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  التجـــــديد في الشعر العربي                       

 06 رة رقم:ــالمحاض                        

 أستاذ المادة : ب.العـــــــــوفي                  

 المــــادة :النص األدبي المعاصر                        

 /السداســــي: الرابعالسنة الثانية )ليسانس(-المستوى:                   

 دراسات أدبية )المجموعة ( -                          

 )المجموعة ( دراسات نقدية  -                           

 

     (يرــــة وتذكـــمراجعملخص )

في ميالد القصيدة  تناولنا في المحاضرات السابقة أهم العوامل التي أسهمت    

فنحن مقتنعون بان  ،الزدهاهاالمناسب  لها المناخ تأوهي الحر( رالجديدة )الشع

ظروف  تولد بفعلفهوم األرسطي ولم )حدثا طارئا( بالم تكنالقصيدة الجديدة لم 

ما ظهرت محاوالت تجديدية وإن   عسيرة.قيصرية ، والدة  ، كما أنها لم تولدارئةط

 في أهميتها من محاولة إلى أخرى. اختلفت وإن ،مهدت لها الطريق ،سابقة

إن ظل حتى و ،تواق إليهو اإلنسان بطبعه يحب معرفة الجديد، أن إلىوأشرنا 

 وأطرافه. ،ومتشبثا بتالبيبه ،متمسكا بتراثه

جاهلي بعض الدعوات في العصر ال نا واجدونفإن   ،شعرنا العربي ولو عدنا إلى

 راسلمى نادى إلى التجديد مبكفالشاعر زهير بن أبي  ،جديدلت  التي نادت إلى ا

يقول  .اهنالتعبير على الر   نوعجزها ع ،ةفي شعره إفالس اللغة الشعريمعلنا 

   زهير:

 روراـــ  كم   ة  ــمن لفظ اعادم   أو         اارـــــــــعأرانا نقول إال م   ما

 ال:قائفي مطلع معلقته  أيضا وهذه الدعوة نادى بها عنترة بن شداد

 أم هل عرفت الدار بعد توهم         متردم هل غادر الشعراء من
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، إذن، مسكون بهاجس التخلص من التقاليد الفنية السائدة فالشاعر الجاهلي    

فلم يترك . وتحقيق عنصر الدهشة والبحث عن لغة شعرية قادرة على اإلمتاع

األولون ما يقوله األخرون، )بفعل تكرار الموضوعات وأنماط القول(. كما يقول 

ونفس  ،وعاتنفس الموض رتكراب قد ضاقالجاهلي  وهكذا نجد الشاعر أدونيس.

ها إن   ،ويكرر الموضوعات ،يلوك الموضوعات فراح .أساليب القول الشعرية.

شارة ولو على عجل الى تميز الشعراء البد من اإل ،وفي هذا السياق؟؟..ة.ـالمتاه

عاليك أحيانا ،فنراهم مثال يميلون إلى كتابة المقطوعات القصيرة بتأثير البيئة الص

دائم من أجل إغارات وغزوات  واستعدادالتي يتحركون فيها ،فهم في ترحال دائم 

 هذا دفعهم إلى التوجه إلى المقطوعات الشعرية القصيرة االستقرار.فعدم جديدة 

 تتطلب وقتا طويال إلنشادها وتنقيحها بعد ذلك. التي ال

ال تصبح  ،كما تغيرت نظرة الصعاليك إلى المرأة ففي كثير من المواقف    

مرتبطة بالطلل والذكريات الو ،العنصر الملهم في الشعر ة الشاعر أوـالمرأة معذب

 عزمتنصح زوجها وتخاف عليه كلما ما يقدمها الصعاليك كزوجة إن  و ،الجميلة

هنا لموقف أحد أمراء ولنضرب، مثال  .على الخروج الى الغزو واإلغارة

جته الصعاليك وقائدهم الشاعر عروة بن الورد الذي يرد فيه على لوم وعتاب زو

  إلى اإلغارة كلما خرجمن المصير الجهول الذي ينتظره  التي تخاف عليه  سلمى 

، فيقول في قصيدته بشجاعته وبطوالته وقيمه اعتزازه بإظهارعليها  فيرد

 المشهورة: 

 ابنـة منذر      ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري أقلـــي علي الل وم يا

 ذريني ونفسي أم حسان إنني       بها قبل أن ال أملك البيع مشـــــتري

 تبقى والفتى غير خالد      إذا هو أمسى هامـة فــــوق صـــــير أحاديث

تي كانت وهي األنا ال لالنتباهوكذلك نالحظ في أشعارهم ظهور األنا بشكل ملفت 

مضمرة في الشعر الجاهلي ، حيث تراجعت) أنا الشاعر( لصالح )أنا الجماعة ( 

 االجتماعية الثقافية و هتهاوواج ـال القبيلة وناطقهااعتبار أن الشاعر هو لسان حب

 والرسمية.

والتقاليد  رد على العرفذاتها تم حد في ، هيإن بروز الذات في أشعارهم

، لنصرة المظلوم والمسحوق ثاروا باألساس على الصراع الطبقيفهم  .والقبيلة
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  متميزة فنية وسيلة فبروز الذات ،إذن، هي .سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

ه يريد أن إن   .بوهكثر المناسبات التي نابوا عنه وغي  على الواقع، فما أ لالحتجاج

 ون واسطة، وتلك هي المسألــــة...دقصته وأوجاعه بو  تمرده  يحكي

حيث تخلص منه الصعاليك في مواقف  هذا فضال عن تراجع موضوع الطلل،

بالوحش  ارتباطهمالمتميز بالمكان إال  االرتباطنالحظ ذلك  كثيرة ،بل إننا ال

فهم ، المشكلة للفضاء الذي يتنقلون فيه  روالجبال والتالل والغابة  وهي العناص

   مقام.يستقر لهم  ال يهدأ لهم  بال أو في حل وترحال دائم

ن على مستوى ولك، مح التجديددر اإلسالم ظهرت بعض مالوفي ص

هذا الدين الجديد  على اإلسالم الناس اهتمام انصب، فقد الموضوعات والمضامين

فركز الشعراء على مجموعة من األفكار والمعاني  ؛الذي مأل الدنيا وشغل الناس

 لى مجموعة من القيم التي تبناها..عالنبيلة التي أتى بها اإلسالم وكذا 

وضحوا بالرؤية في هذه الفترة ركزوا على الفكرة السامية )المضمون( فالشعراء 

 الجمالية ) الشكل(.

ى عل اهتمامهمالشعراء  د  فشدَّ الفكر الجديد على البناء الفني . انعكسوهكذا 

 لم يهتموا بكيفية القول أو طريقة القول.بينما ، المضمون والمعاني ومحمول القول

ر عمن الناحية الفنية يحذو حذو الش أن الشعر ظلإلى  ،والبد من التنبيه هنا  

 واالعتزاز  بالمقدمة الطللية كاالبتداء الفنية.  ويقلد كثيرا من خصائصه الجاهلي.

ن بن ثابت في احس ،مثال،مثلما فعل ..إلخ ،والمدح ،.  والوصف والفخر بالقبيلة

والدعوة اإلسالمية ويتوعد الكفار   همزيته العصماء التي يمدح فيها الرسول)ص(

 يقول :ف ،ها بالحديث عن الطللأيبد  حيث ،والمشركين

 ــــــالء  إلى عذراء منزلها خ       عفت ذات األصابع فالجــواء  

، لتخصص في الشعر أو الشعر المتخصصأما في العصر األموي فقد ظهر ا

الشعر و، ضشعر النقائك قصائد بكاملها لموضوعات معينةفأفرد الشعراء 

 المستقلة  األغراضوهذه  إلخ، .والغزل الحسي. عذريوالغزل ال ،السياسي

 ستتكرس أكثر في العصر العباسي.. 
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في صدر اإلسالم وفي العصر وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الشعر العربي 

يحذو حذو القصيدة الجاهلية، ويقلد كثيرا من  حية الفنيةامن الن -، ظل األموي

 خصائصها الفنية.   

 ،في العصر العباسي حطة للتجديد في الشعر العربي سجلتأهم م ن  إويمكن القول 

من الشعراء بصماتهم في تاريخ الشعر العربي ووضعوا لبنات  حيث ترك لفيف  

نواس والمتنبي وبشار بن برد ومسلم بن  أبو استطاعمهمة في طريق التجديد، فقد 

راض شعرية ، فاستقلت أغن يجددوا في الشعر كل على طريقتهالوليد وغيرهم أ

قد ظهرت في صدر اإلسالم ،حين تخصص ض إن كانت هذه األغراو ،بذاتها

غيرت كما تالشعراء في أغراض أو موضوعات بعينها )مثلما أشرنا قبل قليل(، 

ستبدالها بالمقدمات الخمرية ومقدمات افحاولوا  ،نظرتهم إلى المقدمة الطللية

د فر 
 البعض األخر للطبيعة.. هاأخرى خصصت للمدن وأ 

 ،البطيءت اإليقاع اعن األوزان الثقيلة ذبيا الشعراء نس ابتعدفقد  ،أما عروضيا

وركزوا على األوزان الخفيفة والمجزوءة، كما ظهرت أوزان جديدة  نذكر منها 

)الدوبيت والقوما والمواليا....الخ(، وكذلك تحرر الشاعر العباسي من القافية 

، فظهرت  المزدوجات ط سلطتها على كامل وكاهل القصيدةالموحدة التي تبس

 خمسات والمسمطات.والم

العتاهية بشعر  ووأب ،بالخمرياتنواس  أبو انفردفقد  ،ومن حيث الموضوعات 

تلك الصرخة التي أطلقها ، هذا فضال عن والمعري بالشعر الفلسفي ...إلخ ،دالزه

يد الفنية ، والتخلص من التقالالشعر الجاهليمن عباءة  داعيا إلى التحرر نواس أبو

 بها، فيقول: اتسمالتي 

 صفة الطلول بالغة القدم      فاجعل صفاتك البنة الكرم

 :لتهكم والسخريةبلهجة ا وهو يرسم صورة كاريكاتورية للشاعر الجاهلي أو قوله

 د  ـــلالب   عن خمارة   أسأل   ه       ورحت  ــــــسائلي   على رسم   اج الشقي  ـع

؟ ـد  ك  قل  لي من بنـو أ س   يبكي على طلل  الماضين من أسد        ال درَّ در 

ــد   ومن  تميم  ومن  قيس   ا؟        ليس األ عاريب  عند  هللا  من  أ ح  ف ـــه م   ولـ 
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ع  من  يبكي على حجر          والصفا قلب  من  يصبو فَّ دم  د   ال ج   إلى وتــ 

ولم يمتثل لقوانينه  التي أعاقت اإلبداع  ،أبو تمام ظهره لعمود الشعر أدار كما 

 ميت طريقةس  الذوق العربي  لم يستسغها  والمبدع معا، فكتب بطريقة جديدة 

 اك.على الفهم واستوعرت على اإلدر استغلقتجديدة  فأتى بمعان  توليد المعاني(،)

ل ظتعاال  قيد والتوعر، ذلك إن العرب كانوالتعغموض بو تمام بالأتهم أ  وهكذا 

ونحن نذكر دائما إعجاب سيدنا عمر ابن الخطاب . وال تتبع حوشيه في الكالم.

رضي هللا عنه بشعر الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى الذي كان يحترم ذوق 

ب في المعاني وال يبالغ في الخيال. ابن عباس يا  :وقد قال))المتلقي  فال ي غرَّ

 ومن شاعر الشعراء؟ قال::يا أمير المؤمنين ،فقلت  .أنشدنا لشاعر الشعراء

ل بين القول وال يتتبع ظال يعا قال :ألنه؟ شاعر الشعراء  رتهصيَّ  قلت : لم  .زهير

 .(( فيه وال يمدح أحدا بغير ما .حوشي الكالم

هي أن يركب )العمدة(:)رشيق في كتابه  ابنكما يقول  ،في الكالم   لةظوالمعا

لت الجرادتان، اي ركبت ظوجاء في لسان العرب :)تعا الكالم بعضه بعضا.(

رشيق هو التداخل في  ابن  إحداهما على األخرى (،والمقصود في كالم صاحبنا

للغة، ، فالشاعر يعبث دوما بمنطق احيث ال يعتمد على منطق اللغة الكالم 

 المألوف في تشكيل وحداته اللغوية.،وخروجه عن المدهشة  باستعاراته وصوره

 ما: أبو تمام يرفع شعار)لماذا ال تفهم ما يقال؟( وكأني به يقول  بهذه الطريقة راح

يتعمد التعقيد في    كان ابو تمام )البسيط...الكسول(.ولكن هل أيها المتلقي  أتفهك

 شعره ويأتي المعاني البعيدة؟؟

و ال ينطلق من فراغ أو يعيش في برج لذلك فه ،بيئته ابنهو  الشاعر إن   ،المؤكد

عن المجتمع الذي  دوما   يكتب  ه بل إن   ة،عاجي بعيدا عن المؤثرات الخارجي

 .وانكساراتهيعيش فيه ، ويتحسس أحالمه وآماله وأوجاعه 

فإن قضية الغموض في الشعر هي قضية نسبية، وهي تطرح  ،من هذا المنطلق

 ، وهذه العالقة مازالت مستمرة إلى اليوم.ياألمر عالقة الشاعر بالمتلق ةفي حقيق

، وبالتالي نالحظ أن م األحيانمعظذلك إلى ضعف ثقافة المتلقي العربي في د ومر

سنعود إلى هذا الموضوع الحقا عندما )ثقافة الشاعر أكبر من ثقافة المتلقي 

 العربي المعاصر(. الغموض في الشعر نتحدث عن
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لقد تمرد أبو تمام على عمود الشعر الذي كان بمثابة )نظرية الشعر (عند العرب  

 القدامى ،ورأى أن قوانينه هي قوالب جاهزة تحد من ملكة اإلبداع، وتعيقها.

خرج أبو تمام عن المألوف ،أي عن عمود الشعر) المؤسسة الفنية المقدسة(  إذن،

ا اعتبره بعض النقاد عيبا  وإساءة طريقة خاصة في الكتابة الشعرية ،وهوم وابتكر

 إلى الحساسية الشعرية العربية ،فآخذوه عليه وتحاملوا عليه وخاصة اآلمدي.

: يقول صاحب الموازنة بين الطائيين وهو يوازن بين البحتري وابي تمام

فارق عمود الشعر  وما، ، وعلى مذهب األوائل )البحتري أعرابي الشعر مطبوع

 ،ب صنعة، يستكره األلفاظ والمعانيمام شديد التكلف، صاحوألن أبا ت المعروف..

البعيدة  االستعاراتوال على طريقتهم لما فيها من ،وشعره ال يشبه شعر األوائل 

 والمعاني المولدة (.

للمعاني  ليدا  توو اختراعاالمولدين  رشيق عن أبي تمام :) إن أكثر ابنكما يقول 

 لمجيئ بمعان لم يسبقه إليه أحد (.عنده يعني ا واالختراع   تمام، هو أبو

غواص على  دقيق المعاني، لطيف الفطنة، مطبوع، )شاعر األصفهانيوهو عند 

 غيره (. ما يستصعب منها ويعسر متناوله على

أن يبتكر في ولقد ذهب الناقد شوقي ضيف إلى القول:)كان أبو تمام يحاول 

ي أصاب العصر العباسي في فائدة الرقي العقلي الذ وما فيها، ب  رَّ غالصور وأن ي  

 القرن الثالث إن لم يستوعب مثل هذه الصور الجديدة (.

العصر  با تمام ال يمثل العصر الجاهلي وال صدر اإلسالم والإن أ إجماال،

بل إن المنهج العلمي ، شعره في سياقات هذه العصور، وال يمكن أن ي قرأ األموي

العصر العباسي  ه الزمني وفي إطارسياقيقتضي  أن  نقرأ شعر أبي تمام في 

 .حضاري متنوعما يتميز به من زخم  بكل بتراكماته الثقافية والمعرفية ،و 

الحياة السياسية،  استقراربعد  ،االجتماعيةوفي العصر األندلسي تميزت الحياة 

إلى الغناء والطرب ، فظهرت لرخاء والطمأنينة ، فتوجه الناس بالترف وا

العرب في ظروف  ابتدعهوالموشح ) فن أندلسي أصيل ،الموشحات واألزجال 

 كابنأكده المؤرخون العرب من أندلسيين ومشارقة ، خاصة ( وهذا ما اجتماعية

وهذه الفنون  ،والمقري في) نفح الطيب( ،وابن بسام في)الذخيرة( ،خلدون
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 ،نسق إيقاعي معين , والتوزيع اإليقاعي وفقالشعرية تتميز بالتنوع في القافية

على توزيع التفعيالت واألشطر وفق نظام عروضي معين  االعتمادء فجا

التي  العذبة كما مال الشعراء إلى األلفاظ السهلة  والرقيقة، ،التشطير والتخميسك

الشعر  اتجهوبذلك  إلى الشعر،غة العامية تتغلغل وبدأت الل. تستجيب لذوق العامة

لذلك نالحظ أن هذه  .قى والغناءبفن الموسي اقترنه ألن   شعبيا . اتجاهااألندلسي 

ونحن نزعم بكل .. ألوساط الشعبية ونمت في حاضنتهاافي  ازدهرتالموشحات 

 باألساس. ، وشكليةظاهرة عروضية الموشحات واألزجال هي ن  أ تواضع  

، وقد رفعها بعض بعض الدعوات إلى التجديد وفي العصر الحديث نصادف

 ي يدعوا دعوة الشاعر حافظ إبراهيم التأقطاب الشعر العربي الحديث، ونذكر هن

حدى إ، ففي ة في التعبير الشعريإلى ضرورة البحث عن أساليب جديد فيها

اث قصائده التي يخاطب فيها اإلنسان المشرقي المنغلق على الذات الشرقية والتر

حافظ إبراهيم صراحة عن موقفه السلبي من التراث يكشف  ري القديم،الشع

 بقوله:   الشعري القديم،

 غزال بظبية   أو  وغرام     س  وكأ بين أنس  قد أذالوك                     

  وضالل    وفتنة    ورثاء     وهجاء      ة  دحـوم ونسيب                     

ث الشعري القيم، داعيا إلى اتنكره للتريعلن الشاعر صراحة ،وبعد هذا الموقف 

البحث عن طريقة جديدة في الكتابة الشعرية وإعادة النظر في مفهوم الشعر 

  فيقول: .ووظيفته

 الــــــالمح قيدتنا بها دعاة   ودا          ـقي أن نفكَّ  شعر   آن يا                  

 الـــالشم ريح   ودعونا نشم             عنا هذه الكمائمفارفعوا                   

وذلك بوصف  ومن جهته حاول الشاعر أحمد شوقي أن يتجاوز الطريقة القديمة في الكتابة الشعرية،

حي أدخل المسرح إلى حضرة الشعر فكتب الشعر المسركما  ،منجزات العصر العلمية كالطائرة وغيرها

، فألغى بذلك الحدود بين األجناس األدبية. وهذا ورة(  المشهأو الشعر التمثيلي كقصيدة  )كليوباترا

 على التراث الغربي. اطالعهبي بعد العر رالغرض الجديد نقله أحمد شوقي إلى الشع

، فإننا نجد أن الموضوعات القديمة تكاد ولوعدنا إلى ديوان معروف الرصافي

هاوي، وعلى نفس الدرب سار صدقي الز .واجتماعيةتختفي ،فقضاياه سياسية، 
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ملهمة الشاعر ومعذبته  فالمرأة عنده، مثال ،أصبحت قضية وفكرة سامية، وليست

 ..ستهوي المتلقي ويمتعهيالجمالي الذي  أو ذلك العنصر

المستهلكة  القديمة، الموضوعات إلى التخلي عن اء المهجرشعر دعا وبدورهم،

، القافية عوا في، فنوَّ الشعراء في القديم اتبعهالصارم الذي  يالعروض النظام وعن

جبران خليل جبران قصيدة فكتب  .الفني وكتب بعضهم شعرا يقترب من النثر

األشطر خرج فيها على طريقة القدماء في الهندسة العروضية، فو ،)أغنية الليل(

مع التنويع في القافية. ومنها هذا المقطع الذي األولى أطول من األشطر الثانية 

 :قول فيهي

 في ثوب السكون سكن الليل            

 تختبئ األحالم             

 عيون وللبدر ر.وسعى البد             

 ترصد األيام          

 ابنة الحقل نزور فتعالي يا          

 اقـرمة العشـك           

 بذياك العصير علَّنا نطفئ           

 األشواق. حرقة           

،  على أكثر من وزن باالعتمادكما كتب جبران قصيدته المعروفة )المواكب( 

 بقافية معينة.اتها على عدة مقاطع ، وكل مقطع ينفرد يووزع أب

المألوف في قصيدته )نجوى الغروب( فهي تتميز  عن ميخائيل نعيمة وخرج   

التحرر التام من التوزيع مع ي، الكالم العاد اللغة البسيطة أومن النثر و باقترابها

على الــــذات محاوال قراءتها من الداخل  الشاعرينكفئ  فيهاو ،التقليدي العروضي

سها ويتأملها فيها ه يتحس  إن   ،في عالقتها بالوجود  وفي اإلطار الحضاري العام

 حيث يقول في أحد المقاطع:  ،رؤية فلسفية متميزةب

 مشهد  من  وتنفر   بمشهد   تستأنس   العين       
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 بصوت ش  وتتخد   ت  بصو   تطرب   ال أذن      

 مـلق  ر الع  دي  ـوي   د  ـهالشَّ  قبل علىي   ال لسان      

 وال تحت   ال فوق      

 وال بعد   قبل   وال    

 (أنا   غير  )وال  (أنا   ) ال    

 وال أضداد   ال أنداد      

 ةـديَّ م  سر  ،ة سي  د  ـق  ،ة بل هناك وحدة سريَّ    

 وال توصف   تدرك   ال   

 .والنهايات   تتالشى فيها البدايات    

صاغ معظمها   وإن ،عامة التي سار عليها المهجريونالمبادئ الفنية ال نإوالحقيقة 

ر األساسي لألدب في كتابه )الغربال(،ميخائيل نعيمة  ه الكثيرون المنظِّ حيث عــــد 

أهم األسس والخصائص التي تمظهرت في  نسردإال أنه يمكن أن  ،المهجري

 :األسس هيوهذه  ،الشعرفي  األدب المهجري وخاصة 

 على ألم الهجرة والفراق والحنين )التركيز التجديد في الموضوعات واألغراض-

 (إلى الوطن.

خاصية  وهيوتراسل الحواس الهروب إلى الطبيعة واعتماد تقنية التشخيص -

 .مانسيينوالر أساسية عند

وفي عالقة اإلنسان  ،أمل في الكونوذلك بالت ،إضفاء البعد الفلسفي على أعمالهم-

 ودـبالوج

مما يضفي على أعمالهم  ،كالقلق والمصير والموت ،الفلسفية الكبيرة وبالقضايا-

 .العام المأساوي  هذا الحس

 .اإلنسانيـــةــ الـنزعة 

 .إدخال الرمز إلى حضرة األدب –



 
 

10 
 

 ــ وأخيرا التنويع في األوزان والقوافي.

ج عالية اأن الشعراء مسجونون خلف سينعيمة ميخائيل يرى ،من هذا المنطلق و 

من القواعد العروضية وجدران عالية من التقاليد الشعرية المتوازنة في شكل 

دواوين ذات نسق تقليدي يصعب تغييره فال األوزان وال القوافي من ضرورة 

الصالة والطقوس التي نقدسها رغم انها ليست من ضرورة  الشعر ...انها كالمعابد

 والعبادة(

ن نضحي ف والجهل أ..من الحي  ) :إذ  سلطة القافية  كما يرفض صاحب )الغربال(

 ألجلها بحرية اإلبداع لدى الشاعر.(

األولى للحداثة  لخميرةالذي يعتبره الناقد أدونيس )ا جبران خليل جبران  أما

عن البيان )لكم لغتكم ولي لي لغتي(  في مقال له بعنوانفيعلن ، ( الشعرية العربية

ـ )..لكم منها :ح  صرِّ حيث ي   هجر،مه أدبه ومعه أدباء الاألدبي العام الذي سيوجِّ

القواميس والمعجمات والمطوالت ولي منها ما غربلته األذن وحفظته الذاكرة 

..لكم من لغتكم البيان والبديع والمنطق ولي من لغتي نظرة في عين المغلوب 

 من وإشارة في يد السموح الحكيم.(المؤ في جفن المشتاق على ثغرودمعة 

في التغيير والخروج  تؤكد الرغبة الجامحةوواضح مما تقدم، إن هذه المواقف 

 على التقاليد الفنية المتداولة ) القديمة(.

طريقة القدامى  صراحة إبتعاده عن  يليا أبو ماضييعلن إ ،العام ضمن هذا التوجه

ويدعو إلى إعادة  نبذ الموضوعات القديمة المستهلكة،ي وهف الشعر،في كتابة 

 قائال: ،في الحياة والمجتمعالنظر في مفهوم الشعر ووظيفته 

 اء؟ـبالصهب    للتشبيب   مالي و   ـــــــال    طللكي أشبب با ما وقفت   اأن

 راءـــــالشع  سفاسف   إني نبذت      الدمى    أو وصف   ني المدح  وال تسأل

 ائيـــمدحا وبت أصون ماء حي  ـــــهم       ألجل المال ماء حيائ واـباع

 راءـــــــلإلث طةـواس بـــات قد     ــــــــه    ـ  إال أن لم يفهموا ما الشعر؟
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 طـــــاءـلع بالغانيات  وطالـب          ب  ـبَّ ـشم   غير   ت  ـــــقيا الـــم فلذاك

أما بخصوص الرمز) وهو عنصر أساسي في الشعر الحر ( فقد وظفه شعراء 

 إيليا أبو ماضي. ى أشعارونكتفي هنا باإلشارة إل المهجر قبل ميالد الشعر الحر.

ويعقوب حافلة بالرموز، فقد وظف في أشعاره ،مثال، الرمز الديني   كـقابيل  فهي

في قصيدتيه ) الطين ( والحجر الصغير( وال نريد  ....كما وظف الرمز الذاتي

أبي اإلسهاب هنا ألن المقام ال يفرض الموضوع، ولكن يمكنكم العودة إلى ديوان 

  توظيفه الالفت للرمز..وذلك للوقوف على  .أشعاره فهي متاحةو ماضي

 وصل قد العربي الشعر تاريخ امتداد على حصل الذي التطور هذا فإن   وبالنتيجة،

 نزعم ولهذا القصيدة، في داخليا   انفجارا أحدث مستوى الى العربية بالقصيدة

  ظهوره  وإنما عسيرة، قيصرية،  والدة نتيجة يظهر لم الحر الشعر ان جازمين

 ... السابقة المحــاوالت لكل وتطـويرا   نتيجة    كان الثانيــــة العالمية الحرب بعد


