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 هـــــــــــــــــداءاال 

 
 الى   : 
 

اخي وصديقي  الدكتور موسى  الشيخاني  رئيس مجلس        

امناء  مؤسسة عــــرار العربية للثقافة واالعالم  تثمينا لجهوده 

 في نشر الثقافة واالدب العربي  

 

 

 
 

 امير  البيـــــــان العربي

 د.  فالح نصيف الحجية الكيــالني

 عضو مجلس امناء عرار الثقافة واالعالم 
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 السيرة الذاتية
 

 االديب   في  سطور
 

     

 

 فالح نصيف الحجية الكيالني \االسم واللقب 

  

 1944 \7\1   تاريخ الوالدة 

 بلدروز  –ديالى  -العراق  \البلد 

 متقاعد   \المهنة 

                         شاعر وكاتب                                                                                                                     \الحالة الثقافية 

 فالح الحجية الكيالني : شاعر وكاتب  واديب عراقي معروف 

 فننني الثقافنننة واالدب والمعرفنننة           تننناريخ عريننن  منننن االسنننرة الكيالنينننة  التننني لهنننا -  

نسننبها الننى الشننيخ عبنند القننادر الكيالننني الحسننني والتنني انجبنن  العدينند مننن و يرجنن  

       االعالم على مر العصور

 
م2001  \ مدير في وزارة التربية العراقية حتى إحالته الى التقاعد منصب *   كان يشغل   

فهي الشهعر العربهياو  ويعتبهر مهن اماهات  الكتهب العربيهة فهي ا دب  * أهم مؤلفاتهه  االمهو ز 

والشههعر عبههر العصههور وا زمنههةو ومههن اهههم الموخههوعات التاريفيههة المو ههوعية فههي الشههعر 

العربي في العصر الحديث والمعاصر بكل مفرداتهه وأحداههه وتروراتهه وفنونهه وتغييراتاها بمها 

ر والشههعراو وربقههاتام وأحههوالام ونشههر باربعههة فياهها عمههود الشههعر والشههعرالحر وقصههيدة النههه

 ا زاو في م لدين .

  2013  \في عام  112\* منح شاادة الدكتوراه في  االداب من  امعة نابلس المرقمة 

 20\* منح  شاادة  الدكتوراه  الففرية  من الم لس  االعلهى  لععهعم  الفلخهريني  المرقمهة 

 2015في  عام 

من قبل ملتقى كل العرب ) ملتقى االقعم العربية ( واالدباو  ن العربي ( * منح لقب ) امير البيا

  2014شبار  15في   والمفكرين واالععميين العرب

 2015\* منح شاادة  تقديرية  من وزارة الهقافة العراقية لخنة 
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* منح درع ح ارة العراق وميدالية ف ية  وعلهم العهراق وشهكر وتقهدير مهن قبهل ) المن مهة  

 2015عالمية للكلمة الرائدة في امريكا ( عام ال

 2016-12 -7س في 

فرخهان العنقهاو الهقافيهة   شهاادة تقديريهة مهت ادارة من مهة العنقهاو الهقافيهة  العراقيهة* منح  

  2017\لخنة  (العنقاو الهقافيةمار ان م لة) العراقية وعلم العراق وشكروتقدير من 

المركهز   لرابرهة المبهدعين العهرب  الهقافيهة  فهي المغهرب   * منح شاادة تقديرية من  المكتب 

 2018 -يناير -2في 

الماتمة فهي الهقافية  *  منح اكهر من مائة شكر وتقد ير و تكريم من االتحادات والمن مات    

 عراقيا وعربيا وعالميا . الهقافة  واالدب العربي 

مهن قبهل ) من مهة الكلمهة   2017م * منح لقب اف ل شفصية عربيهة  هقافيهة مهؤهرة لعها     

الرائدة الهقافية االنخانية  ( من مة دولية . ووشاح علم العراق ووخام )درع ح ارة العراق ( 

 2018-2-2وميدالية ف ية  باحتفالية اقيمت بالمركز الهقافي البغداد  ببغداد  في 

  2018* رشح  ل ائزة  اف ل كاتب  عربي في العالم  لعام 

 ف الح ية هو:فالح نصي  

 1985ع و االتحاد  العام لعدباو والكتاب في العراق منذ     -     

 1994ع و االتحاد العام لعدباو  والكتاب العرب منذ  -

 1984ع و مؤخس في اتحاد ادباو  ديالى  في   -

 العراق -ع و  مركز االدب العربي   -

 ع و االتحاد الدولي لعلوم  الح ارة االخعمية     -

 تحاد العالمي للشعراو والمبدعين العرب ع و  اال -

 ع و  المنتدى العالمي لمكارم االفعق والتنمية االنخانية ) الايئة المؤخخة ( -

 ع و اتحاد االشراف الدولي  -

 ع و  اتحاد االدباو الدولي -

اتحههاد المنت ههين العههرب  )  امعههة   –ع ههو االمانههة العامههة لشههعبة المبههدعين العههرب   -

 الدول العربية( 

وممهلياته في نينوى والبصرة   فرع العراق -المدير االقليمي لشعبة المبدعين العرب   -

 والمختشار  االدبي فياا    –وبابل والن ف ونينوى وديالى  

 والمختشار االدبي فيه  في الاند ع و  البيت الهقافي العربي   -

 ع و  الم لس العالمي للغة العربية  -

 االردن-عمان   -ع و م لس امناو مؤخخة عرار العربية  للهقافة واالععم -

 ع و ال امعة العربية  للهقافة واالدب  -
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 ع و نقابة الشعراو  والمبدعين العرب   -

 ع و  اتحاد الكتاب والمهقفين العرب -

 ع و اتحاد كتاب االنترنيت العرب  -

 ع و اتحاد  كتاب االنترنيت العراقيين -

 شعراو واالدباو العربع و اتحاد ال  -

 ع و  اتحاد الشعراو العرب ) الايئة المؤخخة ( -

 ع و اتحاد النقــــاد العرب  ) الايئة المؤخخة ( -

 ع و  رابرة  المرفأ االفير  الهقافية -

 ع و رابرة  االدباو والكتاب العرب -

 ع و مؤخخة الو دان  االدبية  -

 ع و رابرة  شعراو العرب  -

 للشعراو العرب   ع و  الت مع العالمي  - 

  ع و رابرة شعراو البادية   -

 الخويد  -ع و  مركز النور للهقافة واالععم      - 

 ع و شبكة  صدانا االماراتية   -

 ع و الملتقى الهقافي العربي   - 

 الدولية -عضو منظمة الكلمة الرائدة الثقافية االنسانية     - 

 عضو البي  الثقافي  العراقي التونسي .       - 

اضافة الى عضويته ومشاركاته في الكثير من المنتديات االدبية واالتحادات والروابط على 

 االنترني   اوالفيسبك .

 
بيهة  او فهي موقعهه او  ن*  اال ف المقاالت التي نشرها في الصهحف والم هعت العربيهة واال   

لكترونيههههة علههههى النههههت او  الفيخههههب   وفاصههههة  الم لههههس العلمههههي المواقههههع والمنتههههديات اال
ف ههاو االديههب فههالح الح يههة  واتحههاد الكتههاب والمهقفههين  –الخههعود )االلوكة( وشههبكة صههدانا 

 روائع االديب فالح الح ية  ومركز النور في الخويد  وغيرها كهير  . –العرب 
 
* وكذل  مشاركاته في كهير من المار انات االدبية والهقافية في العراق و اتحاد المؤرفين  

 العرب و الندوات والمار انات خواو عربية أو عراقية اومحلية .
 
* له ععقات وصداقات مع العديد من ا دباو والشعراو العرب والعراقيين منام الشاعر  

الخوداني محمد مفتاح الفيتور  والشاعر نزار قباني الفلخريني  محمود درويش والشاعر 
والشاعر العراقي خركون بولس والشاعر وليد االع مي واالدباو والمورفين االخاتذة  منام 

عماد عبد الخعم رؤوف   وخالم االلوخي  وحخين علي  محفو   و عل الحنفي والكهيرمن  
العربية واال نبية .االدباو والشعراو  المعاصرين في العراق واالقرار  
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* يكتب في كهير من الم عت والصحف  العربية  واال نبية مناا  الديار اللندنية والصدى في 

 لوس ان لس  والمهقف في ماليزيا و فلنكتب في النمخا 
 

الح ارة االخعمية ( –* موقعه على النت كوكل  ) اخعم  خيفعيزيشن    
* ومدونته على كوكل ) مؤلفات فالح الح ية الكيعني (                                             

 *  مواقعه على الفيخب :
فالح الكيعني      -1    
اميرالبيان العربي  -2    
فالح الح ية  -الشعرالعربي- 3  
المو ز في الشعرالعربي   -4   
مؤلفات فالح نصيف الح ية الكيعني  -5   

 
 
 
 
 
 

********************************* 
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 والحـــداثةعر ـــــشال

 

  

 
 

الشننعر الننذب كتننب فنني العصننر  كنن د بالشننعرالعربي الحنندي   نقصنن        

مني المتسنم  بمعنالم الحيناة الحدي . وصفة )الحداثة ( يُقصد بها اإلطار الز

األزمنننة السننابقة التنني قينن  فيهننا هننذا الشننعر .  ة  ومميزاتهننا عننن ويننثاالحنند 

التني زمنينة السلسلة  الالحلقة ما قب  االخيرة من بمث  بالوق  الحاضر توي

  . قي  فيها  هذا الشعر

 

ي على تصننيف الشنعر العربني بحسنب وقد اعتمد  مؤرخو األدب العرب     

 حكومناتلل مواكبة للعهود الزمنينة السياسنيةمتفاوتة  تتسم بزمنية فترات 

صنف ايضا بحسنب األمصنار التني قين   فيهنا يوربما   .ك   بحسب  التالية 

 هذا الشعر  .

 

    هما:اساسيين  نرى في الشعر الحدي  تصنيفينوقد اعتدنا ان     

 

الشننعر القننديم والمقصننود بننه كنن  شننعرعربي كتننب قبنن  عصرالنهضننة   -1 

 شننعرهم  كنن  شننعر كتننب علننى  نمننط العربيننة الحديثننة وربمننا قصنند بننه بعضنن

والتي وجدت فني الشنعرالعربي مننذ عصنرالجاهلية   ةالقديم قصيدة العمود 

وهنذا  اراه تجناوزا علنى كثينر منن الشنعراء وحتنى هنذا العصنر المعاصنر  .

الذين اليزالون يكتبون  الشعرالتقليدب  او الشعر العمودب وهو ما اسنموه  

د الننبعا االخننر النهننم يعتبرونننه مقينند  الشننعرالتقليدب او) التقيينندب( عنننب
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بالوزن والقافية  كما يسمى  بالشعر العمودب نسبة إلى نوعية  كتابة  هنذا 

 الشعر باستخدام  الشطر والعجز في التنظيم  النمطي  لكتابته .

 

) شعر التفعيلة ( وهو ما استحدثه  جماعة منن شنعراء الشعر الحر  او  -2

ياب ونننازا المالئكننة والبينناتي وصننال  عبنند الحداثننة  منننهم  بنندر شاكرالسنن

 الصبور  وسعيد عق   وغيرهم كثير . 

 

والشعر الحدي  يقصند بنه كن  شنعر عربني كتنب بعند النهضنة العربينة.      

وهننو يختلننف عننن الشننعر القننديم فنني مسنناليبه وفنني مضننامينه  وفنني بنياتننه 

 الفنيننة  والموسننيقية  وفنني مغراضننه وموضننوعاته وفنني كثيننر مننن منواعننه

المسننتجدة والمسننتحدثة . ويشننم   جمينن   قصننائد الشننعر والنندواوين التنني 

ا مننن موِ  قصنيدة  ُكت ب نن    قيلن   فني العصننر الحندي  فهنني شنعر حنندي  بندءق

وهنم  –قبي   الحملنة الفرنسنية علنى مصنر بناقالم الشنعراء النرواد األوائن  

رواد النهضننة العربيننة  وعلننى راسننهم الشنناعر محمننود سننامي البننارودب 

 القائ  : اليازجي له ناصيف اليازجي وابنه ابراهيم وقب

 

ُب    ا  الع ـر  اْست ف يقُـوا  ميُّه   ت ن بَُّهـوا و 

ك بُ    تَّى غ اص    الرُّ ْطُب ح  ى الخ   فقد ط م 

 

ُعـُكم   ـاِ  ت ْخد  ُ  ب اآلم   ف يم   التَّع لُـّ

ات   الق ن ـا  ُسلـبُ       اح  م ْنتُـُم ب ْين   ر   و 

 

ن ـاُم  ف ق ـْد   ا ه ـذ ا  الم   هللاُ م ْكب ـُر م 

بُ       ر  اْشت اق تْـُكُم  التُـّ ْهُد  و   ش ك اُكُم  الم 

 

ك ْم     ل ْستُْم  ت ْشت ُكون   و   ك ْم تُْظل ُمون   و 

ـبُ     بُون   ف ال  ي ْبُدو  ل ُكْم  غ ض   تُْست ْغض 

 

 

فنني  او كتبنن  باللغننة العربيننةعربيننكتبهننا  و وانتهنناءق بننقخر قصننيدة كتبهننا ا  

   -الوق  الحاضر 

 راج  كتابي ) شعراء النهضة العربية ( .
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ويمكننننني ان اصننننف الشنننعر العربننني الحننندي   النننى مجموعنننة  منننن        

التصننانيف  كمننا موجننودة فنني حالتهننا الحاليننة  وهنني الشننعر العمننودب  او 

وقصنيدة النثنر   التقليدب  والشنعرالحر او شنعر التفعيلنة  او الشعرالمرسن  

 ويكتبون الشعر  به . المعاصرين  وهي اخر ما توص  اليه بعا الشعراء

 

ولكننن هننذه  التقاسننيم او التصنننيفات  ال تعننني شنني ا  بالنسننبة  للشننعر        

ات متبادلننة بننين الشننعراء انفسننهم تناقضننينونتننه وقنند اثننارت  نزاعننات  ووك

مننن كنن  هننذا و وا ا هننو  وكننذلك  بننين  النقنناد  ومننؤرخي الشننعر لكننن األهننم 

ايجنناد  الخصننائف الفنيننة والموضننوعات المختلفننة  للنصننو  الشننعرية 

 وابتكار االصلح  واالسمى .

 

ان كثيرا مما  كتبنه  الشنعراء فني هنذا  العصنر والنذب  قبلنه  كنان علنى     

غيننر منهننال  الشننعر التقلينندب او الكالسننيكي  واقصنند بننه الشننعر الحننر   او 

ر فنني األدب العربنني فنني النصننف األوِ مننن القننرن شننعرالتفعيلة وقنند  هنن

العشننرين  علننى ينند امننين  الريحنناني  وصننال  عبنند الصننبور وبنندر شنناكر 

مننن الشننعراء العننرب فنني وعنندد السننياب و نننازا المالئكننة وشننعراء المهجر

عنندد مننن بلنندان موروبننا وامريكننا التنني قصنندوها لالسننتقرار فيهننا  وخاصننة 

يننات األميركيننة والبرازينن  . وكننان مننن إيطاليننا وفرنسننا وبريطانيننا ثننم الوال

مبرزهذه االختالفات التني مثارهنا هنذا االتجناه هنو منا اثناروه حنوِ األصنالة 

والحداثة على مدى عقود . فابتداءا منن النصنف الثناني منن القنرن التاسن  

عشنننر وحتنننى االن  يتجننناوب االدبننناء و الشنننعراء والنقننناد ومؤرخنننو االدب 

ة والحداثة ثم اضيف   تجاوبات مخرى بيننهم العربي االتهامات حوِ األصال

 حوِ التقليدية  والحداثة والمعاصرة .

 

وفي رايي الخا  ان هذه االمور هي التي اعاق  الشنعرالعربي منن         

التطور وااللتحاق بالشعرالعالمي  وهذا ما تؤكده مرقام مبيعات كتب الشنعر 

ف مسننتوى النتننال التنني صنندرت خننالِ السنننوات األخيننرة  إضننافة إلننى ضننع

الشعرب لدى  كثير من الشعراء  وتكاثر مدعياء الشعر و هورمعداد كبيرة 

النندواوين المطبوعننة وات قيمننة فنيننة هابطننة محسننوبة علننى ومننن الكتننب 

 الشعر  وهي التعني شي ا منه .

 

وحالة اخرى  ارى انهنا اضنعف   منن نتنال الشنعر العربني  هنو التقندم      

ة والطلبنة وخريجني الجامعنات إلنى متابعنة العلنوم العلمي وانصراف الناش 
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الحديثة في    الحركة االقتصادية الهامة  واتجاههم الى سوق العم  طلبا 

للمعاش وبما يحق  لهم مستوى معاشي افض  فادى هذا الى بعا  جمنود 

  وإلى إضنعاف تناثير التجنارب القليلنة الجيندة التني ال يمكنن في مف  الشعر

 حركة الشعر والثقافة  العربية  كك  .إنكار  هورها في 

 

مراح  تطور الشعر العربي هو مّن الشعر القديم يختلُف في بعا  اما       

او جوانبننه عننن الشننعر فنني الوقنن  الحاضننر  ومهننّم مننا يميّننز الشننعر القننديم 

رصننه  علننى الننوزن والقافيننة ونظننم  البينن  علننى الصنندر الشننعر العمننودب  ح 

عراق ب   والع جز  وكان ك   شعر ال يتم نظمه على الوزن والقافية ال يعتبُر ش 

ومحبننوا الشننعر الجدينند   يعتبرونننه  نثننرا مو فصنناحة  ف نني العصننر الحنندي 

عليه انه  يعتبرونه رافدا  من روافد   ونيؤخذوالشعر القديم يؤشرون على 

االمتننا    والمؤانسننة والنفنن   الحسنني ينقنن  مشنناعر الشنناعر ويعتبننُر مصنندر  

ويدعو إلنى التحلّني بناألخالق  الكريمنة والفضنائ  القيمنة  بعاطرب لدى ال

 والنفور  من  الصفات السي ة  غير الحميدة .

 

ننن مهننّم شننعراء         هننور الشننعرالحر علننى اينندب رواده الننذين  يعتبننرون م 

الحداثننة ألنُّهننم جمعننوا بننين  الثقافننة العربيّننة الكالسننيكيّة والحداثننة  وربمننا 

د النقنناد الننذين  وضننع وا مساسننيّات  لشننعر التفعليننة       المعاصننرة ايضننا . ووجنن

 .و شعر قصيدة النثر التي  هرت حديثا 

 

 المعاصر وقصيدة النثر ( دراسات  في الشعر )راج   كتابي  

 

وهذا األمر ق د غينر  مسنار بعنا قصنائد الشنعر منن القافينة والنوزن        

 . الشعر انواعا جديدة منر النثر فاوجد ت إلى  شعر  للتفعيلة او الى شع

 

ق ليصبح  فني اغلبنه عبنارة عنن         وقد تغيّر  الشعر العربي عّما كان  سابقا

تتجّسد كلماتهُ باستخدام  مفرداٍت وكلماٍت لها   (نثر ) او قصيدة( ) حرشعر 

عنى ومغنزى مختلنف   وهنذا الننو  منن  الشنعر قند إنتشنر انتشنارا  كبينراق  م 

خاصة في     التقنيات الجديدة من وسائ  االعالم  وسريعا  في هذا الوق 

والنشنننر الرخيصنننة  مثننن   الصنننحف  والمجنننالت  والتلفنننزة  واالنترنيننن  

وفتح الباب واسنعا   .وما اليها   وصفحات التواص  االجتماعي ) الفيسبك (

كنن  مننن هنندب ودب  ويصننف نفسننه  شنناعرا  اال ان هننؤالء  ال شننعرا ليكتننب 

 الشعراء والنقاد ويبقى ناكصا مايكتبونه وسيندثرمايخفون عن االدباء من 
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بمنرور يقولونه بمرور الزمن  فالبقاء لالصلح واالفض   وهذه سنة الحياة 

 .          الزمن وحداثته 

                                        . 

والشاعر العربي ابن وقته يترجم ما يعتم  في نفسنه ومجتمعنه ومنا         

فنال يوجند شناعر عربني حندي  اال  -منن احندار رضني ام لنم ينر   يكتنفه

وعليه فالشعر العربي الحدي  يمث  نفسية  -مثال -كتب عن قضية فلسطين 

الشاعرالعربي في نظرته للوطن العربني الحديثنة والواقن  العربني المعناش 

 منذ زمن النهضة العربية وحتى وقتنا الحاضر .

 

ضة العربية في ك  مفاص  الحيناة بعند سنبات رو  النهانبعث   نعم فقد     

مب  –او قبيلنه بقلين  عشنرفي النصف االوِ  من القرن التاس    دام قرونا 

بعد ان خمدت  جذوتنه وانتكسن   انتكاسنتها  –في نهايات العصر العثماني 

الكبرى خالِ الفترة السنوداء منن تناريخ االمنة العربينة  ابتنداءا منن دخنوِ 

 بغداد وحتى بداية القرن التاس  عشر او بعده بقلي  .المغوِ )ا لتتار(  

 

فقد كانن  الدولنة العثمانينة تجنثم علنى انفنا  االمنة العربينة  تفنر         

بعند  -هيمنتها على البالد العربية فني نهاينات اينام حكمهنا لالقطنار العربينة 

 بحكمهنا القاسني  حكمنا اسنتعماريا  -ان كان  تمث  دولة االسالم في  حينهنا

ال فرق بين استعمار واخر ك  يريند تحقين  مصنالحه علنى حسناب  – الما 

فنادى النى  -البلد الذب استعمره ومحاولنة جعلنه تحن  سنيطرته مندة اطنوِ 

تـاخر البالد فني مختلنف ننواحي الحيناة وخاصنة الثقافينة فقند اتّبن  االتنراا 

 – سياسننة التتريننك فنني الننبالد العربيننة  ومحاولننة القضنناء علننى لغننتهم االم

هي لغة القران الكريم والدين االسالمي الذب يدين به االتنراا مب  و-العربية

فضننلوا اللغننة التركيننة علننى دينننهم  فنني  سننبي   نشننر لغننتهم  وطمننس معننالم  

العربية في النبالد التني تحن  سنيطرت االتنراا  وكنان نتيجنة ولنك ان  سناد 

 االمة  العربية  ثالور الفقر والجه  والمر  .

 

ادى ولك الى هجرة  جماعات من البال د العربية خاصة من سوريا  وقد     

ولبنننان الننى خننارل بالدهننم خننوف القتنن   والتنكينن   بهننم مننن قبنن  الحنناكمين 

االتننراا او مننن سننايرهم مننن الحكننام  العننرب  وقنند اسننس هننؤالء العننرب 

المهاجرون  جالينات وجماعنات وجمعينات فني امريكنا والبرازين   وغيرهنا 

ي هاجروا  اليها  وبرز منهم  جماعات رائدة فني مجناِ االدب من الدوِ الت
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والشعر مث  ايليا ابوماضي وجبران خلي  جبران وميخائين  نعيمنة  وابنناء 

 المعلوف  وغيرهم  .

 

ت الحيناة تسنرب  منن جديند فني النرو  بندااما في الشرق العربي فقند       

لعربنني  وبعنند العربيننة  وخاصننة النهضننة الفكريننة  وتسننرب  بننين الشننباب ا

اتصنناِ الننبعا منننهم  بننالغرب  مثنن   بريطانيننا او فرنسننا  اوغيرهننا  واخننذ 

شبابنا العربي  يتطل  لمنا فني هنذه الشنعوب ويندرا ضنرورة النتخلف منن 

االستعمار التركني واالجنبني الغربني والثنورة علنى العنادات والننظم البالينة  

ذلك  كنان منن اسنباب  والمتهرئة التي البسها االستعمار  لالمة العربينة  وكن

 -هذه النهضة التمازل العربي م  الغرب عن طرين  االرسناليات التبشنيرية

ودخولهننا الننوطن  -ولننو انهننا كاننن  تهنندف الننى اسننتعمار مننن نننو   جدينند 

العربنني وايجننا د المطنناب  ودخولهننا الننبالد العربيننة ونشننر الحننرف العربنني  

واوين الشعرية لفحوِ ومنها الد والفكر العربي  وطب  بعا الكتب القديمة

وكننذلك فننتح بعننا المنندار  باللغننة العربيننة بعنند غننزوة    يننةشننعراء العرب

 نابليون واستعمار فرنسا  لمصر.

 

مطبننو    -الفترةالمظلمننة  – نن  الشننعر فنني فتننرة االنحطنناط والتنناخر       

وعنايننة الشنناعر  تنطننوب علننى التزوينن   اللغننوب  .بطنناب  الفرديننة تقليننديا 

واللفظي  دون المعنى وتحوله الى صناعة شعرية بحتة  تكثر فيها الصنور 

التقليدينة المناخووة منن قنبلهم وكثنرت التشنبيهات النى حند انعندام  المعنناني  

 الشعرية الجديدة او طمسها .

 

 راج   كتابي ) شعراء المهضة العربية ( 
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 الشعر وانواعه : 

 
 

وطبع  بطاب  التحرر  االمور اما في بداية القرن العشرين  فـقد تغيرت     

واالنطالق  والدعوة النى الثنورة علنى كن  منا خلفنه االسنتعمار منن اوضنا  

 اغلنبومفاسد وطب  الشعر بطاب  التجديد فتوسنع  افن  افكنار وخيناال ت  

بينة والعالمينة والتناثر بالشنعر الشعراء بعد اطال  بعضهم علنى االداب الغر

العربنني القننديم  الننذب بنندم  ينتشننر  مننن جدينند فنني  نن  حركننة ادبيننة  بنندمت  

تتحرا وتتحرر لتشم  ك  البالد العربية  تقريبا  ومن الشعراء  من  اوجند  

شعرا جديدا  فتحرر من قيود  القافية  كما هو الحاِ في الشعر الحر  النذب 

للشنناعر بنندر شنناكر ومنننه هننذه السطور بنني  هننر  حننديثا  فنني الشننعر العر

 :  السياب

 

 بابا .. بابا ينساب صوتك في الظالم إلى كالمطر الغضير 

 

 ينساب من خل  النعا  ومن  ترقد في السرير 

 

 من مب رؤيا جاء؟ مب سماوة؟ مب انطالق؟

 

 وم   مسبح في رشاش منه  مسبح في عبير 

 

 من مودية العراق 

 

 فـتـح  نوافـذ من رؤاا على سهادب 

 

 ك  واد 

 

 وهبته عشتار األزاهر والثمار 
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 كان روحي 

 

 في تربة الظلماء حبة حنطة 

 

 وصداا ماء معلن  بعثي 

 

 يا سماء 

 

 هذا خلودب في الحياة

 

ونتيجننة اطننال   الشننعراء  العننرب  علننى الفننن المسننرحي الغربنني              

محاكناة  للمحادثنة للشنعرالعربي القنديم كمنا فني وهو  وجد الشعر التمثيلي 

 شعر عمر بن ابي ربيعة في الغزِ .
 

   او الشعر العمودب فالشعر الموزون المقفى ويدعى بالشعر التقليدب         

وكنننذلك اطلنن  علينننه بعنننا النقننناد  ليننند للشنننعر القننديم  وامتنننداد لنننه النننه تق

فالشنعر التقليندب هنو هنذا  .الوزن والقافينة بن مقيند الننه  )الشعرالتقييدب (

الشعرالمورور النذب نظنم علنى موسنيقى بحنر معنين  منن البحورالشنعرية 

وحندة متماسنكة فيه الستة عشر ولزم روب واحد وقافية واحدة  فالقصيدة 

مننن حينن  البننناء كانهننا بينن  واحنند واغلننب الشننعر العرينني الحنندي  مننن هننذا 

 النو   .

 

ود الشننعر العربنني  وموسننيقاه  لقنند حننافش الشننعراء علننى اصننالة عمنن      

واوزانننه  وسننيبقى كننذلك عمننود الشننعر مهمننا اختلفنن  االغننرا  والفنننون 

الشننعرية واسنناليب الشننعراء وهننو الننذب لننه القنند  المعلننى والجننو االنسننب  

علننى امتننداد الننوطن العربنني الن االون العربيننة  جبلنن  عليننه واستسنناغ  

اياه ومن هذاالنو  من سماعه  وموسيقاه واستسمج  ك  انوا  الشعر اال 

 -الشعرهذه االبيات للشاعر انور العطار :

 

 

 انا الفاتح السمح  منذ القدم   

 ولوالب  كان  الوجود  العدم                                                
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 نشرت على الكائنات الضياء   

 ن عوادب  النغموانقذتها ع                                                 

 

 وتراءى لي الوطن  المستثا ر 

 وقد عان   السيف فيه القلم                                                 

 

 وما الخلد اال اعتناق السيو 

 ف وخو  الحتوف  وصب الحمم                                           

 

لى  االدب العربي  اقتبسه العرب فن طارئ ع فهواما الشعر التمثيلي        

والترجمة  الثقافية  بهم من خالِ البعثات نتيجة اتصالهم بالغرب  وتاثرهم 

المسار  الغربينة  فقند  اطلن    ما يجرب او يعر  في واطال  بعضهم على

الشعراء  العرب على حركة المسار  الغربية  وما يعر  فيها  مما  كتبنه  

رحيات شنننعرية مثلننن  علنننى المسنننار  فاقننندم  االدبننناء  الغربينننون  منننن مسننن

النننبعا منننن  شنننعرائنا علنننى محاكننناتهم  بنننداف  حنننب التشنننابه  فنظمننن   

 مسرحيات تمثيلية شعرية باللغة العربية نظموها شعرا اونثرا .

 

وقد نجح هذا النو  من الشعر فني اوِ  بداياتنه  اال اننه ركند اومناِ          

  اغلنب الرواينات الشنعرية  مسنتقاة الى الركود  م  مرورالزمن  وقند كانن

مادتها من التاريخ ومن اشهر من كتب فني هنذا الننو  منن الشنعر واوجنده 

من  الشعراء  احمند شنوقي وعزينز ابا نة منن مصنر و خالند الشنواف منن 

 العراق  وغيرهم .

 

 -شعر احمد شوقي  :  -كليوباترة   –وهذا مقط  من  مسرحية   

 

  -جه الجريح تتام   كليوباترة  في و \  

 

 كليوباترة : 

 

 اه نطونيو    حبيبي          ادركوني    بطبيب 

 

 ماترون  االر  تروى  من  دم   اللي  الصبيب
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 ابتي  اين  قوى   طبك     والسحر       العجيب

 

 هو  في  اغماءة   الجر        فنبهه      بطيب

 

 هو يفتح      عين         يه    ويصغي  لنحيبي

 

  

اما النو  االخر للشعر العربي فهو  الشعرالحر او شعر التفعيلة وفينه       

يعتمنند علننى تفعيلننة واحنندة مننن التفاعينن  الحننرة مننن االوزان الشننعرية التنني 

اوجننندها الخلينننن  الفراهنننندب البصننننرب وولننننك بتكننننرار هننننذه التفعليننننة فنننني 

 السطرالشنننعرب بمنننا ينننتمم المعننننى دون النظرالنننى النننوزن علنننى ان ال يقننن 

السطرالشننعرب عننن تفعيلننة واحنندة وال يتجنناوز التسنن   وكننذلك وجنند مننن 

الشنعرب القنديم المتمثن    عمنودشعراء المهجر من  دعى الى الثورة علنى ال

بالقافيننة  الواحنندة والبينن  الشننعرب الواحنند المتكننون مننن شننطر وعجننز فنني 

بي  الواحد تنسي   متس  وبحر واحد مب متساوب التفاعي   الوزنية في ال

و موحند الموسنيقى الشنعرية للبين  الواحند  بحين    افني العجنزالشطر  في

تكنننون كننن  القصنننيدة مهمنننا طالننن   وات تفاعيننن  محنننددة النننوزن  ضنننربها 

الموسيقي واحد  ال تخرل عما رسمه  الشعراء العرب  منذ عصر الجاهلية 

الى  اليوم   فدعوا  الى التحرر منن  هنذه  القينود  فنظمنوا  شنعرا  خرجنوا 

ن هننذا المننالوف فنني الننوزن الموسننيقي للشننعر العربنني   وكننذلك لننم فيننه عنن

وتحنررمن القافينة النوزن فقين  لنه يلتزموا بالقافينة الواحندة  فني القصنيدة 

 م  العر  ان كثيرا منن قصنائد الشنعرالحر التزمن  التفعيلنة)الشعرالحر( 

واالخنر لنم يلتنزم بتفعلينة وال  ( شنعر التفعلينة) فني الننظم فسنمي   الواحدة

يقنوِ  روب وال قافية فسمي بقصيدة النثر حين  اننه اقنرب منا يكنون الينه .

 :صال  عبد الصبور الشاعر 

 نوب .. يا نوب 

 يامرتع ال باو

 ياموئل الحبيب

 يازهرة ً فواحةً 
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 تحباا القلوب

  نوب أر   كال نان

 مألى بأنواع الحنان

 وهرا  مخ  أدفر

 وربا  من حب ال مان

 والناس في صحرائ 

 في الروض المصان كالورد

 

فالشعر الحر اشبه بثورة علنى الشنعر القنديم او الشنعر العمنودب فني        

بننناء القصننيدة فتخلصننوا مننن نظننام الشننطر والعجننز وابتعنندوا عننن  النننظم  

بننالعمود الشننعرب المتسنن  المتناسنن   فنني البننناء  و هننرت منازعننات بننين  

ب منن ضنروب النثنر  رواد الشعر  العمودب الذين اعتبروا الشعر الحر ضر

وانننه نقننف فنني  شنناعرية الشنناعر او فنني اونننه الموسننيقية اخرجتننه عننن 

المننالوف وبننين رواد الشننعرالحرالذين يعتبننرون الشننعر الحننر مننن متطلبننات 

 العصرالحدي  .

 

ومن  المعلوم ان ترد المعناني علنى وهنن الشناعر كمنا تنرد علنى وهنن       

عر وانفعالنه بهنا وانعكاسنها علنى مب إنسان اخر اال من استقبالها عند الشا

ق كبيننراق عمننا عننند  نفسننيته وتفاعلهننا فنني شننعوره واحساسننه يختلننف اختالفننا

النه يمتلك ووقا    تعبير االديب عنها  يختلف عن تعبير االخرينواآلخرين . 

يسنننتطي  بهنننذا  فننني هنننذا المجننناِ ون واالخنننر منننا يمتلكنننهوحسنننا  اغننننى م

االحسننا  وولننك الننذوق ان يلننبس هننذه المعنناني الننواردة اليننه  ثوبننا قشننيبا 

هننا و يننتم لننه ولننك مننن مثلوحلننال مننن الجماليننة ال يسننتطي  سننواه ان ينناتي  ب

طري  مقدرته على اختيار اللفظة المناسبة وات الجمالية االسمى  والتقلف 

الننى النننفس واالعننم بننين الحننروف بمننا يمكنننه مننن اختيننار التعبيننر االقننرب 

 الصنننورة الشنننعرية رائعنننة  بجماليتهننننا هنننذه  واالشنننم  واالفضننن  فتننناتي 

 رحمه هللا :ه قوِ الجاحش وهذا ما يؤكد وانتقائها 

) من المعاني مطروحة في الطري  وإنمنا الشنان فني صنوق القالنب اللفظني 

 المعبر عنها( .
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بنائهننا   فنني فشننعراء العصننر الحنندي   ورثننوا تركننة شننعرية مهدمننة         

تنرار   والبسنوها االفضن  واالسننى وصناغوا  قندم فنزعوا عنهنا منا رر و

قنبلهم  بمنا يالئنم العصنرالحدي   واسنتعان  المتهالكنة او المظلمنة  العصور

متاخروهم بمعاني ما قنرموه منن اداب األمنم  فجناءت  معنانيهم  اسنمى فني 

افننه وربمننا  تننناوِ الجماليننة  والجننودة . وربمننا  تننناوِ الشننعراء المعنننى الت

محدهم المعنى المبتذِ  فطوره فني اسنلوبه  فالبسنه الجندة والجمناِ ولنيس 

المهنم من تكننون المعناني  جدينندة انمننا ربمنا يكتفنني الشناعر بتناولننه المعنننى 

 القديم فيجلوه في تعبيرجديد ويلبسه ما هو اسنى وافض  وفي ولك اقوِ :

 

 وشذى القدا  في اغصانه

 فتضوع    اجواؤه   باقا                                      

 

 وتجمل   اوراقه  ببياضه

 ا ــــفتعانق   انداؤه    بصب                                       

 

 فعطوره  اخاوة    لقلوبنا

 مث  الفرات فياضة بصرا                                       

 

 وعلى الغصون تفرق  حباته

 و اقنا بنجا ـــــاوراقه  اش                                         

 

 حتى كان الطير يهمس شوقه

 دا ــــــفتغردت  اصواته بص                                        

 

                                 *    *    * 
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 الفنون  الشعرية الحديثة :  

 
 

امننا الفنننون الشننعرية او االغننرا  الشننعرية  فقنند كثننرت وتشننعب           

بتشننعب الحينناة وا ن اهمهننا واكثرهننا التصنناقا بالشننعب او بحينناة المجتمنن  

هو الشعرالسياسي فقد توس   في هذا العصر  العربي  بفرديته او جماعيته

الشننعر السياسنني  فنني بنندايات هننذا العصننر  توسننعا  عظيمننا  حتننى قينن  ان 

 -نهاينة القنرن التاسن  عشنر وبداينةالقرن العشنرين -دايات العصنرالحدي ب

كان الشعر فيه سياسيا  ثوريا  ناهضنا  وكنان النداف  النرئيس لهنذا الشنيء 

 . العربي هو الحالة الجديدة  الناهضة في الوطن

 

فقنند شننارا الشننعراء العننرب فنني اوكنناء كنن  حركننات التحننرر الثوريننة          

ا رؤوسنناء ودعنناة لهننا  ومشننتركين  فعليننا  فيهننا ويعنند العربيننة بنن  كننا نننو

الشعراء هنم االسنا  االوِ فني النهضنة العربينة لنذلك فنالمطل  علنى شنعر 

شننعراء النهضننة العربيننة فنني بنندايات هننذا العصننر يجنند ان القصننيدة العربيننة 

تقطردمننا وفنني طياتهننا رو  ثوريننة جامحننة صننارمة وكننان ابيننات قصننائدهم 

ن اغمادها وهم قد ركبنوا  جينادهم  للجهنا د  فني مسلولة م  سيوفا مصلتة 

الشنننعب العربننني فونصنننرة شنننعبهم  والنننذود عنننن وطننننهم . سنننبي  الحننن  

 ينرون شنعبهم   والشنعراءالمضطهد ويرز  تح  وطناة  االسنتعمار االجنني 

قد  تقاسم  االمم اسالبه  فهتفوا في الشعب العربي  وتغنوا ببطنوالت هنذا 

طريقه الى التحرر والحرينة واالنعتناق منن  الشعب الذب هب كالمارد  يش 

االسنننتعمار وينشننند الننننور واالمنننان بااليمنننان بقدراتنننه  وبروحيتنننه االبينننة 

 والثورة .والتحرر الطامحة الى العلو واالرتقاء 

 

  

 فيه  فالشعرالسياسي يمث  االحدار العربية تمثيال صادقا فقد وكرت       

الصنننغيرة  والكبينننرة  منننن االحننندار  التننني م لمننن  باالمنننة العربينننة وكنننان   

الشعراء هم صوت الشنعب الهنادر  والمندوب فالشنعر  ننار تلتهنب  لتحنرق  

 هننور االجنبنني  وثننورة  فنني نفننس العربنني  زينندها الشننعر قننوة  واننندالعا 

 فالشعراء ك  الشعراء العرب هتفوا للتحرر العربي .
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 الثورية بثالثة محاور :وتتمث  هذه الحركة  

 تحرير االقطار العربية من االستعماراالجنبي -االوِ

قضية فلسطين وهذه القضية المحورية في الشعر العربي وال تزاِ  -الثاني 

حتى االن  حي  ال يوجد شاعرعربي في المشرق العربي او فني مغربنه اال  

الفلسنطنيين ونظم  فيهنا  ودعنى النى  طنرد  اليهنود منن  فلسنطين  وعنودة 

 العرب الى بلدهم السليب  .

الحنناالت الوطنيننة فنني البلنند الواحنند .  ومننن الشننعر السياسنني هننذه  -الثالنن  

 -االبيات من قصيدة للشاعر رشيد سليم الخورب يقوِ :

 

 شمس العروبة عي  صبر  المجتلي  

 شقي  حجابك  قب  ش  الرمس لي                                   

 

 اني لمح  سناءا في غس  الدجى 

 رغم  الصبابة   والحجاب  المسد ِ                                          

 

 فلقد  يرى   بالرو   شاعر  امة      

 من ال يرى  غير النبي  المرس                                           

 

 واشعة االيمان تبتد ر المنى 

 وترد   للمكفوف   عيني  احد ِ                                     

 

 وكواكب  الشهداء  فيك بشائر

 ما ا ون      بالفجر  لو   لم    تا ف                                 

 

 ياهاتفا     بالفرقدين   تالقيا 

 كلف    نفسك   وص   ما لم  يفص                                  

 

 ما الشام ما بيروت  في البلوى سوى 

 عيني  مولهة        وحدب     فيص                                 

 

 واعز من  دنيا  االعزة    كلها 

 جارب القريب   واخوتي في المنزِ                                   
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 يامن  يعدون  الدفا     تهجما

 ويؤولون     النقد    شر     مؤوِ                                   

 

  

ا مننا  الفخننر والمنند   فقنند  افتخننر الشننعراء  العننرب فنني هننذا العصننر         

بعننروبتهم  كمننا  افتخننروا  بانفسننهم  ومنندحوا  ابطنناِ  العروبننة ورجالهننا  

وافتخننروا بشننجاعتهم وباعمننالهم المجينندة. وتميننز المنند  فنني هننذا  العصننر 

وممنا يقولنه  الشناعر محمنود  سنامي  .مبالغنة  فينهبالضعف  وبعنده عنن ال

 البارودب  يفخر بنفسه يقوِ:

 

 انا  ال اقر  على القبيح  مهابة  

 ان  القرار على القبيح   نفاق                                      

 

 قلبي على ثقة ونفسي حرة

   قتابى الدنا  وصارمي  وال                                      

 

 فعالم  يخشى المرء فرقة روحه

 او ليس   عاقبة   الحياة    فراق                                  

 

وقد كثرت في اوِ هنذا العصنر النكبنات علنى النوطن العربني  وتوالن        

عليه  المحن في     نروف قاسنية قند مثلهنا الشنعراء اعظنم تمثين  وادق 

كبنات نكبنات  قنام بهنا  االسنتعمار ضند وصف فني  قصنائدهم  وجن  هنذه الن

االمة العربية منها نكبة ضيا  فلسطين  ومنها اعدام  افضن  رجناِ العنرب 

مثن  عمرالمختنار فني ليبينا ومناضليهم من اج  التحررى وطرد االستعمار 

في العراق وتكاد تكون  1941 \نه الجزائرب  وشهداء  ثورة مايس يوزها

منة العربينة. فهنذا احمند شنوقي اميرالشنعراء هذه النكبات  في ك  اقطار اال

 يبكي دمش  فيقوِ :

 

ش ُ  م  د مٌ   ال  يُك فك ُف  يا د  قُّ              و  دى م ر  با ب ر  ن ص   س الٌم م 

 

الق وافي       ةُ الي راع ة  و  ر  عذ  م  قُّ        و  صٍف ي د  ُِ الُرزء  ع ن و  ال  ج 
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تك  ب ه  الل يالي      م  ّما ر  بي م  راحاٌت ل ها في الق لب  ُعم ُ         و   ج 

 

عُنا إ وا اخت ل ف   ب الٌد       ي جم  نُط ُ          و   ب ياٌن غ يُر  ُمخت ل ٍف    و 

  

ياٍة      وٍت م و ح  ق فتُْم ب ين  م   ف إ ن ُرمتُْم ن عيم  الد هر  ف اْشق وا          و 

 

ّ ُحٍرّ        م  ُك   ل أل وطان  في د  يٌن  ُمست ح  ُّ         و  د   ي ٌد   س ل ف     و 

 

نايا   ُب ب الم  ي شر  ن ي سقى و  م  ي سقوا       و   إ وا األ حراُر ل م يُسقوا و 

 

مال ك  ك الض حايا   ال ي بني الم  ال  يُح  ُّ         و  ال يُدني الُحقوق   و   و 

 

في األ سر ياةٌ             و  ٍِ   ح  ت ُ ف في الق تلى أل  جيا ع   ى ف دقى ل ُهُم و 

 

مراء   باٌب        يَّة    الح  ّ ل لُحر  ٍة    يُد قُّ           و  ج  رَّ ّ   ي ٍد    ُمض   ب ُك  

   

شٍ     م  ِ  ب ني د  ال زاُكْم وو الج  ش ُ          ج  م  لُهُ  د  زُّ  الش رق   م وَّ ع   و 

 

نسا    مى ف ر  ر  ه  و  ماا  ب ط يش  رٍب           ر  ُحم ُ م خو ح  ل ٌف و   ب ه  ص 

 

    ُِ ٍ ّ    ي قو هُ ُطاّلُب ح  ش قّوا      إ واما جاء  جوا   و  ر  صاب ةٌ   خ   ع 

 

نسا      فُهُ    ف ر  ُم الثُّوار   ت عر  ح  ُّ             د  ت عل ُم   م نَّهُ    نوٌر   و   و 

 

زالوا دون   ق و ب الٌد مات   ف تي تُها   ل ت حيا                ُم  ل ي بقواو  ه   م 

 

ت  الُشعوُب ع لى ق ناها   ر  ّ ُحر  قُّ            و   ف ك يف   ع لى ق ناها  تُست ر 

 

ك  ما د هاها   يح  ؟          ُرباُ  الخلد  و  س    م ح  ُّ  م ح  ٌّ   م نَّها   د ر 

 

رَّ مُفٌ     ديُد احم  دَّ  مُف ُ           إ وا ع ص ف  الح  اسو  ن بات ه   و   ع لى  ج 

 

هٍن  ن را   غيد ا  ب عد  و  الص خر  ف رقُ           س لي م  ه   و   م ب ين   فُؤاد 
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إ ن  م النوا     رين    و  ل لُمست عم  قُّ   ر    و  ة   ال  ت ر  جار   قُلوٌب   ك الح 

 

حبنه اتجناه اما الغزِ  فشعر الغنزِ  وجند مننذ وجند االنسنان بعاطفتنه و     

قرينته وحبيبته وفي الشنعر العربني  وجند فني كن  العصنور الشنعرية  فهنو 

تسننجي   لعواطننف الشنناعر المحننب اتجنناه مننن يحننب  ومننا يكنننه  فنني  قلبننه  

الملتننا   وفننؤاده المكتننوب بنننار الحننب  والعشنن   ونفسننه الحننرى وروحننه 

 الحيرى وفكره المشغوِ  وعقله المسلوب  ولها ق  وحبا  وشوقا .

 

شننعر الغننزِ فنني هننذا العصننر اتسننم  بتمثينن   طبيعننة  النننفس العربيننة         

النبيلة العفيفة  فهو بعيد عن االبتذاِ والتفسخ الخلقي  الذب كنان موجنودا 

في شنعر العصنور العباسنية  وخاصنة االخينر  منهنا  نتيجنة  لالخنتالط  من  

لعننادات     االعنناجم  شننرقا  وغربننا  وشننماال  وفسنناد االخننالق العربيننة  تبعننا

وتقاليد  رعنا   الننا  وشنواوهم  االجتماعينة التني انتقلن  النى العنرب منا 

يتميز ببعده عن  المادية  اال بعا قصائد لشاعر او اكثر ومن شعر الغنزِ  

 اقوِ :

 

 وفاتنة تغازلني بضفر جديلة  

 مث   االقاحة  سحرها  يتال                                          

 

 حتى كان الزهر ينثر عطرها 

 فتعانق   انداؤها   تتموس                                           

 

 تتمنى النفس تمسك بعضه  

 فا ناملي  في  بعضه   تترف                                          

 

 فمجازف كمراه  متعطش 

 اليك  بشوقه  يتعل   يهوى                                           

 

وفي فن  الوصف وهو من االغرا  القديمة في الشعر العربني ايضنا        

فقننند وصنننف الشنننعراء كننن  منننا وقعننن  علينننه اعيننننهم ودخننن  فننني نفوسنننهم  

واخيلتهم  من مشناهد طبيعينة خالبنة ومخترعنات حديثنة وقند تعمن  بعنا 
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وصنف الشعراء في الوصنف . يقنوِ عمنر ابنو ريشنة الشاعرالسنورب فني 

 -اطالِ مر بها :

 

 قفي    قدمي  ان  هذا  المكان  

 يغيب به المرء عن حسه                                          

 

 رماِ  وانقا   صر  هوت 

 اعاليه  تبح    عن   اسه                                         

 

 اقلب طرفي   به  واهال 

 واسا ِ  يومي  عن امسه                                         

 

 اكان   تسي  عليه الحياة 

 وتغفو  الجفون على انسه                                         

 

 وتنشد البالب   في سعد ه

 وتجرب المقادير في  نحسه                                        

  

لقننرن العشننرين  كثننر شننعر وفنني  مطلنن  هننذ العصننر اب فنني  بنندايات ا      

الحنننين الننى الننوطن او ان كثيننرا مننن الشننعراء نفننتهم حكومننات بلنندانهم الننى 

خارجهنا  بسنبب مينولهم الوطنينة وثننورتهم علنى االسنتبداد والظلنم تخلصننا 

منهم .ومنهم من هاجر من نفسه وراء لقمة العنيش . ويظهرهنذا جلينا فني 

وهن  هنناا  -وطن العزينزشعر شعراء المهجرالذين ما زالوا يحنون النى الن

فانشدوا قصائد تقطرحنينا ودمعا بعاطفة فياضة وحسرة  -اعز من الوطن ؟

غنامرة لرؤينة النوطن اوالرغبنة فني تحرينره منن ايندب حاكمينه المسننتبدين 

 يقوِ الشاعر  شفي  جبرب :

 

     حلم على  نبات الشام ام عيد
 ال الام هم وال التخايد تخايد           

 
      العين و الرايات فافقةاتكذب 

 ام تكذب االذن و الدنيا اغاريد         
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       ويل النماريد ال حخن وال نبأ
 اال ترى ما غدت تل  النماريد         

 
             مـــــــــــكأو كل فؤاد في  عئا

 نشوان قد لعبت فيه العناقيد         
 

        ملو العيون دموع من هناوتاا
 فالدمع در على الفدين من ود     

 
      لو  او داوود و النعمى ت احكنا

 ام في المزمار داودــــــلانأ الش         
 

       ام مخبحةـــــــعلى النواقيس انغ
 بيح وتحميدــــــوفي المأذن تخ               

 
      لو ينشد الدهر في افراحنا مْعت

 البشرى االناشيد وانب الدهر في          
 

  

وشكى بعا الشعراء صنروف الندهر منن نكبنة اصنابتهم او منن خطنر      

احننندق بهنننم او ببلننندهم  ومنننن قصنننيدة فننني الحننننين النننى النننوطن للشننناعر  

 -المهجرب جبران خلي  جبران هذه االبيا ت  يقوِ:

 

 يابالدا  حجب    منذ  االزِ  

 كيف  نرجوا ومن مب سبي                                           

 

 مب قفر دونها  مب  جب  

 سورها العالي من منا  الدلي                                          

 

 اسراب ان  ام ان  االم 

 في نفو   تتمنى المستحي                                          
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اطلنن  بعننا الشننعراء علننى مجريننات العلننم واالدب والفلسننفة فنظمننوا      

قصننائد  فنني تعلننم الطننب والفلننك  والعلننوم  وفنني امننور اخننرى مثلمننا  نظننم  

الشعراء قبلهم  مطوالت في قواعد النحو  والصنرف  مثن  الفينة ابنن مالنك   

التي حوت تفاصني  قواعند اللغنة العربينة فني قصنيدة مكوننة منن النف بين  

رب  شرحها  العالمة ابن عقي  في مجلدين  كبيرين  على سنبي  المثناِ شع

. والشعر التعليمني  نظنم فني  هي نة الشنعر وشنكله بن  هنو جسند شنعرب ال 

رو  فيننه. لننذلك اطلنن  عليننه  بلغنناء اللغننة وشننعراؤها نظمننا وقنند نظننم فيننه 

كثيننرون فنني العصننور المظلمننة  اال انننه فنني هننذا العصننر اصننابه الضننعف 

 ومن قصيدة للشاعرالزهاوب في العلم يقوِ :والوهن . 

 

 لماوا  تحرك   االنجم             كانك    مثلي  ال   تعلم  

  

 وما هو كنه االثير الذب          فسيح الفضاء به مفعم   

 

 بين الجواهر جذب فما           دواعيه   اني    مستعلم   

 

 ه  هما تؤامه  الدف  اوضح من واته      من الجذب ام   

 

 هما   قوتان   تخالفتا         فذالك   يبني  ووا  يهد  م   

 

والشننعر االجتمنناعي هننو شننعر االخوانيننات وكنن  مننا فنني المجتمنن  مننن        

امور  وقد دعى الشنعراء فينه النى ا لثنورة علنى العنادات البالينة و القديمنة  

المتالحقة عليه   التي سادت  المجتم  العربي وعلق  به خالِ فترات الحكم

قب  النهضة الحديثة وتعتبنر منن مخلفنات الفتنرة المظلمنة  فندعى الشنعراء 

الى تحرير المرمة والى فتح المدار  وتمجيدها والدعوة الى دخولها  بنين 

وبنننننا ت ووم التعصننننب القبلنننني والطننننائفي  واالقطننننا  الننننذب جننننثم فننننوق 

عراقي  معروف صدورالنا  والفساد المستشرب . ومن قصيدة  للشاعر ال

 -الرصافي في تشجي  بناء المدار  وفتحها هذه االبيات :

 

 ابنوا المدار   واستقصوا بها   االمال 

 حتى   تطاوِ   في بنيانها  زحال                                     

 

 هذب مدارسكم شروى مزارعكم



 

 29 

 ال    وغالفانبتوا  في ثراها  ماع                                    

 

 يل  بها النشىء لالعماِ  مختبرا

 وللطبا     من   االدران   مغتسال                                    

 

 ربوا  البنين  م  التعليم تربية

 يمسي   بها  ناقف   االخالق     مكتمال                             

 

 انا لمن امة  في عهد  نهضتها 

 العلم والسيف  قبال   انشات   دوال                                   

 

والفنون الشعرية في بدايات عصرالنهضة العربية كثينرة منهنا قديمنة       

ومنها ما  هرت حديثا حسنب متطلبنات هنذا العصنر ودواعينه اال اننه تبقنى 

االقننوى السننمة الوطنيننة هنني السننمة الغالبننة  لشننعر هننذا العصننر والمحننرا  

للشننبا ب العربنني المننؤمن  برسننالة امتننه ومننن اجنن   الحريننة  والتحننرر   و 

 اعادتها الى سالف عهدها التليد .

 

فالشعر العربي  يمتميز في هذا الوق  بان  جله  ثورب  وطني يدعو         

والثنورة علنى   بك  اشكاله  الى استنها   الهمم  والتخلف من االستعمار

فهنو فني اغلبنه شنعر   -اِ ال خينر فينه ألمتننا  العربينة قنديم وبن -ك  ما هنو

هننادف  قنناد الننبالد الننى حركننة وطنيننة  قوميننة  فكننان الشننعراء والمفكننرون  

ووقودها ولسانها الناط   واالدباء هم  قا دة الثورات التحررية وزعماؤها 

 الوطن العربي .ك  في  وقلبها النابا

 

 

 

                    ************************** 
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 ةالمعــــاصروالشـــــعـر  

  
 

 

 

طالمننا  نننتكلم  –مننن المفينند ان نحنندد الفتننرة الزمنيننة للشننعر المعاصننر        

االن فيننه    فنقننوِ وبنناو  التوفينن  ومنننه السننداد  ان الشننعر المعاصننر هننو 

امتداد لفترات شعرية قبله ال مفاص  بينها  انما  مر الشنعرالعربي بسلسنلة 

ين  اوجندت هنذه من التغيرات التجديدينة منرورا من  النزمن  المقناِ فينه بح

التجديدية امورا  تغيرت بنية الشعر فيها  او فني مسنارها واوجندت انواعنا 

جديدة للقصيدة الشعرية  وقد شرح  سابقا ك  هنذه التطنورات  من  منرور 

الزمن الحادر وبسبب الحاجة الملحة لهذه النوعية من القصيدة او تلنك او 

ينة . واسنتطي  ان احندد  ناتجة عن نفسية الشاعر القائ  لهذه القصيدة المع

الفترة الزمنية للشعرالمعاصنر ابتنداءا النصنف الثناني منن القنرن العشنرين  

او ابتداءا من البدء بكتابنة  قصنيدة النثنر فني العقندين السناب  والثنامن منن  

 فيما اراه على اغلب  االمر  . )القرن العشرين( القرن الماضي 

 

منننين  والوجنننه  الحقيقننني   للواقننن  الشنننعر الجيننند  هنننو الكننننز  الث          

اإلنسنناني  ولطالمننا  حلننم  اإلنسننان  بننه  منننذ  مقنندم  العصننور  بننا ن  يكننون  

شننناعرا  او يولننند  شننناعرا  لنننذا  اسنننتطي   ان   اقنننوِ  ان  الشنننعر   حالنننة  

روحية  او نفسية   تكتنفها  العاطفة  االنسنانية الحقنة   و تتنا رجنح   بنين  

ويننت  عنن موهبنة غرسنها هللا تعنالى حند  والخيناِ التام   وااللهام   وال

فاالنسان الحدي   ربما  كان   له  حالة  مركبة  منن   في  الشاعر فطورها 

المشنناعر  الرومانسننية   واأللننم الننواقعي  والرمننوز  السننيريالية  والقلنن   

ر  االنسننان  العربنني  القننديم  الننذب  كننان هائمننا   فنني الوجننودب  فهننو  غينن

شد  الكآل والماء  ويتغنى  بما يجيش  في  نفسه  من  مشاعر الصحراء  ين

واحا سيس   في  حدود  امكانيته    و روف  طبيعته  . فاإلنسنان  العربني  
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ربما تكون متناقضة  المعاصر  ربما  تعتريه   حالة   او مجموعة  حاالت  

 بمننا  تمليننه  عليننه  نفسننيته  والواقنن    المعنناش فنني  الوقنن    عننن بعضننها 

 الحاضر  وتناقضات  المجتم   االنساني  المختلفة  المحيطة  به .

     

والشاعر  الحقيقي هو هنذا  النذب  يرخني عننان  قصنائده  فتخنرل            

عفوية   حصيلة   ثقافة  انسانية ومشاعر مركبة  ومعبرة  عن  طموحنات  

ة . نفسنننية   ومننندى  تاثيرهنننا  فننني االخنننرين  و ابنننداعات خالقنننة  وطموحننن

حين   بفالقصيدة  الحالية  تمث   كائنا  حيا  او هي  مشنبه   بالكنائن  الحني  

مثن   يمث   شك   القصيدة  او بنيتها  جسده . ومضمونها  روحيته  فهني  ت

واراؤه   ممتزجننة    ةالشنناعر  روحننهاسننرار  الصنندى  الننذب  تنننبل    منننه  

 بعواطفه  واحاسيه .

 

ومننننن  المفينننند   ان  ا بننننين  ان  الشنننناعر  الحنننندي  او المعاصننننر           

المطبو   شاعر  تتمث   فيه  غزارة  الثقافة  في  امتدادات  عميقة  وكانه  

وارر  الحضننارات  كلهننا  ومطلنن   علننى  ثقافننات   االمننم  المختلفننة . لننذا  

ه   وارائننه  اصننبح  متمكنننا  مننن  اسننتخدام  مفننردات  اللغننة  لتصننوير افكننار

نفسننه  دون تنناثير  مننن  خننارل  او  امننر   او احاسننيسوعواطفننه  وخلجننات 

منننن  احننند  و يرتكنننز علنننى  فلسنننفة  عميقنننة  غنينننة  تحصننننه  منننن  القنننوِ   

الضح   الفاني  او   الركيك  الى  القوِ العمي   والرصين  فهو اون  يمث   

منن اعماقنه    ة    المنبثقنة فيضا  هادرا  وتلقائيا   للمشاعر  النفسية   القويَّ 

ن العاطفة  المتاملة  المتجددة  المنطلقة  نحو  االسمى متالقة   ي اْخذُ   بها  م 

هوالحنب  لالنسنان المثنالي  فواالنتشاء  فيها    وديمومتها متناغمة  تنشد  

 ونحنننو  االفضننن   فننني  تولينننده  لالفكنننار  واالبنننداعات  الشنننعرية  الجميلنننة 

خلقها  من  جديد .   ومهمية الشنعر تتجلنى فني قدرتنه   ومحاولةوالمتسقة 

فالشننعر يمننس وجنندان كنن   نحو االسننمى واالفضنن  علننى تغييننر حينناة البشننر

مطننر مكونننة غيثننا   يعينند الحينناة الننى نسننان يقننرمه  فيصننبح اشننبه بقطننرات ا

 االر  الميتة فتزهو وتزدهر .

 

ر  النذب كتنب ويمكننا من  تعريف الشعر المعاصنر علنى اننه هنو الشنع      

في النزمن النذب يعاصنر القنراء او النذب يعاصنرنا . وصنفة المعاصنرة تندِ 

علنننى مرحلنننة بعينهنننا  فننني  حيننناة  الشنننعر  الحننندي  وهننني المرحلنننة  التننني  

نعاصرها او التي نعيشها االن  دون اعتبار إن كان الشاعر ميتا او ال يزاِ 

 . على قيد الحياة خالِ فترة وجود هذا النو  من القصيد 
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فالشننعرالعربي  منننذ القنندم اعتمنند القصننيدة التقليديننة او) التقييديننة( او       

العمودية الموزونة على احد البحورالخليلية اال انه بمرور النزمن والحقنب  

الزمنية التي مرت  على االمنة العربينة والتعنايش من  االمنم االخنرى اوجند 

من اصوِ غير عربية  بعضهم نوعا من االنفتا  لدى بعا الشعراء الذين 

سننمي   بحركننة التجدينند  كمننا فنني  العصرالعباسنني  شننمل  االسننلوب فنني 

غيننر ثننوب  التجدينند فنني القصننيدة الشننعرية  والمعنناني االبتكاريننة فيهننا ثننم ت

شننطير والنهننك فنني االوزان الشننعرية ثننم وجنند القصننيدة العربيننة فوجنند الت

صنيدة الشنعرالحر الموشح ثم انوا  من القصنيدة العربينة  جديندة  اخرهنا ق

 ر .نثر في اخر المطاف في الشعر المعاص)التفعيلة ( ثم قصيدة ال

  –راج  كتابي ) الشعر العباسي بين الكالسيكية والتجديد(  -

 

فحركنة الشنعر العربني  شنهد ت  فيمننا  بعند  نقلنة  اسنتثنائية   حينن            

كة الشعر الحر مو طاِ التغيير البنية  العروضية  للقصيدة  العربية  م  حر

شعر التفعيلة  ويعتبر الشعر الحر الثورة  الثانية  علنى العنرو  الشنعرية 

الفراهيديننننة  شننننهدها  تنننناريخ  األدب  العربنننني  اوا  اعتبرنننننا  ان الثننننورة 

العروضنننية  االولنننى   تمثلننن  فننني  الموشنننحات األندلسنننية. واالزجننناِ وقننند 

فني  فني النصنف االوِ التمع  مسماء جديندة  فني  فضناء  الشنعر العربني  

من  القرن العشرين   بشك  قصيدب جديد  مث  نازا المالئكة  وبدر شاكر 

السياب  وعبدالوهاب البيناتي   ويوسنف الخناِ   ومدوننيس. وصنال  عبند 

الصنبور امن  دنقن   وامثنالهم  لكنن إوا  كانن   القصنيدة  اإلحيائينة  وكنذلك 

كنة  الشنعر الحنر او ان  حرالرومانسية  كانتا  حريصتين  على التوصني  فن

تفاعن   منن  إن تكسير هذا  التقليد  الموجود   ي تحر  علىشعر التفعيلة 

الشننعر  خطنناب إيحننائي  وترميننز  يتميننز  بكنن   دالئنن   االنزيننا   وكثافننة  

المعنى  وتعدد  هذه   األبعاد . وإوا  كان  شعر التفعيلة  في  بدايته  اقتصند 

فإن  تطوراته  الالحقة سرعان ما  مدخلته  في    او قل   في  كثافة  الترميز

سماء  ضيقة  عندما استقر في الثقافة الشعرية العربية  مفهوم خا  عن 

الشعر   يجنرده  منن  كن   معننى فينه  ورسنالة  لنه .وربمنا  جناء ولنك  بعند  

سلسلة  من التامالت البديهية  في     النكسات  السياسية   التي عاشنتها  

بية  في النصف  الثناني منن  القنرن العشنرين  حين   ولند  حالنة  االمة العر

 من اليا  النفسي  الثقافي واالجتماعي.
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فالشعر العربي يرتكز  حاليا على  ثالثة اننوا  منن القصنائد الشنعرية         

 ك  منها ياخذ مسارا  ويعده شعراؤه هو االفض   وهذه الركائز هي:

 

القصننيدة العموديننة : وهنني االصننوِ االصننيلة للشننعرالعربي فهنني القصننيدة  

التقليديننة  او التقييديننة حينن  انهننا مقينندة بننالوزن  والقافيننة او العننرو   

وهننذه القصننيدة  اليننزاِ صننداها قويننا شننديد الوقنن  علننى االون العربيننة فنني 

فني موسيقاها واعتباراتها وتعتبر القصيدة  االسمى واالفض   في نظنرب و

 نظر اغلب المتلقين  ومنها هذه االبيات :

 

 

 وقف  العمر لالقصى واني

 على عهدب الى يوم المنون                                           

 

 اال يا زائرا   للقد    خذ ني

 الى االقصى لكي احني جبيني                                         

 

 اني   ة   و  ـــــاصلي   ركع

 اتوق الى  الصالة  فباركوني                                          

 

 من المنفى سرج  الخي  ات

 لعاصمتي  الى الصدر الحنون                                        

 

  

والقصننيدة االخننرى قصننيدة التفعيلننة او مننا نسننميه بالشننعرالحر سننمي       

بالشعر الحر الن اوزان  قصيدته او تفعيالتها حنرة  غينر مخلوطنة بناخرى 

ووزن واحد وقد بني  هنذه القصنيدة علنى  وفع  واحد  مب من جنس واحد 

 : احدى التفعيالت الحرة او احد البحورالشعرية الصافية النقية  التالية

 

 بحر الوافر  واص  تفعيلته :ال -1

 

 مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن .
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 الكام  : ومص  تفاعيله: -2

 

 متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

 

 

 الهزل ومص  تفاعيله: -3

 

 مفاعيلن   مفاعلين   مفاعلين .

 

 

 الرجز ومص  تفاعيله: -4

 

 مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن .

 

 

 الرم  ومص  تفاعيله: -5

 

 فاعالتن   فاعالتن   فاعالتن  .

 

 

 المتقارب ومص  تفاعيله: -6

 

 فعولن  فعولن  فعولن فعولن   .

 

 

 المتدارا ) ويسمى الخبب مو المحدر ( -7

 ومص  تفاعيله:

 

 فاعلن  فاعلن  فاعلن   فاعلن   .                       

 

الصنندر  طر الشننعرب بنندال منننوتعتمنند  قصننيدة الشننعر الحننر علننى السنن     

ن تعتمد عليهما قصيدة العمود الشنعرب . فقصنيدة الشنعرالحر والعجر اللذي

كنن  سننطر مكننون مننن تفعليننة واحنندة   ومتكونننة مننن العدينند مننن السننطور . 
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 تتكرر فيه  عدة مرات  ال تق  عن  واحندة  وال تزيند عنن  التسن   تفعنيالت

لوافر) مفاعلتن لنفس التفعيلة فالقصيدة  التي التزم  تفعيلة ا  في االغلب 

( منننثال يكنننون النننوزن الشنننعرب ) البحرالنننوافر( للقصنننيدة  وتكنننون اسنننطر 

القصننيدة  مكونننة مننن نفننس التفعيلننة  مننذكورة  فنني  السننطر الشننعرب مننرة 

واحدة او اثنتان او ثالر مرات الى تس  مرات  وال تزيد . فتكون موسنيقى 

 -ه القصنيدة الشعر الحر وات  نس  موسيقي واحد  لكن  قصنيدة  اال ان هنذ

اخذت تتضاءِ  في    قصيدة النثر  واغلب كتابهنا تحولنوا  –والح  يقاِ 

الى شعراء يكتبون قصيدة النثر النهم يرونها االسه  , ومنها هذه السطور 

: 

 

 صيحاتك صوت نبّيٍ يبكي تح  األسوار

 

ا كان  برققا  المهدومة شعبقا مستلبقا مهزومق

 

 الرباتمحمر في مدن العش  مضاء تماثي  

 

 ورة كان  صيحاتكــــــــوقا  اآلبار المهج

 

 صيحاتي ومنا متسل  مسوار المدن األرضية

 

 مرح  تح  الثل  مواص  موتي )...( حي 

 

 الموسيقى والثورة والحب وحي  هللا

 

اما قصيدة النثر فهي القصيدة الجديدة اوالطارئة على العربينة  والتني       

 القصيدة العالمية .يام  شعراؤها بانها ستكون 

 

 فقصيدة النثر جاء في تعريفها :       

)هي قطعة نثرية موجزة  بما فيه الكفاية  موحدة ومضغوطة اشنبه بقطعنة 

بلور ناص  . فهي خل  حر ليس له ضرورة اال رغبة الشناعر فني بنائهنا , 

خارجننا عننن كنن  تحدينند وربمننا  تكننون شنني ا مضننطربا اال ان ايحائياتهننا ال 

 ب انها مفتوحة ( .نهائية ا
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ولقصيدة النثر  موسيقاها الخاصة  وايقاعاتها الداخلية  التي قند تعتمند     

على االلفا  الشعرية وتتابعها  وصورها الشعرية تكاد تكون متكاملة  وقند 

 قاِ فيها الشاعر  الشاعراللبناني انسي الحال واحد شعراء قصيدة النثر:

 

ق   قطعننة نثننر فنيننة  مو محملننة بالشننعر     )لتكننون قصننيدة النثننر قصننيدة حقننا

 شروط ثالثة: االيجاز والتوه  والمجانية( .

 

وجند ت مجالهنا الواسن  النثر شنك   مدبني  جديند  معاصنر   فقصيدة         

في  مجاِ الشعر ويتس  هذا المجاِ كلما تقدم  وتطورت الحيناة  فهني قند 

المسنننتحدر  وهنننذا تحقننن   الدهشنننة  مو  الصننندمة  فننني التعبينننر المسنننتجد  

متوقف على  امكانية  الشاعر في التقاط  رؤيته المثالية   وصنياغتها  فني 

بنية جديدة   قوامها  الصور والرمنوز الشنعرية غينر الموغلنة فني االبهنام  

والتوه   المنبع   من التركينب  اللفظني  وكيفينة  اسنتخدامه  فني التعبينر 

 . وجماليته من حي  االنتقاء والبيان اللغوب

 

وإشكاليات قصيدة النثر العربية تبدم من مصطلحها حي  إنَّ كثيرا منن       

حتى  -اوِ االمر  -النقاد والباحثين كانوا ال يميزون بينها وبين الشعر الحر

منَّ بعضهم مخذ يتحدر عن ريادة الشاعرة العراقينة ننازا المالئكنة لهنا فني 

خصنوم هنذه القصنيدة  حين منَّ الشناعرة والناقندة المنذكورة كانن  منن مشند

 وكان  تعتبرها نثرا .

 

مما عالقة قصيدة النثر بنموول الشعر المنثور الذب  هنر فني النصنف       

األوِ من القرن العشرين  فهو مح  إشكالية مخرى  حين  ينذهب قسنم منن 

 –النقنناد والننذين يميلننون الننى تفضنني  القصننيدة العموديننة  إلننى منَّ االثنننين 

ال يعدوان من يكونا تسميتين لنمط كتابي واحند -النثر شعرالتفعيلة وقصيدة 

بينمننا يننرى اخننرون منهمننا جنسننان مختلفننان كنن  االخننتالف  ألنَّ لكنن  منهمننا 

 خصائصه  وامي  لهذا الراب واعتبره الرمب الصحيح .

 

وربما يعد االيقا  اشكالية مخنرى منن إشنكاليات قصنيدة النثنر   إو ينرى     

خاصا ويفضلونه على إيقا  القصنيدة العمودينة القنائم كتّابها منَّ لها إيقاعا 

 على الوزن والقافية   فهؤالء وهؤالء في خصومة تامة .

 



 

 37 

ويعتبننر  الشننعراء جبننرا إبننراهيم جبننرا و توفينن  الصنناي  ومدونيس  و      

محمد الماغوط  ومنسي الحال  وسنركون بنولف  وعزالندين المناصنرة و 

وسننلمى الخضننراء الجيوسننني   رواد سننليم بركات وعبنند القننادر الجنننابي 

 قصيدة النثر عند نشوئها  في القرن العشرين.

 

 : للشاعرة المغربية فاطمة المنصورب ومنها هذه السطور الشعرية  

 

 ايقظ  مارد شعرب 

 

 في حدائ  باب  السندسية

 

 بين ريا  غرناطة

 

 ترانيم اندلسية 

 

 للعش  حكايات هناا

 

 ترم عظاما بالية

 

 مراءفي قصورالح

 

 وبغداد العربية 

 

 اندلسية ام غجرية 

 

 بلكنة قرمزية 

 

 ومواوي  عربية 

 

ومن المهم  من   نعرف ان  مصطلح  ) قصيدة النثنر (  قند اكتسنب            

شكال ادبينا و رسنوخا ثابتنا   وتنظينرا واضنحا  اسنتقرت معنه  الكثينر  منن  

األطننر الجماليننة وهنني األسننا   لقصننيدة  النثننر المعاصننرة  والتنني  تظهننر   

ء علنى رو  ابرز  مالمحهنا   فني  التخلني عنن  النوزن  والقافينة   واإلبقنا
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الشعر المتمثلة  في اإلحسا  المتقد   والصورة الخالبة   واللفش   المننغّم   

لتسننتقي  جماليتهننا منهننا  .  والتنني كاننن  كمحنناوالت  تعننود  إلننى  مشننكالية  

مصاحبة  للمدرسة  الرومانسية  للشعر  فني مطلن   القنرن العشنرين  وقند  

عرب  بدِ   البي    العمنودب   امتازت  باعتماد ها  على وحدة   السطر  الش

القديم ) التقييدب(  وكنذلك  علنى  نغنم األلفنا    وجمناِ  الصنورة   وتنال    

العاطفة  فنجد  في قصيدة النثر  نفس مفاهيم   الشنعر الرومانسني والياتنه 

وقنند نعتبننره  فنني  االغلننب   األب   الشننرعي  لقصننيدة  النثننر  فنني  األدب 

هنم  كيفينة   قنراءة   قصنيدة  النثنر فني  ضنوء العربي المعاصر   ومنن الم

 تجربة  هذا  النو   من  الشعر .

 

ويجدر بالذكر  من  الشعر  المنثور   يخالف  بك   شك   من األشكاِ         

البعا  من  الخواطر المكتوبة  فهو ليس   بخاطرة   لكنه ربما    يدونهما 

الكلمننة   االوضننح   وهننذا   يكننون  قريبننا  منهننا   مننن حينن  التعبيننر  وانتقنناء

واضح   ومفهوم   فالشعر المنثور نف عالي الشاعرية  وقد  يدور  حنوِ  

رؤية  جديدة  مساسها  الوجدان المتقد  والنفس الحار  والخاطر المشحون  

يحق  من جمالية عالية مستفيضة كالزهرة في الحديقنة العامنة  فهني  وبما

 ملك للجمي   وتنثر  شذاها  اليهم بالتساوب . 

 

فقصيدة النثر انتشرت انتشارا واسنعا  فني السننوات االخينر ة  بنين           

الشعراء  الشباب واخذ يكتب  فيهنا  كن   منن هنب ودب وتمينزت برمزيتهنا 

ا الممجوجة لدى النبعا وعندم مفهوميتهنا  اال  منا نندر  الخانقة وغلوائيته

وما دعوت له هو سهولتها وقربها منن المتلقني لنيفهم منا تسنمو الينه  فني 

 قصدها والغر  الذب قيل  فيه  الحش قولي :

 

 افيقي  .. افيقي  .. 

 

 وات المكح   االخضر 

 

 في  بلدتي عر 

 

 اوحى به النجم 

 

 اهتزت له الدنيا
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 مسرولولي  الحب 

        

 وغن  اغنية الشوق

 

 نخي  في البساتين

 

 وغن  سدرة الشار 

 

 ----بصوت شبه محزون 

 

م  العلم  اني  شاعر من شعراء قصيدة العمود الشعرب  ولدب العديد       

لكنني  ارى  فني بعنا قصنائد النثنر  روعنة  من الدواوين المنشنورة فيهنا 

وبيانننا وجماليننة  اال ان هننذه القصننيدة  الزالنن  تكتنفهننا  الغلوائيننة واالبهننام 

وخاصننة  بعنند   هننور االنترنينن    الننذب يعبننره شننعراؤها سننمة خاصننة بهننا 

والفيسبك من وسائ  التواص  االجتمناعي  وغيرهنا  منن  وسنائ   االعنالم  

ة  التنني  انننارت دروبننا وسننبال  كثيننرة  وفسننح  ووسننائ   النشننر  المختلفنن

لك  االخرين  وحطمن  بعنا االبنرال المتعالينة والتني كنان  المجاِ  للنشر

ان اخننتلط  الحابنن     ايضننا ومننن  سننلبيات هننذه القصننيدة   . اجوفننا بعضننها 

 بالناب   والغ  بالسمين  وك  يقوِ انا  اكتب  شعرا  او اكتب  نثرا . 

  

اهننم  خصننائف   جماليننة    قصننيدة    النثننر  هننو اإليجنناز   ومننن             

والتننوه      -ونعننني بننه  الكثافننة  فنني اسننتخدام  اللفننش   سننياقيا  وتركيبيننا . 

ونعني به  اإلشراق  حين   يكنون  اللفنش  متقندا  متالقنا  فني سنياقه   كاننه  

 مصبا   يطفح  ننورا  حتنى  إوا  اسنتبدلناه بغينره ينطفنض  بعنا بريقنه او

متوحدة  فني     -واعني قصيدة   النثر -يتالشى   وتكون  في هذه القصيدة 

صنننياغتها    بحيننن    يكنننون  السنننطر  الشنننعرب  النننذب  يماثننن   ) البيننن     

الشننعرب  فنني القصننيدة التقييديننة (  وحنندة  متكاملننة  منن    بقيننة  سننطور 

  القصنننيدة  فنننال سنننطر  يقنننرم بمفنننرده  اب  ان  القصنننيدة  تكنننون  مترابطنننة

متوحننندة شنننمولية  ال  تحننندد   بنننزمن   بحيننن   تكنننون  تنسنننيقية  متفاعلنننة  

مفتوحننة  اطرهننا   تخلنن   فنني  بنائهننا عننن   النغميننة  وااليقننا  العمننودب  

 لحساب  جماليات   جديدة   ومسا    هذه الجماليات :
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تجنب  االستطرادات  واإليضاحات  والشنرو    وهنذا  منا نجنده فني         

نثريننة  األخننرى  علننى  ان تكننون  قننوة  اللفننش  وإشننراقه  قننوة  األشننكاِ ال

 .  جديدة  وفاعلة  فيها

           

فقصيدة   النثر : تؤلف  عناصرها  من    الواق   المنظور  وفن               

الرؤية  الفكرية  للشاعر   بعالقات  جديدة   بين ملفا   الننف  وتراكيبنه   

لى  وحدة  الننف  وحندة  واحندة   وات  جمالينات  هذه  العالقات   مبنية  ع

مبتكننرة  تعتمنند  علننى رؤيننة  الشنناعر للواقنن   المننادب  الخننارجي  بمنظننور 

الجماليننننة    نمننننط  جدينننند   وامكاناتننننه   الشننننعرية   فنننني  سننننياقاتها  نحننننو

واالفضلية   بحي    تننعكس  هنذه  الرؤينة علنى  العالقنة  اللفظينة   وبنينة   

التخيي   و وحندة  الرمنز   اال ان هنذه الرمزينة  اتخنذها     التراكيب   وقوة

وريعننة  فنني االيغنناِ فنني   -قصننيدة النثننر  –بعننا  شننعراء  هننذه  القصننيدة 

االبهنننام  والغمنننو   بحيننن   انعكسننن   سنننلبا  علنننى  المتلقننني  وادت النننى 

عزوفه  عنن  قراءتهنا  فني  بعنا  االحينان  حين   يفضن  عليهنا  قصنيدة  

لمنا  فيهنا  منن  موسنيقى فني النوزن  والقافينة  القريبنان   العمنود الشنعرب 

الى اون المتلقي العربي  الموسيقية  والتي تعودتها اونه واحبتهنا  نفسنيته 

بحي  يبقى يفضلها  على سواها  في ك  االحواِ ويردد م  نفسه ما يحفش 

 من ابيات فيها في بعا االحيان او ينشدها  .

 

تينار رمنزب فها فني بعنا االحينان او فني االغلنب يكتنوهذه الحالة          

جارف يقوم على اعتبار الشعر كتابنة إبداعينة مادتهنا اللغنة  وهنذه الكتابنة 

هي عم   ابداعي ناب   من اللغة حي   يخل  منهنا كياننا واتينا يختلنف عنن 

لغننة التعامنن  اليننومي اوعننن لغننة المنطنن   الظنناهرب  يتفاعنن  معننه الفكننر 

الحننر مشننتركا بتيننار األحننالم النفسننية المنبثقننة مننن الشننعورب  بالتننداعي 

جماليننة مبتكننرة لهننا قابليننة   نفسننية الشنناعر واتننه  ويهنندف إلننى ايجنناد معننان

تغييننر االحننواِ نحننو االفضنن  فنني التعامنن  منن  المننورور التنناريخي واللغننة 

المقنناِ فيهننا هننذا الشننعر  و تحريننر الطاقننات الكامنننة لنندى الشنناعر تحريننرا 

لها الى الطاقات الشعرية الذاتينة اوالنفسنية والبواعن  شامال يدخ  من خال

 االنسانية   االجتماعية. 

 

**************************** 
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 :جمالية الشعرالمعاصر   

 

 
إن المتعننة الجماليننة هنني الوسننيلة الشننعرية فنني الوصننوِ إلننى الغايننة         

فالجماِ وسيلة الشعر إلى غاية الجماِ )فهو إحدى وسنائ  غنر  الجمناِ 

 في الوجود ويعد من وسائ  غر  الجماِ الكبرى الصورة الشعرية .(

 

جميلننة تنمننو ضننمن مفاصنن  كلمننة علننى العمننوم  يتمثنن  فنني الشننعر ف         

حلنم جمين  كاعمن  بواطنهنا اسنمى معالمهنا و تسنج  فالحياة ومنن خاللهنا 

معرفنة  فهنوتسعد الينه الننفس وتسنمو الينه النرو  حتنى فني حالنة شنقائها 

و االحسنا  النناب  منن  الخارقنة  انسانية مستلهمة تحم  معطينات الرؤينة

كنننون تعبينننراق عنننن وقننند ي , هنننو المصننندر الوحيننند لمعرفنننة االشنننياء فالقلنننب 

بنين ليالتني تخلفهنا اللغنة لنو تركن  لنذاتها  الصوتية بين الحنروف العالقات

الحد العيني والتجرد المنادب والمثنالي وبنين المجناالت المختلفنة للحنوا . 

او بمعنى اخر الشعر هو اإليحاء بصور مثالية تتصاعد إلنى اإلعلنى محلقنة 

تنه المنبعثنة منن اعماقنه باجنحة شعرية منبثقة من روحينة الشناعر وعاطف

وممتزجة بخوالجه متدفقة منها مشحونة بهنا لتبحنر قصنائد عبنر مسنارات 

تغنندق عليهننا نبعننا متنندفقا وفيضننا غننامرا وحدسننا راقيننا فالنننفس الشنناعرة 

حالة فنية وانسانية بما يحق  توازنا و ليشك  معينا ال ينضب والهاما جميال

 ية مفرطة ولفظة راقية .الحياة وقدرات صاغتها بجمال شامال بين سعة

 

حالة فنية وانسانية  فيالشاعر في شعره يستلهمه  الجماِ فالشعرإص      

 الشناعرة المرهفنةنفسيته راقية من خالِ نظرته الحساسة في سبر اغوار 

 فتجتمن  لتنمو في مفاص  الحياة و لتسج  اعم  بواطنها واعلنى شنواّفيها 

االف ندة وتهفنو الينه االروا  و ايهناالنفنس وتسنمو ال افي بوتقنة تسنعد اليهن

في الموسيقى المنبع   ممتزجة باقوى عناصر الجماِ الشعرب والشعورب

امكانية الشاعر في االيتاء بها من خالِ تمازل و تزاول المنبثقة بالكالمية 

تعطنني نمطننا او نسننقا موسننيقيا معينننا تبعننا ل الحننروف اللغويننة منن  بعضننها 

طرينن  السننمو بعلننى الخلنن  واالبنندا   ارتهالفننذة ومقنند يةشنناعرالألمكانيننة 

مشننناعرها وعواطفهنننا  عنننن بنننالرو  نحنننو مسنننارات وات نغمنننات تنبثننن 

البالغنني واللغننوب   وللتعبيننرالنفسنني والفكننرب  إليحنناءلتسننجي  ا وامكانيتهننا

 .عنه االخرون يعجز  بما
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الوزن سمة قاهرة منن سنمات الشنعر  ولن ن لنم يركنز الرومانسنيون و      

علنى البعند اإليقناعي الصنوتي بصنورة خاصنة  فنإن المتناثرين والرمزيون 

بالمننندار  اللسنننانية الحديثنننة يتفقنننون ان العنصنننر اإليقننناعي النننداِ األكبنننر 

والعنصر اال هر من مكونات الشعر  فالنف الشعرب حقيقة هو ننو   منن 

األوزان تتولنند مننن قاعنندة اتحنناد وانسننجام بننين مختلننف مسننتوياته وخاصننة 

وابنننراز وات الصنننوت المتشنننك  منننن الحنننرف اللغنننوب  بنننين حنننروف اللغنننة 

واتصاله باخر وفقا المكانية الشاعر ومقدرته على االتيان باالفض  ويشك  

العرو  الجانب األبرز في الشعرية   اال ان  القصنيدة المعاصنرة  واقصند 

قصننيدة الشننعر الحننر ,التزمنن  عننن بعنند بحننور الشننعر الصننافية منن  ايغالهننا 

عننند اغلننب شننعرائها  اوقصننيدة النثننر الرافضننة لكنن   المفننرط فنني الزحافننات

المفاهيم الشعرية القديمة والثائرة على ك  االوضا  الموروثة  سنائرة فني 

 .خط الحاضر اوالمستقب   .

 

والشعر على العموم بجماليته وقوته وطموحه ومحالمه  يبقى بماهيته      

ق اِ ماهيشكال ومضمونا ومنابعه الصافية محيراق للعقنوِ ويظن  جمن تنه شني ا

ق للنفو  و عواطفها معبنرا عنن خوالجهنا يكتسنب  جماليتنه منن مثيراق جاوبا

ق . صائغا ماهيته من انبثاق عالم مكبوت فني  و يفته اإليحائية الغامضة فنيا

داخ  هنذا الشناعر الثنائر وعلنى هنذا انبثقن  جمالينة هنذا الفنن منن روحينة 

 عالية ونفسية شاعرة ملهمة .

 

وقنائ   االحندار التني رافقن  هنذا العصنر ربمنا  مسنهم   فني   ولع          

كثير منن االحينان  فني  اخنتالِ بعنا  القنيم والمعنايير اإلنسنانية  و كانن  

السبب المباشرالذب دف  بالشاعرالمعاصراالهتمام بالمعطيات الموضنوعية 

والفنيننة لهننذه األسننطورة ليهننرب مننن واقعننه المريننر إلننى عننوالم اخننرى قنند 

المثاليننة  ويحلنن   فيننه  الخينناِ  الجننانح نحننو االرتقنناء  والننتمكن  تسننودها  

 فيبننني  الشنناعر عالمننه الخننا  بننه  والننذب  يمننأل عليننه فراغننات مننن واتننه 

المكبوتة. وقد طف  الشناعر المعاصنر   نتيجنة  لهنذه المتغينرات السياسنية  

واألحننندار  الماسننناوية  التننني شنننهدها العصنننر الحننندي  ينننتلمس او ينننتفهم  

مات القادرة على اإلفصنا  عنن رؤيتنه اإلنسنانية الشناملة  إلنى مبنناء  المقو

ة  للتعبينر وطنه او انسانيته وقد تكون هذه األسنطورة  او تلنك خينر  وسنيل

والحنننوافز الداخلينننة عننننده او تعبنننر عنننن  نفسنننية  عنننن الننننواز  النفسنننية ا
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االخننرين . ربمننا جنناءت لتعبننر عننن تجسننيد للتننوق اإلنسنناني الشننديد وشننكله 

 لخيالي المناسب لهذا التعبير  ا

 

لننذلك  مصننبح   الفكننرة  او االسننطورة  مننن مهننم  احنندار القصننيدة         

الحديثة التي عبا الشاعر فيها هواجسه وارؤاه ومفكاره و تجربته الشعرية 

بدءا  من مستواها  الذاتي  إلى المستوى االرقى لتمثن  بنوا سنطتها الواقن  

 رة عامة.اإلنساني في هذا العصر بصو

 تقوِ الشاعرة ميسون االرياني  من اليمن :

 

 كان  جدتي عندما تغني

 تخبض صوتها في علبة البخور

 مشتعال

 لجداوِ الورد القادمة

 غارقة في مراة اإلنتظار

 لحبيبها السري 

 في الركا

 للنجمة الهائمة بين عينيه

 ليتها منجب  الحب

 خفيه عن الزمن

 وورف  مصابعها على قلبه البا

 ألضاء صدرها

 بمصباحين

 للشجن

 والنشوة

 بينما ينغل  صندوق الشمس

 وتنص  األهلة

 

جنند فيهننا او الشننعراء وخاصننة المعاصننرين منننهم ن ومننن خننالِ دواويننن    

فيهننا  منماطننا  متعننددة  مننن الرمننوز واألسنناطير التاريخيننة علننى مننر نرصنند 

بلينننة العصنننور   فقننند مولنننى عننندد  مننننهم اهتمامنننا  واضنننحا  باألسننناطير البا

واآلشنننورية والسنننومرية او الفرعونينننة او االمازيغينننة التننني قننند  تنننرتبط  

باحدار  تميزت بالقدرة على إ هار إحندار العجائنب والخنوارق  واوجندت  

شكلية  جديدة للشعر المعاصر و عامال مهما منن عوامن  التحفينز واإلثنارة 
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وتجسنندت بشننك  حيننوب فنني منشننطة هننذا اإلنسننان منننذ القنندم فنني الوقنن  

لحاضر او بمعنى اخر غيرت اسطوريته الى واقن   حاضنر ليسنتلهم  منهنا  ا

 ك   جديد.

  

فاألسنننطورة هننني الوعننناء  النننذب وضننن   فينننه  الشننناعر المعاصنننر           

ره وجدينند عواطفننه ونزعاتننه   وان هننذه األسنناطير تمثنن  مننا افكنناخالصننة 

رومنان تبلور فني موهنان االنسنان القنديم فني العنراق اومصنر اواليوننان وال

اوالفننر  وغيننرهم  مننن االقننوام  القديمننة  وات  التنناريخ  العتينند  والثقافننة  

رالشاعر في تصويره الشنعرب الرفيعة  من قصف وحكايات مسطورية فعب

جدينننند  ولوجننننود هننننذا  اإلنسننننان علننننى األر   ومصننننيره    عننننالم لخلنننن  

ة  وتسناؤالت واسنعة  ينالطبيعوما يحنيط  بنه منن  مظناهر الكنون   المجهوِ

او ربما  تكون في  بعا االحينان غامضنة  ينتكهن االجابنة  عليهنا  وربمنا  

 تفل   منه فتبقى  سرا  سرمديا  قديما  وحديثا  .

 

 راج  كتابي ) دراسات في الشعرالمعاصر وقصيدة النثر (    

 

 

 

 

 

********************************** 
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 :ة االساليب الشعرية المعاصر 
 

 

االساليب الشعرية المعاصرة والحديثة والتني تتمثن  فني  الشنعر الحنر       

او قصننيدة النثننر مهمننا كثننرت زواياهننا واختلفنن  طرقهننا فانهننا تتمثنن   فنني 

 مجموعتين مسلوبيتين هما األساليب التعبيرية واألساليب التجريدية.

 

دبيننة يتمثنن  االسننلوب  التعبيننرّب بننالنمط الننذب تنتجننه مشننكاِ اللغننة األ     

اسلوبا ملونا  بلون منن المعايشنة غينر المباشنرة مو المعهنودة  حين  تقندم 

ق منن الحقنائ  المبتكنرة بتحرينف يسنير للغنة المعبنرة  وتفعين  معقنوِ  نوعا

آلليات التوازب واالستعارة والترميز بشك  يؤدب إلى الكشف عن التجربنة 

ا تظن  تعبيرينة في مستوياتها العديدة التي قد تص  إلنى مبعناد محنددة  لكنهن

 الحقيقة المكنونة .

 

مما األساليب التجريدينة فتعتمند علنى زينادة معندالت االنحنراف وتغلينب      

اإليحاء والرمز على التصريح  فتعطي القصيدة إشارات مركزة يتعيّن على 

المتلقنني إكمالُهننا وتنميتهننا مننن الننداخ   منن  فننارق جننوهرب بننين التعبيريننة 

رة األولننى إلننى التجربننة السننابقة علننى عمليننة والتجريديننة يتمثنن  فنني إشننا

الكتابنة نفسنها سنواء مكانن  حقيقينة مم تخيلينة  واختفناء هنذه اإلشنارة فنني 

 الثانية بناء على غيبة هذه التجربة.

 

 : هي  ويندرل تح  التعبيرية مربعة مساليب     

 

األسلوب الحسي الذب تزيد فيه اإليقاعية والنحويّة؛ في حين تق  درجنة -1

 الكثافة والتشت  والتجريد 

األسلوب الحيوب الذب ينمي اإليقا  الداخلي ويعمد إلنى كسنر يسنير فني -2

درجنننة النحوينننة ويتنننوافر فينننه مسنننتوى جيننند والتنويننن  منننن دون من يقننن  

 بالتشت .

األسلوب الدرامي الذب يعتمد على تعدد األصوات والمستويات اللغويّة   -3

 من دون من يخرل عن اإلطار التعبيربويحق  درجة من الكثافة والتشت  

 المالوف
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األسلوب  الرؤيوب الذب تتنوارى فينه التجربنة الحسنيّة ممنا ينؤدب إلنى  -4

امتداد الرموز في تجليات عديدة ويفتّنر اإليقنا  الخنارجي  وال تننها فينه 

ضننادة  ويحقنن  مزيننداق مننن الكثافننة  منن  التننناقف البننين لدرجننة تمصننوات م

 النحويّة.

 

وفي األسناليب  الشنعرية المختلفنة  , نالحنش االسنلوب الحسني يتمثن         

في شعر)نزار قبناني( ونعنده افضن   نمنوول للشنعر الحسني  و فني شنعر ) 

ق للشعر الحيوب  مما الشعر الندرامي فيتمثن  فني  بدر شاكر السياب( نمووجا

شننعر )صننال  عبنند الصبور(الشاعرالمصننرب مننن خننالِ نتننال صننال  ؛ فنني 

 سلوب الرؤيوب ممثال  بشعر )عبد الوهاب البياتيحين يكون األ

 

السننطور مننن قصننيدته ) هننوامش علننى  ومننن شننعر نننزار قبنناني  هننذه        

 : دفتر النكسة ( 

 

.. ِْ  يا ميُّها األطفا

 

 ِْ  من المحيط  للخلي    منتُم سنابُ  اآلما

 

 ِْ  ومنتُم الجيُ  الذب سيكسُر األغال

 

 ويقتُ  األفيون  في رؤوسنا..

 

..و ِْ  يقتُ  الخيا

 

ُِ منتْم   طيّبونْ  -بعدُ –يا ميُها األطفا

 

 وطاهرون   كالندى والثل    طاهرونْ 

 

 ِْ  ال تقرؤوا عن جيلنا المهزوم  يا مطفا

 

  فنحُن خائبوْن..

 

 ونحُن  مث   قشرة  البطيخ   تافهونْ 
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 ِْ .. كالنعا .. منخورون   ونحُن منخورون 

 

نا  ال تقرؤوا مخبار 

 

  اثارناال تقتفوا 

 

 ال تقبلوا مفكارنا

 

 ِْ هرّب   والسعا  فنحُن جيُ  القيء   والزُّ

 

 ِْ  ونحُن جيُ  الدْج    والرقف  على الحبا

 

: ِْ   يا ميها األطفا

 

 ِْ  يا مطر  الربي  .. يا سناب   اآلما

 

 منتْم بذوُر الخصب  في حياتنا العقيمهْ 

 

 ومنتُم الجيُ  الذب سيهزُم الهزيمْه...

 

اما اوا اردنا ان تكون كن  هنذه االسناليب مجتمعنة بواحند  فخينر مثناِ         

شعر )محمود درويش ( كنموول للتحنوالت التني تتسن  لكن  هنذه األسناليب 

التعبيريّة  فقد بدم من األسلوب الحسي الذب خرل فيه من تاثير نزار قباني 

بطاقنة هوينة (   ) معلمه االوِ   ومثاِ علنى ولنك قصنيدته يعتبره  فيه النه

وانتق  إلى األسلوب الذب اجتمع  فيه الحيوينة والدرامينة  كمنا هنو الحناِ 

فننني قصنننيدة ) كتابنننة علنننى ضنننوء بندقينننة (  وانتهنننى النننى اسنننلوب الرؤينننا 

 نالحظه يقوِ : الشعرية الذب تمثله قصيدة ) مرى ما مريد (.

  

 االفير غذائي  اعد 

 اصيب النبيذ بكأخيين لي

 بع موعدولمن خوف ياتي 
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 هم افذ قيلولة  بين حلمين

 لكن صوت شفير   خيوق ني 

 هم ان ر في خاعة اليد

 ما زال همة وقت القرأ

 اقرا فصع لدانتي  ونصف ملعقة 

 وارى كيف تذهب مني حياتي

 الى االفرين ..

 وال اخال عمن خيمأل نقصاناا 

 واشيع نفخي بحاشية  من كمن ات اخبانيا 

 هم امشي

 ..الى المقبرة..

 

وربمننا تكننون  التجريديننة تقتصننر علننى مسننلوبين فقننط يتننداخالن فيمننا      

 بينهما  هما: 

 

التجريد الكوني النذب تتضناءِ فينه درجنات اإليقنا  والنحويَّنة إلنى االوِ:   

حّدٍ كبير  م  التزايد المدهش لدرجتي الكثافة والضيا   ومحاولة استيعاب 

التجربة الوجودية الكونيّة باستخدام بعا التقنينات السنيريالية والصنوفيّة 

 الدنيويّة . 

ط  االتجنناه السنناب  التجرينند اإلشننراقي الننذب ربمننا يقنن  علننى خننالثنناني :و

معترضننا اينناه فنني سننلم النندرجات الشننعرية  منن  التبننا  موضننح بننالنظرة 

الشننننعرية والنننننزو  الصننننوفي الميتننننافيزيقي  واالمتننننزال بمعننننالم  ورؤى 

وجودينة تخنتلط فيهنا األصنوات المشنتركة والنرؤى الحالمنة  المبهمنة  منن  

التنرار  نزو  روحي بارز يعمد على الترار الفلسفي بندال منن الضنيا  فني

 .. ةالعالمياو االساطير

  

ولعنن  اإلسننراف فنني  الحداثننة  والمعاصننرة بشننكلها الشننعورب الحننالي         

هذا الشعور الذب تحم  مواّده دالالت عميقة موروثة  قد يمي  الشاعر إلى 

تشكيلها من جديد فإن  وجودها الظاهر في هنذا التشنكي  الجديند يحين  إلنى 

ق يح ضننر لنندى المتلقنني لمجننرد وجننوده فنني النننف  موروثهننا بوصننفه غائبننا
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ق   وان مهم المالمح األسلوبيّة في شعر هنذا  فيشعر اويحس بعداق ميديولوجيا

 : االسلوب كضيا  القنا   واألسلوب الصوفي في شعرالصوفيين

 :يقوِ الشاعر مهدب منصور

 

 يا من نذرُت لهُ القصائد والهوى

 ووقدُت ميامي لكي ملقاهُ 

 عبرت غوى وتقوِ قامته إوا

 مقدم وتنكر صوتها شفتاه

تي سكنقا لهُ  يَـّ  يختار من قزح 

 تّى ما مراهُ مراهُ ــــــــحتّى بش

 ممعذبقا مضنى رؤاب وليس لي

 دد غربتي إالهــــــور يبـــن

 علمتني من الجرا  عقيدة

 فر  األسى طاب الذب صالّه

 وا القلب ناقو  بدير جوارحي

 اهــــــمهدى شقائ  وجنتيك دم

 يبدو سكونك كالصالة  وك  من

 واهـــــــــصلى اإلله بعطفه يه

 اغضب فلو صلى سكونك سيدب

  ممسى غريمي في هواا هللا      

 

وعلى الرغم من إيراد هذا التعريف لألسلوب التجريدب  لم يرد تمثين        

ق فني  صريح له وهذا منا يجعن  تصننيف األسناليب الشنعريّة التجريديّنة معلقنا

فالناقد يطر  فرضيّة جديدة لم تاخذ حقها من التطبي  فيمنا يتعلن   الهواء 

بالشعر التجريدب اإلشنراقي. هنذا  منا الحظنناه فني شنعر  قصنيدة النثنر  او 

الشننعر الحننر بعنند ان حنن  عقالننه وهننب قائمننا يتخطننى كيننف يشنناء ويننتلمس 

 االمور كيفما احب الشاعر واراد.

 

 

              **************************** 
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 بناء القصيدة المعاصرة :  

 

 
 

اما في مجاِ  بناء القصيدة المعاصرة فاقوِ القصنيدة المتكاملنة احند        

متصننلة بننالترار تتعامنن  معننه مننن منظننار  مظنناهر التجدينند بنن  اهمهننا  وهنني

جدلية الحداثة الشعرية  فتستمد منه شخوصها واقنعتهنا وبعنا احنداثها  

صياغتها  كما جاءت في القصنيدة الشنعرية القديمنة   ولكن الشاعر ال يعيد

ق ويحنناوِ بوسنناطة االسننقاط  ق مناسننبا ق او حنندثا وانمننا يسننتعير حركننة او موقفننا

ق معاصنننراق  ولنننذلك تبننندو القصنننيدة  الفنننني ان يو نننف منننا اسنننتعاره تو يفنننا

المتكاملننة مركبننة يتننداخ  فيهننا الماضنني والحاضننر وتتالقننى فيهننا االصننالة 

بي والسننلبي  والننذات والموضننو   للتعبيننر عننن تجربننة االيجننا  والمعاصننرة

 حية ومعاصرة.

 

لنذا فنان القصنيدة المتكاملنة تعبينر بنالترار عنن المعاصنرة وبالماضنني       

عننن الحاضننر والعالقننة بننين الشنناعر وتراثننه عالقننة جدليننة  يتبننادِ فيهننا 

الشنناعر والتننرار  التنناثر والتنناثير وان مفهننوم الحداثننة غيننر متننناقا منن  

وم الترار فالحداثة من الترار  وهي تنبث  منه كانبثناق الغصنون منن مفه

السنناق والسنناق مننن الجننذو ر وكننذلك التجدينند  فالتجدينند الشننعرب وو ثالثننة 

اطننوار متالزمننة متفاعلننة هنني: المننؤثرات الخارجيننة المسنناعدة والمكونننات 

التراثية وموهبة الشاعر  وان التاثر سمة انسنانية مشنروعة تشنترا فيهنا 

شعوب وهي التعني النق  عن االخر وانما تعني   المعرفة واالطال  وولك ال

سيفضننني النننى االبننندا  واالصنننالة  حيننن  كنننان للمننندار  االدبينننة ولنننبعا   

الشعراء الغنربيين تناثير فني بنينة القصنيدة العربينة الحديثنة  فالرومانسنية 

سننناهم  فننني  إحيننناء النزعنننة الغنائينننة  والرمزينننة فننني تعميننن  االحسنننا  

اخلي واسننننتخدام االسننننقاط الفني وعمقنننن  السننننريالية غنائيننننة اللغننننة النننند

والصورة والموضو  وحرية الكشف والتعبينر  وتجلن    التناثيرات الكلينة 

العميقننة باالنتقنناِ فنني بنيننة القصننيدة مننن وحنندة البينن  الننى الشننك   العننام    

 ومن الذاتية الى الموضوعية  ومن الغنائية الى الدرامية  ضمن المكوننات 

الغربينننة فننني بنينننة القصنننيدة العربينننة المعاصنننرة  اهمهنننا ثالثنننة: المكنننون 

 االسطورب والمكون  التاريخي والمكون االدبي.
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كمنننا ننننرى ان القصنننيدة اسنننتفادت فننني بنيتهنننا وشنننكلها العضنننوب منننن       

القصنننيدة والنقننند االوروبينننين اللنننذين كنننان لهمنننا دور مباشنننر فننني توجينننه   

الى الترار الغربي باساطيره واشنكاله   او تراثنا شعرائنا الى االستفادة من 

الفنينة للتعبينر عنن تجنارب معاصنرة وهننذا سنبب منن اسنباب الغمنو  فنني 

القصنيدة المتكاملننة  وهنو فنني الوقنن  واتنه سننبب مننن اسنباب ثرائهننا وتعنندد 

 اصواتها ودالالتها. وتطورها نحو االفض 

   

عبينننر فننني بنينننة القصنننيدة امنننا  الموضنننوعات الغنائينننة  وغنائينننة الت         

ق  المتكاملة وقد لقّ حن  بالعناصنر الدرامينة لتخاطنب االحساسنات والعقن  معنا

وتمتزل فيها الذات بالموضنو   ويتعنادِ التعبينر واالحسنا  وتغندو اللغنة 

والصننورة وااليقننا  مدوات مو فننة جدينندة  ثابتننة و ان القصننيدة المتكاملننة 

تصادية التني طنرمت علنى مجتمعننا كان   نتيجة للتحوالت االجتماعية واالق

منننذ منتصننف القننرن  العشننرين  فننالمجتم  االسننتهالكي افننرز موضننوعات 

المننوت واالغتننراب كمننا انهننا ناجمننة عننن جهودالشننعراء المتواصننلة منننذ 

 بدايات القرن العشرين للنهو  بالقصيدة المعاصرة .

 

وعلى العموم فعناصر البنناء العنام وتكامن  القصنيدة  هني: الحكاينة          

والحدر وصالتها بالشخصية وسماتها منن جهنة  وبالحتمينة الناجمنة عنن 

ق من خالِ الحكاية والحندر الندرامي والصنرا   تكوينها من جهة ثانية مبينا

ة حننين والحننوار النندرامي وبننناء الحنندر  ان الحكايننة تكتسننب اهميتهننا الفنينن

يمتلننك الشنناعر المقنندرة علننى تو يفهننا تو يفننا معاصننراق  وان الحوارالجينند 

والصرا  المتين يؤديان دوراق بارزاق في بناء الحدر ورسم ابعاد الشخصنية 

الدرامية وبناء القصيدة المتكاملة  وان العناصنر الغنائينة تغتنني بالعناصنر 

الشننخو  ليشننكال الدراميننة  فيتلننون االيقننا  والصننورة بتلننون احساسننات 

ان القصيدة المتكاملنة شنبكة منن العالقنات التماثلينة  االيقا  والصورة  كما

والسننلبية المتفاعلننة  فهنني وات  اصننوات وابعنناد ومسننتويات ينننجم عنهننا 

 .التكافؤ بين الداللة التراثية والداللة المعاصرة

 

 ومننن المالمننح الشننعرية  ان االنسننان فيهننا جننوهر التجربننة الشننعرية      

بمعاناته وحياتنه اليومينة وقضناياه النفسنية واالجتماعينة والسياسنية. وقند 

يجنننح الشنناعر إلننى االسننطورة   والرمننز   والتننرار الشننعبي   واالشننارات 
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التاريخية .وقد ينحو بعا الشعراء الى تعرية الزينف االجتمناعي والثنورة 

 على التخلف.

 

عينهنا ثنم ياخنذ بنالنمو فالقصيدة بناء شنعورب متكامن  يبندم منن نقطنه ب     

العضوب في مجاِ الفكر والخياِ حتى تكتم .,قد يسنير شناعر علنى وتينرة 

واحدة في الوزن والقافية  او على نظام المقطوعات وشنعر التفعيلنة او قند 

ال يسير علنى مب نمنط محندد معنين كمنا فني قصنيدة النثنر .فالشنعراون  امنا 

لغتننه  مقتربننة مننن لغننة شننعر يتسننم بالوضننو  والبسنناطة والعفويننة فتنناتي 

التخاطب اليومي وباسلوب عفوب جمين  وامنا  شنعر سنريالي غينر واضنح   

ويتمينز بنالغمو  واالبهننام  والرمنز ويستعصني الكثيننر مننه علنى التحلينن  

 والتقويم والنقد بالمقاييس المالوفة.وقد اليالفه المتلقي .

 

والسنننلبية    كمنننا ان القصنننيدة المتكاملنننة شنننبكة منننن العالقنننات التماثلينننة 

المتفاعلنة  فهني وات  اصنوات وابعناد ومسنتويات يننجم عنهنا التكنافؤ بنين 

 .الداللة التراثية والداللة المعاصرة

 

 

 

              *************************** 
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 الفنون الشعريةالمعاصرة : 

 

 
اما الفنون الشعرية المعاصرة فمن المعروف ان االمة العربية امنة الشنعر  

والعاطفة االنسانية وال يزاِ االنسان العربي يندف  وراء عواطفه النى ابلن  

الحدود وال يندف  اب انسان  اخر  من االمم االخرى مثله فهو شنديد التناثر 

ابنة االدبينة وتكونن  بما حوله واللغة العربينة هني لغنة الشنعر واالدب والكت

 هكذا بطبيعتها فهي  حقا )اللغة الشاعرة ( كما يقوِ العقاد.

 

فهني تنسنجم من  تطلعنات االنسننان العربني وتفكينره وخوالجنه وافكنناره      

وعواطفه وهي بح  اللغة الشاعر ة كمنا يقنوِ  االدينب  المرحنوم )عبنا  

لتعبنر بنه عننن  محمنود العقناد( لنذا تنرى فيهنا كن  منا تحتنال الينه منن تعبينر

خوال  نفسك وربما تزدحم فيها الكلمات على الشاعر او الكاتنب فيكتنب منا 

يرينند وال يسننتجدب كلماتهننا اسننتجداءا او يبحنن  عننن كلمننة يعبننر فيهننا عننن 

نفسه فاللغة العربية مث  اهلها شاعرة  مطيعة طيعة اال انها كثير ة التعقيد 

 في قواعدها وتشكيلها .

 

مننة فنني الخينناِ والخينناِ الشننعرب والتعبيننر عمننا فنني فالشنناعرالعربي ق     

اعماق نفسه وما يحس به .وفي هنذا العصنر والنذب اسنميناه ) المعاصنر ( 

بقي الشاعر العربني  رغنم التناثيرات التني حولنه او المن  بنه  بقني لصنيقا 

بلغته  هذه الشاعرة ويغرف منها  ما يشاء ويختار للتعبينر عمنا فني نفسنه 

يطننه وممجتمعننه  العربنني  وكنتيجننة حتميننة كننان ومننا يحننس  بننه  فنني مح

الشعرالسياسنني فنني هننذا العصننر مننن اهننم الفنننون الشننعرية ونسننتطي  ان  

نعننرف الشعرالسياسنني الشننعر السياسنني : هننو الشننعر الننذب يتضننمن اراء 

 وتوجهات سياسية  م  الحفا  على القيمة األدبية مو الفنية. 

 

اسي لمبدم مو تكت  معين لنشر وعادة ما يمر الشاعر من خالِ شعره السي  

الدعاينننة لكننن  األطنننراف السياسنننية المتصنننارعة  بحيننن  كانننن  السنننجاالت 

ق للصراعات السياسية قنديما .وفني العصنر الحنالي ارتنبط  الشعرية مثاالق حيا

الشنننعر السياسننني بالديموقراطينننة والمنننناداة بحرينننة التعبيروحرينننة النننراب  

والطاغيننة فنني مرجنناء الننوطن  والنضنناِ ضنند اإلسننتعمار واألنظمننة الفاسنندة
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العربنني كصننوت مننناها لألنظمننة العربيننة التنني نسننميها فاسنندة. فالشنناعر 

يتحدر في قصيدته بما حوله  من احدار بلده او احدار امته العربينة  ومنا 

طرمت وتطرء عليها من احدار يتاثر الشاعر بها لذا كان هنذا الغنر  منن 

والمتلقني  ونفسنيته  واجنزم  اهم االغرا  الشنعرية واقربهنا النى الشناعر 

 انه اليوجد شاعر اال وكتب فيه الكثير من القصائد الشعرية .

 يقوِ الشاعر عبد العزيز نويرة؟ : 

 

ْحد ه ا ا   و  اع ه   ت لك   ب ْغداٌد   ر 

  ِ ب يُن ف ْوق  الُكبُو الج  اع ها  و  ا ر   م 

 

ا زُّ   ف يه  يُن   ه اُهو    الع  فلْسط   و 

نْ  ِ  ي ت أْلال    م  غلُو ٍم     م  ْعص       م 

 

ن   الدَّم  س ال  ْ  ٍة   م  ا   ق ْطر   ميُّه 

ث ي    ن يٍن    ف ْخر ٌ ب ُدون   م   في    ج 

 

ا ة  ف يها م  اد  ةُ الشَّه  ْ  ب ْهج  خ   د وَّ

  ِ ْن  ُعقُو د ى   م   ت ب قَّى    ل د ى  الع 

 

ن ينٌ  ب   ج  ه ذ  اٌد    و  ه    ب ْغد   ه ذ 

ي   ي ا ل هُ     ْن  شُموخ   م ص  قًّا    م   ح 

 

ة   م ْغل ى ا  من الك رام   إنَّ  بعضق

  ِ ي     البُنُوا     والبتُْرو م  ْن   ج   م 

 

ولم يعند المند  فني العصرالحاضنرعلى صنورته القديمنة التني رسنمها       

ا لنذوب السنلطان ومنيسقنا فني مجالسنهم  الشعراء وفيها  يكون الشاعر ننديمق

ءه علننيهم بنن  رسننم الشنناعر نمووجننا حيننا للبطولننة  واخننذ واقفقننا شننعره ووال

يناغيها ويبثها والءه ومحبته  وتفانيه فني سنبي  النوطن مب اصنبح المند  

للننوطن بنندال مننن المنند  الشخصنني اال ماننندر وصننارت األنشننودة الوطنيننة 

ا للمنند  التقلينندب تقننوِ الشنناعرة مباركننة بننن   العاشننقة للننوطن بننديالق جدينندق

 نية :البراء الموريتا
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 لبالدب حبي  وورد  خدودب

 لبالدب منشودتي وقصيدب

 

 لبالدب صوتي الحزين مضاهر

 حمالت     األيام    والتنكيد   

 

 غربتي غربة العرار وشوقي

ّب إلى رفات الجدود.  و   د م 

 

 متناسوا بان لي زند قرم    

 يزر  النجم فى رحاب الوجود

 منا إعصار غضبة يتنزى

 ف ولودك    حين  بالف مل 

 

 بقرون تفيء عصر امتداد

 يعربي  البذار    والتسميد 

 

 ك   جر   بداخلي  مرفدته 

 من بالدب دماء ك  شهيد                                        

 

  

نا شنعريقا مسنتقالق  وبخاصنة       وفي العصر الحندي   اسنتمر الرثناء غرضق

رثاء الزعماء وقادة الحركات الوطنينة واإلصنالحية  وهننا تصنبح المراثني 

فرصة لتجسيد المعاني الوطنية  والسياسية والدينينة  كمنا اصنطب  الرثناء 

ا باصننباق فكرية وطنيننة وقومبننة  واختلفنن  مناهجننه علننى منحنناء شننتى تبعقنن

لمذاهب الشعراء . فحب الوطن يجع  الشاعريبدم بنفسه كجزء من المعاناة 

 يقوِ الشاعرعبد الرزاق عبد الواحد الشاعر العراقي:

    

 خوفا على قلبك المطعون من المي

 ساطب  االن اوراقي على قلمي                                  

 

 نشرت فيك حياتي كلها علما

 االن هبني يدا اطوب بها علمي                                  
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 يا ما حلم  بموت فيك يحملني

 وار والظلمـــــبه ضجي  من االن                                    

 

 فابصر النا  ال اهلي وال لغتي

 ا ثلم منثلمــــــــوابصر الرو  فيه                                    

 

 اموت فيكم ولو مقطوعة رئتي 

 ن ال تلم  ــــــــــيا الئمي في العراقيي                              

 

   

ا بالفضننائ        ولقنند اختفننى فنني العصرالحاضننر الفخننر القبلي ليصننبح فخننرق

الكبننرى  كمننا  هننر نننو  جدينند مننن ولننك الشننعر السياسنني ولننم  تعنند وات 

صد هو إلهاب المشاعر الوطنية في هذا الشاعر  في مفاخره  ب  اصبح الق

 اإلطار .

 

وفي العصنر الحاضنر  تفنيا قنرائح الشنعراء لتنردد حماسنيات مصنداء     

الشعر في مزهى عصوره  خاصة في قصائد الفخر فني الشنجاعة والبسنالة 

ا منن شنعر الحماسنة او يحن   والوطنية حتى لتعد بح  شنكالق جديندقا متطنورق

لثار للكرامة المهانة يقوِ الشاعر الكنويتي عبند على االستيقا  والتوحد وا

 هللا  محمد حسن :

 

 يا شام صبرا فاألحدار قادمة

 والشعب   يزمر  في مصفاده   جلدا

 

 فإ ن تمادى بغار الطير في دعة

 ففي  غد   ينجز  التاريخ  ما وعدا

 

 دعى المهازي  تلهو في مباولها

 واستنطقي الشعب في األحدار ما وجدا

 

 يُضعف الحدر الدامي حميتهال 

 وردا ا  إ وا ـــــــوال   يف   له  عزمق 
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اما الغزِ  فقند بقني والينزاِ فننا وغرضنا قائمنا بذاتنه ويننظم فينه كن         

الشعراء  في ك  انوا  الشعر وملحقاته  الفنية  كالزج  والدوبي  والقامنة 

ن هنؤالء الشنعراء وغيرها . ولم تكن المرمة الشاعرة بعيدة في قصائدها ع

لكنها سهلة بموافقة تبادِ الرج  الحب وتظهر ضروبقا من الندالِ وتكشنف 

عن رغبة في اللقاء والتطل  إليه وتكمن فلسفة شعراء الغزِ في من الحياة 

غرام وعش   ومن ال يحاوِ ولك فهو حجر جامد ومي  ال حياة فيه  تقنوِ 

زارينة الحنرف  مب متناثرة  الشاعرة  اللبنانية مننى  ضنيا عنن نفسنها انهنا ن

باسلوب الشاعر نزار قباني وتنس  قصائدها على منواله   تقوِ في احدى 

 قصائدها )حنين وانتظار(:

 

 يا ق لبي ما بي؟؟؟

 م مْكُسُر الص م   ومُعاتُب الريح  

ُِ الورد    م ّمْ مُجاد

مُطاو   الوجد    و 

راع يه    وم عوُد ل ذكرى و 

هي  ت ْغُمرُ   و 

ُر... ت ام   ..وت ْعُصرُ و 

رُ  ن ثُمَّ ي ُضُمني الق ه   وم 

ْدُت ُعيون  الليالي  م ْسه 

ُر الُشعا ْ   وم نا انتظ 

 في تالوين  الصبا ْ 

راجي على اللقاءْ   وم بُسُط س 

 والش وُق ل يٌ  ط وي ٌ 

 طوي ْ 

فاف  الوق ْ   وت بكي االفكاُر على ض 

 إنَّهُ ال ي ُمرّْ 

رْ   إ ن هُ ي ْست م 

ُ  على ُعيوني   و رات ن وٍم ُمستحي ْ وت ْهط 

ُب الك رى..  وتُداع 

... ص الت  الش عر  ُر خ   وت ْقش ع 

بُها الحنيُن إلى يديك    التى يُداع 
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م ت وك اُ على ع صا النسيان    و 

نان   ُرني ب الح  فاه ك  وهي تُمط   على ش 

 إ نك  ش غ في..

ني..  إ ن ك  ساك 

ي طيُب لي ل ذيذ  العذابْ   و 

مُف ت ُش عما ي طيُب   وما ط ابْ و 

 وي ضيُ  ص وتي ف وق  الي بابْ 

بيبي م ْشتاقُك  مُفُقا  ح 

بُك  ماءق ث لجا  مُح 

قا بُك  ع ر  تى م ني مُح   ح 

تي  وكيف س ا سُرُد قُص 

... ر  ..ل ْلش ج   ل ْلط ير 

 ل لمس  واله مس  

 والى ما تشاُء يا ق د رب

رب ُِ لي إنت ظ   وي قو

رب رب....إ نت ظ   إ نت ظ 

 

 ِ :وفي الغزِ  اقو 

 

لْسنا  ب رامين   القـُلوب     ل خود ة ٍ                              و 

 

ْوُد بالُحْسن  الب دي     س يْسبينا                                      ال الخ   و 

 

لكْن  اوا ما  القلبُر  زاد  ت لّهفا ق                                 و 

ال بُّد  في  ق لب  الف تى للهوى  لْينا                                       و 

 

 س نُبدب الى االْحباب   ايات  ُحبّنا                               

ّدٍ  يُس قّونا                                        و   إ ْن ُهْم  ب إخال  ق و 

 

واثي مْ ف إْن ص دوا فال ن ْنسى  م  ه      ع هد 

دَّ يُْحيي ممانينا                                                ال ُغرو   إّن الصَّ  و 

 

ا ق  ت عال يا ق                              إْن ُهُم  مْبدوا ُشموخ   و 
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ْجـر ٍ  ُمضيفينا                                       ْم  االّ  ب ه   ف ال نُْسق ه 

 

ْم                           ف   ه   ال ن ْعر  ُف االْكبار   إالّ   بُكبـْر 

ِ  إْشراقُها  فينا                                     ليس ْ  ث ياُب الذ  و 

 

ن هوى الذب يُْبدب ُموافات ه  ل نا                              و 

إنّا   لن                                    ْن   يُوافيناو   وفي  ب اله وى  م 

 

 ُهو  الُحبُّ  نُو ٌر للنفو   يُنيُرها                               

ْن   ت صــافينا                                         ٌق  م  ُخلـٌ    ُمْشـر   و 

 

مْيق ْنُ  منَّ الُحبَّ  ي جلي قُلوب نا                                      و 

ق    ف ال ُحّبٍ   يُدانينا                                     ف إْن و لـَّنا  ي وما

 

بُُهم                                  س ن ْبقى إلى االْحباب   مادام  حُّ

ُم االْوصاِ   نُدني  ت جافينا                                    ال نُْصر   و 

 

  

 اما فن الوصف فقد ضعف ولم يكتب فيه الشعراء اال قليال .       

 اما انا  فقد كتب  فيه اصف الربي  وعطره وشذاه فاقوِ : 

 

 

مال هُ  بدالل ه     زان   الربيُ   ج 

ْسط  الغُصون   تُفتّح ُ                                        في زهرة ٍ  و 

 

ريا ش ذاها في الصبا    ت ضّوع  ْ    و 

ها   ت ت رّو ُ                                             فقلـوبُـنا  ب عـبيـر 

 

ة ق  ْ   ك ُّ  النفو    ب هيـج   ف ـ تـ نّسم 

لتـ ْفر  ُ                                           س ـنائ ها  و  مال ها   و   ب ج 

 

 ْنفرال     س ريرةٍ ت رنو مليها  ب ا 

 في ش وق ها عيُن الب صيرة  ت ْسر  ُ                                        
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 مْدعو لها  َللا    في   ع ليائ ه   

ل ت ْصد  ُ                                          س ــعادٍة   و  ةق ٍ  و   ب س ـالم 

 

ه   مالُهُ  ب ورود   اّن  الربي    ج 

 مث   النفو     ب قلوب نا   تتـ  رّجحُ                                        

 

ْستُها ْرد ٍ في الفؤاد  غ ر  ُزهوُر و   و 

ْبقُها  ي تفّو                                         و ْسط   الُجنين ة   ع 

 

 ونظم  فيه ألصف الحبيب الغالي  فاقوِ :

 

 بما بهاهي الصورة الموحاة شكال 

 واية   للحسن   تسبي   معانيها

 

 هي النور  ب   النور منها   ناب 

 والخل  واالخالق من وا يدانيها

 

 فليس  لنا مقيا   يحصي جمالها

 

 بالكون  تشبيها -كالنور–وليس  لها 

 وقد يعجز القوِ  بحصر صفاتها

 

 والحبر واالوراق او مايضاهيها

 

 فالشعر  لي   قد  تشقّر  فجره

 بر مزي  منهما  صار  يجليهاوت

 

 تدل  جديالت طاِ امتدادها

 تالمس  العجز  الرديف  ووابيها

 

 تشّ   سناءا حين يسط  نوره

 تهادى من الشمس شعاعا يواجيها
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 اوا كان ضوء الشمس فيه تماول

 فاموال بحر داعب الريح عاليها

  

والشعر الصوفي فن من الفنون الشعرية قديما وحديثا . ويشنك  الشنعر     

ا من شعر الغزِ  ويمث  الرمنز النديني. ويمكنن فهمنه  ا متميزق الصوفي جزءق

من خالِ ثنائية الرؤية واللغة. فهو شعر يعبر عن رؤية داخلية تنبث  عنن 

ورة فهننم الشنناعر لآليننة الكريمننة رونحننن مقننرب إليننه مننن حبنن  الورينند  سنن

. وبناءق على هذا الفهم  جاءت قصائدهم محملة بالوجد والحنين إلنى 16ق:

المزينند مننن القننرب مننن الننذات اإللهيننة. كمننا من نصوصننهم الشننعرية تُظهننر 

األطوار التي مرت بها رؤيتهم الصوفية من حب الذات اإللهينة النذب تغلنُب 

ات اإللهينة عليه العفوية والبسناطة  إلنى الرغبنة فني الحلنوِ واالتحناد بالنذ

وانتهاءاق بمفارقة الجم  بين االتحاد او الفناء فيهنا  والتني  تمثن  شنطحات 

صننننوفية اتخننننذها بعننننا شننننعراء الصننننوفية راجنننن  كتننننابي ) مننننن عيننننون 

الشعرالصنننوفي (. ومنننن شنننعراء  الصنننوفية فننني هنننذا العصنننر  الشننناعرة 

 الفلسطينية المغتربة ختام حمودة  تقوِ :

 

ـالَـّ   ُكــْحـٌ  ب ـو   ـد قْ تـ   ْسـط  اْلـح 

ل ـــ ْ   بُّ الـفـ  بّـــي  ر   ف ـُسـْبـحان  ر 

 

ـْنُ  ُشـعـورب ب ـُحـٍب ع ـتّيٍ   عـ ج 

ـْعـٍر بــ  رقْ  طـار  الـشُّـعـوُر بـ ش   فــ 

 

ـْبـرب ب ـل ـْي   الـضَّنى ـُد ص   مه ـْده 

قْ   حطُّ األر  ـْلعي يـ  ــْن فـْوق ض  م   و 

 

ْعد  ُف ش ـْوقي ب ـو   األمـانيمك ـْفك 

ف ــ ْ  ْعـــد ُاألمـانـي س ــراٌب د  و   و 

 

يالي ك ـــْم متْـع ـبتني ُعـثـار الـلَـّ  و 

اْعـت ن  ْ   ـدى و  ـْيـُر الـم  ح ط   ف ـس ـبَـّ

 

ـرار   مــا الـُحـّب إال ُكــؤو  الـم   و 
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ب ــْضـــُ  ق ــل ــ ْ   ـْضـُ  ممــاٍن و  بـ   و 

 

ُكـْن  األصـي  ب ـُحْضن    الـسَّماءو 

م  ا  فـا   الـرَّ ـْن ُحـْزن  بُـْعد  م   و 

 

مـي ُ  ا تـ  ِ  ُعــمـرب ُورودق مـــا زا  و 

ف ـ ْ  ق ــْطـر الـعُـطور  إوا مــا اْنـد   و 

 

ق ـْلبي روحـي و  ـبيبي و  مْنــ   ح   و 

ط ـ ْ  ـْرفي نـ  مْنـــ  ُشــعـوٌر ب ـح   و 

 

تام    ْوع ــة فـي الـخ   ف ـُكـْنُ  منــا ر 

ـ ْ   ـتام ب ـْشعرب األح  كــان  الـخ   و 

 

مْخــت ـُم ق ــْولـي ب ــهـذا الـك ـالم  و 

قْ   ـْرفـي مر  ح  ـْعرب و  ُكـْنـُ  ب ـش   و 

 

وهننناا الكثيننر مننن الفنننون الشننعرية  التنني  هننرت فنني هننذا العصننر        

 تقارب  او تباعدت من غر  الى غر  اخر .

 

ي يعيش ازمة ثقافية كبنرى خاصنة بعند واخيرا اقوِ ان الشعر العرب        

ثورات الربي  العربي التي كان  وباال على المجتم  العربي وتمزيقه حين  

مصبح القارئ بعيدا عن الثقافة واالدب واالبدا  وولك يعود ألسنباب عديندة 

منها انتشار المعلومات االلكترونية وانتشار ثقافة الرمب في العنالم العربني 

رالعربي  الذب مصبح يستهلك وال ينت  نتيجة االحدار  ومدى محدودية الفك

التي الم  بالمجتم  العربي  والتطاحن الفكرب . لنذلك ارى من الشنعر البند 

من ينفننتح ليسننتوعب كنن  هننذه االمننور فيكرسننها ومننن ضننمنها مشنناك  لننه 

 الشباب االجتماعية والنفسية ومن يمس تجاربهم الذاتية .

 

*************************** 
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وهذه  بعض مالحظاتي حول الشعر  الحديث والمعاصر اسجلها      

لعل االدباء والنقاد والشعراء  يمرون عليها فينهلون  منها يروق لهم  

ويزيدون عليها  في سبيل  تقدم الشعر وانبعاثه نحو الهدف المرجو 

والطموح  الرامي في ان يكون الشعرالعربي  بمصاف  الشعر 

 لمهمة .االعالمي وأحد  روافده 

 

 وهللا تعالى الموفق والنصير
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