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 الشعر العرالً فً المرن التاسع عشر 

فً المرن التاسع عشر امتدادا للمرون المختلفة منذ احتالل كانت حالة العراق 

هـ(. وذلن ألسباب ٌتصل بعضها بولوعه تحت الصراع التركً 606بؽداد)

الذي أصٌب به خالل تلن المرون التً تختلؾ فٌها سٌاسٌة  الفارسً ، وللوهن

شابرٌة للروح المبلٌة ، و تحكم العادات والمٌم الع واجتماعٌة وفكرٌة ، وربما كان

 أثره فً هذا التخلؾ .

اإلدارة التً تحكمت فً والٌاته المختلفة على عهد األتران ، كان أشد  كما أن سوء 

انعكست آثارها فً تؤخره ، وهذا التؤخر لد عطل حٌاة العراق عن  األسباب التً

نبض للبه كان ٌخفك بالحٌوٌة من لبل تلن المرون وإذا  حركة التطور ، وضعؾ

على ٌمظة بعض األلطار العربٌة ، كمصر ولبنان  روؾ لد ساعدتكانت ثمة ظ

ٌعانً من التخلؾ الذي ألمحنا ألٌه ،  وسورٌا ، لبل العراق ، فإن هذا األخٌر ظل

ولوعه فً براثن االحتالل البرٌطانً  بسبب احتفاظ األتران بالسٌطرة علٌه أوال ، ثم

بً ، وحرم من التمتع بحرٌته األجن بعد ذلن . فظل العراق ٌعانً من سٌطرة الحكم

ارتبط بالعدٌد من المعاهدات  وخٌرات أرضه ، حتى بعد إعالن الحكم الملكً ، إذ

 مع االنكلٌز ، والتً لٌدت حرٌته وجعلته ٌسٌر فً ركاب

 وإذا جاز لنا أن نوضح أبعاد هذه الصورة المختلفة . فإن صورة المجتمع العرالً

 تمثل أول هذه األبعاد .

كان العراق ممسمة إلى ثالث والٌات فً والٌة بؽداد ووالٌة الموصل،  كذلن فمد

البصرة ، وكان حكام هذه الوالٌات أتران ، عدا فترة الممالٌن المصٌرة.  ووالٌة

تتركز بٌد الوالً ومجموعة من الموظفٌن ، ومعظمهم من األتران أو  وكانت الوالٌة

اللة طٌبة. ولم تكن عاللة الناس به التً كانت تربطها بالوالً ع من األسر المٌسرة

 . معظم الموظفٌن فً الوالٌةكذلن مع  كانت والكذلن ، 

المناصب  أعلى إذ كانتوأشد مظاهر التفسخ فً الوالٌات العرالٌة ، شٌوع الرشوة ،

 راء ، ومن ضمنها الوالٌة نفسها ، وكان هذا ٌستدعً صراعثوالوظابؾ عرضة لل

 با الضرابب -ناس وضمابرهم باألموال ، التً تجبی على السلطة ، فتشتري ذهم ال

 والهداٌا التً تجمع ، وتساعد الوالً على االحتفاظ بمنشٌه .

 -ولد أدى هذا إلى شكوى الناس وتذمرهم . وكان الصراع على السلطة ٌإدي إلى 

 الفوضى والسلب والنهب والمتل .

 ر دار والماضً ولخازندار،وكان للوالً مساعدون إدارٌون ، أمثال الكتخدا و الدفت

وٌنضم الٌهم موظفون ألل شؤنا بساعد ونهم فً أمور إدارتهم ولم تكن هذه الوظابؾ 

. 
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لتتم ألصحابها إال بالتزلؾ والمحسوبٌة ودفع الرشوة مما  -حتى الصؽٌرة منها 

صراع ٌنسحب أثره على الناس . ولعل من مظاهره شبوع حالة البإس  ٌنتهً إلى

 التً كانت تبدو فً لصابد الشعراء . واألمٌنوالشكوى 

 وعلى الرؼم من تحمك هذه الصورة السٌبة ، فمد ظهر بعض الوالة فً العراق من

الذٌن تركوا آثارة طٌبة خالل فترة والٌتهم ، من أمثال سلٌمان باشا الذي تولى الحكم 

من  ( فمد امتاز حکمه )ببعض اإلصالحات( إذ منع عماله۸۱۸۱-۸۱۸۱بٌن ) ما

والرشوة ... ومنع التعذٌب ومصادرة األموال وألؽً بعض الضرابب ..  لبول الهداٌا

 وأكرمهم وأنشؤ بعض المدارس وشٌد المساجد(( . كما لرب العلماء

 وربما كانت هذه اإلصالحات سببا فً عزله ولتله.

 ومن الوالة الذٌن بذكرهم العراق باإلصالح ، داود باشا ، ألذي شٌد األسواق

لخانات وحفر األنهار وبنً المدارس والمساجد ، وعنً بالعلماء واألدباء وا

أفضل من مصٌر  كان هو نفسه عالما فٌما ٌمال . ولم ٌكن مصٌره والشعراء ولد

 سلفه لألسباب نفسها .

از عصره بحركة ت( فمد أم۸۱۱۱أما مدحة باشا الذي تسلم والٌة بؽداد عام )

الحركة الفكرٌة بإنشابه جرٌدة الزوراء التً  وتجارٌة وصناعٌة ، وشجع عمرانٌة

األخبار المحلٌة والعالمٌة ، وتطلع الناس على ما ٌجري فً العالم  أخذت تنشر

 المتمدٌن .

كما امتازعهده بإنشاء مجلس الشورى الذي أخذ ٌنمد الموظفٌن ، و كذلن لضى  

عة ، وتطور واللصوص ، فشاع الهدوء فً الوالٌة ونمدمت الزرا على لطاع الطرق

واردات الوالٌة ومن أهم إصالحاته ، توطٌن العشابر  االلتصاد ، فازدادت بذلن

واالستمرار ٌضاؾ إلى هذا تؤسٌسه معمال  وتملٌكها األراضً مما أشاع الهدوء

وبناإه للمدارس الثانوٌة ، وتؤسٌسه  للنسٌج ، ومده لخط الترام بٌن بؽداد والكاظمٌة ،

البصرة والبحر العربً لتصل  ، كما سٌر البواخر فً خلٌجلمعمل النفط فً بعموبة 

األخرى مصٌر هذا  إلى األسنانة ، باإلضافة إلى إصالحاته العسكرٌة والعمرانٌة

الدولة ، ولامت  الوالً المصلح أحسن من مصٌر سلفٌه سلٌمان ود ود فمد عزلته

 بطمس معالم إصالحاته خوفا من تنبه الناس فٌما لال .

إٌمافها،  كن اإلصالحات تظهر فً الوالٌات العرالٌة حتى تبادر الدولة إلىوهكذا لم ت

المصلحٌن ،  وطمس معالمها . لذلن فإن الكثٌر من مظاهرها التً تحممت على أٌدي

 كانت تإول إلى الخراب.

 ولم تكن الحٌاة الثمافٌة أحسن حاال من الصورة االجتماعٌة ، فمد انحصر العلم فً

ن ذات الطابع الدٌنً كبؽداد والحلة والموصل و النجؾ والبصرة المساجد وفً المد

. 
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محصررة بالعلوم  وكانت أسالٌب الدراسة عمٌمة ، ومناهجها مختلفة . وموضوعاتها

الدٌنٌة واللؽوٌة والتحرٌة وحسب، ولذلن خلت من عنصر االبتكار ، ولم ٌتحمك بما 

 ٌدرس النحو والصرؾ والمعانً لها األصالة واألبداع والتجدٌد ، إذ كان الطالب تم

و  والبدٌع والبٌان والفمه ، فبحفظ متن األجرومٌة و ألفٌة ابن مالن ومؽنً اللبٌب

 كان الطالب ٌتلمون علومهم على من ٌتخصص بهذه العلوم أو بعضها ، ولم تكن

الدراسة لتخلو من المنالشة والمحاورة ، ولكنها كانت تعتمد التحفٌظ والتلمٌن فً 

األعم . ولعل من أسباب التحالؾ ، أن والٌة العراق كانت فً نهاٌة المرن  األؼلب

تحت الحكم التركً ، و كانت صلتها ضعٌفة أو معدومة بالوالٌات  التاسع عشر ،

كانت عاللتها باأللطار األوربٌة ألتً لطعت أشواطا بعٌدة فً  التركٌة األخرى ، كما

 ما حرم أهلها من كل جدٌد ونافع . معدومة أٌضا، م العلم والمعرفة واألدب ،

طباعة والصحافة ، كانت شبه معدومة ، فلم لكا كما أن وسابل نشر العلم وذٌوعه

العلمٌة والفكرٌة واألدبٌة التً كانت  ٌكن العرالٌون ٌمفون على أسباب النهضة

منه فً األلطار العربٌة األخرى  تجري فً العالم األوربً ، بل حتى ما كان ٌتحمك

 ر ولبنان وسورٌا إال الملٌل النادر .كمص

 وما ٌهمنا من هذا هو الشاعر ومولفه فً هذه الصورة، وعطاإه من خاللها ، لمد

كانت شخصٌة الشاعر موزعة ما بٌن الوالً واألسر الموسرة التً كانت ترعاه 

عٌنه على تجاوز محنة البإس والشماء والحرمان  لكن هذه الصلة لد ٌ وتمدم له ما

كبٌرة ، ولنلت عطاءه حٌن ولؾ ٌتزلؾ إلى الوالً وٌتمرب من  إلٌه إساءة أساءت

 األؼنٌاء طلبا للعطاء.

 ولذلن وجدنا معظم الشعراء ٌلجؤون إلى الوالة ، ومن ٌدور فً فلكهم من العوابل

 الموسرة ، التً كانت تعنً بهم ، و تؽدق على البارزٌن منهم العطاء.

على صلة وطٌدة بالنمٌب فً بؽداد ، والشاعر  األخرس كان فالشاعر عبد الؽفار

حٌدر الحلً ٌرتبط بالمزوٌن فً الحلة و آل كبة فً بؽداد ، وٌتجه الشاعر جعفر 

الؽطاء فً النجؾ و آل لزوٌن فً الحلة ، وإلى آل  الحلً بمدحه إلى آل کاشؾ

 كثٌر من لصابده. الرشٌد فً حابل وأمراء المحمرة فً

ولمد سبمت  الكواز إلى آل لزوٌن و آل كبة فً مدابحه بٌنما ٌتجه الشاعر صالح

الجلٌلً فً  اإلشارة إلى أن بعض الوالة ، أمثال داود باشا فً بؽداد وٌحمی باشا

 الموصل ، لد فربوا الٌهم الشعراء ، وأجروا لهم العطاء ، حتى وجدنا شاعر

الوالً بحبً الموصل عبد البالً العمري ٌنظم دٌوان کامال هو )نزهة الدنٌا بحك 

الجلٌلً ، كما مدح داود باشا والً بؽداد أٌضا ، وحٌن لرب هذا الوالً الشاعر  باشا

سند ، مدحه الشاعر وألؾ بحمه كتابة أسماء )مطالع السعود فً طٌب  عثمان بن

 أخبار الوالً داود(
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كما لرب هذا الوالً الشاعر صالح التمٌمً وكان حصٌلة هذه الصلة فً معظم 

تسجٌل مآثر الوالة بالمدابح التً ال تطابك الحمابك . ولمد كانت صلة  األحٌان ،

الشاعر بالوالً تمثل صلة )األدنى باألعلى( إذ كان الشاعر ٌستؽل الفاكهة الوالً 

وصحبه ومنادمته وإدخال السرور إلى نفسه وكان هذا ٌسًء إلى مولفه وٌمدح فً 

ولعه فً مجتمعه ، إذ كان فنه وضعؾ م كرامته وٌؽض من شؤنه وٌكشؾ عن زٌؾ

 والفنٌة . ٌجب أنٌنؤى عن كل ما ٌحط من وظٌفته األدبٌة

ومن هنا فمد شاعر المرن التاسع عشر ، الصلة بٌنه وبٌن جمهور ٌتذوق شعره إذ 

شعره ٌدور فً فلن السلطان والوالً ، كما ٌجوب أحٌانا لصور األؼنٌاء أو  صار

مدمتهم السالطٌن والوالة لم ٌفهموا الشعر مع أن معظم هإالء وفً م ة ،الوالبٌوت 

 ولم ٌتذولوه . 

 الصورة تبٌح لنا المول ، بؤن الشعر كان وسٌلة لالستجداء والتزلؾ والنفاق . وهذه

ولد أدى هذا إلى أن ٌفمد الشعر العربً فً المرن التاسع عشر هوٌته العربٌة 

مري حٌن مدح الوالً على هذا ، بالمولؾ المزري للشاعر عبد البالً الع وٌستدل

لفتکه بمبابل کعب العربٌة بما ٌجعل هذا االنتصار أعظم من ٌومه  علً رضا باشا

الشاعر العربً بهذا الؽض من لٌمة لومه العرب ، فٌعمد إلى إهدار كرامته حٌن 

لار  ٌتمنی من لً بتمبل کؾ صوب عارضها ٌزري بواكؾ صوب العارض الهطل

 :ظالم فٌمول، وال ٌمبل ٌد هذا الوالً الم

عبد الؽفار األخرس بإذالل نفسه حٌن ٌتمنى عودة الوالً داود باد وٌمعن 

 . الشاعرالفٌل لدمٌه

 وهذا لدح بمصدالٌة تجربته أٌضا .

 و دلٌل انحطاط صورة الشاعر وفنه.  

 دلٌل على حالة االنفصام التً كانت تسود عاللة الشاعر بمجتمعه وحكامه. كما أنها

 : الشعر وموضوعاته

 خلصنا فً الصفحات الماضٌة إلى أن شاعر المرن التاسع عشر لد فمد خصوصٌته

ألتً مٌزته من ؼٌره من الناس أو كاد ، وذلن حٌن فمد انتماءه للفن ، وإحساسه بمن 

 من الناس ، وحصدله فً تجربته . حوله

 هذه المصامٌن . وبذلن فمد شعره ووظٌفته اإلنسانٌة ، حٌن تجردت من 

 ته هذه الحالة إلى االتكاء على الموضوعات التملٌدٌة التً ورثها عنولد أسلم

 الشاعر المدٌم ، لكنه أساء استخدامها حٌن هبط بها شكال ومضمونة. 
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ٌجاري شعرنا العربً المدٌم كما فعل البارودي لهان األمر ، لكنه  ولو أستطاع أن

لٌد ، وٌجري وراء فترة االنكسار الحضاري فٌملدها و التم راح ٌجري وراء شعر

 وٌحاول أن ٌصل شؤوها فال ٌستطٌع . مضامٌنها فتعجزه المدرة ،

 االنكسار الحضاري نفسها . وبذلن كان هبوطه بالشعر أشد من شعر فترة 

 ومن هنا لد نفسه بالموضوعات التملٌدٌة ، من مدٌح ورثاء وؼزل ووصؾ ، وحٌن

السٌاسٌة واالجتماعٌة ، وفً حاول أن ٌعبر عن حٌاة العصر فً الموضوعات 

المومٌة خانته المدرة ، إال الملة الملٌلة من الشعراء الذي تركوا لصابد  بعض المصابد

ٌة أو شعورٌة ، تجاوزت مستوى لصابد العصر ، ولو كتب لها نف نادرة فٌها مالمح

 ممٌزة لشفعت للعصر ولعطابه الفنً . أن تشك طرٌمها ظاهرة

 .اإلخوانٌة ، التً شكلت ظاهرة سٌبة لشعر العصرٌضاؾ إلى هذا المصابد 

وٌحتل المدٌح مكان الصدارة فً شعر المرن التاسع عشر ، لصك الشاعر فٌه 

فنه ، و تعدد معانٌه ، وسمو أفكاره ، فهذه كلها تكاد تكون سلبٌة كلها ،  وصدق

مدح  مساحته على من لٌلت فٌهم لصابد المدح ، فمن مدح السلطان إلى ولكن المتداد

 الرسول صل هللا علٌه وسلم وآل بٌته ثم مدح الموظفٌن. الوالً فمدح

 أما مدح السلطان فً هذا المرن ، فمد كان طرٌمة للزلفً و كسب المؽانم الشخصٌة ،

 .لذلن لم ٌسم إلى منزلة فنٌة عالٌة

وكان ٌخلو من جمال األداء وروعة التعبٌر ، ومن العواطؾ الجٌاشة واألحاسٌس 

 ة .الفٌاضٌ

ذلن هو خلوه من المشاركة الوجدانٌة ، ومن صدق المولؾ الشعوري ، ألن الدافع 

 فٌه كان المصلحة المتبادلة بٌن الشاعر وممدوحه .

 من هنا فمد أضفى الشاعر علً ممدوحه صفات )خلٌفة الرحمن( أو )خلٌفة رسول

  هللا ( فهذا هو عبد الؽفار األخرس ٌمول لممدوحة السلطان عبد العزٌز

ألن  وٌبدو أن شاعر المرن التاسع عشر لد أتكؤ على اإلسالم فً مدابحة السلطانٌة ،

  هإالء السالطلٌن لم ٌكونوا عربا ، كما أن اإلسالم كان وسٌلة المادح للوصول إلى

 الممدوح الذي ٌجعله هو اآلخر سببا لتؤكٌد أوامر الوحدة بٌن المسلمٌن.

 السلطان ، بل تجاوزوهم إلى من له صلة بهمولم ٌمؾ الشعراء عند حدود مدح 

 كؤوالدهم وإخوانهم وأحفادهم .

ومن أكثر المعانً ورودا فً مدابح السلطان ، تلن التً تتصل بالجهاد ضد 

األوربٌٌن الذٌن حاربوا الدولة العثمانٌة ، أو التً تتصل بالفتن الداخلٌة ، ومنها ما 

 ة .تعلن بمماومة العثمانٌٌن للحركة الوهابٌ
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وفً هذه المدابح صار الشعراء ظال للسالطٌن ولسان حالهم ، فٌهم ٌعادون من 

ٌعادٌهم وٌفرحون بانتصاراتهم ، حتى لو كان أولبن الخصوم عربة ٌدافعون عن 

 وٌماومون ظلم السلطان .  حمولهم،

ولمد سبك أن أشرنا إلى تهنبة عبد الؽفار األخرس وعبد البالً العمري للسلطان 

علً رضا باشا ، حٌن لضً على ثورة العرب فً منطمة المحمرة وكذلن  ولوالٌه

 فعل الشاعر صالح التمٌمً حٌن نکل السلطان بإحدى المبابل العربٌة فمال:

 من هنا فإن الدارس لهذه المدابح ، ال ٌسعه إال أن ٌشن فً صدق أصحابها فنا

 ابح ، كداود باشا الذيوشعورا ، ولد كان للعدٌد من الوالة نصٌب وافر من هذه المد

 مدحه عبد الؽفار األخرس وصالح التمٌمً وعبد البالً العمري و عثمان بن سمند .

اإلصالحٌة  ولد تمٌزت مدابح الشعراء للوالة الذٌن لاموا باإلصالحات بذکر أعمالهم

المدابح كانت مشحونة  ، واالعتراؾ بإكرامهما األدباء ورعاٌتهم للبالد، ولكن تلن

السلبٌة ألولبن  والصؽار ، ألن الشعراء كانوا ٌؽمضون أعٌنهم عن الجوانببالذل 

 الوالة وٌتجاوزونها فً مدابحهم ، طمعا فً مؽنم، أو وصوال إلى جاه .

 وعلى هذا لامت مدابح الشعراء للعدٌد من الوالة أمثال عاکؾ باشا وعلً رضا باشا

 .باشا وٌحٌى باشا وؼٌرهم وسري باشا ودمحم نجٌب باشا و دمحم رشٌد باشا ونامك

 ولمد سبك أن أشرنا إلى ظاهرة من أسوأ ظواهر الصلة بٌن الشعراء والوالة ، وهً

التً تعكس حالة التدنً التً أصٌب بها الشاعر هذا المرن ، إذ كان ٌعد نفسه ندٌما 

فٌإنسه وٌحمك بمنادمته له مفاكهة وانبساط ، وهكذا هو أشد أنواع الهبوط  للوالً

 الشعري . بالفن

ولم تختلؾ الصلة التً كانت تربط الشاعر بالسلطان عن الصلة التً ربطته بالوالً 

 ألن الهدؾ فً الحالٌن واحد، ولذلن فإن أعداء الوالً هم أعداء الشعراء ، بل هم  ،

 أعداء هللا وأعداء الدٌن .

أعداء هللا  هم فالوهابٌون فً نظر الشعراء أعداء اإلسالم ، والمبابل العربٌة الثابرة 

و أعداء اإلسالم ، الروس والٌونانٌون ، وكل من تسول له نفسه إعالن الحرب أو 

شاعر المرن التاسع  العصٌان على السلطان والتمرد على الوالً ، ولذلن أستوى لدى

 عشر العرب واألكراد والروس والٌونانٌون .

هم من تؤثٌر فً العطاء ومدح شاعر هذا المرن ، الموظفٌن أٌضا ، لما كان فً مولع

أو تمرٌب إلى والً أو سلطان  ومن هإالء )الكتخدا والدفتردار(. وراح الشعراء 

وٌتوسلون إلٌهم فً طلب الحاجة. فمد استرضی عبد البالً العمري الدفتر  بمدحونهم

 .ٌكترث له و أهمل شؤنه ، ومنعه من مزاولة وظٌفته دار ، عندما لم

 دار أهتم بؤمره ودلك به وترن له التصرؾ بؤمر وظٌفته(وتمول الرواٌة أن الدفتر 
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ولد امتدت مدابح الشعراء إلى صؽار الموظفٌن الذٌن كانوا ٌتعمدون إهمالهم سعٌا 

وهكذا تدبی شاعر المرن التاسع عشر إلى الحضٌض لٌفمد  مدحهم والتمرب إلٌهم إلى

 ى ما وصل إلٌه .ولذلن هان علٌه فٌه أٌضا ، ووصل إل ما تبمى له من كرامته ،

 ومن المدح، مدح الرسول دمحم صلوات هللا علٌه وسلم ، ومدح آل بٌته أٌضا .

 ولد تمٌز لسم منه بصدق المولؾ وحرارة العاطفة ، لكن معظم، ظل محتفظة

ٌضعفه الفنً ، إذ الذ بمعانً المدماء ، وسلن أسالٌبهم ، وعول على الكثٌر من 

 أفكارهم.

الشعراء )بمزاٌا الرسول الحمٌدة و أخالله السامٌة حتى بلػ  المدابح النبوٌة ، تؽنى

حد السخؾ فوصفوا له المعجزات والخرافات التً ٌبرأ الدٌن والرسول منها ،  بهم

ومن أشد  صدق الوطنٌة فمد كان جله ركٌن العبارة : ضعٌؾ البناء( وبالرؼم من

المرن التاسع عشر للمدابح  رضة شعراءالظواهر الفنٌة فً مدابح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، معا

 مدابح البوصٌري . النبوٌة ، التً تؽنى بها أصحابها بالرسول األعظم ، وخصوصا

لام  الهمزٌة والالمٌة والبردة ، فمد خمسها الشعراء وشكروها ، ومدحوا من 

 بالتخمٌس والتشطٌر ، وما ذلن إال لما تتمٌز به من صدق أصحابها وعمك تجاربهم

ة عواطفهم ، وهو أمر ممبول من حٌث المبدأ، ولكن الذي ترفضه هو أن وحرار

ذلن المرن لد هبطوا فً تملٌدهم لها هبوط شدٌد من الناحٌة التمنٌة على  شعراء

 .لدراتهم لم تسعفهم على أن ٌصلوا مستواها أو ٌتفولوا علٌها الخصوص ، ألن

 وخمسها كذلن عثمان بن الجلٌلً .

 فر فً شعر شعراء ذلن المرن ، فمد شطرها عبد الوهابوكان للبردة نصٌب وا

 النمشبندي ودمحم سعٌد الحبوبً .

 وفٌما عدا التخمٌس والتشطٌر ، فمد استشؾ العدٌد من الشعراء، من مدابح

البوصٌري روحها ومعانٌها ، فنظموا مدابحهم النبوٌة ، وال ٌستطٌع المجال هنا 

 المصابد لكثرتها كثرة مفرطة. ر تلنكلذ

فكانت  أن الشعراء لد أٌمنوا أنهم فً مدابحهم تلن ، كانوا ٌتمربون من شخصه

ولمد  واسطة ٌتمربون بها إلى هللا وٌطلبون بوساطتها الشفاعة من رسوله الكرٌم ،

 انحصرت تلن المدابح فً مجموعة من المعانً أخذها شاعر عن شاعر وٌتصل

ومعجزاته وما حممه لإلسالم  معظمها بشخصه الكرٌم ، فً أخالله ومثله وصفاته

تلن المدابح تعلً" لما سبمها فً المعانً واألفكار والصور واألسالٌب  وجاءت

 وفً ؼٌر المطلع . والبناء فً المطلع

 أما مدابح آل البٌتومراثٌهم ، فمد اختصت بال الرسول صلوات هللا علٌهم ، وتركز

من صور المآسً  فً لصة استشهاد الحسٌن فً معركة الطؾ ، وما صاحبها
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زاد علٌها الشعراء وبالػ فٌها المإرخون ، بحٌث أصبح لها طابعها  واآلالم التً

 . المتمٌز ، بما ٌثٌر العواطؾ وٌعمك المشاعر

 ر أمثال حٌدر الحلً و جعفر الحلً والمزوٌنً و التمٌمًثولد برز فً هذا شعراء ك

شاعرا ، ولو  علً الٌعموبًو الخضري و آب کموٌة . ولد ترجم )دمحم  والطباطبابً

الشعراء  أضفنا إلٌهم شعراء النجؾ و کربالء والكاظمٌة وبؽداد لفاق العدد مبات

 ٌضاؾ إلٌهم عبد البالً العمري وعباء الؽفار األخرس و دمحم شٌت الجومرد

وٌمؾ  إلى هللا أو طلب لشفاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص او تنفٌسا عن االآلم  بارموالعشاري ، أما ت

وعمك  حٌدر الحلً فً ممدمة الذٌن مدحوا آل البٌت ، وامتاز مدحه بتدفك العاصفة

 .الشعور رمصدق التجربة ، والمٌته التً مدح فٌها الحسٌن وآل بٌته

 والمصٌدة طوٌلة ، تحتشد بمعانً الشجاعة والبطولة والعزة والكرم ، ونصؾ

ها ضروبة من البسالة التً موالؾ الحسٌن وصحبه فً معركة الطؾ ألنً أبلوا فٌ

 التارٌخ األدبً والسٌاسً والخلود . أحتفظ بها

 وٌلٌه فً هذا الرثاء ، الشاعر جعفر الحلً ، الذي فاص شعره بالعواطؾ السامٌة

 والمشاعر الدافمة ، ولكنه لم ٌخرج عن المعانً التً أشرنا ألٌها .

 النسب وروعة الخلك وٌضاؾ الٌها ما ٌتصل بال الرسول من كرم المحتد وأصالة

 والصبر على المكاره والتجلد فً الموالؾ الصعبة .

شهٌدا  ولمد تمٌزت مدابح آل البٌت ومراثٌهم بعد الخٌال الذي أثاره ولوع الحسٌن

 وما آل ألٌه صاحبه من النساء والرجال بعد استشهاده ، وما حل بهم من مصابب

 ومحن .

 د االمام علً والحسٌن ، ونعتوهماولد تحدث الشعراء فً مدابحهم عن استشها

 بؤفضل النعوت ، ووصفوهما بما ٌحل عنه الوصؾ ، حتى لٌمكن المول أن كثرة

لد أساءت إلى الذٌن لٌلت فٌهم تلن األوصاؾ ، ألنها لد تجاوزت حدود صفات  منه

 البشر.

ومهما ٌكن من أمر هذا المدح . وما ٌتصل به من رثاء . فإنه ٌعد سجال حافال ٌزخر 

العظمة والكبرٌاء ، التً توافر علٌها األمام علً و وأوالده وصحبه ، كما أن  بصور

الخصوص صار وثٌفة تارٌخٌة ال ٌمكن االستؽناء عنها بحال من  الشعر على

 األحوال .

 أما الشعر الصوفً فمد أتصل بالطرق الصوفٌة المعروفة فً العراق وهً ثالثة :

 ابها إلى الشٌخ أحمد الرفاعً ، والطرٌمةالطرٌمة الرفاعٌة التً ٌنتسب أصح

المادرٌة التً ٌنتسب مرٌدوها إلى الشٌخ عبد المادر الكٌالنً ، ثم الطرٌمة النمشبندٌة 

 وطد نفوذها فً العراق الشٌخ خالد النمشبندي . ألتً
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 وعلى الرؼم من أن الشعر الصوفً فً حمٌمته ٌتصل بجوهر العمٌدة اإلسالمٌة .

إال أن شاعر المرن التاسع عشر لد أساء فهمه هذه العمٌدة وولؾ  - كان من لبل كما 

على ما ٌتصل بكرامات هإالء الشٌوخ والمرٌدٌن الذٌن ذكرناهم ، إذ  ځل شعره

خوارلهم ومعجزاتهم ، وخرجوا بمعانٌهم على ما ٌتصل بجوهر اإلسالم  تحدثوا عن

 مفاهٌمه وسالمة أفكاره . وروعته و عمك

واكتفت بتؤکٌد  انً شعراء الصوفٌة عن تؤکٌد جوهر التصوؾ ،فلمد ابتعدت مع 

وشوهت  خوارق رجاالت الصوفٌة وما لفك بها من خرافات وأوهام لحمت بها ،

 مضمونها األصٌل، كؤثبات علم الؽٌب ، والحضور واإلسراء وأمثالها ، مما علك

 . بالفكر الصوفً منذ أن أنحرؾ ووصل أوج انحرافه فً المرن التاسع عشر

 وهكذا أضاع الشعر الدٌنً )اإلمكانٌة الضخمة التً أتاحها له الدٌن ، كما أضاع

ؼٌرها من اإلمكانٌات .. فإذا باالتجاهات الثالثة مدح الرسول ورثاء آل البٌت 

الصوفً تسهً إلى شكل من أشكال التملٌد والضعؾ والبعد عن عالم الفن  والشعر

صارت نظمؤ لسٌرة الرسول وسردة لصفاته  المبدع ، فمصابد المدح النبوي األصٌل

بشعر مرابً آل البٌت ، ٌنتهً إلى ندب سنوي ٌلمً على منابر العزاء  وأخالله

وٌحسنه الستدرار الدموع على آل البٌت ، وما حل بهم ، و تصوٌر  ٌجٌده الشاعر

 مصارعهم ونكباتهم

 ة("وحرص شاعر الطرٌمة على اثبات معجزات شٌخه وخوارله ؼٌر المعمول

 وعلى الرؼم من انحطاط الفكر أو نضوبه فً شعر المرن التاسع عشر ، فإن المارئ

 ٌفاجؤ أحٌانا حٌن ٌجد کشرة من الشعراء تستنفر حساس الناس وتستفز عواطفهم،

وتنتمض على األوضاع النابٌة ثورة و تمردا حٌنا ، وشكوى و أنٌنا حٌنا آخر تعبر 

انحراؾ فً موازٌن الحكم ، أو بما تراه ظلم و ضٌك نفسها بما تجده من  به عن

تإكد فٌه انتماء لألمة العظٌمة التً مصر تارٌخها األمجاد و هکذا  استبدادة ، أو بما

ولومٌة ال ٌمكن تجاهله ، بل أن من الكثرة أحٌانا ما ٌمدم  ٌجد المرء شعرا سٌاسٌة

 . بالظواهر األدبٌة ( للدارسٌن مادة ناضجة نمدهم

 رس لشعر هذا المرن ال ٌفاجؤ بوجود ظاهرة الشعر السٌاسً الثابر أوولكن الدا

 الناهض ، وذلن حٌن ٌجد فً المرن نفسه عوامل توطد لهذا الشعر وتإدي إلى

ظهوره ، فمد كانت المشاكل السٌاسٌة التً وجدت فً هذا المرن ، نتٌجة ضعؾ 

الناس باألوضاع ،  واختالؾ المذاهب ، تنتهً فً كثٌر من األحٌان إلى ضٌك الحكم

 األمر إلى الثورة .  وتمردهم

وكانت الدولة تهٌا لمثل هذه الثورات الحمالت العسكرٌة بهدؾ المضاء علٌها ، 

وٌستنفر الشعراء مع المماتلٌن ، أو ٌنملب الشعراء أحٌانا ضد السلطة الحاكمة 
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عسؾ وظلم  فٌنضمون لصابدهم ثابرٌن أو متمادٌن أو بابسٌن ، لما ٌحٌك بالبالد من

. 

 ومن جهة ثانٌة كانت حروب األتران ضد أعدابهم تثٌر فً نفوس الشعراء عواطؾ

دٌنٌة أو سٌاسٌة ولومٌة ، فإذا بشعرهم ٌصٌر چال لمبادبهم المومٌة ، ولعواطفهم 

 .ولنخوتهم العربٌة الدٌنٌة ،

 وٌترن صراع األتران والفرس على احتالل العراق أثره فً نفوس الشعراء،

فر ذلن مشاعر الشعراء العرالٌٌن ، فٌعٌرون عنه بالفكر الناضج ، والمعنى وٌستن

 .الهادؾ

وحٌن دخل الوهابٌون العراق وهددوا بزحفهم العدٌد من األماكن الممدسة لاوم 

العرالً ذلن بما ٌنم عن حرصه على أرضه و تمدٌسه لمعتمداته كما كان  الشاعر

لشعر السٌاسً ، كانتشار الفمر الذي ٌهٌا االجتماعٌة أثر فً وجود ا لبعض العوامل

 احتجاجٌة ٌحمك به هدفا سٌاسٌة . للشاعر موضوعؤ

 وكان الختالؾ المذاهب والطبمات والمبابل مع بعضها البعض من جهة، وبٌنها

 السلطة الحاكمة من جهة أخرى تؤثٌر فً ظهور الشعر السٌاسً .

 الحكام األتران سبب فً على ٌدوربما كان إلحساس الشاعر أحٌانا بالذل والمهانة 

الجوبه إلى الماضً البعٌد ، الذي حفلت صورة باألمجاد والبطوالت ، وامتألت 

بالمعارؾ والعلوم ، وشهدت ولابعه المتوحات ، فإذا بهذه الصورة تثٌر فً  صفحاته

شدٌد بعروبته ، وحماسة لوٌة تجاه أمته ، وإذا هو ٌشكو ال هإحساس نفس الشاعر

وما هذه الشكوى والثورة إال نتٌجة اإلحساس بالوالع  ٌثور فٌتمرد ، وٌتؤلم أو

 األمة كلها . المزري الذي ٌعٌشه الشاعر و تعٌشه

 لد أتجه هذا االتجاه اإلٌجابً ، فثمة –كل الشعر  –على أن هذا ال ٌعنً أن الشعر 

 شعر کثٌر سار فً ركاب الحكام األتران ، وصار صاحبه امعة مع الناس ، ٌحوم

الحاکم وٌسٌر من خلفه مإٌد ومدافع ، ولكنه على أٌة حال ٌمثل الوجه السلبً  حول

 .الشعر الذي ٌمكن أن نسمٌه بالشعر السٌاسً من هذا

ولد اختلفت معانً هذا الشعر من شاعر اآلخر ومن تلن المعانً دعوة بعضهم الى 

ر عبد الؽنً الهجرة تخلصا من سٌطرة المحتلٌن وتجنبا لظلم الحكام وٌمؾ الشاع

 .الجمٌل فً ممدمة الداعٌن الى هجرة البالد تخلصا من الذل

 وهذا بال شن فكر خالؾ أفكارهم التً تذللوا بها للوالة والحكام .

والذي ٌنضح أن صرخات الشعراء وطلبهم الهجرة ، كان تحمٌما لما ٌبدو فً أنفسهم 

ى ما كان ٌكابده الناس أحٌانا من احتجاج على األوضاع المابمة ، كما ٌدل على مد

 من جور وعسؾ و شعور بالؽربة فً أوطانهم .
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وطلب الهجرة لم ٌكن المعنى الوحٌد الذي عبر به شاعر المرن التاسع عشر عن 

احتجاجه على األوضاع الفاسدة ، فمد كان شعوره بالعزلة وبكثرة العسؾ الوالع 

، كل ذلن كان ٌإجج فً نفسه علٌه وبالمكابدة النفسٌة المتؤتٌة عن احتمار الترن له 

الشعور بعزة األمة و كرامتها وعظمتها ، ال من خالل نفس الشاعر أو والع أمته ، 

ولكن من خالل ماضٌها الحافل باألمجاد والبطوالت والفتوحات، فإذا هذا كله بصٌر 

فً ٌد الشاعر وسٌلة للتؽنً واالحتفال بتلن األمجاد وٌظهر أن االعتزاز بماضً 

لد أججه ما كان ٌبدو من صراع بٌن العرب والترن ، والذي بدت بوادره  األجداد

تظهر ببروز النزعة المومٌة العربٌة ، فؤخذ الشاعر العرالً ٌتؽنى بعروبة األجداد 

 ومفاخرهم وٌفاخر بمآثرهم وولابعهم".

 ولد عبر شاعر المرن التاسع عشر عن ألمه الشدٌد حٌن ٌبس من تحسن األوضاع

 .الزمان وٌلمً اللوم على الدهر الذي ٌحارب اإلنسان بال هوادةفراح ٌشكر 

الحس  والشن أن هذا األنٌن ، مثل صحوة مبكرة انتهت فٌما بعد إلى صرخة تإجج

 المومً لشاعر هذا المرن ، كما أنها تإكد أن هذا الشاعر بدأ ٌتململ من سباته

ولمد راح شعراء  الطوٌل الذي عطل كل إمكاناته الشعورٌة على مدى عدة لرون

التاسع عشر إلى أبعد من ذلن حٌن صوروا فساد الحكم ، وظلم الوالة ، وما  المرن

 وٌالت على البالد . جره ذلن من

واألنٌن  وعلى الرؼم من أن ذلن لم ٌكن نمدا لاسٌة ، إذ سبك أؼلبه بؤسلوب الشكوى

 ظهور صحوته كان ٌفصح عن تململ الشاعر العرالً وعن -كما ذكرنا  -، إال إنه 

 التً طال شباتها عدة لرون .

 لكن هذا ال ٌمنع من وجود مجابهة صرٌحة تمتلن الجرأة فً تجسٌدها األوضاع

 الفاسدة والسٌاسٌة المتهربة ألتً شکً منها الشعراء ، ومنهم عبد البالً العمري .

حد لد ى هذا علما أن العمري كان واحدا من الشعراء الذٌن تدنوا فً مدح الوالة وال

 وصل الحكم فسادا وضعفا.

ولم ٌكن العمري وحده لد أطلك مثل هذه الصٌحات ، فمد وجدنا مثلها لدى الؽفار 

األخرس و دمحم جواد الشبٌبً ومحمود شكري األلوسً وعبد الؽنً و شٌبا فشٌبا 

تتطور هذه الشكوى ، وٌتؽٌر معها أسلوب األنٌن ، لٌتحول إلى اعتداد بالحرب 

 .ٌصحبه تمرد وثورة واعتداد بمآثر األجدادالمومً الذي 

من  والوالع أن هذه الصٌحة لم تكن سوى تعبٌر عن آالم العرالٌٌن وصرخاتهم ولو

 الطرٌؾ أن نسجل لعبد الؽفار األخرس أبٌاتا ألحدى لصابده النمدٌة التً ٌصور فً

 .الحكام على عهده
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 الشاعر وأمثاله من الذي ولوال أن فساد الوضع لد بلػ مداه آنبذ، لما وجدنا هذا

 مدحوا الحكام و تدنوا فً مدحهم ، ٌطلمون هذه الصرخة النالدة ، ولكن صبرهم فً

 ٌبدوا ، لد نفد حتى طفح الكٌل .

من الموضوعات الربٌسة التً عالجها شعراء المرن التاسع عشر ، الشعر 

ت ممدمتها ، وصؾ مجالس الخمرة ووصؾ األسمار وبعض الموضوعا االجتماعً

العامة والوالع أن الشعر االجتماعً فً المرن التاسع عشر ، لم ٌصل  الفردٌة

مستوى نضوجه الفكري ، وفً صدق بعض جوانبه ، إذ لم  كالشعر السٌاسً فً

وتمنح الشاعر مادة لتجاربه االجتماعٌة ، فالمجتمع كان  تكن هنان عوامل تإججه ،

 جاهال متخلفة و لانعا صبورة .

فسه بفمد بعض عناصر المولؾ الشعري وتجربته الصادلة ، وهو الشاعر ن وكان

والحرٌة العامة. وما ٌمظته المومٌة والسٌاسٌة التً رأٌنا وجهها  الحرٌة الفردٌة

الشعراء، إال نتٌجة لظهور المفاهٌم المومٌة والنزعات السٌاسٌة  اإلٌجابً عند بعض

الضؽط الذي ولع على أسماع الشاعر ، ونتٌجة العسؾ و التً وصل بعضها إلى

 الشعراء . الناس واستنفر مشاعر بعض

لولها  أما المجتمع فمد ظلت مظاهره المتخلفة على ما هً علٌه ، واحتفظ بكثٌر منها

بسٌطرته على الناس ومنهم الشعراء المولؾ من المرأة ، ومن الطبمٌة و من الحرٌة 

 التكامل االجتماعً و عاللاته . ، ومن

أسماع  ان عن المرن التاسع عشر، وحتى ما كان ٌصل منه إلىكل ذلن ٌؽٌب أذه

ذلن المرن،  الشعراء ، فهو ٌمر مرور سحابة صٌؾ ، إذ لم ٌكن ٌمتلن مجتمع 

ٌم لما استعدادهال ستمبال المٌم االجتماعٌة الجدٌدة التً تتنالص به تمام التنالص مع

بد أذن من مرور ولت السابدة ولتبذ، بسبب تخلؾ المجتمع نفسه تخلفة شدٌدة فال

 شخصٌة هذا المرن ، وحتى الشعراء منها أن تستمبل المفاهٌم الجدٌدة والمثل طوٌل

 المتطورة ، أنتً وجدنا بعضها بلوح فً أفك مصر ولبنان على سبٌل المثال .

شعراوي ، تموض صرح  آراء لاسم أمٌن ورفاعة الطهطاوي وهدى بٌنما كانت

 -كما عبر عنها حافظ ابراهٌم فً شعره  -المرأة مصر، وكانت  المثل المدٌمة فً

االجتماعٌة والسٌاسٌة فً مصر ، كانت المرأة العرالٌة  تسهم فً تطور الحٌاة

المٌم االجتماعٌة والفكرٌة السابدة فً  تظل حبٌسة البٌت ، بل كان الرجل و نفسه

ات االجتماعً العرالً ذلن المرن على الموضوع العراق . لذلن ألتصر الشعر

 شاعر معانٌها المدٌمة . التملٌدٌة ، ولم ٌخرج الشاعر على

ٌكون مع  ومن هنا فمد )ؼدت الخمرة أداة لتزجٌة الولت وإضاعته ، وأجملها ما

األصدلاء الذٌن انصرفوا الى مالذّهم الجسدٌة ولد كاموا ٌختارون لمجالس الشراب 

 االندمان ، وأجمل الؽلمان والنساء(.  خٌر الندمان
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 الؽزل فمد أرتبط بالخمر ، ولم تكن صورة التجربة فٌه أحسن حاال من صورتهأما 

فً الخمرة ، إذ لم ٌعبر عن تجربة شعورٌة صادلة ، بسبب ؼٌاب الحوافز 

 نفسها، البعد عن أجوابه ، وتبلد فً شعوره به . االجتماعٌة

 التجرٌةولذلن فإن لصابد الؽزل لم تحمك شٌبا ٌذكر فً مجال التجربة الشعورٌة و

الفنٌة ، ألن الشاعر لد انكؤ على المعانً المدٌمة وشوهها ، وأسؾ فً استخدامها 

  ٌعٌش التحرٌة كما عاشها الشاعر المدٌم نفسه . وألنه لم

ومن هنا جاءت أوصافه نادٌة حسٌة ، وصوره جاهزة مباشرة ، ال تتعدى لطاهر، 

كما للنا ، وربما  -لد تبلد  دور، ألن الشعور نفسه وال تؽفور إلى أعماق الشعور ،

 .تمثل أبٌات الشاعر حٌدر الحلً هذه الصورة

وهكذا ال ٌكون ؼزل المرن التاسع عشر أفضل من خمر ٌؤتٌه ، وربما كان شاعر 

المرن لد سلن لصٌدة الؽزل ووصؾ الخمرة ، جرٌا منه وراء الشاعر المدٌم ،  هذا

لؽزل والخمرة ، وهما ؼرضان لٌدل على انه ٌمتلن المدرة فً نظم شعر ا وكذلن

الشعر العربً ، إال أنه حٌن فمد إحساسه الصادق بتجربته ، وفمد  أساسٌان مهمان

 ٌصوغ بها تلن التجربة ، لد حاال بٌنه وبٌن فنٌته . معه لدراته الفنٌة التً

وإذا كان شاعر المرن التاسع عشر لم ٌحمك شٌبا ٌذكر فً موضوعً الؽزل 

لذي ٌمكن أن ٌحممه فً موضوعات أخرى ألل شؤنؤ ، الخمرة، فما ا  ووصؾ

واألسمار والمناظرات !؟ أو كالموضوعات االجتماعٌة األخرى ،  كالمساجالت

الزواج أو إلامة بناء ؟ وأمثال ذلن من الموضوعات التً  كالتهنبة بحفظ المرآن أو

الذي النظم فٌها ٌعكس هبوط الموضوع الشعري  لٌست لها أٌة لٌمة فنٌة . بل إن

وهنان موضوعات أخرى حاول الشاعر أن ٌعبر  تلهی به شاعر المرن التاسع عشر

لم ٌمتلن أساسا صدق االنفعال بها ، کوصؾ  عنها ، ولكن تعبٌره جاء باردة ألنه

وإنشاء السدود وفتح الترع وإحٌاء  الترام والتلؽراؾ وأسالن الكهرباء والباخرة

 األنهر وإلامة الجسور وأمثالها .

العدٌد  ٌحاول الدارس أن ٌنتهً إلى تموٌم فنً لشعر المرن التاسع عشر ، ٌجابه حٌن

 من الظواهر السلبٌة ، سواء فً مستوى الشكل والمضمون .

 وهو عنصر أساسً -فتجربة هذا الشاعر لد ابتعدت عن الصدق ، وؼٌاب الصدق 

ن النمد معناه سموط الشاعر وفساد شعره ، كما ٌرى ذل -فً التجربة الشعرٌة 

 الحدٌث .

 ولعل السبب فً ؼٌاب عنصر الصدق ، إن تجربة الشاعر ولتبذ لم تكن نابعة من

نفسه ، وصادرة عن شعوره ، بل كانت مفروضة علٌه ، فهً أذن تجربة ال تستمر 

 الشاعر نفسه. فً شعور
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وربما كان لفمدان الشاعر حرٌته الشخصٌة أثر فً ذلن وربما كان أٌضا الظروؾ  

الشاعر الخاصة والعامة وصلته بمجتمعه وباألحداث ، وضعؾ ثمافته أٌضا 

فاإلحساس بالتجربة هو الذي ٌحمك الصدق فً التعبٌر عنها وٌمنحها حرارة 

 وحٌوٌة. ال وفاعلٌتهوحٌوٌة. وربما كان ٌبرود العاطفة أثر فً شّل نشاط الخٌ

  األتحت تؤثٌر العاطفة. -إذ الخٌال ال ٌنشط كما ٌمول النمد  

وهذا ٌعنً أنضع الخٌال صار مرهون بالشاعر شاعر ذلن المرن بضعؾ العاطفة ،  

مما أنتهی به إلى البعد عن التجربة الصادلة الحظنا ذلن فً معظم الموضوعات و 

 خاصة المدح والؽزل ووصؾ الخمرة .

 هذا لضعؾ فً اإلحساس بالتجربة ، والذي انتهى ببعدها عن الصدق ، هو الذيو

 دفع الشاعر إلى المحاكاة والتملٌد ، بعٌدا عن عنصري االبتكار واألصالة . 

المحاكاة إلى استخدام صور الشاعر المدٌم ، واستعارة أجوابه ونضم  ولد جرته تلن

 ض والبعد عن الوالع .الشعر بلؽته مما انتهى به أحٌانا الى الؽمو

 وظاهرة المحاكاة تشكل أسوأ ظواهر الشعر فً ذلن المرن ، فمد عاش الشاب

العرالً فً أجواء ما لبل اإلسالم فً معضم أعراض الشعر ، وخاصة المدح 

 والخمرة والفخر. والؽزل

العمري وعبد الؽفار  ومن أكثر الشعراء سلون هذه األجواء دمحم سعٌد الحبوبی و 

أجواء ما لبل  س وابراهٌم الطباطبابً ، فمد عاش هإالء الشعراء فً شعوراألخر

، واستخدموا  اإلسالم واستهلوا لصابدهم بالولوؾ على الطلل ، أو لدموا لها بممدمة

منهم من  صورها، وأكثروا من ذكر أماكنها ، وبنوا صورهم من ألفاظها ، فً حٌن

جمٌعا  نجؾ كالطباطبابً، ونراهنشؤ فً الموصل کالعمري واألخرس ، أو فً ال

ؼٌاب  على بؽداد ، وما ذلن األسلوكا منهم لمحاكات شعراء ما لبل اإلسالم ، وفً

 .اإلبداع عن النصٌدة ، وبفمدانه ٌتعثر نمل التجربة إلى خارج الشاعر

 أذن من حرٌة تامة تتساوق مع مستوى التجربة وهذه الحرٌة هً التً تدفع العاطفة

 ل إلى اإلبداع والموسٌمى إلى الرنٌن والمطوعة( وٌفمد شعر المرنالصدق ، والخٌا

التاسع عشر هذا التساوق األدبً ، ألن الشاعر لد فمد عنصر الحرٌة ، وفمد معه 

الثمافة األدبٌة ، وعاش فً ظل المحاكاة التً ال نجد تجربة الشاعر وال  عناصر

 الفنً .وهذا هو السر فً ولوعه فً الضعؾ  حٌاته وال بٌنته ،

 

 والخٌال هو أهم عناصر الصورة الشعرٌة ، ألنه ٌوحد األشٌاء وٌركبها وٌنظمها ،

 وهذا بالتالً ٌإدي إلى تعمٌك الصورة وتجسٌدها فتبدو أجمل من حمٌمتها ، وهذا هو

 الذي دعا النماد ومنذ عهد أرسطو إلى اعتبار الفن أجمل من الطبٌعة نفسها .
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 التاسع عشر هذا العنصر المهم ، بحٌث أصبح خٌالولد فمدت لصٌدة المرن 

 صاحبها الشاعر ال ٌختلؾ كثٌرا عن خٌال الرجل العادي . ومن هنا فسدت الصورة

االفتمارها إلى أهم عناصر الصورة ، وٌتمثل هذا فً تشبٌه عبد الؽفار األخرس دم 

 .المتلى

 ممدوحة بشفتٌن كما ٌتمثل فساد الخٌال فً تشبٌه عبد البالً العمري ابتسامة

  .سوداوٌن كالدجا

 أما دمحم سعٌد الحبوبً ، فمد وصؾ صفاء خد الحبٌبة فجعله )مرجا معشوشبة(

 .وجعل من )الخال( الذي ٌجمل خد المرأة )طفح جلدٌة متمززة(

 وهذا لعمري جبال فاسد ، لم ٌضفى جماال إلى المرأة بمدر ما أضاؾ لبحا .

األصٌل ، ألنها حصٌلة الخٌال والعاطفة لبل  وإذا كانت الصورة أهم مظاهر الفن

شًء، فإن هذا المظهر الخطٌر لد فمد وظٌفته فً شعر المرن التاسع عشر بل  کل

ولعل السبب فً فمدان الصورة الجٌدة ، هو  ٌمكن المول إنه لد أفسده الى حد بعٌد

ً كما ذكرنا ، ومعنی هذا أن الجزبٌات الت الخٌال –أنها فمدت أهم عناصرها 

تتركب منها الصورة لد فمدت العنصر الذي ٌوحدها وٌركبها ، وٌربط الجزء الوحدة 

 منها باآلخر .

 كما أن شاعر المرن لم ٌفهم ماهٌة التشبٌه واالستعارة ، وهما أداتان تتولد بها

الصور، فمد استخدمهما استخداما آلٌا ٌفتمد الحركة والحٌوٌة واإلٌحاء ، ولذلن 

تفتمد العنصر النفسً ، ومن هنا فمدت حرارتها وإٌحاءاتها ،  صوره جامدة ، جاءت

 وظٌفتها على التزٌٌن وحسب. فالتصرت

وكؤنها  فهذه التشبٌهات تشبهات حسٌة جاهزة ، انتزعت مما ولعت علٌه عٌنا الشاعر

 جاءت )تکدٌس لثروة لؽوٌة خلت من الروحانٌة الحمٌمٌة( .

 العربً المدٌم المرأة .بل أن معظمها منتزع مما وصؾ به الشاعر 

 لمد أضفى شاعر المرن التاسع عشر على المرأة صفات : الشمس والممر والهالل

والبدر والصباح والنهار والنور والنار .. وكلها مستماة من الوالع الحسً المنظور، 

من الجهة األخرى شبهوا شعرها باللٌل ، و وجهها بالصبح ، وعٌونها  كما أنهم

بالورد وثؽرها باللإلإ ورٌمها بالعسل ولوامها بالبان ...... وهً  هابالنرجس ووجنتٌ

صفات المرأة فً التراث العربً الذي أعجبوا به  تشبٌهات مادٌة مستعارة من

 وللدو، وكرروا صوره .

 عملٌة التصوٌر، هوا الذي ألؽى -وهذا االعتماد الممصور على األلفاظ الحسٌة فً 

ت التشبٌهات خالٌة من اإلٌحاء بعٌدة عن التؤثٌر ومن العاللات بٌنها ، ولذلن جاء

حما أن ٌصؾ شعراء المرن التاسع عشر بعض مظاهر الطبٌعة الخالبة  الؽرٌب
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وصفة ٌمنح جمالها وحٌوٌتها وإٌحاءاتها، وألصد بهذا وصؾ  الساحرة الموحٌة ،

بعٌدا وجاء كل جهدهم فٌه رصفة أللفاظ الكواكب دون جهد فنً  الكواكب والنجوم

 المثٌر . عن اإلٌحاء والتؤمل

 إن هذا الحشد اللؽوي الذي ألؾ منه شاعر المرن التاسع عشر ، صوره دونما

 ترکٌب فنً و ترکٌب جمالً ٌوحً بالحٌوٌة والتدفك ، هو الذي جعل أحد الدارسٌن

ٌطلك على التصوٌر فً هذا المرن ب )شعر الرصؾ( ألنه ٌرتكز على )تكدٌس 

لفاظ دون العناٌة بالصورة المتكاملة أو التفاعل معها والمدهش ورصؾ األ الصفات

تصوٌر شعراء هذا المرن ألروع مظاهر الطبٌعة التً أشرنا إلٌها ، والتً  حما أن

الربٌع الموحٌة ، لد جاء جامدأ مٌتا ألنه فمد أهم عناصر  منها أٌضا مظاهر

 التصوٌر الجٌد ، وهو الخٌال .

اللؽوي  ور المدٌمة وتمثل أبٌات حٌدر الحلً هذا الحشدومن هنا أعتمد محاكاة الص

 الذي ٌكتفً برصؾ ألفاظ الروض والربٌع والنور والزهر والبرد والضٌاء والطٌب

ومن مظاهر الصورة الشعرٌة السلبٌة ،  والمسن والنسٌم والؽصون والورق واألٌن

رد ذلن فً رأٌنا ، واإلٌحاء والتؤثٌر ، وم سذاجتها وبساطتها ، مما أبعدها عن العمك

الصدق الشعوري الذي ٌربطه بالتجربة .  إلى ضعؾ ثمافة الشاعر ، وبعده عن

 المإلفة لها . ولذلن تكررت لدٌه الصور ، وتكررت ألفاظها وعباراتها

 ومن أشد الظواهر الفنٌة فً شعر المرن التاسع عشر بروز ظاهرة )الركاكة اللؽوٌة

بؤسرارها وجمالها ومفاتٌحها ، مما ٌجعله أسٌر  والتً ٌعزى سببها إلى جهل الشاعر

دابم من الولوع فً اللحن وخطؤ التراكٌب( ولذلن ولعوا فً شران األخطاء  خوؾ

اللؽوٌة والنحوٌة ، وكثر الخلل فً أوزانهم والخطؤ فً لوافٌهم والضعؾ فً 

 اسالٌبهم . 

خاصة الموسٌمى ومن مظاهر هذا، عدم التساوق بٌن العناصر األساسٌة للمصٌدة ، و

والخٌال وٌسند هذه العناصر المهمة فً المصٌدة ، حرٌة نفسٌة فً تناول  والعاطفة

 دابها .آوفً  التجربة الشعرٌة

سبب فً  -وهو جزء من ضعؾ العصر كله  -وبما كان لضعؾ ثمافة الشاعر 

 هذه الركاكة .  شٌوع

 .شعرومن مظاهر الركاكة عندهم ، شٌوع العامٌة واستخدامها فً ال

ر )فالوابور( لفظة عامٌة. كما أن )الطرد والعكس( لفظتان بعٌدتان عن لؽة الشع

 وحٌوٌتها .

 واستخدموا األلفاظ الدخٌلة البعٌدة عن اإلٌحاء ، كاستعمال عبد الؽفار األخرس

 .اللفظة )جناب( وهً تركٌة
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حٌاتهم  فًولم ٌتحرج الشعراء فً استخدام العدٌد من األلفاظ التركٌة التً استعملت 

 العامة أمثال )خان( و )فالان( و )مزمان(.

 وٌبدو أن ظاهرة االزدواج اللؽوي لدي شاعر هذا المرن كانت مسؤلة ال تثٌر الحرج

، وبدأ عند بعضهم )استخدام اللهجة العرالٌة الدارجة ، مثل كاظم السٌتً ا  له إطالل

 الحلً وٌعموب الحاج جعفر وبالر الهندي( . ومٌرزة

الظواهر الفنٌة التً أساءت إلى شعر المرن التاسع عشر التخمٌس والتشطٌر ومن 

وهً ظاهرة طؽت طؽٌانا شدٌدة،  بحٌث جعلت من حجم  هذا الشعر اضعافا 

مضاعفة وربما تكمن خطورة هذه الظاهرة ، فً أنها أفرؼت الشعر من محتواه 

ٌتصل بمضمونه ،  الفكري ، ولتلت ما بمً من معانٌه السخٌفة . وأتت على كل ما

كما أنها أضافت إلى شعر هذا المرن سوأة أخرى ، إذا ألبل بعض الشعراء على 

تخمٌس وتشطبر لصابد البعض اآلخر بالتمرٌظ والتهنبة ، فتركوا فً ذلن لصابد 

 أخرى تخلو من الحٌاة ، ومن معانً الشعر وخصابصه اإلنسانٌة .

ل ، ألن ظاهرة التخمٌس والتشطٌر وبذلن صار الشعر لعبة شكلٌة خالٌة من الجما

والتمرٌض ال تمتلن جمال األداء وألنها تمثل عجز الشاعر عن االبتكار وهكذا 

ٌلفت  لصٌدة الشاعر من محتواها الفكري کما خلت من اي ملمح شكلً أفرؼت

 النظر وٌتولؾ الماری وٌثٌر تؤمله .

كل ما ٌظن الشاعر  وبهذا سمطت المصٌدة فً وهاد الشكلٌة الممٌتة ، والبحث عن

أنه ٌضفً جماال على لصٌدته كالجناس والطباق والتورٌة والممابلة األوجه البدٌعة 

 الزمة من لوازم شعر هذا المرن .

مختلفة  البالً العمري ٌكرر لفظه )الخال( فً إحدى لصابده ستا وعشرٌن مرة 

 المعانً فً كل بٌت .

شعر هذا المرن التنظٌم المشترن ، اذ  ومن الظواهر الفنٌة السمٌمة التً أحتفظ بها

نظم لصٌدة طوٌلة ، كالتلؽٌز وحل االلؽاز وعمد   ٌتفك شاعران أو أكثر على

 . االحادٌث الشرٌفة النشر والترتٌب ونظم اسماء السور

وهنان الشعر الذي ٌإرخ لألحداث ، وهو كثٌر كثرة مفرطة إذ)ٌدخل أحدهم فً 

هملة فً حساب الجمل تجًء لصٌدة للشاعر وفً تارٌخه الحروؾ المعجمٌة ، أو الم

كل شطر منها تارٌخ ، أما الحوادث واالشٌاء التً تإرخ ، فكل ما ٌخطر على بال۔ 

 .إنسان وماال ٌخطر أٌضا من أتفه الحوادث الٌومٌة

وهنان نوع من التظم ٌسمونه )الروضة( إذ ٌنظم الشاعر لصٌدة كاملة على حرؾ  

 بحٌث تبدأ كل أبٌاتها بهذا الحرؾ وتنتهً به .ٌة بواحد من حروؾ العر –
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ومن لبٌل الصناعة الشعرٌة ما ٌسمٌه عبد البالً العمري )الجمع بٌن التمرٌض 

والتسمٌط والتخمٌس والتشطٌر والتشنٌؾ، بحٌث تمرأ المصٌدة من كل الوجوه 

 واألماكن طوال وعرضا ومن الٌمٌن إلى الشمال وبالعكس .

 األصناؾ الشكلٌة فً المصٌدة ، ال ٌعد فً نظرهم عٌبا أووالوالع أن توفٌر هذه 

 لدحا فً الشعر ، بل ٌعد تفتنا بعكس لدرة الشاعر على حد مفهوم الفن الشعري لذلن

وهو أكثرهم تفنا فً  -العصر . ولذلن ٌضع المرن التاسع عشر عبد البالً العمري 

 ولدرة بارعة على توفٌرفً ممدمة شعراء المرن لما له من طول باع  -المسابل  هذه

 األشكال الهندسٌة للمصٌدة .

 كان لؽٌاب النمد األدبً أثر فً شبوع الظواهر الفاسدة فً الشعر .

 ٌبمى أن نمول وفً المول تذكرة ببعض المالمح اإلٌجابٌة التً ولفنا علٌها ، والتً

مضامٌن تشفع لشعر المرن التاسع عشر ، ونمصد بذلن الشعر السٌاسً الذي ٌمتلن 

أو والعٌة ، والتً صدرت من مجموعة من شعراء أمثال العمري  لومٌة ال

 والتمٌمً والشاوي و أمثالهم . واألخرس والجمٌل

دفاع  لمد كان فً لصابدهم التً تصدوا فٌها للعسؾ واالستبداد ، وفً ما نظموه و

نا عنها تحدث عن اإلنسان وعن شعوره وحٌاته وحرٌته ، ما ٌخفؾ عنهم سوأتهم التً

، وٌضعهم فً عداد الشعراء الذٌن كانت لهم ولفات إنسانٌة إٌجابٌة ، كما ال ٌخلو 

من لصابدهم من سمات فنٌة توفر العواطؾ الحارة والتجارب الصادلة  العدٌد

ولنا أن نمول أٌضا ، أنت شاعر ذلن  -على للتها  -الرلٌمة  والمشاعر اإلنسانٌة

لدمه من عمم فنً ، فالعصر بكل ما فٌه لد أسهم العصر الٌمكن أن ٌتحمل وحده ما 

 فً تمدٌم تلن الصورة .

 ولٌدة لمجموعة من الظروؾ االجتماعٌة -حتى فً نمدنا الحدٌث  -ألٌس الشاعر 

 والسٌاسٌة والفكرٌة والدٌنٌة وؼٌرها ؟

 جماعة األحٌاء 

 الشعراء المحافظون : -أوال

 خلفة ، شؤنه شؤن أي نشاط فكري أوبمً الشاعر العربً على عهد الحكم التركً مت

أو اجتماعً وإذا كانت مصر لد تمكنت من أن تفلت من عمال الحكم المباشر 

عهد دمحم علً ، فإن األدب فلل ٌدور فً دروبه الضٌمة ، إذ انصت  لألتران ، منذ

توراه على ما ٌحمك له أطماعه فً السٌطرة على مشر . ومن ثم  جهود هذا الوالً

السالفة فً العصور العثمانٌة ٌنبع من التكلؾ ،  الفن على صورتهٌمً الشعر و

سرادٌب الضعؾ والتهالن . وظل الشعراء  وٌسٌر فً أخادٌد الصنعة : وٌعش فً

سلكها أسالفهم و معاصر وهم فً  ٌسلكون تمً الدروب الملتوٌة الضٌمة ، التً
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ر والشٌخ شهاب الدٌن العطا البالد العربٌة من أمثال الشٌخ اسماعٌل الخشاب والشٌخ

 دمحم بن إسماعٌل والسٌد علً الدروٌش . 

وعدا جما ٌخلو من الحٌاة ، فمد أحالته  –شعرة فمد روعة العربً الخالص  ٌنشدون

والتكلؾ فال بدٌعته اضطراٌة والتواء ، أشٌه باألحاجً واأللؽاز ، وأصبح  الصنعة

د من أؼالل السنعة التً تكتم للشاعر لدرته على تكٌل شعره بؤكبر عد المثال األعلى

 الفنٌة وتذهب بروح الشعر ومعناه(. أنفاس الخصابص

وهذه الصورة التً سلكها الشاعر فً مصر كانت على ضعفها و تخلفها أفضل من 

الصورة التً تركها شعراء االلطار العربٌة األخرى فمد وجدنا مجموعة من الشعر 

ٌصور ذلن علً ابو النصر وعبد  تنهض بالشعر ولكن فً بطء شدٌد على نحو ما

هللا فكري وعلً اللٌثً وعبدهللا الندٌم ومحمود صفوات الساعاتً ودمحم البحاري 

 وعبد الهادي وؼٌرهم .

وعلى الرؼم من ان هإالء هم من جٌل البارودي إال أنهم لم ٌفهموا الشعر أال على 

ٌضحكهم بالملح انه لم ٌزد على انه ندٌم فً المحافل ٌلمى سامعٌه وٌعاشرهم و

ذلن ألن ذوق العصر الذي عاش فً الظلمة الفكرٌة والسٌاسٌة لٌم  –واألحادٌث 

 الشاعرٌة على انها اللٌالة.

 :محمود سامً البارودي 

 .والد محمود سامً البارودي من أسرة شرکة ۸۱۸۱الحٌاة والسٌرة فً سنة 

تطلع البارودي مصر المرن ونصؾ لرن، ولهذا النسب أثره فً  سبك لها أن حکمت

السٌاسً والمجد األدبً ، ألنه ومنذ أن شب، شب معه شعور  نحو المجد ، المجد

 .والسٌادة، كثٌرا ما تردد على لسانه فخرآ بآبابه وأجداده بالسعً نحو السإدد

 وكانت أمه تثٌر فً نفسه هذه المشاعر، لتجعل منه رجال ٌنامل الحٌاة بهمة ولوة

وهو فً السابعة من العمر ، فكانت تحدثه عن عظمة  خصوصا بعد أن تعرض اللٌتم

وبطولة جل وشهرة خاله )ابراهٌم( فً مٌدان نظم الشعر، مما حدا به إلى أن  أٌٌه

 .ٌفخر به

 ه الشر كسً الذي ٌعتد به اثرهما فً تؤكٌده على عنصر البطولةبوكان لنسٌ

تهى من دراسته والشجاعة فً شعره وربما شجعه لالنضمام إلى الجٌش ، بعد أن أن

لٌكون مع رفاله من أبناء الشراكسة الذٌن سبموه الٌه. ولكن المدر كان  األولٌة

ولؾ الخدٌوي سعٌد بحمالة ضد معاهد التعلٌم والجٌش ، وحٌن أؼلك  ٌترصده ، فمد

الفتى وبٌن طموحه فً أن ٌكون ضابطا له مهابته فً صفوؾ  معظمها ، حبل بٌن

موح وجد أسباٌا أخرى حمك له ما كان ٌسعى الٌه ، فمد الط المماتلٌن ، ولكن الشاب

ابراهٌم التً كانت تحتوي نفابس المخطوطات  وجد ذلن فً مكتبة خاله
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التارٌخ ، كما وجد ذلن فً مكتباتاألستانة ،  بتوالمطبوعات من دواوٌن الشعر وك

 بنفٌه وٌطموحاته . حٌن وصلها بعد مؽادرته مصر التً ضالت

ن ، ٌکتب الشاعر حٌرة فً الحٌاة ، ومعرفة بشإون الناس وفً عاصمة األترا

 وسعة فً الثمافة .

 وٌعود إلى مصر مع الخدٌوي إسماعٌل الذي وثك به ، وعٌنه لابد لكتٌبتٌن من

 .3861فرسان حرمته عام 

 ولمد حممت عودته إلى صفوؾ الجٌش ما كان ٌتمناه من مجد وسإدد ، وخصوصا

فكان  -ضها األتران ضد خصومهم األوربٌٌن حسٌن شارن فً الحروب التً خا

 منتصرة و جندٌة شجاعة ال ٌعرؾ الهزٌمة . فٌها لابد

 ولمد جسد العدٌد من لصابده تلن االنتصارات ، بما ٌإكد لوة شخصٌته واالعتداد

بشجاعته ، وربما عكست تلن المصابد أٌضا ، لدرته الفنٌة فً نظم الشعر ، كما 

ولمد كان اعتداد البارودي بنفسه، وفخره بنسبه أشد ما  طموحاته السٌاسٌة . عكست

 .ٌمٌزه من ؼٌره

كانت ضروب البسالة التً أمدها البارودي سببا فً ترلٌته إلى مرتبة ) لم تمع 

الخدٌوي ، ولد هٌؤ له هذا المولع أن ٌحبا فً بحبوحة من ورؼد العٌش ،  مسإولً

من الحٌاة اللٌنة التً تتمثل  أتصال مستمر بالخدٌوي وعلى ممربة وأن ٌكون على

كان إسماعٌل لد أبتناها له فً الماهرة واالسكندرٌة واأللالٌم،  ېذبالمصور الثالثٌن أل

 والتً مألها بؤلوؾ الجواري الحسناوات والوصفٌات الجمٌالت . 

وأتى لها ٌفرق من المؽنٌات والرالصات والممثالت والعار لات( وفً أجواء هذه 

شاعرنا ثمانً سنوات ، و تهٌؤت له كل أسباب التعٌم بما شاء فً المصور، لضی 

مجالس الطرب ، وتدؼدغ صور الحٌاة الالمٌة أوتار حسه إلى أعماق مشاعره ، و 

تتحول فً نفسه تجارب حمٌمٌة بعٌدة عن الزٌؾ ، وتصٌر بعد ذلن لصابد تطفح 

 .ى الملذاتبالحٌوٌة وتجسد ما فً شبابه من ألبال على الحٌاة واندفاع إل

 مکث البارودي ثمانً سنوات فً لصر إسماعٌل ٌرالب الحٌاة المصرٌة وٌكتشؾ

أبعادها السٌاسٌة واالجتماعٌة والخلمٌة ، ولم ٌمؾ فً كل ذلن متفرجا بل راح ٌمعن 

لٌكون فً نفسه صورة كاملة لدلابمها . ولد اكتشؾ أن الذٌن ٌحكمون مصر  فٌها

، وٌتآمرون على شعبها ولد حز ذلن فً نفسه ، لٌدون شعبها بالسالسل  ولتبذ ،

الطرؾ عنه ، ولم تمنعه مسإولٌاته الكبٌرة ووظابفه العالٌة التً  وأبی أن ٌؽض

الوطنً المطلوب وهو مولؾ حال بٌنه وبٌن أن ٌكون  شؽلها من أن ٌمؾ المولؾ

 شعره فً تلن الفترة . شاعرة للبالط ، وهذا ما ٌإكده
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 ثور بسببها نفس الشاعر األبٌة ، لٌطلك على أثر ذلنو تسوء حال البالد ، وت

 .صرخته المدوٌة ، لٌفضح بها فساد الحكام، وٌكشؾ ظلمهم وٌإلب الناس علٌهم

وتعد لصٌدته  الخدٌوي توفٌك بدال من أبٌه إسماعٌل ، وتسمط الى الخصوم فً لىع

ته من إباء الالمٌة هذه ، من عٌون لصابده النمدٌة الثابرة التً تجسد مافً طبٌع

وشمم ، وتصور ما كان ٌجري فً مصر على عهد إسماعٌل ، وتضطرب أمور 

البالد اضطراب شدٌدة ٌنتهً بمجٌا الخدٌوي توفٌك بدال من أبٌه إسماعٌل وتسمط 

وزارة لتحل محلها أخرى ، وٌنتهً المطاؾ بتملب البارودي بٌن وزارتً األولاؾ 

مٌادة أحمد عرابً ومشاركة البارودي والحرٌة   ثم ٌثور الجٌش فً آخر األمر ب

 ومجموعة من الضباط الوطنٌن . 

ؼٌر إن األمور تنتهً فً آخر األمر بفشل الثورة وٌلوم الثوار بعضهم البعض 

اآلخر وٌنتهً بهم المطاؾ إلى االستسالم ، ونفً معظمهم بعد محاكمة صورٌة إلى 

الشاعر لٌمضً فٌها سبعة خارج البالد، وتكون جزٌرة سرندٌب النابٌة ممرا لنفً 

 عشر عاما أو إال ما ٌزٌد.

مملة البارودي وبعض صحبه الى  -، تبحر إحدى بواخر االنكلٌز ۸۱۱۱فً نهاٌة 

 جزٌرة سرندٌب .

 وٌطل الشاعر على ساحل مصر لٌلمً علٌه نظرة الوداع .

إلى وما تكاد الباخرة تؽادر أرض النٌل حتى ترتفع عواطؾ الشاعر الدافمة لتتحول 

 .ٌنتهً إلى تجربة صادلة  مشهد حزٌن

 وال شن إن هذا المولؾ لد حمك لشاعرنا تجربة تسمو على كل تجاربه السابمة ألن

 أبعادها التمؾ عند حدود نفس الشاعر فحسب ، بل تمتد إلى أطراؾ أخرى ، هً

األرض والوطن واألهل واألوالد ورفاق الجهاد ، فهإالء كلهم بشكلون حدود 

ة ، على الرؼم من أن الشاعر لد سبك له أن جربها حٌن فارق بلفراق والؽرا لتجرٌة

  .ممان ضد الٌونانٌٌن والروس وؼٌرهم. ولكن شتان ما بٌن الحالٌنه الوطن جندٌ

الجدٌدة هذه ، ال تستمر نفس البارودي على حال بل هً  ٌةببٌبة الؽرالوفً 

ق السالح الذٌن دب فً عاللات الشاعر مع رفا تضطرب اضطرابا شدٌدا حتى

 الخصوص . الخالؾ بٌنهم وبٌن البارودي على

 وكان ذلن من أشد ما عاناه من عذاب نفسً أنتهً فً آخر األمر إلى إصابته 

 بالعدٌد من األمراض ، وعلى الخصوص فً إحدى عٌنٌه التً بدأت تفمد وظٌفتها

 البصرٌة ، واعتل بعض أعضاء جسده .

بخادمه األسود الذي اصطحبه معه ،  وٌنتهً ذلن كله باعتزاله معظم الرفاق مكتفٌة 

 مإثر العزلة عن الناس .
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 و نفً أٌام الشاعر رتٌبة ، وتتبعها ستون أكثر رتابة ، وٌمعن الشعور بالضٌاع فً

 نفسه حتى ٌصٌر شبحة مخفٌة.

 . وٌضاؾ إلى هذا ما كان ٌصله من أخبار سٌبة عن أهله وأصحابه

 بالماهرة . ۸۱۱۱الموت زوجته عام  فمد تخطؾ 

الشعر بمٌثارتها ، تنشد  وٌنزل الخبر على الشاعر )نزول الصاعمة ، و تدرکه ربة 

 .له نشٌد الرثاء حتى ال ٌبخع نفسه على أثرها

 ولد طفحت مرثٌه لزوجته بعواطؾ اللوعة حتى لال عنها أحد النماد )و مطولة

زوجته الحبٌبة و ٌدٌها على البعد ، من نادر الشعر العربً البارودي التً ٌبكً فٌها 

ما رٹی الشعراء العرب زوجاتهم ، ذلن ألن رثاء النساء لم ٌكن مؤلوفة فً  ، فملٌال

والحزن فً المصٌدة حزن عمٌك جدٌر بؤن ٌعد نموذجا فً الشعر  البٌبة العربٌة ،

لجسام على الشاعر ، الزوج والزوجة( وتتوالى األحداث ا العربً للعاطفة بٌن

 .بوفاة أحدى بناته فٌصدمة المدر وفاة الزوجة

 وفً هذه الفترة من حٌاة الشاعر ٌتوالً نعً موت أصدلاء العسر ورفاق الجهاد .

 لٌحمل معه أخبار من عصؾ بهم الموت. وكان من بٌنهم الشدٌالً وعبد هللا فكري

د بالشاعر العرض ، بشت ۸۱۱۱کی معهما الوطن وفً سنة باهما بكاء حار وبك

إلى لجنة من األطباء التً تمرر ضرورة عودته إلى مصر، وما تكاد لدماه  وٌحال

حتى ٌنشد لصٌدته المشهورة التً شهدت له بالحب والوفاء  تحط أرض مصر

 لمة نضج الفنً وصدله الشعوري . لمصر وألهلها ، كما شهدت

 الشاعر بداره المطلة ،وفً السنوات الخمس التً تبنت من عمره والتً لضاها 

النٌل ، عمل على تنمٌح دٌواته الضخم ، فراح ٌمرأ شعره من جدٌد حتى أكتمل على 

بٌتا، وؼٌر  447بٌتا ، ؼٌر لصٌدة و كشؾ الؽمة( وعدد أبٌاتها ۱۱۸1له فً

 وردت فً كتابه )لٌد األوابد( .الممطوعات التً 

 منمطع النظٌر ، حتى صارتوتمٌزت داره وحٌاته فً تلن السنوات بنشاط أدبً 

منتدى أدبٌا مشهورا ، ٌستمبل فٌه الشعراء واألدباء ، وللما تخلؾ عن زٌارته شاعر 

 أو أدٌب معروؾ .  مشهور

كما تضمنت تلن الفترة عناٌة بمختاراته المشهورة التً جمع فٌها شعرا لثالثٌن 

زمنٌن بدأها  شاعرة وانتخب منها ما ٌنسجم مع ذوله الرفٌع . ولد رتبها ترتٌب

 ببشار وانتهى فٌها بالشاعر أبن عنٌن.

لم ٌكد ٌنتهً من ترتٌب دٌوانه الضخم ومختاراته الرفٌعة حتى سمط للمه فً كانون 

 ، وكؤن المدر كان ٌنتظر منه إكمال رسالة فً فن الشعر.3944األول عام 



 
2

 الشعر والشاعرٌة :

 و مفهومه لدٌه ، فمد وضع ٌمتضٌنا البحث فً شعر الشاعر أن تمؾ عند تعرٌفه له

البارودي فً ممدمة دٌوانه تعرٌفة للشعر ووظٌفته فمال )إن الشعر لمعة خٌالٌة ٌتؤلك 

لدماه تحط أرض مصر فً سماوة الفكر ، فتنبعث أشعتها إلى صحٌفة  ومٌضها

اللسان ، فٌنفث بؤلوان من الحكمة ، ٌنبلج  الملب ، فتفٌض باألنهار نورا ٌتصل بؤسلة

 الن ، وهندي بدلٌلها السالن .بها الح

وخٌر الكالم ما ابتلفت ألفاظه واختلفت معانٌه، وكان لرٌب المؤخذ بعٌد المرمى  

التكلؾ ، برٌبا من عشوة التعسؾ ، ؼنٌة عن مراجعة الفكرة ،  سلٌمة من وصمة

 فهذه صفة الشعر الجٌد(.

 لؾ والصنعة ،وٌتضح من هذا التعرٌؾ أن الشعر فً نظر البارودي لٌس ولٌد التك

 وإنما هو ولٌد الطبع .

وعكسة  وهذا ٌإكد أن شعر البارودي )لم ٌعد كلفا وجٌال بدٌعٌة وال أبٌاتا تمرأ طردة

وال أرلامة حسابٌة تجمع تارٌخا معنٌة، لم ٌعد اضطراب فً التواء ، وال تلفٌك 

 أصبح شٌبا طبٌعٌا بندفك فً التنفس(. وإنما

عر عن مفهوم المدماء له ، إذا أكدوا على المواءمة وال ٌبتعد تعرٌؾ البارودي للش

بٌن ألفاظ الشعر ومعانٌه وعلى استواء الفكرة وبعدها عن التمٌد كما نادي كثٌر منهم 

 بالبعد عن التكلؾ وهجر المتعة التً تسٌا الٌه .

ٌخلطه بظروؾ أمته السٌاسٌة ومشاعرها المومٌة ، وٌالحظ البارودي مالحظة دلٌمة 

ومما ٌتصل بهذا مواءمته بٌن ألفاظ الشعر ومعانٌه )إذا ؤ الممر الدي نش فً االٌام

األلفالظ المناسبة للمعانً التً ٌرٌدها ، فٌرق وٌلطؾ حٌن  كان البارودي ٌتخٌرا

ٌتؽزل أو ٌعنب أو بصؾ منظرا جمٌال أو مجلس  ٌمضً الممام الرلة واللطؾ، كان

ره حٌن ٌنشد فً الحماسة لفظه وٌشتد أس أنس وسمر ، وٌجزل شعره وٌجلجل

 والرٌح الزلوق والحرب الضروس. والفخر والمدٌح، وحٌن ٌصؾ البحر الهابج

وهذا مما نبه الٌه نمادنا المدامى حٌن أشاروا إلى مطابمة األلفاظ للمعانً ، وال 

أن ٌكون شاعرنا لد أطلع علٌه و تؤثر به ولمً استجابة فً نفسه حتی بعثه  بعدستٌ

 من جدٌد.

 بعث الفن نفسه من جدٌد . كما 

 والذي ٌمرأ شعر البارودي ٌجد فٌه استجابة لفهمه الخاص بعٌدة عن التملٌد، إٌمانا

منه بؤن الشعر ال ٌجب أن ٌبتعد عن طبع لابله ، بل ٌعبر عن جوهر : نفسه وأن ال 

التكلؾ بمدر ما ٌكون ولٌد الطبع ، وهو فً هذا ٌحمك بعث الشعر العربً  ٌكون ولٌد

 ووظٌفته ، وٌكون رابدة لهذا البعث الشعري . مفهومه وبعت
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أما بالنسبة لمهمة الشعر فمد تحدث شاعرنا عن )وظٌفة الشعر االجتماعٌة والنفسٌة، 

الفنون ٌهذب النفوس وٌصملها  كما ال ٌنسى ما ٌإدٌه من دعوة  فمثله كمثل جمٌع

االجتماعٌة تعمما بعثه إلى مكارم األخالق ولد تعممه هذا اإلحساس بوظٌفة الشعر 

على أن ٌخلطه بظروؾ أمته السٌاسٌة ومشاعرها المومٌة وٌالحظ البارودي 

مالحظة دلٌمة هً تؤثٌر الشعر تؤثٌرا بالؽا فً نفوس الناس ذلن انه ذلن أنه ترجمان 

الروح ٌفصح عن كل ما ٌجري بها من أحاسٌس ومشاعر وخواطر وأحالم و آالم و 

 آمال(.

 التؤثٌر ٌتصل بصدق التجربة التً ال ٌمؾ تؤثٌرها عند حدود الشاعروال شن أن هذا 

 حسب بل ٌتعداها إلى التؤثٌر فً نفس السامع .

 ذلن هو فهم البارودي للشعر . 

وتلن هً وظٌفة لدٌه ، وهً كما نرى ال تختلؾ عن مفهوم المدماء له ، لكن الذي 

وحممه فً شعره ، وهو ما  ٌسجل له فً هذا المٌدان هو أنه لد طبك مفهومه هذا ،

حمك أٌضا تجدٌدة ملحوظا فً موضوع المصٌدة العربٌة ، إٌمانا منه بؤن من حك 

 الوطن على الشاعر أن ٌستجٌب لندابه ولد لً البارودي داعً االستجابة .

 نظم البارودي شعره فً معظم الموضوعات المدٌمة ، تحمٌما لبعث الشعر المدٌم فً

 والرثاء والوصؾ والعتب . الفخر والمدح والهجاء

 ولد عاش فً بعض هذه الموضوعات فً األجواء العربٌة المدٌمة ، بعٌدا عن حٌاته

المعاصرة وبٌبتها الجدٌدة ، بل إنه لٌضرب فً متاهات نجد ورباها وودٌانها 

 .ورمالها

وهو شاعر مصر الذي نشؤ فً الماهرة وعاش لٌالٌها وتمتع بطبٌعتها  -وٌمؾ 

ٌمؾ هذا  -ها وحمك أحالمه الجمٌلة بمصورها وحدابمها وجزرها بلهو وؼاص *

األطالل والدمن لٌمول شعرة ٌكاد ٌكون جاهلٌة روحا ومعنی ، ربما  الشاعر على

 . وبنته ألتمت إلى حٌاته

الدسولً  وهو ٌفعل مثل ذلن فً تبه وفً وصمه للمرأة الحبٌبة فبعد كما ٌمول عمر

ة ، فهً تحكً الظبً فً كتابه والبدر فً سمابه، إلى التشبٌهات المدٌمة المحفوظ

 .وهً مهاة والحاظها سٌوؾ باترات

معانٌهم  وكما عاش أجواء المدماء فً أوصافهم وأطاللهم ونسٌبهم ، فمد حاكاهم فً

 .وهً صورة تنطبك على لول أبً فراس لفظ و معنی وفً الحكمة فً الؽزل

 ة .وهو ما حدا بعض الدارسٌن إلى اتهامه بالسرل
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 ولد دافع دمحم حسٌن هٌكل عن هذه التهمة لابال )وهذا التطابك الٌٌن على للته فً

شعر البارودي ، لد أوفد ؼٌره من الفحول بمثله ، وإنما ٌفسره أن روح البارودي 

 باأللدمٌن كل االتصال . وما لاله فً الحكمة وكثٌر مما لاله فً الفخر . متصلة

 

معانً  ألنه لم تكن له فلسفة خاصة ، وألنه كان ٌبعثلما لالوا ،  لٌس إال تردٌدة

سرلة ، والشعراء  لؽتهم ، وأنا ال أسٌػ تسمٌة هذا البعث األلدمٌن ، كما كان ٌبعث

بند اولون المعانً بٌنهم(، والوالع أننا ال ٌجب أن ننسى  والكتاب فً كل أمة وعسر

ه و أشرٌت روحه فٌه ، وهضمه واسنانه وأعجب ب أن البارودي لد لرأ الشعر المدٌم

 من النفاذ فٌه . وال ٌمكن فً ظل هذا ، أن ٌنجو شعره

فً  وأؼلب الظن أنه كان ٌعمد إلى هذا وأمثاله لٌإكد لدرته على االحتالء وال ٌجد

 نفسه من أعجاب فٌه وانسٌاق الٌه .

 فمد التحمت نفس البارودي بؤسالفه األولٌٌن التحاما جعله ٌتحدث عن الدمن

 ل والرعٌان .واألطال

بالضبط كما كان  كما ٌتحدث عن صاحبته بلسانهم وبنفس أو مسافهم ونسٌبهم ، 

ٌتحدث بشار وؼٌر بشار من شعر العصر العباسً حٌن ٌخلصون حٌاتهم الحضرٌة 

 وٌؽرلون فً البٌبة البدوٌة ، وكؤنما ٌرٌدون ألرواحهم أن تنصهر فٌها انصهارا.

 فنٌت فً ؼٌرها لناء تاما ، بل هً تتضح تمام على أن هذا ال ٌعنً أن شخصٌته لد

األتضاح كما سنرى ، والبد من اإلشارة إلى تؤثٌر منتخباته التً جمع فٌها وفً 

 مجلدات العشرات من فحول الشعراء المدامى  أربعة

فمد استمر فً نفسه من معانٌها و صورها ولؽتها ما ٌمكن إؼفاله ، وتجاوز تؤثٌره ،  

 لمشهورة لفحول الشعراء تؤكٌدا لما نمول.وتشكل معارضاته ا

 ولد كان تؤثٌر الشعر العباسً فً البارودي شدٌدة واضحة . 

هذه الظاهرة فً شعره ، فوجد أن هذا الشاعر لد أشرب روح  ولد تبع شولً عبر

أمثال أبً فراس فً خمرٌاته والبحتري فً نسبه . وأبً تمام ل تاٌهً الشعراء العٌا

زهدٌاته وأبن الرومً فً هجابه والمتنبً فً شكواه  لعتاهٌة فًفً تصوٌره وأبً ا

والطباع و أبً العالء فً نمده للحكام وأبً فراس  من الزمن وحدٌثه عن األخدن

 والشرٌؾ الرضً فً فخرهما. 

هذا النالد ، إن ذلن ال ٌضٌر الشاعر ، إذ كان ٌمصد الٌه لصدا ، حتى ال ٌتوا  وٌری

 تً ٌصبح له نفس الوهج المدٌم.ذوق العرب ، وح شعره عن
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ظٌؾ أن شخصٌة البارودي ألتً تتشكل من أجناس شتی وطبٌعته الطموحة، نو 

وثمافته الواسعة كل ذلن لد لربه من هإالء الشعراء ، وحفزه على أن تتابع  ضربه

 وٌنحی مناحٌهم األسلوٌة . طوابعهم المبٌة

زمانه ، وأن ٌكون  ولعله لصد أن ٌكون شاعر زمانه كما كان كل منهم شاعر 

 فارس أحالمه كما كان بعضهم فارس أحالمه ، وأن ٌكون له من فرات اسم ساوج

الفنً ومجده الشعري ما كان لكثٌر منهم . ولمد تحمك له شًء من هذا المجد ، ٌذكر 

 و ممدمة رٌادته . شعرنا الحدٌث حتى ٌكون البارودي فً أول صفوفه

 من أشد الموضوعات التملٌدٌة تؤثٌرا فً شعر البارودي ، الرثاء ، فمد تابع شاعرنا

المدماء فً معانٌهم التً لم تخرج عن التفجع على المٌت والشكوى من الحٌاة وذم 

 بٌان منالب المربً ، وٌلحك بهذا شًء من الحكمة . الزمان

لسالح واألدب كالشٌخ حسٌن المرصفً وعبد ولد رثى الشاعر العدٌد من أصدلاء ا

 هللا فكري فكري وأحمد فارس الشدٌاق وؼٌرهم. 

نفسه من معانٌها وصور وعبد هللا ورثى أوالده وزوجته التً بكاها بكاءا حارا وهو 

فً المنفى فزاد ذلن من عمك إحساسه بالفجٌعة ومن عمك أساه وضاعؾ من 

 شعوره بالم الوحدة . 

سع حدود تجربته لتمثل مصٌر األوالد تعلى الزمان وعلى المدر وت دفعه إلى العتب

وٌرسم فً مرثٌته لزوجته صورة لمؤساة بناته م الذٌن تكسرت أجنحتهم بوفاة أمه

 الالتً تٌتمن بموت األم وبعد األب وصرن ٌعشن فً ظل الوحدة .

ال تؽمض لهن جفون من كثرة البكاء وٌصوغ من تصوٌره ذلن صورة تنبض 

ٌة الفن الكالسٌكً ، فمد ألمت بناته دور عمودهن وضعن من دموعهن عمودة ٌحٌو

وراح الشاعر ٌتحدث عن جزعهن . ولد بعث تلن المعانً مع رٌح الصبا حتى ال 

 .ٌبنوا شعره عن ونسٌمه انسجاما مع احتدابه لمراثً المدماء

فٌها  لم ٌمؾ وعلى الرؼم من أن أؼلب مراثً البارودي لم تكن عمٌمة األفكار ، ألنه

على أسرار الحٌاة والموت ، كما فعل شعر اإنا المدامى ، و كما فعل شولً من 

إال أنها لد أتمت ٌصدق التجربة الشعورٌة ، إذ كانت تنبع من للب مكلوم ها بعد

 أضنتها الوحدة .  وننس مع

واألوالد ورفاق  ولوام هذا الصدق عاللة حمٌعة كانت تصله ٌمن و شاه و النزوح

 اق .نفوال ؾسالح والملم ، ومن هنا خلت مراثٌه من الزٌال

 ٌضاؾ إلى هذا آمرانه لد نظمت فً المنفى مما زادها صدق وحمك لها والعً

 التجربة . 

 إذ امتزجت أحزانه بنفسه المعدٌة الملمة التً كانت تعانً آالم العرٌة .
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عمر الدسولً هذه المصٌدة بالذات من عٌون لصابد الرثاء ، وهً تدل على  كتب لد

والمحٌة وعلى فرط حساسٌة(. ولد سبك أن أشرنا إلى رأي علً الحدٌدي فٌها  البرم

. 

الطموحة،  ته، فإنه لم ٌعالجه لداعً التملٌد فحسب، بل لدواع تتعلك بشخصٌهخرفأما 

 لشعر الحماسة وتؤثره بها مما ٌجعل هذهوطبٌعته الموٌة ، إضافة إلى لراءاته ل

 المعالجة نابعة من المعاناة الصعٌة .

شعر الفخر والحماسة ورصؾ  وهذا ما حدا دمحم حسٌن هٌكل إلى أن ٌحكم على

حٌث ال ٌلحمه إال المعارن عند البارودي باألصالة ، فهو فً نظره )ٌسمو إلى 

تبرزة ، وٌرجع تبرٌزه فً هذه  واكثرهم وأكثرهماألللون من اكبر الشعراء فحولة 

األؼراض إلى أنه كان ٌعبر بها تعٌر صادق عما تنطوي علٌه جوانحه وٌتردد فً 

 للبه أو عما شارن بنفسه فٌه وهذا سر لوته فً وصؾ الحرب وولابعها(. أعماق

 ولو عدنا إلى أٌة لصٌدة من لصابده فً الفخر، لوجدنا فٌها معانً اإلباء والشمم

والتؽنً بالشجاعة واإلشادة بالموالؾ الصعبة  -بالنسب. والفخر بالموة واالعتزاز 

تجد ما فً نفسه من آمال عرٌضة وطموحات بعٌدة . وأنها أٌضا تجسد  لوجدناها

كما حدثت فعال وكما خاضها بنفسه ، وأنها ال تخرج عن طبٌعة ،  تجارٌة الوالعٌة

 تجاربه. وال تنالض مع صدق

ا بنفسه وٌحرض بها بنً وطنه على الرد على الظلم ، ولصٌدته التً ٌفخر فٌه

 .تستطٌع أن تحمك هذه المعانً التً أشرنا الٌها

والمصٌدة طوٌلة ، وكلها تجري فً هذا النمط الذي تشابن فٌه ضروب من المعانً 

التً تجتمع عند خٌط فكري ال ٌخرج عن طبٌعته األبٌة التً تؤبى الذل واالستسالم ، 

بالموة والحٌوٌة ، وتحمك الكثٌر من المبادئ التً ٌإثرها الشجعان وهً معان تنبض 

 الصنادٌد.

 ولد أكد الشاعر فٌها على مطالب الحرٌة . واستهجن الذل والظلم ، وتمسن بمبادئ

 الحك.  وال ٌفوتنا أن تذكر ما تخلل الزهد من حكم ومواعظ ، كان كثٌر منها خالص

 شبه العرٌك واالعتزاز بامجاد أجداده ، کماوخلص إلى الفخر ٌا باشه و االعتداد ٌ

ٌإكد على طموحاته العالٌة و آماله العرٌمة . وال شن أنها لٌست مما ٌبالػ الشاعر 

 فٌها.

 عرفنا أن الشاعر لد نظم هذه المصٌدة فً منفاه .و

أتضح لنا ما كانت تحمله نفسه من إباء وشمم، فعلى الرؼم من األحداث الجسام التً 

 .نها على لسوتها ، لم تفت من عضده ولم تضع معنوٌاتهأ ألمت به
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وصحٌح أننا تعثر له على لصابد للٌلة تشٌر إلى ٌؤسه من الحٌاة والناس و تلمح شٌبا 

من ذلن فً زهدٌاته ، ولكن هذا للٌل إذا ما لٌس بحماسه وفخره . ولعل دٌن عنده 

أمره وهو وحٌد شٌر  )ٌرجع إلى تلن الحاالت النفسٌة التً ؼلٌه فٌها الٌؤس على

ٌعانً ؼصص الفراق والنفً ، وإال فهذه النفس الطموح التً خاصرت وؼامرات 

وتطلعت إلى الملن ، وتلذذت و نعمت بالحٌاة كانت بعٌدة عن الزهد فً الحٌاة 

ولعلها لم تره مرؼمة(. كما ٌرجع أٌضا إلى )عاطفته الدٌنٌة التً أخذت تموی وتنمو 

عل الخطوب و األحداث التً عممتت فٌه عنصر التجربة ، ولعب استوت فً نفسه بف

واذا هو ٌتحدث عن الحٌاة والموت والبعث والخٌر والشر، والشن أن استواء 

العناصر الثمافٌة  وكثرة التجارب لد عممت مولفه تجاه هذه المسابل وانتهت به إلى 

 تٌار زهدي ملحوظ من ذلن لوله ٌتحدث عن اإلنسان وفنابه.

تخلل الزهد من حكم و مواعظ كان كثٌر منها خالصة تجاربه نا ان نذكر وال ٌفوت

 فً الحٌاة وتعامله مع الناس وتتوٌجا لمراءاته المكثفة لشعرنا المدٌم.

 وتؤتً اآلن إلى ؼزل البارودي وإلى خمرٌاته اللذٌن آثارا بٌن الدارسٌن خالفا عن

 حمٌمته مولفه منها وصدله فٌها . 

صراحته فٌه ، وربما أراد  أستبعد ولوع الحب للبارودي واستنكرو كان مسٌكل لد 

 بذلن أن ٌنزه الوزٌر المابد من عبث الفتٌان .

عن دوافع لول الشعر عنده إنما  -لاله البارودي فً ممدمة دٌوانه  ولد نسً هٌكل ما

وهذا ما دفع شولً « وإٌاء جمح بً وؼرام سال على للبً هً أعراض حرکتً 

البارودي بؤنه )ؼرام حمٌمی کتابده مع بعض الفاتنات  ٌحكم على حبضٌؾ إلى أن 

وكاد ٌنفطر له للبه أمً وحزنا وسالت دموعه فٌه  فً روضة الممٌاس وفً حلوان ،

 الالذع والمنوط الممض(. مدرارة ، لما كان ٌتخلله من الٌؤس

 مولعهوالحك أننا ال ٌمكن أن نشن فً صدق حب البارودي بوصفه ال ٌتناسب مع 

االجتماعً بل العكس هو الصحٌح ، إذ أن السنوات التً لضاها الشاعر فً بالط 

هً التً هٌؤت له ظروؾ ذلكم الحب. ولمد جهر الشاعر ٌولوعه له )دون  إسماعٌل

من لوم فهو ٌإمن بؤن الحب ضرورة الزمته ألنه فطري فً المرأة  تحفظ أو خشٌة

ي الذي تحٌا به نفسه وإن الفتى الكرٌم ال هو األلم العبمر والرجل . وألم الصبابة

 ال أرٌد له(. ٌعٌبه اللهو والتصابً فكل مسوق

وهو اعتراؾ من الشاعر بؤنه كان ٌكابد الحب ، على أن هذا الحب هو حب كما 

 به. صرح

ومن هنا كان دفاع علً الحد ٌادي عن حب البارودي ، ولد سبك أن أوردناه فً 

 الكالم على حٌاته.
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 افه فً حبه لم ٌمنعه فً لحظة ضعؾ أن ٌنزلك فً طرٌك الؽواٌة فٌخرجؼٌر إنعف

كما سبمه أن رسمه لنفسه فً دروب العفة )وصراحة البارودي فً االعتراؾ تدل 

 . الصدق الفنً فً شعره ، فمد كان أمٌنة مع عواطفه و صادلا فً التعبٌر عنها على

 ي والفنً فً موضوع الحبوأظن بعد ذلن لسنا بحاجة للتؤكٌد على صدله الشعور

 .الذي نظم فٌه روابع تفٌض بالوجد

 وكما كان البارودي صرٌحا فً حبه فمد كان صرٌحة فً وصفه الخمر ونحن ال

ا شن فً أن الشاعر لد الترؾ أثم الخمرة كما الترؾ آثام الحب والذي نرضٌحا

الخمرة  طرٌك الؽواٌة فً عشك الجمال وٌمارسه ، ٌمكن أن ٌستهوٌه شرب ٌستهوٌه

العتراؾ تدل على بصراحته المعروفة بنعتی  فٌمارسه ، وهكذا راح شاعرنا

وجدتها وعتمها ،  )بالخمرة وآثارها فً العمول واألحاسٌس وأوصافها فً ألوانها

الفة تفٌض لوة  ؼناء خبٌر مارس الشراب حتى عرؾ أسرار التجربة ، كل ذلن فً

حت ظنً الحٌاة  ا ٌرٌد أن ٌمنحنا محبةوحٌوٌة ، بل تفٌض فرحا وبهجة ولذة و كؤنم

 ، ودٌوانه علًء بمجالس الشراب فً لٌالً االنس ٌصؾ دنابها وندمانها و كإوسها

 وسماتها وصفة رابعة فً أكثره( .

 و تحتشد لصابد الخمرة فً دٌوان البارودي ممطوعات لصٌرة أو لصابد )ال تمل فً

 .روعتها عما نظمه شاعر الخمر المدٌم أبو نواس

 ولد ارتبط ؼزله وخمرٌته بوصؾ الطبٌعة ، وعلى الرؼم من كثرة لصابده فً

 الوصؾ إال أن الطبٌعة التً تملب فً ظلها البارودي ، سواء فً مصر أو فً جزٌر

 سرندٌب حٌث منفاه ، لد سٌطرت على رٌشته الفنٌة ، وكانت واحدة من العناصر

فً نفس الشاعر من المشاعر  أثارت شاعرٌته . وربما كانت طبٌعة مصر لد أثارت

 الصادلة. بهست تجاركع و

 وإذا كانت بعض لصابده فً وصؾ الطبٌعة لد استمدت صورها من الشعر المدٌر

وؼدت بٌب ذلن تملٌدٌة ، أال أن )الجدٌد فً وصؾ البارودي أنه أفرد له لصابد 

لى لول ألن شاعرٌته وحواسه المرهفة و تذوله الحاد للجمال كانت تدفعه إ بعٌنها

وصؾ مشاهداته ال كما هً فً الطبٌعة ، ولكن ٌخرجها ملونة  الشعر ، والى

 بشخصٌته وشعره وأفكاره(

 ً.سوالمصٌدة طوٌلة و كلها على هذا النمط من الوصؾ المادي الح

 إن الذٌن تحدثوا عن وصؾ البارودي لد اتفموا على ملكته الخٌالٌة ، خصوصا فً

عره واحاسٌسه ، كما تحدثوا عن صدله فٌها وصؾ الطبٌعة التً أثرت فً مشا

هذا الوصؾ )وكما اختزنت ذاكرته للشعر صدر شبابه فمد اختزنت فً  ٌمول هٌكل

المتعالبة من صور مصر ، ما زاده حبؤ لها و تعلك بها وما جعله  هذه السنوات

 وٌصؾ بدٌع مناظرها وصفا لم ٌسبمه إلٌه أحد(. ٌتحدث فً شعره عنها ،
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 شاعرنا فً لصابده السٌاسٌة والوطنٌة تطورة واضحة، حٌن انتمل بها منلمد حمك 

مصر أو فً جزٌرز )عالم الفردٌة الذاتٌة التً ٌعٌش فٌها ، إلى محٌط العمل من 

حدة من العناصر التً الحٌاة الخاصة الذي ٌدور فٌه إلى  أجل الجمٌع ، ومن محور

شاعر من المشاعر ما نفسه  متد منمجال النضال الوطنً الكبٌر ، ثورة ٌرٌدها أن ت

 إلى مواطنٌه ، فتولفهم لٌستؤصلوا أسباب ذلهم وعلة ظلمهم(.

 اصرٌح اوفً شعره السٌاسً كان البارودي نالدة اجتماعٌة وثابرة وطنٌة ومصلح

المشاعر شدٌد اإلحساس على حرٌة أبناء بلده نالدة هوابهم وذلهم وتهاونهم فً  حاد

 .ردع الظلم والسكوت علٌه

 وعجدٌدة لموض باوالحك أن البارودي فً رٌادته للشعر السٌاسً والوطنً لد فتح با

 " المصٌدة العربٌة الحدٌثة ، لبل أن تتؤثر بالدعوات األوربٌة و مذاهبها األدبٌة .

 صوتهومن هنا كان حمٌمة )بالبارودي أن ٌجد األنصاؾ من وطنه فٌعترؾ له بؤن 

ى الثورة المسلحة على الفساد والظلم فً مصر كان أسٌك األصوات فً الدعوة إل

 وجدٌر بالتارٌخ أن ٌسجل له هذا السٌك ، وٌذكر له بالتمدٌر شجاعته لوطنه( الحدٌن

التحام البارودي لمٌدان الشعر السٌاسً لم ٌكن تجسٌد ألفكاره الحرة  والحك أن

را ما تؽنى وإنما كان تؤكٌدا لحبه للوطن ووالبه لألرض ، فكثٌ وتطلعاته الثورٌة

خصوصا فً مرحلة المنفى، إذ ظلت تلن المصابد تإكد  بمصر وجمالها وسحرها

 .وأحبابه مشاعره الدافمة تجاه وطن

 والوفاء لمصر هً واحدة من األسباب التً دفعت بوهذه المشاعر التً تعبك بالح

 البارودي إلى الدفاع عن بلده ورد الحٌؾ عنه وتحمل األموال فً سبٌله . 

السٌاسً والوطنً وجه آخر ٌلتمً معه فً األسباب ، وٌتصل به فً  الشعر ولهذا

مصر ولتبذ تكن من التخلؾ بؤشكاله المختلفة ، ولد ذكرنا فً  الجذور ، فمد كانت

فً دعوته هذه شدٌد الؽٌرة على أبناء بلده ٌإلمه ما  ؼٌر موضع ، إن الشاعر كان

الثورة واستسالم لظلم الؽزاة والحكام ، لذلن كان  ٌراه منهم من تماعس ولعود عن

 ٌصرخ باألمة إذ ٌراها تمنع بالذل.

تطلعاته  وحٌن ال ٌجد استجابة لدعوته ، ٌتؤلم وٌؤسً على ما ٌراه من خضوع الناس

الثورٌة وجبنهم وٌتؤسؾ أن ٌجد مصر ٌحكمها األعراب ، وٌذكر أهلها بؤمجادهم 

عر نبٌلة و عواطؾ حارة مخلصة ال ٌرلى إلٌها وق ذلن كله بمشاروٌ وحضارتهم ،

 .شن

 المصٌدة بالصور النمدٌة الوالعة الصرٌحة وتنم عن حرص الشاعر وصدله اوتمتل

فً مشاعره الوطنٌة ، كما تفصح عن دلته فً رصد األحداث ولدرته على تصوٌر 

 الوالع .
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 ت ؼزرة منبمً أن نمؾ عند ؼربته التً أوحت إلٌه بؤعذب ألحان الحنٌن ، ولدم

 المصابد العاطفٌة الصادلة.

 وصحٌح أن شعر الحنٌن لدٌم فً تراثنا األدبً ، كما شاع لدى شعرابنا المحدثٌن

امثال شولً والكاظمً وؼٌرهما. ؼٌر أنهم لم ٌبلؽوا منه ما بلؽه البارودي من دلة 

 .الوصؾ وصدق فً اإلحساس وحرارة فً العواطؾ فً

و  ص المرٌة أكثر من سبعة عشر عاما ، ٌبكً حالهفمد كان هذا الشاعر ٌعانً ؼص

ٌرثً زوجته وأوالده وأصدلاءه ، وٌستجٌب لدواعً حبه لمصر ، فٌخشع لطبٌعتها 

وٌصؾ وحشة الؽربة وعذابها ، و ٌكشؾ عما آلت إلٌه نفسه من شوق لمصر  ،

كل ذلن والشاعر ٌعتلن لٌاد فنه ، حتى لكؤن شعر الخفٌن كان ٌنتظر  ولمن فٌها ،

من ٌكشؾ على أصالة بعد طول ؼٌاب وٌحًٌ معانٌه بعد أن ؼابت عن الشعر 

 مبات من الستٌن . 

والذٌن درسوا شعر البارودي ٌتفمون على أن موضوع الحٌن ٌمثل لدٌه أروع ما 

 تناولته رٌشة هذا الشاعر.

صدق  ماءه ، لم تتحمك إال بمجموعة عوامل ، بعضها ٌتعلك بملكتهالعربً وعمته ون

مما كان ٌعانٌه و ٌكابده أحاس وحرارة عواطؾ ألنه لد أستمد مبادرة تجارٌه به 

 .وهو كثٌر

 والمصٌدة طوٌلة ، تحتفل بالوصؾ الدلٌك والمشاعر الرلٌمة والعواطؾ الدافمة

 اإلنسانٌة ، كما أنها تنبا عن المولؾ وتختلط فٌها المشاعر الفردٌة بالمشاعر العامة

 الصادق للتجربة الذاتٌة التً تختلط بالتجربة اإلنسانٌة العامة .

 تمبمً أن تعرؾ شٌبا عن مفهوم الرٌادة الشعرٌة للبارودي ، هذه الرٌادة التً حم

له مجده األدبً وأتاحت له مالم تتح لؽٌره من شعراء جٌله ، ذلن أن ما استعرضناه 

الشاعر وشاعرٌته ، وملكاته األدبٌة ، وإمكاناته الفنٌة التً استطاع أن ٌعٌد  شعر من

للشعر أصالته وعممه ونماءه لم تتحمك إال بمجموعة عوامل بعضها ٌتعلك بها 

لشخصٌة وبعضها اآلخر ٌتصل بظروؾ استنزفت لدراته الخاصة و حرکت بملكات 

 ؼٌره من شعراء جٌله .عوامل الطموح والرٌادة التً تتحمك اللى  نفسه فً

 إن مفهوم الرٌادة ال ٌعنً ، تحمٌك التجدٌد و الخلك واالبتكار فً المعانً واألسالٌب

واللؽة و الموضوعات وؼٌرها ، وإنما ٌعنً بعت الشعر العربً إلى ما ٌصله 

وصحة ترکٌب و متانة  -روعة أسلوب ورصانة لؽة وجزالة لفظ  رنا المدٌمعبش

 عبارة .

كله من بعد عن االبتذال فً الموضوعات و االسفاؾ فً األفكار  وما ٌنتج عن هذا 

 .مالهثوالضعؾ فً المعانً ،وكلؾ بالبدٌع و أ
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 والوالع أن الشاعر العربً على عهد البارودي لم ٌستطٌع أن ٌحمك شٌبا من هذا ،

شده وإنما هبط بالشعر إلى ما ٌحٌله الفاط مرصوفة وعبارات ركٌكة ، وراح ٌح

البدٌع وٌثمله بما ٌتهٌؤ له من جناس وطباق وممابلة وحطو حتى إذا جاء  بؤلوان

بالشعر وبعث المصٌدة بعثا جدٌدا ٌصلها بماضٌها الزاهر وٌحمك لها  البارودي سعا

المحت إلى بعض صورها ، كما حمك لها من الصدق الفنً  نوعا من الوالعٌة التً

 .الشعر الجدٌدمستوى  والشعورې ما أرتفع بها إلى

الرابعة  وأكبر الظن أن الذي هٌؤ للبارودي كل هذا هو أنه )أكد على النماذج المدٌمة

 ٌحفظ وٌستظهر وٌزاول صنع الشعر ، وبذلن أعاد للشعر العربً سٌرته األولى عند

شعراء الجاهلٌة واإلسالم من الرواٌة واالستظهار ثم المزاولة وأٌضا من التعبٌر 

 عن مشاعر صاحبه( المستمٌم الواضح

 ولكن ما الذي حمك للبارودي هذه الرٌادة ؟

 هنان مجموعة من العناصر التً هٌؤت له هذا المجد الرٌادي وفً ممدمتها عنصر

الثمافة وهً تتوزع بٌن العربٌة التً شؽؾ بها واستظهر الكثٌر من شعرها ، وهً 

 .حممت له المدرة على االحتذاء التً

 ثمافة التركٌة والفارسٌة التً نظم فٌها شعرا و کتب نشرة . وربما أفاد شٌبا من ال

عه فً شعره، وأظهر اعداد به الشركً الذي ظهر طاسالعنصر الثانً فهو جنا وأم

طموحاته و ومما ٌتصل بها من الجادة التً أسلمته إلى ارتٌاد سبٌل الفروسٌة  به

 ة وعبد بوساطتها أمجاد آبابه وأجداده.ٌالشخص

وؼٌرها من العناصر هً التً دفعت بالشاعر وشعره ألن بعبد المجد األدًٌ  

 وإعجابا و فخر بنٌه وهو الذي دفعه ألن ٌسمو إلى الطموح ، ومنه الطموح األدبً

 صابده فً الفخر والحماسة.ل

ومما ٌتصل بعنصر الطبٌعة الشخصٌة ، مواهبه الخاصة من ذكاء ولدرات و 

 .ؼٌره ، وهً التً هٌؤت له استٌعاب ما ٌمرأ وٌحفظفلما توفرت لدى  امکانات

 وربما ٌكون للبٌبة المصرٌة أثر واضح فً هذه الرٌادة ، وهً العنصر الذي أمده

جارٌه و صورة الوالعٌة الناضجة ، فمد مضى ٌصب بما تهٌؤ له فً سنً تبمادة 

كما  من حب وخمر وؼالفات بصفها وصفة رابعة بعٌدا عن االفتعال حٌاته األولى

فً لصور الخدٌوي إسماعٌل وعباس وٌصور ما فٌها من بذخ  راح ٌصؾ مشاهدانه

المصور ، و تهٌؤ لملبه فً هذه األجواء أن ٌحب وٌكشؾ  ولهو ومن بدٌع ما تحتوٌه

ؾ الخمرة التً كانت تعج بها نصور ٌصأن  فً صراحة عن حبه ، كما تهٌؤ له

سٌاسٌة وصور اجتماعٌة لصٌدة  أحداث الخدٌوٌٌن . ولد أمدت مصر بما فٌها من
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البارودي بالموضوعات الجدٌدة والمعانً المختلفة حمك له مكان الصدارة والرٌادة 

 األدبٌة ، فكان دون منازع رابدة للشعر العربً الحدٌث . 

 أحمد شولً:

 وضوح شخصٌاتهم فً –الدارس للشعراء المعتدلٌن ، الكالسٌكٌٌن الجدد  ظالحٌ

ٌکاد بشكل ظاهرة متمٌزة فً تارٌخ األدب الحدٌث ، شؤنهم فً شعرهم ، وضوحا، 

فمد لمسنا فً شعر حافظ  –محمود سامً البارودي  –شؤن رابدهم األول  ذلن

 عكس شخصٌتهما، وٌجسد حٌاتٌهما ، أشد ما ٌكون التجسٌد .ٌ والرصافً ما

 وربما ٌفوق هذا الوضوح لدى أحمد شولً ، ما وجدناه لدی حافظ والرصافی 

وإذا شفنا أن تطبك منهجنا النمدي ، الذي ٌحتم علٌنا دراسة شعر الشعراء فً تؤثره 

السٌاسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة ، كما ندرسه فً ظل ما ٌنتهً الٌه فهمنا  بالتٌارات

عواطفها ومشاعرها وثمافتها وفهمهما لطبٌعة المجتمع والحضارة  لشخصٌاتهم ، فً

تصل بهم ، وٌإثر فٌهم، وٌنتهً بعد ذلن إلى وطرابك الحكم ، وؼٌرذلن مما ٌ

، توجب علٌنا أن ندرس تؤثٌر كل هذه العوامل فً نظهوره فً شعرهم ، إذا شبنا ذل

شعره لرٌبة من الصواب ، بعٌدا عن الزٌؾ  شعر الشاعر لٌكون حكمنا علٌه وعلى

. 

 داثوالوالع أن شولً وشعره ، لد تؤثرا تؤثر بعٌدا بما حولهما ، من ظروؾ وأح

وهً ظروؾ منملبة ، وأحداث كثٌرة ، فلما صادفت شاعرة مثلما صادفت )شولً( 

 :عنده سببان ذلن رد و

عصر شولً لد نهض بالكثٌر من التحوالت و الثورات ، ولم ٌمؾ  األول : أن

بعٌدا عنها ، بحكم مولعه االجتماعً المتمٌز ، و تطلعاته وثمافته ، فمدر ما  الشاعر

ؾ على أن ٌعٌش فً بحبوحة من الرخاء والدعة ، فمد فاجؤته الظرو أعانته تلن

عنزه وجاهه ومكانه ، فعاش سنوات الؽربة بعٌدا عن وطنه ،  أعاصٌرها بما أفمده

الؽربة ، وإذا بمصور األندلس التً ضاعت من أهلها ،  ٌكابد أسى الحنٌن ، وألم

ك وعباس ، ولذلن نعٌم فً لصور إسماعٌل و توفٌ رم منحتذكره بما فمد من عز و 

سالت لصابده ؼناء وحنٌنا و تذکر فٌما ٌعد بعد ذلن ٌناؼً بالبل تلن المصور ، بل 

أضطر اضطرار إلى أن ٌحٌا مابمی سنً حٌاته ، مع صفوؾ الشعب ٌشاركه آالمه 

 وٌشاطره آماله .

 ولٌس هذا فحسب ، فمد أثر فً شعر شولً ، وانطبع كل ما كانت تتطلع الٌه 

ه رنثأدب امته شعره و هدعاترات سٌاسٌة وتطلعات اجتماعٌة ، وما اسوثوشعبه من 

واتسع شعره للعدٌد من الفنون  من تطورات ، فكان الشاعر ٌستجٌب لكل ذلن 

 .األدبٌة الجدٌدة ، والموضوعات الحدٌثة
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والسبب الثانً : ٌتعلك بشخصه وطبٌعة نفسه واتجاهات ثمافته ، فمد كان شولً، 

شدٌد التطلع ، عمٌك اإلحساس ، و كان فوق ذلن ٌمتلن ذكاء حادة  اآلمال ، وكان لد

 مختلفة .صفات  ، و

كانت  وساعده على ذلن كله نشؤته وحٌاته فً لصور حكام مصر التً هٌؤت له كل 

 تصبو الٌه نفسه .

 و تؤسٌسا على هذٌن السبٌٌن ، صار لزاما علٌنا أن نشٌر إلى تلن األحد فاصطفاه

 ن اإلٌجاز .والتطورات بشًء م

 

 

 

 رحلة الحٌاة وروافد الثمافة فً المصر :

 صر الخدٌوي إسماعٌل ، حٌث الجاه والؽنً والتطلع، أبابلولد أحمد شولً فً 

وفً إبراهٌم  الرصافً وحافظ –عما كابده كثٌر من شعراء جٌله ، ومنهم كما أسلفنا 

 .اءهذه البٌبة ، ارتبط الشاعر باألمراء لبل أن ٌصبح أمٌر الشعر

ولد توجه فً سن مبكرة إلى المدارس الخاصة بعد أن ضاق بالكتاب التً كا 

تعنى بالدراسة الدٌنٌة ، ثم ألحك بعد انتهاء دراسته األولٌة بمدرسة الحموق  إسماعٌل

 ، مع منه بهجابه من أبناء الطبمة العالٌة .

ٌكون  الفرنسٌة ، ووٌنهً دراسته فٌها بمسم الترجمة ، ولد كفل له هذا أتمان اللؽة 

وهذا الوالء  الشاعر لد تعلم العربٌة ركٌة ، فً مطلع شبابه ، بفعل حٌاته فً المصر

و المعبر  فً رأٌنا مولع الشاعر االجتماعً اذ من فرنسا لد حددالخدٌوي  الشدٌد

بٌن االنكلٌز والمصرٌٌن أٌضا تخضع لسٌاسة  هوالفم نتعن سٌاسته ، ومن هنا كا

 بها سلبا وإٌجابٌا. الخدٌوي وتتؤثر

من هنا أصبح شولً أسٌر المواله، وصار شعره تجسٌدا لسٌاسة المصر وحٌاة 

ور حٌاتهم فٌه وما فٌها من عبث ولهو ، وما تموج به من صالخدٌوي ومن معه ت

ص والؽناء و تشتبن فٌه من عاللات ، و تحان من دسابس ومإامرات صور الرل

ته ، كل ذلن والشاعر ٌؽض الطرؾ عما على الشعب ومصالحه على الوطن وحرٌ

 .ولم تكن هذه الحٌاة المترفة هً الوحٌدة التً ٌستظل بها شولً ٌراه

فمد كانت له صورة أخرى مؽاٌرة فً المصر ، ٌبدو فٌها مسلمة ومإمن أشده بتوافر 

ٌكون اإلٌمان عمما فً نفسه ، فمد مضى ٌكتب أعظم مدابح النبوٌة ، وٌدافع عن  -
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الخالفة اإلسالمٌة ، وٌهنا السلطان العثمانً بانتصاراته على األوربٌٌن  حوض

 بالفتح المبٌن . المارلٌن وبشرا

زٌته فشولً الذي عبر عن حبه وعن خمرته فً األبٌات السابمة ، هو الذي نظم هم

 .الشهٌرة فً الرسول دمحم صلوات هللا علٌه 

نه من شعر ٌحتفل به أدبنا الحدٌث والذي ٌهمنا من أمر هذا التنالض ، هو ما نتج ع

على الرؼم من أن هذه الفترة لد تمٌزت بكثرة لصابد المدح ، وأن الشاعر لد ابتعد  ،

من الشعب والوطن ، إال أن ذلن لم ٌصل إلى حد المطٌعة ، فمد كانت مدابح  فٌها

مى ولصابده اإلسالمٌة ، هً التً تصل ما بٌنه وبٌن الشعب الذي كان ٌتل النبوٌة ،

النملة والرضا ، لما كانت تمثله من عواطؾ دٌنٌة ٌحرص علٌها الناس  تلن المصابد

 كانت تستهدؾ اإلسالم و نظام الخالفة . الهجمات الؽربٌة ، التً ولتبذ ، رد فعل

 كما كانت لصابده المستوحاة من التارٌخ المصري المدٌم ، تموي هذه العاللة بٌنه

استشعار المصرٌٌن لحضارتهم المدٌمة ،  وبٌن جمهور الشعب ، خصوصا بعد

مبادئ الحرٌة ، منذ ؼادرت حملة نابلٌون أرض مصر ، واكتشاؾ حجر  واحتفالهم

 .رشٌد

ولد صار الشعر الذي صور فٌه حٌاة النصر ، وما كان ٌدور من بذخ ولهو وعبث 

لن المصابد التً كان ٌمدح فٌها السالطٌن ، وٌهنبهم على انتصاراتهم فً تو ،

كل ذلن صار وثٌمة سٌاسٌة واجتماعٌة لمصر وأحداثها وتارٌخها  وبهم ،حر

 المعاصر . 

ما أشد ٌا بتوفر علٌه كثٌر من تلن المصابد من روعة فنٌة ، تمتلن  ناهٌن عما

ما تحتفظ به المصٌدة الجٌدة من عناصر الخلود ،  األصالة والروعة ، وتحتفظ بكل

( وكل لصابده التً مدح بها الرسول آمون كمصٌدة )النٌل( ولصٌدة )توت عنخ

األعظم )ص( وهً ال تمتلن األصالة الفنٌة وحسب وانما تتوافر لدر كبٌر من 

و تطول بنا الولفة ، لو حاولنا اإلحاطة   الصدق الشعوري الذي ال ٌرلى الٌه شن

بشعر شولً اإلسالمً فلكتؾ بما لامنا لنشٌر اي موضوع ٌفؾ فً طلٌعة 

بذلن موضوع الشعر  عالجها الشاعر فً هذه الفترة واعنًالموضوعات التً 

فرنا به إلى تؤكٌد التارٌخً الذي نظمه متؤثرا بفكتور هوجو والذي ٌهدؾ لررنا 

 .النزعة الوطنٌة

 لصٌدة )كبار الحوادث فً وادي النٌل( فً طلٌعة شعره التارٌخً . وتمؾ 

تى وصل بها إلى عهد ستعرض فٌها تارٌخ الحضارة المصرٌة منذ المدٌم حا ولد

هً أشبه بالملحمة الوطنٌة ، حتی عدها شونً ضٌؾ )أم دٌوانه األول( و الخد بوٌٌن

. 
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 اما لصٌدته الثانٌة )النٌل( والتً تمثل ڈرة دٌوانه الثانً فهً فً نظرنا تعلو لصٌدته

األولى ، ألن شولً لد أعتمد بناءها بالصور النابضة بالحركات والخطوط واأللوان 

 ذلن من عناصر الصور الشعرٌة الناضجة . ٌر، وؼ

 والمصٌدة طوٌلة مإلفة من مابة وثالثة وأربعٌن بٌت ، ٌتحدث فٌها شولً عن تارٌخ

نشر الطوٌل منذ عهد الفراعنة ، وما شادوا من بناء سامً عضٌم ، و ٌمؾ على 

وعظمتها ، وسموها وخلودها ، وٌشدو بمواكب انتصارات الفراعنة ،  اهرام مصر

فً الشعوب الملون والعظماء ، وٌتحدث عن طموسهم الدٌنٌة  ما حمموه فً هزٌمةو

نٌٌن األحر العطٌة ، وٌستمد من الكتب  ، وتمدٌمهم لنوامٌسها فٌشٌد بحضارتهم

 الممدسة صور لصص األنبٌاء فً لوحات تصوٌرٌة أخاذة .

 لنهرولد ركز فً لصٌدته هذه على االسطورة )عروس النٌل( التً صارت فداء 

النٌل العظٌم على مدى األجٌال ، وٌرى أن هذا النهر العظٌم مهد الحضارات 

 واألدٌان .

 والوالع أن عظمة هذه المصٌدة ، تؤتً من اعتماد بنابها على الصور الجزبٌة التً

ٌنمو بعضها من بعض وحدة موضوعٌة متكاملة تکاد تشکل بعض مماطعها وحدة 

 عبر أفكار مسلسلة ٌربطها خٌط فكري متٌن .عضوٌة إذ ٌؤخذ بعضها بعناق بعض 

رسم ٌل من محاور منسمة منظمة ، لكن أجمل محاورها هو المحوركوالمصٌدة تش

بنات  فٌه شولً صورة الحتفال المصرٌٌن بنداء النٌل ، حٌث تتطوع فً كل سنة أو

 مصر لهذا النداء

 جماعة الدٌوان

( من جدٌد فً مجال المصٌدة على الرؼم مما لدمه شعراء اإلحٌاء ) المعتدلون 

المصٌدة المدٌمة فً موضوعاتها وأسالٌبها  الحدٌثة إال أنه ظلوا مشدودٌن إلى جذور

ٌؽادر  وصورها وذلن ألن مفهوم الشعر ووظٌفته بمً إلى حد بعٌد ال ومعانٌها

مفهومه المدٌم ،وكان إلى جانب هإالء جٌل آخر وعً الشعر ومفهومه ووظٌفته 

التٌار الرومانسً فً أوربا واإلنكلٌز على وجه  لدى شعراء على نحو ما شاع

الجماعة فً ظل  الخصوص وفً ممدمة هإالء جماعة الدٌوان ... ولد عاش شعراء

منعطؾ ثمافً وفكري واجتماعً وسٌاسً ظهرت بوادره منذ نهاٌة المرن التاسع 

 .العشرٌن عشر ومطلع المرن

 

 رت فً هذا العصر؛ بسببولد دفعت إلى هذا التؽٌر عوامل شتى أثم

 ( تدفك الصحؾ األوربٌة ، التً حوت كل جدٌد فً السٌاسة واألدب واالجتماع ..3
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( كان لحركة الترجمة التً نشطت على ٌد رفاعة الطهطاوي األثر الفاعل فً 2

عملٌة التؽٌٌر إذ ترجمة مبات المصص:الذود عن الشعر :لشٌلً ، وفن الشعر 

آثار عدة أللطاب التٌار الرومانسً والرمزي أمثال  كما ترجم من الشعر لهوراس

كما ترجمت آثار شكسبٌر فترجمت )هاملت ،تاجر البندلٌة  فكتور هوجو ، وبودلٌر

 ومكبث(

( كان للبعثات أثرها الفاعل فً تطور األدب وٌكفً أن ألطاب المدرسة وهو عبد 1

 نكلترا للدراسة فٌها .االنكلٌزٌة أثناء إلامته فً ا الرحمن شكري لد زود بالثمافة

( كان للمذاهب األدبٌة التً ؼزت رٌاحها الوطن العربً منذ نهاٌة المرن التاسع 4

الجٌل بسبب طبٌعتهم التوالة إلى كل جدٌد و  عشر تؤثٌر شدٌد على شعراء هذا

 نفوسهم التً اكتوت بنار الوالع المرٌر السٌاسً واالجتماعً والفكري (

ة لد أفادوا من كتاب )الكنز الذهبً ( وهو مجموعة من ( ٌبدو أن شعراء الجماع5

االنكلٌزي وٌتضح ذلن فٌما ترجمه المازنً منها فً  المختارات من الشعر الؽنابً

 مطلع الجزء الثانً من دٌوانه

 دواعً النشؤة

لم ٌكن لٌام جماعة الدٌوان محض صدفة بل كان ضرورة التضاها تؽٌٌر صورة 

وحافظ ٌستمد أصوله من المدٌم بعٌدا عما كان  شولً األدب والشعر الذي ظل لدى

 .ٌجري حوله من تٌارات شعرٌة ومذاهب أدبٌة

وفً ظل هذا التصور التمى العماد بالمازنً الذي تخرج من مدرسة المعلمٌن العلٌا 

انكلترا فاجتمع الثالثة لٌكونوا هذه الشركة األدبٌة  والتمى بشكً الذي عاد من ۸۱۸۱

األول )ٌمظة  انه األول )ضوء الفجر( وٌخرج العماد دٌوانهفٌخرج شکري دٌو

( ثم وهج الظهٌرة ، وأشباح األصٌل ، وحً األربعٌن ، و عابر ۸۱۸۱الصباح 

وٌشترن مع العماد  ۸۱۸۸دٌوانٌن من الشعر األول  سبٌل وٌتبعهما المازنً فٌخرج

مدي ٌتضمن کتاب ن وهو أول ۸۱۱۸فً أصدراه کتاب ) الدٌوان فً األدب والنمد (

الكثٌر من األراء النمدٌة الجرٌبة ولد اتفمت أراء الجماعة على تخلٌص الشعر من 

 وهاد التبعٌة

ولد أوضح نالدهم األول العماد أهداؾ الجماعة فً العدٌد من موالفه النمدٌة 

ومن ذلن لوله موجها كالمه لشولً  وخصوصا فً نمده زعٌم التٌار الكالسٌكً

 العظٌم أن الشاعر من ٌشعر بجوهر األشٌاء ال من ٌعندها:اعلم أٌها الشاعر 

 وٌحصً ألوانها .
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وأن لٌست مزٌة الشاعر أن ٌمول لن من الشًء ولٌس هم الناس أن ٌتسابموا فً 

والسمع ، وإنما همهم أن ٌتعاطفوا وٌودع أحسهم وأطبعهم فً نفس  أشواط البصر

 و كرهه "أ أخوانه زبدة ما رأه وما سمعه وخالصة ما استطابه

كما أوضح العماد فً ممنعة لدٌوان المازنً أن على الشعر أن ٌواكب حٌاتنا 

 الحاضرة .

فً أعماب جماعة المهاجر األمرٌكٌة هزة فً مجال  انوٌدال لمد أحدث لٌام جماعة

ذلت محتواها  الشعر والنمد ألنها لم تناد بتجدٌد شكل المصٌدة حسب بل تجاوز

س اإلنسانٌة فً صدق وإخالص ولذلن فمد نادي هإالء الفكري فً تعبٌره عن النف

المدٌمة ومعانٌها المستمدة من بٌبتها الخاصٌة كما نادوا بالبعد  بهجر الموضوعات

 عن األخٌلة والصور المدٌمة .

ولٌس هذا فحسب فمد نادي شعراء الدٌوان بتؽٌٌر الصور واألسالٌب وكان من نتابج 

ولد وجه الشعراء أنظارهم إلى األدب  لممالةو ا دعوتهم ابرز المصة والمسرحٌة

 العالمً الذي ٌنسجم مع تطلعاتهم حتى ارتوت نفوسهم به وجعلوا من نتاج ألطابه

المالذ الذي كانوا ٌسعون إلى تحمٌمه فكان أولٌم هاز لت( المثال الذي ٌمتنون به فً 

من بٌرون و شٌلی و دردزوث ( وؼٌرهم  مجال النمد ، وكذلن )كولرج( وكان

 الشعراء االنكلٌز خٌر من ٌصبون إلٌهم األنظار وٌفٌدون من نتاجهم فً الشعر

 والنمد . كذلن وجهوا أنظارهم إلى أدب الفرنسٌٌن واأللمان واإلٌطالٌٌن .

ولد أدى ذلن إلى وجود مضامٌن جدٌدة فً شعر هم تسعى إلى تحمٌك الصلة بٌن 

 الفن الشعري و بٌن اإلنسان و الحٌاة.

 

عندهم " ٌعبر عن النفس ال بمعناها الخاص ولكن بمعناها اإلنسانً العام وما فالشعر 

ولذة من جهة ثانٌة ٌرٌد أن ٌكون الشعر تعبٌرا عن  تضطرب به من خٌر وشر وألم

وطنٌة وال لومٌة  الطبٌعة وحمابمها وأسرارها المبثوثة فٌها فلٌس الشعر ارٌحٌات

ٌجري فٌها من أرلام السنٌن وإنما هو لبل فمط وال هو تسجٌل الحوادث األمة وما 

 العواطؾ إنسانٌة تزدحم بها النفس الشاعرة. كل شً تصوٌر

وهذه المضامٌن هً نفسها التً نادى بها الشعراء الرومانتٌكٌون األوربٌون فً 

 مجال الشعر .

 فً الشعر مالمح التجدٌد

ن ٌطبموه من تلن سنستعرض اآلن ما لدموه فً مٌدان الشعر ملمٌن بما استطاع وا

الدٌوان أن ٌستجٌبوا فً شعر هم المفاهٌم النمدٌة  المفاهٌم فً شعرهم حاول شعراء

الشعري الذي  التً نادوا بها فتحمك لهم الكثٌر وخصوصا فً مجال المضمون
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جعلوا وظٌفته التعبٌر عن النفس وتصوٌر العواطؾ فً صدق وإخالص. فالشعر 

تً عمٌك الذاتٌة بعٌد عن األرٌحٌات الوطنٌة بل اإلنسانٌة وهو ذا تجسٌد للعواطؾ

وساوس و هموم وتطلعات وآمال  هو حدٌث نفس إنسانٌة تجسد كل ما بداخلها من

 وطموحات.

الرومانتٌكٌٌن  واكبر الظن أن شعراء الدٌوان لد تؤثروا فً هذه المضامٌن بالشعراء

داث الكبار فً مطلع الذٌن استلموا ألحالمهم و انمالوا لمواتهم التً طوتها األح

 المرن التاسع عشر .

عبر شعراء الدٌوان عن موضوعاتهم باإلحساس الحاد والشعور الصادق لكنه و 

م عمٌك ٌفٌض باألنٌن و الشكوى من إوتشا إحساس وشعور ٌسٌطر علٌه بؤس شدٌد

نفسٌة  لسوة الحٌاة وظلم الناس وربما ٌنتهً هذا اإلحساس الحاد باأللم إلى حالة

لٌها الدار مون )مرض العصر ( و هً ظاهرة ارتبطت بالشعر الرومانتٌكً ٌطلك ع

 األوربً .

فٌصور العماد فً لصٌدة )حط الشعراء حاله وحل أمثاله الذٌن ضالت بهم الحٌاة 

الدنٌا وبهرجها فهم ضابعون تابهون ال ٌمتلكون  فؤضنى العذاب نفوسهم وبعدوا عن

 سالحا ٌذودون به عن أنفسهم.

ٌتطلع إلى الحٌاة والمجد والخلود إال أنه ال ٌجنً من حٌاته سوى البإس فالشاعر 

المازنً الل إحساسا من زمٌله العماد بهذه  والشماء واإلحساس بالعسؾ ولم ٌكن

والضٌاع و  األزمة التنمٌة الحادة لتستمع إلٌه وهو ٌرثً نفسه مجسدا شعوره باألسى

 التشرد

امنا بالضٌاع والتمزق ولد انتهى به هذا أما عبد الرحمن شكري فكان اكثر إحس

وهو الموت ٌمول فً لصٌدة ٌخاطب فٌها  اإلحسان إلى ٌمٌنه بالمصٌر المحتوم

 .المجهول

المصٌدة تؤمل فلسفً نراه عند النماد كذلن لصٌدة )ترجمة الشٌطان( وربما  هذه 

الرومانسٌة النزهة المتمردة الشٌاكة وشاعت تمثل لصٌدة حلم البعث أشكري هذه 

 . إحساسهم الشدٌد باأللم الحزٌنة حتى الظواهروضوحا فً شعرهم ولد أكدت

ومن االتجاهات التً شاعث عندهم االتجاه التاملً الفلسفً الذي ٌؽور إلى األعماق 

 .وسعٌا إلى اكتشاؾ المجهول ٌحثا عن حمٌمة الحٌاة والموت

متمٌزة فً الكثٌر من وتنسحب هذه النزعة التؤملٌة عند شكري وتبرز ظاهرة 

ألنها تنسجم مع طبعه الخاص وتلتمً  لصابده وهً لدٌه أكثر أصاله من ؼٌره

 .بوضعه النفسً المعمد
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وسعت الجماعة إلى تؤكٌد االتجاه العاطفً وهو اتجاه أصٌل فً شعرهم ألنه ٌوک 

سعوا إلى تحمٌمه فلم ٌفلحوا به فهر لدي  صمهم الشعوري فً الحب والذي

 . ن بعٌد المنال وهو ٌشكل ظاهرة من ابرز ظواهر شعرنا الحدٌثالرومانسٌٌ

 .وحبهم ٌرتفع عن كل ما ٌلوثه من متاع الجسد و الشهوة

وعلى الرؼم مما عرؾ عن العماد من جبروت و ؼلظة فاته فً لصابد الحب ألٌؾ 

 نادرة . ودٌع ٌخضع لنداء حبٌبته فً رلة

اء عن نفوسهم ومشاعرهم االتجاه ومن االتجاهات األصلٌة التً عبر بها الشعر

 الطبٌعة فً ممدمة هذا االتجاه وهم ٌخلعون على الطبٌعة الوصفً الذي ٌمؾ رصؾ

 .إلى الرٌح وأحالمهم الضابعة ٌمول عبد الرحمن شكري فً لصٌدة آالمهم

وٌمثل االتجاه الوالعً احد االتجاهات الربٌسٌة فً شعر جماعة الدٌوان وأعظمه 

ٌكاد ٌنفرد به دون صاحبٌه .. ومن لصابده  بر سبٌل للعماد الذيوٌتجلى بدٌوان عا

 )نداء الباعة ( )دار العمال ()شرطً المرور(

إن نظرة شعراء الدٌوان إلى الشعر وثورتهم فٌه كانت كؤنها تصدر من رجل واحد 

 سنجده من فمدان هذه الوحدة لدي جماعة أبولو . ال من ثالثة رجال على خالؾ ما

ٌمتصر فٌه  و على أن هذا الشعر الذي اتفمنا على تسمٌته )الوجدانً الفردي( لم 

 التجنٌد على المضمون حسب فمد شمل شكل المصٌدة وأسلوبها

أما فً األسلوب فمد نظموا لصابدهم على طرٌمة األلصوصة الشعرٌة وساعدهم 

سان  طبٌعة األلصوصة الشعرٌة بعد أن تؤثرهم باألداب األوربٌة على فهم

الشٌطان  األلصوصة التفكن والفتور والتكلؾ عند شعراء األحٌاء فاذا لرأنا )ترجمة

للعماد ألفٌنا ترتٌبا لألفكار ومالءمة لألسلوب كما وجدنا لدرة الشاعر على التؤثٌر 

التعبٌر بالصور توفٌرا للوحدة العضوٌة التً سبمت اإلشارة  ومما له صلة باألسلوب

 إلٌها .

فمد نطموا لصابدهم بالموافً  تجدٌد الشكل تصرؾ الجماعة بالمافٌةومما ٌتصل ب 

المنوعة وبالشعر المرسل الذي ال ٌتمٌد بنظام معٌن فً ترتٌب لوافً المصٌدة .. 

ك الشعراء المصرٌٌن إلى ذلن . وأما المازنً فمد نظم بالرحمن شكري اس وٌعد عبد

 ٌك (صدو لصٌدة )إلى النفس (  بالمافٌة المزدوجة ومن ذلن لصٌدته )ثورة

تستطٌع المول أن جماعة الدٌوان نظرت إلى العمل األدبً نظرة متكاملة فهً لم : به 

ومضمونه فؤحسب وإنما جعلت من المفاهٌم النمدٌة  فً تجدٌدها أما الشعر فً شكله

والشعرٌة منها  الناضجة التً نادت بها مماٌٌس ٌجب أن تنفذ إلى العملٌة األدبٌة

م تمؾ فً هذا عند جانب التنظٌر حسب فمد راحت تنفث مبادبها فً ما بخاصة . ول

 نظمت من شعر .
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خبر ما ٌعبر عن نمد الجماعة ما ٌموله العماد متحدثا عن الجماعة : ولعلها استفادت 

الشعر وفنون الكتابة األخرى، وال أخطا  من النمد اإلنجلٌزي فوق فابدتها من

الذي  مام هذه المدرسٌة كلها فً النمد، ألنه هووالمول للعمد إذا للت أن هازلت إ

هداها إلى معانً الشعر والفنون وأؼراض الكتابة "إال أن جماعة الدٌوان سلكوا 

 طرٌما جدٌدا فً النمد وان

كان إمامهم فٌه وأنهم لم ٌكونوا فً منهجهم مملدٌن و إنما مهتدٌن متؤثرٌن  الازم

 و ما ٌإكد أصالتهم فً النمد .وه ألنهم ظلوا مخلصٌن ألدب أمتهم ونمده

ولم تتؤثر جماعة الدٌوان فً نمدها بهازن فمط وإنما تؤثرت بمرمٌة )التبوعة 

وحافظ والمنفلوطً ( و أجهزوا على  والمجاز(، ولد تناول نمد النٌران )شولً

 ٌوان فً مٌدان النمددنتاجهم نمدا ال هوادة فٌه. والبد من المول إن ما لدمه شعراء ال

 كل إنتاج أدبً لدموه .ٌفوق 

( حددوا مكان الجمال ، أهو فً الشكل أم فً المعنى ؟ فرأوا أن الجمال فً الفن 3

،فاألشكال ال تعجبنا إال المعنى تحركه أو  والطبٌعة معنوي فً ؼاٌته ومضمونه

 معنی توحً إلٌه

( وتحدثوا عن عاللة الجمال باألخالق ورأوا أن الشاعر ؼٌر مطالب برصد 2

 فالجمال أساسٌة الصدق ق ألنهم اعتمدوا الصدق الفنًاألخال

( تعرضوا لمسؤلة النوق فاشترطوا لتوفره لدي الشاعر أن ٌمتاز بحس ٌدرن به 1

 الفؤس مزاٌا الحس وفوارله فً ؼٌره من

( العاطفة عندهم ال تتحمك إال من خالل الصدق فالصدق العاطفً مسؤلة ضرورٌة 4

 فً مٌدان الشعر

 دراستهم األدبٌة ثالثة مناهج : كوا فًسل(  5

 المنهج النفسً والمنهج النفسانً دو المنهج العلمً

المنهج النفسً :تجلى فً دراسات العماد بالدرجة األولى وٌموم على استخالص 

ٌترجم لها ، وٌتطلب هذا المنهج من النالد  صورة نفسٌة للشخصٌة األدبٌة التً

العماد  خصٌة األدبٌة ووفك هذا المنهج كشؾدراسة العصر لبٌان أثره فً تكوٌن الش

 اثر البٌبة فً تكوٌن شخصٌة عمر بن أبً ربٌعة فً دراسته له .

المنهج النفسانً دراسة الشخصٌة األدبٌة دون معرفة المإثرات الخارجٌة ...ولد 

المنهج العلمً و هو الممصود  ألبً نواس استخدم العماد هذا المنهج فً دراسته

بً المحض كعلم الطب و الوراثة ودرس العماد )امرأ المٌس ( كما بالعلم التجرٌ

 . مسمومٌن   ابن الرومً وؼٌره من الشعراء الذٌن ماتوا  سلطه على
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 تعرٌؾ الشعر عند العماد التعبٌر الجمٌل عن الشعور الصادق (6

( مسؤلة الصدق : تمثل مسؤلة الصدق مكان الصدارة فً نمدهم فمٌه ٌتحدد مولفهم 7

ٌتولؾ مولفهم من الموضوعات الشعرٌة ..  عنصر التجربة الشعرٌة وعلٌهمن 

الخلمٌة  وربما ٌإثرون الصدق الفنً على كل أنواع الصدق كالصدق من الوجهة

 والصدق من الوجهة التارٌخٌة .

( الوحدة العضوٌة : فمد نادوا بزحلة البناء فً المصٌدة إذ ٌنبؽً أن ٌنظر إلٌها من 8

أبٌات مستملة ذلن ألن لٌمة البٌت تؤتً من  ل ال من حٌث هًحٌث هً شًء كام

الذي  كونه عضوا فً جسم المصٌدة الكلً . وٌرى العماد أن المصٌدة )كالجسم الحً

 ٌموم كل لسم منها ممام جهاز من أجهزته(

( ومما تعرض له جماعة الدٌوان فً نمدهم التصوٌر الشعري ولد تحدثوا عن  9

الشعر ، و أشاروا إلى عناصر الصورة وهً  ه ووظٌفته فًالخٌال الشعري وأهمٌت

 عنصر اللون والشكل والمعنى والحركة والزمان والمكان

( وبحثوا عن عاللة الصورة بالرمز ولد ولفوا مولفا وسطا من ؼموض 30

الشعراء ؼموضهم والعماد پری بان  الصورة ووضوحها فشكري ٌنكر على

 كر على الرمزٌٌن إمعانهم فً الؽموض.الوضوح ٌشل حركة الخٌال ولكنه بن

 ( أما الخٌال فهو ٌتناول الحمابك لٌبعثها بعثا جدٌدا33

( من المسابل التً انفرد بها العماد مولفه من الؽرض الشعري واألؼراض 32

 إذا انتفى منه الصدق التملٌدٌة إذ أنه لم ٌر فض ؼرضا بعٌنه إال

ر إذ رأوا أن الفن واألدب وجدان وال ( وفً نمدهم أثاروا مولؾ الشعر من الفك31

ومن التفكٌر معا وفما لهذا المنظور ادخلوا التفكٌر  ٌمكن لإلنسان أن ٌخلو من الحمل

 فً شعرهم

( رفض جماعة الدٌوان تمسٌم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر عمل ، ونادوا 34

 بالحرٌة فً الفن

مالحظة الناس واألشٌاء ( كما اتمفوا على أن الشاعر ٌجب أن ٌستمً مادته من 35

العادي الذي ال ٌملن العٌن الشاعرة أو الحس  العادٌة التً تبدو مؤلوفة لإلنسان

 المرهؾ

 

 

 (۸۱58-۸۱۱۱عبد الرحمن شكري )
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 مالمح الحٌاة وروافد الثمافة

هو واحد من األعمدة الثالثة التً تموم علٌها جماعة الدٌوان ، وعلى الرؼم من 

العماد وإٌثاره على كل شعراء العصر كما ٌبدو فً لوله إعجاب طه حسن بشاعرٌة 

"أنا ال أومن فً هذا العصر الحدٌث بشاعرعربً كما أومن بالعماد" إال أن شكري 

 هو شاعر الجماعة األول فً حٌن ٌتصدر العماد جانب النمد بٌن رواد الجماعة.

من  ٌنحدر عبد الرحمن من أسرة مؽربٌة األصل نزحت إلى مصر وكان والده

الرجال الذٌن حملوا مشعل الثورة العربٌة أدٌبا وضابطا ، اتصل بعبد هللا الندٌم 

 واسهم فً الثورة ثم سجن بعد فشلها .

وٌبدو أنه تؤثر بشخصٌة أبٌه فنشؤ على االعتزاز بذاته اعتزازا ؼٌر عادي، أعجب 

كامل بالشعر الرومانتٌكً مما ولد فً نفسه حبا للعزلة ، وكانت لصلته بمصطفى 

 اثر فً إذكاء الروح الوطنٌة لدٌه .

وكذلن كان االلتحاله بمدرسة الحموق اثر فً تعمٌك نزعته الوطنٌة وتطلعاته 

 كان ٌلهج بها . الثورٌة وفً تشبثه بمبادئ الحرٌة التً

وحٌن فصل من مدرسة الحموق بسبب مبادبه الثوري حرٌضه على الثورة التحك 

حممت منعطفا جدٌدا فً حٌاته وذلن الن هذه المدرسة بمدرسة المعلمٌن العلٌا التً 

اتفمت مع مٌوله األدبٌة فبدأ بمراءة األدب الؽربً ودرس )الذخٌرة األدبٌة( وأعجب 

 بها إعجابا شدٌدا دفعه إلى لراءة الشعر االنكلٌزي.

كما حممت له مدرسة المعلمٌن التعرؾ على المازنً الذي كان سببا فً عمد أواصر 

ه وبٌن العماد بعد عودته من بعثته وكان تفوله سببا فً حصوله على بعثة الصلة بٌن

إلى انكلترا واطلع هنان على شعر مدرسة البحٌرات وتؤثر باألراء التً دعوا لها 

وعمدت أواصر الصدالة بٌنه وبٌن العماد الذي عرفه  ۸۱۱۸حتى عاد منها سنة 

 علٌه المازنً. 

فً نفسه الشعور بحب الوطن إذ ٌمول فً  وكانت دراسته فً انكلترا لد عممت

 .الوطن  لصٌدة حنٌن

ثم عاد إلى الوطن حامال شهادة التخصص فً األدب االنكلٌزي، لكن خاب ظنه حٌن 

وجد من ٌعتلون المناصب هم اإللطاعٌون فنشؤ صراع بٌن طموحه وما ٌواجهه من 

طنٌة واحدة كتلن لم نجد لصٌدة و ۸۱۸۱والع .وإذا تصفحنا دٌوانه )أزهار ذابلة( 

المصابد التً وجدناها فً دواوٌنه األولى فشاع فً شعره الشكوى وخصوص بعد 

الخصومة التً حصلت بٌنه و بٌن المازنً، فضال عن أنه لم ٌحمك فً سلن التعلٌم 

 ما كان ٌطمح الٌه إذا كانت األلماب تسبػ على نفر ممن ٌخدمون الحكم .

 ثمافته :
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تً استمدها من تراثنا األدبً من كتاب األؼانً ألبً فرج ( الثمافة العربٌة : ال3

األصفهانً ودٌوان الحماسة ألبً تمام والوسٌلة األدبٌة لحسٌن المرصفً وكان 

 متؤثرا بشعراء أمثال ابن الرومً وابً العالء

( الثمافة األوربٌة : استمدها من كتاب الذخٌرة األدبٌة التً كان ٌدرس فٌها فً ۱

 .ن العلٌا وحفزه ذلن لدراسة شعر شكسبٌر وشعراء البحٌرة مدرسة المعلمٌ

 مٌادٌن الشعر والنمد

جاب عبد الرحمن شكري آفاق النمد والشعر وبٌن فٌهما أراءه وهً ال تختلؾ عما 

صدرت عن زمٌلٌه العماد و المازنً ، ولد نال فً الشعر شهرة أكثر من الشهرة فً 

 عة دون منازع.مجال النمد فمد كان العماد نالد الجما

 آفاق الشعر

 حٌاته ومن حٌاة الشعب المصري ،أما عن الموضوعات فً دواوٌنه السبع فهً :

أوال : الشعر التؤملً النفسً:) لصٌدة إلى المجهول( خٌر ما ٌعٌن الدارس على 

اكتشاؾ فضوله التؤملً وولعه بالتعرؾ على المجهول من أمور الحٌاة والطبٌعة 

هذه الشاكلة راح ٌخاطب المجهول وٌحاول التعرؾ على والكون والنفس وعلى 

 الكون .

واؼلب الظن أن الذي دفع شاعرنا إلى معرفة أسرار الكون للمه الفكري وتمرده 

على كل ما ٌجده فً المجتمع من صور الفساد وما كان ٌحز فً اعماق نفسه من 

 شعور بالؽبن ٌمول فً لصٌدة المجرم فً هذا االتجاه .

ته بالكون وخالمه والبعث وكنهه والخلود مثار للجدل والشكون ففً وكانت تؤمال

لصٌدة حلم بالبعث وفٌه ٌسفر عن شكه فً البعث لكنه ٌحس بعد ذلن بالذنب فٌعود 

لالستؽفار وهً سمة من سمات شعره التؤملً النفسً الذي كان ٌكثر فً شعره 

 فاطلك علٌه دمحم مندور )االستبطان الذاتً( .

شاعر هموم الحٌاة كتؤخره فً سلن الترلة ، ومن هواجسه للمه النفسً ولد شكً ال

هربه من الحٌاة وخصومة الناس وشعوره بظلمهم وحسده مما استوجب فراره منهم 

 والبعد عنهم .

ومولفه هذا متؤثرا بمولؾ ابن الرومً وأبً العالء المعري فكان كل منهما ساخطا 

 على الناس .

وصؾ الطبٌعة بما فٌها من سحر وحٌوٌة وجمال وتؤمل ومن روافد شعره التؤملً 

أسرارها الدلٌمة وتؤثٌرها فً النفس اإلنسانٌة وربما كان دٌوانه األول )ضوء الفجر 
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( دلٌال على مالها فً نفسه ولعل األبٌات التً تصور الشمس التً تعانك إحساسه 

 الرلٌك تستطٌع أن تنهض بهذه الصورة التً لدمها .

لما من معالم الطبٌعة إال وأجرى فٌه للمه وصب علٌه إحساسه ولم ٌترن مع

ومشاعره. وما ٌالحظ من تفاإل فً لصابد الوصؾ التً نجدها فً دٌوانه األول 

 سرعان ما ٌحل محلها تشاإم فً دواوٌنه األخرى ذلن لصٌدة )اللٌل(.

الباحثٌن إلى ولؾ الشاعر أمام الموت مولؾ الحابر المتؤمل هذا المولؾ دفع أحد 

وصؾ مذهب الشاعر )بالالأدرٌه ( والحمٌمة أن مولؾ الشاعر النفسً وتؤثره 

بالشعراء الرومانتٌكٌٌن وبؤبً العالء وابن الرومً كلها دعته إلى أن ٌمؾ هذا 

 المولؾ وفً لصٌدة )صوت الموتی ( .

 كما عبر عن حبه للموت وهو حب العاشك المتٌم.

 شعره العاطفً :

دواوٌنه األربعة األخٌرة بالشعر العاطفً وتمثل عاطفته فً الحب نوعا نظم الشاعر 

من التمدٌس ألنه فً نظره كما هو عند الرومانتٌكٌٌن وسٌلة لتطهٌر النفس وهو ال 

ٌؤبه بالصفات الجسدٌة وإنما اتجه إلى الروح لٌكشؾ جمالها فالجسد فان ..وتوحً 

تلن العواطؾ الرومانتٌكٌة التً  لصٌدة مناجاة حبٌب بهذا المفهوم فهو ٌصؾ ٌصؾ

تصل إلى حد تعذٌب النفس ألنها ترى فً هذا التعذٌب تطهٌرا وٌرتبط الحب عنده 

 بالطبٌعة وظواهرها كالنجوم واللٌل والبدر .

كذلن ارتبط الحب عنده بالموت ألنه ٌرى أن الموت حمٌمة والعة وهذا ٌإكد أن 

سلكه فً حبه هو الطرٌك الذي سلكه  التٌار الفلسفً والعاطفً وهذا الطرٌك الذي

 .بعض الشعراء الرومانتٌكٌن الذٌن تلذذوا باأللم واستؤنسوا بعذابه 

 مستوى شعره الفنً :

نادي شعراء الدٌوان ومنهم عبد الرحمن شكري بالتجدٌد فً الشعر شكال ومضمونا 

من وٌمؾ عبد الرحمن شكري فً ممدمة شعراء جٌله الذٌن دعوا الٌه وعلى الرؼم 

ذلن لم ٌكن للشاعر ذلن اإلحساس المرهؾ بموسٌمى الكلمات وظاللها النفسٌة الن 

تعامله للؽة كان معجمٌا فالكثٌر من الكلمات كان ٌستعملها لاموسٌا بعٌد عن االٌماء 

الفنً وكان الشاعر من أوابل الشعراء المعاصرٌن الذٌن تنبهوا الى وظٌفة التشبٌه 

 أسوة بزمٌله العماد.

 مك فً بعض تشبٌهاته نوعا من الرمز المعبر الشفاؾ .ولد ح

وهذا تحمٌك لنظرٌة تراسل الحواس التً نادى بها الرمزٌون فمد أشار فً مجال 

 المنظور صورة عبرت عن والع اللحن الصوتً أجمل تعبٌر وأدله .
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وربما نطالع فً مواضع أخرى من دٌوانه تشبٌهات ال ٌرتضٌها اإلحساس الصادق 

ن إلٌها الذوق. وهذا ٌإكد أن شعر شكري من الناحٌة الفنٌة لد سلن وال ٌطمؤ

طرٌمٌن مختلفٌن أحدهما ٌرتفع بالشاعر إلى مصاؾ الشعراء الرواد المجددٌن 

واألخر هبط إلى ما ٌسًء إلٌه رابدا من رواد الحركة الشعرٌة الجدٌدة أما فً مجال 

ا كان بسبب لراءته للشعر األوزان والموافً فمد حمك شاعرنا تنوعا ملحوظا ربم

االنكلٌزي وتؤثره و بالموشحات العربٌة وٌبدو هذا فً نظمه الشعر المرسل وشعر 

 الممطعات .

ولعل أحسن ما حممه فً بناء المصٌدة اعتماده على الفن المصصً متؤثرا بالثمافة 

 الواسعة للشعراء االنكلٌز على الخصوص .

 

 

 

 جماعة أبولو

 ظروؾ النشؤة

لخصومة التً بدأت بٌن جماعة الدٌوان وجماعة األحٌاء بحسم المولؾ لم تنته ا

التٌارٌن المتخاصمٌن .فمد بمً شعراء األحٌاء ٌحتفظون بمكانتهم  األدبً لصالح أحد

بشعر زعٌمه شولً ، على الرؼم من محاوالت  األدبٌة وظل جمهور الشعب ٌتؽنی

 جماعة الدٌوان التً استهدفت تموٌض مجده األدبً .

ما شعراء الدٌوان فمد مألوا سماء األدب بآرابهم النمدٌة التً أفلحت فً أن تفن أ

المؤلوفة شكال ومضمونا ... وفً هذه األجواء التً تصارع  نفسها من لٌود المصٌدة

استهوتهم دعوة الدٌوان واآلراء النمدٌة  فٌها التٌاران المختلفان كان هنان شعراء

الشعراء حول أحمد زكً  دهم الذاتٌة ، التؾ هإالءالتً أطلت بها على الناس ولصاب

العاطفٌة  أبو شادي الذي كان لد عاد من انكلترا وتؤثر بالشعر الرومانتٌكً ونزعته

الذاتٌة اإلنسانٌة. وكانت ظروؾ مصر السٌاسٌة والفكرٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة 

انتهى إلٌه شعراء  نفوس الشعراء وتدفع بهم إلى تٌار رومانسً ذاتً ٌفوق ما تذكً

بوحدتهم العواصؾ بعد عزل شكري واتجاه المازنً إلى  الدٌوان الذٌن عصفت

 الصحافة .

والوالع أن مصر مرت فً العمد الثالث الذي نشؤت فً ظله جماعة أبولو بمحنة لم 

حكم االنكلٌز لبضتهم على البالد وتعطل العمل بالدستور وتولفت  فمد ٌسبك لها مثٌل

فكانت مصر  الوطنٌة و أؼلمت الصحؾ والمجالت واضطهد رجاالتاالنتخابات 

 بٌبة خصبة تحتضن الٌابسٌن وللوبهم المكلومة التً تنتهً فً لصابدهم إلى التعبٌر
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عن الشعور بالٌؤس واإلحساس بالضٌاع والتطلع إلى عالم تسمو به المٌم وتسود فٌه 

ك اإلشارة إلٌه ، أصٌبوا بمرض ٌشبه )مرض العصر الذي سب الفضابل، وربما

 .لها اكبر األثر فٌما أنتجته هذه الجماعة والوالع أن لصابد العماد والمازنً كان

وكتاب الؽربال الذي تاله بعد ذلن  ۸۱۱۸وكان كتاب الدٌوان الذي طبع معه سنة 

شعراء الدٌوان والمهجر بمثابة الحافز الذي دؼدغ أحالمهم الكبٌرة  بسنتٌن ولصابد

 ن الطرق أمامهمفً الشعر ولم ت

صعبة وملتوٌة كما كانت أمام جماعة الدٌوان فمد مهد شعراء الدٌوان والمهجر 

 أبولو. الطرٌك لجماعة

ولد رافك هذه الدعوة الشعرٌة تحرر اجتماعً وعملً ٌتمثل فً الدعوة إلى تحرر 

 المرأة وفتح السبل

ٌن من أوربا لد حرر إلى اإلسهام فً الحٌاة األدبٌة واالجتماعٌة وكان إسهام العابد

 .بها من أدران التخلؾ العمول مما التصك

وكان أبو شادي وجماعته ٌتطلعون إلى عالم ٌتحرر فٌه اإلنسان من لٌوده وتتحمك 

وكان اؼلبهم لد أخفموا فً تحمٌك ذلن فلجؤوا إلى الطبٌعة وظاللها  له آماله وتطلعاته

نشد فً عطفها السنوان .. و إلى المرأة ٌا الوارفة وآفالها الرحبة وبعضهم لج

 بعضهم أخذ ٌضرب فً متاهات الفلسفة والتؤمل .

الذي ضرب علٌه هإالء الشعراء هو ذات الوتر الذي ضرب علٌه  فكان الوتر

 الرومانسٌون األوربٌون .

وصدر لها فً السنة نفسها مجلتها التً حملت االسم  ۸۱۸۱تؤلفت جماعة أبولو سنة 

 . لها األدبٌةطبٌعة الجماعة وآفا نفسه

ٌوان لادت حركة التجدٌد فً مطلع هذا المرن وأن جماعة أبولو دذكرنا أن جماعة ال

وانضم تحت لوابها مجموعة كبٌرة من الشعراء الذٌن أسهموا  سلكت الدرب نفسه

ناجً وعلً محمود طه المهندس ومحمود  فً إرساء هذا التٌار فً طلٌعتهم إبراهٌم

فٌما بعد العدٌد من شعراء  المعطً الهمشري وانضم إلٌهمحسن إسماعٌل ودمحم عبد 

وربما كان لهذه الكثرة دور فً  األلطار العربٌة وفً ممدمتهم أبو الماسم الشابً

الدٌوان، وكان كتاب  إضعاؾ وحدتهم وفمدانهم التخطٌط الذي توفر لدي جماعة

 عتهم وحدة الفكرالحٌوان اثر فً تحدٌد منهج جماعة الدٌوان وتوحٌد مولفهم فمد جم

ووحدة المنهج والثمافة فً حٌن ضعفت جماعة أبولو الختالؾ األمزجة وتباٌن 

 انضموا تحت لواء الجماعة. الثمافة وكثرة النٌن

لم ٌمؾ نشاط الجماعة عند حد الشعر بل تجاوزه الى النثر والنمد والعلوم الطبٌعٌة 

معة مانعة وال تدعو إلى جماعة أبولو ال تموم على أسس جا والبٌولوجٌة... فؤن
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رابده أحمد زكً أبو شادي جمع بٌن  مذهب بعٌنه و اكبر دلٌل على ذلن هو نتاج

جعل شولً ٌدحض  الشعر المصصً والدرامً و الوصفً والفلسفً و التؤملً.. مما

 شولً ضٌؾ الرأي الذي ٌجعل لهذه الحركة مذهبا معٌنا ٌمتلن الدلة والتخطٌط..

أبولو كانت ألرب إلى الجماعات األدبٌة المسابمة والالحمة ٌمكن المول أن جماعة 

الوجدانً الحالم ولم ٌكن مبعثه اإلطالع على نماذج الشعر  إلى التٌار الرومانسً

وشعراء لبنان بل كان مبثه أن مصر  الجدٌد و شعراء المهجر األمرٌكً الشمالً

العصر الحدٌث  ٌة فًكانت تجتاز فً تلن الفترة حلمة مسوداء من حلماتها التارٌخ

 . وهً حلمة فمد الشعراء فٌها حرٌتهم فكان طبٌعٌا أن ٌنطوي الشعراء على أنفسهم

و تكفً نظرة إلى عناوٌن دواوٌنهم و اسماء لصابهم لنإكد نزوعهم إلى التٌار 

منها )السالح التابه ( نعلً محمود طه المهندس ، الشعلة ألبً  الرومانسً والعاطفً

 الؽمام إبراهٌم ناجً..شادي، من وراء 

أما النؽم الحزٌن والنظرة المابمة والهروب من الوالع واللجوء للطبٌعة والتؤمل فً 

والبكاء على حب ضابع فهً موضوعات دار حولها شعر الجماعة  الحٌاة والكون

الشعري فانه التٌار الوجدانً الذاتً وهو الذي  اذا كان هنان تٌار ٌتضح فً نتاجهم

عن الموضوعات التملٌدٌة  م و هو تٌار حانم. ولد ابتعد الشعراء كلٌاٌتصدر نتاجه

لواء  والمعانً الكالسٌكٌة والسطحٌة التً ورثها شعراء األحٌاء عن أسالفهم

وربما ألبسوها ثوب الحٌاة الجدٌدة لكنها مع ذلن لم تصبح مبتكرة ولم   جماعتها

 ٌنبؽً أن تكون. تلحك بركب الحٌاة الجدٌدة كما

وأخٌرا ٌمكن المول إن الظروؾ التً نشؤت بها جماعة أبولو كانت أفضل بكثٌر من 

نشؤت فٌها جماعة الدٌوان إذ لم تكن أمام هذه األخٌرة نماذج عربٌة  الظروؾ التً

شعرابها بالنماذج األوربٌة أما جماعة أبولو فمد  تهتدي بها سوى ما كان من تؤثر

تؤثرهم بالنماذج الرومانتٌكٌة  مهجر فضال عنأفادوا من جماعة الدٌوان وشعراء ال

 األوربٌة.

 أهداؾ الجماعة

 :ة كما ٌعلنها أبو شادي فهًماعأهداؾ الج

واجتماعٌا ومادٌا والدفاع  ( السمو بالشعر العربً الرلً بمستوى الشعراء أدبٌا3 

 عنهم ، ومناصرة النهضات الفنٌة فً عالم الشعر.

عربٌة وأدبابها باالنتماء إلٌها دون أن تضع ولد أفسحت الجماعة لكل شعراء ال

 الذي دعا النماد إلى اتهامهم بفمدان التخطٌط شروطا النتمابهم وهو

( سعوا إلى تحمٌك العدٌد من الظواهر الشعرٌة والنمدٌة التً نادى بها أصحاب 2

 االوربً ومن ذلن: ٌكًتالمذهب الرومان
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 أ(دعوتهم إلى الوحدة العضوٌة ومطالبة الشا

 ( ٌعبرون عن ذواتهم وهمومهم وطموحاتهم وآمالهمب

ج( لم ٌمؾ التحرر عند فكر المصٌدة بل امتد إلى شكلها فإذا هم ٌنوعون لوافً 

ٌتحررون منها تحرروا كلٌا أحٌانا ..ولد أكد كثٌر من  لصابدهم وبحورها ،بل

أن تصٌر الحر الذٌن مهدوا له لبل  الباحثٌن أن أبا شادي كان رابدا من رواد الشعر

 ظاهرة بارزة عند نازن ووبدر.

 ۸۱۸۱إذا كان الدارسون ٌعدون الدٌوان دستور جماعة الدٌوان فؤن مجلة أبولو 

الجماعة التً احتضنت نتاج شعرابها وأدبابها ونمادها وال تمؾ  تمثل دستور هذه

 بل تشمل كل نشاط أدبً وفكري.  عند نشر المصابد واألبحاث والمماالت

الشعرٌة  رجمة الشعر األوربً كما اعتنت المجلة بنشر المصصفمد اعتنت بت

والمطوالت الفلسفٌة ،ونشرت ضربا جدٌدا من الشعر لم ٌؤلفه شعرنا العربً وهو 

المصابد التً تصؾ اللوحات الفنٌة وتجسد مافٌها  التصوٌر ( و هو نوع من )شعر

ل ترجمة الدراسات كذلن لم تمؾ اهتماماتها بترجمة الشعر ب من المعانً واألفكار

والشاعرة أمثال جمٌلة العالٌلً وزٌنب سلٌم  وتبنت المجلة نشاط المرأة األدٌبة

الولفة التً أبرزت نشاط ه وسهٌر الملماوي ورباب الكاظمً وٌمكن المول بعد هذ

 الجماعة كان للمجلة دور الرٌادة فً مد الجسور بٌن الشرق والؽرب..

 اتجاهات الجماعة الشعرٌة

راء أبولو عناٌة فابمة بمضمون المصٌدة وتجلت هذه العناٌة فً مجموعة عنً شع

تهدؾ إلى العناٌة باإلنسان ولد حممت هذه المضامٌن طموحات  من االتجاهات التً

العربٌة والسعً إلى هجر الموضوعات  هإالء الشعراء فً تطوٌر فكر المصٌدة

على مجموعة من  دهالمدٌمة وٌستطٌع الدارس لشعر هإالء الشعراء أن ٌضع ٌ

 : االتجاهات

 االتجاه العاطفً، واالتجاه التؤملً، واالتجاه الوصفً

 االتجاه العاطفً:

تهدؾ لصابدهم إلى التعبٌر عن ذات الشاعر وتجسٌد عواطفه فً الحب وشعوره 

وراء األحالم والبكاء على ماضاع منها وتعثر ...وحدٌث الشاعر ً بالضٌاع والسع

وطموحاته البعٌدة أسلمته إلى الحزن والٌؤس  ألحالمه الضابعةعن نفسه واالستالم 

 ووصؾ الهواجس النفسٌة والتشاإم وانتهت به إلى الفنوط واالنطواء والهروب

وتمترب لصابد هذا االتجاه من االتجاه الرومانسً الحالم الذي شاع فً أوربا إبان 

ل لهم المناطك المظلمة عشر ،ولجؤ الشعراء إلى التعبٌر الرمزي لٌشع المرن التاسع

لٌوحوا إلى المارئ بما فٌها من المعانً التً ال  رون ؼورهاٌفً نفوسهم وهم ٌس
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وعلى الرؼم من ان شعراء ابولو لم  ٌمكن إدراكها إال عن طرٌك الرمز واإلٌحاء

لد التمس هذا  ٌتعذهبوا بالرمزٌة على ؼرار هذا المذهب فً أوربا إال أن بعضهم

اللؽة المباشرة والصورة الحسٌة عاجزة عن تجسٌد مشاعره األسلوب حٌن وجد 

عالمه فً األحالم والرإى. وما ٌحتدم فً نفسه فً عالم الشعور وكان  العمٌمة

 إعجابهم بما لرأود للشعراء

الرمزٌٌن فً ممدمتهم بودلٌر وماالرامٌه وإعجابهم بمجموعة من شعراء المهجر 

تستطٌع أن توکد  (ٌدة أبً شادي )بحر السماءاالتجاه .ولعل لص الذٌن سبموه إلى هذا

 . هذه الظاهرة

الذي ٌهمنا فً هذا الرمز هو انه لد مثل فً المصٌدة العربٌة الحدٌثة تٌارا جدٌدا بما 

استخدامات جدٌدة لأللفاظ والعبارات والتراكٌب ، وبما طوره من عاللات  حممه من

ن الصور البالؼٌة ، ولد أفاد والكناٌة و ؼٌره م األلفاظ فً المجاز واالستعارة

شعراء الرمز وهً  شعراء أبولو من نظرٌة تراسل الحواس التً شاعت لدي

 النظرٌة التً تتبادل فً ضاللها الحواس كؤن تتجاوب األلوان والعطور والصور.

واستخدموا الكثٌر من العبارات الجدٌدة مثل )حلم الخٌال( )رٌاض الخٌال( )اشعة 

 المساء(

االتجاه العاطفً على تجسٌد التجارب الذاتٌة الفردٌة وذلن الن تٌار ولد التصر 

بالذات لد طبع بهذا الطابع الفردي ..إذا كانت تجارب شعراء  الرومانسٌة العربٌة

والشعور بالملل من الحٌاة جراء تعثر الحب  أبولو العاطفٌة لد انتهت بهم إلى الفشل

بٌن أحضانها واالستمتاع  نفسه مرأة ٌرمًفؤن ذلن لد دفع بعضهم إلى أن ٌلجؤ إلى ال

 .بها استمتاعا حسٌا ظنا منهم أن هذا تعوٌضا عن إحباطهم فً تجاربهم

  االتجاه التؤملً

لم ٌمؾ تعبٌر شعراء ابولو عن تجاربهم العاطفٌة بٌنهم وبٌن تطلعهم الى التؤمل  

العاطفٌة إلى والكون والطبٌعة ، وربما كان ارتفاع تجاربهم  والتفلسؾ فً الحٌاة

إلى التؤمل لٌكشفوا عن ذواتهم ،وعلى  مرتبة السمو فً الحب هو الذي لادهم أحٌانا

اال انه لد حمك فً  الرؼم من التؤمل الذي شاع عند العرب فً عصورهم المتمدمة

 شعر جماعة أبولو ظاهرة ال تخلو من الجفاؾ العملً وربما كان للتدفك العاطفً

ولد  عة هو الذي خفؾ من هذا الجفاؾ الذي ألمحنا إلٌهالذي الزم شعر هذه الجما

تلون شعرهم التؤملً بالفتامة وتمٌٌز بالتشاإم وتلفع بالسواد وعبر عن حٌرة نفوسهم 

الحٌاة وعلى المجتمع وربما لادهم إلى االستسالم فً أخر األمر،  وتمردهم على

 . فٌنتهً التفكٌر بالموت بالشاعر صالح

هب المتمرد لصالح جودة فً ممدمة هذا التٌار الثابر الذي كذلن تمؾ لصٌدة الرا

حمابك الحٌاة والكون ، والمصٌدة تمثل تمرد الشاعر على  ٌنزع منزعا سلبٌا إزاء
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سبك إلى هذا المولؾ شعراء الدٌوان  الطموس والعبادات وتشكٌكه فً الموت ولد

ن شكري فً الرحم مثل عباس محمود العماد فً لصٌدة )ترجمة الشٌطان( وعبد

 المواكب(.)لصٌدة )المجهول( و جبران فً 

 االتجاه الوصفً

ربما ٌكون هذا االتجاه من أكثر االتجاهات شٌوعا لدى شعراء ابولو ألنه ٌمثل فً 

العالمً كله اتجاها ممٌزا ملحوظا بتلن األصالة ولنا فً ما ترکه  الشعر الرومانتٌكً

 .اذج إنسانٌة كتب لها الخلودالرمانسٌٌن نم وردزوث وأمثاله من الشعراء

وشعر الطبٌعة فً أدبنا العربً لدٌم لدم األدب نفسه إال أن شعراء ابولو تناولوه 

الصلة بٌن مظاهر الطبٌعة وبٌن نفوسهم واستوحوا هذه  تناوال جٌدا حٌن حمموا

أنهم ما وصفوا الطبٌعة إال لكً  المظاهر تعبٌرا عن حاالتهم النفسٌة المختلفة بل

 هذا االتجاه. الممة بٌن شعراء ا عن حاالتهم وموالفهم ، وٌمؾ أبو شادي فًٌعبرو

ولد اتخذوا الطبٌعة وسٌلة للتعبٌر عما تضٌك به خواطرهم وٌختلج فً نفوسهم وهو 

مولؾ كل شعراء الرومانسٌة األوربٌة و العربٌة ... فحدٌث  مولؾ متفك مع

نفوسهم من ثورة وتمرد أما ٌضطرب فً  الشعراء عن البحر أرادوا به تجسٌد ما

فصل الخرٌؾ فصوروا به مرض نفوسهم وأفول حٌاتهم، ولد استوحً إبراهٌم 

 .ناجً البحر للتعبٌر عن حالته النفسٌة وشعوره بالضٌاع وتفاهة الحٌاة

 مظاهر التجدٌد فً الشكل

( أول مظاهر التجدٌد تطوٌع اللفظة والعبارة وصٌاؼتها وفما لعمك تجاربهم التً 3

 المباشرة تتسع لها اللؽة لم

 ( توسعوا فً ظواهر التجدٌد العروضً حتى صارت تشكل فً شعرهم ظاهرة.۱

( مزجوا البحور المختلفة فً المصٌدة الواحدة وتحرروا من المافٌة الموحدة ۸

الموشحات ٌعد أبو شادي ممدمة  ونسجوا على ؼرار والتزموا الشعر المرسل

لتفاعٌل فاستعمل فً أحدى لصابده تفعٌلة واحدة المجددٌن إذ تفنن فً استعمال ا

 :الشطر مثلها فً الشطر الثانً ثم ٌبنً لصٌدته كلها على هذا الوزن لال

 ٌاأمل         ٌا أمل

 من عمل      ٌا هوی

 للبطل         ٌاحلی

 فً الجلل        ٌالوي
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الحر  ولد بنً جماعة أبولو بعض لصابدهم على بحور مختلفة على طرٌمة الشعر

 .المصابد عن المافٌة الرتٌبة وتفننوا فً ترتٌب التفاعٌل وتخلوا فً هذه

 

( نظموا فً الشعر المرسل وهو الشعر الذي سبمهم إلٌه شعراء الدٌوان ولد سعی 4

النظم فٌه وخاصة أحمد زكً أبو شادي ،ولد اندفع هإالء الشعراء  شعراء أبولو إلى

ولافٌتها حتى وصلوا الى التخلً عنها لٌنظم لهم  فً طرٌك تجدٌد عروض المصٌدة

 (ما سموه ) الشعر المنثور

ٌمثل لدٌهم أصالة بمدر ما كان ٌحمك جرٌا وراء   ( و هذا اللون من البناء لم5

ٌموم ممام هذا الذي أسموه  محاوالت الشعراء األوربٌٌن الن النثر الفنً ٌمكن أن

أصبحت  ٌدان لد سجلت لهم السبك إذ أنهاالشعر المنثور فان محاوالتهم فً هذا الم

 ظاهرة فً شكل المصٌدة عندهم

( هذا التجدٌد الشكلً فً شعرهم وان شكل ظاهرة فنٌة إال أنه لم ٌصل فً مستواه 5

أسلوبهم فً المصص الشعري(، )الشعر التمثٌلً( فمد نظم كثٌر  الفنً كما وصل فً

 ة محمودة.الفنً إلى درج منهم لصا شعرٌا ٌرتفع فً مستواه

أما فً مجال الشعر التمثٌلً فمد ترن شعراء ابولو أكثر من نموذج ومن ذلن حدٌث 

السحراوي وراح أحمد زكً أبو شادي ٌجرب حظه فً كتابة  األلهة لدمحم سعد

 األوبرٌت

اعتنوا عناٌة فابمة بالوحدة العضوٌة على الرؼم من عناٌة جماعة الدٌوان بها اإل (6

 مٌزة عند شعراء هذه الجماعة .ظاهرة م أنها أصبحت

 جماعة المهجر

فً الولت الذي كانت فٌه جماعة الدٌوان تؽنً أدبنا الحدٌث فً المشرق بالمفاهٌم 

المبتكرة ،كان أدباء المهجر وشعراإهم فً  الجدٌدة واألفكار الحدٌثة والمعانً

اخوانهم فً  المهجر الشمالً والجنوبً ٌندفعون فً هذا التٌار التجدٌدي لٌحمموا مثل

المشرق ما تفرضه علٌهم بٌبتهم الجدٌدة متؤثرٌن بما كان ٌجري فً تلن البٌبة من 

 رٌحه إلى شرلنا العربً. تطور ربما لم تصل

 

 

 بواعث الهجرة وظروؾ النشؤة
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ٌجمع معظم الدارسٌن على أن وراء الهجرة بواعث التصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة 

أدت إلى هجرة المبات من اللبنانٌٌن والسورٌٌن  البواعثوأدبٌة ونفسٌة .... وهذه 

 ممن تهٌؤت لهم ظروؾ الهجرة إلى المارات البعٌدة

( العامل االلتصاد : على الرؼم من أن األسباب كثٌرة إال أن هذا العامل أهمها فمد 3

د أوطانهم وٌنؤوا عن أهلهم وٌعانوا ألم الفراق ... فم دفع بالمهاجرٌن إلى أن ٌؽادروا

نتٌجة تدهور  أصٌبت األلطار العربٌة فً المرن التاسع عشر بضعؾ التصادي

الحٌاة االلتصادٌة والسٌاسٌة التً عانت منها الدولة العثمانٌة بسبب تكالب االستعمار 

 مما دفع الكثٌرٌن إلى مؽادرة البالد األوربً علٌها

ٌستجٌبون للمبشرٌن ( األسباب االجتماعٌة والنفسٌة :فمد كان اللبنانٌون بخاصة ۱

 األجانب الوافدٌن من أوربا وأمرٌكا.

( العامل التارٌخً النفسً : السورٌون واللبنانٌون كانوا أحفاد أجدادهم الذٌن جابوا ۸

عاجزٌن ولد دفعهم هذا الشعور إلى الطموح شؤنهم  البحار وعبروا المحٌطات ؼٌر

 مؽادرة أوطانهم هم علىشؤن أجدادهم رافك هذا الشعور حالة من االستمبال شجعت

ولد عانوا فور وصولهم المارة الجدٌدة الحرمان والفمر وشعروا بجرح كرامتهم ... 

 ٌنهضوا بمولفهم وٌحمموا على أن الذي أعانهم على أن

طموحاتهم إذ لم تمر سنوات حتى تحولت تلن الحال إلى حال أفضل فتكٌفوا للبٌبة 

 الجدٌدة

 النشاط األدبً

جانب األدبً فً حٌاتهم وما اتسع له من نشاط الشعر واألدب الذي ما ٌهمنا هنا ال

األصماع البعٌدة على الرؼم من الصعاب التً  استطاع أن ٌشك طرٌمه فً تلن

من تؤسٌس  جابهته ... ولمد تمثل هذا النشاط فٌما سعى إلٌه أدباء المهجر وشعراإه

راء واألدباء فً أمرٌكا الجمعٌات األدبٌة التً لبى نداء تؤسٌسها كوكبة من الشع

الملمٌة تعكس نشاطاتهم فً الوالٌات المتحدة وتموم فً  الشمالٌة فإذا بالرابطة

 المهجر الجنوبً جماعة العصبة األندلسٌة .

وٌشتد نشاط جماعة المهجر حتى تستنفر عددا من المعنٌٌن بؤدبهم فٌكتبون عنهم 

لن نخبة من أدباء األلطار ودراساتهم ...وٌتولى ذ ...وٌنشرون وٌطبعون نتاجهم

كان للتجدٌد  العربٌة أمثال العماد و المازنً وإحسان عباس ولٌس هذا فحسب فمد

الذي حممه أدب المهجر صدي جٌد فً نفوس أدباء المشرق فاذا هم ٌنسجون على 

ؼراره فٌكون األسلوب جبران والرٌحانً صدی أسالٌب عدد  منواله وٌكتبون على

تنظٌر نمدي عربً حدٌث وهو  زٌادة والمنفلوطً... بل أن أول من األدباء أمثال مً
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 كتاب الدٌوان للعماد والمازنً وٌتلمً فً أفكاره ومناهجه و ارابه بكتاب الؽربال

 . لمٌخابٌل نعٌمة

لمد انعكس النشاط االدبً فً الوالٌات المتحدة على جماعة )الرابطة األدبٌة التً 

ألروا جمٌعا شروطا معٌنة لتؤسٌس هذه الرابطة  ولد ۸۱۱۸تؤسست فً أول األمر 

مجلة الرابطة ) م۸۱۱۸،وحددوا أهدافها األدبٌة واإلنسانٌة وأصدرت الجماعة سنة 

الملمٌة( واشترن فً تحرٌرها جبران ونعٌمة و عرٌضة....وراحت الجماعة تنشر 

دب المماالت النمدٌة واألدبٌة ، تكتب عن أدب الشرق وتترجم األ المصابد وتكتب

تنظمه وانتماء مواضٌعه ولوالبه  الؽرب ...لمد نظموا الشعر وتفولوا فٌه وأبدعوا فً

 وكتبوا نثرا عاطفٌا وتصوٌرٌا واجتماعٌا، وكتبوا فً المصة وألاصٌصهم ورواٌاتهم

من أجود ماعرفه األدب العربً فً فن المصة ، ولد نهج أؼلبهم فً أدبهم النهج 

ماضً ونعٌمة ونسٌب عرٌضة ٌتمٌز بنزعته  أبً الفلسفً .. فكان أدب جبران و

 الفلسفٌة الروحٌة أو االجتماعٌة

مجموعة كبٌرة من  ۸۱۸۸أما المهجر الجنوبً فمد شكلت )العصبة األندلسٌة ( عام 

الشعراء واألدباء ، وفً طلٌعتهم مٌشال معلوؾ وداود شكور ولد انظم الٌها فٌما 

 ل شفٌك المعلوؾبعد شعراء أكثر نشاطا وأوسع شهرة أمثا

والشاعر سلٌم رشٌد الخوري و الٌاس فرحات ...وأسست الجماعة مجلتها األدبٌة 

على السواء ،كما نشطت فً كتابة المماالت  التً اتسعت للفنون الشعرٌة واألدبٌة

األدبٌة والنمدٌة  النمدٌة وترجمة األدب العربً وتنشر الكثٌر من الدواوٌن والدراسات

 والمالحم الشعرٌة ولد وصل معظمها إلى الشرق واألعمال المصصٌة

 الشعر واتجاهاته

إذا كان شعراء الحٌوان لد نهضوا بالشعر العربً فً الشرق نهضة نملته من حالة 

به للتعبٌر عن جوهر الحٌاة اإلنسانٌة وما اختلج فً نفوسهم  الجمود إلى حالة الٌمظة

جماعة المهجر ، كذلن  روهذه الموضوعات هً ذاتها الموضوعات التً دار شع

التمى نمد جماعة المهجر فً كتابهم )الؽربال( بنمد جماعة الدٌوان فً كتابهم 

 )الدٌوان(.

أن الجسور كانت لوٌة بٌن أدبنا فً المشرق والمؽرب.. وتمثلت هذه  ٌعنً هذا

الدٌوان ( وثنابه علٌه ، فً حٌن لدم العماد ) الوحدة فً إعجاب مٌخابٌل نعٌمة بكتاب

ومهما تكن  دمة وافٌة لكتاب الؽربال الذي صدر بعد سنتٌن من صدور الدٌوانمم

المسابل التً وردت فً الكتابٌن مختلفة إال أنها اتفمت فً مولفها من الشعر وماهٌته 

وجدت أن جوهره التعبٌر عن عواطؾ اإلنسان .لعل أسماء  وتجدٌده ...حٌن

أما مستماة من الطبٌعة  هم فهًدواوٌنهم الشعٌة ٌمكن أن تعكس جوهر الشعر لدٌ

)كالجداول والخمابل واالوراق الحابرة أو معبرة عن حاالت نفسٌة وأفكار فلسفٌة 
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األرواح الحابرة، و أؼانً الدروٌش.. وبالعودة الى عناوٌن مجموعة  تؤملٌة مثل

شعراء الدٌوان مع شعراء المهجر وهو  الدٌوان نستطٌع أن نفهم كٌؾ اتفمت موالؾ

 عجٌب ٌإكد وحدة شعرابنا .اتفاق 

ولمد اتجه شعراء المهجر اتجاهات مختلفة ٌمكن أن نجملها بما ٌاتً :االتجاه التؤملً 

االنسانً ، االتجاه العاطفً، االتجاه االجتماعً  النفسً واالتجاه الوصفً االتجاه

والحٌاة  وتلتمً هذه االتجاهات وتتشابن الن شعر المهجر ٌستمً من االنسان

 . عة موضوعاتهوالطبٌ

 ( االتجاه التاملً النفس3ً

لٌس شعر التامل جدٌدا فً شعرنا العربً فمد انثار ابن الرومً والمتنبً وابو العالء 

فكرٌة الٌمكن اؼفالها.. إال أن اتجاه شعر المهجر  فً شعرهم مسابل تؤملٌة لضاٌا

ت وكان التاملً أصبح ٌشكل ظاهرة عامة ربما فالت كل ظواهرهم الشعرٌة

الظروؾ الماسٌة التً واجهت شعراء المهجر سببا فً بروز هذا االتجاه فٌد ترن 

وؼادروا اهلهم وأحبابهم فجسدت هذه المعانً ما كان  هإالء الشعراء أوطانهم

هذه األسبلة: لماذا  ٌنتابهم من للك واضطراب.. فراح الشعراء ٌطرحون امام انفسهم

سولون .. وما الوجود وما العدم وما اللذة خلمنا ولماذا نعٌش والى أي ؼاٌة نحن م

الخٌر وما الشر وما الحٌاة وما الموت، فاالجواء فً بٌبتهم الجدٌدة  وما األلم وما

عن األجواء الروحٌة التً تربوا  ساعدتهم على اثارة هذه التساإالت والتً سلختهم

 شبوهةفً احضانها فً بٌبتهم المشرلٌة مما اولع معظمهم فً تٌارات فكرٌة م

اسلمتهم الى البحث فً موضوعات تتنالض تمام التنالض مع الفكر المسٌحً 

الثنابٌة والعدمٌة وٌنالشون مسابل روحٌة  واالسالمً فراحوا ٌبحثون فً مسؤلة

الى  ودٌنٌة لٌست من صمٌم وظٌفة االنسان فً الحٌاة وربما انتهى عنند بعظهم

ذا االتجاه الشعري لصابد فوزي االٌمان بوحد االدٌان ووحدة الوجود وٌمثل ه

وشعلة العذاب( و ابً ماضً فً دٌوانه )الجداول  معلوؾ فً مطولته )بساط الرٌح

المواكب المشهورة  والخمابل ( و الرٌحانً فً )رٌحانٌته(بل أن لصٌدة جبران

تشكل ظاهرة مشهورة فً هذا االتجاه فهو ٌسوق ممارنة بٌن الحٌاة التً ٌحٌاها 

الحضارة المادٌة وبٌن حٌاة الؽاب التً لم تلوثها اطماع البشر ولم  االنسان فً ظل

 . تدنسها الشرور واالحماد

ٌنتهً الشاعر الى ان حٌاتنا ٌسودها المتنالضات بٌنما حٌاة الؽاب صافٌة برٌبة 

جبران فً لصٌدة البالد المحجوبة ..وهً  خالٌة من كل ما ٌدنسها .. كذلن فعل

الحلم  ما ٌحمك لالنسان االمن والسعادة ولو عن طرٌك لصٌدة تبٌن البحث عن كل

 بعالم خٌر مثالً
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تلن مدٌنة جبران وهً مدٌنة الٌوتوبٌا التً ٌبحث عنها وٌسعى الٌها ، كذلن بحث 

لصٌدته الرابعة الؽابة المفمودة وٌبدو ان شعراء  ابو ماضً عن عالم مماثل فً

 تؤملً نتٌجة انبهارهمالمهجر الشمالً كانوا كثر مٌال الى االتجاه ال

 بالعنصر الحضاري فً البٌبة األمرٌكٌة الجدٌدة ..

وتعد لصٌدة )الطالسم ( محاولة واضحة لإلجابة عن أسرار الحٌاة والوجود 

 وصل مداه الى مذهب )اندرٌة(.. واإلنسانٌة اذ ولؾ مولفا مشككا ربما

عتنموها أن هللا ومن اشد مظاهر االتجاه التؤملً فكرة وحدة الوجود التً ٌرى م

 ٌتجلى فً كل شً خلمه ٌمول شكر هللا

ومن األفكار التً راودت الشعر المهجري وضمنوها شعرهم فكرة الثنابٌة التً 

االنسانٌة كالتنالض بٌن الخٌر و الشر والجمال والمبح  ٌظهر فٌها التنالض فً النفس

 .ورابد هذذ الفكرة فً الشعر المهجري مٌخابٌل نعٌمة

هذا االتجاه بحث شعراء المهجر خلود النفس التً التفنى بفناء الجسد بعد وفً ظل 

 الموت وكتب عن ذلن مٌخابل

هذا ٌمكن المول أن األدب العربً لم ٌعرؾ األدب التؤملً كما عرؾ أدب  وفً

 المهجر.

 االتجاه االنسانً

ٌن فً شعر المهجر كله ظهرت نزعة انسانٌة تدعو إلى األخوة والمحبة والوحدة ب

وربما تؤصلت هذه النزعة لدى شعراء المهجر منذ  الناس وترفض الكراهٌة والتفرلة

الصعاب وشعروا  أن رحلو عن أوطانهم وحلو ارضهم الجدٌدة التً جابهوا فٌها

والمهانة والحرمان نذلن لهجوا بحب الناس ونادوا بالتسامح وشكلت هذه ظاهرة فً 

 .لن فً لصٌدة أخً لمٌخابٌل نعٌمةوالجداول البً ماضً، كذ دٌوان الخمابل

والتفت بعضهم الى المجتمع العربً ، ولد التفت زكً لنصل التفاتة ذكٌة الى بعض 

 .الكادحة من ذلن لصٌدة بابع السوس الصور التً تعكس حال الطبمة

 الدعوة الى الثورة على التمالٌد االجتماعٌة اوال (

 ة ( تثاروا على التفرلة الدٌنٌة واالجتماع3ٌ 

 ( حرضوا على االستعمار2

 ( نددوا بالحكام الظالمٌن1

 ( اكدوا حرٌة المرأة فً العمل وفً حك اختٌار الزوج4 

 والتسامح بٌن الناس ( الدعوة الى المحبة واإلخاء5 
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ثانٌا( والسمو بالنفس واالستعالء بها فوق أحماد البشر وتعد لصٌدة الطمؤنٌنة خٌر 

شعراء المهجر وهً ظاهرة شٌوع الطمؤنٌنة  لدىشاهد على تحمٌك هذه الظاهرة 

فلسفة الحٌاة  التً طبعت شعرهم بطابع التفاإل والنظر الى الحٌاة بتفاإن ..ولصٌدة

 ألبً ماضً تمثل النزعة التفاإلٌة

ثالثا ( والبد من تعنٌل ظاهرة النزعة اإلنسانٌة أهً حصٌلة االفكار الؽربٌة والبٌبة 

ثار الرسالة الروحٌة التً حمالها االسالم آ ا اثر مناألمرٌكٌة ام انها فً اصله

االنسانٌة  وحملتها المسٌحٌة؟ أؼلب الظن أن البٌبة المهجرٌة لم تحمل هذه البذور

التً انطبعت علٌها نفوس هإالء الشعراء لما تضمنته من اعتداد بالمادة وحضارتها 

 الفردي والجماعة بالؽرب. التً وجهت سلون

 

 

 االتجاه المومً

ولد  .تمثل اصاله الشاعر المهجري فً احتفاظه بحبه لوطنه و تمجٌد مآثر أمته

بالدفاع عن البالد واستنهاض الوطن ومماومة  احتفظ شع المهجرٌٌن بشعر ضخم

المعانً الشاعر  التعصب الطابفً والرضوخ للمحتل ومن اشد الشعراء تاكٌدا لهذه

ضاء فً لصٌدة )الداء العٌاء( ولد المروي الذي استنهض الوطن وهاجم النمد والبؽ

 .والتعصب هاجم فٌها الطابفة

وٌالحظ أن شعراء المهجر الجنوبً كانوا اكثر حرصا من شعراء المهجر الشمالً 

متهم وربما كان للبٌبة الشمالٌة التً أؼرت أل فً الكشؾ عن العنصر الحضاري

المهجر الشمالً  ءان شعرا أصحابها بالعنصر المادي دخل فً ذلن .. وهذا الٌعنً

لد تخلى عن اخوانهم العرب فً محنتهم فهذا اٌلٌا أبو ماضً تستصرخه احداث 

لصابد الشاعر ( )الشاعر واألمه( )العمٌان ( ) تبر وتراب( ، ) بالده ومحنتها فً

الشعرٌة امثال )على بساط  وراح الشعراء ٌضربون ابعاد الماضً فً مطوالتهم

 فٌك معلوؾ وهاتان الرحلتان فً حمٌمتهما صورتانالرٌح لفوزي معلوؾ وعبمر لش

جدٌدتان من رحلة التوابع والزوابع البن شهٌد ورسالة الؽفران للمعري ، و احادٌث 

 االسراء والمعراج.

 االتجاه الوصفً

نمصد به وصؾ الطبٌعة ومولؾ الشاعر المهجري منها وطرٌمة التعبٌر عنها لكً 

وما ٌندرج تحت االتجاه التؤملً الذي فرؼنا  والكون نفرق بٌنها وبٌن وصؾ النفس

الجدٌدة لم تلك حالة من  تهبمن الكالم عنه ...ولعل حٌاتهم المعمدة التً جابهتهم فً بٌ

المبول و الرضا ولد دفعتهم الى نشدان حٌاة الؽاب و شعر هم ناهٌن انهم ارادوا 
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لفت نظر شعراء لبنان وسورٌا التً تركت فراؼا فً نفوسهم وأول ما  بهذا الؽاب

البحر فٌنسب الٌه كل األشٌاء فً  المهجر الى الطبٌعة اللٌل والبحر فجبران ٌعجبه

 .الطبٌعة

 .وتابع أبو ماضً حدٌثه عن نسبة كل شًء الى البحر

فٌما عدا اللٌن والبحر فمد استعانوا باستحٌاء مظاهر الطبٌعة األخرى مثل األنهار 

 واألزهار والرٌاض والطٌور .

تبطت الطبٌعة عند الشاعر المهجري بالزمن فكان فصل الخرٌؾ الرب ولد ار

ومشاعرهم الدافمة فاسترحوا منه ذبول نفوسهم  فصول السنة الى نفوسهم االسٌة

 وخٌبة امالهم وهً ظاهرة تجد أثرها عند كل الشعراء الرومانٌٌن .

شدٌدا بوصؾ بمً أن نشٌر الى النزعة العاطفٌة والحدٌث عن المرأة ارتبط ارتباطا 

المهجري تجاوزت النطاق المادي المعروؾ  الطبٌعة وصورة المرأة فً الشعر

فً لصٌدة  فالمراة لدٌهم توحً بنظارة الحٌاة وبهجتها وباالمال.. وٌمكن أن نجد هذا

 الؽابة المفمودة

 الصٌاؼة الشعرٌة

 األوزان والموافً

المجزوءة.. مما هٌؤ لهم مال الشعراء عن البحور الطوٌلة الى البحور المصٌرة 

عذوبة ولم ٌمفوا عند حدود تملٌد الموشحات  الطرٌك لولوج الموشح لما فٌه من

مختلؾ البحور  األندلسٌة بل تعدوها الى ما ٌحمك أهدافهم فً التجدٌد فصاؼوا على

وهذا على خالؾ ما فً الموشح األندلسً وكان نسٌب عرٌضة من ابرزهم فمد 

ان  ة المدٌمة وبٌن الموشح مزجا مالبما مع توافك تامالشعرٌ مزج بٌن البحور

استخدامهم الموشح الٌعنً عزوفهم عن البحور المعروفة فمد تمسن معظمهم بتلن 

 البحور وتصرؾ بعضهم االخر

 بمسم منها وسلن لسم ثالث طرٌك البحور األجنبٌة فصاغ بها بعض لصابده.

د الدي استسلم لمولفهم من البحور وسبب عناٌتهم بالموشح هو أن هذا الفن هو الوحٌ

 . وان مماٌسه الفنٌة كانت منذ المدم

 روجا عن البحور المؤلوفة انسجمت مع أهدافهم فً تنوع موسٌمى المصٌدةخ

ودعا مٌخابٌل نعٌمة إلى تحطٌم المافٌة لما وجد فٌها من لٌد ٌحد لرابح الشعراء 

د (، ولصٌدة لست ادري وهً )النهر المتجم وطبك دعوته هذه على اعظم لصابده

طرٌمة  البً ماضً جاءت على نظام المربعات ..ونظم بعض الشعراء على

 ماٌسمى )لصٌدة النثر(
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 اللؽة واألسلوب

اللؽة أهم ووسابل التعبٌر واللفظة هً الحجر األساسً فً اللؽة ٌالحظ المارئ 

السهلة هذا  توخوا الكلمات الموحٌة واأللفاظ السابؽة للشعر المهجري أن أصحابه لد

الهابطة ولمد كان  ال ٌعنً أنهم هدفوا إلى استعمال األلفاظ العامٌة و تبنوا العبارات

للممال الذي كتبه )جبران خلٌل جبران( لكم لؽتكم ولً لؽتً أفضل شاهد على ما 

بعض الشعراء لنفسه استخدام بعض األلفاظ األجنبٌة مثل الرادٌو ،  نمول ...لمد سوغ

المهجر لد دعوا إلى إلؽاء الفروق  جة ، المٌثارة، والوالع ان شعراءالدوالر ،الكمن

الفردٌة بٌن لؽة الشعر ولؽة النثر ... واستخدم الشعراء عبارات موحٌة سلسة 

سهلة بسٌطة ، ومما له صلة بؤسلوب الشعر المهجري استخدام الرمز الذي  األلفاظ

استخدم شعراء المهجر الحالمة ولد  صار وسٌلة للتعبٌر عن مكنونات نفوسهم

 الحوار فً شعرهم المصصً و ؼٌر المصصً وبتؽوا فً تجدٌده مستوى لم نؤلفه

 فً شعرنا العربً.

 الوحدة العضوٌة

من أهم المسابل الفنٌة التً حممها شعراء المهجر فً شعرهم الوحدة العضوٌة فمد 

در كتاب سبمه الٌها جماعة الدٌوان ولد ص تحدث عنها مٌخابٌل فً ؼرباله لكن

أختمرت  ولكن ال ٌمنع أن فكرة الوحدة لد ۸۱۱۸الؽربال سنة  ۸۱۱۸الدٌوان سنة 

لدى جماعة الدٌوان لبل أن ٌطلموها فً تنظٌرهم ..ولد أشار أحد الدارسٌن إلى أنهم 

المجموعة الشعرٌة ( فؤصبح دٌوان الشاعر ٌضم عدد من المصابد  اعتمدوا )وحدة

 كا بٌنها .ذات طابع معٌن ٌكاد ٌكون مشتر

 الصورة الشعرٌة

أما التعبٌر بالصورة فمد حمك شعراء المهجر وجودا فٌه ولكن نعٌمة والرٌحانً 

شعراء المهجر فً تعبٌرهم ٌنفذون عن وعً  ٌحتلون مركز الصدارة فٌه وكان

الكلٌة التً  وبصٌرة وفً تعبٌرهم عن الصورة ٌنتملون من الصورة الجزبٌة الى

سمى لوحة ومن اللوحة الى وحدة المصٌدة برمتها حتى تصدر مشهدا ممكن أن ٌ

موحدة ومن الشعراء الذٌن أجادوا الشاعر المروي اذ له  تعتبر المصٌدة صورة

الشاعر التصوٌر الذي  لوحات متماسكة فً لصٌدة )المٌصر وتولستوي( واعتمد

تعتمد اال ٌعتمد على االٌحاء و الذي تشكل منه الوحدة العضوٌة و ال تموم إال به وال 

 علٌه .

 الشعر الحر

استطاع االتجاه الرومانتٌكً متمثال بشعراء الدٌوان وشعراء أبولو وشعراء المهجر 

الملك التً عصفت باألمة العربٌة خالل النصؾ األول من المرن  أن ٌعكس صورة

عواطؾ وأمال لكنها كانت أحالما تداعب  و العشرٌن وذلن بما جسده من أحالم



 
6

محاولة أن تمنعهم بجدوى  وتدؼدغ مشاعرهم وتسبح فً عوالم بعٌدةللوب الشعراء 

ما  موالفهم التً تعتمد األحالم بعٌدة عن الوالع الذي ٌصدم وجودهم وال ٌحمك لهم

 سعوا إلً تحمٌمه

لمد استفزت الحرب العظمى الثانٌة جهود الشعراء واستنفرت مشاعرهم لٌنظروا 

وظٌفة اجتماعٌة ووسٌلة لتجاوز تلن الصورة فجعلوا للشعر  نظرة والعٌة إلى أمتهم

 ٌزٌد. التً استؽرلت من حٌاة أمتهم خمسٌن سنة أو

تحتم على الشاعر منذ نهاٌة هذه الحرب أن ٌجعل للشعر رسالة اجتماعٌة وحضارٌة 

ما تؽٌر من المصٌدة شكال ومضمونا .. خصوصا بعد أن  ٌستجٌب لها فً ظل

استجابة لكل العوامل الحضارٌة  ٌن كانوا لداشتدت الصلة بٌننا وبٌن الؽرب الذ

المالبكة وبدر  والفكرٌة والفنٌة ولدت المصٌدة الحرة لتصبح ظاهرة على ٌد نازن

وأفكارها اتجاها والعٌا ٌبتعد عن تلن األفكار التً صاغ الشعراءبها عالمهم  وتتجسد

 المنشود وبنوا بها لصور األبراج العاجٌة

 النشؤة واألسباب والمصطلح

ولصٌدة  3946إذا كانت لصٌدة )الكولٌرا لنازن المالبكة التً كتبت فً نهاٌة 

 السٌاب )هل كان حبا(

التً كتبت بعد ذلن بملٌل تمثل أولى محاوالت الشعراء العرالٌٌن بعد الحرب الثانٌة 

انتشار ظاهرة الشعر الحر فان هاتٌن المصٌدتٌن وما تالهما  والتً تحمك بفضلها

شؤنها على الرؼم من أنها لم تحمك  فردٌة ال ٌمكن التملٌل من سبمت بمحاوالت

نظمه رزق هللا  ظاهرة كما حممها الشعراء العرالٌون، ومن ذلن الشعر المرسل الذي

وكان أمٌن الرٌحانً  ۸۱۸۸واحٌاه جمٌل صدلً الزهاوي عام  ۸۱۱۱حسون سنة 

ة إال أنها لم تكن من وكان هنان محاوالت كثٌر شعرا منثورا فً السنة نفسها لد نظم

بعضها من هذا الشكل فمد كان  صمٌم المصٌدة الحرة التً تعتمد التفعٌلة واذا الترب

تمثل ظاهرة فنٌة  محاولة فردٌة لم تكن من صمٌم المصٌدة الحرة التً تعتمد التفعٌلة

كالتً بدأها كل من نازن وبدر وصارت ظاهرة ممٌزة ألدم على النظم بها معظم 

 . العصر شعراء

ومن هذه المحاوالت ما جاء عفوٌا ؼٌر ممصود وما جاء ممصودا ولكنه لم ٌوفك لمد 

البعض شعراء االنكلٌز واستخدم خلٌل مطران بحورا مختلفة  ترجم المازنً لصابد

أحمد زكً أبو شادي من أكثر شعرابنا  وكان ۸۱۸۱فً لصٌدة )نفحة الزهر( عام 

ببعض الشعراء  الشعرٌة وربما كان لتؤثرهالمحدثٌن جراءة فً تجربة األشكال 

 االنكلٌز دور فً هذا االندفاع إلى النظم بهذه األشكال ولم ٌمتصر فً محاوالته على

تجربة الموشح واألشكال الممطوعٌة األخرى بما فً ذلن السوناتا االنكلٌزٌة 

ٌتسم هدؾ فً محاوالته تلن أن ٌحمك فً لصابده أسلوبا  ...وربما كان أبو شادي لد
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كانت دعوته وبحثه على شكل جدٌد  بالبساطة وخلك موسٌمى وإٌماع جدٌد ومن هنا

اندفاع أبً شادي  ٌتٌح له حرٌة أوسع فً استخدام االمكانٌات العروضٌة ولد شجع

 العدٌد من شعراء ابولو لٌحمموا ماحممه زعٌمهم لكن محاوالته تولفت عن االستمرار

 . الشعر الحر فً العربٌة ولد وصؾ نفسه بؤنه بؤول شاعر كتب

ولد مارس شوفً هذا النظم فً بعض مسرحٌاته الشعرٌة ونظم خلٌل شٌبوب العدٌد 

الطرٌمة واستخدم فً ممدمة لصٌدة )الشراع( الشعر المطلك  من لصابده على هذه

المنثور الذي ال وزن له وال لافٌة ...  مرادفا للشعر الحر ( و فرق بٌنه وبٌن الشعر

 .۸۱۸۸أولى لصابده الحرة سنة  وربما أرخت

ومن الشعراء الذٌن ٌرد ذكرهم فً هذا المٌدان علً احمد باكثٌر فً ترجمته 

جولٌت( فً أول مسرحٌاته ) السماء واخناتون ( و )لمسرحٌة شكسبٌر )رومٌو

 ولد اطلك على محاوالته بالشعرالمرسل. 3941ونفرتٌتً( 

اق فاذا استثنٌنا محاولة رزق هللا تلن كانت محاوالت خارج العراق أما فً العر

فان أولى المصابد نشرت فً جرٌدة العراق تحت باب نظم  حسون التً اشرنا إلٌها

 . 91جرٌدة االستمالل سنة  طلٌك بتولٌع )بن( ونشرت

الشرق(  سٌدة الشاعر اسمه )مدحة( تحت باب الشعر المرسل( بعنوان ) فتاة

 نور شاإل تحت باب الشعر المرسللصٌدة أل ۸۱۸۱ونشرت جرٌدة العراق سنة 

وخالصة المول أن المحاوالت كانت كثٌرة إال أن تلن المحاوالت كانت فردٌة لم 

 ظاهرة أدبٌة لها دواعٌها وأسبابها أو فلسفة تموم علٌها . ٌخطط لها أن تكون

واخرٌن فً  شاكر السٌابلكن الذي حمك هذه االستجابة كل من نازن المالبكة وبدر

هذه المحاوالت من جدال بٌن نماد العراق فمد  على الرؼم مما أثارته 3946نهاٌة 

علٌه موسى النمدي بؤن  رأی نهاد التكرلً أن البٌاتً هو المبشر بالشعر الحدٌث ورد

 السٌاب هو صاحب المحاولة األولى بٌنما ترى نازن أنها أول من حممت هذا النظم

 فً لصٌدتها )الكولٌرا (...

الشعر الحر ظاهرة أدبٌة بعد أن كانت محاوالت فردٌة وتوضع ح ٌصب وهكذا

وٌكتب عن مصطلحه فتضع نازن أول كتاب نمدي لهذه  لدراسته كتب تإرخ لبداٌاته

المعاصر( أول دستور نمدي بها وٌثٌر عاصفة  الظاهرة وٌكون كتابها )لضاٌا الشعر

نوٌهً أول صدى لما ال من الردود علٌه وٌكون كتاب ) لضٌة الشعر الجدٌد ( لدمحم

و  كتبته نازن ، وٌتصدى لمنالشته كثٌرون من نمادنا المعاصرٌن أمثال دمحم مندور

إحسان عباس و احمد مطلوب ..و ٌكون حصٌلة ذلن كله كتب تعالج أصوله وتنالش 

الكتب حوار مع الشعر الحر لسعد دعٌبس وحركات التجدٌد فً  مسابله ومن هذه

 ٌث.موسٌمى الشعر العربً الحد
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مورٌه بترجمة سعد مصلوح و )الشعر الحر فً العراق( لٌوسؾ الصابػ وٌتناوله 

 مطلوب فً كتابه )النمد األدبً الحدٌث فً العراق.. بالدراسة د احمد

 لمد تحمك بارتٌاده هذا الشكل الجدٌد العدٌد من الخصابص التً تمٌز بها ومنها:

عن التخفؾ من لٌود الوزن  ( اعتماده الشدٌد على التعبٌر بالصورة تعوٌضا۸

الجدٌدة على مجمو من الصور الجزبٌة المركبة التً ترتبط  والمافٌة وتعتمد الصورة

ارتباطا دلٌما بعضها بالبعض اآلخرٌنتهً بها إلى الوحدة العضوٌة التً تتشكل منها 

 الصورة الكلٌة .

 ( اندماجه الشامل فً والع الشعب۱

 داث وحوار( بناإه الدرامً بما فٌه من أح۸

 ( استخدامه الكثٌر لألجواء والتعابٌر والمصطلحات الشعبٌة 4

( استمداد موضوعاته من صمٌم مشاكل الشعب وخصوصا الطبمات الشعبٌة 5

 الوطنً وتجسٌده لصور الكفاح

 ( اعتماد موسٌماه على التفعٌلة الواحدة ال على أساس البٌت التملٌدي6

 أما عٌوبه

لذي ٌسًء إلى الشاعر وربما كان من األسباب التً ( شٌوع الؽموض الشدٌد ا۸

الؽموض دوافع سٌاسٌة واجتماعٌة وحضارٌة ودوافع نفسٌة  تحرن الشاعر باتجاه

وهنان ؼموض عابد إلى عمك التجربة الشعرٌة  ترتبط بشخصٌة الشاعر ومزاجه

بوضوح وربما ٌعود الؽموض أٌضا  وتحدد دالالتها بحٌث ال ٌمكن اإلفصاح عنها

بنٌة المصٌدة ومن  طبٌعة الصورة الحدٌثة التً بدأت تحتل مولعا ممٌزا من إلى

وؼٌر ذلن  أسبابه تعدد الحدٌثة من استخدام الرمز والمناع واألسطورة والدراما

وذلن ما ٌضٌع على المارئ فهمها واستٌعابها وظاهرة الؽموض ربما طالت 

ة كبٌرة من الشعراء الشعرالعمودي نفسه إال أن ؼموض الشعر الحر عند طابف

 ظاهرة سلبٌة ألنها سلكت

 طرٌك اإلٌهام والتعمٌد التً أضاعت التوافك النفسً بٌن الشاعر وبٌن المتلمً

( شٌوع ظاهرة التمرٌرٌة أو النثرٌة وٌرجع ذلن إلى ارتبان األساس النظري ۱

الحرة ولو تؤملنا دواوٌن شعرابنا المعاصرٌن لوجدنا تجمد  لموسٌمى المصٌدة

اوزان ال تتعداها هً الرجز الكامل الرمل  موسٌمى فً دواوٌن الشعر الحر علىال

 المتدارن

( والعٌتها الفوتوؼرافٌة بعٌدا عن الخلك اإلبداع الفنً.. فثمة شعراء کنازن وبدر ۸

نضوجا فنٌا تخطى معظم العٌوب ودفع شعرهم فً مركز الرٌادة  لد حمك شعرهم
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األفكار الذي ٌموم على التوازي والتردٌد لٌحمك  الفنٌة وذلن حٌن استخدم إٌماع

فً طول األبٌات وفمدان التمفٌة  االنسجام والوحدة .وللتعوٌض عن فمدان االنتظام

كما ٌتمٌز بتجسٌد  ...كذلن فانه ٌستخدم التدفك فً األبٌات والمعجم الشعري البسٌط

 اة الٌومٌةالطبٌعة واألشٌاء.. والرمز واألسطورة والصور المؤخوذة من الحٌ

اما  واستخدام الحوار الداخلً لكً ٌنمل الشاعر أحاسٌسه وظروؾ تجربته الشعرٌة

 .  السٌاب فمد وصؾ هذا اللون من الشعر بؤنه )شعر متعدد االوزان والموافً(

اال ان جماعة أبولو لد اعترفوا بمصطلح )الشعر الحر ( بعد أن شاع فً الوسط 

الرٌحانً فً هذه التسمٌة )الشعر الحر ( وذلن سنة  ما أطلمه األدبً وربما لد ولفوا

وبعد فلٌس الشعر الحر شعرا منثورا كما ٌظن الكثٌرون هو شعر ٌلتزم  ۸۱۸۸

 بالبحور المتساوٌة التفاعٌل كالرجز والرمل والكامل بحور الخلٌل ولكنه ٌكتفً منها

شاعر تختلؾ وهو مع التزامه لهذه البحور ٌتحرر من نظام البٌت الكامل فسطور ال

االما ٌحتاجه انفعال الشاعر وصدق تعبٌره من ولفات ال ما  طوال ولصرا وال

 تفعٌالت . ٌشترطه البٌت الواحد من

 نازن المالبكة

 نازن المالبكة االسرة والبٌبة والثمافة

تهدؾ هذه السطور الى الكشؾ عن العوامل التً أثرت فً شعر نازن فهنان 

نشاط االدبً كؽٌره ولٌد مجموعة من العوامل فال عوامل اثرت فً شاعرٌتها

عوامل أنضجت تجربتها  والمإثرات إضافة لما تملكه من امكانٌات ولدرات فهنان

 الشعرٌة واثرت فً مسٌرتها فً طرٌك الشعر الحر على الخصوص ...لعل أول

العوامل المإثرة فً نشاطها األدبً والشعري وهو نشؤتها فً اسرة تعنى باالدب 

شاعرة أبوها صادق المالبكة وخاالها شاعران .. ولد سبك  فابمة وهً اسرةعناٌة 

 (هإالء كلهم والد جدتها )دمحم حسن كبة

الذي كان واحدا من شعراء المرن التاسع عشر وكان حجة فً الفمه االسالمً وامها 

التً كانت تولع لصابدها باسم ام نزار و لها أختان شاعرتان  سلٌمة عبد الرزاق

 . ان باألدب والثمافة وتمارسان الكتابةتعتنٌ

ولد أفادت الشاعرة من ثمافة والدها فً اللؽة والنحو وعلى ٌدٌه درست النحو كما 

كله فً نمدها اللؽوي.. أما أمها فكانت نازن تجلس الٌها لتستمع  تمول وظهر اثر ذلن

ثرها فً علٌها لصابدها المبكرة ..اما تؤ الى ما تحفظه فً الشعر العربً وتعرض

لصٌدتها الرابعة )  حٌاتها فمد الترن ببعض موالفها وانعكس فً لصابدها ومنها

 ثالث مرات المً( وهكذا كان للبٌبة الثمافٌة والشعرٌة اثرها فً توجهها الى المراءة

والتحصٌل والترنت ثمافتها األدبٌة بالثمافة الفنٌة فكانت تمارس الرسم والتصوٌر 

 والموسٌمى فمد توجهت
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الى دراسة العزؾ على العود فً معهد الفنون الجمٌلة واستمررت دراستها 

من ثمافتها اللؽوٌة انها درست اللؽة االنكلٌزٌة فً المعهد  الموسٌمٌة ست سنوات ..و

سنوات وهً لها على حساب مإسسة  البرٌطانً فً بؽداد ودرست الفرنسٌة لعدة

اذ تعرفت على كبار  لدراسة النمدروكفلر ولد كان لهذه الرحلة اثرها فً توجهها 

 النماد األمرٌكٌٌن وبعد ثالث سنوات لبلت فً معهد سكونسن فً الوالٌات المتحدة

الدراسة األدب الممارن فزاد اطالعها على االداب االوربٌة اضافة الى معرفتها 

لها السفر الى بعض العواصم العربٌة وخاصة بٌروت  باالدب االنكلٌزي ..واتٌح

واالدب وتإلؾ كتاب ٌتعلك بالشاعر علً  ة لتسهم فً الماء المحاضرات فًوالماهر

شاعرا معاصرا اتٌح  محمود طه المهندس وهو دراسة نمدٌة تحلٌلٌة وال نحسب أن

 له من ظروؾ الثمافة وسبل المعرفة ما اتٌح لشاعرتنا الرابدة ...ولعل اهم االحداث

ت لها فً لندن وكانت الشاعرة موت امها بحضورها علً اثر عملٌة جراحٌة اجٌر

 باللؽة االنكلٌزٌة وكان لموتها فً حضرتها اثر شدٌد فً نفسها لد صحبتها إللمامها

وكانت احد األسباب لتوجهها لشعر الحزن واأللم وشكل احد العوامل فً مولفها 

ما عبرت عنه فً ما كتبته فً مذكراتها الخاصة ، ولذلن  التشاإمً من الحٌاة وهذا

االنكلٌزي كٌتس وتسمٌه بشاعر الموت  هش اذا رأٌنا الشاعرة تعجب بالشاعرالنند

 . االكبر وتتؤثر بفلسفة شوبنهاور وتعجب باشد الشعراء المعاصرٌن

ما وهو دمحم عبد المعطً الهمشري بل انها تمٌل مٌال خاصا إلى شعرابنا إتشا

محمود طه المهندس..  شعرا ذاتٌا عاطفٌا رومانتٌكٌا امثال المحدثٌٌن الذٌن أنشدوا

شعرها فً هذه المرحلة األولى من  لمد اجتمعت كل هذه العوامل لتحدد لنازن نوع

فمد كان  حٌاتها وهً المرحلة التً تنتهً بنهاٌة الخمسٌنات من المرن العشرٌن

لطٌبعتها الرلٌمة واحساسها باألشٌاء والثمافة العمٌمة اثر فً أن ٌطبع شعرها بطابع 

ٌكً حزٌن وكان ٌموي هذا اإلحساس بعض التؤثٌرات الثمافٌة فتؤثرها رومانت عاطفً

الى هذا انها كانت تنزع الى مثالٌة أفالطونٌة ولد جعلها  بشوبنهاور وكٌتس ٌضاؾ

من الظلم والمسوة وتجعل من  هذا تسعى الى بناء عالم مثالً )ٌوتوبٌا ( ٌخلو

حٌاتها  مرحلة األولى مناالنسان مخلولا المثٌل له .. وٌمكن أن نسمً هذا ال

بالمرحلة الرومانتٌكٌة ولد انعكس هذا المولؾ فً شعرها تٌارا رومانتٌكٌا ذاتٌا 

مولفها تجاه الموت والحٌاة والطبٌعة واسرارها كما راحت تتحدث  عاطفٌا ٌعبر عن

صدمت به فً تجاربها المبكرة لكن بعضها  عن حب مثالً رسمته لنفسها وربما لد

آن ضعؾ اٌمان نازن بوجود خالك مسٌطر اسلمها الى  لة رمزٌةجاء مؽلفا بؽال

السعادة واالستمرار لكنها اهتدت الى  الضٌاع وسٌطر على تفكٌرها وحرمها متعة

مختلفا ازاء  وبدأت تاخد مولفا ۸۱۱۱معرفة هللا وامنت بوجوده اٌمانا مٌك سنة 

با فشٌنا ..لتسٌر فً الحٌاة والناس وما ٌتصل بها وبدأت تؽادر عالمها الحزٌن شٌ

الوالع وسٌلة مجدٌة لمواجهة الحٌاة فاذا هً تؽادر موضوعاتها الذاتٌة  درب ٌتخذ

التؽنً بااللم والبكاء على االحالم الضابعة لتسٌر فً  ولصابدها العاطفٌة وتبتعد عن
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عن األحالم والرإى أن الشاعرة  دروب الحٌاة الوالعٌة ..وتتحدث عن والعها بعٌدا

الحزٌن لد ضرب  عالمها الحزٌن دون رجعة فالحك أن شعرها الرومانتٌكًؼادرت 

 فً اعماق وجدانها وشكل سمة شدٌدة فً معظم دواوٌنها وذلن فان سلوكها الجدٌد ال

ٌمكن أن ٌصبح ظاهرة كظاهرة الحزن وربما مجموعتها ٌؽٌر الوانه البحر( 

 .ماٌشٌر الى هذا التٌار التفاإلً )للصالة والثورة( أول

 الشعر

أصدرت نازن خالل مسٌرتها الشعرٌة ثمان مجموعات شعرٌة هً : عاشمة اللٌل 

 شظاٌا ورماد 3947

مؤساة الحٌاة واؼنٌة االنسان  ۸۱۱۱شجرة الممر  ۸۱۱۱لرارة الموجة  ۸۱۹۱

 ٌؽٌر الوانه البحر ۸۱۱۸

 ولد استؽرلت رحلتها الشعرٌة اربعٌن عاما  ۸۱۱۱، صالة والثورة  ۸۱۱۱

ذٌن تحدثوا عن شعرها لد اكدوا على النؽم الحزٌن الذي ٌجعل منه ظاهرة ومعظم ال

تحدثوا شعرها لد اكدوا على النؽم  اشار الى ذلن العدٌد من من ابرز ظواهره فمد

نازن كله تمرٌبا على مدى اربعٌن عاما لد تلون بهذا الرومانتٌكً  الحزٌن الن شع

طفا تفاإلٌا بدا واضحا منذ نشرت الشاعرة بدأ ٌتخذ منعؾ على الرؼم من أن مول

والثورة ( والذي نرٌد ان نمره ان معظم  مجموعتها )ٌؽٌر الوانه البحر( ) للصالة

حٌاة المجتمع  تجارب نازن لد استمتها من حٌاتها الطوٌلة الملٌبة باألحداث ومن

 البشري وما ٌتصل بهذه الحٌاة من اسرار الكون والؽاز الطبٌعة كانت نازن مفرطة

حساسٌة لذلن تلونت افكارها الشعرٌة بالوان العتمة ،والجدٌر بالذكر ان العناٌة ال

لبل نازن شعراء المهجر وجماعة الدٌوان وجماعة أبولو وال  باالنسان كان سبك الٌه

لهإالء بموضوع المصٌدة كما اعجبت  شن أن شاعرتنا لد تؤثرت حٌن لرأت

الى اٌثاره المضمون  لشعر المعاصربمجموعة منهم ولد اشارت الى ذلن فً لضاٌا ا

 فً الشعر الحر لذلن كانت عناٌتها بالمضمون الشعري اسوة بمن سبمها من الشعراء

لمد احتل االنسان فً شعر نازن لدرا كبٌرا من رعاٌتها واهتمامها ما ٌدل على انها 

 تضع االنسان وحرٌته

مثالٌا للمجتمع وحموله فوق كل اعتبار لمد وضعت الشاعرة فً تصورها عالما 

وٌنعم فٌه اإلنسان بالسعادة وتذوب فٌه احماد البشر ومن أجل  البشري ٌسوده الحب

زاخرا بالمثل واطلمت على هذا العالم  ذلن صورت عالما ملٌنا العدل طافحا بالمٌم

 )الٌوتوبٌا (

لذلن تالمت حٌن رأت االنسان ٌصرعه الظلم وٌمتله الجوع والعري فبكت لشمابه 

 .لبإسهوتؤلمت 



 
6

لمد امتلكت لصابد نازن الدلة فً رصد الوالع االنسانً وجاء فكرها من النضج مما 

االنسانً الذي ال ٌعرؾ النظرة الضٌمة فً تمول:وكنت احب السالم  ٌدل على حسها

االنسانٌة وحٌن ال أجد ذلن أخٌب وأحزن وفً النص  والمودة والصدالة والعواطؾ

 نحن واالشمٌاء نحن والعزل المتعبون كن اصدلاءلن التالً ما ٌإكد هذا االحساس

مضامٌن  نحن واالسري نحن والصارخون بال جدوى نحن والتابهون بال مؤوى

فً الصحرى وفً  فً بالد الزنوج نحن واألمم األخرى الجدٌدة التً تعنٌه النجاه

كل ارض تضم البشرومن المضامٌن الجدٌدة التً تضمنها الشعر الحدٌث مسؤلة 

الشاعر العربً عن ٌاسة من جدوى  والموت ولد عبر الشاعر االوربً لبل الحٌاة

لصٌدة )االرض  الحٌاة والترحٌب بالموت خالصا لالنسان من الحٌالة الشمٌة وفً

الٌباب ولصٌدة )الرجال الجوؾ( للشاعروالنالد االنكلٌزي توماس الٌوت تجسٌدا 

مدمتهم نازن والسٌاب وصالح المولؾ االجتماعً تابعه عدد من الشعراء فً م لهذا

المعطً حجازي ومحمود دروٌش ... اما شاعرتنا نازن فمد  عبد الصبور وعبد

 اعجبت بمن هتؾ بالموت ووجد به خالصا

من عذاب الحٌاة أمثال شكري والعماد والشابً ولد اعجبت بكٌتس وسمته بشاعر 

 الموت االكبر

ة الموت عندها رهٌبة فارتبط الموت عندها بالخوؾ والملك فمد كانت صور

المبكرة تمول )اما انا فلم تكن عندي كارثة السى من  وخصوصا فً مراحل حٌاتها

 الموت (

ومن المواضٌع الربٌسٌة فً شعر نازن الحب وهو موضوع استؤثر معظم الشعر 

الشعر االنسانً منذ ألدم العصور والبحث فً مسؤلة حب نازن  الحدٌث كما استؤثر

تعبٌرا ٌمثل تجارب حمٌمٌة ام متخٌلة ..  ته وصدله أي هل كاناثار مسؤلة والعٌ

لدٌنا هو الصدق  والبحث عن مسؤلة تجربة الحب لدى نازن لٌست مشكلة ألن المهم

فً التجربة سواء أكانت والعٌة ام متخٌلة كما ٌرى دمحم مندور .. فلو حاولنا فهم 

ت عنه من تجارب الشاعرة وعواطفها وأحاسٌسها ألدركنا صدق ما عبر طبٌعة

على الرؼم من أن الشاعرة لم تبح بمشاعرها فً الحب االننا نحس فً لصابد  الحب

وحرارة العاطفة ولتحك من صدق العاطفة نرجع لمولها فً  حبها صدق المولؾ

 لصٌدة ) طرٌك حبً(

وطلب الحب لدي شاعرتنا ٌشٌع فً معظم مجموعاتها الشعرٌة األولى وهذا الطلب 

نفسٌة وٌبدو أن تجارب نازن فً الحب لد ارتبطت بالماضً  الالتال ٌخلو من د

واضحا فً تجارب حب نازن حتى  لذلن نجد أن الزمن الماضً لد لعب دورا

احدى فصانها  ارتبط بظاهرة التكرار التً أولتها الشاعرة عناٌة فابمة لذلن نجد لفظة

 فً الحب حٌث تمول
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ضً والماضً عند نازن ٌتصارع مع فتكرار لفظة )عد( هنا داللة ترتبط بالما

ولاسً ، ولد تكررت كلمة مر عام فً عدة لصابد تکرار  الوالع والوالع ثمٌل

فمد ارتبط بسواد اللٌل وجفاؾ  ملحوظا ..ومثلما ارتبط الحب بالزمن الماضً

 األرض .

استلهم الرومانتٌكٌون الطبٌعة للتعبٌر عن احاسٌسهم ومشاعرهم وكان احساسهم اثر 

فلمد امتلكت نازن حسا دلٌما فً رصدها لكل مظاهر الطبٌعة  امهم بالطبٌعةفً هٌ

عاشمة اللٌل( ألن اللٌل كان بلسما ) واولها اللٌل الذي لفعت بها أول دواوٌنها

 لجراحها وتنفٌسا عن انواع العذاب تً صدمتها .

تطٌع وكان للٌل وما ٌتصل به دالالت نفسٌة كثٌرا ما تتحول لدٌها الى رموز ال ٌس

نازن فً رحلتها الطوٌلة .. ولد ارتبط اللٌل بمجموعة من  كشفها اال من رافك

وتحولت كثٌر منها الى رموز ذات دالالت  مظاهر الطبٌعة كالبحر والرٌح والنجوم

 . مختلفة

..وللشاعرة شعر كثٌر ٌعكس اعجابا بسفوح الجبال واعماق الؽابات وربما كان هذا 

ى حٌاة الؽاب التً سبمها الٌها شعراء المهجر والرب المدٌنة إل هروبا من عالم

بل هو الرب الفصول الى نفوس كل  فصول السنة الى نفس نازن هو الخرٌؾ

واالشجار  الرومانتٌكٌٌن الحالمٌن النه فصل سبات الطبٌعة حٌث تعصؾ الرٌح

وتسمط األوراق وتذبل الزهور وٌجؾ الممر من خالل مظاهره عبر الرمانتٌكٌون 

 .فبكوا أحزانهم ورثوا لصابدهم وندبوا حظوظهم وهكذا فعلت نازن ؤسٌهمعن م

فهذه االبٌات تجست ما فً نفس الشاعرة من شعور الملل والكابة واالرهاق ، وفً 

وفً ؼٌرها أٌضا تتضح  (، وشظاٌا ورماد ولرارة الموجة مجموعة )عاشمة اللٌل

ٌلحظ فً لصابدها اتجاها  والمارئ النزعة الرومانتٌكٌة فً شعر نازن المالبكة

سعٌها إلى الحرٌة  والعٌا تستمد موضوعاته من حٌاة األمة العربٌة وخصوصا فً

 والتحرر ... ولد بدأ هذا التٌار فً ممدمة دٌوان )انشودة المجد( وفً اهدابها الذي

فً العراق ؼنت  3958افصحت به عن انتمابها المومً والوالعً فحٌن لامت ثورة 

 . نازن للثورة

واكثر ما تتضح هذه الوالعٌة فً لصابدها التً تتسم بالنزعة المومٌة وخصوصا 

 العربٌة : حٌن تنادي بالوحدة

 

على أن هذا ال ٌعنً أن والعٌة نازن ال تظهر اال فً لصابدها المومٌة فالذي نراه أن 

مد هلل تفكٌرا والعٌا بعٌدا عن المثالٌة منذ ان اطلمت ممولتها )الح الشاعرة بدأت تفكر

وان معظم زمالء نازن  ۸۱۸۱کامال عام  على اننً انتهٌت إلى االٌمان باهلل اٌمانا
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كان رد فعل للوضع فً  بدأوا ٌتجهون اتجاها والعٌا بحكم التزامهم بمبدأ الٌسار الذي

 . فً مصر ۸۱5۱العراق كما ان اخرٌن اتجهوا اتجاها لومٌا بفعل تؤثرهم بثورة 

لفا وراءه النزعة الرومانسٌة مستعٌضا عنها بنزعة متفابلة فبرز االتجاه المومً مخ

والى  هو اإلٌمان الذي وصل لدٌها الى ماٌشبه الوجد الصوفً وربما كان مفتاح ذلن

 حٌث المً فً المدى وجه ملٌكً ٌمتد جذعً وؼصونً الشمس الى اعلى الذری

صالة والثورة ( وبما كان بٌانها الوالعً الثوروي لد اتضح فً ممدمة دٌوانها )ال

المعادل الموضوعً للثورة ( وفً ٌؽٌر الوانه البحر نظرت  حٌن لالت )بان الصالة

العربٌة نظرة فاحصة دلٌمة تدل على امتالكها  نازن نظرة والعٌة الى صورة االمة

 . لدرة شدٌدة على رصد حٌاة األمة

ق ولعل أشد اخذت الشاعرة تنشد لصابدها لتمول كلمتها الصرٌحة دون خوؾ أو نفا

صورة المرأة التً عبرت عنها بمولها "ان المرأة العربٌة  ما كان ٌإلم شاعرتنا

الحدٌث وضعؾ الشخصٌة وهذا كله  متخلفة فهً تتصؾ بالثرثرة والتبرح وتفاهة

اخذت تواجه تلن  ٌجرح احساسً جرحا بلٌؽا" لكنها بعد أن اتجهت اتجاها والعٌا

االلم والدموع فهً تنتمد تلن الصورة نمدا الصورة مواجهة : ساعة تبعدها عن 

 ٌصٌػ لرمزي لٌن اظافرن الطوال سٌدتً اطلٌها الجرأة فتمول متهكمة ٌمتلن

شبابها ما  خدودها من حمرة مبمعة رالصة البجعة مٌساء كاؼصان الكروم الممرعة

لم تكن رٌادة الشعر لد  نازن ودورها فً جانب النمد أروؼه وخصرها ماأبدعه

رٌادة  لدى الدارسٌن فٌمن ٌجب ان تكون علٌه، أبٌن نازن ام السٌاب فانانحسمت 

نمد هذا الشعر لد عمد لواإها لنازن متمثال بممدمات دواوٌنها ، وبكتابها الرابد 

أن معظم ما صدر لنازن من أفكار لد صمد أمام  ۸۱۱۱المعاصر(  )لضاٌا الشعر

ا وٌتمثل جهد الشاعرة النمدي فً حاولت اإللالل من شؤنه العدٌد من الدراسات التً

 ثالثة أنماط :

والذي طبع عدة طبعات  ۸۱۱۱الكتب و أهم ما ٌمثلها )لضاٌا الشعر المعاصر ((3

شعر محمود طه المهندس ( الذي ؼٌرت عنوانه فً الطبعة  و )محاضرات فً

ة أما كتابها الثالث فهو ) التجزبٌ ۸۱۱۱الحمراء(  الثانٌة وسمته )الصومعة والشرفة

علً محمود طه الجانب التطبٌمً  ،وٌحمك كتابها عن ۸۱۱۹فً المجتمع العربً( 

 فً النمد فً حٌن ٌمثل الكتابان اآلخران الجانب النظري .

( أما النمط الثانً فٌتمثل فً الكثٌر من المماالت التً نشرت فً المجالت العربٌة ۱

 البٌروتٌة وأهمها اآلداب

واوٌنها وأهمها ممدمة دٌوانها )شظاٌا ورماد( ( ما صدر لها م ممدمات بعض د۸

ولٌمة هذه الممدمات تؤتً من افصاح الشاعرة ( الحٌاة وأؼنٌة االنسان وممدمة )مؤساة
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أن ٌوثر فً انتاجها الشعري  عن العدٌد من موالفها الفكرٌة والفلسفٌة وما ٌمكن

 ومنهجها النمدي..

ر ( ٌعد أهم وثابمها النمدٌة وخاصة والوالع أن كتابها النمدي )لضاٌا الشعر المعاص

بالجانب العروضً إذ استطاعت أن تستنبط العدٌد من المواعد  فٌما ٌتصل

 عروض الخلٌل وانما تموم علٌه . العروضٌة التً ال تتعارض مع

ولد عالجت الشاعرة فً المسم األول من الكتاب العدٌد من المضاٌا المهمة وفً 

أدت إلى ظهور الشعر الحر ..ولد اجتهدت النالد  والعوامل التً ممدمتها الظروؾ

الظروؾ االجتماعٌة والنفسٌة ونفور الشاعر الحدٌث  ان تسمً هذه العوامل إلحاح

المضمون فً العصر الحدٌث وتبحث  من النموذج الجاهز للمصٌدة العربٌة و اٌثار

والتفعٌالت وفً بحوره  الشاعرة فً عروض الشعر الحر من حٌث األسلوب

النفسً فً  كٌالته وأنواع أوزانه ..كما تتحدث عن الشعر الجدٌد بوصؾ اثرهوتش

عر الشعراء وفً جمهور المراء واشارت األخطاء العروضٌة التً تعرض لها الش

 الحر.

وحضت البند بالعناٌة ، اذ تحدثت عن مكانته فً العروض العربً واشارت الى 

 األدبً.ونالشتها فً ظل اللؽة والنمد  لصٌدة النثر

أما المسم الثانً من الكتاب فمد تحدثت فٌه عن هٌكل المصٌدة الحرة وجعلت لها 

الهٌكل المسطح والهٌكل الهرمً الهٌكل الذهنً وبحثت فً أسالٌب  ثالثة أصناؾ

 التكرار وفً دالالته المختلفة..

ٌن ومن المضاٌا المهمة التً أثارتها فً هذا المسم من الكتاب هً الصلة الحمٌمة ب

 المجتمع ثم صلة هذا الشعر الحر بالموت كما ورد لدى الشاعر الحدٌث الشعر وبٌن

كذلن لم تهمل العدٌد من العٌوب التً تعرض لها نمد هذا الشعر.. والوالع أن النمد 

تؤتً من ؼٌرتها الحمٌمٌة على الشعر الحر وأصوله التراثٌة معا  العروضً لد

بٌة ولوافٌها من لٌم جمالٌة ..كذلن ذولها العر ،واحساسها بما تملكه األوزان

عنصرا أساسٌا فً تحمٌك االٌماع  المرهؾ أثره فً دعوتها إلى االحتفاظ بالمافٌة

لمد عنت نازن فً  الشعري علما انها لم تعتد بالمافٌة فً بداٌة دعوتها للشعر الحر

 جمالٌةنمدها الشعر الحر بعنصر اللؽة عناٌة فابمة ، وسبب عناٌتها نظرتها ال

الخالصة لفن الشعر بخاصة فاألدب عندها ٌبمً ظاهرة لؽوٌة لبل كل شً .. ولد 

تتبع األخطاء اللؽوٌة التً ٌمع بها الشعراء الناشبون على  حدا بها ذلن الى

حسا جمالٌا دلٌما فمد نظرت الى اللؽة نظرة  الخصوص ولد امتلكت نازن فً نمدها

اال اذا أدت دورها فً النسٌج العام  لٌمة لهاعمٌمة مفادها أن اللفظة المفردة ال 

التكرار وجعلت له اصنافا  للجملة المركبة .. كما اطالت نازن الحدٌث فً موضوع

 التكرار اللبٌانً التكرار الالشعوري وتكرار التنظٌم وتكرار
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ولد ابتدعت العدٌد من المصطلحات كمصطلحات العروض والمافٌة مثل األشطر 

الحر وشعر الشطرٌن ومصطلحات هٌكل المصٌدة مثل )المسطح  الساببة و الشعر

الهٌكل الجٌد مثل )المته ،والصالبة ، والكفاءة  ،و الهرمً ،والذهنً( وصفات

الصورة الشعرٌة ( عناٌة كافٌة ) ،والتعادل ( إن من الؽرٌب حما أن نازن لم تول

ء الشعري علما ان األدا كما فعلت فً بحثها عن الموسٌمى واللؽة ودورها فً جمالٌة

الوحدة  الصورة فً المصٌدة الحرة هً اهم عناصرها المكونة لها ،إذ علٌها تموم

 العضوٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


