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  ( ( 22الشعر المغربي الحديث )الشعر المغربي الحديث )

  :  :  وميالد شعر النهضة وميالد شعر النهضة     مرحلة الثالثينياتمرحلة الثالثينيات  ((11

ظهر في هذه المرحلة مجموعة من الشعراء أطلق عليه الشعراء الشباب، الذين كان لهم ارتباط     

الشع تأثرالمراء  مع  حيث  األخرى،  الجهة  في  وشوقي    اوشارقة  البارودي  بتجارب 

الساحة تعرف نوعاً من اإلنتاج، نحّس معه أن شيئاً جديداً بدأ يولد ألول    بدأتولذلك    وحافظ،

 مرة.

، فهو شعر مؤسس على مواد لقد ولد شعر النهضة، وهو نتاج يتقاطع مع الشعر اإلحيائي            

، وبدا الشاعر  الشعراء طرية وغير مستوعبةوعناصر القصيدة التقليدية، إذ كانت قراءة هؤالء  

التقليد، واإلتباع. غير أنه يمكن استثناء ثلة من الشعراء الموهوبين    المغربي مشدودا إلى فكرة 

منهم نذكر  الشعري  القول  في  وتفردهم  بصمتهم  لهم  كانت  عالل    ممن  براهيم،  بن  محمد   :

بمعنى أننا إذا وجدنا شعراء    الحمراء، محمد الحلوي، ومحمد بن إبراهيم الملقب بشاعر  الفاسي

بشخصيتهم   تميزوا  آخرين  شعراء  هناك  فإّن  روح،"  غير  في  اإلحيائيين  تقليد  في  واقعين 

مرة   الشعر، وألول  في  والخيال  الشعور   : الناس عن عنصري  يتحدث  مرة  فألول  اإلبداعية، 

في الشعري  اإلبداع  عملية  عناصر  عن  أحاديث  في  المغاربة،  النقاد  بعض   يخوض  ضوء 

 النظريات األدبية ". 

دين، والمحافظين، بين من يريدون تطوير الشعر وقد عرفت هذه الفترة صراعا حادا بين المجدّ      

، ومحافظين يريدون اإلبقاء على تقاليد الشعر حفاظا على ئهإحياعبر نهضته، و  والقفز به إلى

وهكذا بدأ    )ابن العباس القباج(.حيثت نشطت حركة نقدية تزعمها    األصالة العربية واإلسالمية.

إذ "ال بّد للشعر أن يكون صورة    يتغير، ويعبّر عن الذات، والجماعة في آن واحد، مفهوم الشعر  

صادقة لخلجات النفس وصورة تعكس أحالم الناس، وهو حين يفعل، ينبغي أن يتوخى الصدق  

لقد كان   .  وأن يستلهم موضوعاته من الكون والطبيعة"   والصواب ويبتعد عن الكذب والزيف،

        .  التقاليد الشعرية الباليةلزاما أن ينخرط الشعر في رسالة األدب والشعر، وذلك برفض 

والمالحظ في هذا النطاق" أّن األسس التي قامت عليها هذه الحركة النقدية، أعطت نتائجها في       

الثالثينيات, وعملت على الفترات الالحقة. وبالذات في   فترة  خلق تيار شعري وتيار نقدي في 

سنوات األربعين من هذا القرن, ويعتبر الباحثون المغاربة أن هذين التيارين: الشعري والنقدي  

 من أهم منجزات مرحلة الثالثينيات

  :  :  " " الرومانسيالرومانسيالوجداني " الوجداني " والوعي والوعي   مرحلة األربعينياتمرحلة األربعينيات  ((22

من الشعراء هذه المرحلة نجد: عبدالكريم بن ثابت, ومصطفى المعداوي: وعبد السالم العلوي،       

السرغيني ومحمد  والبوعناني  الفياللي,  الهاشمي  بن  وعالل  بنجلون,  ارتمى  وعبدالمجيد  وقد 

ماضي   أبي  وإيليا  شادي،  أبي  وأحمد  الشابي  مثل   الرومانسيين  أشعار  أحضان  في  هؤالء 

 وغيرهم.

الفرصة        إنّه  وجوهرها،  الحياة  روح   " يعني  الشعراء  هؤالء  لدى  الشعر  مفهوم  أصبح  لقد 

طلعة   في  المنعشة  والنسمة  األلم,  جفون  في  المرتعشة  والدمعة  األمل  فضاءات  في  المتاللئة 

والظالم   القمر,  وابتسامة  الشمس  إشراقة  في  واأللق  الشوك،  أبر  في  المؤلم  والوخز  الزهر. 

وجه  في  طلعة    والغضب  في  والنقاء  والصفاء  الطير  أغاني  في  والبراءة  والطهر  العاصفة 

 الفجر".
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أنّ         تؤكد  اآلراء  متجاوزاً   وهذه  أصبح  االجتماعي  الوطني  بمفهومه  األدبي   ،الشعر  فالوسط 

الذي يتفجر بمشاعر وإحساسات   الوجداني  الشعر  الثروة الضخمة من  المغربي بدأ يعرف هذه 

 جديدة.

ينطلقون من كون الشعر تعبيراً عن الوجدان وأسرار الذات   ،هؤالء الشعراء الجدد ذاتيون  إنّ        

العربي المشرق  في  التجديدية  المدارس  أصحاب  مع  يلتقون  ذلك  في  في    ،وهم  معهم  يلتقون 

 كما في الممارسة اإلبداعية.  ،التصورات والمفاهيم

يكشف عن    ،الذاتي والواقعي في األدب والشعرإن الصراع الذي عرفته سنوات األربعين بين       

إنه وعي مرتبط بالقضايا التي تهم قواعد   ،غير الوعي الذي شهدته فترة الثالثينيات  ،وعي آخر

  .وتمس طبيعة ورسالة ووظيفة األدب والشعر ، الفن األدبي والشعري

أعراب(و       الطريسي  )أحمد  األرب  يلخص  فترة  في  السائدة  األدبية  العناصر  المفاهيم  في  عينيات 

 اآلتية:

الفرد    -  اإلنسان  وجدان  خدمة  في  نفسه  يضع  الذي  الشعر  في   -مفهوم  المفهوم  هذا  سار  وقد 

اتجاهين اثنين: أحدهما مرتبط باإلنسان المغربي في إطاره الضيق وبيئته المحصورة وثانيهما  

 متعلق باإلنسان المطلق.

 -   ً مخالفا الذي يقف موقفاً  الشعر  الجماعة  ،مفهوم  من وجدان  انطالقاً  بالواقعية  وقد طرح ،وينادي 

 مجموعة من التصورات في موضوع األدب وطبيعته ووظيفته ورسالته.

 وهو يحاول الجمع بين وجدان الفرد والجماعة.  ،مفهوم ثالث -

 نموذج التقليدية بين المحاكاة واللحظة التاريخية: 

    في المغربفي المغرب  التقليديةالتقليديةالقصيدة القصيدة اللغة الشعرية في اللغة الشعرية في صائص صائص خخ  

  النبرة الخطابية والجهارة القوية: النبرة الخطابية والجهارة القوية:     ❖❖

امتداد                     هم  الفترة  هذه  في  قصائدهم  نظموا  الذين  الشعراء  أّن  إلى  أسبابها  إرجاع  امتداد  يمكن  هم  الفترة  هذه  في  قصائدهم  نظموا  الذين  الشعراء  أّن  إلى  أسبابها  إرجاع  يمكن 

الجزلة   القوي واأللفاظ  التي تتوسم األسلوب  القديمة  التقليدية  الجزلة  للمدرسة الشعرية  القوي واأللفاظ  التي تتوسم األسلوب  القديمة  التقليدية  أّن للمدرسة الشعرية  أّن المتينة، كما  المتينة، كما 

اللجوء إلى مثل هذه األساليب، واالتكاء   العربية فرضت  التاريخية التي عاشتها األمة  اللجوء إلى مثل هذه األساليب، واالتكاء  الشروط  العربية فرضت  التاريخية التي عاشتها األمة  الشروط 

على ماضي اللغة العربية من أصوات قوية انفجارية قادرة على إسماع صوت الشاعر، وإثارة على ماضي اللغة العربية من أصوات قوية انفجارية قادرة على إسماع صوت الشاعر، وإثارة 

  : : ائدون" ائدون" الحماس الستنهاض األمم والشعوب، ومنه قول ] محمد علي الهواري [ في قصيدة "عالحماس الستنهاض األمم والشعوب، ومنه قول ] محمد علي الهواري [ في قصيدة "ع

  ] عاااااااادت الاااااااذكرى، وعاااااااادت صاااااااور المأسااااااااة ساااااااوداء أماااااااامي] عاااااااادت الاااااااذكرى، وعاااااااادت صاااااااور المأسااااااااة ساااااااوداء أماااااااامي

  

ة القلاااااااب المضاااااااام ة القلاااااااب المضاااااااامعاااااااادت الاااااااذكرى، فاااااااال األدماااااااع تشااااااافي علاااااااّ   عاااااااادت الاااااااذكرى، فاااااااال األدماااااااع تشااااااافي علاااااااّ

  

  ال، وال الصاااااااابر يبيااااااااد الحاااااااازن أو يهاااااااادي شااااااااجوني وظالماااااااايال، وال الصاااااااابر يبيااااااااد الحاااااااازن أو يهاااااااادي شااااااااجوني وظالمااااااااي

  

  عااااااادت الااااااذكرى، وهااااااا نحاااااان ننقااااااول الشااااااعر نزهااااااو بااااااالكالم [عااااااادت الااااااذكرى، وهااااااا نحاااااان ننقااااااول الشااااااعر نزهااااااو بااااااالكالم [

  

والخفوت،          للهمس  يخضع  ال  أن  البد  واالستغالل  الفساد  لمناهضة  الّدور  يحمل  الذي  والخفوت، فالشعر  للهمس  يخضع  ال  أن  البد  واالستغالل  الفساد  لمناهضة  الّدور  يحمل  الذي  فالشعر 

من  نوع  لهو  واالستسالم  للخنوع  يركن  الذي  الشعر  إّن  ولين،  لطف  غب  المشاعر  من ومغازلة  نوع  لهو  واالستسالم  للخنوع  يركن  الذي  الشعر  إّن  ولين،  لطف  غب  المشاعر  ومغازلة 

  الخيانة.  الخيانة.  
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يتصدى  الذي  الشعر  في  أو  الحماسية  المواقف  في  قويا  بروًزا  الخطابية  والنبرة  المهارة  يتصدى وتبرز  الذي  الشعر  في  أو  الحماسية  المواقف  في  قويا  بروًزا  الخطابية  والنبرة  المهارة  وتبرز 

  الستعمار األجنبي، ويبكي الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف والوطن.  الستعمار األجنبي، ويبكي الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف والوطن.  لل

  يقول ] محمد الحلوي [:  يقول ] محمد الحلوي [:  

  أطلااااق النااااار أو فساااال  الحساااااماأطلااااق النااااار أو فساااال  الحساااااما

  
  هاااام أرادوا أن ال يقااااروا السااااالما.هاااام أرادوا أن ال يقااااروا السااااالما.  ******

  

  واماااتط األدهااام المطهااار أو فاسااااواماااتط األدهااام المطهااار أو فاساااا

  
  ااااااار بلياااااال وعااااااانق األكامااااااا.ااااااار بلياااااال وعااااااانق األكامااااااا.  ******

  

  وامااأل الغاااب ماان زئياارك كاللياااااوامااأل الغاااب ماان زئياارك كالليااااا

  
  اااااااث يهااااّز الهضاااااب واآلجامااااا.اااااااث يهااااّز الهضاااااب واآلجامااااا.  ******

    

  وخااااض المااااوت ثااااائرا عربياااااوخااااض المااااوت ثااااائرا عربيااااا

  
  اباااان أسااااد عاشااااوا أباااااةً كرامااااا.اباااان أسااااد عاشااااوا أباااااةً كرامااااا.  ******

  

ثائرا                  الخطب  يخوض  وأن  االستسالم،  وعدن  االستبسال  إلى  ويدعوه  بالمجاهد  الشاعر  ثائرا يحتفي  الخطب  يخوض  وأن  االستسالم،  وعدن  االستبسال  إلى  ويدعوه  بالمجاهد  الشاعر  يحتفي 

هذه األبيات الشعرية كما نالحظ تتميز بجزالة األلفاظ، وجهارة العبارة والخطابية هذه األبيات الشعرية كما نالحظ تتميز بجزالة األلفاظ، وجهارة العبارة والخطابية على المستعمر، وعلى المستعمر، و

القوية، وجلية اإليقاع ، وكل هذه الّصفات احتضنتها ظروف المواجهة العنيفة والقاسية التي خاضها القوية، وجلية اإليقاع ، وكل هذه الّصفات احتضنتها ظروف المواجهة العنيفة والقاسية التي خاضها 

  شعراء المغرب ضد الشر والعدوان، بالحرف والكلمة النارية المدوية. شعراء المغرب ضد الشر والعدوان، بالحرف والكلمة النارية المدوية. 

ه الظاهرة تسيء إلى جماليات الشعر ورونقه وتزج به في النثرية المباشرة، ه الظاهرة تسيء إلى جماليات الشعر ورونقه وتزج به في النثرية المباشرة، هذهذ:  :  األسلوب التقريري األسلوب التقريري         

والمتأمل للمتون الشعرية في هذه الفترة يلحظ أّن نصوًصا قليلة استطاع أصحابها أن يرتفعوا بها والمتأمل للمتون الشعرية في هذه الفترة يلحظ أّن نصوًصا قليلة استطاع أصحابها أن يرتفعوا بها 

  إلى مستوى فني رفيع. إلى مستوى فني رفيع. 

الت               التقليدية وسيادة  الثقافة  الشعراء تحت تأثير  التفالتقريرية هي نتيجة وقوع  التقليدية وسيادة  الثقافة  الشعراء تحت تأثير  راث ) عدم محاورته، راث ) عدم محاورته، فالتقريرية هي نتيجة وقوع 

واستحضاره لراهن اللحظة الشعرية، وتقديمه كما هو بطريقة اجترارية واستعراضية (. إّن الثقافة  واستحضاره لراهن اللحظة الشعرية، وتقديمه كما هو بطريقة اجترارية واستعراضية (. إّن الثقافة  

مجرد   حينها  القصيدة  وتصبح  والشرح،  بالوصف  األحداث  تأريخ  على  التركيز  معناها  مجرد  التقليدية  حينها  القصيدة  وتصبح  والشرح،  بالوصف  األحداث  تأريخ  على  التركيز  معناها  التقليدية 

  أخبار وأوصاف لقضايا وأحداث بعيدة عن ذواتهم. أخبار وأوصاف لقضايا وأحداث بعيدة عن ذواتهم. 

مفهومهم                   مفهومهمإّن  األفكار     إّن  ونقل  للتواصل،   وأداة  والتفاهم  للتخاطب  وسيلة  يكون  أن  يعدو  ال  األفكار للغة  ونقل  للتواصل،   وأداة  والتفاهم  للتخاطب  وسيلة  يكون  أن  يعدو  ال  للغة 

والمشاعر نقال مباشًرا في حين أّن اللغة في وظيفتها الشعرية هي لغة كشف وإيحاء وخلق، وبسبب والمشاعر نقال مباشًرا في حين أّن اللغة في وظيفتها الشعرية هي لغة كشف وإيحاء وخلق، وبسبب 

هذا الفهم الضيق للغة الشعر عند كثير من الشعراء المغاربة الحديثين فقد وقع أغلبهم تقريبا تحت هذا الفهم الضيق للغة الشعر عند كثير من الشعراء المغاربة الحديثين فقد وقع أغلبهم تقريبا تحت 

    للواقع والحياة.للواقع والحياة.  ير هذه الثقافة التقليدية، لقصور رؤيتهم الشعريةير هذه الثقافة التقليدية، لقصور رؤيتهم الشعريةتأثتأث

ومعاناتهم، بلغة ومعاناتهم، بلغة     ذواتهمذواتهمالوقائع حديثا منفصال عن  الوقائع حديثا منفصال عن  لقد ظلت التجارب سطحية تتحدث عن األشقاء ولقد ظلت التجارب سطحية تتحدث عن األشقاء و              

  من محفوظهم اللغوي. من محفوظهم اللغوي.   وهاوهااستوحاستوح

  يقول ] محمد المهدي بن محمد الحجوي [ يمدح تونس وأعالمها: يقول ] محمد المهدي بن محمد الحجوي [ يمدح تونس وأعالمها: 

  إالّ شااااقيقه المغااااربإالّ شااااقيقه المغااااربومااااا تااااونس ومااااا تااااونس 

  
  ذكاار.ذكاار.ومااا المجااد إالّ مجاادنا لاايس ومااا المجااد إالّ مجاادنا لاايس   ******

  

  ولكاااّن ماضاااي المجاااد لااايس بناااافعولكاااّن ماضاااي المجاااد لااايس بناااافع

  
  إذا لاام يعضااده ماان المجااد محضاار.إذا لاام يعضااده ماان المجااد محضاار.  ******

  

  وماااا الرجااال المقااادام إالّ مجااااهروماااا الرجااال المقااادام إالّ مجااااهر

  
  بقاااول لاااه األعماااال جااااءت ت بااارز.بقاااول لاااه األعماااال جااااءت ت بااارز.  ******

  

  إلى العلم إخواني إلى العلم سارعواإلى العلم إخواني إلى العلم سارعوا  

  
  يشااكر.يشااكر.وال تهنأوا فالّسعي فااي العلاام  وال تهنأوا فالّسعي فااي العلاام    ******

  

يربطها      ال  المألوف  النثر  إلى  أقرب  فعباراتها  جافة،  تقريرية  سمة  تطبعها  نالحظ  كما  يربطها األبيات  ال  المألوف  النثر  إلى  أقرب  فعباراتها  جافة،  تقريرية  سمة  تطبعها  نالحظ  كما  األبيات 

وم مصفوفة  وكلماتها  شيئًا،  فينا  تثير  ال  باردة  معانيها  والقافية  الوزن  إالّ  ومبالشعر  مصفوفة  وكلماتها  شيئًا،  فينا  تثير  ال  باردة  معانيها  والقافية  الوزن  إالّ  من  بالشعر  من  ستوحاة  ستوحاة 

  ) ال شعر فيها وال روح (. ) ال شعر فيها وال روح (. المخزون اللغوي للشاعرالمخزون اللغوي للشاعر

أخرى   شعرية  نماذج  أخرى  وهناك  شعرية  نماذج  نوهناك  التقريرية،  الخصيصة  بهذه  ناتّسمت  التقريرية،  الخصيصة  بهذه  بن  اتّسمت  عالل  الشاعر  عند  بن  جدها  عالل  الشاعر  عند  جدها 

والشاعر    ،) كالملوك  ال  ملك   ( قصيدة  في  العلمي  محمد  محمد  والشاعر  الفياللي،  والشاعر  الهاشمي   ،) كالملوك  ال  ملك   ( قصيدة  في  العلمي  محمد  محمد  والشاعر  الفياللي،  الهاشمي 

  المدني الحمرواي في قصيدة "مشاهد ومواقف". المدني الحمرواي في قصيدة "مشاهد ومواقف". 

  

  المباشرة والسطحية:  المباشرة والسطحية:    ❖❖
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السطح وتسلم نفسها والسطحية خاصيتان تضران بالشعروالسطحية خاصيتان تضران بالشعرالمباشرة  المباشرة  إّن  إّن                 فالمعاني تطفو على  السطح وتسلم نفسها ،  فالمعاني تطفو على   ،

للقارئ دون عناء، تنعدم فيها وسائل التخفي والمراوغة الفنية، فللشعر أسراره، وتمنعه الممتع  للقارئ دون عناء، تنعدم فيها وسائل التخفي والمراوغة الفنية، فللشعر أسراره، وتمنعه الممتع  

ال تكون حاضرة أمامك كالرغيف أو كأس الماء، وهي  ال تكون حاضرة أمامك كالرغيف أو كأس الماء، وهي      " " فالقصيدة العظيمة كما يقول "أدونيس": فالقصيدة العظيمة كما يقول "أدونيس": 

تراه وتلمسه دفعة واحدة، إنّها عالم مفتوح، متداخل، كثيف وشفافية، عميق  تراه وتلمسه دفعة واحدة، إنّها عالم مفتوح، متداخل، كثيف وشفافية، عميق      ليست شيئًا مسطًحا،ليست شيئًا مسطًحا،

  . . " " أل أل يتأليتأل

ال  المثل  سبيل  على  أمثلة  نسوق  الحديث  المغربي  الشعر  في  الظاهرة  هذه  بروز  على  ال وللتدليل  المثل  سبيل  على  أمثلة  نسوق  الحديث  المغربي  الشعر  في  الظاهرة  هذه  بروز  على  وللتدليل 

  الحصر. الحصر. 

  

  الكرامة [:الكرامة [:  نداءنداءيقول "محمد الوديع اآلسفي" قصيدة ] يقول "محمد الوديع اآلسفي" قصيدة ]         

  اللئاااام ترقاااياللئاااام ترقاااي  باناااتباناااتصاااهيون صاااهيون         

  
  حربااااا يقااااود جنودهااااا الشاااارفاء.حربااااا يقااااود جنودهااااا الشاااارفاء.  ******

  

  ولتعلمااااي أّن المعااااارك خطااااةولتعلمااااي أّن المعااااارك خطااااة        

  
  محبوكااااااة ال فرصااااااة عمياااااااء.محبوكااااااة ال فرصااااااة عمياااااااء.  ******

  

ت للخااالص طريقهااا             ت للخااالص طريقهاااالفتح خطااّ   الفتح خطااّ

  
  إّن الطريااااق لاااادى الثااااوار فااااداء.إّن الطريااااق لاااادى الثااااوار فااااداء.  ******

  

البيات                 هذه  في  البيات  فالشاعر  هذه  في  لغة مكشوفة  فالشاعر  إنّها  الوزن،  إالّ  بالشعر  يربطها  بلغة ال  األحداث  لغة مكشوفة  يسرد  إنّها  الوزن،  إالّ  بالشعر  يربطها  بلغة ال  األحداث  يسرد 

تغيير، وأشكال التخفي التي يمكن أن تدفع المتلقي إلى بذل جهد  تغيير، وأشكال التخفي التي يمكن أن تدفع المتلقي إلى بذل جهد  ووالداللة عارية من كل مواجهة  الداللة عارية من كل مواجهة  

  يقول ] محمد العلوي [:  يقول ] محمد العلوي [:  فكري واستخالص النتائج. فكري واستخالص النتائج. 

  هللا أكباااار إّن النصاااار يقتااااربهللا أكباااار إّن النصاااار يقتاااارب          

  
  حااب.حااب.ساايناء ينساايناء ينوجيش صهيون ماارة  وجيش صهيون ماارة    ******

  

  ارت قواعاادهارت قواعاادهقد زلزل البغي، وانهاا قد زلزل البغي، وانهاا       

  
  فاألرض من تحتااه أحشاااؤها لهااب.فاألرض من تحتااه أحشاااؤها لهااب.  ******

  

مجرًدا  مجرًدا      يغلب على القصيدة الطابع الحماسي والرنين الموسيقي الخطابي، فهي تلقي في الذهن معنىً يغلب على القصيدة الطابع الحماسي والرنين الموسيقي الخطابي، فهي تلقي في الذهن معنىً   

  مباشرة، والمتلقي يلتهم.مباشرة، والمتلقي يلتهم.بطريقة بطريقة الشاعر يسرد الشاعر يسرد ألّن ألّن ، ، واإليحاءاتواإليحاءاتمن الظالل من الظالل 

  النفس التقليدي واستخدام غريب اللفظ:  النفس التقليدي واستخدام غريب اللفظ:    ❖❖

اقتناًصا،             اللغة، وراحوا يقتنصون األلفاظ  إلى استخدام غريب  الشعراء المغربيين  اقتناًصا،  سعى بعض  اللغة، وراحوا يقتنصون األلفاظ  إلى استخدام غريب  الشعراء المغربيين  سعى بعض 

  التقليدية، لخلف نفس التقليدية، لخلف نفس     محاكاة بعض النماذج الشعريةمحاكاة بعض النماذج الشعريةويصطنعون الغريب منها، كما عملوا على  ويصطنعون الغريب منها، كما عملوا على  

، محمد المختار السنوسي،  ، محمد المختار السنوسي،  برزت أكثر عند عبد هللا كنون  برزت أكثر عند عبد هللا كنون  وقد  وقد  قديما  ومشرقيا (.  قديما  ومشرقيا (.      ؛؛) المقتدرة  ) المقتدرة  

الفاسي(.عالعال الفاسي(.ل  وتكلّ وو    ل  الغريب  باصطناع  الولع  بعض  الشعراء  لهؤالء  وتكلّ كان  الغريب  باصطناع  الولع  بعض  الشعراء  لهؤالء  وتعمّ كان  التجريد،  وتعمّ ف  التجريد،  د د ف 

  يقول ] محمد المهدي العلوي [:  يقول ] محمد المهدي العلوي [:  القوافي. القوافي. 

  ت يمين نضااوتمت يمين نضااوتميني الضاد ال شلّ يني الضاد ال شلّ         

  
  م.م.بها العااار، وانضاامت عليهااا المعااابها العااار، وانضاامت عليهااا المعااا  ******

  

  يكميكمنااي الضاااد تصااديقا لوعااد ناا نااي الضاااد تصااديقا لوعااد ناا بب        

  
  ويالحاام.ويالحاام.دعوا النصاال يشاافي غيظااه دعوا النصاال يشاافي غيظااه   ******

    

  هاااهااابا عن حيابا عن حياضضي الي الثثوووال تجزعوا غوال تجزعوا غ

  
  ومدوا لهااا األرسااان تااروى اللهاااذم.ومدوا لهااا األرسااان تااروى اللهاااذم.  ******

  

ثي، ثي، ووت يمين، غت يمين، غفالقصيدة التي منها هذه األبيات مكتظة بألفاظ عربية، وبعبارات تقليدية مثل ) ال شلّ فالقصيدة التي منها هذه األبيات مكتظة بألفاظ عربية، وبعبارات تقليدية مثل ) ال شلّ 

اللغوية المعاجم  من  اقتناًصا  الشاعر  اقتنصها   ) اللغويةاللهاذم  المعاجم  من  اقتناًصا  الشاعر  اقتنصها   ) بفحول  لل لل واستدعاها  واستدعاها      ،،اللهاذم  تأثًرا   ، بفحول  ذكرى  تأثًرا   ، ذكرى 

  .  .  مثالمثال  أبي الطيب المتنبيأبي الطيب المتنبيككالشعراء العربية الشعراء العربية 

  مراجع المحاضرة: مراجع المحاضرة: 

  أحمد الطريس أعراب، الشعر المعاصر في المغرب. أحمد الطريس أعراب، الشعر المعاصر في المغرب.   --

    . محمد بن العباس القباج ، األدب العربي في المغرب األقصى  --

  . . والمعاصرة شعيب أوعزوز، اللغة الشعرية في القصيدة القومية المغربية الحديثة    --
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ستعمر ة المواجه الشعر التونسي خالل القرن التاسع عشر مشكلة هوية اإلنسان التونسي متحديا ثقاف
جاها م الذي اتجه في شعره ات1871-1812ويمثل هذه المرحلة خير تمثيل الشاعر محمود قابادو 

 إصالحا اجتماعيا سياسيا.
 يقول الشاعر الشيخ قابادو:

 أسمعت يوم البين خفق فؤادي   أم كنت مشغوال بصوت الحادي
 وقال أيضا:

 رعى هللا أياما لنا ولياليا  سعينا بها للمجد والدهر مسعد
 تطارحني اآلمال وهي مطية  وتغضي جفون النائبات وأسهد

 وقال أيضا:
 لم تطبع الدنيا على شكل الوفا   فعالم في قلب الحقائق يطمع

 (1فإنك ميت   واحبب بها من شئت فهو مودع )عش ىما تشاء بها 
نظم ال اثي موهذا يؤكد مرجعيته الخلقية الدينية ومهمة شعره اإلصالحي بلغة رصينة وإيقاع شعري تر

 يحيد عنه.  
 وله:( الذي رثاه محمد العيد آل خليفة بق1954-1881كذلك الشاعر المصلح الشاذلي خزندار ) 

 مانا أيها الدهر أماناساءنا رزء به الدهر رمانا  فأ
 لم يزل يمعن في محنتنا   ويعادينا ملحا في أذانا
 هل لدينا لك ثارات خلت  لم تزل تطلبها آنا فآنا
 كلما ألفيت منا غّرة  ثرت بالزحف علينا ثورانا

 إلى أن يقول:
 آه مما حل بالخضراء من   فاجع كل عزيز فيه هانا

 درا إضحيانافقدت تونس من آفاقها     كوكبا قطبا وب
 (2أين منها الشاذلي المرتضى   خزندار السمح كفا وجنانا)

 ومن شعر خزندار قوله:
 حياتك يا شعر ما بيننا  وحق المزامير ذات اعتبار
 ففي كل عصر لها آية  وفي كل شيء عليها المدار

 فإنك في كل ما لغة  لسحر البيان وكأس العقار
 شتهاروإنك في كل ما أمة  سبيل التقدم واال

 (3على الشعر أن تترجم عن   جنابك سابحة في البحار)
ذلك ى فكان بلمحتووهو يبرز الخفة التي انتقل إليها الشعر عاى يديه والقدر الوجداني الذي أضفاه على ا

 عاصر.تمهيدا للمرحلة الوجدانية الرومنسية التي ستحدث ثورة في الشعر التونسي الحديث والم
والحليوي والبشروش عماد الحداثة أواخر العشرينيات، وبعدها جماعة تحت السور ويعد الثالثي الشابي 

ومن رموزها الدوعاجي والعريبي وخريف، وكان لتطور الصحافة الدور الحاسم في تطور الحراك 
الثقافي، ولقد عاش الشعر التونسي خالل القرن التاسع مرحلة من التقليد في موضوعاته وأساليبه ثم 

لقصيدة ا إيقاعحد عن الشعر التقليدي الذي لم ي: ففضال عن هاية القرن بالثراء والتنوعمنذ ن تميز
اإلصالح ، فقد تولد عن حركة أغراضها من مدح ورثاء وغزل ووصف طبيعةشتى و تراثية تقليدية الال
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، خاصة لدى أبي قضايا العصرعالج في عهد المشير أحمد باشا عن لون من الشعر جديد بدأ الذي 
  (4الذي صار شاعر عصره بال منازع ) (1813-1871)الشريف التونسي محمود قبادو ثناء ال
، وقد يكون ذلك ”الشعر العصري” اسمقد انبثقت من هذه التجربة أواخر القرن نفسه حركة عرفت بلو

اللذين سادا خالل القرن العشرين  modernisme modernitéتأثرا بمصطلحي الحداثة والتحديث 
وكان من ، القرن العشرينثالثينيات حتى هذه الموجة  حضور امتد  في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، و

( 1871( وصالح السويسي القيرواني )1900-1851) محمد السنوسي  أبرز أعالمها المؤسسين 
ثم  ،العزيز المسعودي ( وعبد1924 – 1868ومحمد النخلي )( 1897-1843)وحسن المزوغي 

( وبلحسن 1946 -1877( ومصطفى آغا )1954 – 1881دار)ه الشاذلي خزنمهمة محمد واصل ال
لفتح أغراض الشعر العربي القديم تجاوز فقد دعت تلك الحركة إلى  (5)(1963 – 1897بن شعبان )

 (6).الغربية الحديثة مظاهر التقدم التي أفرزتها الحضارة والتفاعل مع القصيدة على قضايا العصر 
 عدم انطوائها على تجاربوغلبة النزعة التسجيلية عليها يالحظ أولئك الشعراء ات لكن متأمل مدون

عميقة متميزة، ربما الرتباطها بمحور حضاري عام ال بقضايا وجودية تتيح إمكان اإلفصاح عن رؤى 
 (7).شخصية معمقة للذات واآلخر والكون

في  لت( تج1948-1899) "بكر وبأسعيد متميزة لدى "تجربة رين فتتميز بأما عشرينيات القرن العش
أخرى شعرية ( ومجموعة 1927السعيديات )ا عنونه باسمه ديوانضمنها و اقصائد على بحور اخترعه

هذا العصر، وقد أشاد الشيخ راجح  ومضةوهي أشبه ببعنوان الزهرات  يرةمن المقطوعات القص
إبراهيم بأهمية إنجاز سعيد بوبكر في الجانب األسلوبي وكان ذلك اإلنجاز استمرارا لدعوة الشعر 

 ( ومن شعر سعيد أبو بكر قوله منتقدا بأسلوب ساخر:8العصري التي جاءت قبله.)
 جمعية الرفق بالسنور والديك

 ماذا عن الرفق باإلنسان يلهيك 
 عينهما واألمن فوقهمايرضيك 

 مرحى فهل عيشه في الضنك يرضيك
 يلقى ابن آوى لديك المشفقين فهل
 يلقى ابن آدم حظا من مساعيك

 ومن شعره أيضا قصيدة حزينة بعنوان بعد موتي يقول فيها:
 غالطي الناس يا حياتي إذا ما  أخبر الناس بعضهم بمماتي

 العبراتواسكتي يوم يرفعون على األلواح جسمي وكفكفي 
 وانظريني على األكف وحولي أهل ودي كأنهم في الصالة

 (9بعد حين سيجعلون فراشي  من تراب ومسندي من حصاة)  
 –1909)أما أهم محطة في مسيرة الشعر التونسي طيلة هذه الفترة فهي تجربة أبي القاسم الشابي

من سنة  ،شعرهفقد كان صوت هذا الشاعر طيلة السنوات الثماني التي ظهر فيها ؛ ما أنشأهل( 1934
ا حتى وامتد صداهبرمتها  تونسة صرخة مدوية ارتجت لها أركان ثقافأشبه ب، 1934إلى سنة  1926

غاية  فيظاهرة شعره  جعل منيوهو ما تونسي غيره يحظ بمثله  وجدت تجاوبا لم فالمشرق العربي 
ن ها، ويمكخالل حياته وبعد تاريخ الشعر التونسيفارقة وعالمة بارزة في نقطة ضحى الفرادة وقد أ

 القول بكل ثقة علمية إن بيته:
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 (10إذا الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر)
ومن  ها الداءي أسرملحمة شعرية إنسانية ثورية بلغت العالمية بيسر، بعد أن انطلقت من ذاته المعذبة الت

 ذاته الثانية تونس التي أسرها االستعمار.
ى داال عل العبح والمالحظ أن الشابي قد أدرك منذ أعماله األولى أن موسيقى الشعر القديم يمكن أن تصب

 تحكم فني تام في عرف الحداثة الغربية، وهذا ما نالحظه مثال في قوله:
 قف قليال أيها الساري القمر        واصطبر

 أويقات الكدر        والضجريا سميري في 
 واسقني من جدول النور البديع    قدحا

 (11علــّــني أفهم هينــــــــــوم الربيع     إن صحا)
رس حرية ويما فهو يحافظ على القافية والروي ويلتزم بكل شروط العمودي وزنا، لكنه يتالعب باإليقاع

ين، وقد ل بيتكة معينة فيضيف قافية داخلية في التشكيل الموسيقي باستحداث لزوما لما ال يلزم بطريق
لنغاربي اتماء يكون ذلك ضربا من االنتماء الموسيقي الموشحي األندلسي العتيق، وشكال من أشكال االن

 الفني الخاص. 
في  نوان:ومما يؤكد أنه ضرب من اللعب القصدي الواعي هو أنه يكرر الطريقة نفسها في نص آخر بع

 الظالم حيث يقول:
 رفرفت في دجة الليل الحزين    زمرة األحالم
 (12فوق سرب من غمامان الشجون    ملؤها اآلالم)

ة ا في أربعأمكننا حصره إفادة  حياة الشابي ومدونته على العناصر األشد  في  الوقوف  وإذا رمنا 
 شعري عندال اليالخ"هما الحركية التي أحدثها بإعالنه في محاضرته  أساسية: االثنان األوالن خارجيان

حاجز ل -على صغر سنه-جاوزه جملة وتفصيال وت الثورة على الشعر القديم و 1929 سنة  "العرب 
. أما اعربيتبوئ مكانة مرموقة وإلى  ،المحلية الذي كان مضروبا حول األدب التونسي حتى عصره

لى عطغى  عمق تجربته وتحميله الشعر مفهوما جديدا في محيط :العنصران الثالث والرابع فداخليان
 .هذا الفن الوفاء شبه التام لمواصفات القصيدة العربية التراثية

لضاد لغة ا كان الشعر في تونس قبل الشابي صناعة ال يتهيب مراسها أي كان ألم بنصيب منلهذا فقد 
ي ف الجريء المتوثب تجربة عميقة  وعلمي العروض والقوافي، ليصبح بفضل هذا الصوت الجديد

ية حساس الحياة واللغة معا تعضدها وجوبا قدرات خارقة على التخيل واإلدراك والحدس زيادة على
  .مفرطة شبه مرضية

ه عدة ألخذ باالمتوارث الذي استمر في  ولكن هذا المفهوم الجديد للشعر لم يقض على مفهومه القديم 
ل إن سلف. بللواقع والذات والكون واقتفائهم آثار ال تهم المخصوصة شعراء وجدوا انسجاما بين رؤي

مكونات  من ك لمش أنها في عهد هذا الشاعر بحكم هذا االتجاه التقليدي هو الذي كانت له الغلبة كمي   
ين محكمة الذي كان مدرسا وأم( 1988 – 1899الثقافة الرسمية. ومن أبرز ممثليه الطاهر القصار )

يتجلى  ي كماي جزئين كما نظم في الشعر الشعبي، يتميز شعره بشدة صلته بالموروث الدينوله ديوان ف
 ذلك في قوله من قصيدة اليراع)الطويل(:

 حي اليراعة وافتخر برجالها  واذكر مآثرها وحسن خصالها
 واعجب بها عودا تبّز شباته   حد األسنة سودها وطوالها

 قلم األمور آللهاسبحانك اللهم اشرف ُمقِسم   صرفت بال
 سطرت به اللوح العظيم مالئك   علكت من األما حقيقة حالها

 (13فهوت سجودا للذي رفع السما  ودحا الثرى بسهولها وجبالها ...)
 في قوله ى ذلكوكان من المهتمين بتجديد رؤى الجيل الجديد مما يبرز وجهته اإلصالحية العميقة ويتجل

 )الخفيف(:
 ذكر أمس   وانس ما كان بين ُعرب وفرسيابن يومي إليك عن 
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 واّطرح لوعة التذكر فيما  حاق بالصيد من كليب وعبس
 واترك الماضي السحيق وال تحفل بما ضم من نعيم وبؤس
 وتحول عن الرسوم وال تندب على هيكل غدا طي رمس

 وابن من قوة العزيمة ملكا  شامخ الصرح ناطحا كل شمس
اس بي نوأما في بنائه فهو يتماس  مع سينية البحتري في كثير من قوافيه كما يقترب من سخرية أ

 الشهيرة في تهكمه بالطللية، غير أن غايته إصالحية توجيهية واعية. 
-1899( والشاذلي عطاء هللا )1989 –1910جالل الدين النقاش )من هؤالء الشعراء المجددين و

( ومحمد فائز 1912( ومصطفى المؤدب )1961 –1880بادي )( ومحمد العربي الك1991
 .(1990–1906( والصادق مازيغ )1953–1902القيرواني )

أكثره إلى التلحين والطرب. ومن أهم  العاطفي الموجه  ولقد ازدهر في الفترة نفسها الشعر الغنائي 
بد الرزاق وع ( 1946 – 1915( ومحمد العريبي )1956 – 1901رموزه محمود بورقيبة )

( ومحمد العربي الكبادي ومحمد 1967 – 1910ومصطفى خريف ) ( 1945 – 1901) كرباكة 
( ، كما لفت الطاهر الحداد 1967 – 1905( وأحمد خير الدين )1981 – 1916المرزوقي )

 .اإلصالحي أمضى أكثرها باسم مستعار الطابعم من القصائد ذات ا( االنتباه بعدد ه1935 – 1899)
)14”.( 
 :االستقالل إلى الشابي وفاة من –  

ا احتضنته التي إن أول محطة تستوقفنا بعد وفاة الشابي هي الحركة الشعرية النضالية الوطنية الصريحة
رعان ما س(، إال أنها 1916ومحمد زيد ) "الصادق مازيغ"ات وقادها يفي األربعين” المباحث“مجلة 

ات شعرية وان لم تعمر فقد مهدت السبيل ألصو” المباحث“. لكن 1947توقفت بتوقف تلك المجلة سنة 
شعر ب على الغل وهكذا فلئن  م في السنوات المتبقية  من عهد الحماية.الها حضور هكان وطنية مدوية 

ه مثل في استمرار الحضور القوي ألعالم تتجسد -ة خالصسمة تقليدية  التونسي في هذه الفترة 
( 1900دني )الطاهر القصار والشاذلي عطاء هللا وجالل الدين النقاش والعربي الكبادي والهادي الم

 يحل دونفإن ذلك لم  -( 1983-1912( وأحمد المختار الوزير )1952-1903ومحمد بوشربية )
شروا فن  ،يةروحه التجديدمن بان ممن نفخ فيهم الشابي ظهور بوادر تشكل تيار تحديثي قاده شعراء ش

في أو  األغراضفي سواء تقليدي عن الخط التارة كليا وتارة أخرى جزئيا  نأوا دواوين فو صائد 
 .التي واكبوها ةف التاريخيوالظركانت شديدة الصلة ب شتى  األساليب طبقا لتصورات 

 "أفق"( في مجموعته 1998-1928صمادح )محمد العربي الشاعر ومن أبرز هؤالء الشبان 
حذا حذو الشابي في انتهاج سبيل الرومنطيقية اإليجابية القائمة على توظيف عناصر ، و(1953)

الطبيعة في تصوير الثورة واالحتفاء بمعاني القوة و اإلرادة و الفعل ومصطفى الحبيب بحري 
( النفسان الوطني والواقعي 1955) ( الذي اقترن في قصيدته المطولة ثورة العبيد1932-1990)

( التزامه بقضايا 1956في مجموعته قيود) االشتراكي وعمر السعيدي الغريبي الذي أعلن أيضا 
ولكن أهم شاعر شاب ظهر في هذه الفترة من حيث قوة  الوطن وتجنده للدفاع عن البؤساء الضعفاء.

بين التنظير للشعر وإنشائه هو بال  الحضور وغزارة اإلنتاج واستلهام خصائص المرحلة مع الجمع
الشاعر العصامي الذي كان يقول:" أكواخنا القصديرية ال (. 1998-1931) ر صمادحمنازع منو  

ترجو من الشاعر غزال وتشبيها لكنها تنتظر منه صرخة إنسانية توقظ النائمين وتحرك إحساسهم 
 وهو القائل في قصيدته الشهيرة كلمات:(، 15وتجعلهم يفكرون في ما يلقاه الفقير من بؤس وحرمان" )

 عندما كنت صغيرا كنت أحبو الكلمات
 كنت طفال ألعب الحرف وألهو الكلمات
 كنت أصواتا بال معنى وراء الكلمات

 وتخطيت سنينا عثرتها الكلمات
 أٍركض األحالم واألوهام خلف الكلمات
 ووراء الزمن الهارب أعدو الكلمات
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 ماتكل ما أعرفه أني ظلمت الكل
 وسمعت الناس يصغون لصوت الكلمات

 فتكلمت ولكن لم أفدها الكلمات
 ليس بالهزل وال بالجهل خوض الكلمات

 وتألمت كثيرا في جراح الكلمات ...
فلقد بنى الشاعر جمله على كسر المعهود من التراكيب؛ كما نجد ذلك في: أحبو الكلمات، ألعب الحرف،  

فالنص يكسر في مرحلة الطفولة بنية الجملة لكن بعد النضج يعود عثرتها الكلمات، أعدو الكلمات... 
 إلى البناء المنظم الصارم فيقول بجدية أكثر: 

 ليس بالهزل وال بالجهل خوض الكلمات
 وتألمت كثيرا في جراح الكلمات ...

 "فجر الحياة"( و1954) "الفردوس المغتصبجموعاته "ما تجسد في مذا الضرب من التجديد هو وه
نشره ما وفي ، (1956) "صراع"( و1956)  "الشهداء"( و1955) "حرب على الجوع"( و1955)

منعت ؛ فقد لقب شاعر الكفاح الوطنيفجعله كل ذلك جديرا ب ،”الزيتونة”و” األخبار”و” البالغ “بصحف 
م بد الوطنيةالشابي روح التي تبرز كيف أن الشاعر قد واصل  "فجر الحياة"االستعمارية  ةالسلط

قرن فيه مفهوم التحرر ” الشعر الواقعي“سماه جديد ون من الشعر إنشاء لل، تعبيري ولحني جديدين
هذا المفهوم الثاني من المناخ النقابي الذي أرسته المنظمة  الوطني بالعدالة االجتماعية، مستنبطا 

ب على طرق الشاعر هذا . وقد ترت1946إثر تأسيسها سنة  تية االتحاد العام التونسي للشغلالعمالية الف
الغرض الجديد مع حرصه على إبالغ صوته إلى الجماهير الشعبية مباشرة في التجمعات السياسية 

 .المعقد من الصور والغريب من األلفاظ. فجاءت لغته قريبة من لغة الصحافة هجره  والنقابية 
نت أواخر القرن التاسع عشر وبعد فقد تنوعت التجارب الشعرية في تاريخ األدب التونسي الحديث فكا

تحيي اللغة واألسس الفنية في النص التقليدي الذي تفتح على معركة الهوية وتونس تتهددها األخطار 
الخارجية، ثم كانت مرحلة الجديد في الجوانب الموضوعاتية والفنية كما نمى الشعور بالمسؤولية 

إلى بروز ظواهر فنية جديدة من خالل مجموعة الثقافية الفنية فدوت صيحة الثورة وااللتزام مما أدى 
  .من الكتابات التي وعت أهمية تفاعل الصوت الشعري مع المرحلة التاريخية
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