانية، فتندفع تـَُهـيمن علـى 

لكن، ومهما كانـت حجيَّـة التجديـد، يظـُل الشـعر شـعورا؛ ُعْمُقـه غـائر . احلاضر واآلت وفق أُطرها

ُهـــه، قـــدرة آدائيَّـــة قِـــوام فاعليهـــا َغـــْور تارخييَّـــة العالقـــة بـــني صـــوت الشـــكل : اجلماعـــة وتصـــورا�ا، وُكنـْ

واملعىن مًعا، فإن كان من الشعر القدمي َلَما هو بياٌن وسحٌر وحكمٌة، فـإن مـن الشـعر احلـديث َلَمـا 

حلَّــق مــن أفــق إىل أفــق، مــن مــدار إىل مــدار، أظهــر احلاضــر تــارة، كأنــه مــاٍض وىلَّ والكتابــة تــذَّكر، 

  . خرى، كأنه مستقبل آٍت والكتابة تبصروتارة أ

اإلبـــداع والتجديـــد والتغـــريُّ يف النـــاس فطـــرة جمبولـــون عليهـــا مـــا َحَيـــوا، ال ثابـــت إال الّتغـــري 

ضمن زاوية فن الفهم، أين يكون وعـي النقـد هـو عينـه وعـي الكتابـة، فيقـوم الفهـم علـى اعتبـارات 

تقام مـع املعيـار الـذي حيكـم مرجعيـات التمركـز السياق والنسق معا، مبا جيعل التأويل ممكنـا، مـا اسـ

الــواعي مبختلــف روافــده مــع بيئــة الــنص الفكريــة، فـَيَـْعــُرب ســلوكا أو معرفــة إىل الرصــيد املشــرتك؛ فــإن 

عارض املضمون إحدى املسلمات اليقينية، يكون غري ممكن الركون إليه، مهما حـاول تربيـر فرادتـه 

وقايــة مــن حصــر الفهــم يف التطبيقــات اإلجرائيــة . جــوهرا أو مجاليتــه، لــذلك يكــون التأويــل بوصــفه

على مستوى الشـكل دون املضـمون، لِـَئالَّ ينصـرف عـن تفسـري حمتـوى القـول ضـمن مرجعياتـه، إىل 

مبــا يْقصــر صــفة التجنــيس أو مــواطن اجلمــال ضــمن مســتويات . تفســري آليــات اشــتغاله عــْرب شــكله

  .ِحيَّل اللغة

القصـيدة العربيـة بـني شـكليها القـدمي واجلديـد يف بعـض  إن االستبعاد ال خيفى يف رحاب

. حيــث باتــت معــايري كــل نــوع تــرى يف اآلخــر جــوهرا مناهضــا للعقــل واملنطــق! التجــارب املعاصــرة

تتفقــان علــى أنــه مــن املعــايري مــا يــرتبط بالــدين والقــيم، يظــل ثابتــا، ومنهــا مــا هــو وقــف علــى فطــرة 

  :، يقول أمل دنقلال جدال على بديهة اخلصوصية فيهالتطور مبا يستجيب للعصر، وهذا ِممَّا 

 حاربُت في حربهما

 ُمتَّهما.. وعندما رأيُت كالً منهما

 خلعُت كالً منهما

 ..والبيعة الرأيكي يسترد المؤمنون 

 4 !الخدعةلكنهم لم يدركوا 
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يستدعي الشاعر يف هذا املقطع فتنة مقتل اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا، واالقتتـال 

الذي دار بـني املسـلمني حـول تسـبيق االقتصـاص مـن قتلتـه، أم مبايعـة خليفـة وهـو مـن يقـتص مـن 

القتلة، فكان أن انقسـم املسـلمون فريـق مـع علـي رضـي اهللا عنـه يـرى تسـبيق املبايعـة وآخـر احتشـد 

و خلف معاوية رضي اهللا عنه يقول بأسبقية معاقبة القتلة، وإْذ ذاك مل يكن اخلالف حول اخلالفة أ

اليت كانت بسبب  قصة التحكيم اليت أنـاب *" اخلدعة"الزعامة؛ لكن أمل دنقل يشري إليها بلفظ 

فيها علٌي رضي اهللا عنه أبا موسى األشعري، وأناب معاوية رضي اهللا عنه عمرو بن العاص، وقصة 

يف القول، ضعيف الرأي خمدوعاً  اأن أبا موسى كان أبلهاخلدعة يرفضها كثري من الرواة كو�ا تعين 

صـلى اهللا   النـيب، فلـو صـح ذلـك أكـان وأن ابن العاص كان ذا دهاء حـىت ضـربت األمثـال بدهائـه

ومعاوية عمرو لوصم اليمن؟ مث إن قصة التحكيم واملكيدة يف حد ذا�ا على  يستعمله  عليه وسلم

م ينفـرون باخليانة والكذب والغدر وهي من صفات األشرار من بين آدم، وكان العرب يف جـاهليته

 كيف وهم على االسالم؟   منها أشد النفور وال قيمة ملن اتصف بواحدة منها عندهم

ــــه، ال يســــتجيب ســــياق القصــــيدة هلــــذ احلادثــــة كو�ــــا ال تســــتقيم معــــادال موضــــوعيا  ومــــع هــــذا كل

لالستدالل على الصـراع العـريب اليهـودي علـى أرض فلسـطني مـن جهـة، كمـا أ�ـا ال تسـتجيب لـو 

مة التحرير اليت تنوب على الشعب الفلسـطيين وهيئـة األمـم املتحـدة يف احنيازهـا أسقطت على منظ

لليهـود مــن جهــة أخــرى؛  إال إذا اُعتـربت املنظمتــان منحازتــان لليهــود، وهـذا تأويــل ال يتقبلــه عقــل 

ينصرف البحـث مـن املعيـار الـذي أنـتج القصـيدة إىل فهـم  ويكذبه واقع الصراع املرير على األرض،

نفسها، فهما قائما على حتمية التأسيس الواعي لآلثار الفنية عرب إجيـاد ظـالل هلـان متتـد القصيدة 

يف أعماق الوعي مثبتة على معايري ال ميكن للقارئ جتاهلها، معايري ال �تلك مع التارخيي وال متيع 

أخرا يف يف خصوصــيَّة اجلغــرايف، ألنــه مهمــا كــان التــارخيي حمايــدا، فإنــه ال ينفــك عــن كونــه وعيــا متــ

ختـوم الــذاكرة مبــا جيعلهــا مســؤولة أمــام احلاضــر الــذي قـد ُحيمِّلهــا تشــوهاته اآلنيــة، كمــا قــد جيــد هــذا 

احلاضر يف جزء منه، ما خيالفه الرؤيا فيحكم للتارخيي مبا يعين زحزحة زاوية احلاضر مبا يستقيم مـع 

  .  املاضي

 بعــٍض مــن جتــارب الشــعر مــا تــزال الدراســات حتــاول فهــم طبيعــة االنزيــاح ومســتوياته يف

قــد كــان االنزيــاح يف بدايتــه عــن بعــض املعــايري؛ لكــن ســرعان مــا جتلــى . العــريب احلــديث واملعاصــر

توســعت الدراســات وتنوعــت وختصصــت، ظلــت تعيــد . انزياحــا يف املعــايري نفســها، أو هكــذا بــدا
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 جديــدا مفاجئــا، صــياغة الســؤال تلــو الســؤال بعــدما قــدَّمت القصــيدة احلديثــة بعــض جتار�ــا، فهمــا

  :يقول معني بسيسو

  لعب العصفور

  لعبته الكبرى

  ))في ستة أيام((خلق الوردة، صورها، 

  ))السابع نام((في اليوم 

  5تعب العصفور من الخلق، من التصوير، فنام

املــــألوف يف نظرتــــه لإلنســــان والكــــون والعــــامل واحليــــاة والــــدين والــــرتاث  الشــــاعر خــــالف 

إىل طبيعة املعايري اليت أنتجته  ة مضمونهج عنه انتقال اجلدل من طبيعنتخالف واملقدس واملدنس، 

، ذلـك أن كيفية فهمهاو طبيعة األسس اليت تـُبـَْىن عليها يقينية املعايري وثبا�ا  إىل مث. يف مرحلة أوىل

، الــذي رمزيــة العصــفور يف هــذا املقطــع تقودنــا رأســا إىل إلــه التــوراة يهــوه املــذكور يف ســفر التكــوين

  �ى اخللق يف ستة أيام مث اسرتاح يف اليوم السابعأ

  . بين وعي الكتابة ووعي النقد .2

إن احلداثــة الــيت هــزت كيــان الشــعر العــريب، إمنــا كانــت مــن بعــض أقطا�ــا، جتــارٌب وقــف 

فيهــا الشــاعر العــريب متــأمال ماضــي أمــة، معيــدا فهمــه مــن منظــور أنطولــوجي مبــا يتناســب وممارســته 

 ســـياٍق ختتمـــر معاملـــة حتـــت ســـنا الظـــروف االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية الوجوديـــة الراهنـــة يف

والدينية، دون أن يكون له تصوٌر مسبق ملسار حركة التحديث، يأخـذ بعـني االعتبـار ضـغط تلكـم 

الظروف، والطبيعة العقلية والنفسية للمجتمعات الشرقية؛ بل قلَّد الغرب يف منط تنضيده ألساليب 

إن األوربيني، قد عاشوا فرتة ظلمات امتدت على مدار مثانية قرون، نال منهم البؤس تفكريه؛ أال و 

وأ�كتهم احلروب وأبقتهم قبضة الكنيسة ردحا من الزمن طويل، بني فكي أنياب التخلف واخلرافة 

  . والوهم، فكان من الطبيعي أن يثوروا ضدها، أما ماضيهم الفكري، فليس فيه ما َيُسر

وضـع العقـل الغـريب : الرُّواد إىل أمرين اثنـني وهـو يقلـد الغـرب، أول األمـرينمل ينتبه جيل 

جيعل من نفسه معيار املعايري كلها، وله أن ينزاح : ذاته مركزا للمعرفة، يصدر منها وإليها ُحييل، أي

عنهــا مبــا شــاء، بينمــا العقــل الشــرقي، كثــري مــن مصــادر معرفتــه الــيت يتأســس عليهــا وعيــه بوجــوده، 

فـــيكمن يف : أمــا ثـــاين األمـــرين. ز يف الـــدين مبـــا مينـــع االنزيــاح يف املعتقـــد وحيصـــره يف املمارســـةتتمركــ
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تفكيك العقل الغريب امليتافيزيقا باعتبارها مركزا للوعي، ليعيد التمركز حول العقل، فكان أن تغريت 

شـفرة تعـربِّ : يصورة األساطري من كو�ا تعكس مرحلة البداوة واخلرافة، إىل بنية يف نسـق شـامل، أ

عن مستوى عاٍل مـن الـذكاء، قابلـه الـرواد بتفكيـك قـائم علـى إعـادة املركـزة مـن الـوحي إىل العقـل، 

  .ومن الصوت إىل احلرف، فكان املوقف املفاجئ الذي ذكرنا آنفا، من الرتاث وباقي روافد املعرفة

لعقـل والكتابـة ال الـوحي نبش فريق من شعراء احلداثـة الـرتاث العـريب قـراءة وتـأويال وفـق مركـز ا

واملشــافهة، مث صــاغوا الشــكل اجلديــد للحاضــر وجــوهره، وفــق صــورة فهمهــم ومنطــوق تــأويلهم، ال 

جنـــوح القصـــيدة إىل الغمـــوض : وفـــق معـــايريه الـــيت أوجدتـــه؛ مـــا ترتَّـــب عنـــه يف كثـــري مـــن التجـــارب

ي علـى كثـري مـن القـيم املعـربة واإلغراق يف الرَّمزية والسـريالية مبـا يشـبه اهلـذيان، لينفـتح الـنص الشـعر 

  :يقول سعدي يوسفعن اعتقادات وثنية أو فكرية ال تنضبط ملعايري ثقافة البيئة العربية، 

  عندما في األعمال: الجوقة

  لك تكن زرقة أو سماء

  عندما في الدواني

  لم تكن لمسة األرض

  كان العماء

  العماء

  العماء

  لم يكن غير ماء،

  تهويلة من ضباب وماء  غير

  لم تكن غر تلك اآللهة

  التي هي ماء ضباب

  وماء ضباب

  وماء وماء وماء

  ولكنا قد ولدنا: أحد األنوناكي

  كيف تولد اآللهة: ثاني

  من عماء؟
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  كيف يغدو الفضاء: ثالث

  صفة؟

  كيف جئنا لنكسن هذي السماء؟: رابع

...  

  نحن لم نأت من غيمة

  نحن أصل،

  وفصل، ونحن النماء

  نحن آلهة الكون

  6فيه واالنتهاء أول من

مهما استفاض التأويل لدرأ التعارض بني املنطق املعياري الذي حيكم البيئـة الثقافيـة للحاضـنة 

عبثيـة دون معـىن يُـربر وجودهـا،  الفكرية، والداللـة املسـتحدثة، لـن يكـون األمـر أكثـر مـن إيغـال يف

إىل االســتدعاء  ليتحــولتــه، الرتاثــي علــى شــكله الــراهن بُرمَّ  للمــوروث ااألمــر أحيانــا رفضــ يبــدوبلــه، 

أْوهى جتربة فردية، أخذت أوجها وأشكاال متعددة، تشرتك يف حتوُِّهلا إىل موقف و  ترف فكري  جمرد

القــراءة هــدما وبنــاًء، هــدم املعــاين القدميــة ومــا يلحــق �ــا مــن  مــا جيعــل، قــدرة التأويــل علــى عقلنتــه

. يـدة بـالتجوز إىل قصـديات مسـتحدثةمفاهيم وتصورات بوصفها رموزا خادعة، وبناء ألخـرى جد

غـري مـا  حيث حتولت الشعرية إىل الشكل والفضاء والتطريز على حساب قـيم املعـىن، وتبعهـا النقـد

، فتنــازل عــن وظيفــة حكــم القيمــة إىل قيــاس الشــكل، فكــان الطــرح احملايــث للمعمــار منعطفــا مــرة

  .يقينيا�ا املثبتة إىلتأويليا مل يقف عند زحزحة معايري النقد فحسب؛ بل متادى 

 .الخطاب الشعري .3

ال نـــــــــزعم يف هـــــــــذا البحـــــــــث اإلحاطـــــــــة مبفهـــــــــوم اخلطـــــــــاب وتتبـــــــــع جـــــــــذوره وتشـــــــــعبا�ا 

االبستمولوجية، وال آليات اشتغاله؛ إمنا مهنا الوقوف على اخلطـاب الشـعري يف األدب العـريب منـذ 

جـة يصـعب معهــا ظهـور القصـيدة اجلديـدة مـع جيـل الـرواد، ذلــك أن مفهـوم اخلطـاب يتسـع إىل در 

احلصـــر، بســـبب اســـتيعابه ملختلـــف فنـــون القـــول والـــتلفظ يف وضـــعيات اتصـــالية خمتلفـــة؛ إْذ ومهمـــا 

حاولنــا قصــر الكــالم علــى اخلطــاب الشــعري، فإنــه يتعــذر إقصــاء اخلطابــات األخــرى كو�ــا تتضــافر 

ضـــغط مجيعـــا يف تشـــكيل بنيتـــه الدالليـــة، ممـــا يرتتـــب عنـــه صـــعوبة الفصـــل بـــني املضـــمون الشـــعري و 
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إحاالتـــه بـــني التحيـــني والتعيـــني يف تشـــابك عالقا�ـــا الداخليـــة واخلارجيـــة مـــن جهـــة، وبـــني الشـــكل 

األديب اآلخــذ يف االنفتــاح علــى أجنــاس الكتابــة مــن جهــة أخــرى، فيتعــَذر الفصــل بعــدما تالشــت 

  .احلدود الفاصلة بني أْصُرب القول

السياب ونازك املالئكة ويوسف بدأ التحول يف �اية النصف األول من القرن العشرين مع 

ــعري مبــا مينحــه  اخلــال وأدونــيس وغــريهم مــن كوكبــة الــرواد، لقــد أعــادوا صــياغة معــامل اخلطــاب الشِّ

انــدفع الّشــاعر املعاصــر ُجيــدِّد طــرق تعبــريه وأدواتــه . القــدرة علــى اســتيعاب جتــارب العصــر اجلديــدة

العربيـة مـن قبـل، فكـان التجديـد مبـا يعـادل الفّنية؛ بله، استحدث طرقا وآلياٍت مل تألفها القصـيدة 

حتّوال حقيقيا عن املسـار املـألوف والّتقاليـد املتداولـة يف شـكل التعبـري الفـين وأسـاليبه، سـواء أكانـت 

 . هذه األدوات يف اللغة واألساليب الّتعبريية املختلفة، أم كانت يف بناء الشكل ومضمونه الفكري

ية اخلمسينات مع ذيوع قصيدة النثر، مبثابة إعالٍن عن كان تزامن تأسيس جملة شعر يف �ا

منعطٍف جديد متباين عن  إرث القصيدة العمودية، فكان أن بدأ االختالف على مستوى الصور 

الواقعيــة احليَّــة املســتمدة مــن التجربــة اليوميــة للشــاعر، والــيت كانــت يف حقيقتهــا تعبــريا عــن مواقــف 

يـة،  مث ُأْخِضــع البنـاء الشــعري ملنـاخ تلكـم التجربــة بـدال مــن ورؤى أكثـر منهـا تصــويرا ألحـداث يوم

سنن تصـريف القـول الشـعري املتـوارث عـن القـدماء، فكـان البحـث عـن مسـاحة مفتوحـة للبـوح مبـا 

الفكـري والروحـي بنزعـة وكـان االنفتـاح علـى الـرتاث يف موقـف انتقـادي للمـوروث  يكابده الشـاعر،

متــــاهى الشــــعراء مــــع احلضــــارة الغربيــــة وقّيمهــــا الفكريــــة تصــــادمية يف بعــــض أوجهــــه؛ خاصــــة بعــــدما 

والروُّحية، مستأنسني يف ذلك بتجارب نظرائهم األوروبيني، فصار للشعرية مفهوما جديدا، وأصبح 

، باعتبـار بنيـة  اخلطـاب الشـعري تسـتلزم لغــة "7التجـاوز يف األعمـال األدبيـة هـو موضـوع الشــعرية"

  .ط النفسي والعقلي والروحي بني الدوال ومدلوال�اذات كثافة خاصة، تكسر قيود الرتاب

مل تعد احلداثة خروجا على البناء املعماري  املوروث للقصيدة علـى مسـتوى اللغـة والصـورة 

وااليقـــاع والـــوزن، إمنـــا غـــدت كشـــفا ال شـــبيه لـــه مـــن قبـــل، غـــدت موقفـــا رافضـــا للصـــورة التقليديـــة 

ة للعـامل والوجـود، فخرجـت مـن التفسـري العبـاري للموروث، مستهدفة بنـاء منوذجهـا ورؤيتهـا اخلاصـ

شــيَّد علــى عالئــق قوامهــا 
ُ
القــائم علــى عالئــق اعتباطيــة بــني الــدال ومدلولــه، إىل التأويــل اإلشــاري امل

تراسل احلواس، ولكي ال تفقد اللغة الشعرية باقي وظائفها، رُِبطت الطبيعة الرمزية االشارية للكلمة 

  :يشيقول درو  بالتجربة اجلمالية،
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  لغتي على الدهر العدو، على سالالتي،

  وعلى زوال ال يزول, على أبي, على

  .عصا سحري. هذه لغتي ومعجزتي

  ,وهويتي األولى, حدائق بابلي ومسلتي

  ومعدني الصقيل

  ,ومقدس العربي في الصحراء

  يعبد ما يسيل

  ,من القوافي كالنجوم على عباءته

  .8ويعبد ما يقول

بة وجوديـة يشـكلها الفنـان، تصـري حقيقـة قابلـة للتلقـي مـع حتـول قد يكون العمل الفين جتر 

النص إىل وسيط بـني املبـدع واملتلقـي؛ لكـن اسـتقالل تلكـم التجربـة بشـكلها أو بتشـكيلها ملنظومـة 

القــــيم واملعــــارف واملعــــايري علــــى غــــري ومنطلقا�ــــا، ســــيؤدي يف النهايــــة إىل غرابــــة املعــــىن وغموضــــه، 

إىل إشــارة وذلــك بــأن تتخلــى عــن شــطرها اآلخــر، "تتحــول اللغــة ما بعــد واستعصــائه علــى التأويــل

التصــور الــذهين هلــا، وحتــتفظ جبانبهــا الصــويت، وهــذا مــا يضــمن هلــا حريــة احلركــة وحيقــق هلــا انعتاقهــا 

قـد يـؤثِّر الفصـل ". 9وتفريغها من متصورها الذهين الذي كان عالقاً �ا وُميكِّنهـا مـن إحـداث األثـر

واجلانب الصويت للكلمة، على قدر�ا التواصلية، ذلـك أن  الشـعر، شـأنه شـأن  بني التصور الذهين

يكون الشعر "باقي أجناس القول الفين، خطاب يوجهه باث إىل متلقي يف وضعية اتصالية؛ فلكي 

، مبـا جيعـل الشـعرية ضـمن لغـة، "10شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يُوجه إليه

ظائفهــا عــرب تضـــافر جممــوع مكونا�ــا، مرتبطــة الفاعليــة باجلــانبني االتصـــايل تقــوم كــل وظيفــة مــن و 

  : والتصوري ضمن عدة مستويات أمهها

 :اللغة .1.3

تعترب وسيلة ووسيطا، يستخدمها املبدع وسيطا لنقل أفكاره وتصوراته وُرؤاه، ويؤشر الـنصُّ 

ـــرتبط �ـــ ا جـــوهر الّشـــعر حســـب وُجـــوَده عربهـــا، إ�ـــا أهـــم وســـيلة مـــن وســـائل التواصـــل  الفـــين،  ي

اختيـــارات الشـــاعر، فيمتـــزج باخليـــايل الـــواقعي، تصـــري ســـلوكا ينـــتج وحـــدات ينتقـــل عريهـــا اخلطـــاب 

الشعري من كونه نظاما لغويا حييل بيِني�ا وخارجيا، إىل نظام إشاري يتنازل على َمَهمَّة هندسة املعىن 
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ون االنزيــاح مبــا يعــادل حتقيقــا للمتلقــي مبــا جيعــل مــن الشــاعر يتحلــل مــن مســؤولية املقصــدية، فيكــ

 .ملوقف مجايل ناجم عن لعبة اللغة

شــعر ُرواد الشــعر العــريب احلــديث حبــاجتهم املاســة للبحــث عــن لغــة جديــدة، فلــم يتــورع 

بعــض األدبــاء عــن اإلشــارة إىل اْهــرتاِء اللغــة، وأن الكثــري مــن األلفــاظ مل تعــد تســاير روح العصــر، 

ا، ومـن هنـا أوجـدت مسـرية التجديـد علـى مسـتوى اللغـة لنفسـها فأصبح النظـر يف شـأ�ا أمـرًا ٌملحـ

االهتمـام : من بني األشياء اليت يؤكد عليهـا الشـعر احلـديث"عدة مسببات، فهذا السياب يرى أنه 

ولكـن معنـاه . وليس معىن هذا أن الشعراء الُقـدامى، مل يكونـوا حيسـنون اسـتعمال األلفـاظ. باللفظ

ه األوائل إرثا هائال من األلفاظ، اليت رًثت مـن كثـرة مـا تـداولتها أن الشاعر احلديث الذي خلف ل

األلســن واألقــالم، مــا كلــف بــأن يعيــد إليهــا اعتبارهــا، أن خيلــع عليهــا جــدة، ويــنفخ فيهــا مــن روح 

وهلــا كيــان خــاص يســتمد ألوانــه مــن ذلــك . ولكــل لفظــة تــاريخ خيتلــف مــن لغــة إىل لغــة. الشــباب

  :، يقول اثناء مرضه مبستشفى سانت ماري بلندن"11هلاالتاريخ ومن استعمال الشاعر 

  كذاَك انكفأُت أعضُّ الوساد

  وأسلمت للمشرط القارس

  قفاَي المدّمى بال حارس

  -!بغير اختياري طبيبي أراد

  ..مّد المَجّس الطويل… لقد قصّ 

  عاد.. أواه … لقد جّره اآلن 

  والشيء غير انتظار ثقيل

  أال فاخرقوا، يا لصوُص الجدار

  12!هيهات، هيهات، مالي فرارف

باحلركة بَِتْحِيني املعاناة واألمل جـرّاء  مـا يتلقـاه مـن عـالج علـى يـد الطبيـب  املقطعتنبض 

الــذي حيمـــل املشـــرط القاســـي وذلــك عـــرب حشـــد جمموعـــة مـــن األفعــال بصـــــيغة املاضـــي واحـــداً تلـــو 

احلشـد الكبـري مـن األفعـال  وهـذا) انكفأُت ، أسلمت ، أراد ، قّص ، مدّ  ، جرّه ، عـاد ( اآلخر 

داّل ) عــاد ( يصــّعد ويكثّــف مــن شــعور الســياب بــاألمل واملــرارة جــرّاء تلقيــه العــالج ، مث إن الفعــل 

علــى املضـــي لكنـــه اكتســـب يف هـــذا الـــنص داللـــة االســـتمرارية فلـــو قرأنـــا مجلـــة الســـياب مـــن جديـــد 
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.. آواه …يل، لقد جرّه اآلن مّد ا�س الطو … لقد قّص (( لوجدنا أنه يشري اىل دميومة احلدث 

  .وهنا ال يستطيع السياب مواجهة وحتمل هذا العالج الرهيب))  عاد

أدرك رواد التجديد أ�م بصدد اقتحام جتربـة جديـدة علـى الشـعر العـريب، وأنـه ال منـاص 

هلــذه التجربــة اجلديـــدة مــن لغـــة جديــدة، لكــن مـــا الســبيل إىل ذلـــك واللغــة هــي اللغـــة منــذ القـــدم، 

واسـتعمال . ليست منعدمة القيمة وجامدة يف ذا�ا، وال هي غري صاحلة مـن حيـث هـي"اظ واأللف

إن طريقة االستعمال هي الـيت حتـدد قيمـة .  يعطي للقصيدة شعريـََّتهاألفاظ أخرى غري مستعملة ال

بــل إن الكلمــة . املفــردة ومــدى مناســبتها أو عــدم صــالحيتها ولــيس للكلمــة قيمــة شــعرية يف ذا�ــا

فالســياق هــو مــا يكســب اللفظــة ". 13ليســت قدميــة أو حديثــة بــذا�ا  ولكــن مــن خــالل الســياق

وجود لقاموس جاهز يغرف منه الشـاعر ا�ـدد، فيصـري شـاعر جمـدد كـل  شعريـََّتها أو نثريتـََّها، إذ ال

مــن اهتــدى إليــه، ذلــك أن التجديـــد هــو البحــث عــن لغـــة ممتــدة يف الــرتاث القــدمي تســـتوعب روح 

ـــة عـــن احلاضـــر، وبـــذلك يـــؤول معـــىن  ـــه، ال هـــي مقطوعـــة عـــن املاضـــي وال هـــي غريب العصـــر وحركت

  .شرتك بني جيلني خمتلفني وزمنني متباعدينالتجديد إىل االهتداء إىل هذا السياق امل

  . الصورة   .2.3

ُتشـــّكل الّصـــورة أحـــد املكونـــات األساســـية يف العمـــل األديب عامـــة والّشـــعر خاصـــة، فهـــي 

، تــرتبط "14الثّابــت والــّدائم فيــه"ليســت مســتحدثة فيــه؛ بــل هــي جــزء مــن مبــىن القصــيدة واجلــوهر 

كسرت ".  15ن طرق الّتعبري ووجه من أوجه الّداللةطريقة م"ارتباطا وثيقا بالّتجربة الّشعرية وهي 

إطارها القدمي وخرجت من التجسيد اجلزئي، لتلعب دور املعادل املوضوعي مبا جيعلها رؤيًة وفلسفة 

  :يقول البيايت بالنسبة للشاعر يف موقفه من الوجود،

  الشمس في معسكر اعتقال

  تحرسها الكالب والتالل

  لعل ألف ليلة مرت

  وال تزال

  في انتظارها*" بينلوب"

  تغزل ثوب النار

  في جزيرة المحال**" أوليس"أو 
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  يرسف في األغالل

  ال تزال" األولمب"لعل في 

  آلهة اإلغريق تستجدي

  عقيم البرق في الجبال

  طعامها النبيذ والخبز

  وآالم الماليين من الرجال

  !قلت سالما

  وبكى قلبي

  وكان الفجر في األطالل

  يديضيء وجه العالم الجد

  16وجه شاعر يحطم األغالل

يرمز الشاعر إىل احلرية املفقودة يف عاملنا العريب بالشمس املعتقلة، وهو ال يقصد حريًة من 

) بينلـوب(استعمار خارجي؛ إمنا يشري إىل ظلم احلكام وطغيا�م، مث ما يفتأ يرمز للحرية بأسـطورة 

يقتحم على احلكام قصورهم وحيرر الشعوب اليت تنتظر زوجها أوليس، وكذا احلرية تنتظر رمزا ثوريا 

ذلــك أن الصــورة  املضــطهدة، مث يقحــم آهلــة األوملــب يف إشــارة إىل دعــم الغــرب للحكــام اجلــائرين،

املشـبه واملشـبه بـه، إذاً : تشبيهاً وال استعارة، فالتشبيه جيمع بني طرفني"مل تـَُعد على رأي أدونيس، 

. ية فإ�ا توحد بني األجزاء املتناقضـة، وبـني اجلـزء والكـلأمَّا الصورة الشعر . فهي جسر بني نقطتني

وهـــي تنفـــد إىل أعمـــاق األشـــياء فتظهرهـــا علـــى . إ�ـــا شـــبكة ممتـــدة اخليـــوط تـــربط بـــني نقـــاط كثـــرية

تكــون رؤيــا، أي تغيـرياً يف نظــام التعبــري عــن ) دهشـا(و) مفاجــأة(حقيقتهـا، مــن هنــا تصـبح الصــورة 

املوجــــودات يف وعـــي القصــــيدة العربيـــة، مبــــا جيعــــل  ، يكشـــف عــــن صـــورة هــــذه" 17هـــذه األشــــياء

 بل الذي، ذلك الكالم الذي ال يكتفي بالتعبري عن أفكار وأحاسيس فحسب "اخلطاب الشعري 

وميكــن القــول رمبــا إن الصــورة الشــاعريّة يف جتديــدها َتُشــقُّ ُمْســتَـْقبل  حيــاول أن يكــون لــه مســتقبل،

  ."18اللغة

 :اإليقاع  .3.3  
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كـل خطوطهـا "يبدأ مع القصيدة، فيخـرتق األنساق املتناغمة فيما بينها  إنه منظومة من

األفقية مبا فيها خط الوزن، ليتقاطع معها مجيعاً يف نقطة مركزية واحدة هي جذر الفاعلية اإليقاعية 

�مــوع بـُــَىن القصــيدة ومســـتويا�ا، فيغــري مــن طبيعتهــا اجلزئيـــة الناقصــة املعزولــة، ويــدخلها يف نظـــام 

كامل متصل بِبَـْعِضه البعض، كما يغري من فوضى تراكمها وتراكبها إىل بناء وظيفـي مركـب،   مشويل

ومن مجودها إىل حركة ال تتوقف، يف نفس الوقت الذي يتغري هو بوساطتها من ظاهرة صوتية حبتة 

وسلســـلة زمنيـــة متعاقبـــة، إىل أقـــانيم زاهيـــة مـــن الفكـــر والصـــور والـــرؤى واملوضـــوعات واالنكســـارات 

يتحكم االيقاع يف حركية األنساق داخل الفضاء الشعري، يضبط ". 19ضوئية واللونية املتعاكسةال

يتبـــع مبـــدئياً حركـــة القصـــيدة ويتشـــكل بوصـــفه أحـــد عناصـــرها بـــروزاً، لـــذلك ال قاعـــدة "رِْمتُهـــا، إنـــه 

تنـــتظم كــــل عناصـــر القصـــيدة مـــن وزن ورؤى وصـــور وموضــــوعات ". 20مســـبقة إليقـــاع القصـــيدة

اٍل نفســية وانفعــاالت يف نســٍق مــا، حيكمــه نظــاٌم مــا، بــل يتعــدى ذلــك إىل ا�ــاالت وأفكــار وأحــو 

 :يقو السياب .احلضارية والثقافية لكل من الباث واملستقبل

 متفعلن متفعلن مستفعلن فعول   وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

 مستفعلن متفعلن متفعلن فعل           من زهرة يربها الفرات بالندى

 متفعلن فعل                          ع الصدىوأسم

  متفعلن فعول                          يرن في الخليج

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

 مستفعلن متفعلن فعل                  في كل قطرة من المطر

 مستفعلن مستفعلن متفعلن فعل        حمراء أو صفراء من أجنة الزهر

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول        وكل دمعة من الجياع و العـراة

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول         وكل قطرة تراق من دم العـبيد

  ن متفعلن فعولمستفعلن مستفعل        فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

 مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول           أو حلمة توردت على فم الوليد

  في عالم الغد الفتي ، واهب الحياة      مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول
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 21..ويهطل المطر                           متفعلن فعل

لحركـة واخلفـة والتـوتُّر الـيت اختّصـت لقد تناسب الرجز مع اإليقاع العام للنص املناسب ل

�ا الربوق والرعود والرياح واألمطار وعواصف اخلليج، وأعطى املتقارب القوة واالنطالق ومزيدا من 

املرونــة الْنِســيَّاب التــدفق العــاطفي، فكــان مــن أثــر هــذا التنويــع يف الــوزن أن َعَكــَس احلالــة النفســية 

وبـني التـأزم واالنفـراج مـن جهـة، وأْوجـد التـوازن بـني الـنفس  للشاعر الـيت تتـأرجح بـني الفـرح واحلـزن

الثــائرة لــدى الشــاعر يف اخلــري، والشــر وغــزارة املطــر يف النفــع والضــر مــن جهــة ُأخــرى، ولعــل ضــرب 

إمنا اهلدف منهما هو فرملة التدفق ) فعول ( و) فعو أو فعلْ ( األنشودة الذي جاء على نوعني مها 

ي واالبتهـــال دون خلخلـــة اجلـــو واإليقـــاع أو املســـاس بنســـق التهـــاوي مث ألجـــل التنقُّـــل بـــني التـــداع

االرتقاء علـى غـرار مـا يفعـل يف املقطـع السـابق حيـث اجلملتـان اإليقاعيتـان األوىل والثانيـة طويلتـان 

ومتوازنتــان، مث يتهــاوى اإليقــاع يف اجلملتــني الثالثــة والرابعــة  قياًســا إىل الســابقتني يف الطــول وســعة 

الدالليــة، وهكـذا إىل أن يصــل إىل حــد مـن القصــر يف اجلمــل اخلامسـة والسادســة والســابعة احلقـول 

فتلجم الغنائية اليت سيطرت على النص نتيجة طابعه ، )مطر(عن طريق الفرملة ثالث مرات بلفظة 

  .ليعود إىل التدرج نفسه بعد ذلك االبتهايل، وتتحّرر النربة الواقعية

ــــاك مــــن النقــــاد مــــن جيــــده يف  ــــة، مثــــل العقــــدة واحلــــل، أو التقــــابالت هن العالقــــات الداللي

بِاإليقـاع ، وهناك فئة ُأخـرى تقـول والتضادَّات، وما ينتج عنها من توازيات أو تقابالت أو تنافرات

املرئــي الــذي اعتمــد بدايــًة علــى تــرك فراغــات بيضــاء يف األبيــات والســطور، مث انتقــل إىل اســتخدام 

فيما بعد، يف تشكيل رسوم فنية، ليس من اخلطـوط، وإمنـا مـن كلمـات الرموز والعالمات، ليتجلَّى 

  . ، إىل درجة تتالشى احلدود بينه وبني الشعريةالقصيدة ذا�ا

 :الرمز واألسطورة .3.4

: تعد الرموز واألساطري من أبرز الّظواهر الفّنية، وهذا مـا أّكـده عـز الـّدين إمساعيـل يف قولـه

يت لفتت االنتباه يف جتربة الّشعر اجلديد ظاهرة االستخدام املكثّـف للّرمـز  من أبرز القضايا الفّنية الّ "

يُعــين الرمــز بــالتعبري غــري املباشــر ".  22كــأداة تعبرييــة اســتعملها الّشــاعر إليصــال فكرتــه إىل القــارئ

" عــن النــواحي النفســية املســترتة الــيت ال تقــوى اللغـــة علــى أدائهــا يف داللتهــا الوضــعية، فهــو طاقـــة 

يـــة ذات داللــــة واســــعة حمركــــة ملعـــاين القصــــيدة، وتعكــــس قــــدرة خيـــال الشــــاعر علــــى االبتكــــار تعبري 

البــد للشــاعر أثنــاء توظيفــه الرمــز، مــن عالقــة بينــه وبــني املضــمون الشــعري، ألن ". 23والتوظيــف
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تَـَقنِّع بالرمز 
ُ
اْمتلـك طاقـة ال ميكنه أن يعرب عن جتربته من خالله ِبشاعريَّة ُمتّميِّزة، إال إذا "الشاعر امل

تشُّد املتلقي إليها  ". 24فنية متكِّنه من إجياد بنية ُمتفاعلة العناصر، ذات وحدة عضوية متماسكة

عــرب إحياءا�ــا، تغريــه بالتفاعــل مــع الفضــاء، ميــأل البيــاض، تســتهويه املتعــة وتتمّلكــه الغربــة، ذلــك أن 

أّمــا إذا أجهــد املبــدع نفســه يف  إذا وقفــت علــى متــام املقصــود مل يبــق �ــا شــوق إليــه أصــال،"الــّنفس 

  "25الّتخّري شّد انتباه املتلقي وجعله متعطشا ملتابعته

: أجلأ�م طبيعة واقعهم، جْيَل الرواد إىل الرموز واألساطري،  واقع، يقول عنه أحدهم، إنه

ســوى عالقــات متــدهورة بــني اإلنســان واإلنســان، وســوى تعكــري وحتطــيم مســتمر ال ميــنح الشــاعر "

إنســـانيته، وإن واقعنـــا ال شـــعري، إن األســـطورة اآلن ملجـــأ دافـــئ للشـــاعر، وإًن نـَْبعهـــا مل لوجـــوده و 

أصبحت األسطورة منطلقاًإىل  ،"26ينضب ومل يستهلك بعد، وهلذا تراين أجلأ إليها يف شعري كثريا

علــى أن األســطورة وإن كانــت أصــبحت "الشــعري بــدل الواقــع الــذي أصــبح يهــدد وجــود الشــعر، 

لعـــامل احملـــدود فإ�ـــا �ـــدد الشـــعري بالضـــياع إذا مل يســـتطع الشـــعر إعـــادة خلقهـــا يف مســـتقلة عـــن ا

  :يقول درويش يف قصيدة  متوز واألفعى، "27صريورته أيضاً 

  يرحل عن ديارنا*... تموز

  يأخذ معطف اللهب...تموز

  لكنه يبقي بخربتنا

  أفعى

  ويترك في حناجرنا ظمأ

  ...وفي دمنا

  28خلود الشوق والغضب

لشــاعر رمــز متــوز، مث جعلــه يــذهب بــال عــودة تاركــا رداء اللهــب وأفعــى بكــل مــا اســتدعى ا

يبقـى املعـىن مـؤجال غـري قابـل للتأويـل، ذلـك أن متـوز يرحـل بـذلك حتمل مـن رمزيـَّة للشـر املتأصـل، 

ــــاة الشــــعب  ــــاة، حيــــاة ملؤهــــا اخلضــــرة واملطــــر واخلــــريات وحي وترحــــل خلفــــه عشــــتار ليعــــود إىل احلي

اليت ال بديل له عنها، وهنـا تتميـع أطـراف األسـطورة يف سـياقها اجلديـد، مـن الفلسطيين هي حريته 

يكون متوز؟ أهو املناضل الفلسطيين الذي جيعـل الشـاعر تضـحيته هبـاًء بعـدم رجعتـه، ومـن األفعـى 

اليت يبقيها بعـده؟ أهـي سـاللة اليهـود، فـإن كـان كـذلك فـإن متـوز يبقـي عشـتار الـيت تضـحي خلفـه 
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ناسب مع السياق الذي يربط بني األفعى ومبدأ األنثوية، على غرار ما تشري إليه لتعيده وهذا ال يت

وبـــذلك تبقـــى . أرمتـــيس، هيكـــي، بريســـفون: متاثيـــل آهلـــة اليونـــان الـــيت حتمـــل أفـــاعي يف وقتنـــا مثـــل

 األسطورة حاضرة دون وظيفة سياقية قابلة للفهم والتفسري

  : النتائجالخاتمة و 

ه وعيــا ُحميَّنــا لرتاكمــات املنــاهج واملــدارس النقديــة مــن جهــة، ختامــا، يتقــدم التأويــل بوصــف

: أي. وحتويل زاوية الفهم من جمال املؤلف والعمل األديب إىل الفضاء النصي وقارئه من جهـة أخـرة

احلاضنة لكـل منـتج بشـري داخـل استغالل النص األديب وحماولة فهمه وتأويله يف سريورته التارخيية

 يتوقف فهم النص وتَفسريه على ظروفه اليت أنتجتـه، وال علـى حماولـة فهـم سياقة وظروفه، حبيث ال

هذه الظروف من خاللـه؛ بـل، إن عمليـة الفهـم والتفسـري اآلين لألثـر، متـارس يف إطـار بعـد تـارخيي 

متكامل، وأن الظروف املصاحبة، امتداد للظروف السابقة، هلا أثرها على الفهم كما كان هلا علـى 

التــاريخ يصــنع املعــىن يف صــريورته اآلنيــة، مبــا حيــوِّل هــذه الفلســفة إىل معيــار متحــرك اإلنتــاج، كــأن 

مزامن للكتابة وللتفسري، يلغي أي معيار خـارجي حيكـم البيئـة الفكريـة والعقليـة واالجتماعيـة لألثـر 

نفسه، بصورة أخرى، ال يفهم النص من خارجه وال يتمركز من خارجه؛ بل باستكشاف األَنساق 

هيمنـة، وَتقـويض املقـوالت املركزيـَّة السـائدة، ذلـك الثقا
ُ
ضـمرة، وانتقـاد املؤسَّسـات السياسـيَّة امل

ُ
فيَّة امل

تارخييـــة األدب ال تنحصـــر فقـــط يف التطـــور الـــداخلي لألشـــكال، بـــل تشـــمل الســـريورة العامـــة "أن 

دقيقــة  الكشــف عــن حقيقــة العمــل األديب ال تــتم انطالقــا مــن معرفــة ، مبــا جيعــل"29للتــاريخ أيضــا

بتفاصيل الظروف البيوغرافية أو التارخيية لنشأته، بل مـن خـالل النظـر إليـه باعتبـاره بنيـة ديناميـة ال 

 .ميكن إدراكها إال ضمن حتوال�ا التارخيية املتعاقبة يف حلظة واحدة متصلة بني زمين الكتابة والقراءة

 الفكرية واملعرفيـة والنفسـية والفنيـة؛  جنح الشعر العريب احلديث يف الوصول إىل لغة متجانسة الروافد

لكن الشاعر الذي استهوته التجربة مل يقف عند حِد من حدود مرجعيات تلكم املعرفة، مما أوجد 

القارئ يف وضعيات يتالشى فيها املعىن بني الغرابـة أو الغمـوض مهمـا تعـددت تأويالتـه الـيت تصـل 

 »فائدة الكالم«ويل ضمن أُُطر أحيانا حد استنزاف النص، لذا وجب إعادة ضبط التأ

  يكون دور املبدع يف العمل الفين كدور الالعب يف اللعب، إنه يشكِّل جتربته الوجودية، لكـن هـذه

التجربة تسـتقل يف شـكلها عـن ذاتيتـه، واألمـر نفسـه بالنسـبة للمتلقـي، ممـا يـؤدي السـتقالل الـنص 

فهم النص األديب ال يعين فهـم جتربـة  ا أنعن التبعية للطرفني، ومفتوحا على القراءات القادمة، كم
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املؤلف؛ بل يعـين فهـم جتربـة الوجـود الـيت تفصـح عـن نفسـها، ألن الشـكل الفـين، وسـط ثابـت بـني 

املبـــدع واملتلقـــي، وعمليـــة الفهـــم متغـــرية طبقـــا لتغـــري األفـــق والتجـــارب مـــن خـــالل التحريـــر املتواصـــل 

اقلة حلقـائق الـرتاث بعـد صـهرها يف قضـايا احلاضـر، للمعىن والتوسيع املستمر ألفق الداللة، فاللغة ن

، وعليــه يـُْقــرَاُ الــنص مبــا يؤســس إلحيــاء دالالت مطموســة وبــذور معرفيــه وأفكــار مــن طــي والنســيان

الواعيـة  يـة فـاق التأويـل ، فتتشـكل التصـورات مـن خـالل القـراءة احلوار آمفتوحاً على  فضاءً  بوصفه

ألخــر الــيت تــدفعنا إىل مســاءلة احلاضــر، وإعــادة صــياغة أســئلة املاضــي وتارخييــة العالقــة مــع ابطبيعــة 

الوجود وفق إيقاع املنطوق الداخلي، وال يتأتى ذلـك إال مـن خـالل الـوعي حبتميـة اسـتقالل اآلخـر 

 ولـيس علــىبقوانينـه االبسـتمولوجية، مبـا حيـرر الفكــر مـن أرضـية التصـورات املســبقة فيطلـق سـراحه، 

قام األول بتحقق الشكل الذي ينتمي إليه النص بوصـفه عمـال فنيـا، ملتلقي أن يكون مهتما يف املا

وغالبا ما يكون القـول معارضـا للسـن العـريف أو الـديين أو العقلـي مبـا يسـاوي  .وإمنا مبا يقوله النص

 .رفض املعىن

  فحْسـب، بـل يسـتدعي منـاخهم الرُّوحـي ٍ ال يُعربِّ اخلطاب الشعري عـن أفكـار البشـر يف زمـٍن ُمعـنيَّ

مشاعرهم  وكل موروثـا�م، فتصـري مـع معرفـة القـارئ كأ�ـا علـى امتـداد واحـد يف الزمـان واملكـان، و 

إنــــه حتيــــني وتعيــــني لكــــل مــــا انعكــــس مــــن مظــــاهر احليــــاة العقليــــة والنفســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة 

بـني  للسابقني عليه،  لذا حتتاج لغة اخلطاب قارئا خاصا لفـك أسـرارها ورموزهـا وطالمسهـا، والـربط

فضاءا�ا املتناثرة بني مكان حاضر، ومكان ال زمان فيه وال تاريخ؛ بل جمرد ُحلٍم متتـد فيـه اللحظـة 

الشعورية، حىت لََيُكون هذا االمتداد حلظة كونية واحدة، تستوعب باث اخلطاب ومتلقيه وما حييط 

عطى اللغوي، 
ُ
من هذا األخري، بكل منهما من سياقات خمتلفة حتكم كل األطراف على مستوى امل

ينطلق القارئ لبحث مجالية التخييلي ويقينية احلقيقي ومدى انتهـاك األول للثـاين، ذلـك أن سـعي 

الشـــاعر خلـــف مجاليـــة اخلطـــاب يف الشـــعر العـــريب احلـــديث، كثـــريا مـــا فـَـــوَّت عليـــه االنتبـــاه النتهـــاك 

 إال عـرب هـذا االنتهـاكالتخييلي للحقيقي أحيانـا، وأحيانـا أخـرى، ال يكـون  الوصـول إىل املطلـوب 

 .الذي وجد نفسه يف موقع صدامي

  جتلــت القصــيدة احلديثــة يف كثــري مــن مضــامينها، تعبــريا عمــا يكابــده الشــعراء مــن يــأس أو مواقــف

حمرجـــة يف حيـــا�م، أدت �ـــم إىل ابتـــداع تراكيـــب ومعـــاين، كانـــت يف معظمهـــا ثـــورة علـــى املـــوروث 

ملهــم ذلـك إمنــا يرفضــون واقعـا مريــرا، وغالبـا مــا حتــتم املـألوف بصــورته تلـك، وهــم يعتقــدون أ�ـم بع
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قــراءة أشــعارهم وتفســريها، املعرفــة املســبقة بالــدوافع الشــعورية والالشــعورية ومعرفــة الــدوافع الســلوكية 

  .للشخصية وبيئتها من خالل الضغوط واحلاجات اليت مترُّ ِ�ا الشخصية يف حاضرها

  

  :هوامش
                                                           

1              Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 1972, p11. 

  .266: ، ص2، ج1985، 4أدونيس، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة بريوت، ط 2

 .109-107: ايت يف الّشعر، دار العودة، بريوت، صصصالح عبد الّصبور، حي 3

  .180: ، ص1987، 3أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبويل القاهرة، ط 4

  .560: ، ص.1987، 3بريوت، ط –معني بسيسو، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة  5

 " ِـابِع ِمـْن َعَملِـِه الـَِّذي َعِمـلَ . َهافَُأْكِمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض وَُكلُّ ُجْند فَاْسـتَـرَاَح ِيف اْليَــْوِم . َوفـَرََغ اهللاُ ِيف اْليَــْوِم السَّ

يِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمل يـِع َعَملِـِه الـَِّذي َعِمـ. السَّابِع ِمْن مجَِ َسـُه، ألَنـَُّه ِفيـِه اْسـتَـرَاَح ِمـْن مجَِ " لَ وبَاَرَك اهللاُ اْليَـْوَم السَّـابَع َوَقدَّ

 .]3 -1: 2سفر التكوين[

 "  غـري بشـرية جـاؤوا  ، وهـم كائنـات)اخلمسون الذين هبطـوا مـن السـماء إىل األرض(األنوناكي يف السومرية تعين

لــألرض مــن الفضــاء مــن كوكــب نيبــريو الواقــع بــني املــريخ وزحــل حســب اعتقــاد الســومريني، هبطــت هــذه الكائنــات 

 اخللـــيج العـــريب وبـــالد مـــا بـــني النهـــرين واســـتقروا فيهـــا وخلقـــوا البشـــر ألـــف ســـنة وجـــالوا يف 445علـــى االرض قبـــل 

وقـــد اســـتمر وجـــود . ألـــف ســـنة أرضـــية 36ليجعلـــوهم عّمـــال، وتـــروي االســـطورة أن يـــوم واحـــد علـــى نيبـــريو يعـــادل 

 )خــري وشــر(عليــه الســالم، ينقســم األنونــاكي إىل إهلــني ) طوفــان نــوح(األنونــاكي علــى األرض حــىت الطوفــان الكبــري 

عندما قرروا مغادرة األرض تزاوج بعضهم مع البشر ليكون هذا العرق هو املتحكم من بعدهم، ويؤمن البعض بأن .

 .هذه الساللة موجودة وحتكم البشر يف اخلفاء

.12 - 11: ص، 3، ج.2004، 1بغداد، ط ،بريوت سعدي يوسف، األعمال الشعرية، منشورات اجلمل،6  

7                                Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 

1972, p11. 

  .384: ، ص1،ج2004، 1حممود درويش، األعمال اجلديدة الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، ط  8

 .10: ، ص1987، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 1تشريح النص، ط: عبد اهللا الغذامي 9

حممـد ويل وحممـد العمـري ، دار توبقـال ، املغـرب ، : ، بنية اللغة الشعرية، تر) (Jean Cohenجون كوهن 10

  .173: ، ص1986،  1دار البيضاء ، ط

م، منشورات احتـاد الكتـاب العـرب، سـوريا 1958يوسف الصائغ، الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام  11

 .212: م ص2006
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  .577:ص. 1م، مج1997لة، دار العودة بريوت، بدر شاكر السياب ا�موعة الكام 12

،  2005فــاتح عــالق، مفهــوم الشــعر عنــد رواد الشــعر العــريب احلــر، منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  13

 .112: ص

، 1992، 3جــابر عصــفور، الّصــورة الفّنيــة يف الــّرتاث الّنقــدي والبالغــي عنــد العــرب، املركــز الّثقــايف العــريب، ط 14

 .7بريوت، ص 

 .323: ص. س . جابر عصفور، م  15

  .315: ، ص1، ج1995عبد الوهاب البيايت، األعمال الكاملة، دار الفارس للنشر والتوزيع، 16

هـــي زوجـــة أوديســـيوس يف  أوديســـة هـــومريوس، ظلـــت تـــرفض اخلـــاطبني الـــذين تقـــدموا هلـــا طـــوال غيبتـــه يف رحلتـــه * 

ادة، أثنـاء عودتـه حتطمـت سـفينته يف األمـواج العاتيـة مث جنـا ووقـع  الطويلة اليت اُْسُتدعي فيها للمشاركة يف حرب طـرو 

أســـريا لـــدى حوريـــة البحـــر كاليبســـو يف جزيـــرة أوجيجـــا لســـنوات بعـــدما  وقعـــت يف حبـــه وعرضـــت عليـــه اخللـــود إذا 

دم تزوجهــا، ملــا طالــت غيبتــه، اعتــربه النــبالء يف مملكتــه ميتــاً، وتزامحــوا علــى طلــب يــد زوجتــه الــيت كانــت تــرفض وتقــ

احلجـــج، بـــدأوا يضـــغطون عليهـــا بتحويـــل قصـــر أوديســـيوس اىل حانـــة للقصـــف والعربـــدة،  مث يتمـــادون يف اســـتباحة 

أمالك أوديسيوس؛ عندئذ ختربهم بينلويب أ�ا ستختار واحداً منهم، حال أن تنتهي من حياكة الكفن لوالـد زوجهـا 

كاليبســة مبســاعدة اآلهلــة ليصــل مدينتــه ويتنكــر يف    العجــوز اليــورتيز، أمــا أوديســيوس فــيفلح يف االحبــار مــن جزير�ــا

تعلـن بينلـويب أ�ـا سـتتزوج الرجـل الـذي يسـتطيع أن يشـد الـوتر اىل طـرف القـوس ويطلـق سـهماً خيـرتق . هيئة شحاذ

حيـاول النـبالء شـد الـوتر ويفشـلون . فيدخل الشحاذ القاعة وجيول مسـتجدياً . اثنيت عشرة حلقة يف مقابض الفؤوس

  . يطلب الشحاذ السماح له باحملاولة فيفلح، مث يقتلهم. اآلخر الواحد تلو

أولـــيس يف األســـاطري اليونانيـــة وأوديســـيوس يف األســـاطري الرومانيـــة، ومهلـــك  إيثاكـــا األســـطوري، وبطـــل ملحمـــة  ** 

دة األوديسة هلومريوس وصاحب فكرة  احلصان اخلشيب الذي بواسطته ا�زم الطرواديون، ترك بلده كي يكون مـن قـا

أثنــاء رحلــة عــودهم بعــد فــوزهم بــاحلرب، التقــى أوديســيوس وجنــوده بعمــالق ذي عــني واحــدة ففقــأ  .حــرب طــروادة

 أوديســيوس عينــه وجعلـــه أعمــى بعـــد أن أكــل العمــالق جمموعـــة مــن رجالـــه، وكــان ذاك العمــالق ابـــن إلــه البحـــر

الــيت تســكنها الســاحرة   أوجيجــاة فغضــب منــه وعاقبــه بــأن أهــاج أمــواج البحــر الــيت ألقــت بــه يف جزيــر  بوســيدون، 

  .كاليبسو

دميتـري، بوسـيدون، هيسـتيا، هيفايسـتوس، أثينـا،  زيـوس، هـريا،: جبل األوملب تسـكنه آهلـة اليونـانيني األسـطورية*** 

  .أريس، أفروديت، أبولون، أرمتيس، هريمس، ديونيسيوس، هاديس

 .155: ص.. م1978، 2أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة، بريوت، ط 17

: شاعرية أحـالم اليقظـة، علـم شـاعرية األحـالم الشـاردة، ترمجـة) Gaston Bachelard(غاستون باشالر  18

 .7: م، ص1991، 1ط. جورج سعد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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نبثاقيـة األوىل جيـل حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، حساسـية اال 19

 .30: م، ص2001الرواد والسَّتِّينات ، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 
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  ـــوالت املركزيَّـــــة، وَفْضــــح األوهـــــام قـ
َ
ـــويض تـــــاريخ امل َتســــتند التارخيانيَّـــــة اجلديــــدة إىل لغـــــة التفكيــــك والتشـــــريح، وتقـ

 املؤسَّســات الثقافيَّــة احلاكمــة، وال ُميكــن بــأيِّ حــاٍل مــن األحــوال األيديولوجيَّــة الســائدة يف ا�تمــع، وتـَْعريــة أســاطري

احلــديُث عــن تــاريخ متجــانس متطــوِّر بشــكٍل ُمَتسلســل كرونولـــوجي، بــل هنــاك تــاريٌخ ُمَتقطــع، يعــرف جمموعــة مـــن 

نسي مع التار 
َ
يخ الرمسـي الـذي الثَّغرات والبياضات؛ حيث تـَُهمَّش فيه فئات، وَتسود أخرى؛ لذلك يَتقابل التاريخ امل

تـــاريخ السُّـــلطة، وتـــاريخ : يـَُعـــربِّ عـــن الطبقـــات احلاكمـــة الـــيت تســـود ا�تمـــع، ويعـــين هـــذا أنَّ َمثـَّــة تـــارخيني ُمتناقضـــني

 .الشعب، أو تاريخ السيادة، وتاريخ املهمش

29 -Hans Robert Jaus.pour une esthetique de la reception traduit par    

claude Maillard preface de Jean Starobinski gallimard paris 1978p 43.     

       


