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أ.محمد عواد خريسات
أ.د .جهاد شاهر اجملالي

قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني

امللخص:
ُتعنى هذه ال ّدرا�سة باخلطاب النقدي يف ال�شعر الأردين ،ال �سيما
ما يتعلق مب�ستوى اخلطاب الفني ،م�سلطة ال�ضوء على النقد ال�شعري
لدى ال�شاعر الأردين ،الأمر الذي يعك�س الإبداع الفني والنقدي يف
الن�ص الواحد ،فعمدت الدرا�سة �إىل تتبع الر�أي النقدي لل�شاعر الأردين
من خالل �شعره؛ كون الغاية البحثية هي املنظوم �شعرا ال املكتوب
نرثا.
وارتكزت الدرا�سة على تناول �أهم الق�ضايا النقدية التي
�ضمنها ال�شاعر الأردين �أ�شعاره؛ كالو�ضوح والغمو�ض يف ال�شعر،
واللَّفظ واملعنى ،والقدمي واجلديد ،واملوهبة ال�شعرية ... ،وغريها.
يف حماولة للوقوف على ر�ؤية ال�شاعر الأردين وفكره جتاه هذه
الق�ضايا النقدية .وكان املنهج املتبع يف الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي؛ كونه الأقرب خلدمة مثل هذا النوع من الدرا�سات ،ومما
تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة� :أن ال�شاعر الأردين على قدر كبري من
الثقافة النقدية ،ويظهر ذلك من تنوع الق�ضايا النقدية التي عاجلها
يف �شعره ،مما يدلُّ على �سعة اطالعه النقدية� ،إال �أنه يف نقده ال�شعري
مل تكن غايته �أن ي�ؤ�س�س ملنهجية نقدية ،بل �أراد له �أن يكون �إبداعا
فنيا يعك�س ر�ؤيته الذاتية ملا يعتقده ويراه جتاه الق�ضايا النقدية
املتنوعة.
الكلمات املفتاحية :ال�شعر الأردين–النقد ال�شعري – النقد
الأدبي.

Abstract
The study looks into critical discourse in
Jordanian poetry, with particular focus on artistic
discourse. It sheds light on Jordanian poets’ poetical
criticism, which reflects critical and artistic creativity
in the single text. The study has tracked the critical
opinion of the Jordanian poet through his poetry,
since the objective of the study is to focus on poetry
and not prose.
The study has addressed the most important
critical issues embedded in the poetry of Jordanian
poets, e.g. clarity and ambiguity, pronunciation and
meaning, old and new, poetical talents, etc. in an
attempt to study the vision and opinions of Jordanian
poets regarding critical issues. The study has followed
a descriptive and analytical methodology, since it’s
the most suitable for this kind of studies. The critical
poetic texts have been presented, followed by the
formulation, discussion, and analysis of the poet’s
critical vision of the poet.
The study has concluded that the Jordanian Poet
is well-versed in critical culture. A variety of critical
issues is addressed in Jordanian poetry indicating
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the critical erudition of the Jordanian Poet. The
research has also observed that the Jordanian Poet,
in his poetical criticism, did not aspire to establish a
critical approach or methodology, but simple desired
to showcase an artistic creativity that reflects his
personal insight regarding various critical issues.
Keywords: Jordanian poetry-Poetical criticismLiterary criticism.

املقدمة
ال يخفى على دار�سي الأدب ما لل�شاعرين دور يف العملية
النقدية ،فهو املقدم بالر�أي النقدي منذ القدم؛ ملا له من دراية يف
ميار�س ذلك
�صناعة ال�شعر ،وقدرة على فهم ماهيته وكُ نهه ،وما زال
ُ
تب النقد
الدور البارز يف النقد حتى مع ظهور النقاد املخت�صني ،وكُ ِ
أقدر على فهم الإبداع لقربهم من روح
املتنوعة .فال�شعراء هم ال ُ
املبدع ،ولآرائهم النقدية الأثر امللحوظ يف توجيه النتاج الأدبي،
وبيان ما له وما عليه لدى غريهم من الأدباء ،ولع ّل ال�شاعر الناقد
�أراد �أن يبني �إملامه بالعملية الإبداعية �إنتاجا ونقدا؛ ليجع َل لنف�سه
قدم يف قمة الهرم الأدبي ،وقد �أ�شار �صاحب املعيار �إىل
مو�ضع ٍ
هذه االزدواجية يف �شخ�ص ال�شاعر الناقد ،فجعل من يعرف ال�شعر
ويقر�ضه الغاية والنهاية (الأندل�سي� ،1987 ،ص.)95
كما � ّأن ال�شاعر مل يتوقف عند �إبداء �آرائه النقدية نرثا ،بل تعدى
آراءه النقدية
فو ِج َد من ال�شعراء من َ�ض َم َن � َ
ذلك �إىل ال�شكل ال�شعريُ ،
يف ق�صائد منظومة ،وكذلك حال ال�شاعر الأردين ،من خالل ما ق ّدم
أغلب �آرائه
من درا�سات وكُ ُتب ومقاالت وحوارات ،حيث �شكّلت � ُ
ذاتية عما ي�ؤمن به وما ينبغي �أن يفعله يف جتربته
النقدية ت�صورات ّ
ال�شعرية ،واتخذ من النرث وال�شعر و�سيلة لذلك ،ومع � ّأن النرث �أقدر من
النقدية ومناق�شتها� ،إلاّ � ّأن �إبداع ال�شعر
ال�شعر على ا�ستيعاب الق�ضايا
ّ
والنقد معا كعمل فني واحد له نكهة خا�صة ،وهذا مما جعل �أو�سكار
ال�شعر النقد َكنقطة
وايلد ( )Wilde Oscarيدعو �إىل �رضورة �أن يغزو
ُ
انطالق خللق عمل فني جديد ،رغم ر�ؤيته �أن الفنان ال ميكن �أن يكون
من �أف�ضل النقاد (ويليك� ،1978 ،ص.)410
وقد عرف ال�شاعر الأردين النقد ال�شعري� ،إذ حاول من خالل
�شعره � ْأن يناق�ش ق�ضايا نقدية متنوعة ،كان لها ح�ضور على ال�ساحة
النقدية ،قدميها وحديثها ،كق�ضية :املوهبة وال�صنعة ،واللفظ
احلر ،والو�ضوح والغمو�ض،
واملعنى ،والقدمي واجلديد ،وال�شعر
ّ
ينم
والذوق ،وق�صيدة النرث ،وغريها ،ك ّل ذلك قدم له ب�أ�سلوب فني ُّ
عن ثقافة نقدية ميتلكها.
أهمية الدراسة:
جاءت هذه الدرا�سة حماولة ت�سليط ال�ضوء على اخلطاب
النقدي يف ال�شعر الأردين ،ال �سيما ذلك املتعلق بق�ضايا النقد الأدبي،
فجهدت �إىل الوقوف على تلك الظاهرة الأدبية ،ودرا�سة �أبعادها
الفكرية واجلمالية ،وتكمن �أهميتها يف بيان قيمة ال�شعر الأردين
الفنية؛ لمِ ا له من قيمة م�ضافة �إىل م�شهد الإبداع العربي ،و�إ�شارة �إىل
مكانة �شاعره الثقافية ،ال �سيما اجلانب النقدي منها.
أهداف الدراسة:
1.1بيان �أهم الق�ضايا النقدية التي تناولها ال�شاعر الأردين

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )54أيلول 2020م

يف �شعره ،مما ُيظهر ر�ؤيته الفنية ومرجعياته الفكرية جتاه هذه
الق�ضايا ،ومدى توفيقه النقدي يف طرحها.
2.2بيان جمالية ال�شعر النقدي وقيمته الفنية يف م�شهد
ال�شعر والنق َد
الإبداع العربي ،لمِ ا له من نكهة خا�صة ،جتعلنا نقر�أ
َ
يف ُجملة �شعرية واحدة.
مشكلة ال ّدراسة:
تكمن �إ�شكالية مو�ضوع ال ّدرا�سة ،يف تتبع الر�أي النقدي لل�شاعر
الأردين من خالل �شعره ،فالغاية هي املنظوم �شعرا ال املكتوب نرثا،
وذلك لي�س من ال�سهولة مبكان� ،إذ �إنني مل �أجد من ال ِّدرا�سات حول
ال�شعر الأردين ،ح�سب اطالعي ،ما اقرتب من هذه الق�ضية� ،أو حاول
بيان ال َّدور النقدي لل�شاعر الأردين ،ولو نرثا� ،سوى بع�ض املقاالت
�أو املقابالت� ،أو ما كتبه بع�ض ال�شعراء يف مقدمات دواوينهم لآراء
نقدية ارت�أوها ،فكان �أن تطلب الأمر مني البحث يف دواوين ال�شعراء
املتنوعة بغية �إيجاد ال�ضالة املن�شودة ،فكان ذلك واحلمد هلل.
لذلك فال ّدرا�سة حتاول �أن جتيب عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما مدى توظيف النقد ال�شعري يف اخلطاب ال�شعري
الأردين ،وما قيمة هذا التوظيف فنيا؟
2.2ما مدى قيمة الر�أي النقدي �إذا ُنظم �شعرا ،و�إمكانية �أن
يتوافق مثل هذا الر�أي مع املنهجية النقدية؟

ال ّدراسات السابقة:
يخ�ص ال ّدرا�سات ال�سابقة ،فقد اهتديت �إىل بع�ض
وفيما
ّ
ال ّدرا�سات التي �ساعدتني يف بلورة الإطار العام لدرا�ستي ،منها:
(اخلطاب الآخر ،مقاربة لأبجدية ال�شاعر ناقدا) ،لعلي حداد ،وقد
تناول فيها :اهتمام ال�شاعر العراقي بتجربته ال�شعرية ،ور�ؤيته
النقدية حول ما كَ تب و ُيكتب من ال�شعر� ،إال � ّأن حمور درا�سته كان
�رصح بها ال�شعراء ،و�إن كان هناك
حول الآراء النقدية النرثية ،التي َّ
بع�ض الإ�شارة �إىل النقد ال�شعري لديهم.
وهناك درا�سة بعنوان (النقد عند ال�شعراء حتى القرن الرابع
الهجري) ،قدمها الباحث حممد الع�ضيبي لنيل درجة الدكتوراه يف
الأدب ،ومل تبعد عن ال ّدرا�سة ال�سابقة يف تتبع الآراء النقدية النرثية
ال ال�شعرية.
وهناك درا�سة بعنوان (ال�شعراء الأندل�سيون نقادا) حلمدي
�أحمد ،كان فيها بع�ض الإ�شارات �إىل النقد ال�شعري لدى �شعراء
الأندل�س .كما وجدت بع�ض ال ّدرا�سات التي حتدثت عن جزئيات يف
رواد ال�شعر العربي
مو�ضوع درا�ستي ،كدرا�سة (مفهوم ال�شعر عند ّ
احلر)� ،إال �أن تركيز هذه الدرا�سة كان حول الآراء النرثية ل�شعراء
ق�صيدة التفعيلة ،والتطبيق ال�شعري لها ،بعيدا عن النقد املنظوم.
منهج ال ّدراسة:
وكان املنهج املتبع يف الدرا�سة :املنهج الو�صفي التحليلي؛
كونه الأقرب خلدمة مثل هذا النوع من الدرا�سات ،فما قمت به هو
بيان الن�ص النقدي ال�شعري ،ثم بلورة الر�ؤية النقدية لل�شاعر نرثا،
فمناق�شتها وحتليلها.
كما اعتمدت خالل م�سرية هذه الدرا�سة عددا من امل�صادر

واملراجع ،وال�صحف واملواقع ،التي �أمدتني ب�إ�ضاءات نقدية ال غنى
عنها يف عمليتي اجلمع والتحليل ،فكان التنقل بني �أمات كتب نقدنا
الأدبي ،والدرا�سات احلديثة؛ العربية منها واملرتجمة ،وال ي�ستثنى
من ذلك الكم الكبري من دواوين ال�شعراء الأردنيني .وجاءت اخلامتة
مت�ضمنة لأبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،والتو�صيات التي
ارت�أتها.
منت الدراسة:
النقد ال�شعري عند ال�شاعر الأردين
� ّإن �أول خطوة نقدية لل�شعر ،هي نقد ال�شاعر نف�سه ،فهو الناقد
الأول ،يعاين بداية قبل خلق ن�صه الأدبي ،ثم يعيد النظر فيما �أنتج،
فيبقي ما ا�ستح�سن وي�سقط ما ا�ستهجن ،ليخرج عمله وفق ما يراه
بطبعه النقدي الئقا لدى املتلقي ،وخري مثال على ذلك يف �أدبنا
العربي� :شعراء احلوليات ،الذين ُعرفوا  -منذ الع�رص اجلاهلي-
بتنقيح ق�صائدهم ،يقول اجلاحظ« :ومن �شعراء العرب من كان يدع
الق�صيدة متكث عنده حوال كَ ريتا ،وزمنا طويال ،يردد فيها نظره...،
وكانوا ي�سمون تلك الق�صائد :احلوليات ،واملقلدات ،واملنقحات،
واملحكمات ،لِي�صري قائلها فحال خِ نذيدا ،و�شاعرا مفلقا» (اجلاحظ،
� ،1998ص ،)9ومثل هذا النقد الذاتي من ال�شاعر لنتاجه الأدبي
قد ع ّده ال�شاعر الأمريكي �إليوت ( )T.S.Eiotالنق َد احلقيقي الأ�صيل،
فهو نق ُد ال�شاع ِر الناقدِ ،الذي ينتقد من �أجل �أن يخلق ال�شعر (ويليك،
� ،1987ص.)408
وعلى ذلك ف�إن النقد تو�أم العمل الأدبي ،يرافقه منذ وم�ضة
الإبداع التي تختلج يف نف�س الأديب ،غري �أن هذا التو�أم ينتقل �إىل غري
الأديب بعد ميالد العمل الأدبي ليكرب عنده“ ،ذلك �أن نقد الكاتب �أو
ال�شاعر ملا ينتجه� ،ساعة خلقه لعمله ،يعتمد على دربة ومران و�سعة
اطالع .وتقت�رص �أهمية هذا النوع من النقد على اخللق الأدبي ،فك ّل
كاتب كبري هو ناقد بالفعل �أو القوة ،ولكن نقده قا�رص عن مهمة
التوجيه وال�رشح ،و�إن ا�ستمر هذا النوع من النقد م�صاح ًبا للخلق
الأدبي يف ك ّل ع�صوره” (هالل� ،2005 ،ص.)10
وعلى اجلانب الآخر جند � ّأن ال�شعراء -منذ الع�رص اجلاهلي-
هم املقدمون لإبداء الر�أي يف �أ�شعار غريهم ،وهذا التقدمي مر ّده
مكانة ال�شاعر و�أهمية ال�شعر لدى العرب ،فال�شعراء هم �أل�سنة القبائل،
وال�شعر ديوان املفاخر واملكارم ،ومن �أبرز ال�شعراء الذين تربعوا على
عر�ش النقد يف الع�رص اجلاهلي ،النابغة الذبياين الذي كانت ت�رضب
له قبة ب�سوق عكاظ ،فيبدي حكمه وتف�ضيله ل�شاعر على �آخر ،وفق
ذائقته وطبعه النقدي ،وق�صته مع الأع�شى واخلن�ساء وح�سان ،مثال
على ذلك (املرزباين� ،1965 ،ص.)69
كما �أن ال�شاعر مل يتوقف عند �إبداء �آرائه النقدية نرثا ،بل تعدى
فو ِج َد من ال�شعراء من �ضمن �آراءه النقدية يف
ذلك �إىل ال�شكل ال�شعريُ ،
ق�صائد منظومة ،و�أول مت ّثل للنقد املنظوم يف )فن ال�شعر( لهورا�س
(( )Horativsامربت� ،1991 ،ص ،)46الذي ع ّده رينيه وينيك (René
� )Wellekأقدم حتالف بني النقد وال�شعر (ويليك� ،ص ،)414فقد نظم
فن ال�شع ِر مرتك ٌز عليها،
�صور � َّأن َّ
هورا�س جمموعة من القواعد التي َت َ
ومن هذه الق�ضايا :الفن والإلهام ،ووظيفة ال�شعر ،كما ع ّد رينيه
ويليك ق�صيدة هورا�س  -مع ازدياد الفهم لطبيعة ال�شعر -تتنافى
وال�شعر؛ فهي بعيدة عما يحمله ال�شعر من �شعور وخيال و�صور
12
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جمالية (ويليك� ،ص ،)414يف حني جعلها لوي�س عو�ض �أقرب ما
تكون �إىل النظم التعليمي الذي عرفه العرب فيما بعد لطائفة من
الأراجيز التي نُظِ َمت لت�سهيل ا�ستيعاب املعارف وا�ستظهارها
(هورا�س� ،2001 ،ص 26وما بعدها).
وعرف العرب النقد ال�شعري ،وظهرت عند ال�شاعر العربي ،منذ
�صح
القدم� ،أبيات �شعرية ،عرب من خاللها عن ر�ؤيته الفنية � -إن ّ
التعبري -لبع�ض الق�ضايا املتعلقة بال�شعر ،كق�ضية الإلهام ،التي
ُربطت بداية ب�شياطني ال�شعر ،وق�ضية التثقيف ال�شعري وما ارتبط
بها من ق�ضية الطبع وال�صنعة ،وال�رسقات ال�شعرية ،وال�صدق الفني،
والقدمي واجلديد وغريها.
وبالن�سبة لل�شاعر الأردين ،فال يخفى �أن له دورا يف ت�أ�سي�س
املنهج النقدي يف بلده؛ نتيجة المتالكه ح�صيلة من الثقافات
املتعددة :كاطالعه على الثقافات املختلفة العربية منها والغربية،
ال �سيما فيما يتعلق بالأدب وتطوراته ،ومما �ساعده من ظروف
متنوعة :كتطور الو�ضع التعليمي ،والرتجمة ،وانت�شار ال�صحف
واملجالت ،و�إن�شاء اجلامعات ودور الن�رش ،فكانت �آرا�ؤه النقدية
هي البذرة التي �آ َتت �أُكلُها يف متهيدها للنقاد فيما بعد �إىل تطوير
النقد الأردين� ،إ�ضافة ملا �شهده الو�ضع الأردين من ظروف �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية ،مما �أدى �إىل تطور الأدب الأردين ،ومبا
� ّأن ال�شعر مر�آة لواقعه ،فقد َ�ض َّم َن ال�شاعر الأردين �أ�شعاره خطابات
موجهة متعددة ،و�أفرد يف �شعره حيزا للخطاب النقدي ب�أ�شكاله
املختلفة ،فال�شعر خطاب يكتب للآخرين ،واملر�سل �إليه عن�رص مهم
تخ�ص �أحدا ،و�إال حتولت �إىل
يف ك ّل كتابة ،ولي�س هناك كتابة ال
ُّ
جر�س يقرع يف العدم (قباين� ،1997 ،ص.)157
والآراء النقدية التي حتدث عنها ال�شاعر الأردين ،ال �سيما فيما
انعكا�س لتفاعله مع واقعه الأدبي
يتعلق بالنقد الفني ،ما هي �إال
ٌ
والنقدي ،فهو بذلك ينقل وعي مرحلته التي عا�ش فيها ،فلم يكن
بعيدا عن امل�شهد النقدي� ،أو واقفا على احلياد الفكري ،بل كانت له
ب�صمته النقدية جتاه امل�ستجدات الأدبية التي �شهدتها �ساحة الأدب
العربي ،وال�شاعر الأردين باتخاذه من �شعره طريقة للتعبري عن ر�أيه
مت�س جوهر النقد الأدبي� ،إمنا ينقل لقارئه
النقدي �أو نظمه لآراء قد ّ
ر�أيه بالطريقة التي ُعرف بها ب�صفته �شاعرا ،فيخت�رصعليه القراءة
مرتني.
القضايا النقدية اليت تناوهلا الشاعر األردني:
�أوال :ق�ضية القدمي واجلديد
�إن ق�ضية القدمي واجلديد ،من الق�ضايا التي تناولها نقدانا
القدامى بكثري من الدرا�سات ،ال �سيما يف حديثهم عن عمود ال�شعر،
فمن ال�شعراء من �سار على طريق الأوائل يف نظمه لل�شعر ،ومنهم من
كان مبتدعا خمالفا ،فما كان من النقاد �إال �أن حاولوا املفا�ضلة
بينهم ،ومن ال�شعراء الذين اهتموا بالتجديد ال�شاعر �أبو متام ،الذي
حمل لواء من �سبقوه يف هذا الفن ،وانطلق به �شاقا عنان ال�شعر ،وقد
�أ�شار �صاحب البديع يف طبقاته �إىل ذلك ،م�ست�شهدا بقول �أبي متام:
«�أما التي عن مييني فاللاّ ت و�أما التي عن ي�ساري فال ُعزى� ،أعبدهما
منذ ع�رشين �سنة ،ف�إذا الذي على ميينه �شعر م�سلم بن الوليد ،و�إذا
الذي على ي�ساره �شعر �أبي نوا�س» (ابن املعتز� ،1965 ،ص- 283
.)284
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يقول �أبو متام (�أبو متام� ،1994 ،ص:)245

احل���ي خمل ٌق
وطُ ���ول مق���ا ِم امل���ر ِء يف
ِّ
لديباجتيـــ��� ِه فاغتـــ���رب تتجــــ��� ّد ِد
ال�شم����س زي���دت حمب��� ًة
أي���ت
ف����إين ر� ُ
َ
النا����س � ْأن لي�س���ت عليه���م ب�رسم ِد
�إىل
ِ

ف�أبو متام يدعو دعو ًة �رصيح ًة �إىل التجديد يف ال�شعر ،وعدم
االتكاء على �أ�ساليب الأقدمني ،فما الفائدة من تكرار الن�سق ال�سائد
يف ال�شعر ،والبقاء يف ديباجته القدمية؟.
معان غريبة
ويقول �أي�ضا م�ؤكدا �أن املعاين التي ي�أتي بها
ٍ
جديدة (�أبو متام� ،ص :)256

ع���ازب ال�شع���ر ِبينم���ا
أرحن���ا
�إلي���ك � ْ
َ
العجائ���ب
رو����ض املع���اين
مت ّه���ل يف
ِ
ِ
غرائ���ب الق���ت يف فنائ���ك �أُنْ�سه���ا
ُ
غرائ���ب
غ�ي�ر
آن
ل
ا
فه���ي
د
املج���
م���ن
ِ
ِ
ُ
الفكر َع ِم َل املعاين العجيبة ،وهذه املعاين غري
يري ُد � َّأن
َ
مفهمومة عند من ال يح�سنها.
واحلديث عن �أبي متام يقودنا �إىل احلديث عن البحرتي ،فهما
من قامت حولهما معركة عمود ال�شعر بني النقاد ،وقد بني الآمدي
طريقة ك ّل منهما يف ال�شعر ،فالبحرتي�« :أعرابي الطبع ،مطبوع،
وعلى مذهب الأوائل ،وما فارق عمود ال�شعر املعروف ،وكان يتجنب
التعقيد ،وم�ستكره الألفاظ ،و�أبو متام� :شديد التكلف� ،صاحب �صنعة،
وي�ستكره الألفاظ واملعاين ،و�شعره ال ي�شبه �أ�شعار الأوائل» (الآمدي،
.)1/427 ،1961
ومل يبتعد ال�شاعر الأردين عن تناول ق�ضية القدمي واجلديد،
حاله حال �شعراء العربية ،فظهرت النقا�شات حولها يف امل�شهد
الأدبي والنقدي عنده ،فوجد من ال�شعراء الأردنيني من وقف �إىل
جانب القدمي ،مبا يتمثل ،يف الع�رص احلديث ،مبدر�سة الإحياء،
التي �سعى روادها �إىل مقاربة �إبداعهم ب�إبداع ال�شعر العربي القدمي،
ووجد من عار�ض هذا النهج ال�شعري؛ كونه ال يعرب عن واقع احلياة
اجلديد الذي يبتعد مب�ضامينه وفكره و�صوره عن ال�سمت القدمي .فها
هو ال�شاعر ح�سني فريز يقف �إىل جانب مدر�سة الإحياء -مع ظهور
البدايات التجديدية لل�شعر على يد جماعة الديوان  -فهو يرى “�أنه
لي�س يف ال�شعر قدمي وجديد ،فهو �إما �شعر و�إما ال” (فريز،2002 ،
�ص  ،)25وي�ؤك ُد ذلك �ضمنيا عند نظمه لل�شعر“ ،ف�شعره كلّه �شعر
عمودي يجري على �سنن القدماء يف الوزن وقوانني البالغة” (فريز،
�ص ،)25ولل�شاعر نظرته نحو ال�شعر احلر ،فهو القائل يف مقدمة
ديوانه« :يهمني �أن �أرى العاطفة يف ال�شعر املعا�رص ،فقد عنينا
بالقوالب ،ننمقها ونزرك�شها ،...ف�إذا جاء ال�شعر مبهما كابي النور،
بعيدا عن مالب�سات احلياة ،قيل لنا� :أدب الرموز» (فريز� ،ص،)25
وعرب ال�شاعر عن �آرائه ال�سابقة �شعرا يف ق�صيدة عنوانها(عمود
ال�شعر) ،يقول( :فريز� ،ص)201

ال�صحـ���اب
عم���و ُد ال�شعــ��� ِر �أغفلـــ��� ُه
ُ
ط�ل�اب
ه
لــ���
وح�س��� ُن الق���ولِ عــ��� َّز
ُ
ُ
فح���و ُل ال�شع���ر يف دني���اك غاب���وا
و�صبي���ان النظي���م َعلــ���وا وطَ اب���وا
ِ
فرا����س
و�أي���ن يك���ون مث���ل �أبــ���ي
ٍ
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ِ���راب
ل�سـ���ا ٌن �أو
جنــ���اب �أو �ضــ ُ
ٌ
و�أحمــ��� ُد معج���زُ ال�شع���راء ن���ادى
والعـــ���راب
فلبــــ���ا ُه الفــــــوار����س
ُ

فال�شاعر يرى �أن فحول ال�شعر من �ساروا على نهج القدماء،
رغم �أنهم قلة يف زمن عال فيه �صوت �صبيان ال�شعر ،لذلك اختار
�أن يعنون ق�صيدته ب(عمود ال�شعر) ،للداللة على تف�ضيله للقدمي،
ويكفي عنده فخرا ملدر�سة الإحياء التي �أ�شار �إليها بذكره لل�شاعر
�أحمد �شوقي؛ �أنها َم ْن �أعادت للأمة م�سارها الأدبي القوي ،بعد �أن
ا�ضطرب ج�أ�شها و�ض َّل هداها.
وعلى النقي�ض من ذلك ،فقد ُوجد من �شعراء الأردن من تبنى
اجلديد ،ور�أى يف القدمي جمرد تقليد ،فم�ستجدات احلياة احلا�رضة مل
يعد ينا�سبها و�صف ال�صحراء والإبل ومنط احلياة القدميةّ � .إن مثل
هذا االنقالب الفكري على عمود ال�شعر ،ميثله ال�شاعر عرار ،فهو يرى
� ّأن الأديب هو ل�سان �أمته ،وترجمان امل�شاعر العامة ،ولكي ي�ؤدي
الأديب وظيفته يف الت�أثري يف جمتمعه ،يجب �أن يخاطبه بلغة
وبناء على ذلك فالبالغة عنده هي �أ�سلوب البيان
تتنا�سب وم�ستواه،
ً
البعيد عن التكلف والت�صنع ،ويجب �أن تكون النف�س على �سجيتها
عند التعبري عما يخامر �صاحبها (الزعبي� ،2010 ،ص  176وما
بعدها) ،ولي�س غريبا �أن جنده يحارب البالغة التقليدية ب�شعره� ،إذ
يقول (عرار� ،2007 ،ص:)100

دعني ب���رب “ ال�سكاكي” م���ن بالغته
وقول���ه مقت�ض���ى ح���الٍ و�إن�ش���ا ُء
�أم���ا “ فراهي���د” فا�ستغف��� ْر ل�صاحبها
وقول���ه م���ن عي���وب ال�شع���ر �إق���وا ُء
فج���ودة ال�سب���ك يف الأق�ل�ام موهب��� ٌة
ورائ���ع النظ���م كالتنزي���ل �إيح���اء

فال�شاعر مل يعد مهتما بعمود ال�شعر وال�سري على طريق القدماء
يف البالغة والوزن ،فال�شعر عنده موهبة جتود بها النف�س ،والنظم
�إيحاء ي�أتي عفو اخلاطر ،فال يحتاج �إىل التكلف يف تقليد القدمي
وال�سريعلى نهجه ،وعرار ممار�س لثورته التجديدية عند نظمه لل�شعر،
فكثريا ما ُوجد يف �شعره كلمات عامية من واقع احلياة العادية،
وت�ضمينا لأمثال �شعبية ،و�أخطاء لغوية وعرو�ضية ،وهذا ما �أ�شار
�إليه حمقق ديوانه ،معلال ب�أ ّنه مل يكن جاهال ب�أمر هذه الأخطاء ،بل
� ّإن الأ�شكال ال�صحيحة املوافقة للُّغة موجودة يف م�سودات ق�صائده،
جزء من ثورته الرومان�سية ،التي ال تعرتف بك ّل القواعد
وما ذلك �إال ٌ
الكال�سيكية (عرار� ،ص.)60 - 59
وعرار بثورته التجديدية ،ي�ؤكد �أن ما ينظمه هو ال�شعر ،وينتقد
�شعراء التقليد الذين �أبقوا على و�صفهم للبيداء والعي�س ،فهو القائل
(عرار� ،ص :)103

ه���ذا ه���و ال�شع���ر ،ال نظ��� ٌم يطالعن���ا
ب���ه الف����ؤاد م���ن ال�سبع�ي�ن ه���را ُء
يق���ول وه���و الذي م���ا اجت���از مرحلة
عل���ى ج���وادٍ وال لفت���ه بي���دا ُء
وال ر�أى العي����س يحدوه���ا �أخ���و رج��� ٍز
«ي���ا رائ���د الق���وم �إن الق���وم �أن�ضاء»
�إن �شعر عرار ال�سابق ،ي�ؤكد ر�ؤيته يف �أن ال�شعر يجب �أن يعرب

عن املحيط املادي واالجتماعي لل�شاعر ،فال يجب �أن يبقى ال�شاعر
متم�سكا بنمط واحد من التعبري ،فتنوع النمط التعبريي هو الذي
ي�ؤكد �شاعرية ال�شاعر ،لذلك ال ب ّد �أن يتنا�سب الأ�سلوب ال�شعري
مع حميطه ،حتى ي�ؤدي وظيفته الت�أثريية ب�شكل مقنع .وكما � ّأن
االنفعاالت والعواطف النف�سية ،تتنوع بتنوع الزمان واملدنيات،
ف� ّإن بع�ض هذه االنفعاالت ميوت ،وتظهر انفعاالت جديدة ،يفر�ضها
التطور االجتماعي والعلمي والزمني (الزعبي� ،ص .)167كما �أن
ق�ضية التجديد ال�شعري مل تقف عند ال�شاعر الأردين عند هذا احلد ،بل
جندها تعود للظهور يف �شعره عند احلديث عن ال�شعر احلر وق�صيدة
النرث وهذا ما �ستبينه الدرا�سة ال حقا.
ثانيا :قضية املوهبة الشعرية
�إن ق�ضية املوهبة ال�شعرية ،من الق�ضايا التي ما زالت تثري
تفكري النقاد حولها ،وت�ضع �أمامهم الكثري من الت�سا�ؤالت ،الأمر
الذي دفع بع�ضهم �إىل ربطها بقوة غيبية ،متثلت قدميا :ب�آلهة
الفن و�شياطني ال�شعر ،وما ذلك �إال كونهم عاجزين عن تف�سري هذا
الإبداع ،وقدرة �صاحبه على الإتيان به ،ومفهوم املوهبة ما زال
من املفاهيم الغام�ضة على النقاد ،فبالرغم من جهود علماء النف�س
الأدبي يف تف�سري كيفية عملها ،ف�إ ّنهم يبدون عجزهم عن اخلو�ض
يف كيفية والدتها (املجايل� ،2008 ،ص .)13وقد تفاعل ال�شاعر
الأردين مع هذه الق�ضية امل�ؤرقة ،الأمر الذي دفعه �إىل تناولها يف
�شعره ،ويف ذلك يقول ماجد �إبراهيم العامري من ق�صيدة (ال�شعر
واملوهبة) (العامري� ،1997 ،ص:)130 - 129

�ص���ح نظم���ي ف����إ ّن ال�شع��� َر موهبة
�إن
َّ
والطل���ب
ي�سم���و به���ا ال���ذوقُ والإدرا ُك
ُ
ال���روح عا ِبق���ة
أري���ج
�أو نفح��� ٌة م���ن � ِ
ِ
حل َب ُب
احل�س
مل
مم���زوج به���ا ا َ
ِّ
يف ع���ا ِ
ٌ
ولي����س ينف ُعه���ا عل��� ٌم ومع ِرفَ��� ٌة
َل���ب
�إالّ كم���ا ينفَ��� ُع الأزه���ا َر جمت ُ
يخت�ص ب�أنا�س دون
فما هو م�صدر هذا الإبداع؟ وملاذا
ّ
غريهم؟ وملاذا ال يت�أتى ال�شعر للمبدع يف ك ّل وقت؟ ،لقد ر�أى ال�شاعر
حكم على
وم ْن َي ُ
العامري � ّأن القوة املبدعة لنظم ال�شعر هي املوهبةَ ،
تلك املوهبة �صاحب الذوق العالمِ بجماليات ال�شعر ،والعامري يعزو
واحل�س ،ويرى �أنها الأ�سا�س يف نظم
املوهبة ال�شعرية �إىل عالمَ الروح
ّ
ثانويان ،وهذا ما �أ�شار
ال�شعر ،يف حني �أن العلم واملعرفة �أمران
ّ
�إليه ابن الأثري يف حديثه عن الطبع� ،إذ ع ّده « :اال�ستعداد الفطري �أو
العبقرية �أو املوهبة التي يهبها اهلل من ي�شاء من عباده ،وت�أتي من
في�ض �إلهي من غري تعلّم �سابق» (وهبة واملهند�س� ،1984 ،ص23
.)3
ويخا ِل ُف ُه الر�أي ال�شاعر �أحمد ح�سن الق�ضاة ،ففي حديثه عن
ال�شعر يقول (الق�ضاة� ،2010 ،ص:)1/313

يحب���و �صغ�ي�را م���ع الأي���ا ِم ت�صقُل��� ُه
�شت���ى التج���ارب حت���ى يبل��� َغ الر�شدا
كالطف��� ِل ينم���و ولي���دا ث��� ّم تد ِركُ��� ُه
ي��� ُّد الرعاي��� ِة ال تبقي���ه منف���ردا
فال�شاعر يرى � ّأن الأ�سا�س يف نظم ال�شعر هو الأدوات التي
مير بها ،فال�شعر  -و�إن كان موهبة
ميتلكها ال�شاعر ،والتجارب التي ّ
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قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني

يف البدء � -إال �أ ّنه يظل كالطفل يحبو ما مل ي�صقلِ ال�شاعر تلك
املوهبة بال ّدربة و�أدوات ال�شعر ،وبهذا يقرتب من ر�أي ابن طباطبا
يف �صناعة ال�شعر ،يقول« :ولل�شعر �أدوات يجب �إعدادها قبل مِ را�سه
تع�صت عليه �أداة من �أدواته مل يكمل له ما يتكلفه
وتكلّف نظمه .فمن ّ
منه ،وبان اخللل فيما ينظمه ،وحلقته العيوب من ك ّل جهة» (ابن
طباطبا� ،2005 ،ص.)10
ويف �إ�شارة �إىل الأدوات التي على ال�شاعر �أن ميتلكها لنظم
ال�شعر ،يقول جميل علو�ش (علو�ش:)2/532 ،2014 ،

لي����س ك ّل الق�صي��� ِد �شع���را فدق���قْ
قب��� َل � ْأن تنظ��� َم الق�صي��� َد البديع���ا
�أتق��� ِن النح��� َو والف�صاح��� َة والنط��� َق
أتي���ت �شيئ���ا �شنيع���ا
و�إال �
َ
وع���ذ ب�أمث���ال �شوق���ي
لُ���ذ ب�شوق���ي ُ
جت���د ال�شع��� َر راقي���ا ورفيع���ا
ِ
فال�شاعر يطالب من ينظم ال�شعر �أن يتقن النحو و�أ�ساليب
اللغة ،والف�صاحة والبالغة ،و�أن ميلك القدرة على النطق والإن�شاد،
ويتطلب منه� ،أي�ضا ،ال�سري على طريق الفحول ك�أمثال �شوقي
ومعرفة �أ�شعارهم ،وهذا ما �أ�شار له م�ؤطرو الف�صاحة كابن �سنان،
فعلى ال�شاعر معرفة اللغة وما يت�رصف اال�سم عليه ،وعلم النحو
والت�رصيف ،ومعرفة بحور ال�شعر والعلم بالقوايف ،وامل�شهور من
�أخبار العرب و�أحاديثها (اخلفاجي� ،2000 ،ص،)281 - 280
لذلك فعلى ال�شعراء �أن ي�أخذوا بتعليم �أنف�سهم ،وا�ستكمال �أدوات
�أ�شعارهم ،و�إال خرجت �أ�شعارهم باهتة ال جمال فيها.
بينما كانت ر�ؤية ال�شاعر حكمت النواي�سة مل�صدر ال�شعر �أنه
لي�س �إلهاما ،بل �شياطني تنقله لل�شاعر ،يقول (النواي�سة،2005 ،
�ص:)63

لي�س يف الأمر �إلهاما
جم�سات
ال�شياطني
ّ
تنقل ال�شعر
من �شاعر �إىل �آخر
بني توارد اخلواطر
والتنا�ص
والإلهام
�أخفينا ال�شياطني التي
ال�سماء
طُ ِردت من ّ
و�سكنت الأر�ض

وال�شاعر فيم �سبق يربط بع�ض الق�ضايا النقدية :كتوارد
اخلواطر والتنا�ص والإلهام بال�شياطني ،وهي من الق�ضايا التي
�شغلت النقاد ،فلم يتو�صلوا فيها �إىل قول قاطع ،بل كان �أغلب حديثهم
يدور حول الالوعي والقوى اخلفية ،متنقلني بني العلم واخلرافة ،مما
مبج�سات ال�شياطني.
جعل ال�شاعر يربطها بعامل خفي متثل
ّ
� ّأما ال�شاعر حممد املناع�سة فقد �أ�شار �إىل دور العقل لذلك
الإبداع ،حني ت�ساءل عن ماهية ال�شعر يف ق�صيدته (ف�ضاء ال�شعر)،
يقول (املناع�سة� ،2013 ،ص:)149

ألي����س ال�شع���رُ م���ن حم����أ املع���اين
� َ
تطوع��� ُه العق���و ُل كم���ا تري��� ُد
15

فهو ي�شري �إىل �صعوبة ح�صول ال�شاعر على املعنى ،وك�أنه
ليقف �إىل جانب ال�صنعة ،و�إىل دور
يعود �إىل ق�ضية الطبع وال�صنعةَ ،
العقل يف �إنتاج ال�شعر ،وا�ستخراج املعاين.
ثالثا :قضية اللفظ واملعنى
ومن الق�ضايا التي �أثارها ال�شاعر الأردين� ،أي�ضا ،ق�ضية
اللّفظ واملعنى� ،أو ما ُعرفت عند بع�ض النقاد احلداثيني بق�ضية
ال�شكل وامل�ضمون ،فمنهم من ر�أى �أف�ضلية للَّفظ ،ومنهم من ر�أى
�أف�ضلية للمعنى ،كما ر�أى البع�ض �أن من التع�سف الف�صل بينهما،
ولعل اجلاحظ من �أوائل من تناولوا هذه الق�ضية ،يقول« :حكم
املعاين مب�سوط �إىل غري غاية ،وممتد �إىل غري نهاية ،و�أ�سماء املعاين
مق�صورة معدودة ،وحم�صلة حمدودة» (اجلاحظ.)1/79 ،1998 ،
ولل�شاعر الأردين نظرته �إىل هذه الق�ضية ،يقول خالد فوزي عبده
(فوزي� ،2007 ،ص:)148 - 147

ي���ا ُر ّب معن���ى ج���اءين متباهي���ا
مل���ا ك�س���ا ُه اللف���ظ ب���ردا �ساحِ ���را
ح�ي�ن ت�آلَف���ا
ُ�سن�ي�ن
م���ا �أر َو َع احل
ِ
َ
ك ٌّل لِ�صاحِ ب ِه يظ ُّل م�ؤا ِزرا
فال�شاعر ال يرى �أف�ضلية للَّفظ على املعنى �أو العك�س� ،إ ّنه ينظر
ني يف ت�آلفهما ي�ؤازر الواح ُد منهما الآخر ،فهو من
كح�سن ِ
�إليهما ُ
ني بينهما .يف حني يرى �أمني الربيع �أف�ضلية املعنى ،يقول
املوفق َ
(الربيع� ،2009 ،ص :)104

َوتَ��� ُد املع���اين قا��ِص�ررِ ٌ �إم�ساكه���ا
َي�ر ِاع ُم َلفَّ��� ُق
� ْإن كا َن مو�ص���وف ال� رَ
يعط���ي اله���ذا َء ب�أح���رُ ٍف وك�أنه���ا
م�ست��ش�رق
نق����ش ُي���را ُد لِفهم��� ِه
ٌ
ِ

فال�شاعر املبدع يف نظر الربيع هو الذي مي�سك باملعاين
ويظهرها ،ولي�س َم ْن يهتم بالألفاظ دونها ،يف �إ�شارة منه �إىل �أن
بع�ض ال�شعراء يهتم بتزويق ال�شعر من حيث :املبالغة يف البديع
واجلنا�س وتعمد الألفاظ الغريبة ،دون النظر �إىل دالالت املعاين
و�إبداعها ،مما يخرج �شعره غري مفهوم ،فك�أنه كالنقو�ش التي حتتاج
�إىل م�ست�رشق لتو�ضيحها .ويقول را�شد عي�سى على طريقته الفل�سفية
(عي�سى� ،2008 ،ص:)8

الكلم���ات غ���زاالت تائه���ة
تبح���ث ع���ن م���اء �أو ع�ش���ب
ُ
ذئ���ب �آواه���ا
ال�شاع���ر
ٌ
ع�ش���ب املعن���ى
�أطعمه���ا
َ
الع���ذب!!
و�سقاه���ا دم��� ُه
ْ

فالكلمات موجودة م�ستعملة ،لكن املبدع من ي�ستطيع �أن
ني املعنى الذي يريده ،ويقول (عي�سى� ،ص:)10
ي�أتي بها ليب َ

حتى زهرة حج ِر ال�صوان لها
عطر
لكن ال ي�ستخرجه �إلاّ ال�شعراء
العطارون!!

ويف هذا ت�أكيد على �أهمية املعنى« ،فاملعاين و�إن كانت
كامنة يف ال�صدور ،ف�إ ّنها م�صورة فيها ،ومت�صلة بها ،وهي كاللآلئ
املنظومة يف �أ�صدافها» (الأخ�رض� ،2001 ،ص ،)21حتتاج �إىل
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ال�شاعر املبدع ال�ستخراجها .ولع ّل التوجه الفل�سفي هو الذي دعا
بال�شاعرين الربيع ورا�شد �إىل القول ال�سابق يف تف�ضيلهما للمعنى
على ح�ساب اللفظ ،ففي نظر الفال�سفة :اللفظ طبيعي ،ولهذا كان
عقليا
متغريا على الزمان� ،أما املعنى فهو ثابت على الزمان ،كونه ّ
(التوحيدي� ،1953 ،ص.)115
بينما كان لل�شاعر جميل علو�ش نظرته اللّغوية نحو تلك
الق�ضية ،فيقول من ق�صيدة (بني املعاين والألفاظ) (علو�ش،
:)1/543

عان ي���ا ق���و ُم �أم �ألفاظُ
ه���ل الق�صي ُد َم ٍ
جتادلت يف محُ الٍ تل���ك العقو ُل الغِ الظُ
ْ
مماهم ق���د �أثاروا �شواظُ
وطا َر يف ال ِ
أفق ّ
اللف���ظ يحم��� ُل معن���ى ُيرا ُد ي���ا ُوعاظ
فال�شاعر فيما �سبق يتعجب من تلك الق�ضية التي �شغلت
النقاد عقودا من ال�سنني ،ف� ّإن �أي لفظ يف نظره ال ب ّد �أن يحمل
معنى ،و�إال فكيف يكون الكالم مفهوما� .إن ال�شاعر جميل علو�ش
لغويا ،لذلك ف� ّإن نظرته �إىل اللّفظ واملعنى ال تبتعد
معروف بكونه ّ
عن نظرة اللغويني ،فالنحاة مل يهملوا املعاين ،بل �إن ترتيب الألفاظ
يف اجلمل قائم على املعنى ،وقد بحث اللغويون يف �شكل اجلملة يف
النحو ،ويف معاين اجلمل يف البالغة ،وهي عندهم متممة لبع�ضها
(عكا�شة� ،2010 ،ص .)16واحلقيقة �أن الكالم عن م�ضمون الإبداع
وك�أنه �شيء م�ستقل عن �شكله يعني �إخراج العمل الأدبي من ميدان
الفن (غرييه� ،1998 ،ص ،)49وهذا يعني �رضورة الربط بني اللفظ
واملعنى ،و�صعوبة القول بف�صلهما.
رابعا :قضية الوضوح والغموض
ومن الق�ضايا التي ناق�شها ال�شاعر الأردين يف �أ�شعاره ،ق�ضية
الغمو�ض والو�ضوح يف ال�شعر ،وهي من الق�ضايا التي تناولها النقد
العربي القدمي يف حديثه عن (اجلديد والقدمي) و(عمود ال�شعر)،
وتداخلت �أي�ضا مع احلديث عن (الطبع وال�صنعة) ،ال �سيما عندما
تعلّق الأمر ب�شعر البحرتي و�أبي متام وق�ضايا البديع ،فقد ُنظر ل�شعر
�أبي متام بريبة؛ لأ ّنه كان يعبث ب�صفة الو�ضوح (ع�صفور،1974 ،
�ص ،)241فقد كان �شعر �أبي متام ميثل ثورة على �سائد الإبداع يف
زمانه ،فكان من الطبيعي �أن يجد نفورا من املتلقي وهجوما من
بع�ض النقاد الذين ر�أوا ،فيه ،تعقيدا لل�صورة يف ا�ستعاراته ،و�إ�رسافا
يف ا�ستخدامه املح�سنات اللفظية (حاوي� ،صّ � ،)122أما يف النقد
احلديث فقد ر�أى بع�ض النقاد � ّأن الغمو�ض من جماليات الن�ص
احلرية للقارئ يف تف�سري الن�ص وفق فهمه
ال�شعري؛ لأ ّنه يعطي
ّ
(الغذامي� ،1985 ،ص ،)169وبذلك تتعدد القراءات له .ولل�شاعر
الأردين نظرة متنوعة نحو هذه الق�ضية ،يقول يو�سف العظم يف
احلر) (العظم� ،2006 ،ص:)337
حديثه عن (ال�شعر ّ

لكي ُيغرِقَ ال�شعراء �شعرهم بالرموز والأ�ساطري التي ال تفهم؟ حتى
�أ�صبح املتلقي كمن �أ�صابه ال�صمم من ذلك التعقيد .ويقول حيدر
حممود (حممود� ،2001 ،ص:)392

أجنح للرم ِز
�س� ُ
بالرغ ِم من �أنني ممعِ ٌن
يف الو�ضوح
و�أك َر ُه “�شع َر الغمو�ض”
لي�س َيف َه ُم ُه �أحد،
الذي َ
الهذيان.
والكال ُم الذي ي�شب ُه
ْ

ف�شعر الغمو�ض مذموم عند ال�شاعر ،وهو ي�شبه الهذيان،
فال يفهم� ،أما جلوء ال�شاعر للرمز فلغاية جمالية �أو نف�سية ،و�إن
كان مفهوم الغمو�ض عنده يتداخل مع مفهوم التعقيد ،فالغمو�ض
نوع من التعقيد ،لأن التعقيد َيعم ُد �إىل
ال يجب �أن ُيفهم على �أنه ٌ
التعمية ،والإغالق التام للفهم ،ومينع املتلقي من �إمكانية الت�أويل،
والت�ضليل بدعوى �أنه من ُ�سبل ال�شعرية ،وهو لي�س من احلداثة ،بل
نتيجة للتطفل على ال�شعر (املجايل� ،ص ،)184وهذا مما �أ�شار �إليه
�سميح �إ�سماعيل يف ق�صيدة (مو�ضة �شعر احلداثة) ،يقول (�إ�سماعيل،
� ،2014ص:)159

كث�ي�ر ُه
ال�شع���ر يف ه���ذا الزم���ان
ُ
�سمع���ت �ستن��� َد ُم
�سخ���فٌ و�أُومِ ��� ُن ل���و
َ
بال�ضب���اب وم���ا ب���ه
تلق���ا ُه يغ���رقً
ِ
يطي���ب وم���ا ِب��� ِه م���ا ُيف َه��� ُم
معن���ى
ُ
ويق���ا ُل بع��� ُد ب����أ ّن �سخف���ا مث���ل ذا
ه���و �صف���و ُة الأ�شع���ا ِر َو ْي��� َك و�أعظ��� ُم
فال�شاعر يرى �أن التعقيد ال�شعري �أ�صبح (مو�ضة) يف الأدب
العربي ،ف�صار ال�شعر ال ُيفهم للجوء ال�شعراء �إىل ال�ضبابية فيه ،وهو
بذلك ي�ضع اللوم على النقاد الذين يعدون مثل هذا ال�شعر �صفوة
الأ�شعار لل�شعر احلديث .ويقول جميل علو�ش (علو�ش:)1/291 ،

ك�ُب� النق��� ُد �أن يك���ون �أ�ساط�ي�ر
رُ َ
فخل���وا الت�ضلي���ل والتكذيب���ا
�آي���ة ال�شاع���ر البي���ان و�إال كان
�إنتاج���ه هجين���ا جليب���ا
الذهن دونه ،وال�شاعر علو�ش
رص
ُ
فال�شعر عنده ما ُيفهم وال َيق� ُ
حاله حال ال�شاعر يو�سف العظم ،فهما يف�ضالن ال�شعر القدمي ،ال �سيما
اجلاهلي منه ،الذي ر�أى النقاد فيه ميال �إىل الك�شف والو�ضوح؛ لأ ّنه
ال تكلف فيه (العطوي 1410 ،ه� ،ص ،)188وال �إغراق يف اخليال
وال�صور الذهنية ،كما �أن ال�شاعر ال ير�ضى بال�شعر الهجني امل�سلوب
للغرب ،الذي ع ّده �شعرا جليبا؛ لذلك كان ال�شاعر من راف�ضي التجديد
ال�شعري املت�أثر بالغرب ،ويف ذلك يقول (علو�ش:)2/493 ،

�أفــ���ذاذ ال�شعـــ��� ِر ي�ســـو� ُؤه��� ُم
هـــ���ذا التـــجدي��� ُد و�أهـلـــ���و ُه
هــ���ذا التجدي��� ُد وال �أدري م��� ْن
ال�شـــ���رق موال���و ُه
هــ��� ْم يف
ِ
الغـــ���رب وجريت���ه
خريجـــ���و
ِ
وملبـــــــــــــ���و ُه وجملّــــــ���و ُه

يحدثون���ك ع���ن ف����أ ٍر تهي��� ُم ب��� ِه
ؤ�س والند ُم
�شم�س ال�ضحى ق���د َبراها الب� ُ
ُ
�سبب
فغا����ص يف
ِ
الط�ي�ن ثعبا ٌن ب�ل�ا ٍ
َ
فه��� ْل تُرا ُه���م مل���ا قال���و ُه ق���د ف ِهموا
أدب
وق���د غ���دا ال�شع���رُ ال ذوقٌ وال � ٌ
أ�صاب ال���ورى مِ ��� ْن لَغ ِوهِ م �صمم
حتى � َ

كما انتقد ال�شاعر علو�ش فيما �سبق املنهج الأ�سطوري يف النقد،

احلر تعقيدا غري مربر ،فما الدافع
فال�شاعر يرى يف ال�شعر ّ
16
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قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني

وع ّده من الت�ضليل النقدي؛ لأن اتكاء ال�شاعر على الأ�سطورة يجعل
طال�سم غري مفهومة ،وهو بنظره حماكاة لل�شعر الغربي ،ال
ال�شعر
َ
روح لل�شعر العربي فيه ،وي�ؤيد املعنى ذات ُه ال�شاعر �صالح اجليتاوي،
يقول (اجليتاوي� ،ص:)15

���ت َمبن���ى ِّ
ال�شع��� ِر َ�ضعفً���ا
وم���ا قَر َز ْم ُ
م���ت ال���رُ�ؤى ٍل ُيق���الََ :ع��ص�ري
ل�س ُ
وطَ َ
َ
و ْ
إغري���ق رم��� ًزا
مل �أ�صط��� ْد مِ ��� َن ال
ِ
لِيحم���ل ُبع��� َد �إمي���اين و��ِس�ررِ ّ ي

فقد �أ�شار ال�شاعر �إىل توظيف الرموز الأ�سطورية ،التي يف
�أغلبها م�ستمدة من الأ�ساطري الإغريقية ،وهذا ما يرف�ضه اجليتاوي
يف ال�شعر ،فهو يرى �أن ا�ستخدام الرمز من قبل ال�شعراء ما هو �إال
متا�ش مع ما �أ�سماه ال�شاعر �سميح �إ�سماعيل (مو�ضة �شعر احلداثة)،
ٍ
ولِيقال عن م�ستخدمه� :شاعر ع�رصي.
واحلقيقة � ّأن توظيف الرموز الأ�سطورية فيه اختزال لفكرة
�أرادها ال�شاعر �أو �إ�سقاط للذات من وجهة نظرهْ � ،إن وظفه ب�صورة
فنية تتما�شى مع ر�ؤيته ،وق�صدية الن�ص الأدبي ،وال يكون من
فهم؛ لذلك فهي غري م�س�ؤولة
باب الغمو�ض �إال يف حال �أنها مل ُت ْ
عن الغمو�ض يف ال�شعر ،لكن اخلط�أ يف التناول غري النا�ضج لها
(املجايل� ،ص� ،)183أو لق�صور من قبل املتلقي .بينما كان لل�شاعر
�أمني الربيع نظرته اخلا�صة لق�ضية الغمو�ض يف ال�شعر ،يقول
(الربيع� ،ص:)15

احل�ب�ر عن���دي
ثب���وت
هالم���ي
ِ
ُ
ٌّ
وقطع���ي �أن���ا �شَ كِ���ي وف���اين
ٌّ
� ّإن فل�سفة ال�شاعر ال�صوفية هي التي جعلته يلج�أ للغمو�ض يف
�شعره؛ لذلك فهو يرنو لل�ضبابية والغبا�ش ،حني ال ينفع الو�ضوح،
يقول (الربيع� ،ص:)13

ع��� ّم
ال�ضب���اب فم���ا نف��� ٌع لوا�ضح���ةٍ
ُ
ك���وين غبا�شا فما يف الوق���تِ من َو َ�ضح
ولع ّل �شيئا من الت�أمل الفل�سفي والوجودي �رضوري بالن�سبة
ع�صي على
لل�شعر ،ب�رشط عدم الإكثار منه؛ كي ال يتحول ال�شعر �إىل
ّ
الإدراك والفهم (املنا�رصة� ،2002 ،ص.)267 - 266
ويف �إ�شارة من ال�شاعر الأردين �إىل الغمو�ض يف ق�صيدة النرث،
يقول م�صطفى القرنة (القرنة� ،ص:)37

ني من الق�صيدة
هل تهرب َ
ني �أن الطريق �إليها
وت َّدع َ
غارقٌ يف الغمو�ض
ح�سنا فعلتِ .

فالغمو�ض يف ق�صيدة النرث م�رشوع يتيح لل�شاعر الغو�ص
يف �شاعرية الن�ص ،ليعطي الق�صيدة احلرية يف التعبري ،مع ت�أكيد
االبتعاد عن التعقيد املذموم ،فالو�ضوح العقيم يو�صد الباب �أمام
ال�شاعر ،فال ميكنه من دخول احلالة ال�شعرية (املجايل� ،ص،)180
كما �أنه يجعل الن�ص متوقفا على القراءة اال�ستهالكية الأوىل ،ويف
ذلك موت للإبداع ،وانعدام للت�أويل الذي يعطي الن�ص روح التجدد.
ولل�شاعر حكمت النواي�سة نظرته للو�ضوح والغمو�ض يف
ال�شعر ،يقول (النواي�سة� ،ص:)9
17

وا�ض���ح ح��� ّد الغمو����ض وطل�سمي
�أن���ا
ٌ
� ْأن ال �أك���ون مطل�سم���ا بغمام���ي
�أن���ا وا�ض���ح ح��� ّد الغمو����ض تق���ودين
�شم����س املج���از وجوق���ة الأنغ���ا ِم

ويقول �أي�ضا (النواي�سة� ،ص:)32
الغمو�ض من الغمو�ض ،ورنة الت�شوي�ش يف �شوق
و�أظلُّ �أفرتع
َ
املجاز �إىل الو�ضوح� ،أ�سوقها زغبا �إىل �صخر اجلزيرة �ألف عام ،ما
ع�شب وما بكت ال�سهام.
منا ٌ
ولع ّل ال�شاعر يريد �أن ي�شري �إىل �أن للغمو�ض داللة فنية تزيد من
جمالية الن�ص ،بعيدا عن داللة التعقيد التي تنطوي حتت الغمو�ض
ّ
املبهم الذي ُيخرج الن�ص عن �شاعريته ،وقد ربط بني الو�ضوح
والغمو�ض ،مبينا �أن للمعنى داللة �إي�ضاح و�إيهام معا (القرطاجني،
� ،1986ص ،)172وحتى الب�ساطة يف ال�شعر ال تعني عدم الإبداع،
فقد يكون خلف الو�ضوح معان �أخرى ،غري ما يتبادر للذهن من
القراءة الأوىل ،كما �أ�شار ال�شاعر �إىل املجاز كعن�رص من عنا�رص
الغمو�ض ،وال َيخفى ما للمجاز من خروج عن ال�سائد يف اللغة،
وال�شاعر املبدع من ي�ستطيع �أن يجعل منه خادما للن�ص ال�شعري.
واحلقيقة �أن الغمو�ض ال ميكن �أن يفهم على �أ ّنه �صفة �سلبية
يف ال�شعر� ،أو �أنه �إخفاق من ال�شاعر يف الو�صول �إىل الو�ضوح ،بل
هو �رضورة فنية لل�شعر (املجايل� ،ص ،)182ف�إيجابية الغمو�ض يف
كونه يمُ كن القارئ من التحليق يف جو الن�ص ،فيعطيه ف�سحة من
الإبداع املقا َبل بتعدد القراءات.
�إذن ،فالغمو�ض عند ال�شاعر الأردين ،ق�ضية مثرية للجدل،
تتباين م�ستوياتها ح�سب ر�ؤية ال�شاعر اخلا�صة لها� ،أو بناء على
ثقافته ومنهجه ،والدالالت التي يوظفها ،وكذلك امل�ستوى الثقايف
للقارئ (املجايل� ،صّ � ،)183أما التعقيد امل�ؤدي �إىل �إغالق الفهم
بالكلية ،دون �إ�شارات لإمكانية الت�أويل ،فلي�س له �صلة بالإبداع،
دافعه التقليد �أو �ضعف ال�شاعرية ،مما يجعل فجوة يف التوا�صل مع
القارئ ،الذي له احلق يف ت�أويل الغمو�ض ال�شعري ،ب�رشط امتالك
الثقافة التي متكنه من ذلك ،ف�أحيانا يكون الق�صور من جانب
امللتقي يف عدم فهم الغمو�ضَ ،ف ُي ْن َع ُت الن�ص بالتعقيد والإبهام.
خامسا :قضية الشعر احلديث
ولع ّل احلديث عن الغمو�ض يف ال�شعر يقود �إىل احلديث عن
ق�ضية ال�شعر احلديث ،ف�أغلب ال�شعراء الأردنيني الذين انتقدوا �شعر
حرا �أم ق�صيدة نرث ،كان �سهم
احلداثة كما �أ�سموه� ،سواء �أكان �شعرا ّ
نقدهم موجها للغمو�ض الذي يحتويه� ،أو لِتخليه عن الوزن اخلليلي
أ�سا�س جتديدهم
�أو القافية ،يف حني ع ّد �شعراء التحديث ذلك النقد � َ
والتحرر من
ال�شعري ،فالغمو�ض له جماليته يف الن�ص ال�شعري،
ُ
احلرية يف التعبري و�إي�صال
الوزن اخلليلي والقافية يعطي ال�شاعر
ّ
احلر ،يقول �أحمد ح�سن
املعنى .ويف حديث ال�شاعر الأردين عن ال�شعر ّ
الق�ضاة (الق�ضاة:)217 - 215/ 1 ،

القري�ض َ �أ ِجبني
ألت
َ
وملا �س� ُ
مباذا تُق ِ ّي ُم هذا (ال�صبي)
ارت�ضيت ب ِه �صحب ًة
وكيف
َ
طوا َل عقودٍ �أَلمَ ْ
تغ�ضب
ِ
�سليم يقول
ف�أج َف َل مث َل
ٍ
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�أَمثلي ي�صاحِ ُب ذاك الغبي
عرب
فلي�س يعو ُد �إىل َي ٍ
َ
(ب�سام) وال (تغلبي)
ولي�س
ٍ
ويكذب ذاك الذي ي ّدعي
ُ
ب�شع ٍر (حديثٍ ) دخيل غبي
ف َل ْم َل َم من حولِه ِلفظ ًة
وج َّمع �شيئًا و ْ
مل يتعب
َ

احلر ح�سب نظر ال�شاعر الق�ضاة دخيل على ال�شعر
فال�شعر ّ
العربي ،و�إن ا�ستمر عقودا مرافقا له� ،إال �أ ّنه كاالبن غري ال�رشعي،
ال جذور له يف الرتاث العربي ،واتهم الق�ضاة كاتبيه بال�ضعف؛ لأن
كتابته ال حتتاج للجهد الذي كان يعانيه القدماء من ك ّد القرائح،
ومكابدة الأوزان والقوايف ،فيكفيه جتميع الألفاظِ دون تعب لِيقال
احلرة
�إنه �شعر .ولع ّل يف هذا النقد �شيئا من املغاالة ،ذلك � ّأن الأوزان ّ
ال تع ّد من مزايا ال�سهولة يف ال�شعر احلر ،بل هي من املزالق اخلطرة،
� ْإن مل ي�ستغلها ال�شاعر بن�ضج فني ،حتى ال يدفع ق�صيدته �إىل االبتذال
وعامية اللني (املالئكة� ،1967 ،ص .)28وعلى ذات امل�سار ينظم
ال�شاعر يو�سف العظم نقده لل�شعر احلر ،يقول (العظم� ،ص:)336

ي���ا �سيدي ه���ل �أت���ا َك اليو َم م���ن خ ٍرب
القري����ض اع�ت�را ُه احل���ز ُن والأ ُ
مل
�أ ّن
َ
و�أنّه���م با�س���م ف��� ِّن ال�شع ِر ق���د م�سخوا
القري����ض ومِ ��� ْن �أعالمِ ��� ِه نقم���وا
روح
ِ
َ
ن
���
لن���ا
زج���ى
ي
ر
ف�ص���ا
غ�ي�ر قافيةٍ
مِ ْ
ِ
َ ُ
وب���ات لَغ���وا م��� َن الأق���والِ �شعره��� ُم
َ
تظ��� ُّل ت�سم ُع���ه ُ م��� ْن غ�ي�ر م���ا �أث��� ٍر
القل���ب والوج���دا َن  ،وي َل ُه��� ُم
يح���ر ُك
َ
و� ْإن ق��� َر�أت له���م �شع���را ف�ل�ا خُ ل��� ٌق
ح����س وال قِي��� ُم
وال َجم���ا ٌل وال
ٌّ
لقد حتدث ال�شاعر بل�سان ال�شعر العربي ،ناقال ما اعرتاه من
فن ال�شعر ال روح فيهّ � ،إن مثل هذا ال�شعر
احلزن والأمل ،وكيف �أ�صبح ّ
يف نظره ال ميتلك الوظيفة اجلمالية التي ت�ؤديها القافية والوزن؛
يحرك القلب والوجدان ،فال�شاعر يريد
لذلك جتده بال ّ
ح�س �أو جمال ّ
من ال�شعر �أن ي�شكل لذة �سماعية لدى املتلقي ،وجر�سا مو�سيقيا عند
تلقيه ،وذلك ال يكون �إال من خالل الوزن والقافية ،حتى ال ي�صري
ال�شعر جمرد كالم كالنرث يخاطب العقل ال الوجدان.
بينما كان لل�شاعر حممد نوفل الع ّزة نظرة مغايرة ملن �سبقوه،
ال�شاعر
فهو يرى �أن ال�شعر احلر ميتلك م�ساحة من التعبري ،تمُ َ كِن
َ
من �إبراز ُ�صو ِره الفنية ،و�إمتام املعنى املراد دون �أن يبقى مقيدا
ورو ِّيها ،يقول (العزة،2003 ،
ب�أوزان ال�شطرين� ،أو مرتبطا بالقافية َ
�ص:)95

الأ�ضالع
بني ال�شطرين.

فال�شاعر يرى � ّأن جتربة (ال�شاعر املعا�رص) ،تختلف عن جتربة
(ال�شاعر القدمي) ،وبالتايل �ستختلف الر�ؤى ،فكان من ال�رضوري
�أن َيفر�ض هذا االختالف �شعرا جديدا ،و�أمام هذه الر�ؤى املليئة
حرية التعبري ،وال�شكل ال ب ّد
بال ّدالالت� ،أ�صبح ال�شكل اخلليلي يح ّد من ّ
�أن يكون تابعا للم�ضمون (�أبو �سيف� ،2005 ،ص.)116
احلر -كونه ظاهرة جتديدية يف ال�شعر
وقريبا من ال�شعر ّ
العربي  -جاءت (ق�صيدة النرث) ،التي مل ت�شهد ال�ساحة الأدبية يف
الع�رص احلديث جدال نقديا كالذي دار حولها ،ب�صفتها �شكال من
التمرد على ال�شعر التقليدي الذي يرى ُم َن ِّظروها �أنه ا�ستنفد �أغرا�ضه
(�أدوني�س� ،1985 ،ص ،)9فلم يعد مواكبا لر�ؤية ال�شاعر اجلديدة،
�أو قادرا على التعبري عن امل�ضمون ال�شعري احلديث ،ففي ال�شاعر
ك�شف تتجاوز الأ�شكال امل�ؤ�سِّ َ�سة (�أدوني�س� ،1985 ،ص،)16
طاقة ٍ
وق�صيدة النرث “رغبة تهدف �إىل فعالية التحري�ض الثوري لالنقالب
املتجدد يف الواقع” (جابر� ،1991 ،ص.)80
ويرى عز الدين منا�رصة �أن مفهوم (ق�صيدة النرث) ،هو الأكرث
�شيوعا يف النقد املعا�رص على النمط الكتابي ال�شبيه بال�شعر والنرث
معا ،وقد جمع منا�رصة ما يقارب خم�سة وع�رشين م�صطلحا لهذا
النمط منذ �أول كتابة له على يد �أمني الريحاين ولغاية بدايات القرن
الواحد والع�رشين ،ذكر منها :ال�شعر املنثور ،والنرث الفني ،والنرث
املركز ،والن�ص املفتوح ،والنرث ال�شعري� ... ،إلخ� ،أما م�صطلح (ق�صيدة
النرث) فهو الأكرث �شيوعا وو�ضوحا وا�ستعماال يف الن�صف الثاين من
القرن الع�رشين (املنا�رصة� ،ص.)6
لقد تنوعت املفاهيم حول ق�صيدة النرث ،لكنها اتفقت على
النمط ال�شكلي اجلامع بني النرث وال�شعر ،ب�أخذه خ�صائ�ص جزئية
كلية منهما ،تكمن يف ا�ستخدام النرث لغايات �شعرية (�أدوني�س،
ال ّ
� ،1959ص ،)288تعتمد الإيجاز والكثافة ،وتبعد عن الإ�سهابات
التف�سريية (برنار� ،1998 ،ص ،)36وتختلف عن ال�شعر باعتمادها
الإيقاعات اللّغوية ،بعيدا عن �إيقاعات الوزن والقافية (برنار،
�ص ،)178وهي رغم حريتها الظاهرية ،ت�شكل كلاّ وعاملا منغلقا
بحيث ال تفقد �صفتها كق�صيدة (برنار� ،ص.)178
ولل�شاعر الأردين نظرة مبتكرة يف م�سرية اجلدل النقدي القائم
حول (ق�صيدة النرث)َ ،ب َّينها من خالل نقده ال�شعري لتلك الق�ضية،
يقول �إبراهيم اخلطيب من ق�صيدة (نق�ش بالكلمات على قرب �شوقي)
(اخلطيب� ،1984 ،ص:)18 - 17

زب��� ٌد �شعرن���ا وزي���فٌ لفان���ا
�شحي���ح
في����ض
كَ�ث�رَ ال�شع���رُ وه���و
ٌ
ُ
كن���ت تقب��� ُل �شع���را
ل�س���ت �أدري � ْإن
َ
ُ
الو�ض���وح
�ض���اع
ح�ي�ن
ن
ال���وز
فاتَ��� ُه
ُ
ُ
� ُّأي �شع���ر والن�ث�رُ �ص���ا َر ق�صي���دا
القبي���ح
ح�ي�ن غط���ى عل���ى اجلمي��� ِل
َ
ُ
أغم����ض عين���ي
وغمو����ض ال���كالم �
َ
ُ
و�رصي���ح
وا�ض���ح
أع���ذب الق���ول
�
ُ
ٌ
ُ
لي����س �شع���را فع���ذرا
ِ�س���خ
ذل���ك امل ُ
َ
أ�ستمي���ح
ي���ا �أم�ي�ر الق�صي���د ه���ل �
ُ
ي���ا �أم�ي�ر الق�صي���د م���ن منق��� ُذ القو َم

يا �شاعر
أوزان
ما �أ�شقى �أن تُ�صل ََب بال ِ
ألوان مع الت�شبيه
على
خ�شب ال ِ
ِ
روي يف قافيةٍ �صماء
وعلى �شفراتِ ٍّ
َحرون
مالمح �صورة
ني
�أو تتجم َد يف الع ِ
ُ
تخفي يف غِ م ِد يراع ح ّد املعنى
�أو
َ
�أو تكبو كاخلي ِل على �أقوا�س حنايا
18

أ.محمد عواد خريسات
أ.د .جهاد شاهر اجملالي

قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني

ف�أي��� َن

النب���ي
ُّ

�أي���ن

امل�سي���ح
ُ

فال�شاعر من خالل نظمه ال�سابق يرف�ض ب�ش ّدة ق�صيدة النرث،
متهما �إياها بالغمو�ض وبكونها م�سخا �شعريا ،فال يقبل ذوقه �أن
ُيقال عن النرث �شعرا ،ورغم � ّأن ال�شاعر من كُ ّتاب ال�شعر احلر� ،إال �أنه
يرف�ض هذا التجديد الذي جرد ال�شعر من �أهم �صفة فيه� ،أال وهي
ذهب ال�شاعر للت�سا�ؤل عن امل َُخلِّ�ص الذي �سينقذ ال�شعر
الوزن ،لذلك َ
العربي من هذا االنحطاط اجلديد .ويقول زيدان عبا�س (عبا�س،
� ،2001ص:)119 - 118

الن�ث�ر �أ�س َموه���ا عالني���ة
ق�صي���د ُة
ِ
ن�ث�را ود�س���وا ق�صي���دا يف العناوي��� ِن
ي�أب���ى الق�صي��� ُد �إذا �صح���ت روايتُ��� ُه
� ْأن يقب���ل الن�ث�رَ �ضيف���ا يف الدواوي��� ِن
فال�شع���رُ بح��� ٌر ل���ه وز ٌن وقافي��� ٌة
م���وزون
والن�ث�رُ يبق���ى كالم���ا غ�ي�ر
ِ
مو�ض���ع الأ�شع���ار مهزل���ة
والن�ث�رُ يف
ِ
كالع���و ِر تو�ض��� ُع عمدا مو�ض���ع العني

ف�ضل �إال ف�ضل الوزن ،ولي�س بف�ضل عندي مع التق�صري» (القريواين،
.)1/116 ،1981
ويرى ال�شاعر �صالح اجليتاوي �أن ت�سمية (ق�صيدة النرث) افرتاء
وتدلي�س ممن يريدون النيل من ال�شعر العربي ،يقول (اجليتاوي،
ٌ
�ص:)16

تدلي����س
�أذو ُد ال�شع���ر ع���ن
ِ
�سع���وا بال ُبه���تِ وائتم���روا
وح�رشج���ةٍ
بهذرم���ةٍ
و�أ�سموه���ا اف�ت�را ًء (�شع��� َر

ره���طٍ
مبك��� ِر
ولغ��� ٍو
ن�ث�ر)
ِ

يتوان كُ ّتاب ق�صيدة النرث عن �إعالن
ويف اجلانب الآخر ،مل
َ
يرون �أن لها
ثورة التجديد ،والدفاع عن ق�صيدتهم احلداثية ،فهم
َ
القدرة على التعبري والغو�ص يف عمق الن�ص ال�شعري خارج تقاليد
الق�صيدة العمودية ،كما �أنها تع ّد تطورا لل�شعرية العربية ال انف�صاال
عنها .يقول عز الدين منا�رصة (منا�رصة� ،1994 ،ص:)709

ويرى ال�شاعر زيدان �أن ق�صيدة النرث لي�س فيها من ال�شعر �إال
العناوين ،وذهب ال�شاعر �إىل بيان الفرق بني ال�شعر والنرث ،للداللة
متت لل�شعر ب�صلة ،فال�شعر وزن وقافية ،والنرث كالم غري
على �أنها ال ُّ
ي�صح اجلمع بينهما! ويقول (عبا�س:)119 - 118 ،
موزون ،فكيف
ّ

ج���ا�ؤوا ب�أ�شعاره���م ن�ث�را فغ��� ّن له���م
الثعاب�ي�ن
ر� ٌأي ك�أ ّن ب���ه �س��� ًّم
ِ
ر� ٌأي ي���رى الن�ث�ر يف الق���ر�آن ملحم���ة
الدواوين
كم���ا ي���رى الن�ث�ر �شع���را يف
ِ
م��ص�ر ع���ن ثعالبها)
(نام���ت نواط�ي�ر
ٍ
م���وزون
غ�ي�ر
ب�شع���ر
وق���د ب�شم��� َن
ِ
من�س���وب لقائ ِل ِه
فالعج���زُ يف ال�شع��� ِر
ٌ
املوازين
ولي����س يف ال�شع���ر عج���زٌ يف
ِ
هادم�ي�ن بي���وت ال�شع���ر ويحك��� ُم
ي���ا
َ
ّت�راث ل��� ُه قد�س ّي��� ٌة الد ّي��� ِن
�إ ّن ال� رّ

وي�ؤكد ال�شاعر رف�ضه �أن ُيقال عن النرث �شعرا؛ ل ّأن ال�شعر
العربي الذي �ساير ح�ضارة الأمة منذ ن�ش�أتها ما زال قادرا على
التعبري عن ق�ضاياها ب�شكله التقليدي املعروف ،وحج ُة القائلني
بعدم مواكبته للتطورات اجلديدة؛ نتيجة ل�ضعفهم ال�شعري ،فالعجز
فيهم ولي�س يف �أوزان اخلليل ،وي�ؤكد ال�شاعر �أي�ضا على قد�سية ال�شعر،
فهو من الرتاث ب�أوزانه التقليدية ،وال يحق لأي كان امل�سا�س بهذه
القد�سية� ،إذن ،فامل�س�ألة عند ال�شاعر لي�ست متعلقة ب�إبداعية ق�صيدة
النرث ،بقدر ما هي متعلقة بر�سوخ ال�شعر العربي التقليدي برتاث
الأمة املقد�س (ملوك� ،2008 ،ص .)73وال�شاعر و�إن كان منحازا
للوزن والقافية يف حتديد مفهومه لل�شعر ونقده لق�صيدة النرث� ،إال
احل�س وال�شعور؛ الكتمال الإبداع ال�شعري ،فال ُيكتفى
�أنه ي�ؤكد �أهمية ّ
بال�شكل اخلارجي لِيقال عن الكالم املوزون املقفى �شعرا ،يقول
(عبا�س� ،ص:)121

م���ا ك ّل من ق���ال �شع���را �ص���ار نابغة
�أو ك ّل �شع���ر مقف���ى ب���ات ُير�ضين���ي

يقرتب ال�شاعر بنقده من قول ابن ر�شيق« :لي�س له
وبذلك
ُ
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ناح ٌل ق�صبي
َ
مازج خببي :فاعل ْن فعِ لُ ْن ..وفعولن
ٌ
�س�أح�رشها
يف املحيط الذي ط َّوق الدائرة
�شئت �أن �أ َّت ِب َع اخليط واخلطّ يف
ث َّم لو ُ
رحلة القافلة
يع�ض نواجذَه ندما �أيها
لوجدت اخلليل
ّ
ُ
ال�شعراء
تعالوا معا نك�رسُ الدائرة.

فها هو ال�شاعر املنا�رصة ،وهو من الكاتبني لق�صيدة النرث،
يدعو وب�شكل �رصيح �إىل التجديد ال�شعري الذي قد يتعدى دائرة
الوزن التقليدي يف ال�شعر العربي ،فوقوف الإبداع عند حاجز ال�شكل
اخلارجي للق�صيدة �أو قيد الوزن والقافية ،يعد انح�سارا لتو�سع
ال�شعرية العربية التي يدافع عنها ال�شاعر ،و�سكينا يقتل تدفق
الإبداع ،لذلك جنده دائم البحث عن اجلوهر واملعنى مهما كان
ال�شكل اخلارجي الذي يرت�ضيه لإبداعه ،يقول (املنا�رصة،1994 ،
�ص:)458 - 457

لهم نطوع الأحجار
لهم الوزن يخت ّل والقافية العقوق ...
لب الثمار ن َويات النوى.
ِل َيكُن اجلوهرّ ،

فال�شاعر يرى �أن الإبداع احلقيقي ال يكون من خالل التزام
الوزن والقافية� ،أو ال�سري على منط الإبداع القدمي ملجرد م�سايرته
وتقليده ،لذلك كان ال بد من العمل لإنتاج فن جديد يعرب عن دواخل
ال�شاعر ونظرته جتاه واقعه املتطور ،وال يت�أتى ذلك �إال من خالل
اللغة ال�شعرية التي قد تكون بوزن �أو دونه.
ولعل هذا ما دفع ببع�ض ال�شعراء املجددين من �شعراء ق�صيدة
العامية والأجنبية يف �أ�شعارهم
النرث �إىل ا�ستخدام بع�ض الألفاظ
ّ
(�أبو لنب� ،2006 ،ص“ ،)127فا�ستخدمت اللغة ال بو�صفها لغة
النحاة والقوامي�س ،و�إمنا بو�صفها �أداة قابلة للتطور” (�أبو لنب،
�ص ،)14و�إي�صال املعنى ،ور�أى �شعراء (ق�صيدة النرث) �أن عليهم �أن
يبتعدوا عن ك ّل ما يعيق املعنى عن االنطالق والتحليق.
ومن ال�شعراء الأردنيني من نظر �إىل ق�صيدة النرث ب�صفتها
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الإبداعية بعيدا عن ال�شكل ،مطالبا �أن ُيف�سح املجال لها لت�أخذ حقها،
تاركا املجال للقارئ ليحكم عليها ،ويف ذلك يقول خالد فوزي من
ق�صيدة (حقيقة ال�شعر) (عبدة� ،2012 ،ص:)244 - 240

ْ
خ�ت�ر ال�شع���رُ �ش���كال يف م�صاد َفةٍ
مل َي ِ
احل����س والعقال
فالوح���ي �أله��� َم في��� ِه
َّ
ُ
�صن���وف ب��� َد ْت قَتل���ى مبو ِلدِها
وك���م
ٍ
فال�سخ���فُ م���ذ ُو ِل َد ْت ق���د �شاءها قتلى
ُّ
و
ب�ل�ا
ر
�شع���
و ُر ّب
زن وقافي���ةٍ
َ ٍ
ٍ
لك��� َّن �إبداع���ه ق���د فاخ��� َر الأ�ص�ل�ا
�شع���رُ احلداثَ���ة وافان���ا بلهفَت��� ِه
�ضيف���ا وباجل��� ِّم م���ن �إكرامن���ا �أوىل
�أو �إنّ��� ُه الطف��� ُل نه���وا ُه ونرح ُم��� ُه
وم���ا لن���ا �أب���دا �أن نظل��� َم الطف�ل�ا
فر�صت��� ُه
م���ا
��ض�ر ل���و �أنن���ا نعطي��� ِه َ
َّ
مل���ا ا�ستح���ا َل �سخ ّي���ا يغ���دقُ الب���ذال
ولع ّل ال�شاعر ي�شري فيما �سبق من نظم �إىل التطور امل�ستمر
احل�س والعقل ،ال امل�صادفة
يف �شكل الق�صيدة العربية الذي يفر�ضه
ّ
والتقليد ،فكان �أن ظهرت املو�شحات واملخم�سات وال�شعر املر�سل
وال�شاعر ال ُيريد لهذا ال�شكل
وال�شعر احلر ،و�صوال �إىل ق�صيدة النرث،
ُ
ال�شعري الو�أد َ،حاله حال ال�شعر املر�سل الذي القى هجوما نقديا
يرون يف القافية �س ّدا
جعله ميوت يف مهده ،ول ّأن من نظموه كانوا
َ
منيعا دون عواطفهم ،ا ُّت ِهموا بالق�صور وال�ضعف ،والتقليد الأعمى
للغرب (التوجني� ،1999 ،ص.)563
سادسا :عالقة الشعر بالنقد والذوق
�إن العالقة بني املبدع والناقد ،ال بد �أن ينظر �إليها ب�صفتها
تكامال للعملية الإبداعية ،فالنقد املُبدِع يوازي يف جمالياته جمالية
الن�ص املن َت َقد� ،إال �أننا جند ،يف بع�ض الأحيان ،نقدا من ال�شعراء
لناقديهم ،وجانبا من عدم الر�ضا لآرائهم ،متهمني �إياهم بال�سطحية
وعدم القدرة للنفاذ �إىل كُ ْن ِه م�ضمون �أ�شعارهم ،لذلك فعلى الناقد �أن
يكون مو�ضوعيا يف نقده ،غري منحاز لفكر م�سبق� ،أو �سلطة م�سرية؛
كي يخرج نقده وفق �أ�صول منهجية ،يرت�ضيها املبدعون .وقد حتدث
ال�شاعر الأردين عن �أهمية النقد ومو�ضوعيته .يقول �إبراهيم اخلطيب
من ق�صيدة (هم�سة يف �أُذن ناقد) (اخلطيب� ،1984 ،ص:)22 - 21

لي�س محَ َ
�ض �صدفةٍ
هذا الق�صي ُد َ
يا �شاهرا على الق�صيد �سيف ْه
هذا القَ�صي ُد نَب�ض ٌة وحرقة
و َب�سمة و َدمع ٌة ولَه َف ْه
�أدخِ ل ُه يف ِد َما َك وا�ست َِ�ضف ُهْ
ال�صد ِر ُك َّل َد ّف ْه
ْ
وافتح ل ُه يف َ
ك ْم ناق ٍد ي�سمو مبا يقول ُه
وعنف ْه
َتقْب ُل من ُه بط�شَ ُه ُ
وناق ٍد ُيلقي علي َك طل�سما
ال ت�ستطي ُع فهم ُه و�صرَ ْف ْه
وناقد َيو ُّد م ْن يو ُّد ُه
ُمداعِ با ُمر ِّبتا بخِ ف ْه
وناقد ُي�ص ِد ُر ُحكما جاهزا

يك�شفُ في ِه ِك ْذ َب ُه وزي َف ْه
يا �شاعِ ري النق ُد �صا َر �صفقَة
والبع�ض �صار طرفه
مك�شو َف ًة
ُ

فال�شاعر يريد من الناقد �أن ميتلك الأدوات التي متكنه من
النقد ،ولأن ال�شعر زفرات من روح ال�شاعر ،فعلى الناقد �أن ي�شعر بها
قبل �أن يبني حكمه النقدي ،وعليه �أن ين�سى �شخ�صيته و�أن يحيا يف
مبلغ �شعوره (مبارك،2012 ،
�شخ�صية ال�شاعر الذي يدر�سه لِريى َ
�ص ،)30والناقد الذي ُيق َبلُ حكمه هو الناقد املو�ضوعي ،املتمكن
من �أدواته النقدية ،واملالك للموهبة والفطرة يف ذلكّ � ،أما النقد
القائم على املحاباة والأحكام اجلاهزة� ،أو القائم على الغمو�ض
كليا،
والتعقيد الذي ال ُيفهم؛ بغية �إظهار ثقافة الناقد ،فهو مرفو�ض ّ
وهذا مما دفع خالد فوزي عبده �إىل القول من ق�صيدة (مع ال�شعر
والنقد) (عبدة� ،ص:)252

ح�ي�ن يو�ص���ي مبعنى
ُيع�شَ ��� ُق النق��� ُد
َ
البي���ان تمَ َ�ش���ى
�أو بلف���ظٍ م���ع
ِ
�أو �إذا م���ا �أب���ا َن روع��� َة �شع��� ٍر
��س�ر ُه وفا����ض و�أف�ش���ى
وج�ل�ا
َّ
ُر ّب �شع��� ٍر بزي���فِ نق��� ٍد ت���راءى
ُمب��ِص�ررِ ا وه���و يف احلقيق���ة �أع�ش���ى
ولَك��� ْم غ�ي�ره عميق���ا ولك���ن
الح َ�ضح�ل�ا بالنق��� ِد مِ ين���ا وغُ �ش���ا
َ

فالنقد عند ال�شاعر ،هو الباحث عن فنيات الن�ص ليظهرها؛
كي يتمايز ال�سمني من الغث يف الإبداع ،لأن كثريا من النقاد قد يعمد
�إىل متجيد ال�شعر ال�سخيف لغاية �شخ�صية �أو �أيدويولوجيا فكرية ،وقد
�أ�شار ابن قتيبة �إىل مثل هذا النقد يف حديثه عن القدمي واجلديد،
يقول« :ف�إين ر�أيت من علمائنا من ي�ستجيد ال�شعر ال�سخيف لتقدم
قائله ... ،ويرذل ال�شعر الر�صني ،وال عيب فيه �إال �أنه قيل يف زمانه»
(ابن قتيبة.)1/427 ،1982 ،
بينما كان لل�شاعرة ثريا ملح�س نظرة خمتلفة للنقد والنقاد،
فهي تطلب من النقاد �أن ينفلتوا من النقد و يتوجهوا لكتابة ال�شعر،
فهم �شعراء قبل �أن يكونوا نقادا ،تقول (ملح�س� ،2006 ،ص:)9

حذا ِر �أيها النقاد
� ْأن ت�رشّحوا ال�شعر
باملب�ضع الطبيب
كما ُي�شرَ ِّ ُح
ِ
فانفلتوا من ُه .واكتبوا ال�شع َر اكتبوه
ف�أنتم �شعراء قبل ذلك
واتركوا ال�شعراء وحدهم
وحدهم
واتركوا القُرا َء
ُ
يكتبوا �أو يقر�أوا �أو ي�صمتوا.

وال�شاعرة حني تدعو لفكرتها ال�سابقة ،ف� ّإن دعوتها لي�ست
من باب اال�ستخفاف بالنقاد� ،أو جتاوز مكانتهم الإبداعية� ،إمنا مر ّد
ذلك �إىل طبيعة ال�شعر كجن�س �أدبي له ال�سيادة ،و�إىل طبيعة ال�شاعر
الذي ي�شعر مبا ال ي�شعر به غريه (النعيمي� ،2012 ،ص ،)133داعية
�أن ُيرتك الأمر للمتلقي ،فهو الوحيد الذي له حق احلكم على الن�ص
الأدبي� .إ�شارة منها �إىل �أهميته يف العملية الإبداعية ،وعليه فال يوجد
ن�ص ال ي�ستدعي قارئا� ،إال �أن هذا القارئ يجب �أن ميتلك ما ي�ؤهله
لت�أويل الن�ص وبيان دالالته ،ويعتمد ذلك على الثقافة واخلربة
20

أ.محمد عواد خريسات
أ.د .جهاد شاهر اجملالي

قراءة في النقد الشعري عند الشاعر األردني

والذوق النقدي ،ومثل هذا الذوق الأدبي الذي اجتمعت فيه “الدربة
والطبع” هو الذوق املن�شود� ،أو ذوق ذوي الب�رص بال�شعر ،الذي ُيعد
احل�سي
املرجع النهائي لكل نقد ،بعد �أن يت�شكل من ت�ضافر الوعي ّ
واجلمعي (املجايل� ،ص� .)309أما ما يخ�ص املتلقي وق�ضية التذوق
الأدبي عند ال�شاعر الأردين ،فيقول �أمني الربيع (الربيع� ،ص:)104

والقاف���زون ع���ن ال�شع���ور ي�شد ُه���م
ه��� َذ ُر املري����ض وم���ا يق���و ُل الأحم��� ُق
�صف�ص���ف
ق���اع
��س�راب
ي�ستمط���رون
ٍ
َ
ٍ
والرك���ب يطف���و يف
اب ويغ���رقُ
ال��س�ر ِ
َّ
ُ

�إذن فال�شاعر �أ�صبح يعاين من تدين الذوق العام لتلقي ال�شعر
العربي ،وميل العامة �إىل ال�شعر الوا�ضح البعيد عن عمق الدالالت
ودقة املعاين ،ف�صار يطربهم ال�شعر البعيد عن ال�شعور ،الذي �أ�شبه
بال�رساب فال قيمة له ،ولعل يف ذلك �إ�شارة �إىل حتول ال�شعر �إىل �أدب
للخا�صة ،بعد �أن �شهدت املجتمعات الكثري من التحوالت االجتماعية
والثقافية الكربى .ويقول �سميح �إ�سماعيل من ق�صيدة (انحطاط
الأذواق) (�إ�سماعيل� ،ص:)166 - 165

القري����ض به���ا َء ُه
ال غَ ���ر َو �أن فق��� َد
ُ
ُيلق���ى ف�ل�ا مت�أثِ��� ٌر �أو ُمك��� ِر ُم
الزم���ان َمها َب���ة
مل تل��� َق يف ه���ذا
ِ
أم����س ب���ل ه���و ُمع َد ُم
لل�شع��� ِر مث��� َل ال ِ
ك���م كا َن يرف��� ُع �أو يح���طّ مكان���ة
وه���و ال���ذي لل�سي���فِ حق���ا ت���و�أ ُم
عجب���ا ي����ؤو ُل وق���د خَ ب���ت �أ�ض���وا�ؤه
ويعم��� ُه لي��� ُل الفت���و ِر ويه��� َر ُم
ويف ذلك �إ�شارة �إىل � ّأن دور املتلقي مهم يف العملية الإبداعية،
بل هو املق�صود منها و�سيد من �ساداتها ،لذلك وجب عليه �أن يكون
على قدر من الثقافة ،لي�ستوعب اخلطاب ال�شعري املوجه له ،ويجب
�أن يكون �شعوره موازيا ل�شعور الكاتب يف تلقي الإبداع� ،إال �أن ما
يعاين منه ال�شاعر يف هذا الع�رص هو تدين ذوق املتلقي ،وعدم ت�أثره
خابي الأ�ضواء ،معدوم
بال�شعر ،حتى �أ�صبح ال�شعر فاقدا ملكانته،
َ
املهابة.
ويف نهاية املطاف ،ف�إن ما يجدر ذكره من احلديث حول النقد
ال�شعري يف ال�شعر الأردين� ،أن ال�شاعر الأردين بنقده ال�شعري كان
بعيدا ،بع�ض ال�شيء ،عن املو�ضوعية النقدية� ،إذ يظهر يف �شعره غلبة
االنفعال وال�شعور الذاتي ،ولعل غاية ال�شاعر من نقده يف الأغلب،
ال �سيما ذلك املنظوم �شعرا ،لي�ست كغاية الناقد ،فهو يريد به ت�أكيد
وعيه بنف�سه ،وت�أكيد وعي املتلقي به ،وفق ما ت�شكّله له ر�ؤيته
الذاتية ،لذلك ف� ّإن ال�شاعر بنقده ال�شعري مل ُيق ّد ْم ما ميكن �أن يعد
ّ
نظرية نقدية متما�سكة (املجايل� ،2008 ،ص.)52
�ضم نقده ال�شعري �إىل دواوينه ،مل يكن
وال�شاعر الأردين حني ّ
يبتغي �أن ي�ؤدي بذلك دور الناقد فقط ،بل كانت نظرته �إليه بو�صفه
�شعرا �أوال ،ثم نقدا ثانيا ،فجاءت �صياغته ب�أ�سلوب �أدبي ،م�ستخدما
له ال�صور الفنية واخليال ،وجاعال �إياه بقالب جمايل من اللُّغة
والأ�سلوب ،لي�ؤكد بذلك �أنه �شاعر �أوال وقبل كل �شيء.

اخلامتة:
لقد تناولت هذه الدرا�سة اخلطاب النقدي يف ال�شعر الأردين،
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مركزة على امل�ستوى الفني والنقد ال�شعري لدى ال�شاعر الأردين،
ومبحرة يف قراءات نقدية متنوعة لل�شاعر الأردين �ضمنها �شعرا
لدواوينه ،فكان من مالمح هذه الدرا�سة �أن ركزت ال�ضوء على
مالحظة وجهي الإبداع يف اجلملة ال�شعرية الواحدة ،التي جمع فيها
ال�شاعر بني �شخ�صيتي املبدع والناقد ،يف نف�س واحد ،وبذلك يكون
قد اخت�رص القراءة على القارئ مرتني ،ويظهر ذلك :من خالل تناوله
لأغلب الق�ضايا النقدية التي كانت تدور على م�شهد الإبداع العربي
يف زمانه .ومن خالل منهجية هذه الدرا�سة ميكن الإ�شارة �إىل �أهم
النتائج التي تو�صلت لها:
1.1لوحظ �أن ال�شاعر الأردين مل يكن ملما بجوانب الق�ضية
النقدية التي ناق�شها يف �شعره ،لذلك ال ميكن �أن نعد هذا ال�شعر من
باب املنهجية النقدية ،بقدر ما هو �آراء فنية تعك�س الر�ؤية الذاتية
لل�شاعر.
2.2تناول ال�شاعر الأردين نقده ال�شعري بعيدا عن املو�ضوعية
النقدية  -يف �أغلب نقده  -وذلك كونه ينقل ر�ؤيته ال�شعرية املو�سومة
بالذاتية ،فكان ُيلحظ �أثر العاطفة وامل�شاعر يف خطابه الفني ،كما
ُيلحظ التحامل ال�شديد من بع�ض ال�شعراء حول بع�ض الق�ضايا ،ال
�سيما ما يتعلق منها مبوا�ضيع احلداثة والتجديد.
3.3تنوعت الق�ضايا النقدية التي عاجلها ال�شاعر الأردين يف
�شعره ،ومن هذه الق�ضايا :اللفظ واملعنى ،والو�ضوح والغمو�ض،
والتعقيد ال�شعري ،واملوهبة والإلهام ،وال�شعر احلر ،وق�صيدة النرث،
وغريها ،وال يخفى �أن بع�ض هذه الق�ضايا قد جتاوزها النقد الأدبي،
�إال �أن الدرا�سة قد تناولتها ك�إ�شارة �إىل النقد ال�شعري لدى ال�شاعر
الأردين.
ويو�صي الباحث الدار�سني بالآتي:
1.1دعوة الباحثني الأردنيني �إىل توجيه �أقالمهم لدرا�سة
الأدب الأردين ،فهو بحر زاخر بالفنيات والإبداع� ،شعرا كان �أم نرثا،
فقد لوحظ �أن �أكرث الدرا�سات الأردنية ل�شعراء م�شهورين من غري
الأردنيني ،ولع َّل ذلك لغاية القبول على ال�ساحة العربية ،وال�س�ؤال
�إىل متى يبقى ال�شاعر الأردين مظلوما �إعالميا؟ ال �سيما و�أن الأدب
الأردين ما زال بكرا-يف نظري ،-ويحتاج �إىل ال َّدرا�سة والبحث �أكرث
مما هو موجود.
2.2الدعوة �إىل درا�سة اخلطاب الفني يف ال�شعر الأردين،
والبحث يف النقد ال�شعري ،فما زال الباب مفتوحا لذلك ،ال �سيما
و�أنني مل �أمتكن من مطالعة دواوين ال�شعراء جلها ،فمثل هذا
املو�ضوع ي�ستحق الإ�شباع �أكرث.
3.3الدعوة �إىل عمل درا�سة فنية حتليلية للنقد ال�شعري لدى
ال�شاعر الأردين ،ملُالحظة كيفية تناوله يف املنجز ال�شعري ،و�إمعان
النظر يف اخل�صائ�ص الإبداعية التي متيزه.
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