
 المعاصرة                                              

 

المعاصرة هي اإلنفتاح على اآلخر الحضاري واإلستفادة من معارفه وعلومه ، والفرق بين 

ينطلق من أرضّية ثابتة واضحة تجاه قيمه وتاريخه وينظر إلى  اإلنفتاح والّتقّيد هو أّن اإلنفتاح

اآلخر الحضاري انطالقا من هذه األرضّية ، فهي ليست ذوبانا في الّراهن وليست انسالخا من 

الجذور وإّنما هي تفاعل مستديم مع مستجّدات العصر ، وحضور فاعل وحيوّي مع مشاغل 

فال معاصرة حقيقّية بال جذور ثقافّية  العصر ورفض اإلنزواء والهروب إلى الماضي

واجتماعّية وال جذور ثقافّية حّية وحيوّية بدون الّتواصل والّتفاعل مع العصر وتطّوراته 

 وتحّوالاته .

فطريق العصرّية ليس محاكاة اآلخر الحضاري ، فمحاكاته تؤّدي إلى اإلستالب الحضاري  

لها جامدة ، ومقّلدة ، مفّككة لمنظومة القيم الّسابقة والّتشّوه اإلديولوجّي اّلذي يميت األمم ويجع

 بما فيها الّلغة كأداة الّتواصل الّثقافي والجماعي .

أّما المعاصرة الفاعلة فهي اّلتي تأتي عبر األصالة الّتاريخّية والحضارّية وهي اّلتي توجد فينا  

ي العودة بالمعنى الّزمني وإّنما العوامل والعناصر المحّققة للمجتمع الفاعل والمؤثر، هذا ال يعن

األخذ بنمط حضارّي يمّد بالقّوة والمعرفة ، قادر على تحقيق الّطموحات الحضارّية للعالمين 

 العربّي واإلسالمّي .

 وفي وصف العصرنة المزّيفة يقول جبران خليل جبران :

منه إلى كيانهم "كان الغربّيون في الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه محّولين الّصالح 

الغربّي ، أّما الّشرقّيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربّيون ويبتلعونه ولكّنه ال 

يتحّول إلى كيانهم بل يحّولهم إلى شبه غربّيين وهي حالة تظهر الّشرق تارة كعجوز فقد 

 أضراسه وطورا كطفل بدون أضراس."

والّتعبير عنه فليس المجّدد في األدب من عرف  ليتحّدد معنى المعاصرة في فهم روح العصر

 يتحّدث عن الّناقة والجمل .     مبتكرات جديدة فوصفها فقد يكون الّشاعر مجّددا وهو
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 رّواد حركة الّتجديد             

  ثانية دراسات لغوّية/ نقدّية                            

العراقّية " نازك المالئكة " فهي مجّددة يتمّيز شعرها باإلحساس من رّواد الّشعر الحّر الّرائدة 

المفرط واأللم الحاّد وقد انتقلت الّشاعرة من الّرومانسّية إلى الّرمزّية ، من مؤّلفاتها مجموعة 

 دواوين منها ـ عاشقة الّليل، شظايا ورماد، قرارة الموجة ، شجرة القمر، يغّير ألوانه البحر.

ها : قصيدة الكوليرا ، واألفعوان ، ودراسات نقدّية أبرزها  مجموعة من ومن أبرز قصائد

 المقاالت والّدراسات الّنقدّية ،مؤّلفها "قضايا الّشعر المعاصر" قراءة في شعرعلّي محمود طه

تعّد نازك المالئكة من الّرواد األوائل لحركة الّشعر الحّر ، تركت بصماتها بقّوة في الّشعر 

 صر.   العربّي المعا

ارتبط إسم نازك بحركة الّتجديد اّلتي قادت للّتمرد على القصيدة العمودّية ،كما شّقت الّطريق 

أمام كوكبة من الّشعراء المعاصرين ، أمثال صالح عبد الّصبور ، نجيب الّريحاني وغيرهم. 

ها الّتجديدّية. وقد مّثلت الّشاعرة في قصيدتيها "الكوليرا " واألفعوان"مسيرتها الّشعرّية وأهداف

معتمدة على الهّزات الّتطّورّية الّتقّدمّية اّلتي تساير تطّور اإلنسان المتسارع وهي وجه من 

 وجوه الّدفاع عن الّنفس.

 وقد حّددت نازك دواعي الّتجديد في مؤّلفها قضايا الّتجديد فيم يلي : 

اقعّية فتتيح للّشاعر الحركة فيم الّنزوع إلى الواقع: حيث تتيح لألوزان الجديدة الّدخول إلى الو

 يناسب مشاكل عصره

 الحنين إلى اإلستقالل :فالّشاعر يرغب في أن يبتدع لنفسه شيئا مستوحى من حاجيات عصره 

 الّنفور من الّنموذج : الفكر المعاصر يميل إلى الّتغيير والّتنويع ويرفض الّتكرار والّثبات 

إيثار المضمون : اعتمادا على وحدة الّشكل والمضمون ن اّلتي تخضع لها الحركات 

 اإلجتماعّية واألدبّية .
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 فالكلمة لم تعد تبحث عن المعنى اّلتي يطابقها ويوافقها بل أصبحت العالقة بين الكلمات 

  . ال معقولة انحرافّية تتطّلب من القارئ أن يتوّقف عندها أن يؤّول مدلولها

وقد ظّلت في شعرها الحديث تجّسد الّذات المنطوية اّلتي رافقتها منذ طفولتها كما عّبرت عن 

 حالة اإلغتراب والحّس المرهف والحزن الّصامت .  

ويرى الكثير من الّنقاد أّن قصيدة "الكوليرا" إرهاص ودفع قوّي في مسيرة الّشعرالعربّي  

نحو مصر حين أصابها وباء الكوليرا معّبرة عن وقع الحديث تصّور فيها الّشاعرة مشاعرها 

أرجل الخيل اّلتي تجّر عربات الموتى من ضحايا الوباء في ريف مصرمصّرحة أّن أثر 

 المصاب كان سببا في اكتشاف شعر الّتفعيلة،وتقول فيها:

 طلع الفجر

 أصغ إلى وقع خطى الماشين  

 في صمت الفجر،أصخ ،الّنظرركب الباكين  

 عشرة أموات ، عشرونا 

 ال تحص ،أصخ للباكينا

 إسمع صوت الّطفل المسكين

 موتى ، موتى ضاع العدد 

 موتى ، موتى لم يبق عد

 في كّل مكان جسد يندبه محزون  

 ال لحظة إخالد ، الصمت

 هذا ما فعلت كّف الموت          

 الموتالموتالموت

 تشكو البشرّية تشكو ما يرتكب الموت
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شّكك البعض بحداثة هذا الّلون في كتابة الّشعر غير أّن نازك تصّر على أّن حركة الّشعر الحّر 

هي وليدة عصرنا ، وتستنكر من يظّن أّن الّشعر الحّر ال يملك من الّشعرّية إّلا اإلسم فهو نثر 

، أّما عن عادي،حّطم استقالل البيت وجعل أشطر القصيدة ال تتقّيد بعدد معّين من الّتفعيالت 

اّتهام الّشعراء المعاصرين بأّنهم كسالى وذووا مواهب شعرّية ضحلة ، وجدوا هذه الّطريقة 

اّلتي تحّررهم من صعوبة األوزان العربّية فتقول: "إّن الحرّية ليست أسهل من القيود ألّن كّل 

المرء بحياته  حرّية تتضّمن مسؤولّية ، وأّن الحرّية خطرة تتضّمن مغامرة فردّية يجازف فيها

 وكيانه ولن يقوى على مخاوفها إّلا من كان شديد الّثقة بنفسه ،   
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