
 (71المحاضرة )
 اتجاىاتيا الشعرية

عني شعراء أبولو عناية فائقة بمضمون القصيدة، وتجمت ىذه العناية في مجموعة من 
االتجاىات التي تيدف إلى العناية باإلنسان، وتصوير عواطفو وتجسيد مشاعره، واحترام حريتو، 

لى تأكيد نزعتو اإلنسانية.كما تسعى إلى تحقيق نزوعو إلى التأمل، وتفسير لجوئو إلى الطبيعة و   ا 
وقد حققت ىذه المضامين طموحات ىؤالء الشعراء في تطوير فكر القصيدة العربية، 

 والسعي إلى ىجر الموضوعات القديمة التي اقتصرت عمى المعاني المتداولة.
ويستطيع الدارس لشعر ىؤالء أن يضع يده عمى مجموعة من االتجاىات الشعرية 

 وأىميا.
 اطفي واالتجاه التأممي واالتجاه الوصفي.االتجاه الع
 االتجاه العاطفي 

وتيدف قصائده إلى التعبير عن ذات الشاعر وتجسيد عواطفو في الحب، وشعوره 
 بالضياع، والسعي وراء االحالم والبكاء عمى ما ضاع منيا وتعثر.

تو إلى وحديث الشاعر عن نفسو، واالستسالم ألحالمو الضائعة وطموحاتو البعيدة، أسمم
 الحزن واليأس والتشاؤم، وانتيت بو إلى القنوط واالنطواء واليروب ووصف اليواجس النفسية.

وتقترب قصائد ىذا االتجاه من االتجاه الرومانسي الحالم الذي شاع في أوربا إبان القرن 
التاسع عشر. ووصمت طالئعو إلى شعر جماعة الديوان. وبخاصة عبد الرحمن شكري الذي ميد 

راء أبولو بيذا التيار الوجداني الفردي العاطفي )ويبدو ان المضمون الرومانسي أو الوجداني لشع
لشعرىم، لم يستنفد ما في نفوسيم من حزن والم وحنين وطموح مضطيد، فمجأوا إلى التعبير 
الرمزي ليشغل ليم المناطق المظممة في نفوسيم، وىم يسبرون غورىا ليوحوا إلى القارئ بما فييا 

 .ن المعاني التي ال يمكن إدراكيا إال عن طريق الرمز واإليحاء(م
عمى غرار ىذا المذىب في أوربا إال وعمى الرغم من أن شعراء أبولو لم يتمذىبوا بالرمزية 

أن بعضيم قد التمس ىذا األسموب حين وجد المغة المباشرة والصورة الحسية عاجزة عن تجسيد 
حالم والرؤ،، وما يحتدم في نفسو من عالم الالشعور. وكان مشاعره العميقة وعالمة في األ

إعجابيم بما قرأوه لمشعراء الرمزيين وفي مقدتميم بودلير ومالرميو، واعجابيم أيضًا بمجموعة من 
شعراء الميجر الذين سبقوىم إلى ىذا االتجاه، كل ذلك قد حدا بيم إلى أن يسمكوا طريقو سعيًا 

 ىم وتجاربيم.إلى الكشف عن أعماق مشاعر 
وىكذا راح أبو شادي وناجي واليمشري والشابي وحسن كامل الصيرفي ومحمود حسن 
إسماعيل وغيرىم يركبون صعاب ىذا األسموب ليشكل في شعرىم ظاىرة من أشد ظواىره الفنية. 

 ولعل قصيدة أبي شادي )بحر السماء( تستطيع أن تؤكد ىذه الظاىرة ويقول فييا: 



 استتتتتتتتتتتتتي  فىتفتتتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتتتتي ا ضتتتتتتتتتتتت ا   
  ن تتتتتتترف  تتتتتتتي ا تتتتتتت  الستتتتتتتما    تتتتتتت   جتتتتتتت 
 الستتتتتتتحف تجتتتتتتترم  تتتتتتتي ا تتتتتتتط اف المتتتتتتت  
 نا يتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   ت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  ل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
 ال تستتتتتتتتتتتتتتت ر ىنييتتتتتتتتتتتتتتة  تستتتتتتتتتتتتتتير  تتتتتتتتتتتتتتي
   أنمتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتت م  العجيتتتتتتتتتتتتتف يستتتتتتتتتتتتت  يا
 ت شتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتياط التتتتتتتتت ىر يجتتتتتتتتترم   فيتتتتتتتتتا
  تغيتتتتتتف  تتتتتتي  حتتتتتتر الستتتتتتما   متتتتتتا مضتتتتتتد

 

 متتتتتتت  نتتتتتتت مي و تتتتتتتد   تتتتتتت  متتتتتتت  ا ضتتتتتتت ا  
 إال حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    التتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ما 

 لح تتتتتتتتتتتتتة لنتتتتتتتتتتتتت ا ي ال ترضتتتتتتتتتتتتتد  يتتتتتتتتتتتتت ا
  ت فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ا طيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ل شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعرا 
 ليتتتتتتتتتت    وتتتتتتتتتتف المتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   المتتتتتتتتتتا 
  ال يتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتي ر تتتتتتتتت   طتتتتتتتتت و ونتتتتتتتتتا 
  التتتتتتتتتتتتتتت ىر  تتتتتتتتتتتتتتتا   ا متتتتتتتتتتتتتتتا   مراوتتتتتتتتتتتتتتتي
 ح متتتتتتتتتتتتي   نفاستتتتتتتتتتتتي   حتتتتتتتتتتتتي رجتتتتتتتتتتتتا ي

 
وال خالف في أن الشاعر في ىذا النص، قد قصد إلى تصوير حالتو النفسية من خالل 

في ما حققو اإليقاع المفظي الذي صنعتو  الرمز الذي أضفى رقة وجمااًل وسحرًا عميو، خصوصاً 
مجموعة من العبارات الموحية المشعة، من مثل )األضواء( و)أفق السماء( و)حديث الموج( 

العبارات وااللفاظ التي و)اصطخاب الموج( و)تمفت االطياف( و)سياط الدىر(. وغيرىا من 
ن وحدة عضوية ترتبط بخيط تحتشد احتشادًا لطيفًا مقصودًا. وكذلك من ما حققتو االبيات م

نما تستشعره من صور القصيدة كميا.  فكري ال تكاد النفس اقع عميو في بيت أو بيتين، وا 
وقد حقق ىذا االبيام الرمزي جوًا نفسيًا قصد إليو الشاعر قصدًا ليوحي بو إلى القارئ 

 بحالتو النفسة المحطمة، وليشعرنا بكل ما يعانيو من تمزق.
انسيين قد قصدوا بيذا المرز، إلى التعبير عن مكنونات نفوسيم التي والواقع ان الروم

األثر في حياتيم ارب عاثرة ، ومن ىنا كانت عميقة اكتوت بنار الحب التي كانت ليم فيو تج
المباشرة لم تعد قادرة عمى التعبير عن جراحات قموبيم التي أدقتيا تجاربيم بحيث أن المغة 

 الفاشمة وحظوظيم العاثرة.
وعمى الرغم من أن كثيرين من شعراء ابولو قد استخدموا الرمز، تعبيرًا عن مواجدىم 

ًا، أوليما منيم قد شكل لدييا ىذا الرمز ظاىرة وتيارًا ممحوظإال إن شاعرين أثنين العاطفية، 
 عبد المعطي اليمشري.محمد إبراىيم ناجي وثانييما 

لقصيدة العربية الحديثة تيارًا جديدًا، بما والذي ييمنا من ىذا الرمز، ىو أنو قد مثل في ا
حققو من استخدامات جديدة في األلفاظ والعبارات والتراكيب والصور، وبما طوره في عالقات 

واالستعارة والكناية وغيرىا من صور البالغة، فقد أفاد شعراء أبولو من نظرية األلفاظ في المجاز 
وىي النظرية التي تتبادل في ظميا الحواس، كأن تراسل الحواس التي شاعت لد، شعراء الرمز، 

 تتجاوب األلوان والعطور واألصوات.



أن االستعماالت الجديدة التي حققيا شعراء أبولو جراء استخداميم اسموب الرمز، قد 
أغنى لغة الشعر وتصويره بما لم يستطع أن يحققو حتى شعراء الديوان الذين ميدوا ليذا التيار، 

العربية الحديثة كثيرًا من الثراء. وكان نتيجة ىذا، استخدام شعراء أبولو الكثير  وحققوا لمقصيدة
من التعبيرات الجديدة والتراكيب الغريبة، من مثل: )حمم الخيال( )رياض من الخيال( )أشعة 
المساء( )ضفاف الخيال( أشعة المساء( )دىاليز الظالل( )االزىار تحمم في الميل( )معبد الخيال( 

)عالم الشتا( )المساء يسرق )غياىب الروح( )طمول الحياة( الوضيء( )معبد االحزان(  )ألفق
 . خيمة الفتاة(المنور( )طيوف الجمال( )عطرًا( )الدفء 

التجارب الذاتية الفردية، وذلك ألن تيار العاطفي عمى تجسيد وقد اقتصر ىذا االتجاه 
الشعراء العاطفية قد تعثرت الفردي، ألن تجارب  الرومانسية العربية بالذات قد طبع بيذا الطابع

وقد انكفأ كل منيم عند معظميم، ومن ىنا انشغل كل منيم بنفسو يعالج حظو العاثر في الحب 
عمى نفسو يبكي ما آل إليو مصيره، وانتيت إليو حياتو، حتى تحول لد، كثيرين إحباطًا نفسيًا 

 نزعة.ىذه الشديدًا، ويقف ناجي في مقدمة من نزعوا 
ذا كانت تجارب شعراء أبولو  الفشل والشعور بالممل من بيم إلى العاطفية، قد انتيت وا 

ببعضيم إلى أن يمجأ إلى المرأة. يرمي نفسو بين فإن ذلك قد دفع تعثر الحب، الحياة، جراء 
احضانيا واالستمتاع بيا استمتاعًا حسيًا، ظنًا منيم أن في ىذا تعويضًا عن إحباطيم في 

يم. ومن ىؤالء صالح جودة وعمي محمود طو وحسن كامل الصيرفي غير ان ىذا لم يشكل تجارب
ظاىرة كتمك التي جعمت من الحب نزعة مثالية ترتفع بفكرة الحب إلى التسامي والمثالية، لذلك 
فإن التعبير عن تجارب الحب عند ىؤالء ظل متساميًا سمو الحب العف الذي حمق بشعر 

 ية وسمًا بيا سموًا ال نظير لو في شعرنا العربي الحديث.الجماعة إلى المثال
 االتجاه التأم ي:

أبولو عن تجاربيم العاطفية، بينيم وبين تطمعيم إلى التأمل لم يقف تعبير شعراء 
 والتفمسف في الحياة والكون والطبيعة.

حيانًا ذي قادىم أوربما كان ارتفاع تجاربيم العاطفية إلى مرتبة السمو في الحب، ىو ال
 كتشفوا بو ذواتيم.إلى التأمل، لي

وعمى الرغم من أن التأمل بالشعر قد شاع عند العرب في عصورىم المتقدمة خاصة، 
وأنو قد شكل ظاىرة ممحوظة في شعر جماعة الديوان وشعر شعراء الميجر، إال إنو قد خمق في 

فق العاطفي الذي الزم شعر شعر جماعة أبولو ظاىرة ال تخمو من الجفاف العقمي وربما كان لمتد
 ىذه الجماعة ىو الذي خفف من ىذا الجفاف الذي ألمحنا إليو.



وقد تمون شعرىم التأممي  بالقتامة، وتميز بالتشاؤم وتمفع بالسواد، وعبر عن حيرة نفوسيم 
وتمردىم عمى الحياة وعمى المجتمع، وربما قادىم إلى االستسالم في آخر األمر كما حدث لعبد 

 شكري من قبل. الرحمن
فيذا ىو محمد عبد المعطي اليمشري، يعبر عن حيرتو، وتييو في صحراء الحياة 

 فيقول:
 إنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
  تتتتتتتتتتت  نستتتتتتتتتتتينا  تتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتا  لنتتتتتتتتتتتا

 

  تتتتتتتتتتي تيتتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتتحرا  م تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتا يي  
  تر نتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتي   

 
 وينتيي التفكير بالموت بالشاعر صالح جودة إلى الحيرة ثم الشك:

 ف   تتتتتتتتتي  متتتتتتتتتره تتتتتتتتت  حتتتتتتتتترف  تتتتتتتتتي المتتتتتتتتت  
    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتألف وتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  
   تتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتت و النتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتاف امتتتتتتتتتتتتر 

 

  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ا  ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره 
  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ني  ا  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ره
    ىتتتتتتتتتتتتتتاجر لتتتتتتتتتتتتتت ينا  لتتتتتتتتتتتتتتي    تتتتتتتتتتتتتتره 

 
وربما كان مبعث تأمميم، قمقيم االجتماعي، وتمزقيم النفسي، فقد كان شعراء أبولو 

يم وييدئون مع ىدأت الميل يفكرون كأمثاليم من الشعراء الرومانسيين، يكثرون الخموة إلى أنفس
ما يفعمون، وقد قادىم تفكيرىم إلى مناقشة الظواىر الكونية  التي لم تتسعيا عقوليم، فيحارون 

وربما كان السبب في ىذا، فضوليم العقمي وتأمميم الفمسفي إزاء الخمق والطبيعة والمون وما 
 و إلى حقائقيا وصواًل.يتصل بيا من حياة وموت، مما ال يستطيعون ليا فيمًا، أ

ويتزامن مع ىذا التأمل خيبة آماليم الشديدة، وضياع أحالميم الواسعة، حتى ينتيي بيم 
ذلك إلى إحباط وشعور بالممل واليأس. لذلك كثر حديثيم عن كل ىذه المعاني التي جسدوىا 

جود ومصير الو المواقف، وكميا تأمل في الحياة واالحياء والطبيعة وأسرار بأفكار متشابية 
 االنسان إلى الفناء والموت.

عبد ومن ىذه القصائد )بين الحياة والموت( لمحمد عماد، و)شاطئ االعراف( لمحمد 
المعطي اليمشري. و)المغز( لحسن كامل الصيرفي. و)السعادة( ألبي القاسم الشابي. و)أنت اهلل( 

كي ابي شادي. عمى أن ىذه لصالح جودة. و)وحدة الوجود( لرمزي مفتاح . و)الخمود( الحمد ز 
عن ثورتيم وتمردىم، وىي الروح الشاكية المستسممة، قد قابمتيا مواقف حادة عبر بيا الشعراء 

عمى ما ال تقتنع بو مواقف ربما تأتت من قمقيم وحيرتيم، فراحوا يناقشون ويرفضون ويحتجون 
 عقوليم أو تأنس إليو نفوسيم.

الذي ينزع ىذا التيار الثائر جودة في مقدمة وتقف قصيدة )الراىب المتمرد( لصالح 
َ  سمبيًا إزاء حقائق الحياة والكون والخمق   والطبيعة.منزعًا



موقف والعبادات، وتشككو من الموت وىو والقصيدة تمثل تمرد الشاعر عمى الطقوس 
ىذه قمق الشعراء إزاء الحقائق الكونية وأسرارىا الدقيقة. وقد سبق إلى مثل  -كما ذكرنا -قاده

المواقف شعراء الديوان مثل عباس محمود العقاد في قصيدة )ترجمة شيطان( وعبد الرحمن 
 جبران خميل جبران في قصيدتو الشييرة )المواكب(.شكري في قصيدتو )المجيول( كما فعل ذلك 

وعمى أية حال فأن ىذا االتجاه التأممي قد شكل في شعر جماعة أبولو ظاىرة ممحوظة، 
ا من مواقفو النفسية وتأمالتو الفمسفية. وبذلك تعود القصيدة التأممية إلى أدبنا بما أضفى عميي

 العربي، كما كان ليا شأن لد، العديد من شعرائنا القدامى.
 االتجاه ال  في:

ربما يكون ىذا االتجاه من أشد االتجاىات شيوعًا لد، شعراء أبولو ألنو يمثل في الشعر 
اىًا متميزًا ممحوظًا بتمك األصالة. ولنا في ما تركو شاتو بريان وورد العالمي كمو اتجالرومانتيكي 

 زورث وأمثاليما من شعراء البحيرة نماذج إنسانية كتب ليا الخمود.
تناواًل وشعر الطبيعة في أدبنا العربي، قديم قدم األدب نفسو، شعراء أبولو قد تناولوه 

ن نفوسيم ، واستوحوا ىذه المظاىر تعبيرًا عن جديدًا. حين حققوا الصمة بين مظاىر الطبيعة وبي
 حاالتيم النفسية المختمفة، بل إنيم ما وصفوا الطبيعة إال لكي يعبروا بيا عن حاالتيم ومواتفيم.

قصائدىم بناًء وفي ىذا االتجاه، رسمو الصور الجديدة وحققوا المعاني المبتكرة، وبنوا 
 خاصًا يتفق مع تجاربيم الشعورية.

م من أن قرائح شعرائيم قد تدفقت في موضوع وصف الطبيعة، إال أن زعيميم وعمى الرغ
أبا شادي، يقف في موقع القمة بينيم. حتى أن أحد الدارسين، قد جمع قصائده الوصفية في 

 كتاب اسماء )الريف في شعر أبي شادي(
 وىذه القصائد تعكس موقف الشاعر من الريف الذي أعجب بو، وأنشد إلى مظاىره

 الطبيعية، كما أعجب بأبنائو وبنشاطيم وحيويتيم.
وموقف شعراء ابولو من الطبيعة. متفق مع مواقف كل شعراء الرومانتيكية األوربية 
نما ىي وسيمة لمتعبير عما تجيش  والعربية فيم لم يجعموا من ىذا الوصف غاية ينتيون إلييا، وا 

لمتخفيف من اعباء مجتمعيم الذي قسا عمييم بو خواطرىم. ويختمج في نفوسيم وربما لجأوا إلييا 
ووقف بينيم وبين تحقيق أحالميم وتجسيد طموحاتيم. لذلك لم يجدوا خيرًا من الطبيعة ينشدون 

عن في ظالليا السموان والعزاء، ويبثونيا أحزانيم، ويناظرون بين مناظرىم ومشاعرىم. فحديثيم 
سيم من ثورة وتمرد، ونشدانيم فصل الخريف ىيجان البحر، أرادوا بو تجسيد ما يضطرب في نفو 

 بو مرض نفوسيم وأفول حياتيم.قد صوروا 
ومن ىنا كان ولعيم بوصف الطبيعة إذ )أصبحت الحرم المقدس الذي يمجأون إليو في 
ابتياالت روحية ضارعة، فوجدوا في أحضانيا زادًا ورحمة وحنانًا ال يكاد يخمو شعر واحد منيم 



من االحيان متنفسًا الحزان ي الخالص لمطبيعة، التي تكون في كثير  من ذلك الغناء الروح
وخير  (1)ودنيا الناس(عن فشل في التكيف مع واقع الحياة وصراعات المجتمع النفس وتعويضًا 

ما يمثل ىذا الغناء الروحي الخالص قصيدة إبراىيم ناجي، الذي استوحى البحر تعبيرًا عن حالتو 
حساسًا بتفاىة الحياة. يقول مناجيًا البحر: يدًا لشعوره بالضياع، النفسية الممزقة، وتجس  وا 

   تتتتتتتتتتتتتتف ل  حتتتتتتتتتتتتتتر إ ا   فتتتتتتتتتتتتتتف مستتتتتتتتتتتتتتا 
 إنمتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفيتتتتتتتتتتتتتتتتت  الشتتتتتتتتتتتتتتتتت يو شتتتتتتتتتتتتتتتتت ييا
  نتتتتتتتتتتف وتتتتتتتتتتاف  نحتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتترف ال يتتتتتتتتتتالي
  وجيتتتتتتتتتتتتتتتفي إليتتتتتتتتتتتتتتت  يممتتتتتتتتتتتتتتتف  جيتتتتتتتتتتتتتتتي
  يتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتي   يتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتة نفستتتتتتتتتتتي

 

  تتتتتتتتتتتتت  اط  تتتتتتتتتتتتتف ال  تتتتتتتتتتتتت    اال تتتتتتتتتتتتتغا  
  ييتتتتتتتتتتتا ال حتتتتتتتتتتتر نحتتتتتتتتتتت  لستتتتتتتتتتتنا ستتتتتتتتتتت ا 
 م  تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرتنا ى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

   م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف الحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة  االحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا إ
 لتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتي  ح اوتتتتتتتتتتتتو   ريتتتتتتتتتتتتا 
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