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 مظاهر التجديد في الشكل

مضت جماعة أبولو في طريق التجديد الشعري أسوة بما فعمتو جماعة الديوان. ولقد رأينا 
كيف عمق شعراء الجماعة، مضمون القصيدة العربية الحديثة، وأولوىا عنايتيم الفائقة، خصوصًا 

حصيمة ىذا كمو، تجديد شكل القصيدة كما في اتجاىاتيم العاطفية  والتأممية والوصفية. ولقد كان 
 ىو الحال في مضمونيا.

وأول مظاىر ىذا التجديد كان في تطويع المفظة والعبارة، وفي صياغتيا وفقًا لعمق 
تجاربيم التي لم تتسع ليا المغة المباشرة. لذلك سعدوا إلى ابتكار االلفاظ الموحية والصور 

 لدالالت السابقة.الظميمة، التي تختمف في دالالتيا عن ا
وقد تميزت ىذه االلفاظ بالرشاقة والحيوية، فإذا بالقصيدة )تحتشد باالطياف والظالل 

اليادئ والخواطر والسكون المشمس والعطر المفضفض والشفق السحري، والميل االبيض والنور 
 .المذعورة. كما رأينا في قصائدىم الكثير من األلفاظ االعجمية(

ن شعراء أبولو سبقوا في مجال البحور، إال إنيم مضوا وراء من وعمى الرغم من أ
سبقوىم، توسيعًا لظواىر التجديد في العروض، حتى صارت تشكل في شعرىم ظاىرة وفي ىذا 

 المجال تشير إلى مزجيم البحور المختمفة في القصيدة غرار المرشحات.
ء في وزنيا أو قافيتيا أو ويقف أبو شادي في مقدمة الذين جددوا في بحور القصيدة، سوا

 حتى في طريقة كتابتيا.
وتفنن في استعمال التفاعيل، إذ استخدم في قصائده تفعيمة واحدة في الشطر االول 

 كقولو عمى سبيل المثال: ومثميا في الشطر الثاني ثم يبني القصيدة كميا عمى ىذا الوزن، 
 يا أمل يا أمل

 يا ىوى من عمل 
 يا حمى لمبطل 

 ي الجمل... الخ القصيدة يا قوي ف
بعض قصائدىم من بحور مختمفة عمى طريق الشعر الحر، وتخمو وقد بنى جماعة ابولو 

 عن القافية الرتيبة، وتفننوا في ترتيب التفاعيل.في ىذه القصائد 
 ولمشاعر خميل شيبوب محاوالت في ىذا الترتيب، ومثميا ألبي شادي.

 تو المشيورة التي يقول فييا:أما أبو القاسم الشابي، فقد نظم قصيد
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 عمى غرار الموشحات.
 والبراىيم ناجي محاوالت مماثمة لمقصيدة الموشحة.

إلى جماعة أبولو الذي سبق إليو شعراء جماعة الديوان، فقد سعى أما الشعر المرسل، 
 ابو شادي. النظم فيو وخاصة احمد زكي

ولقد اندفع ىؤالء الشعراء في طريق تجديد عروض القصيدة وقافيتيا، أكثر ممن سبقوىم، 
 حتى وصموا إلى حد التخمي عنيما، لينتظم ليم ما أسموه )بالشعر المنثور(.

ن كنا نقر ىذه المحاوالت في باب التجديد، إال أننا نرى أن ىذا المون من البناء  ونحن وا 
محاوالت الشعراء األوربيين، ألن )النثر كان يحقق جريًا وراء أصالة، بقدر ما لم يمثل لدييم 

ولكن رغم ىذا، فإن محاوالتيم في الفني( يمكن أن يقوم مقام ىذا الذي اسموه )بالشعر المنثور( 
ىذا الميدان قد سجمت ليم السبق عمى  غيرىم، أو أنيا أصبحت ظاىرة فنية في شكل القصيدة 

 عندىم.
وأن شكل ظاىرة فنية، إال أنو لم يصل في ىذا التجديد الشكمي في شعرىم  عمى أن

مستواه الفني، كما وصل في أسموبيم الشعري. وأعني بو )القصص الشعري و)الشعر التمثيمي(، 
 فقد نظم كثيرًا منيم قصصًا شعريًا يرتفع في مستواه الفني إلى درجة محمودة.

النائم( واحمد زكي ابو شادي في )دنيال  في )قصة البختومن ىؤالء عثمان حممي 
 فيجب االسود( ومختار الوكيل في )الدخيل المعتدي( وعامر البحيري في )ظالمو السد(.

أما في مجال الشعر التمثيمي، فقد ترك شعراء أبولو أكثر من نموذج، من ذلك )حديث 
لعبد الغني الكتبي. و)موجان( لصالح جودة. اآللية( لمحمد سعيد السحراوي. و)عادة المحيط( 

 .وترجم عامر بحيري مشيدًا من مسرحية )ماكبث( لشكسبير
وىذه النماذج من القصص الشعري والشعر التمثيمي، ونماذجيم في كتابة القصيدة الحرة 
والمرسمة والمزدوجة والمنثورة، ىي التي سجمت ليم مواقف ريادية في مجال تجديد القصيدة 

حديثة. صحيح أن معظم ىذه النماذج قد سبقوا إلييا، إال أن تمك المحاوالت السابقة كانت ال
 فردية، أو أنيا كانت قميمة بحيث لم تشكل ظاىرة فنية.

وىذا يدل عمى أن مساعييم إلى التجديد في شكل القصيدة، لم تكن أقل من محاوالتيم 
شعراء المحدثين تحقيقًا لالشكال الجديدة في تجديد مضمونيا. لذلك عد شعراء ابولو من أشد ال

 في القصيدة العربية الحديثة وبنائيا.
وليس ىذا كل شيء في محاوالت الجماعة، فقد راح احمد زكي أبو شادي يجري حظو 
في كتابو االوبريت، فكتب منيا، اربعًا، ىي )إحسان( و)اردشير وحياة النفوس( و)الزباء( 

ن التاريخ، فيما عدا )االلية( فيي أوبرا رمزية. وأخيرًا، البد أن و)االلية( وقد استمد مادتيا م
 يسجل لجماعة أبولو عنايتيم الفائقة بتحقيق الوحدة العضوية.



وصحيح أن ىذه الظاىرة التي نعتقد أنيا من اعظم الظواىر الفنية التي حققيا الشعر 
تصبح ظاىرة متميزة تمتمك العمق الحديث قد سبق إلييا جماعة الديوان وخميل مطران، إال إنيا لم 

والنضج والتعميم المتكامل، إال لدى شعراء ىذه الجماعة ، عمى  الرغم من أن العقاد ىو اعظم 
 من نظر ليا وقعد مفيوميا.

وقد حققت ىذه الوحدة في قصائد شعراء أبولو بناًء داخميًا، تكتمل فيو دقائق ىذه الوحدة 
ي الجميل استطاع شعراء أبولو أن يفرغوا أفكارىم الجديدة، ومتطمباتيا. )وفي ىذا االطار الفن

ويسكبوا خواطرىم وتأمالتيم في الحياة، فتوافر لشعرىم التجديد والتحرر البياني، وسرى في داخل 
ىذا االطار تيار من األفكار والصور الشعرية الخالبة، ولم تعد التفعيمة أو البيت، الوحدة التي 

و، بل صارت الصورة الحية المتكاممة، التي يبنى منيا الشاعر عممو يبني منيا الشاعر قصيدت
 .الفني(

مطولة )شاطئ االعراف(  ولعل في ما تركو الشاعر محمد عبد المعطي اليمشري في
وما تركو الشاعر عمي محمود طو في مطولة )ميالد شاعر( خير دليل عمى وحدة العمل الفني 

ري عظيم يدل عمى قدرة الشاعرين في توفير العديد من المتكامل فكمتا المطولتين عمل شع
المظاىر الفنية الجديدة التي لم يألفيا الشعر في التيار الكالسيكي، إذ حقق الشاعر في عمميما ، 
الوحدة العضوية، والبناء الفني الدقيق، والتعبير الرمزي الساحر، والتصوير الفني اآلخاذ. وتوفير 

مة تمتمك أسموبًا جديدًا وشكاًل فنيًا جديدًا، ونمطًا جديدًا في البناء ىذه االدوات في قصيدة طوي
والتركيب، يدل عمى ميارة الشاعر وقدرتو الفنية، وطول نفسو، وعمق تجربتو، ووعيو العميق 
لعممو الفني المتكامل، وىو ما يشيد ليذين الشعرين ولغيرىما ممن ينتسب ليذه الجماعة، 

 ريادة الجريئة التي اسيمت في تطور القصيدة العربية الحديثة. والبالشاعرية المقتدرة، 
 مصادر:
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