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املقال ملخّص  

 شطرين علی نظم و نشيطاً الشعر كان فقد. األخري القرن يف زاهراً تقدّماً تقدّم احلجاز يف املعاصر العريب األدب

 يف الكالسيكيّ الشعر من ينبثق احلجاز بالد شعر يف التجديد. احلر الشعر حسب علی نظم قد أيضاً و متساويني

 الشعر بتطوّر الشعراء تأثّر و املعاصر احلجازيّ الشعر يف الًيقل الغريب للشعر املباشر التأثري كان و البالد هذه

 خصائصه و رسالته و الشعر مفهوم بتطوّر الشعرية املوضوعات تطوّرت و العربية األقطار يف املعاصر العريبّ

 بياألسال تغيّرت و املقطعي النظام و التفعيلة شعر و املرسل الشعر و الغنائية اخلفيفة األوزان فيه شاعت و الشكليّة

 دائرة اتّسعت و. الشكل و احملتوی لتغيري وفقاً القصيدة وحدة و الشعرية القصة و الرمز و الصورة يف الشعريّة

 .املعاصر السعوديّ الشعر يف الرمز و اجملاز
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 مقدمة

 من املقصود.دقيقاً حتديداً حتديده من البدّ مصطلح هو احلجاز يف احلديث العريب الشعر

 العربيّة اململكة إلی انكامل و الزمان ثيح من ينتمي الذي الشعر هو احلجاز يف الشعر

 فيه و.بالضرورة حديث شعر فهو اآلن، حتی ق.هـ 1351 سنة من ةياحلال حبدودها السعوديّة

 ال الشعر علی يكون احلكم الواحد؛ألنّ األديب عند حتی طبيعيّ أمر هذا و ء الردي و اجليّد

 علی حلضوره جتاهله الميكننا و قيّم و متنوّع احلجاز يف العريب الشعر و. صاحبه علی

 .املعاصرة األدبية الساحة

 يف احلديث الشعر» ــك شعراءه و احلجاز شعر دراسة حول مقاالت و تبك أُلّف أنه مع

 ميإلبراه «ديالتجد و ديالتقل نيب ثياحلد احلجازي األدب» ر،كب أيب الصمد لعبد «احلجاز

 هذا و - «املعاصر احلجازي العريب الشعر يف ديالتقل و ديالتجد» فوزان، بن فوزان بن

 نّكل ها؛ريغ و يتيالثب مطلق للشاعر -مانشستر جبامعة رياملاجست درجة ليلن رسالة رياألخ

 يف األديب النقد تقصري بسبب ظُلموا قد السعودية ةيالعرب اململكة يف الشعراء و األدباء بعض

 سواهم و الزخمشرِي طاهر قنديل، أمحد شحاته، محزة املثال سبيل علی العربية البالد

 هو فالنقد. اإلسالميّة البالد يف و األخری العربية األقطار يف كافية معرفة معروف غري

 يف التجديد درسنا املقال هذا ففي. القارئ و النص أو املتلقی و املنتج بني تصل اليت الوسيلة

 مدرسة هل. 1: ةيالتال لألسئلة الوافية األجوبة جند أن سعينا و احلجاز يف املعاصر الشعر

 الشعر يف أخری مدرسة بأيّ شبيهة هي هل. 2 واحدة؟ املعاصر احلجازيّ الشعر يف التجديد

 صلة فيه التجديد هل. 3 سواها؟ يف الجندها خصائص املدرسة هلذه أو احلديث العريب

 يف يكون هل. 5 خمتلف؟ و متنوع أو واحد التجديد هل. 1 عنه؟ منفصل إنّه أو بالقدمي

 البارزين الشعراء أشعار خالل من األسئلة هذه فدرسنا كليهما؟ يف أو الشكل يف أو املوضوع

 حممّد و فقيه القادر عبد و القُرشيّ و كالزخمشري، السعودية اململكة يف املعاصر الشعر يف

 يف أشعارهم درسنا أيضاً و الشعر يف التجديد حنو يتّجهون الذّين غريهم و العيسي الفهد

 النقد و األدب بكتب نيمستعين احملتوی و الشكليّة اخلصائص و الشعرية البنية و املوسيقى

 .الشعراء دواوين و احلجازيّ األدب يف خاصة
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 املعاصر احلجازي الشعر يف التجديد

 الشعر عرف قد و زمانٍ كل و مكانٍ كل يف تطورية طبيعية ظاهرة الشعر يف التجديد إنّ

 آخر كان الذّي برد بن بشار من بدءاً كثرية جتديدية مظاهر الطويل تارخيه يف العريب

 منهج علی مترّد الذّي نواس أيب إلی (150ص: 1991 ضيف،) احملدثني أول و القدماء

 ثورته يهامجون اللغة علماء وقف لذلك و الشعر عمود علی متام أيب ثورة كانت مثّ القصيدة

.« باطل العرب فكالم شعراً هذا كان إن: »يقول كان الذّي األعرايب إبن رأسهم علی و هذه

 (211ص: ت د الصويل،)

 و احلديث العصر جاء أن إلی املوشّح يف املوسيقيّ الشكل يف ثورة العريب الشعر عرف مثّ

 املوضوعات و اللفظية احملسنات و البديعيّة الزخارف وطأة حتت يتململون الشعراء بدأ

 القرن أطل ما و. عشر التاسع القرن أواخر يف الثورة هذه مالمح بدأت قد و التافهة

 ليالئم العريب الشعر يف التجديد ضرورة إلی يدعون النقاد و الشعراء أخذ حتی العشرون

 مجاعة و الديوان مجاعة و املهجر مجاعة و مطران خليل شعر يف الثورة هذه متثلت و العصر

 بني القصيدة أشكال تنوّعت قد و. احلديث الشعر يف مث الرمزي، و الرومانسي الشعر و آبولو

 النظام و املرسل الشعر و الشطرين شكل بني أشكاهلا تنوّعت كما املوضوعيّة و الغنائيّة

 رسالته و الشعر مفهوم يتغيّر اَن من فالبدّ وسواها؛ النثر قصيدة و التفعيلة شعر و املقطعي

 جزء احلديث السعودي الشعر. عصرنا يف حدث الّذي اخلطري التطوّر و احلياة منط لتغيري

 شاركوا و احلديث العريب الشعر بتطور شعراؤه تأثّر قد و العربية باللغة املكتوب الشعر من

 و مباشر غري بطريق الشعر هذا إلی وصل قد الغربية الثقافة شيوع أنّ كما التطور، هذا يف

 تأثرياً أثّروا الذين آبولو مجاعة و الديوان مجاعة و املهجري الشعر خالل من وصله قد

 و جربان خليل جربان و ماضي أيب إليليا كانت قد و اجلديد احلجازیّ الشعر يف عميقاً

 الشعر هذا يف واضحة بصمات الشايب القاسم أيب و طه حممود علی و ناجي إبراهيم

 و التبشري أمهّها عوامل عدة خالل مِن كان بالشرق الغربيني اتصال أنّ يف شكّ ال و اجلديد

 الدراسيّة البعثات و اهلجرات و االقتصادية الروابط و اإلستشراق و الشام بالد يف العلم نشر

 األدب وعيش يف كبري دور األدبية الترمجة خباصة و للترمجة كان و املكتبات و املؤمترات و

 .أخری جهة من احلجازیّ الشعر و جهة من املعاصر العريب الشعر يف الغريب
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 الشايب القاسم أيب بقصائد قصائده يف الزخمشري عبدالرمحن طاهر تأثّر نری كما

 علی اطّلع الذي جربان خليل جبربان املواكب بقصيدة بدوره تأثر الذي ذاته املوضوع يف

 كان لذلك. الفرنسيني الشعراء و (William blake) «بليك» بِـ متأثراً كان و الغريب األدب

 الشعر يف نراها اليت اخلصائص عن ختتلف فنيّة خصائص اجلديد للشعر يكون أن البدّ

 .البنية و الشكل و احملتوی يف اخلصائص هذه فندرس القدمي

 احملتوي يف اخلصائص: الف

 الشعر مفهوم -

 و رسالته و الشعر مفهوم أيضاً يتغري أن يتطلب جتديدها و الشعرية املوضوعات تغيري إنَّ

 و الروافد تلك و املصادر هذه باختالف ختتلف هي و روافد و مصادر للمفهومات ألنّ ذلك

 الشعر مصادر فإنّ القدمي، العريبّ التراث والتقليديّ، القدمي الشعر مصادر كانت إذا

 :بقوله الشعر عارف حممود الشاعر لنا يعرف لذلك و الطابع غربية الرومانسي

 روافدُهوإنّما الشعرُ شلّالٌ 

 تُوحي إلی النّفسِ ألواناً معبّرةً

 تأثريُ الشعورِ وما الوحي يف و األصلُ

 

 عميقةُ الدَّفقِ يف ينبوعِ إحساسِ 

 عَنِ اجلَمالِ و ما يف واقِعِ النّاسِ

 يف عالَمِ النّفسِ مِن كزنٍ و إقباسِ

 (7/15: ج1901)الساسي،                       

 الثورة روّاد من رائداً يعد هو و رسالته و الشعر مفهوم يف جريئة آراءٌ عوّاد حسن وحملمّد

 ختضع أالّ و موحدة القصيدة تكون أن ضرورة إلی دعا فقد. السعودية اململكة يف الشعريّة

 الشعر إنّما و معاين و ألفاظاً ليس الشعر» أنّ ي رأ و مناهجهم و القدماء خطط من ءٍ لشي

 (10: امللتهب األفق يف عوّاد،).« التعابري و األفكار فوق و املعاين و األلفاظ وراء ، آخر أمر

  هو الطبيعة يف ما وأعمق....  بأسرها العامة حياة هو الشعر موضوع إنّ: »أيضاً يقول و

 يف يتحدث هو و (927: 1327 عوّاد،).« الدرس و بالعناية األحري املوضوع فهو. اإلنسان

 :فيقول الشعرية، فلسفته و الفين أسلوبه عن له قصيدة

 الليلِ شُعوراً و خَياالً أيّها الشعرُ كما تبعثُ يف

 أنتَ يف الصّبحِ شعاعٌ يُكسِبُ الفكرَ نَشاطاً وجَالالً

 ضاً قول:يو أ

 يُبصرُها الشاعرُ طيفاً أو مجاالًو لُحُوناً و رؤيً  

 ماالً كأنتَ مفتاحٌ إلی العَالَم، يُعطي النّفسَ بالنّورِ 
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 فإذا الواقعُ، يف فلسفةِ الشعرِ عَصيٌّ طائعٌ

 إن يَغِم يف ظلماتِ العَيشٍ لِلعاملِ هَمٌّ قابِعٌ

 

 و إذا الشعرُ حياةٌ ثرةٌ يرتعُ فيها الراتعُ

 اليُنِر لِلعيشِ إالّ شاعرٌ حَيٌّ و شعرٌ سَاطِعُ

 (125-121: 1109)الساسي،                        

 يؤيّد و الوجداينّ الشعر ينهج فلذلك آبولو و الديوان مدرستَي امتزاج حصيلةُ العوّاد

 مع قومه لسانَ الشاعر يكون أن إلی يدعو و اجلماعة عاطفة يف الفرد عاطفة ذوبان

 :اخلاص كيانه علی حمافظته

 فالشعرُ مل يكُن اِزجاءً لِعَاطفةٍ

 فَال غناءَ لِما يَحوي و الثِقةَ 

 

 اهلِياجُ دمُهلا احلماسَةُ حلمٌ و  

 ما يقرّرُ أو ما مَجّ مِنهُ فمُيف

 (57: 1955)عواد،                      

 عن السابقة العوّاد أبيات يف رأينا كما التجديديّ الشاعر رسالة أيضاً اختلفت قد و

 اجلديد الشعر ألنّ و زمانه و عصره إبن التجديديّ الشاعر الكالسيكيّ؛ألنّ الشاعر رسالة

 الدعوة أمهّها جديدة قضايا إلی اجلديد الشاعر يدعو لِذلك و احلضارة و العصر يواكب

 .حبريّته إنسان كلّ ينعمَ أن ضرورة و التعصب و احلرب و اخلالف نبذ و السالم و العلم إلی

 أيّها الشّاعرُ املربزُ رَتِِّل

 أنتَ خِدنُ السِّمارِ يف كلِّ ليلٍ

 و مسريُ النُّجومِ شعرُك سِحرٌ

  

 نَفَحَاتِ السَّالمِ و احلريَِّه 

 و عدُوُّ الغباءِ و األمِيَِّه

 مُستمدّ مِن عالَم العبقريَِّه

 (7/517: ج109)الساسي،             

 احلرف غري احليّ احلرف لِأنّ أخرياً و أوالً شاعراً يكون أن النهاية يف الشاعر رسالة و

 و النبض فيها توقف اليت احلروف غري النابضةَ احلروفَ أنّ و النظم غري الشعر و امليّت

 .ذاته الشعر فقي حسن حممد عند الشعر رسالة كانت لذلك

 يا نابضَ احلرفِ قد أبدعتَ أحلاناً

 قد كنتُ باحلرفِ مَفتُوناً فَبَارَكَين

 ما يستوي احلرفُ عندَ العارفنيَ بهِ

 

 حتی ختيَّلتُ حريف عادَ إنسانَا 

 إمياناومَ زِدتُ بِهِ حُبَّاً و يو إل

 و اجلاهلنيَ بهِ هَدماً و بُنيانا

 (117: 1990)فقي،                       
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 الذايت التيار إيل اإلجتاه -

 علی و الذايتّ الشعر تيار علی تركيزه هو دياجلد السعوديّ الشعر علی املالحَظ إنّ

 القدماء حماكاة مِن لِلخروج العاطفة إلی الشعراء هؤالء اتّجه قد و خالصة ذاتية موضوعات

 مِن عميقة شعريّة جتارب ترفدها صافية غنائية ضمن اخلاصةِ جتارهبم إلی انصرفوا و

  اململكة انفتحت قد و تلك أو البلدة هذه يف احلديثة احلضارة علی االطاّلع و بَعَثات و رحالت

 ظهور علی اجملدّدين الشعراء تركيز علی إنعكاس له كان األمر هذا و العامل علی السعودية

 الشاعر عند هنا نتوقّف أن ميكننا و حيناً متفائلةً كانت «األنا» هذه لكنّ و. شعرهم يف «األنا»

 يف يقول املتشائمة «األنا» علی تركيزاً قصائده يف جند الّذي الزخمشري طاهر الذايتّ

 :«الغربة يف» قصيدته

 أنا يف غُربَيت أهِيمُ بِفِكري

 امللتاعِيا نعيمَ احلياةِ يا بلسمَ 

 و غبارَ السننيَ يَمألُ عَيين

 و أنا كالفراشِ أستَنشِقُ العِط

 فالنَّوی طالَ و استَطَالَ و لكن

 أنا يف غُربيت و أظمأُ بالشَِّو              

 

 حَيثُما أنتَ يا هُدَی احلرَيانِ 

و كُحُولُ  يا مُعزِيف لِأحلَي األغاين

 السّهادِ يف أجفاين

 لِلتّدَاين رَ و أغدُو مِن فَرحتی

 أنتَ مازِلتَ ثَورةٌ يف كِياين

 قِ و كأسِي تَفِيضُ     بِاحلِرمانِ

 (117: 1992)الزخمشري،               

 مألها حياة يعيش هو فإذا. نياآلخر «أنا» و أناه بني موازنة يقيم احلِجِّي محد الشاعر و

 اليعرفُ هو و صفاء و سعادة يف يعيشون القومَ أنّ حني يف األحزان و اآلالم و اهلمّ و الكدرُ

 منفياً و لِلهموم هنباً و السعادة من طريداً و األيام من منبوذاً ليكونَ يداه جنته الذي الذنب

 :فيها يقول اليت «السعداء زمرة من» قصيدته يف ماجنده هذا و املسراتِ بالد من

 أَ أَبقَي علی مَرِّاجلَديدينِ يف جویً

 ا سَوِيَّةًألستُ أَخاهُم قد فُطِرنَ

 أَري خَلقهُم مِثلي و خُلقِي مثلَهُم

 يَسرِيونَ يف دَرِبِ احلياةِ ضَوَاحِكاً

 مُلَعثَماً - إن نَطقتُ -أكانَ لساين 

 و هل كنتُ إمَِّا أَشكَلَ األمرُ عاجِزاً

 َسعَدُ أقوامٌ و هُم نُظَرائی؟! و 

 فكيفَ أتانِي يف احلياةِ شِقائي؟!

 و ما قَصَّرَت يب مهَّيت و ذَكائي

 علی حنيَ دمعي ابتَلَّ مِنهُ رَدَائي

 و كانُوا إذا نَاجَوا مِن الفُصَحاءِ؟!

 و كانُوا لَدَي اجلُلَّي مِنَ العُظَماءِ؟!
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 و هل أصبَحُوا يف حنيَ أمسَيتُ مانِعاً

 مغرباًرقاً وو هل ضَربُوا يف األرضِ ش

 أَوفَوا بِكُلِِّ عُهُودِهِمو هل كُلّهُم 

 

 النُعمَي علی الفُقَراءِ؟!يَجُودُونَ ب

 ومَ طُولَ ثَوائي؟!يو كنتُ مَلِلتُ إل

 ائي؟!و مِن بينِهم قَد غاضَ ماءُ وَفَ

 (133-1/132)سامل احلميد، د ت: ج 

 اجلديدة املوضوعات و اجملهول و العمق و التأمل إيل الزنعة -

 يف عمقاً ها وراء ختفي البساطة لكن و التعبري بساطة من الكثري فيه اجلديد الشعر إنّ

 التقليدية املوضوعات تعد مل و فيها ما ليكتشف األشياء يف يتأمل الشاعر بدأ املضمون،فقد

 كالوجود فلسفية موضوعات إلی اندفع الشاعر؛إذ غليل تشفي رثاء و هجاء و فخر و مدح من

 ألقينا إذا و التأمّل و بالعمق موضوعاته اتّسمت ولذلك. ذلك شابه ما و احلرية و اإلنساينّ

 هذا يف الشعراء هيإل ذهب ما ندرك اجلديدة القصائد عناوين علی سريعة نظرةً

 حريان، الصراحة، إبتهال،: ةيالتال العناوين الفقيه عبدالقادر حملمّد نقرأ اإلجتاه،فإنّنا

 جمموعة يف و (1993 فقيه،) ذكريات و رسالة أشجان، وحدي، سراب فراق، حبّي، هلفي،

 مشوع أرق، ومضة،: ةيالتال العناوين وجدنا الفهدالعيسي حملمّد «الشجن ليل يف اإلحبار»

 عويل الشاعر، غربة بطاقة، اجلريح، الشراع الكلمات، حقول األحزان، جدار إباء، حتترق،

 غربة، السوداء، الرياح السراب، نزيف، ظمأ، اجملداف، مهس الضياع، دروب الصمت،

 الفهد) إخل و اإلحتراق املمزقة، األشرعة إحبار، ضياع، اجلراح، عصري األسى، ضباب

 (.1990 العيسي،

 العناوين عند قفنا و إذا و التجديد و التجديديّ املذهب إلی كلّها نيالعناو هذه فتشري

 يكون فمرّة. املعاصر احلجازیّ الشعر لغة فی والتطوّر ديالتجد أدركنا كلمتني من املؤلفة

 للضّياع و أعاصري للجراح و ضباب لألسى و عويل للصمت و حقول للكلمات و جدار لاِلحزان

 و ممزقة األشرعة و جرحياً الشراع و حمترقة الشموع تكون مرّة و مهس للمجداف و دروب

 .سوداء الرياح

 قد الكلمات بني القدمية العالقات أنّ أدركنا «الشجن ليل يف اإلحبار جمموعة فی و

 الكبرية األهنر و البحار و احمليطات يف اليبحر فالشاعر اجلديد الشعر إلی رجعة دون ذهبت

 إنّما و المألوفة خارجية ليست اإلحبار عمليّة أن يعين هذا الشجن ليل يف يبحر هو إنّما و
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 كلّ جديدة الشاعر هذا موضوعات كانت لذلك و اإلنسانية الذات أعماق يف الشاعر يبحر

 .الداخلية إلحساساته نتيجة هي و اجلدة

 :«الصَّمت مِعولُ» بعنوان له قصيدة يف العيسي الفهد حممّد يقول

 صدري السِرُّ يَحفرُ

 صَميت، ، مأسَاتِي سِرُّ

 يَدوِي «فيزوف» ليتَ

 بصويت و لَهَايت مِن

 إدّكاراً نفسِي سَئمت

 شهيدٌ ومَيإل فأنا

 . بيتٍ وَمضَةِ يف ماتَ

 (252 -251: السابق)                          

 علی جديدة عالقات هي و القصيدة بنية يف العالقات تبني العناوين يف العالقات هذه إنّ

 و به خاصاً مسلكاً يسلك هو إنّما و نياآلخر مسلك اليسلك فيها الشاعر و احلجازیّ الشعر

 نفسه أعماق يف اجملهول عن يبحث كان لذلك و قبل من قدماه هايعل تسر مل طريق يف يسري

 من حبار اإلنسانية الذّات أنّ و اخلَوَاء سوى يكتشف مل أنّه أدرك منه شيئاً إكتشف كلّما و

 و حلظة كل يف بعض من بعضها يتناسل اليت اإلحساسات و املعاين و الدالالت و الظلمات

 فهو الالشعور، طبقات يف منها خفي ما أما السطح علی يظهر الّذي إال منها اليبني أوان

 .احلديثة موضوعاهتم يف الشعراء هؤالء هيإل يصل أن حاول ما هذا و دفينة كنوز

 شكلية خصائص: ب

 اآلخر تطوّر يعين أحدمها يف التطور الشكل؛ألنّ تطور من خيلو املضمون تطوّر يكن مل

 جديد حمتوى لكلّ كان لذلك و احملتوی شكل و الشكل حمتوی يقول من فثمة. بالضرورة

 .جديد حمتوی جديد شكل لكل و به اخلاص شكله

 املاضي القرن أواخر منذ مصر و لبنان و سوريا أقطار يف العريب الشعر عرف قد

 و املقطعي النظام و املزدوج و املرسل الشعر فعرف العربية القصيدة شكل لتجديد حماوالت

 للشعر البدّ كان و العشرين القرن من األول النصف هنايه يف جاء الذي التفعيلة شعر
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 الشعر اجلديد الشعر فعرف باحملتوی، تأثر كما اجلديدة باالشكال يتأثّر أن من احلجازيّ

 .فةياخلف الغنائية األوزان فيه شاعت و التفعيلة شعر و املقطعي النظام و املرسل

 املرسل الشعر -

 ذلك أمثلة من و الوزن وحدة علی الخيرج لكنّه و الواحدة القافية من املتحرّر الشعر هو

 :اخلفيف البحر من هي و عوّاد حسن حملمّد «حمبّ ثورة» قصيدة

 فاجِعِي يف األباءِ كيفَ تصوَّر

 نشوةٌ هذِه أم العَتبُ و اإلد

 التَرُعين يف عِزَّةِ النّفسِ يوماً

 أيَّما قِيمةٍ لِحبِّك يف نفــسِي

 عِزَّةُ النَّفسِ مَظهرُ اخلُلُقِ احلَيِّ

 و إذا ما رأيتَ يف النّاسِ يوماً

 إن أردتَ بالنّظَرِ الشَّزفَأرمِهِ 

 

 تَ فؤادِي يُطيقُ ذاك و يُغضِي 

 اللُ أم تلكَ كربياءُ التجنّي

 ذا هُوَ عِندي  فَقِوامُ احلياةِ

 إذا بَدَّدَت كرامةَ نَفسِي

 فحاذِر مَساسَها عندَ حُبِِّي

 مَن يَري حِفظَ نفسِهِ غري حَقِّ

 رِ تَجِد وَجهَهُ كَقِطعةِ نَعلِ

 (37: 1952)العوّاد،                    

 أمثاهلما و املقطعي النظام و الرباعيّات -

 حماوالت مثة و نفسه العريب الشعرِ قِدَمَ قدمي الشعر موسيقى يف و األوزان يف التجديد إنّ

 و املتنوعة الكثرية املهجريني الشعراء حماوالت مثّ املوشحات حماوالت إلی العتاهية أليب

 املوسيقى يف أولئك و الشعراء هؤالء جدد قد و سواهم و آبولو مجاعة إلی انتقلت اليت الغنيّة

 البحور عن يبتعدوا و اخلفيفة األوزان علی يركّزوا أن حاولوا و الفاظاً و أوزاناً الشعرية

 .الطويل و املديد و كالبسيط الطويلة

 هبا مرّ طويلة مرحلة يلخّص كأنّه و التجربة هبذه ميرّ وميال اجلديد احلجازیّ الشعر و

 وجدنا اجملدّدين الشعراء دواوين استعرضنا إذا و التفعيلة شعر إلی للوصول العريب الشعر

 صفحة كلّ يف و صفحة 171 يبلغ ضخمٌ ديوان فقي حسن فلمحمّد بالرباعيّات، إهتمامهم

 خمتلفة هي و الرباعيّات من العدد هذا يقارب ما الديوان هذا يف أنّ يعين هذا و رباعيّة

 غالبيّة أنّ وجدنا الفيصل لِعبداهلل «احلرمان وحي» ديوان إلی عدنا إذا و قوايفَ و أوزاناً

 عدد و طوالً أخری و قصيدة بني النظام هذا خيتلف و املقطعي النظام علی تقوم قصائده
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 يف يقول. أشطار ثالثة مقطع كل يف و مقاطع مخسة «خيال ثورة» قصيدته ففي. وزناً و أبيات

 :األول املقطع

 شَغَلتُ بِاحلبِّ دنياكِ عَن و أهواكِ قُلتُ   

 أَطَلتُ و بِحُبّي الدنيا إلی تَحَدَّثتُ لو بِوُدِّي و   

 .قُلتُ و قَلبِي إلی يُوحِي الّذي تَأمَِّلتُ و   

 (33: 1101 الفيصل،)                                                  

 :الثاين املقطع يف يقول و

 لِقَلبِي يَنسَابُ قَلبِي مِن اللَّحنَ سَمِعتَ هَل

 حُبِّي، قصَّةُ لَكَ؛ما فَيَروِي يَرتَدُّ مثَّ

 .املُستَحَبِّ هَوَانَا عُشِّ إلی يُنادِيكَ و

 (33: السابق)                                                    

 من املوسيقى ينوّع و جهـة من الواحدة القافية طرةيس يكسر القوايف يف التنوع هذا إنّ

 اجلديد املوسيقي التشكيل هذا فنجد حركته و الروي حرف بتغيري ذلك و يعينها و ثانية جهة

 :«سلطانة ابنيت إلی» بعنوان هي و الفيصل عبداهلل قصائد إحدي يف املتناوب

 إن دَاعَبَتنِي يَدَاكِ

 أَحسَستُ عَودَ شَبَابِي

 لَو مَرَّ كَفُّكِ يُسرَي

 دَی مُحَيَّايَ صَفوَاًيَن

 علی مِهَادٍ وَثرِيٍ

 تَرعَاكِ يا بَعضَ نَفسِي

 

 بِرِقَّةٍ كَاملَالكِ 

 مُجَسَِّداً يف صِبَاكِ

 علی جَبِينِي بِيُسرِ

 فَيَرتَوِي مِنهُ عُمرِي

 نامِي بِطَرفٍ قَوِيرِ

 عنيُ اإللهِ القَدِيرِ

 (17: 1393)الفيصل،             

 يف نراه ما نقيض علی النظام هذا من شيئاً لنجد وميال ديوان أيّ نفتح اَن ميكننا

 الدودة» دتهيقص فی سرحان حسني. التجارب هذه ملثل رفض من التقليديّة املدرسة

 سرحان،). أخری إلی رباعية من القافية ختتلف و فيها الرباعيات نظام علی يعتمد «األخرية

1399 :20-21) 
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 و املقطعي النظام من أيضاً يكثر جنده جدع إبراهيم حممّد الشاعر عند وقفنا إذا و

 احلياة، ينبوع ولدي، جنوی، تأمالت، البالد، نشيد: )ةيالتإل القصائد عند نتوقف أن ميكننا

 ليل األولی، النشأة الشيطان، أيّها مكني، حب الباغية، النفس احلمقاء، اجلنية موطين،

 و املقطعي النظام قصائد من كثري القرشيّ عبداهلل حسن ديوان يف و. إخل و العاشقني

 مثالً ذلك من و التفعيلة شعر جيرب أن قبل و الضخم ديوانه من األول اجمللّد يف خاصة

 (.اجمللدين: 1993 القُرشيّ، انظر).( إخل و أنشودة زنبقيت، ثورة،) قصائدهُ

 التفعيلة شعر -

 العربية؛ اللغة يف التفعيلة شعر نظم الذي األول الشاعر حول اختلفوا قد العرب النقاد كان

 خليل هو هل باكثري؟ أمحد علي أو عوض لويس هو هل املالئكة؟ نازك أو السياب هو هل

 يف نظمها اليت «النهاية» قصيدة يف عريضة نسيب هو هل و أبوشادي؟ زكي أمحد أو شيبوب

 شعراء مِن التفعيلة شعر كتب من أول من ذلك علی بناءً و. العشرين القرن من ناتيالشعر

 العوّاد؟ حسن حممد أو شحاتة محزة هو هل. السعودية اململكة

 أن أيضاً ميكننا و املنوال هذا علی قصائده من كثرياً نظم قد األخري اَنّ يف شكّ ال

 عنوان حتت وضعها اليت ةيالتال قصائده يف القرشيّ عبداهلل حسن الشاعر عند نتوقف

 و الفراق بعد حرية، غروب، طفل، الطيارة، يف اجلزائر، مع الربميي، صرخة» هي و «أفانني»

 - زجنبار - أشعلوها: »ةيالتال القصائد عند نتوقف أن ميكننا كما األول جملده يف «أنني

 قصيدته يف يقول. الثاين جملده يف «الليل سعال و - أطفايل و - صورة و رسالة و انتظار

 :احلبيبة لسان علی «الليل سعال»

 أُمسِيَتِي عَطِرَت فَقَد تَعال تَعال

 جِئتَ إذا بِها يَبُوحُ أسرارٌ، فِيهِ صَدرِي و

 املِحزَمِ ضَمَّةِ مِن شَكا قَد نَهدِي و

 الصَّفراءَ غِاللَتِي فُكَّ تَعال تَعال

  أهَنَمِرُ، أكادُ أكادُ

 حَقلِي فِي فَلَيسَ تَعال

 .أضواءِ مِن ليسَ نُجومٌ،
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 قِصّةٌ فَلَيلُنَا تَعال

 .كُربَي نَشوَي فرحةُ و

 (359 -1/357ج: 1993 القرشيّ،)                         

 قصائده معظم أنّ نری العيسي الفهد حممّد للشاعر الشجن ليل يف اإلحبار ديوان يف و

 األشرعة سنلتقي، احبار، حدود، بال إنسان: قصائده منه و الشعر، من النوع هذا إلی ينتمي

 بال إنسان» قصيدته يف فيقول. إخل و احلزين الوتر الضياع، دروب إحتراق، احملترقة،

 :«حدود

 اإلنسانِ الشاعرِ دُرُوبِ فِي الزمانُ، إحدَودَبَ

 املَكان ظِلّهُ استَفَاءَ و التاريخُ إهابِهِ يف شَابَ و

 ... سَفحِهِ عندَ احلُروفُ ضَاعَت احلرُوفُ، امسَهُ التَعزِلُ

 ...فَكَانَ فَيئَةً، العَوَادِي استجارَت القِنَانُ ظَلَّت و

 (17 -15: 1990 العيسي، الفهد)                                                   

 قصائد يف خاصة و النظم من النوع هذا املعاصر احلجازیّ الشعر علی يهيمن وميال و

 احلريب جرب حممد و الثبييت حممّد و احلميدين سعد و أحيمد أبو ناصر و القصييب غازي

 بن عبداهلل و اهلندي أشجان و الصاحل صاحل أمحد و العلي حممد و السبع حسن و

 و العريض ثريا و قاري لطيفة و العمري يوسف خدجية و األملعي حممّد و الزيد عبدالرمحن

 (.13ص ،1997 شيخ، بكري أمني انظر) سواهم و الصحيح حممّد جاسم و أبوخالد فوزية

 :«حاالت» بعنوان له قصيدة يف احلميدين سعد يقول

 .... الصَّحوِ يف 

 .أُريدُ وقتَ بِاحلُلمِ أحلُمُ 

 .... النَّومِ يف 

 يُريدُ وقتَ باحلُلمِ أحلُمُ 

 ،...األُريدَينِ بنيَ و    

 العَابِرِينَ أَرجُلِ يف تَشَتُّتٌ 

 .مشس دوارِ زهرةَ أصبَحت و 

 (17: 1115 ن،يدياحلم سعد)                                       
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 :«انكَفَّت الريح إذا و» بعنوان قصيدة يف أيضاً يقول و

  مِعصَرَةٌ قَلبِي و مَياألقَإل يَشوِي أُفقٌ

 األفئدَةِ عُصارَ الرِّيحَ تَحلِبُ رياحٌ و

 مُوقِدَةٌ نَارٌ و الصّخرَ يَفلِقُ ارتعاشٌ و

 مُرمِدَةٍ سَماءٍ يف غُرابٍ تراجيعُ و

 .... الزّمَنِ أنيابِ بَنيَ

 عُنوةً الوَقتِ رِدَاءَ أَرفُو واقفاً

 دَبِق رُكامٍ مِن تَبقَّي قد ما ماسِحاً

 مِرَارَاً املَجَرَّاتِ أَلوَاحِ فَوقَ يَتَمَطَّي

 .قزح قوسَ رَامساً

 (77: السابق)                                               

 :الصحيح حممّد جاسم يقول و

 شَجَرٌ، أعمارِنا يف يبقَ مل

 .السَّحابَ مَحَبّتِهِ يف نُعَانِقُ

 اجلِذرُ يقولُ ماذا

 بالتُّرابِ؟ العَريقةِ وَشَائجِهِ ذكرِ يف

 عَذراءَ فِطرةٍ بَرَاعِمِ مِن انبَثَقنا كيفَ

 احلجابِ؟ و التَربُّجِ  طاهرةِ

 عَرجاءَ فِكرةً انثَنينَا مثّ

 .احلِرابُ و األسِنةُ تَعضُدُها

 القدميةُ؛ حقيقَتُنا مِنّا تَبَرَّأت الّذين حننُ

 .نابٍ و مزمارٍ بنيَ العالقةِ زيفِنا منذُ

 (151: 1117 الصحيح،)                                       

 و يعادل جيّداً، إمتالكاً أدواته ميتلك التفيعلة، شعراء من واحد فهو الثبييت حممّد أمّا

 له قصيدة يف يقول. األخری العربية األقطار يف التفعيلة قصيدة شعراء إمتالك يوازي

 :«البيد لسيّد حتيّة» بعنوان
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      يوماً الطفل دمكَ وَشَمَت الّيت النُّسورُ سَتَموتُ

 تَموتُ ال نَخلةٌ الثَّرَي عروقِ يف الّذي وأنتَ

 !البيدِ سيدَ مرحباً

              العظيمةِ اجلِراحِ فوقَ نَصَبنَاكَ إنّا

 صَحراءَنا، و مساءَنا تكون حتی

 .النُّعوتُ تَحتَوِيهِ فَال يَستَبدُّ الّذي هَوَانا و

 (199: 1101 يت،يالثب)                                                  

 االيقاع و املوسيقى -

 حماكاة إلی متيل ممّا أكثر العصرية و احلياة إلی متيل احلجازيّ الشعر موسيقی بدأت

 هيإل تدفقت مثّ استحياء علی الشعر هذا إلی تتسلل املأنوسة األلفاظ بدأت و القدمي الشعر

 بدأ و مكاهنا غري يف أو وحشيّة لفظة علی التقع باتت و سريعاً تدفّقاً الرومانسي الشعر مع

 عن يرحلون الشعراء بدأ اَن بعد خباصة و اجلديد الشعر علی يهيمن السهولة و الطبع شعر

 ظهرت و اجلارف احلنني شعر فهيمن. سواه أو العريب الوطن يف أخری أماكن إلی وطنهم

 و الغناء لغة إلی أقرب هي و املمتنع السهل من الشعر لغة أصبحت و صادقة العاطفة

 طاهر الشعراء هؤالء من و عناء دون املتلقي أذن إلی تصل اليت الوجدانية الرسائل

 إحدي يف يقول شعرية، دواوين احلجاز يف نظم و تونس يف وطنه عن تغرب الّذي الزخمشريّ

 :«ليل يا» بعنوان هي و قصائده

 يا ليلُ كم شَكا فيكَ املصابُونا

 يا ليلُ كم فيك لِلعُشَِّاقِ أروِقَةٌ

 ألقَي بِهِ اهلِجرُ يف أحضانِ داجِيةٍ

 حشاشَتِهِوَارَي عَنِ النَّاسِ سِرَّاً يف 

 

 بِنَجوَاكَ املُحبُّونَا ىو كم َ 

 فيها يُصَفَّقُ بِاألشوَاقِ مَفتُونَا

 كَيمَا يُذِيبُ عَنَاءُ الصَّمتِ مَحزُونَا

 و يف حواشِيهِ كَانَ السِرُّ مَكنُونَا

 (72: 1992)الزخمشري،              

 قصيدة ذلك من و القُرَشيّ، عبداهلل حسن الشاعر نظمه ممّا كثري القبيل هذا من و

 و الزخارف و اللفظي التأنّق عن بعيدة بلغة العامل هذا عن ارحتلت أن بعد أمّه فيها خياطب

 بعيداً ربّه بني و بينه داخلية صالة يف الشاعر كأنّ و السهولة و الطبع فيها يتدفّق احملسنات،
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 اليت الواقعة تلك أمام منهزم النفس، بتلوّن متلوّن متدفّق شجي ايقاع ضمن النظم عن

 .منه البديلَ الذي احلنان ينبوع و الويف الصديق و الدافئ احلضن و األمني امللجأ منه سلبت

 اقِي مَكاـــقِ أعمــــيف عُم

 تِ ومضُـــرابِ، فأنـــــال يف التُّ

 حُ إنـــحبُّ السَمــــتِ املُــــأن

 

 يبـــــــــــــتغيـؤَادِي ال ـــــفُـ فـيــكِ ـــنُـــ  

 وبِــــذَی طُيُــارِقٍ و شَـــــــمَش

 بيبِـةُ باحلَــــــدر االحِبَِّــــــغَ

 (2/213: 1993)القرشيّ،                

  السهولة و الطبع بشعر يكتفوا مل اجملدّدين الشعراء أنَّ سواها و األبيات هذه يف فنالحظ

 عن للتعبري اخلفيفة األوزان إلی أيضاً لَجَأُوا إنّما و احلياة لغة من الشعر لغة اقتراب و

 قلّما و العصر كنبض نابضة متدفّقه، متوتّرة حركته بدت و سريعاً اإليقاع فبدا إحساساهتم

 كانت اليت الطويل و البسيط و اخلفيف و كاملديد طويلةً أوزاناً الشعراء هؤالء دواوين يف جند

 عبدالقادر حممّد قول يف كما اجملزوءات إلی أيضاً هؤالء لَجأ و التقليدية الشعر يف هتيمن

 :«العمر من بقي كم» قصيدته يف فقيه

 ليلُـــــقَ يل إلّا القـــــبيمل 

 مٌ أعِيشُـــــي حُلُــــــمل يبقَ ل

 بٌّ والـــــمل يبقَ يل حُ

 ی الذكريّاتــــــمل يبقَ ... حت

 

 وَاحَسريَت حَانَ الرَّحيلُ 

 طويلُلٌ ـــــــهِ وال أمــــــب

 دِي خَليلُــــــربٌ و ال عِنـــــــتِ

 دَها الذُبُولُـــــت و رَمَّــــــخَبَ

 (392: 1993)فقيه،                     

 البنية: ج

 أن من البدّ كان اجلديدة  ةيّاحلجاز القصيدة يف الشكل و احملتوی علی طرأ الذي التغيري إنّ

 و سواها و القصيدة وحدة و الشعرية القصة و الرمز و كالصورة القصيدة بنية أيضاً يصيب

 .ذلك من أهمّ و أكرب القصيدة بنية علی طرأ الذي التطور كان

 الشعرية  الصورة -

 اللحاق و التغيري حبّ و اجلديدة الظروف اقتضتها غريبة حتوالت تعرف  الصورة بدأت

 النوادي رعتهم الذين الشباب الشعراء جتربة قدمتها ثقافية ظروف إلی إضافة بالعصر

 مثّ النسيبّ التجديد إلی متيل الصورة هذه بدأت و احلجاز أحناء يف املنتشرة األدبية
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 املدرسة يف قبل من هلا حددت قد كانت اليت العقبات تتخطى و احلدود جتتاز اندفعت

 الشاعر و احلازمي منصور الشعرية،الشاعر بالصورة اهتمّوا الذين الشعراء من و التقليدية

 علی رسوم» ديوانه يف خباصة و خالصة ةيسريال مناخات يف يهيم الذي احلميدين سعد

 «الشجن ليل يف اإلحبار» ديوان يف ذاهتا ةيالسريال الصورة إلی نصل إنّنا مث «احلائط

 يقول اليت الكابوسيّة الرؤى ذات «ضباب» قصيدته ذلك من و العيسي الفهد حممد للشاعر

 :فيها

 سَفينَتِي قُلوعَ الضبابُ أَكَلَ

 أُخطبُوط أذرُعِ بنيَ ما

 بَابِ، إيل مائدةِ فوقَ

 يَدي بنيَ املِجدافُ تَحَطَّمَ و

 .السَّرابِ دَربِ يف اللَّيلِ نَسيجِ مِن صُخُورٍ علی

 (130: 1990 العيسي،)                                               

 و مائدة لليباب أصبح و الشاعر سفينة قلوع علی يقتات وحشاً الضباب صار فقد

 الشاعر و احلجازیّ الشعر يف قبل من مألوفة تكن مل صور هذه و نسيج للّيل و درب للسراب

 قارئه إلی يقدّم الرقيق الغزل و اجلديدة الصور و الشفّافة الرمزية صاحب القصييب غازي

 حبيبته عيين يف يرحتل فانّهُ املكان يف الشاعر يرحتل أن من بدالً إذ متدفقة و متتابعة صوراً

 :انتصاره و حربه قصة فيهما تَتَجلّي مرآة كأهنا و الطويل تارخيه فيهما يري و

 انتِصارِي و حَربِي قِصَّةَ أرَي بِعينَيكِ و

 النَّهارِ زَحَفِ يف األسوَدِ الغَسَقِ اهنزامِ و

 .عَارِي و أَوهَامِي و ضَعفِي دُجَي يف انعِتاقِي و

 لِلغبارِ مَكانٌ فيهِ يَعُد مل بِجَبنيٍ و

 سِتارِ غرَيِ مِن الشَّمسُ تَتَلقَّي بِعيونٍ و

 بِإنتظارِي حَياتِي أنّ أَرَي بِعينيكِ و

 .املَنارِ أَضواءُ عينيكِ مِن يَنهَلُّ زَورَقاً

 (73-172: ت د القصييب،)                                            
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 الرموز و اجملازات -

 و عمقها و أبعادها و الصورة فضاء بإتّساع املعاصر السعودي الشعر يف اجملاز دائرة إتّسعت

 و الزخمشري أمثال من احلجاز يف التجديد شعراء بعض علی مضى طويالً زمناً أنّ خباصة

 طريق علی تاله مث. جتديداً احلجاز شعراء أكرب من يعد الذي القرشيّ عبداهلل حسن

 .سواهم و احلميدين سعد و القصييب غازي و احلازمي منصور أمثال من شعراء التجديد

 قسم قد و. ذلك سوى و اسطوريّ رمز و ذايتّ رمز بني اجملموعة هذه شعر يف الرمز تنوّع

 تناول مراحل؛ ثالث إلی السعودي األدب يف الرمز - الدارسني أحد -العطوي عبد سعدبن

 العامودي، سعيد حممد آشي، عبدالوهاب بينهم من الشعراء من عدداً األولی املرحلة يف

 تطوّرت اليت الثانية املرحلة يف تناول و الفيصل عبداهلل و الزمشخري طاهر و جدع حممّد

 و القرشيّ عبداهلل حسن و العيسي الفهد حممّد منهم الشعراء من عدداً األولی املرحلة عن

 هو و واحداً شاعراً األخرية املرحلة يف تناول و القصييبّ غازي و املنصور عبدالرمحن

 (127: 1993 العطوي، انظر). احلشرمي عبداهلل

 نعلم أنّنا مع الرمزيّة يف الرمزيّ غري الشعر من كثرياً أدخل الدارس هذا أنّ احلقيقة و

 علی أو السياق خالل من الكلمات يف الرمز علی يعتمد و أوالً إحيائيّ الرمزيّ الشعر أنّ

 أو األسطورة كإستخدام املوضوعي البديل أو املباشر غري التعبري خالل من األسطوريّ الرمز

 حسن فعل كما معاصرة جتربة عن للتعبري ذلك غري أو األديب التراث أو الشعيب التراث

 عن يبحث أخذ الذي شهريار بقناع تقنع إذ «شهرزاد غاديت» قصيدته يف القرشيّ عبداهلل

 ليلة، و ليلة ألف يف الشعيب التراث من رمز هي و العلل من تشفي اليت املرأة رمز شهرزاد

 :املعاصرة للمرأة موضوعيّاً معادالً لتكونَ الشاعر إستخدمها

 شهرزاد؟ رأی مَن

 تَرفُلُ املُحبَّرِ القَطيفِ يف

 الفُؤادِ؛ خَفَقَاتِ يف الطِيب، صَرخَةِ يف

 البِكرِ، كالنَّغَمِ الفَجرِ، مَدَي كاشتِغالِ

 .السُّهادِ بعدَ كاحلُلمِ

 !شهرزادُ يا إيهِ
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 اهلَوَى عُمرِ قَوافِلِ كُلَّ قُدتِ

 نابيعِيال دَفَقَاتِ يف املُحبِّنيَ، عُصورِ يف

 .بِالوَدادِ مَغمُورَةً الزَّهوِ، مِنَ نَشوَى

 (2/330ج: 1993 القرشي،)                                               

 إلی املعجمي السابق مدلوهلا من خترج الكلمة هذه لكن و واحدة، كلمة الرمز يكون قد

 السياق يف لكنّها و املورقة الشجرة معجمياً تعين اليت «خنلة» كلمة مثل مشويلّ عام مدلول

 و اإلقتصادية احلياة تعين كأن. أبعد عام معىن إلی القريب املعين هذا من تتحوّل الشعري

 مثل يف عزهتا و قوهتا و الديار تلك ثراء إلی ترمز هي و السياسيّة و الثّقافيّة و اإلجتماعيّة

 :القصييب غازي قول

 !تَعَالو! تَعَالوا

 العربِ رجالَ

 ....بالرُّطَبِ أَثقَلَت خنلةٌ هنا

 (91: 1995 القصييب،)                                               

 بعض يف األديبّ التّراث و الشعبيّة احلكايات من الكثري الثبييتّ حممّد الشاعر ميزج و

 التراث رموز من كثري ذكر علی ميرّ إنّما و يستنطقه واحد رمز عند اليتوقّف و قصائده

 مالعب بني مجع إذ قصائده إحدى يف فعل كما القارئ ذاكرة يف طويالً التبقي اليت الشعيبّ

 يف توقف مث. جليلة و كليب حكاية و امرؤالقيس عند اللّوي سِقط ذكريات و ليلي و قيس

 :«شهرزاد» الشهرية الرواية عند و الشعيبّ التراث عند النهاية

 لَيلي و قيسٍ مالعبُ عنكِ تَحَدَّثَت

 الغُيُومُ عَشِقَتها الّيت التُخومِ كُلُّ و

 النُّخيلُ يعشَقُكِ و

 اللِّوي بسِقطِ الذِّكرياتُ و

 «كليباً» املَنايَا وَسَّدَتهُ الّذي الكثِيبُ و

 «جَليلةً» القَوافِي هِيعل خَطَّت و

 الساحلِيَّةُ ضفائرُكِ تَمُوجُ الرِّمالِ فوقَ و
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 الرِّيحِ، و بالعَوَاصِفِ مَجدولةً

 الدَّمعِ وَجَعِ مِن النَّبعِ، دَمِ مِن مَنسوغَةً

 .الطّويلَةِ اإلشتياقِ رَحلَةِ مِن

 املَساءِ، عُيونُ تلكَ و

 .احلُلم و األساطريِ بنيَ الغريقةُ

 الصِبا، خوفِ و بِاحلكايَةِ مُكَلَّلَةً جاءَت

 شهرزادُ؟ لَنا سَتحكِي فماذا

 (22 -21: 1101 الثبييت،)                                                 

 :الشعريّة القصّة -

 الشعر طريق عن احلديث احلجازيّ الشعر إلی طريقها تأخذ الشعرية القصة بدأت

 فقرة يف رأينا كما الوجدانية القصيدة يف تتناوب اليت الرموز خالل من حيناً املوضوعي

 قصيدة يف جنده ما هذا و كاملةً القصيدة الشعرية القصة حيناً تشمل و الرموز و اجملازات

 يذهب عمره من الستني يف صياد هذه قصته بطل و العيسي الفهد حملمد «احلزين الشاطئ»

 مل لكنّه و صربه نفد و شباكه متزقت أن إلی ذهب، كما يعود لكنّه و الصيد إلی يوم كل

 :يرددّه مضي فيما أبوه كان الذي مواله يرددّ ظلّ بل املعركة من يفرّ مل و أسيال يعرف

 يَصيدُ يَعُد مل العِشرونَ اللّيلةُ

 رفيقُ لهُ يَعد مل البَحرُ تَمَزّقَت، شُبَّاكُهُ

 لِلوَراءِ التاريخُ يعربُ و غابَ و

 .أبِيهِ عن رَواهُ الّذي مَوالِهِ علی

 النجومَ و األمساكَ و البحرَ يُناجي

 بالرَّجَاءِ عَينَيهِ يف السماءَ يَمسَحُ و

 .باألَمَلِ بالصَّربِ،

 تَهمِسانِ، جنمتانِ

 .حَزينٍ صَمتٍ يف لِلموالِ الرَّجعَ تُرَدِّدانِ

 تَرجُفانِ، يَداهُ
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هُ  .أنني يف املَوال يُردِِّدُ جمدافُ

 إنتَهَت، الصَّربِ مَناهِلُ

 الصيدُ؛ فيهِ جَفَّ البحرُ

 .حَياةٌ بِه تَعِد مل

 (101 -103: 1990 العيسي،)                             

 و الشعرية القصة هذه بني الدارس عنده يتوقف أن ميكن الذي التشابه من الرغمعلی و

 و القارئ تشدّ الشعرية القصة فإنّ. «مهنغواي» االمريكي للكاتب «البحر و العجوز» رواية بني

 عنها يبحث اليت العضوية الوحدة متنحها و بأوّهلا متصالً القصيدة آخر جتعل و تشوقه

 رواية عن منفصالً للعيسي «احلزين الشاطئ» قصيدة بطل كان إذا و احلديث األديب النقد

 الصورة يف معاصرة بتقنيات الغنائي الشعر أخرياً تغزو أخذت الشعرية القصة فإنّ. الشاعر

  و متاسكاً أكثر الشعرية القصة غدت و عضوياً إمتزاجاً الراوي و البطل فامتزج القناع و

 ،«كشغري داود بديعة للشاعرة «بنفسجيّة أحالم تأبني» قصيدة من ذلك علی مثالً نضرب

 أحاسيس فيها تتداخل و إلبنها عروساً لتكون تتفحصها جاءت إمرأة قصة فيها حتكي فهي

 لتدخل عندها ما أحسن ترتدي و العروس فتتزيّن الشاي صينية تقدمي أثناء يف العروس هذه

 :النتيجة فتكون األمر، هناية يف ختذهلا املتصارعة إحساساهتا لكن و الصعب االمتحان

 األولی األغصانِ أَفراحُ تَخبُو

 .يُحاصِرُنِي اهلمجيّ الغزوُ هذا و

 ثَلجِيٍّ، فُرنٍ يف رَأسِي أَدخُلُ

 قَلبِي، طُفولَةُ تَختَنِقُ

 صِبايَ أنفاسُ تلفِظُنِي

 التَّأبني، رائحَةُ مِنهُ تَفوحُ كلُّهُ اجمللسُ و

 البَنفسَجِيَّةِ أحالمِي تأبنيُ

 .القَرارِ هاوِيَةِ علی املُنتظِر إبنِها أحالمِ و

 (51: 1995 كشغري،)                                            
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 تعدد علی تقوم اليت احملافظني الشعراء شعر من متاسكاً أكثر صيدةالق هذه فنجد

 الصفحة اليتجاوز الشعر هذا من كثري و واحد موضوعها ألنَّ أقصر لكنّها و املوضوعات،

 الشباب شعر مع تّجهي بدأ احلجاز يف احلديث فالشعر. عضويّة بوحده تتّسم لكنّها و الواحدة

 من كثري يف البياض و السواد إلی ينظر القارئ بدأ و املكتوب الشعر إلی الشفويّ الشعر من

 أشرنا هلذا و األولی مراحلها يف مازالت التجربة لكّن و باللوحات، أشبه هي اليت الصفحات

 .العريض النقديّ الباب هذا يف خنوض أن دون هايإل

 البحث نتائج

 املوضوعات و العمق و التأمّل إلی الزنعة و الذايت التيار حنو إتّجه املعاصر احلجازيّ الشعر

 الشعر منها اخلاصة الشكلية اخلصائص له و. اإلنسانيّة النفس أغوار يتناول و اجلديدة

 يف املعاصر احلجازي الشعر تنوّع و التفعيلة شعر و املقطعي النظام و الرباعيات و املرسل

 .الشعريّ اإليقاع و املوسيقى و القافية

 يف التجديد مدرسة يف نوعياً حتوّالً عرفت احلجاز يف اجلديدة للقصيدة الفنيّة البنية و

 متعدد يكون التجديد مدرسة يف السعوديه ةيّالعرب اململكة فشعر. العريب املعاصر الشعر

 يواجه ال فلذلك الوضوح شعر هو و ما أفقاً يصف و بياألسال و املوضوعات و املناخات

 األقطار بعض يف املعاصر الشاعر يواجهها اليت املتلقي و الشاعر بني اإلتصال مشكلة

 .العربيّة
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