
 لغة الّشعر المعاصر

 ثانية دراسات لغوّية /نقدّية

دعا الّشعراء المعاصرون إلى استحداث لغة جديدة تقوم مقام الّلغة الّتقليدّية ،إضافة إلى 

 مشاركة العامية الفصحى في اإلبداع .

الّلغة الفصحى  في اإلستعمال بل أدان بعضهم  ولم يتوّقف األمر عند هذه اإلزدواجّية الّلغوّية

ويعتبرها من معّوقات اإلبداع والكشف وأّنها أفرغت واستنزفت من طول اإلستعمال وطول 

العهد  ومنهم من أثنى على الّلهجة أو العامّية العالمّية , ويعتبرها األساس أو الحجر اّلذي 

 نجليزي بتشوسر واإلياالي دانتي بنيت عليه آداب الّشعوب الغربّية ، عند اإل

 بقى الّسؤال كيف نوّفق بين رغبتنا الّذاتية وبين أن يكون لنا أدب حّي بلغة الحياة .وي

وفي هذا المجال دعا الّشاعر محّمد الماغوط اّلتي تعتبر قصائده الحّرة مجّردة من اإليقاع 

نة فائقة في العروضّي ومن القافية واّلتي تفّجر المنحى الّصوري فيما هي تعرب عن مرو

توّغل وتعّمق هذا الّلون من الّشعر في ذوق المثّقف وأصبح جمال هذا الّلون ّتعبيرّية الحركات ال

وارتباط الحروف داخلّيا في بنية القصيدة ال في يكمن في عالقات الكلمات بعضها ببعض  

خارجها ،من هنا بدأ بعض الّشعراء يتخّلون عن اإليقاع الخارجي اّلذي كانت تمتاز به القصيدة 

 ّية ،فالّلغة بدأت تتفّجر في قلب القصيدة مّما وّلد فيها إيقاعا داخلّيا.الكالسيك

 فلم تعد القصيدة أشكاال يقتبسها اإلنسان أو زّيا يتزّين به بل هي موقف كياني ألّن المهّم

 ما وراء األشكال واألزياء هذا الما وراء هو ما نسّميه بالعقلّية .

تفّجر بالمعاني فالكلمة إيحاء ،إثارة لألحالم شحنة من كما أصبحت الكلمة تحمل عّدة أبعاد وت

 المعاني والّدالالت .

يعتبر الّسياب نموذجا في القدرة على تفجير طاقة الّلغة في قصيدته /أنشودة المارحيث كلمة 

 "مار " هي المحور اّلذي تتجّمع فيه كثافة القصيدة .
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رها الّساحر القديم ،كلمة الّسر اّلتي تنفتح على وقعها فالّلفظة المتكّررة هي الّتعويذة اّلتي يكّر

 مغيبات الّنفس فهو يقول:

 كأّن أقواس الّسحاب تشرب الغيوم 

 وقارة فقارة تذوب في المار 

 وكركر األطفال في عرائش الكروم 

 ودغدغت صمت العصافير على الّشجر 

 أنشودة المار

 مار. ..

 مار....

 مار...

مار هي الكلمة اّلتي تكّرر على طول القصيدة وهي تحمل إيقاعا يوحي بسقوط المار  

المتواصل والقصيدة ترسم صورة من الغّياب تتمّثل في أّن واحد من الّناس وسط الّصحراء 

ملتهبة وهو على حاّفة الموت يهذي بالمار لتعود إليه الحياة ، بعد أن أرهقه العاش وكلمة 

مة أو الّدعاء يتغّلب الّشاعر بتكرارها على الفقر والجوع والعبودّية والّظلم مار تصبح الّلاز

واّلتي ستدخل في سلسلة من الّتحّوالت آخرها الموت اّلذي سيكون البداية :بداية الّزمن الجديد 

 والحياة الجديدة .
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أخذت الكلمة عّدة أبعاد وأصبحت لها قدرات إنحرافّية عن  وقد مثل الشّعر المعاصركيف

 المعايير الّنماّية وتبدو ظاهرة اإلنزياح جلّية أكسبت الّشعر الخصب والّتنّوع .

 قلبي هو السنبل       القلب = الّسنبل 

 كنت باألمس ألتّف كالّظن  اإللتفاف = الّظن 

 كان النواح            نواح = خيط 

 الّنور بين الّصباح  مثل خيط من

 عيونهما زجاج     عيونهما = الّظلم الجور 

لم تعد تبحث الكلمة عن المعنى اّلذي ياابقها بل أصبحت العالقة بين الكلمات ال معقولة 

انحرافّية تحتاج  من القارئ أن يتوّقف عندها أن يؤول مدلولها فهي توحي ، تقلق وتثير ال 

 تقّرر وتخاطب.

 

 قول الّشاعر:

 قلبي هو الّسنبل       القلب = الّسنبل

 كان الّنواح           الّنواح = الخيط

 مثل خيط من الّنور بين الّصباح   

 كان العويل         العويل = حبل

 يعبر الّسهل بيني وبين المدينة 

 مثل يشّدحبل يشّد الّسفينة
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 عيونهما زجاج   عيونهما الّظلم _الجور= زجاج 

فالكلمة لم تعد تبحث عن المعنى اّلذي يالبقهاويوافقها بل أصبحت العالقة بين الكلمات ال 

معقولة انحرافّية تتاّلب من القارئ أن يتوّقف عندها أن يؤول مدلولها فالكلمات في تداخلها 

 تثيرتوحي و تقلق وال تخاطب و ال تقّرر. 
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الّرومانسّية مسار الّشعرالعربّي المعاصر في :صنعت إّتجاهات الّشعر المعاصر

مرحلته األولى وفي ظّل هذا اإلّتجاه نهض الّشعر الغنائي اّلذي يمّجد الّابيعة ويتغّنى بجمالها 

،ويدعو إلى البساطة في الّتفكير والّتعبير، في التذّوق والّشعور وهو اّتجاه كان سائدا في فرنسا 

حيث ترجمت أعمال جوته 91ليا ازدهرت الّرومانسّية في ق ،انجلترا ألمانيا أسبانيا وإياا

،وأناتول فرانس وألفريد دي موسيه فترجم المنفلوطي "ماجدولين" كما ترجم حافظ ابراهيم 

 "البؤساء".

ومن الّدواوين اّلتي ظهرت "وراء الغمام" إبراهيم ناجي،"المّلاح الّتائه" محمود طه،"لّزورق  

ي أشعار تعّبر عن ذوات الّشعراء مستلهمة الّابيعة والكون مصّورة الحالم" لمختار الوكيل وه

 وجدان الّشاعر.

وقد اتّخذ هؤالء الّشعراء الخيال وسيلة لتحرير ذواتهم ودفعا لقدرتهم اإلبداعّية الخّلاقة فالّشعر 

 الرومانسي كان بخياله وال معقوله سبيال إلعادة ترتيب عالقة الّذات بالموضوع ومن تّم كانت

 الّذات سببا في إنتاج المعرفة وتحرير الخيال .

فلم يعد من الممكن رهن لغة الّتعبير بمحّددات قبلّية ألّن الّشاعرالمعاصر في رؤيته الجديدة 

 وتعبيره عن الاّلنهائي والمالق فهو بحاجة إلى لغة تستوعب تعارضات متخّيلها .

غمة الخاابّية فأصبح إخالص الّشاعر لشعره كما اختفى الوزن الّرتيب والقافية الوحيدة والّن  

واستغراقه في فكرته وثورته على القديم أقوى من أن تجعله ينحني أمام عوائق الوزن والقافية 

 فواءم الّشعراء بين الّشكل والمضمون ونجح في تاويع الّنغم الّشعري وتلوينه .   

فس على أّلا تكون الفكرة الفلسفّية حرص الّشعراء فيما خاضوا فيه من فلسفة الكون وحقائق الّن

 عارية من الجمال أو مجّردة من الّلحن أو خالية من الّصورة .
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كما ظهر أثر الّثقافات المختلفة ،التقت أفكار جبران بأفكار نيتشه كما انتشرت كثير من 

 المصالحات الصوّ فّية اّلي استقوا أغلبها من قراءتهم لمتصّوفي الغرب. 

ليصبح الّشاعر في هذا الّنوع من المواجهة في حاجة إلى إعادة ترتيب وضعه المعرفّي فما 

كان مسّلما به عند أهل الّشريعة أعاد الّصوفي تأّمله ومساءلته وفق منظوره الجديد اّلذي اصبح 

فيه العقل عاجزا عن مقاربة المالق في مقابل القلب اّلذي أصبح لديه أساس ووسيلة المعارف 

 تحقيق العبور من الظّاهر الى الباطن.  ل

انتعشت الحركة الّشعرّية بقصائد جديدة كانت تنشر في مجّلتي الّشعر واألديب اّلتي كانت 

  9191بمثابة المنابر تجمع المواهب وتشّجعها إلى أن مجّلة اآلداب الّلبنانّية في يناير 

العربّي الممّزق فكانت ثورة الّرومانسّية  اّلتي تدعو الى اإللتزام بقضايا األّمة وتحّسس الواقع

 الخيالّية باعتبارها الوجه الّسلبّي واإلرتدادي عن الواقع والهروب منه.

 نحو اإلنتماء المكاني:

 الفراغ اّلذي سقات فيه رومانسّية جماعة أبولو واألفق المغلق اّلذي انتهت إليه "الّرمزّية"

 لواقعّية.  يظهران الّدور التّاريخي اّلذي لعبته ا

ازدهرت الواقعّية في الّشعر خاّصة بتأثير اإليديولوجيّات الجديدة وعاصرت حقبة حافلة 

 بالوعود ، ويمّثل عكوف االمثّقف و الّشاعرعلى الواقع اندفاعا حاّرا صادقا محاولة الستئناف 

ضوعّية'وقد الفاعلّية وتعّاشا لإلنخراط في معركة الّتاور واتزاما بالبحث عن الحقيقة 'المو

 أسهمت الواقعّية إسهاما تاريخّي في إنهاء مرحلة الّابيعة المجّردة والمثالّية والّابيعة الّذهنّية.  

م كيف يتحّول اإلنتماء من المحور الّلغوي  91و بتتّبع مسار الّشعر العربّي منذ أواخر القرن 

والدي أو الّرحم ، بدأ ذلك الّديني الى اإلنتماء إلى األرضوكيف أخذت األرض تصبح الجسد ال

يتبلور منذ أواسط الخمسينات إثر الهزيمة العربّية في فلساين ، وبفعل األثر العقائدي لبعض 

األحزاب القومّية اّلتي شّددت في الّتوكيد على األرض والبيئةوأثرها في تحديد الخصائص 

 القومّية .
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من أوائل المجموعات الّشعرّية اّلتي تبرز هذا اإلّتجاه مجموعة قالت األرض ألدونيس 

ولسليمان العيسى قصائد يبرز فيها البعد الّااغي لألرض وتمّثل مرحلة الّستينات هي اّلتي 

تؤّرخ تبلور الحركة الّشعرّية الحديثة وظهورشعر المقاومة الفلساينّية هي مرحلة تتمّيز 

األرض فتتحّول العالقة بين اإلنسان واألرض اإلنسان والّابيعة تحّوال عظيما  باغيان بعد

فأصبحت عالقة تداخل صميمي فتصبح جيكور عاصمة لحنين الّسياب ويصبح بويب الّرحم 

 اّلذي يعود إليها ويّتضح هذا الّتداخل في شعر أدونيس في ديوانه مهيار الّدمشقي :

 كل دم الفرات 

 حنيني في جسدي يجري وفي

 كما يقول في قصيدة هذا هو اسمي :

 دمشق تدخل في ثوبي حّبا 

 تخالط أحشائي     

ويمضي محمود درويش بعيدا في اّتجاه خلق اساورة األرض األّم الحبيبة كبديل نهائي 

 لرحمّية الّلغة .
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 فيم يلي: وقد حّددت نازك المالئكة في مؤلفها قضايا الّشعر المعاصردواعي الّتجديد

الّنزوع الى الواقع:حيث تتيح الألوزان الجديدة  الّدخول الى الواقعّية فتتيح للّشاعر الحركة فيما 

 يناسب مشاكل عصره.

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

 ر والّتنويع ويرفض الّتكراروالّثبات. الّنفور من الّنموذج :الفكر المعاصر يميل الى الّتغيي

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

 واألدبّية .

 

فالكلمة لم تعد تبحث عن المعنى اّلذي يالبقهاويوافقها بل أصبحت العالقة بين الكلمات ال 

تتاّلب من القارئ أن يتوّقف عندها أن يؤول مدلولها فالكلمات في تداخلها  معقولة انحرافّية

 تثيرتوحي و تقلق وال تخاطب و ال تقّرر. 
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