لي لالآدا لو اللغا ل
قسملاللغ للالعربي لولأ آداها ل
م كر لمق م للنيللشهاد لاماجس ترل لالد لالعري:لشعب لالنظري ل
ساليبلالشعري لا يث لل
دل
اللدبي لولأ
املعن لون لب  :ل
أثر مجلة (شعر) اللبنانية في حداثة الكتابة الشعرية
اع ادلالطالبل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاش رافلالس تا  :ل
ملييلالعي للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدىلابراهملعيل ل
ل
ل
أعضاءل ن لامناقش  :ل
ل

أ.دىلرشارلعب لالقادرللللللأس تا لالتعلملالعايلللللللجامع لوهرا لللللللللللللللللرئيسال ل
دىلابراهملعيلللللللللللللللأس تا ل ارل(أ)لللللللللجامع لوهرا لللللللللللللللللمقررال ل

دىل تاريلخادللللللللللللللأس تا ل ارل(أ)للللللللللجامع لوهرا لللللللللللللللمناقشال ل
أ.دىل عرلخ ج لللللللللللللأس تا لالتعلملالعايلللللللللجامع لوهرا لللللللللللللمناقشال

الس ن لا امعي ل0400 :ى0401ه ل-ل0104ى 0100ل

إهداء
اى:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
من يعٍد هما الفضل بعد اه سبحانه ٌ تعاى
أمي ٌ أبي حفظًما اه
إخٍتي ٌ أخص بالركس أخي عبد الٍهاب ٌ أخي الزهسة ٌ أبناءها زعاهم اه
كل عائلت ومليكيو
أصدقائي ٌ أحبي
أستاذي الدكتٍز و إبساهيم علي و
إى القيادة الكشفيت فٍج الفداء (امطازفتى
إى كل من ٌسعًم قلي ٌ م يسعًم قلمي

شنس و تقديس

أشنس اه سثحاّه وتعاى اموفق عيى أُ أمسٍي هديح اىعيٌ
مَا أقدز اىعطاء اىعيَي معيَناا و أساترتاا اىنساً اىريِ ترىوا هددا مثرا ي تعينَاا ٍار
اىاشأج ااوى
و أشنس مو ٍِ ساعدّا ٍِ قسية أو تعند خصوصاً عَّاه امنتثاخ
و أىف أىف شنس ىأستاذ امشسف اىدمتوز  ":إتساهنٌ عيي " عيى ٍا تنسً ته ٍِ هددا
ي توهنداا و تصويدّا تاىنتة و امساهع و اىتفاعو ٍع اىطاىةٍ ،ع اىصساٍح و اجديح ي
اىتصحنح و اىتوهنه و اىتدقنق  ،و هو ٍا يعود تاىافع عيى امتعيٌ ،فدو و اه ّعٌ ااستاذ و
اأب :تواضعاً و إمساٍاً و حثاً فحفظل اه و زعاك و هعيل اه شخسا أٍح تاتظس فجساً
هديداً ي اىعيٌ ،و تتطيع إى زهاه صادقن ي تعينَه.

مـقـ مـ
للللللل
لللللللللللللللللللللشك لجةل(شعر)لاللبناني حضورال لار ال ل لارخلحرك لا ا لالشعري لالعربي من لتأسيسهال
(ى 040ل ل1ى،)04مالأح لشعراهالم لاسهاما لنوه لمياد لنظري لشعري لح يث  ،لخاص لحنلوضع لمروعهال
التح يي للح ا لحو لارخيل لالشعرلالعري،ل لوق لان لجربها لا ا ي لتأ لسيلسال لل ر لعري لم حرر ،لاعتبارها لأ ل
الشعر لرساة لانساني لو لنشاطلعقيلوروي ليع سلالنسا لامعارلوعاق لا يا  ،لولأهالان لمنرال لحرال ل تلفل
وجو لامارسا لالشعري لالعربي لوالعامي  ،لدراس ل لونق ال لوكتاب ل لوترم ل ،لواعتر لحيها لاجة لالعربي لاممز لا صص ل
الشعرلوالشاعري ،لتسع لللتجسلي لنظري لا ا لوالتح ي ل لالشعري لالعربي ،لمشاه ىموا ن لللح ا لالشعري لالغربي ل
مؤثرلومو للاح ،لوق ل لج له ا لالتثاقفلمارس لفعلي ل لح ا لال اب لالشعري لالعربي لا يث لاليلقادهالجةل
(شعر) .ل
للللللللللللللللو لا اءله الالواق لتب ولا اج لملح لاىلالبح لع لأثرله لاجة ل لح ا لال اب لالشعري  ،لوطبيع ل
حركهالاللتدح يثي لاليليقطفلمالرها لاليو لالع ي لم لالشعراءلالطليعين ،لوماللشه ل لجةل(شعر)لأهالأثر لالساح ل
النق ي لم اهملح ا ي لع لمس تو لالشعري لالعربي  ،للعللأمها لظهور ل(قصي لالنر) ،لاللأهدلالتادلللتلق لاها لالنقادل
وادارسن،لفادراسا لاليلعني لهالقلية،لولا لوج لفاهالمللتوفهالحلقدهال لادراس لالادمي ،للا للملتتعر للمل
قضااهالاليلأارها ،لوللعلل لأمله لادراسا  :ل(قضاالالنق لوا ا )ل"،لسان يلساملأبولس يف" ،لو(حرك لا ا ل
لالشعرلالعريلامعار)"،ل ا لخرلب "،لو(ا ا ل لالنق لالديلامعار)"،للعب لاجي ل راق "،لو(أف لا ا ل
وح ا لا م )ل"لسايله ي" .ل
للللللللللللوه المالجعللالس ئة لا رج ل لقام لاشا لمط لرو لمعرف لا وانبلاليلسام لفهالجةل(شعر)للتحقي ل
ه الامروعلالتح يي لالشعري ،لويلع لق رلكبرلم لالمي لمها :لكيفلا لتأسيسل(شعر)لومالدوافع ؟ .لماليل
منطلقاهالومالأه افها؟.لكيفلان لعاقاهالم لا ي لالثقا ل؟.ولماليلالقضاالاليلأارها؟.لهللتوافق لم لمبادهالول
أي يولوجيها؟.لولمالم هو لالشعرلعن لشعراها؟.لهللللتلعتر لطريق للالبياا لالشعري ىلالتنظري للطريق لافي لللتنظرل
و لتأسيس لمرحة لج ي لع لمس تو لالشعري ؟ .لكيف لان لعاقها لالرا ؟ .لوما لعاقها لا ا لالغربي ؟ .لهلل
جح لاجةلل لحقي لمروعهالالتح يي؟ .ل
للللللللللللللوللق لا لمهجنال له لادراس لأننالاعادالع لامه لالوص يلاذيليقو لمعاين لوتتب لحركي له لاجة
لولالحاط لبطبيع لاماد لالعلمي لفها،لملاللتد ر لاىلامه لاس تقرايل اوةلال شفلع لأملمالجاء لب لم ل
تنظرلومارس لشعري  .ل
قسم للالبح لالىلم خللوا لفصو لم لمق م لولخام ل .ل
لللللللللللللل لوتبعاللمق ضيا له لادراس ل دل

أ

مـقـ مـ
جلفأمالام خل:لفا لعنوان ل(مروعللوالتأسيس)لجعلت لم خاللتش يلياللت وينيالللل ل ي ،لورص لامنا لاذيلتأسس ل
في ل(شعر)،لفرك لز لع لمنطلقاهالوأه افهالوعاقاهالال ري ،لولأوح لك كل له الام خللللأمي لتأسيسل(شعر)ل
له الالوق لا ر ىالعصيبللالنس ب لللشعري لالعربي لاليلان لحيهالحاج لاىلمنرل قا لحتضهالوليلرع لم طلباهال
خاص لادراسا لالنق ي ،لولامارسا لالشعري لالطليع  .ل
ج ل لو لأما لال صل لالو  :ل(حركي لالب اع لوقضاا لالشعر)،أبر لفي  :لب اا لالتح ي لالشعري لالعري ،لوفواصلل
البياا لالشعري لاليلجاء ل مثلللوه لنظرلاجةل لالشعرلولا ا لولالشعري ،ل(فالبيا لاف تاي)لجس لانطا ل
امروع ،لو لأمال(البيا لا هاي)لفمثللاعا لتوقلهال ،ل لوأوح لفي للك كل لعاق ل(شعر)لالرا لوح ا لالعر،ل
ومق ضيا لالشعري لا يث ل،م لح لفلس يللولحساس ي لميتافزيقي لولج ي لمناب لا ل لالشعري،لولم له الأبر لللل
جليا لدرس لامثاق ل لجة ل(شعر)  ،فق لملثل لحركيها ل ل اوها لتنش ي لالساح لالشعري لالعربي لالبياا ل
التنظري ىلالنق ي  ،لاليلار لع لمنوالهالجرب لا ا ل لالشعرلالعري ،لمنشأ لب كلاشالي لالعاق لبنلالق مل
وا ي ،لولابرا لدورلا ا ل لصناع لعرلالتنويرلالعريل .ل
لللللللللوأمالال صللالثاي :ل(المروعلالشعريلوقضاالاللتدجريب) لتطرق لفي لاى لالنظري لالشعري لا يث  ،لمر ال لدلةل
مصطلحلالشعري ل لال رلالنق يلالعريلولالغري،لولاس تعرا لللم للالنظرا لالشعري لالغربي لولالنظري لالشعري ل
العربي لا يث ل ،لم لتطرق لاىل لم هو لالشعرلووظي لد لشعراءلجم (شعر) ،لخاص لعن لأقطا له لاجةلول
رائزهالالثا ل:ل(أدونيس)لول(يوسفلا ا )لول(لب رلشاكرلالس يا )،ولبين لك كلرساةلالشعرلومسؤولي لالشاعرل
م لتبيا لموق هالم لالزا ل لالشعر ،لوحث لفي لك ك :لقضاالح ي لال اب لالشعري ل لجةل ل(شعر)،كلقضي ل
الشللالشعريلا ي ،لولقضي للاللغ لالشعري لا يث ،لولقضي لالرؤالالشعري ،لولقضي للالتلقيل للالشعرلا ي ،ل
وق لب لمساعيلجةل(شعر)لجاد لخاص لعن ما لحاول لاعاد لالب اعلاى لنقط لالب اي  ،لم لخا لاعاد للالنظرل ل
أملقضاالالشعرللا وهري ،لمؤسس لب كلعاقا لج ي لمبت ر لترتقيلال اب لالشعري لاىلمس توا لأفضل .ل
لللللللولأمالال صللالثال  :ل(جليا لا ا لالشعري ل لجة ل(شعر)،أبر لفي لكنقط لأوى :لح ي لامامحلال ري ل
مصطلحلا ا ،لولعاق لا ا لحرك لالتح ي لالشعريلالعري،لولانيال:للدرس للوعيلا ا لولمظهراهال لجرب ل
(شعر)،خصو لللم لأثرل(شعر)ل لصياغ لنظري لشعري لح ا ي  ،لو لمظهرا لا ا ل لجرب ل(شعر)،ولالثال
درس ل للامنجزا لاللتدح يثي ل لضوءلا ا ،لكظهورل(قصي لالنر)،لولح ي لال اب لالشعري ل،وج ي لطر لقراء ل
الشعر لا ي ل لوتلقي  ،لو لرمللله ال ليبق لسؤا لا ا ل لا قيق ليتضم لوعينالهالكواق لمعر لقاملع لج لي ل
اللتدجاو لولاس مرار لولاللتدحو ،لولب كلظل لالشعري لالعربي لتب ولبعي لع لالواق لا يايلدو لا ا لاليلحر ل
عقلي لالنسا لحولالار لولاللتدج دلال ريل ل لاددلموم لاللب اعي لالواعي  .ل

ب

مـقـ مـ
للللللللللللللللللوأمالا ام :لفق ل لحاول لأ لأجعلهالاشالل لمطروحاى لم وحال ل لمثللطبيع لالقضي ل لالتح يثلي ل ل
الشعري لالعربي ،لاليلل ال لتبح لع لجوا لرحلليؤسسلللهالنظري لمعرفي لالبت ،لولهولاشا للمثللجوهرله ل
ادراس ل:ما التبق لم لجةل(شعر)؟ .ل
للللللللللللوق لساع يل لاجا له الالبح لمةلم لامصادرلوامراج لالمتنوع ،لمهالما لخت لادراسا لالشعري ل
ا يث  ،لأ كرلمها :لمؤل ا ل(أدونيس)ل م لالشعر ،لالشعري لالعربي  ،لالثاب لوامتحو  ،لامطابقا لوالوائل ،لس ياس ل
الشعر ،ل لومؤلفل ل ل(يوسفلا ا )"،ا ا ل لالشعر" ،لو لكتا ل(سلم لا راءلا يو )ل ل"اجاها لوا را ل ل
الشعرلالعريلا ي ل"،لولمهالمالخت لا ا لولالتح ي لالشعريل،لأ كرلمها:لل"ح ا لالسؤا "ل(ل م لبنيس)،ل
"ا ا ل لحرك لالشعرلالعريلامعار"ل( ليللموى)ل"،لا ا ل لالشعرلالعريل"ل(لسعي لب ل رق )،لولاعم ل
ك كلأع ادلجةل(شعر)لمص رلأو ل لادراس  .ل
لالصعوا  ،لخاص لصعوب لا صو لع لالع اد لالامة لجةل
للللللللللوكغر لم لالبحو لم لخلو له ا لالبح لم دل
(شعر)لاللبع لهل للهي لومعان لحاد ،لم لقلةلامراج لامتخصص ل لنظري لا ا ،لوا لوجل لفهييلمعلقد لومس تعصي ل
ع لال هم لل لأغلهالمرم ،لك كلصعوب للغ لال اب لاليليتطلهاله الالبح  ،لفه الاموضوع(ا اي) لليتطلبللغ ل
ح ا ي لولفلس ي ل لأغلها ،لاللأ لارشادا لمر لومعلميل(اب لراهملعي)لسام لب رل لت
سهيللالصعبلوالتغلبل
دل
علي  .ل
لللللللو لالخرللل سعيلاللأ لأش رلهلتعاىلاموف  ،لكالأتق لالش رلاىلأس تا يلامرف ل"ابراهملعي"ل
معرفال لا يللاذيلأس ا لي ،لا لخصيلالها لوالعناي لال ائق  ،لوساع يل لاخ ارلاموضوع ،لوق ليلماحظا ل
صادق لوتوجها لقم ،لكالأعانيلال بلاليلمالكن للج هاللول ،لحقالان لنعملالس تا لوامعملوال ،لجزا لهلعنال
للخر .ل
لللللوق لا لالقص لم له الالبح لالفاد لالعلمي لوالتعم،لفأ مسلالع رلمال شو له الالعمللم لنقائ ،لفا لأصب ل
م لهلوا لأخطأ لم لن لوالش يطا ،لوهلويلالتوفي .لللللللل ل
للللل ل
ل

ت

ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
أول:لمروعي لالتأسيس :ل
 0لب اا لا هض لالعربي  :ل
لللللللا لالتح يلا ضاريلالغريلجمي لأشاهللواف لأبعاد لاداف لالرئي لاذيلحر لاذا لالعربي ل،لحنل
أدرك لأ لالتطور لال ري لأمر لروري ل ،لفان لادعو لاى لح ي لالعقل لالعري لوا رو لم لعرل
احطاطل،لومالهولمعروفلأ لالغر ليعترلحامللراي لالعرلا ي لمنجزات للوعقليت لاس تعاري لعرفل
ا هض لال ري ل ل م لمب رللبع لالثور لالصناعي ،ل لوالقضاءلع لحملال نيس لامس يطرللع لا ري لالنساني ل
أآن ا ل .ل
لللللللللوبع له الالتحررلانرفلالغر ل لس لس يطرت لع لالعاملامت لف،ل اولللب كلفر لمهج لعلي لل
والهمن لع لتطلعات للال ري ،لوتعترله لالطاةلاليلقا لها لالغر ل لمعظملالب ا لالعربي للعاماللطبيعيالل
نب لالعر لللهو  ،لما لشاه لم لمع ا لغربي لأهرت لح اثها ،وم لهنا لظهر لدعوا ل
التح ي  Modernisationلوالتج ي لعن لالعر  ،لخاص لعن مالأآم لالعريلبأ ل لادعو لاى لج ي لال رل
العريلأولح ي لالعقللالعري((لس تظللجردلا لفار لمالملتس ه فلأوللوقبلللليءللكرلبني لالعقلل
امنح رلالينالم لل"عرلاحطاط"،لأ لمالجبلكر ل لع لطري لالنق لالصار ل لهول باهالالبنيويل(القياسل
)ل لشك لاميانيي ،لاذيلهو لأ لج ي لالعقللالعريليعيلاح ا لقطيع لا ستمولوجي لام لم لبني لالعقلل
العريل لعرلاحطاط ،وام ادهالاىلال رلالعريلا ي لوامعارل)) .1ل
لللللللوق لانطلق لا هض لالعربي لفعال لبع مالاح لل"لابليو "لمرل(ي4ى 0ل ل ل0د1ي 0ل ل) ،لا لتع له ل
هز ل
ا اد ل(( لفاح لا هض لالوطني ل لالباد ل،ا لاح ا لالوروي لمثاب لص م لف ري لواجاعي ل ل دل
التصلبل لوا ودل لجم لالقر لالثام لعرل لمر))،2وم لهنالب أ لالتح يلا ضاريلالعريليطر لن س ل
بقو لأما لمروعلالتأسيسلا هضويلالعريلللخاص لبع مال((لأدر لأ لطموح لللم لأ ليتحق لاللب خو ل
العرلا ي لواكتسا لعلوم للوالفاد لم لمنجزات لل ل تلفلاميادي ،لفأرسللالبعثا لاىلالغر ل،وأنشأل
ش لالرم لاى لح لأن لأسس للها لم رس ل
ام ارس لاجاني لواللزامي لأحياال ،لع لا م لا ي ل،و ل دل
أساها(،م رس لالدار لواللس )،لواس تعا للتحقي لطموح لبأسات لوخراءلأجانبل ل تلفلاجال )) .3ل
1م لعاب لا ابري:لح لوالرا ل،لامركزلالثقا لالعري،لبرو للبنا لط1ل،ل0440ل ل ل01ل
0لسلم لا راءلا يو ل:لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ل،لترم ل:لعب لالواح للؤلؤ ل،لمركزلدلراسا لالوح لالعربي ل
برو ل،للبنا لط0ل ل0110ل ل ل04ل.
3لعب لاجي ل راق ل:لا ا ل لالنق لالديلامعارل،لدارلا رفلالعريل،لط0لى0440ل ل لي .0ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
للللللللله ا لأصبح لا هض لالعربي لأما لافراضا لى لاشال لح ي لم لى لنوعي لعاقاها لالآخر ل(ل
الغر )ل ، Lotharلو((تس ت عيلالتحول لا طر لاليلشه ها الم لالعربي لحولل لالثقاف ،لا لب أ لمعامل
التغيرلولالتحو لتظهرلع لالساح لالعربي لم لب ألمال سم لبعرلا هض لالعربي لأولعرلالتنوير،له الالعرل
اذيلب أل شه لتش يللبنيا لج ي لع لأنقا لبنيا لالعرلالوس ي ))،1لونتيج ل كلبر لم اهملع ي ل
اد لصلهاله لالعاقا لولامتغرا ل(ام رض )لع لالناه لال رلالعريل،لوا لا له لالبعثا ل
العلمي لاىلالغر لولالرساليا للوللمالقا لب لا يللالو ل،يع للفعالىف راللأوليالل دقو لالطري ل هضتنالالعربي ،ل
ومال ا لورع لت و لرعتنا لب رلا لالعاملالغريليتطور ،ذا لا للزامال لع لا يللالثايل لاذيلاس ت ادل
م لسابقي لأ لينرفلاىلاطاعلع لما لم لالد لالغريلا لترموالبعضهاللواق بسوالم لبعضهالالآخر،ل
ونسجوالع لمنوالهالولدعوالاىلالتأ رلهال،لوهولمالب أليظهرلم لج ي لىلدخيللع لالد لالعريل لش ىل
فنون لو لتبر له لالت ات لبأ لالساح لالدبي لالعربي لستشه لحراال لف را لمثال ل ل(جمعا لأدبي ل)،ل
(حرا لاب اعي ل)(،نواديلأدبي ) .ل
لللللللول لم له لالب اا لولاللتدحرا لالوى لحاو لع دلم لشعراءلا هض لأ لحيوالامايلم لأجلل
ا ارلوامس تقلبلل،وأل ليتصلوالحضار لالعاملالغري لامتطور لالواف لع لالوط لالعري لمن لأوائللالقر ل
التاس لعرلالب اي لا قيقي ل ا لا هض  ،فان لحرك لالحياءلبراد ل(مودلسايلالبارودي)ل04(،ي0ل ل ل
 0414ل ل)،لاذيلوص لبع لالباح نلبأن لرائ لالشعرلا ي ،2لوجاءلبع لم لالسهاما ل،حرك لراد ل
ر لالشعر لفقا (لأري لأ لي و ل
التج ي لاليلتزمهال(خليللمطرا )(0ىي 0ل ل 0444ل )،اذيلش دلع لع ن
شعرالمرأ آ لصادق للعرال ل تلفلأنواعلرقي )،3ولحرك لالشعرلامهجريلاليلتزمهال(جرا لخليللجرا )،ل
(0يي0ل ل ل0400ل )لاذيلع دل ل(أد لونيس)ل(مؤسسالللرؤالا ا ل،لورائ لأو ل لالتعبرلعها)4ل .ل
للللللكالشه لفر لأوائللالقر لالعري لتأسيسلمعيا لوجاعا لم ل لامرحةلالراهن لحيها ،ل
حرك لالد لالعريلداخللأراضي لو خارها ،ا لتأسس ل(لمعي لالرابط لالقلمي ل)لاليلت ون ل ل
(نيويور ) لعا ل 0401ل ل ،ل(شكها لجاع ل تار لم لالداء لالطليعين لاذي لرم لاخ افهم ل ل
امس تو لال يلوالنتا ،لانواليؤمنو لميعال لبتكلالنظر لاموح لع لالد لوال ،لوتزوي لالد ل
العريلبتجرب لأدبي لاح ل لتتصفلا لولامغامر ل،لوتقو لع لطليعي ل،ا لم لأملروادهال(ل

1لفاضللامر:لم ارا لنق ي ل لاشالي لالنق لوا ا لولالب اعل،لدارلالشؤو لالثقافي لالعام ،لط0ل،لىي04ل ل ل0ي0ل .ل
2للينظرل لشويلضيف:لالباروديلرائ لالشعرلا ي ل،لدارلامعارفل،لالقاهر ل،طل0414،ل ل ل41ل ل1ي0ل.ل ل
3لخليللمطرا ل:أري لللشعرلالعري،لجةلالها ل،لالع دليل لاج لى0ل،لس ن ل0444ل ل،ل لي4ل .ل
4للأدونيس:لمق م لللشعرلالعريل،لدارلالعود ل،لبرو ل،لط0ل،ل4ى04ل ل ل 10ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
جرا لخليل لجرا )،و ل( لمي ائيل لنعم ) لو( لايليا لأبو لماي))،1و لشه لامرحة ل اها لتأسيسل
(جاع لاديوا ) 2لالي لم لها لل لم ل(عباس لمود لالعقاد)و(عب لالرم لش ري) لو ل(وابراهمل
اما ي)،ا لم لأم لما لدع لالي ل لالتأكي لع لالتجرب لالشعري لالشخصي  ،والتعبر لبص لع ل
خلجا لالن سلالنساني ل لت اعيلهالا لر لم لواق لا يا  ،كالود ل ل(مر)لعا ل 0400ل لحرك ل
ج ي ي لع لمنوا لا را لالغربي (،جاع لأبوللو)لا لعي لىلاجةلاليلأ دلسسهالالس تا ل( يلأبول
شادي)،لاليلدعالم لخالهالاىلرور لالتصا لمصادرلالشعرلالعامي،3لو ل(العرا )لمللللم ل
(ميللص يلالزهاوي)ول(معروفلالرصا )لراي لالتج ي لا هضوي ل لالشعر،لا لدعيالاى لشعرل
عريل س تلهملفي لاظم لخصيت لهوللوبيئ لوعر لوظروف ل،واال س يطرا لع لامشه لالشعريل
العرايل لالعقودلالوى لم لالقر لالعري ،وبوساطهالاس تطاع لالشاعر لالعرايلا ي لأ لينا ل
أمي لع لامس تو لالعريلالشامل4ل،لوأمال ل(لبنا )ف عترلحركهاللالشعري لوروادهالم لأملمالق ل
للهو لالشعرلالعري ،فان لهودلللم (اصفلاليا ل)ول(أم لفارسلالشدل ا )لو(بطرسل
البس تاي)،لمثللروحالللحياءلال لالعريلمالق مو لم لاب اعلمثللامرحةلالثائر لمزاالا يوي لوامبادر ل
ا اق ،لوحبلامغامر لاليلان لالثقاف لالعربي لحاج لا ها للب اي لالثور لوا مردلع لالق م،5لورمل
الروادلا هضوينلالعر لمليم نوالم ل
لله الال لأننا لوج ا لم لخا لمعظملادراسا لالنق ي لأ ل دل
خل لحرك لشعري لم هوهالا ي ،لولعللسببل كليعودلاىلأ لا ضار لملتس تقرل لن وسلهؤلءل
ا هضوين لوعقوهم لشل لمي لوقوي ،وم ليتاب لحرك ل( لشعراء لعر لالحياء لج لاستسامالل
للاي،لويلح لأهملجرو لامعايلالق م ،ولليادو ليعا شو لا يا لامعار ل لل لبع لف اهمل ل
أدىلمعا ش ل)،6ذكلفق لان لا هدلض لالعربي لم لل لمالق دلم لروادلحرا لالحياء لحاج لاىل
م ارسلتأخ لبزما لامبادر لال ري للا ر  ،لتصللبقافةلهضتنالاىلمصافلا هض لا يث لاليلشه هال
العاملالغريلوجعللاجم لالعريلح ي  ،ح ودلومامحلاجم لالورويلا ي  .ل
للللللللللللللللللو لاطارلالبح لع لأرضي لعربي لخصب لتتحمللأعباءلالتايىالتشاورلال ريلالعري
،ان لترب ل(لبنا )ليلالكر لمناس ب ل مولح ا لعربي لا لمز لطوا لا سينا لوالس تينا لبلل
1لينظرل:لادر للميللرا ل،لشعراءلالرابط لالقلمي ل،لدراسا ل لالشعرلامهجريل،لدارلامعارف،لالقاهر ل،ط0ل ل0414ل ل ل ل40ل لي4ل ل
2للينظرل:لسلم لا راءلا يو ل،للاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،لترم لعب لالواح للؤلؤ ل،مركزلدراسا لالوح ل
العربي ،لبرو ،للبنا ل،ط0ل ل0110ل ل ل004ل.ل ل
3لينظرل:لعب لالعزيزلادسويل،لجاع لأبوللو وأثرهال لالشعرلالعريلا ي ،لمعه لادراسا لالعربي لالعالي ،لالقاهر لطل ل0411ل ل ل044ل ل
4لسلم لا راءلا يو ل،امرج لن س ل ،ل041لد ل
5لينظرلسلم لا راءلا يو ،لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل لي0ل ل40ل ل
6ابراهملالسعافنل:لم ارسلالحياءلوالرا ل،لدارلالن لس،لط،0ل0ي04ل ل 001ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
واىلال آ لبرحاب لساحهالال ريلوالدبي لفان لمعرضال لم ح ال لواهرال للللام اهبلال ري لوالدبي ل
ا ي ل،ذكلاس تطاع لأ لج لالصوا لالشاب لم لش ىلالقطار لالعربي لمرين لوعراقينل
وحىلم لامغر لالعريلدو لالنظرل لأآراهم لالس ياس ي لأو لال ري لوق لجس ل كل لب اي لالمرل
لتأسيسلجةل(الآدا )لاللبناني لالي لتعود لمؤسسهاللالديب ل(سهيللادرس)لعا ل 0400ل لاجةل
البروتي لالوى ل(اليلاس تطاع لأ لتلعبلادورلالرائ ل لالعاملالعري للع لس نوا لفا لمهالأهال
بين لكيفلانتقللمركزلالشعرل لالوط لالعريلاى ل(لبنا )،وهولب لا ل ل كلالوق ليمت لحري ل
س ياس ي لواجاعي لوقافي لل لم يلللهال لأي لما لم لالوط لالعري)،1لوق لأا ل ك لللقطرل
اللبنايلروال لم لالتنوعلال ري،لوشال لم لامناع لض لحري لالفار لوالب اع ل،فق لعرف لجةل
(الآدا )لحرااللأدبياللم نوعاللحمللمب عنلم للش ىلأقطارلالوط لالعري(،واس تطاع لأ لتتعا ل
م لالنظم لالعربي لامتعارض لوأ لتن ل لتيارل"الواقعي لا ي لروحال لوجودي لوه ا لامزجلا ل
مناس بال لبصور لخاص لللعام لالعري ،لاذي لم لت لحاج لاى لا ري لبأقل لم لحاج لاى لالع اةل
اجاعي ) .2ل
لللللللللللللللللللوبوسعيلهنالأ لأصفله لامنري لبأهال(صو لامرحة)لنتالوج الفهالجالل تلفلم اهمل
العقل لالعري لالناشئ لوما لحا لب لم لتوترا لوضغوط لومعاا لومأسا لوما لمل لم لتطلعا ل
وأآما (،والواق لان لليس لمق ور لاح لأ لي رس لاجاها لالدبي لوا الي لوالروحي لوالن س ي ل
وال ري ل له لال ر ل لالوط لالعريلم لدو لأ ليألخ ل لاعتبارلادورلامهملاذيللعبت له ل
اجةلبللك كل لت وي لام اهملا ي لع لال لوا يا ،لول لاجةلترف لالقلمي لوتؤم لحاسل
الوح لالعربي لوبتضام لالراعلالعريلم لأجللا ري  ،فاهالسام لكثرال ل لتوكي لوح لالب اعل
العريلوتوجه ل لمسارلرئي لواح لوه ا لح ل ات لاجا لعظم)،3ال للأ لاجةلفشل ل لا ا ل
ع لموقعهالالطليعيلم لمرورلالزم لوتغرلم طلبات لال ري لخاص لبع لالتغرا لاجاعي لامعار ل
اليلمل لالعاملالعري،لاليلجعل لاجا لحولا اهرلم لم لسا لالنظملالس ياس ي لوالعامي ل
وا لمها لأحياال ل(م لميوع لعاط ي لوتبجح لوتعصب لوم لبع لالنق ل ي لامس تو لامت يل
وامناقشا لغر لالعلمي  ،لوامقال لالي ليت شف لع لحز لواح لأو لع واي لأحياال لض لخصي ل
أخر )،4ولعلله الامناورا لوامضارا لال ري لالظاهر لان له دلبتغيرلمسارلا هض لالعربي لم ل
1لسلم لا راءلا يو :لمرج لن س 101 ،ل .ل
2لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين،لسلس لعاملامعرف ل،يص رهالاجلسلالوطيلللثقاف لوال نو لوالآدا ،ل
ال وي ،لالع دلىى0ل،لأيلو ل0440ل ل 11ل10،ل .ل
3لسلم لا راءلا يو ل:اجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي 100 ،ل.
4لامرج لن س 110 :ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
م لح ا لمنتظر لاىلح ا لمهزم ،لذكلا لا را لالعريل(اللبناي)لريعالىمستيقظاللحولالبح ل
ا ادل لس بللخل لمنرلأدي لج ي  ،لحتض لا ا لالشعري لالعربي لمواص ا لح يث لقام لع ل
ت رس لمب أ لا ري ل لا ل لوالب اع ل،بعي لع لالفار لالشخصي لامتعصب لوجعه لمنرال لحرالل
لت ريبلامواهبلا ي لولالتجريبلالشعري Expérimentationل لالوط لالعري لس يعرفله ال
التجم لفالبع لمجةل(شعر)لاللبناني ىالعربي  .ل

10لىلتأسيسلجةل(شعر)لاللبناني  :ل
لللللللللللللللللللبع لعود لالديب ل(يوسفلا ا )1اى لبرو ل 0400ل لم لالول .ل.لا ل،م ين ل(نيويور )ل
ان ل(برو )لعام لللد لالعريلوم ن سا للشعراءلوام ري  ،لحىلأ ل(ا ا )لل له لال ر ل
عرف لبنشاط لع لالساح لالدبي ل لش ى لجال لالب اع ل(( وعت لالشعري ل ل(ا ري )0440ل
،ومرحيت لالشعري ل(هرودا)ل0404ل ،لو لامي ا لالعمللالصح يلتوىلرئاس لحريرلجةل(صو ل
امرأ )لاليلأنشألهالجامع (نساءللبنا )ى، 044ورئاس لحريرل(جري لاله )لالصادر ل لنيويور ل
، 0400وملل لفر لوجز ل لجةل(الصياد)ل0400ل ،لليس تقرلب لا ا لم رساللللآدا ل لا امع ل
المري ي ل للبنا )) 2ل،وم للله الا لمتش بعال لالثقاف لالغربي لمطلعالع لأوج لالنشاطلالشعريل
المريي ل(أ را لاون )ل A .boandل،و لتكلا قب لا لالشعرلالعريلحاج لاى لم رس لحتض ل
جار لالشعراءلا دلالطليعين،لفا لم ل(ا ا )للوسعياللمن للتحقي ل كلأن لأخ لبتكلالتحول ل
اليلعرفهالالشعرلالمرييلهضت ىلح ا ت ل((،بظهورلجةل(شعر)ل لم ين ل(ش ياغو)لالمري ي ل ل
تري لالو لعا  0400ل لع لوج لالتح ي لحررها لالشاعر ل(هاربي ل لمونرو) لH .Monroل
بتشجي لم لالشاعرلالمريي ل(أ را لاون )لمن لبواكرلالقر لالعري ))،3وق لانه لتكلالتصال ل
اليلقا لهال(ا ا )لم ل تلفلالنوايلوا ها لالدبي ل لالعاملالعريلوق لتوافق له لا هودل ل
ه الاجا لم لجيء لع دلم لالشعراءلالسورينلاى للبنا  ،لوع لرأسهم لام رلوالديب ل(أدونيس)ل
((،وبن س لادور لاذي لقا لب ل( لأ را لاون ) لحن لتبى لالصوا لا ي لع لطري ل
جة(شعر) poterieل،قا ل(ي لوسف لا ا ) لحرك لعربي لمشاه له لحن لقا لاص ار لجة(شعر)ل
1ل(يوسفلا ا )لسوريلودل ل00لانو لالو ىلد سمر،لنشأل لم ين لطرابلسلاللبناني ،لحي لتلق لدروس لابت ائي ل لم رس ل
المريا ،لحي لا لواد لراعياللل نائسلهنا ل،والثانوي ل لم رس لالمريا ل لحلب،لواثرل كلاب لدراس ل لا امع لالمري ي ل ل
برو ل،فنا لعا ل0440ل لبالوريوسلعلو ل لال لس ،لملانتقللاىلنيويور لاليلقا لفهالس نوا لع ل،بنلمش تغال لالس ياس لأولتباد ل
للعملوالعلو ،لوح ،لو لس ن ل0400ل لعادلاىلب لرو ل(لبنا )لليؤسسلفهالبع لعامنلم لاقام لهنا لجةل(شعر)لاليلا لرئيسهالطيةل
اش تغالهالع لقضاالال رلوالشعرلالعريللس نوا لدام لاح لعرلس ن ل(،ى040ل ل ل1ى04ل)مجموع لاع ادلوصل لاىل44لع د.ل ل
2لسان يلساملأبولس يف:لقضاالالنق لوا ا ،لامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،ط0ل0110،ل ل 00ل .ل
3لعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا رل لالعربي ل،جةل(شعر)لالع د40لالس ن 00ل،صيفل0414ل ل لي0ل.ل ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
اللبناني لعا لى040ل ))،1ويلالنوا لامؤسس لللمروعلالتح ييلالشعريلالعري،لحرك لح ا ي ل((مال
أصبح ليطل لعلي ل(جم لشعر) لاذي لم لاى لجانب لل لم ل(أدونيس) لو(خليل لحاوي) لو(ن يرل
العظم )،وهؤلءلملالشعراءلالساسنلاذي لشكوالنوا لالتجم ل لالب اي ))،2وق لخرج لفعالله ل
اجةلاىلعاملالثقاف ليو لأص ر لع دهالالو لش تاءلى . 040ل
للللللللللللللللللال ((جةل(شعر)جةلأدبي لتص رل لأرب لأجزاء ل لالس ن لمؤق ال:لانو لالو ى لنيسا ىلمو ل
ىأيلو  ،لرئيسلحريرهال(يوسفلا ا )،ام يرلامسؤو (كا لالغريب))،3فباعاها له ا لتسع لل حل
ص ح لج ي ل لالنق لالدي لالعري ،لوخاص لالنق لالشعري لمن لح ي ال للتتخط لملرحة لتوقفل
ا هض لالشعري لالعربي لولب اي لا لأماهالبرور لاللتدج ي لالشعريلالعريلدافعاللرلئيسالللس تقبا لع دل
كبر لم لالداء لوالشعراء لوام ري لالعر لما لكر لأقاها لوكتاها((،وتول لتك لالقا لمناصبل
تل ل لهيئ لالتحرير ل (أن لا ا )،و(شوي لأي لشقرا)،و(فؤاد لرفق )،و( ي لادي ل
م )،و(عصا ل و ) ل)،4لفهؤلءلظهرلتأ رملع لتوها لاجةلوأه افهالوهاهالالتح يثي ل ل
الشعرلالعري لوأو لمالفعهلطاملاجةلكخطو لهام لوض لقانو لعا للنرلوهولألن ((ل لخض لاخ يارل
القصائ لليلم هبلفيلينميلالي لالقامو لع لحريرلاجة،لفامقياسلالوحي لهولارت اعلالثرلالديل
ع لمس تو لفيللئ لالتق ملولالتأخرل لنرلالقصائ لجريلوفقال لمق ضيا لتنس ي ل توا ل
الع د،لامقال لوالقصائ لللتعادلاىلأحاهالسواءلنر لأولملتنر))،5للق لجلبله الامب أللال رل
م لامهمنلواس تقطبلال رلم لادارسن لا لرأل لوالبأل له لال رص لمين لللظهارلاب اعاهم لوأفارمل
وقضااملفركدلز لاجةلجل لنشاطاهالاللندق ي لحو لالشعرلا ي لوقراءت لاليل لان لأم لتوهاهال
فأسهم ل لتنش ي لا ولالديلالعريلولحمل لأعباءلالنرلولامتابع لالدبي لبللحز لوج ،لفا ل
م لأملنقادهال:خاد لسعي ىلماج ل ريىمصط لخرىا ي لامائ ىلغا يلبراكسىلعب لالواح ل
لؤلؤ ىلرو لغريبىلرين لحبيىلأنطوا لكر ىلخزايلصريىلأن لا ا ...وأآخرو لكثرلم لأجبوال
شجاع لروادلام ل
روعلاللتدح ييل له لاجةلخاص لوأها لأ دلسس لمبادهالع لالطاب لالشمويل ل

1لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين 10 ،ل
2لسان يلساملأبولس يفل:قضاالالنق لوا ا 01 ،ل .ل
3لجة(شعر):لالع دل0ل،الس ن ،0انو لاو ى040ل ل 0ل.ل ل
4لسان يلساملأبولس يف:لمرج لن س 01 ،ل .ل
5لجةل(شعر):لالع دل0ل،لالس ن 0ل،انو لالو لى040ل ل ل0ل.ل ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
تقبللالفار لوالآراء لا ي لالصاع ((،وان لدعوهالرح لبتحويل لالشعرلالعريلم لكون لف ل
ىجرب لواعتبار لجزءاللم لالتجرب لا ياتي لالنساني )) .1ل
لللللللللللللللللللق لا لمروعلجةل(شعر)لمروعاللطموحا،لحي لملل(ا ا )لاىلجانبلاجةل((انشاءل
مطبع لودارلنر لللمؤل ا لالدبي لاليلتلز لب عو لاجةلوأطروحاها لالنق ي ل))،2لولعللم لله ل
العمللا لابعاللم لأماهالبرور لتعممله لقضي (،ا ا لالشعري )،ولس ت ا لامهم لعزم لهيئ ل
حلريرلاجةل((لع لاص ارلجةلأدبي لعام لامل(أد )لتعز لرساةلجة(شعر)،وتوحهالوتوسعهال ل
حقو لالد لالخر ))،3فهييلسع لاى لتعمملوتوس ي لجا لح يهالودراساهالالدبي  ،لولتشجي ل
الب اع لالشعريل((أعل ل(يوسفلا ا ) لع لانشاء لجائز لس نوي لمنحللحس ل وع لأو لأحس ل
مرحي لأولملحم لشعري )) .4ل
لللللللللللللللللللللوحى لننصف لأعضاء لالتجم لالساس ين لل لب للنا لأ لحيل لع ل كر لالشاعرىل
لامنظر لوا دلر لالكر لتأ رال ل ل
الناق (أدونيس) لاذي ل((ا لأكر لالشعراء لالبار ي ل لاجة ،لفهو دل
حركهالم لخا لدراسات لوأفار لوأطروحات ،لأو لم لخا لامها لاليلأس ن لالي لم لقبللرئيسل
التحرير))،5لف يلال رلم لالحيا لج ليرأس لحريرلاجة،لالشرا لم ل(يوسفلا ا )،وكون ل
عضوالار الل لاجةلهولم لمنحلللملروعلالتح ييلىلالتنويريلبع الوألفقال لواسعال،لذكلفال لمساعيل
أعضاء لاجةلان لواح ل،فق ((أعطوا لللمر لالوى ل لالعاملالعريلادليللالواقعيل لع لأ لقضي ل
الشعرلم لأ لت و لقضي لمشرك لترت لفو لالآراءلالس ياس لواجاها لال ري لم للأيلنوعلمثلل
ه الالتعاو لبنلالشعراءلالعر لا نلم ل تلفلاجاها لع لقضي لجم لبيهمليلقضي لالشعرل
يء لج ي ل لارخلالتعاو لبنلالشعراءلالعر  ،للفالشعرلموضوع لالنسا ل لأما لحار لومصر ل
هولالبايل))،6فه الاددلملامتباد لوامتواصللا ل راللومشجعالللرو لالب اعلالشعري،لوهولمالخل ل
جواىمسارا لأدبيال لم امال لم لمي لالنوايلحى لأصبح لم رس لحي ل((أقام لجرال لحيال لبنل
ا رك لالشعري لالعربي لوا رك لالشعري ل لالغر لفنقل لالشعرلالعريلا ي لاى لالصعي لالعامي،ل

1ينظر:ليوسفلا ا ،لا ا ل لالشعر،لدارلالطليع ل،برو ،ط0ل ليى04ل ل ل0ل 1ل .ل
2لسان يلساملأبولس يف:لقضاالالنق لوا ا ل ،لل01ل .ل
3لجةل(شعر):لالع د01ل،لالس ن ،1للخريفل0404ل ،ي ل
4جةل(شعر):لالع د،01لالس ن ،0للربي ل0404ل0 ،ل ل
5لسان يلساملأبولس يفل:لقضاالالنق لوا ا ،ل ل01ل .ل
6لجةل(شعر)لالع دل01ل،الس ن ل0ل،لخريفل0410ل ل لييل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
وهيأ لهلأ ليأخ لويعطيل لراك لقرائي لانساني لحارا لاس مرارال لماضينالما لحق ل لترا نالم ل
الت اعلللوم لا وارلا ا لم لالرا يا لالخر )) .1ل
للللللللللللللللل كلأ لالشعرلاذيليعىلالتغرا لا يوي لويطمحللل لي خلل لامسارلالرئي لللشعرل
العاميلم مللالع لماليتطلب لف لالشاعرلم لأدوا لح يث لفبالنس ب لا هالأ لشعرالالعريلا ي ل
للم ن لأ لي يل لعامليت لبن س لكالفعللالشعرلالعريلالق ملاذيلظللمنحرالل ل ات لاداخلي ل
لليتأثرلولليؤثرلوملي يلالتجم ل لمروع لاص ار للاع ادلم تالي ،لبللتع وال كلاىلمالخ ل
قضيهمل لالوس لاجاعيلفأقاموا لن وا ل لوالنتظموا لجلسا لعرف ل((الصالوا لالدبي )) 2لاليل
جعلوهالمنراللمبارال،لفوج والفي لأمي لكبر لع لمس تو لالداءلاذيليتطلب لالشاعرللوالناق لالعريل
معا لقضاا لومسائهلالشعري لا يلث  ،لي حلم لخاهلالنقا لامبارلوتلق لفي لالقصائ لالشعري ل
ا ي للوتعر لفي لالقراءا لوالرؤ لالنق ي لا يث  ،ليعق لأس بوعيال لمساءلللميس ،لينشط ل
شعراءلاجةلللم لأدونيسىليوسفلا ا ىلشويلأيلشقراىن يرلالعظم لأطل لعلهالك كلبن و ل
جة(شعر)لأو لميسلجةل(شعر) ،ليو ل(ا ا ل)لبأميهالودورهاليقو لعهال((أها لن و لللتتو ل
أ لت و لهيئ لأو لمنظم لتنظال لمس بقال ،لبللجاع لتمولموال لعضوال ليت لشك لالتنظميلا ار لم ل
الزم لوف لحيوي لأفرادها لواس تع ادملال ريلوالرويلفهييلس تظللم وح ل لي لالشعراءلو يل
الشعرل له الالب ))،3ولعلللله الالتنظمللولالتأسيسلسيسهمل لارساءلقواع لامروعلاللتدح ييل
الشعريلاذيلتزم لجةل(شعر)لوطامهالال يلوالنق يلوالشع لري .ل

0ىلمنطلقا لاجةلولأه افها :ل
للللللللللللللللللح د لجةل(شعر)لمن لتأسيسها لاسراتيجي لواح لاله اف لوامباد  ،لفق لأورد ل ل
اف تاحي لالع دلالثايلعر لرساةلاى لقارهالم ادهالتقو ((:اما لنود لأ لن رر لهنالمب ألي ل له ل
الرساةلامب أللالو :لهولأ لجةل(شعر)لمن لأنشأل لأري للهالأ لت و لفو لالس ياس ،لوفو لا زبي ل
بللفو لاصطراعلالعقائ  ،لأري للهالأ لت و لللشعرلفق  ،لوح لن خرلبأها لع لالرملم لسوءلال همل
اذيلأحيط لب لق لحلقدق للن سهاله لالراد لوبقيلعلهالأ لحققهاللبع لم لالناس))،4ويعيله ال
أ لمب أل لجةل(شعر)لا لواحال لىابتال لمن لانطاقهالالوى ،لمروعهالوج لللشعرلوقضاا  ،لجاء ل
1لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن 0ل،لخريفل0410ل ل ،ىيل .ل
2لحام لأبولأم :لنق لا ا ،لمؤسس لالام لالصح ي لالسعودي ل،ط0ل0444،ل ل لييل .ل
3لجةل(شعر)لالع دل0ل،الس ن 0لصيفلى040ل ل 001ل .ل
4لجةل(شعر)ل:لالع دل00ل،لالس ن ل0ل،خريفل0404ل ،ل ل0ل .ل
8

ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
لالص م لالوىل لارخلالشعرلالعري،لذكلان ل لالواه لمعلن لا مردلع لمس تو ل
لت و لمثاب دل
تك لالثواب لالشعري لالق م لرم لأ لهمها له لصعب لكا لأ دلقر ل ك ل لهيئ لحريرها ل لع دهال
الو ((ح لن ر لأ لهمتنالشاق لولخاص ل لالظرفلالعصيبلاذيلجتا لبادالغرلأننالجادو ل ل
مللأعباءها،لاماالمنالبأل لالشعرلع لطري لا سلوالرؤالم و ل لحر لا قيق لو له الللخ ل
السها ل لحللمشالنالوح لنعرفلبأل لمالمنالب لحىلال آ لقليللا ا لقيسلمالح لع لاس تع ادل
للقيا لب  ،لم لنلر لاجموعا لالشعري لاموضوعي لوامرم لوعق لامؤمرا لالس نوي لللشعراء لالعامل
العري،لوالسعيلاىلانشاءلرابط لهملتعز لمانهملوتوط لالصا لبيهم،لواعان لالشعراءلامقبلنلع ل
ادراس لوالقام ل لا ار لومنحلا وائزلالشعري لومالاىل كلمالخ لقضي لالشعرلويرف لمانت ))1ل ل
للللللللللللللللللللل لوق ل لا ل دلمها ل لل له ا لأ ليصبح لالوعي لالثقا لالعري ل لمس تو له ا لالشعر،ل
مس تو لالعاملاذيليضيئ لوالقملاليليعلهاللوه الالمرلمرتب لبنجا لالعقللالعريلم لللماليعوق ل
بتق م لاى للغا ل تل  ،لفبالنس ب لا ها لأ لل ليء له دلمها لم لتك لالفار لامتعصب لاجا لال ر ل
الس ياس ي ،لحىلأهالطرح ل((ن سهالتيارالل وراللينظرلاىلالشعرلبوص لفعاللانسانياللومارس لخاق ل
خاضعال لللقواننلامغامر ل لوالرؤا ،لوي لن سهالقواننلا ري لوا ل ))،2وهولتوجي لمها لل خو ل لعامل
التجرب لالشعري  .ل
لللللللللللللللللللوق لعرف لهيئ لحريرلاجةلبرامهال لروطلنرلالنصو لامق م لا ها،لتقو لعها((ألن ل
للاعتبارلالللنتا لالائ ،لوالصاد لهالي لمضمون لوالشللاذيليت له الامضمو ،لوالولوي ل
تعطيلللنتا لا ا لهالت لدرج لنضج لأولخروج لع لامتوار لوامألوفلوأ ل(شعر)لم لحي ل
ي لمن لرال لح لرلا لللتجار لالدبي لال لول لتعى لال لما ليثر لالقراء لويعز لفهم لحب لالراد ل
وامغامر ))،3وه ا ل شمل لاعتبارا لالي لرافق لالتح ي لالشعري لاذي لعول لعلي لاجة لم ل
خا لمروعهالالتجرييىلالتح يي ،لولق لبن لاسراتيجيها لا ا ي لاعادال لع لمقول لا ا ل
الغربي ،لاليلتعلترلجرلمرورلعر لدعا لا هض لوا ا لالعربي ،لوع له اليقو ل(أدونيس)لموحالل
مصادرلتأ ر لومناب لح ا ت ((أحبلأ لاعرفلأني لكن لبنلم لاخ والبثقاف لالغر لغرلأني لكن ل
م لبنلالوائللاذي لجاو ال كلوق لتسلحوالبوعيلولم هوما لم هملم لأ ليعي والقراء لموروهمل
بنظر لج ي لم هو لح ا ويLE Moedernicisteوأ لحققا لاس تقاهم لالثقا لاذاي ،لو له ال
الطار لأحب لأ لاعرفلأيضا لأني لملأتعرف لع لح ا لالشعري لالعربي لم لداخللالنظا لالثقا ل
1لجةل(شعر)لالع دل4ل،الس ن 0ل،خريفلى040ل ،ل 4ل .ل
2لكا لخرلب :لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار،لدارلامر ل،برو لطل0ل،ل0ي04ل ل 10ل .ل
3لجةل(شعر):لالع دلى0لالس ن لىلصيفل، 0414ل ليل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
العريلالسائ لوأهزها لامعرفي لفقراء ل(بودلر)يلاليلغر لمعرفيل(بأي لنواس)،وكش ليلع ل
شعريت لوح ا ت ،لوقراء (مالرمي )يلاليلأوح ليلأرارلاللغ لالشعري لوأبعادهالا يث لعن لأيل
ما (أي لما )،وقراء ل(رامبو)و(نرفا ) لو(بريتو ) لي لالي لقادتي لاى لاكتشاف لالتجرب لالصوفي ل ل
م رداها لأو لهاها ،لوقراء لالنق لال رن لا ي لي لالي لدلتي لع لح ا لالنظر لالنق ي لعن ل
(ا رجاي)) .1ل
لللللللللللللللللللللفله ا لالقو ليبن لقم لاس ت اد لالي لتلقاها لمؤسسو لا ا لالعربي لم لتك لالعاق ل
التثاق ي لاممز لم لالشعرللوالد لالعامي ،لذكلاس تطاعوالأ ليوظ وال لنظراهملالشعري لبعضال لم ل
تكلالنظرا لالشعري لالغربي ،لوم لالقو ل((أ لجةل(شعر)لعن مالظهر لاىلالوجودلأل لأماهال
حرك لطليع ل لأ د
وهالتش لطريقهالحولرؤي لجالي لألش ل لوضوحال ،لف جرد لدمهالوتوجههال اوةل
بلو ل كلم لدو لت خللف رلم هيلمنظملألولعاط ي لغوغائي لأو لاجا لللاي ،لأو لمالتبق لم ل
كلالما لش ب لالصو لجا لم ايلا ل شللجانبال لم لترا لالثا ينيا ))،2لأري لله الاجةل لأ ل
ت و لملتق لحرال ل تلف لوجو لالنشاط لالشعري لالعري ،لوالعامي لعام لفا لتنظر لاى لام اهبل
الس ياس ي لأو لاديني لألو لاي يولوجيا ،لأولمالالىل كلمالي ي لالديب لأو لالشاعرل،ه فها لأ لتر ل
الشاعر لا ي ((صاحبلرؤالخاص لللعاملوأل ليؤسسلعاقا لخاص لب لوبنللغت لوالش ياء لولأ ل
يؤسسلك كللتقني لفني لوجالي لخاص لأوللغ لشعري لخاص ))،3وه لب اي لحي لفاعةلالنس ب ل
للح ا لالشعري للوم لمزا (شعر)لأهدلا ل ا لطاب ليتسملالنظر لالشمولي لاى لا ضار لالنساني ل
كجه لانسايلمرا ،لذكلان لف ر لمؤسس هالأهدلالتقو لع لان ا لامطل لع لالثقافا لالنساني ل
من للب ءلالتارخلاىلاليو 4ل .ل
لللللللللللللللللوتسع للتق م لاللندمو لالشعريلالغريلع لطري لترمت لونر لورور لعر لالح ا ل
الشعري لالكر لح ا ل لالعاملانكرا لوأمريا لوفرنسا ،لوحاول لأيضال لأ لتق لم اهملجالي لج ي ل
ع لالرا لالشعريلالغريلامتحررلا ي لكالمثهل(بودلر)peaudelaireلو(مالرمي )Mallarméل
و(رامبو)لA. Rambaudلو(سا لجو لبرس)s .j/persلو(اليو )T .S .Eliotل(لولأل ارلاون )
،5A :BAUNDوم لهنالفق لطرح لجةل(شعر)لن سهالتيارال ورا ،ينظرلاىلالشعرلبوص لفعالل
1لأدونيس:لالشعري لالعربي ،لدارلالآدا لبرو ،ط0ل0111.ل ل1يل .ل
2لسلم لا راءلا يو ل:لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل100ل.ل ل
3ينظر:لأدونيس،لموس يق لا و لال ر ،لدارلالآدا ل،لبرو لط0ل،ل0110ل  ،ى.0ل .01ل
4لينظر:لجةل(شعر)لالع دل00ل،الس ن ل4ل،صيفل0411ل  ،ي00ل .ل
5لينظر:لسلم لا راءلا يو ل،لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل100ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
انسانيال لومارس لخاق لخاضعال للقواننلامغامر لوالرؤا ،لوي لن سهالقواننلا ري لوا ل ،1يلمنرالل
للتج ي  ،لا " لقام لحاي لالتجرب لا يث ل لمرحلهالا ي  ،لمرحةلانتقا لم لأعتا لالرؤي ل
ال ري لاىلأبوا لالرؤالا يث لللشعرلوالعام" .2ل
للللللللللللللللللواخ لشعراءلجم (لشعر)لم لالبياا لطريق لأخر للب لأآراهم لا ي لالواعي لولعللبيا ل
(يوسفلا ا )لهولالو لم لنوع ل لتكلامرحةلوا لبيان لع لهيئ ل ار لبعنوا ل(مس تقبلل
الشعر لالعري)،3وم لأ لنع لالبيا لاذي لح د لأم لأه اف لا رك لالشعري لالي لقام لها لجةل
(شعر)،ا لتناو لفي ل(ا ا )لحاةلالشعرلالعري،لوللس ال للبنا لواقر ل وع لم لالب ائلللتكل
امساو لاليلعرفلهاله الالشعرلأمها :ل
للللللل 0لاللتدعبرلع لاللتدجرب لا ياتي ل
لللللللل 0لاها لالصور لا ي لوص ي لان لأ ل هني ل
لللللللل0ل لابتارللغ لج ي لمس م لم لالواق ل ل
لللللللل4ل لا هو لاليقاعلالعريلوتطوير لابتارا لواضافا لج ي له ل
لللللللل0ل لالخ لا س با لا ولالعاط يلللقصي لوجاو لاللت دسلسللامنطقي ل
لللللللل1ل لالخ لا س با لأمي لالنسا لبوص لمركزاللللعامللوجعللالنسا ل وراللللقصي  .ل
للللللللى لاعاد لاللندظرلبقراء لالرا ل
لالرويلولالعقيلالوروي ل
للللللللليل لالفاد لم لالرا دل
للللللللل4ل لالفاد لم لالد لالعامي ل
للللللللل01ل لاها لبرو لالشعب 4ل
لللللللللللللللللتعر له لالب ائل لأم لما لا ل ش تغل لعلي لشعراء لا ا لواللتدح ي لالشعري ل ل
جة(شعر)،الضاف لاىللمالجاءلب ل(أدونيس)لو(لأن لا ا )لم لرؤ لوم اهملشعري لج ي للعب ل
1لكا لخرلب ل:لحرك لا ا ل لالسعرلالعريلامعارل ل0ى ل4ىل .ل
2غايلش ري:لشعرالا ي لاىلأي ؟ل،دارلامعارفلمرل،طلي041ل ل 01ل .ل
3ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل1يل .ل
4ليوسفلا ا :لمرج لن س ،ل 1يل ل0يل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
هال لدف لحاةلالثقاف لالعربي لاىلالما لم لخا لمالكتبو لم لمقال لوبياا ل له لاجةل
دورالل ل
الطليع لاليلأملمالمزلحركهالأهدلالاهم لالوضعي لالنساني لم ل ل كلعملا ا ،لم لهالالع ل
اذيلربطهالا يا لالنساني  .ل

انيا:لالطرلامرجعي لمروعلاجة :ل
0لىلاي يولوجي لاجةلولمرجعيهالال ري

:ل

للللللللللللللللشه لمرحةلتأسيسلجةل(شعر)لع لحرا لع لمس تو لالساح لال ري ل ل تلفلأحاءل
العام،للعللأ دلمهالتكلا رك لال ري لالغربي لاليلاج لروادهالحولمساعيلالبح لع لنظري لاجاعي ل
م لم لرؤي لاحال لامس تقبل ،لوا لله لالفار لتأ رها ل للغ لا طا لالنق يلالعريلمن ل
أواس لا س ينيا لوأطل ل له الاموقفلف ر ((النق لاديولو )لاللندق لامارك ،لم لالواقعي ل
اماركس ي لأو لالواقعي لا ي لاليلان لخ يلح للساطهالالظاهر لمشا لكثر لصعب لوع ل
رأسهالمشك لخلولالآار لالدبي لالعظم لالي لأنتج لعصورلالقطاع لأو لحىلالعبودي لفضال لع ل
البورجوا ي )).1
لللللللللللللو لأ ناء له لال ر لظهر لجيل لج ي لينمي ل لأطرها لالي يولوجي  ،لوال ري لاى لالواقعي ل
اشراكي لامعى لاذي لأسس لالي لالناق ىالديب لالسوفيي ل(غوري)، Gorkienاى لجانبل
أطروحات لال ري لالقومي لامناهض للاس تعار لولل لس بل لالهمن ((فام هب لالواقعي لاجاعيل
م هبلظهرل لمس ينيا لالقر لالعري ل لأوروا لونق لحار لنظري لال للل لاليلأشاع ل
م هبلالنق لال ردي ل لالد لالوروي،لوهولاذيليبح لع لالشاعرل لالشعرلن س لوللير ل
أ ليب له ال لكبرال ل لوصفلبيئ لوالما لبأحوا لعر  ،لواما لي يلبأ لمرلهالامامال لولأ ليعرضهال
عرضال لريعا لويوج لخاف لبن لالواقعي لالغربي لوالعربي لفالعربي لم لم ليري و لأ لهب لاللغ ل
لاذو ل
والسلو لم لخصائص لالباغي لوسات لا الي ،لحىلللي و لالد ل ل ات لغاي ليص ولب دل
وتسمولب لالرو لوجمللب لا يا ))،2ه الا لمزلا ولال ريلحيهالحراا لع لمس تو لالساح ل
الثقافي لالعربي لوالغربي لجوهر لو توا لالبح لع لنظري لتاؤ لم طلبا لاجم لا ي لاذيلتغر ل
قضاا لا ياتي  ،لمالألثرلع للا هض لالدبي لالعربي  ،لوب اله الالتأ ر لظاهرال ل لا را لالشعري ل
العربي لا يث  .ل
1لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين،ل 00ل .ل
2لم لعب لامنعملخ ا :لم الرسلالنق لالديلا ي ،لادارلامري لاللبناني ،ط0ل، 0440،ل ي00ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
لللللللللللللللللوق لا لجم ل(شعر)لاللبنايلاح له لا را لاذيلمل((ي لم جانسال لم ل يط لوق ل
ان له لامساةلواح لمن لالب اي ،لا لا له الالتجم لسوءالأا ل كلم لحي لاناءلأعضائ ،لأول
م لحي لتوه لالعا لغرلم جانسلم للمالبرو ل لتكلامرحةلوميلا هض لالعربي لا يث ))،1فق ل
دع لاجةل لف رهالالتح ييلاىلرور لمز له لاس ت اق لبرو لالشعبلللالطبيع ،لويله ال
تب يلتعلقال لامنط لامثايلاذيلللم لفهم لال لكص للشعورلقويلعار لحى لأ لالصل لل ل
تأسيسلاجةلا لسبب لودافع لالسا لهول((وصو لع دلم لالشعراءلالسورينلالش با لالهاربنل
م لمطارد لا ز للالسوريلالقويلاجاعيل لسورالاثر لاغتيا ل(ع ا لامالي)لع لي لألح ل
أعضاءلا ز لم لأم ا (أدونيس)لو(ن يرلالعظم )لو(م لاماغوط)،ظهرلوك لا رك لج ي لجاهز ل
لانطا لوالعمل))،2ولأ له لاللفار لالقومي ليلمالس تؤسسلعلي لمنطلقا لاجة،ليلمباد ل
لالقويلالسوري((،اذيليقر ل لبأ لا قيق لالعلمي ليلاليل
دل
ارتبط لالواقعي لاشراكي لمثلها لا ز
تر لبأ لالوعي له لا قيق لوالتعبر لعها لهو لما لجب لأل ليقو لب لالاتب لالتق ي ل لعامل
اليو ))،3فه لالفار لا هضوي للهالابع لم لالنظا لالس يا لالسائ لاعتبار لامرج لىلامنب لالو ل
لتك لالفار لا يث لالي لسلق ل لمها لمؤسسو لاجة لقضيهم ،لولأم لما لمز له ا لا ز ل"القويل
السوري"4ل(اداف لالوج اي)لاذيليعتر(نقي لالزع لال ردي لالسلبي لهولداف لاجايليقودلال ردلاىل
القيا لبترفا لوسلوكيا لمناقض لمامال لللترفا لاليلتص رلع لصاحبلالزع لال ردي ل لالن وسل
وتزرعلماهالدافعاللجي اللهولداف لالزع لاجاعي لأولالوج ا لالقويلوه الاداف لهولأساسلالعقلي ل
الخاقي لا ي لالي لنؤسسها ل ياتنا لمبادئنا ،لوالي لي لأم لما ليق م لا ز لالسوري لالقويل
اجاعيلللم لمقاص هالولعالهالولجاهها)) .5ل
للللللللللللللللل لوع له الالساسلير ل(ا ز لالقويلالسوري)لأ لنزع لال ردي لمر لجبلالتغلبلعلي ل
لن لينخر لوجود لالنساني  ،لفهو ليقودل لال رد لاى لاعتبار لكرام لفو لكرام لا ي ل،تقود لاى لمارس ل
ال و لوأ للليتقي لالنظا لالل للأن ليعتر لن س لفو لالنظا لوهولمالا لسببال ل لت ي لاجم ل
العري ،لواحا لنظام لواح ار لأخاق لوخل  ،لوت ي ل قاف لالاقومي ل لأوساط لوا لاداف ل
1عب لاجي ل راق ل:لا ا ل لالنق لالديلامعار،لدارلا رفلالعري،برو ،ط0لىل0440ل ،ي4ل .ل
2لم لجا لارو :لم لالعرن لاىلا ا ،لم لقضاالوشهادا لا ا ل0لمؤسس لعيبا لل راسا لالنر،لش تاءل0440ل ،ل ل011ل .ل
3لينظر:لش ريلم لعيادل،لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين10 ،ل .ل
4لا ز لالقويلالسوري:لأسس لام رلالسوريل(أنطوا لسعاد )اذيلوض لدس تور ل ل00لتري لالثايل0404ل ل،ويقو لع ل وع لم ل
امباد للأمهال لغاي لا ز ،لوهولبعث لاهض لسوري لقومي ،لاجاعي لت للحقيق لمبادئ ،لوتعي لاىلالم لالسوري لحيويها،لوقوميها،ل
وتنظمللحرك لتؤديلاىلاس تقا لالم لالسوري لاس تقاللاما،لوتثب لس يادهالواقام لنظا لج ي ليؤم لمصا هالويرف لمس تو لحياها،ل
والسعيللنشاءلجه لعربي (.ينظرل لأنطوا لسعاد ل،لالآارلالامةىلا زءلالو ،لأد ل،طل0411ل ل ل001ل .ل
5أنطوا لسعاد ل:لا ارا لالعر،ل(أد ل)،ط1ى04ل ،ل ليى0ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
الوج ايلهولامسع لالوحي لاذيل س تطي لاصا لماللأفس ت لالزع لال ردي لوهولمالجاءلب ل(أنطوا ل
سعاد )لم لتعالملترخلالزع لالقومي ىلاجاعي لجعللأملخصائصهالماليي 1:ل
0ل للالوج ا لالقويلهولاداف لالطبيعيلوليسلمري ل
0ل للالوج ا لالقويلهولطبيع لالنسا لالسوري ل
0ل للالوج ا لالقويلهولظاهر لاجاعي لعري ل
4ل لال لوج ا لالقويلهولظاهر لن س ي ،لونوعلم لالشعورلوالعواطفلا ي لوالصادق ،لالن لعبار لع لها لرويل
وعوامللن س ي لت ف لال ردلاىلالحساسلم لالآخري لواىلالشعورلحاجا لجمع .ل ل
 0ل لالوج ا لالقويلهولسا لمناقيلج ي لللتلغيرلولتحويللالوجودلالقو لاىلالوجودلال علل لالن د لعبار لع ل
لالراع لوالبطوة لامؤمن ل لسبيل لتق لالشعب لوانقا لم ل
قو لروحي لتعبري لقو لجومي لتعم د ل
الصعا لوا لوه لامباد لظهر لتأ راهالع لمؤسسولجةل(شعر)لا لانوالأعضاءل له الا ز ل
قبللجيهملاىللبنا ،لفأدلمال(يوسفلا ا ل)((فق لا لم لأعضاءله الا ز لرملألن د لاعرفلبوجودل
خافا للم ل عم لخاص لحو لموضوعلالنسا لوا ري لوأس بقيها لع لأي لحر لأو لعقي ))،2ل
و(أدونيس) لن س لهولالآخر((لا لوكيال للعم لالثقاف لوال نو لاليلم ل لام بلالثقا لا ت ل ل
ا ز ))،3وأمال((خليللحاوي)لما لمعروفاللانائ لاىلا ز ))،4ك كلل(ن يرلالعظم )لهولالآخرل
أللاىللبنا لبع لماحق ل سببلانائ لاىلا ز لاضاف لاىل(م لاماغوط)،و(خاد لسعي ))،5بلل
لالزع لاجاعي لحىلأهدلالظهر ل لنتاهملالشعريلوالدي،ل
سعي ))،5بللالعضاءلان لهمله دل
ال لأ لهؤلءلس ي يرو لظهورمللللالفار لالس ياس ي لوا زبي لبع مالأيقنوا لأهدلا لللخ لالقضي ل
اللتدح يثي لللشعرل،لل لا ا يو ل لعاقاهملم لمشاريعهملا هدلضوي ل((لل شرو لبكم لاى لاناهمل
الس يا لولليربطو لربطاللرحاللبنلنظريهملال ني لومبادهملالس ياس ي )) .6ل
لللللللللللللللللللذك لظل لم رس ل(شعر) ل لأعالها لالنق ي لوالب اعي لالشعري ل((ل لتلز لبأي لخ ل
س يا ،لبللأ لارتباطهالا ا ليتضم لامبالغ ل لتأكي لحري لالب اع لوقبو لف ر لالشعرلالصا ل
1لأنطوا لسعاد ل:لالزع لال ردي لىجةلالثقاف ل،لالع دل0لىيلمو ل1ي04ل 01ل .ل
2للينظر:لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل4ل،صيفل0411ل ل ،ى00ل .ل
3أدونيس:لهالأن لأهالالوق ل،لسر لشعري ل قافي ل،دارلالآدا ،لبرو لطل0لالس ن ل0440ل ل ل00ل .ل
4لسان يلساملأبولس يف:لقضاالالنق لوا ا ل ،لى0ل .ل
5لكا لخرلب :لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار،ل ل14ل .ل
6لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين،ل ل10ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
ع لأ لح ا ل(شعر)للهالمضموهالا ضاريلاذيلتملعن لامباد لالربع لالخر ل لبيا ل(يوسفل
ا ا )،وعرلعن ل(أدونيس)لبوضو ل لكتاات لال ر ))1؛أي لأ لاللتدعايلع لالفار لا زبي لامتعصب ل
اليلتق للرو لالت حلوقبو لالآخر ،لجعللالعقللين حلع لمسارا لألكرلوأوس للتشمللقضاال
النسا لميعهالبنظر لشامةلم وا ن  ،لوه المالأك ت (خاد لسعي ) ل لقولها((له التطل لالشعرل
والن لالب اعيلعام لاىلا هدلو لاددلورلال لس يلوال ريلواجاعيلوادي لأولاراريل(وليسل
ادي )،وا ا لان لا ا لحرك لتص عا لو لانزاحا لمعرفي لقم لفال لواح ال لم لأم لانزلحا ل
وألبلغهالهو لنقللحقللامق س لو لاراريلم لجا لالعاقا لوالقملاديني لو لاماضوي لاى لجا ل
النسا لوالتجرب لو لامعي )) 2لوه ا لوضع ل(شعر) لس ياس ها لا ي لامتحرر لم لل لالقيودل
اللند س ي لامعق لامتعصب لواضع لمرحةلأوى لللتح ي لالشعريلانزاحات  Ecartementلامعرفي ،ل
مع لر لعها لبنظري ل(الامنمي) لكا لأل دلقرها ل(كول لولس )  k/Wilsonل لكتاب ل(الامنمي)،يقو :ل
((الامنميلهولالنسا لاذيلي ر لمالته لعلي لا يا لالنساني لم لأساس لوا  ،لواذيل شعرلبأل ل
اضطرا لوال وضوي لهالأم لج رالم لالنظا لاذيليؤم لب لقوم ،للق لرأ لامايلأش اصاللم لل
لامللالصح لالعقلي لوال ري للن ل
دل
ه التوفر لدهملم لله لالرؤ لام زع ))،3لفهول شعرلألن د لع
حرر لن س لقبال لم لللالعائ لوامعيقا  ،لحىلت دلو لانطاقات لاملت رغ لل ر لم ل لاددلراسا ل
دل
والتحليا ((،فهوليري لأ لي و لحرال لوهولير لأ لحيحلالعقللليسلحرال))،4لفهوللليري لليل
يءلأ ليقي لف ر للليحصللع لامعرف لامتيقن لامتوا ن لوع لشال له اللام هو لق لا ا يو لم ل
م رس (شعر) لحال لمس تللهال لم لالثقاف لالغربي لوم ننالأ لنص هالاجالل لبأهدلا ل قاف لانساني  ،لمعى لأهال
ربط لالقمللهالالنسا لللمنط لغييلوم لهنالجا للبعضهملأ ليقو لأ لا ا لتب أ لم لعرل
ا هض  .ل
للللللللللللللللللوق لت رج له لالثقاف ل لالنظر لاى لادي لحىلأرجعت لأيضا لاى لالنسا لوب كلحل ل
الساطرل للادي لحىلأم لأ لت هملالعقي لامس يحي لحو لصلبلامس يحلوقيام ل،فهاللأسطورالل
ع لأهدلا لترمزلاى لج دلا يا لأو لاقرا لامو لا يا ))،5لذكلجاء للغ لا ا ل لالشعرللغ ل
ميق لغامض لو لالوق لن س لي للغ لواص ل Métalangagesل لاستشعارها لأم لقواع هال
1للش ريلم لعياد:لامرج لن س ،ل ل10ل .ل
2لخاد لسعي :لا ا لأولعق لجلجام ،لم لقضاالوشهادا ،لا ا ل0ل،مؤسس لعيبا لل راسا لوالنر،ش تاء0440ل ،ل4يل .ل
3لك لول لولس :لالامنميلترم لألن ل يلحس ل،منشورا لدارلالآدا ل،برو ل،ط0ل4ى04ل ،ل 0ل .ل
4للكول لولس لىامرج لن س :ل لى.ل ل
5لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين،ل ل11ىلى1ل .ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
املس توحا لم لالاشعورلوالاوعيلالعقيلعن لالنسا لالامنمي ،لوهولمالمثللمساعي لال ردلامثقفل
للوصو لاىلا قيق لبعي اللع لمق سا لاددلي لوارار لامؤك ل لمعرفها .ل
لللللللللللللللله ا لم ننا لالقو لأ لجة(شعر) لم رس لاللتدجار لا ري لوي ل لا قيق لتع لمن لب اي ل
تأسيسهاللمرحةلج ي ل لالشعرلالعريلع لأوس لمالي و لا ل ،ل كلأ لالشعرلا ي ليتحملل
وح له لالطاق لم لاجهودا لو كلألن لهولا يا لامعار la conte poraneiteلبل لولماللفهال
م لمر لف ريللوارهاف لن للوجزرلوم دل ل لرؤ لا يا لومعاشهالالسلملامتوا لم لماليتطلب ل
الزم لالراه  .ل
ل

0ىلبنلجةل(شعر)لوجةل(الآدا )لاللبنانيتن :ل
للللللللللمس لجةلالآدا ل لف رهالا ي لام هبلالوجوديل،لفق لارتبط لام رس لالوجودي لا ل
بر لحي لجل لمامحله الام هبل ل للالقضاالاليلان لتعرضهال ل(الآدا )،خاص لالقضاالالدبي ل
وا الي لبص لعام ل كلأ لال رلالوجوديلعام لا ليعرلع لأفار لم لخا لاللندصو لالدبي (( لويقو ل
ورلام هبلالوجوديل لالآدا لع لمثيلل اتي لالنسا لوحق لا رل لاللتد رلكال شاءلواللغ لاليليري هال
،ولعمللالشعراءلاذاتينلع لاددلعو لاىلأآراهمل ل اتلي لال ردلوحق لالاملل لا ري لوخاص لحريت لال ني ل،اليل
حرر لم لللقي ليقي لب لاللندقادلولواضعوالأصو لالنق لوالشعرلوال لوحس هالأ لالنسا لام ردلهولوح ل
ا اع لوالصلل لالوجودلوللوجودينلأآراؤمل لاددلي
لولالسلياس لاجاع لوالآدا لوالشعر)) ،1لوق لأثر ل
د
أفارله الام هبلحىلألن ل لمرحةلم لمراحللاص ارا لاجةلأطل لمؤسسلاجةل(سهيللادرس)ل(0400ل
كالعر لعهالال يلسوفل(لجا لبو لسارترل) J .B.sartrل،ل
– لي)011لقضي لاددلعو لاىلالزا لل لالآدا ل د ل
فا لسهيلل((ي عولاىلرب لالنتا لالديلالقضاالولاهمو لالعربي لوع لرأسهالالوح لوالتأكي لع له ال
النتا ليمزلأو لماليمزلالتعبرلع لمو لاللتدحررلولاشراكي ،لاذي لسليبلنيا لجمعلنالا ي  ،لوهولذكل
س ي و لم لغرلش لأدبيالل ورال)) .2ل

1لش ريلم لعيادل:ام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين10 ،ل .ل
2لسهيللادرس:لالد لوالوح ،لجةل(الآدا )،الع د0الس ن 00لأارل،مايو0410ل  0 ،ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
لالساح لالدبي ل
لللللللللللللوأ له لالقضي لس ت حلاال لكبرا ل لالد لوالنق لالعربين ،لحىلأهدلالأشعل دل

العربي لادراسا لوالنق لوالبح لع لقضي ل(الزا ) ل لالشعر لوحيلنا ل(رجاء لعي ) ل لكتاب ل(فلس ل
الزا ) ل لالنق لالدي((اى لأ لالاتب ل لظل لالظروف لاشراكي ليتكم لالنسا لع لا ري لا الص ل
لاب اعلال يلول ن ليعودل لالوق لن س ل،فر لأ لا ري لللم لالوصو لا هالب و لالزا لوأ لالاتبلحنل
للينعز لع لشعب ليعطيلمعىلمبلورالل لأ للليءلللب لأ ليت لم لم طلبا له الالشعبلفالشعبلهول
القو لالعظم لاليلتعم لع لالراءلوا صب،لوالق ر لع لالعطاءلال ي،لو كل لرأي لليسلح ال لابتالري ل
ال ا لبللأ لالزا لوح لهولاذيلسيساع لال نا لع لاطا لق رات ،لومنح لأبعادلفني لللرؤا))،1وم لم ل
فلا لالوجودينلاذي لاخ هم لجةلمرجعي لف ري للهاليرو ل لالزا لال يلرور لقصو ل لالوصو لاىل
ا ري لاليليبح لعهالالنسا  ،لوه لالقضي لتعودلاى لالظروفلاليلا ليعيشهالاجم لاشراي ،لومالأ ل
جاء لجةل(شعر)اىلالساح لاللندق ي لحىلأعلن لرفضهالالزا لالسالرتري لاشرايلامارك ل((فاللزا ل
السارتريلتعودلج ور لاى لنظر لواح ل لا يا لوال و لوال لبيهالالزامنا؛ لأي لالزا لم لوهت لالعربي ل
حاج لقومي لقاهر لوهو لم لوقف لف ريلمس تعاد،لفالشللهناكلينب لم لا وهر ،لأدلمالا وهلري لعن الم امل
يبح لع لشللجاهزلوه ليلمأسا لان صا ل لحياتنا لال ري لامعار لبنلالرو لوالشل))،2ه ال
تب ولاس تعار لالزا لالوجودي،لوا ام ل لالشعرلالعريلا ي ،لح له الان صاللل لالشعرلالعريلبنل
شك لوجوهر ،لولأ دللجةل(شعر)لعن مالهام لالشعرلاملز للفهييلت عوللرؤي لخاص ل لالزا لقام لع ل
اخ يارلالشخ للوابع لم ل ا لالشاعرلامن ح لع لللما لهولانسايل،ليؤك له ا ل(يوسفلا ا )ل
بقوه((لأ لال نا لالصيللتبعالللصالت لفنا لملز ل،لفهوليع سلا يا لجمي لأبعادهالوأشالها)) .3ل

للللللللير ل(ا ا )لأ لالزا لحرلبطريق لمبار لاىلالشاعرلالصيللمالجعهلحسلبقضاالجمع ،لللأ
ي ر لعلي لفيعي لم لحريت لويؤك ل(ن يرلالعظم ل)له الالقو ل((الشاعرلا لوالشاعرلال برلحىلولولا
ملزماللاي يولوجيالل؛أيلا لصاحبلنظر لواح لاىلا يا لاىلال و لولال ،لللالزاماللم روضاللعلي لم لخار
ن س لوقضيت ،ل س تطي لأ ليوف لبنلوعي لوللوعي ،لوبنلع ويت لوارادت ،لفتس تحيللان عال لام لور ل
ليرتب لالزا لال نا ل لم هو لالوجودينلم لفلس هملالوجودي ،لوذكلنعر للهالم لحي لصلهالاللزا لويلتش ت لأصالم ل
الوجودExistence،ل؛أيلال ينون لا سوس لاليلتس ب لاماهي Essenceلولمقص هالكالعن ل(هيغل)لمالق لا ،لو لم هوهملان لمالا ل
اعتبارلمطي لمس بق لللطبيع لالنساني ،لغرلحيحل،غرلموجود،ل س تطي لوض لماهيت ل لأ ناءلحيات ل،فالوجودي للتعترلالنسا لهولا وهرل
ا قيقيلامطل ،لوه لبالش لم لأثرلديار Descartesلاذيليقو (:أالأف رلا لأالموجود)joponse donc je suisلل(ينظرلرجاءل
عي ،ل ل041ل ).ل
1لرجاءلعي ل:لفلس لالزا ل لالنق لالديل،منشأ لامعارفل،الس ن ري ،لالقاهر ،لطل0410ل ل ،ل010ل.ل ل
2لن يرلالعظم :لشعرلالنضا لا زائري،لجةل(شعر)لالع دلى0لالس ن 0لش تاء0410ل 004 ،ل .ل
3ليوسفلا ا :لال ر لوا ري ،لجةل(شعر)لالع دل44لالس ن 00صيف1ى04ل  0ل
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ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
اجا لا ل لولماننالاددلورلاذيليلعب لال رلوال لوعيلمىلفرالالعقوب لوالتجرب للوخمرالعرلالن س،لحمل
الشاعرلالسوري))،1ويعيله الأ لالشاعرلهو ل لأصال لفنا لصاحبلقضي  ،لوللم لأ لنش ل لالزام ل
الشعري،لوه المالجعلنالنقرلبأ لاي يولوجي لالشاعرلختلفلع لغرهالم لالي يولوجيا لالخر لعرلال نو ل
الخر ل .ل
للللللللللوه الماليؤك ل(لغايلش ري)لبقوهل(( لبناءلع ل كلت تسبلالي يولوجي ل لالشعرلمعىلممزالل
لالسلياس ي لوال ري لالي ليتبناها لالشاعر لاملز لويقحملها ل لبنائ ل
يبع ها لع لامعى لالضي للاي يولوجيا د
لالسليا لأول
الشعريلا امال ،لفالشاعرلا لحري لأبل لا ر لع لأللتتحو لجربت لالشعري لاىلامس تو د
لالسائ لع لانتا لال رلم لالشعراء،لامعىلاذيلتن صللب لالي يولوجيا ل
اجاعي،لمعىلالي يولوجيا دل
ع لالشاعر،لتصبحلقم لخارجي لللعاق للهالالبناءلالشعريل،فيتضحلا مز لوالع لر لالامللم لألي د لقم لروحي ل
أولشعري لع لالسواء))،2وي له الع لأ لالشاعرل لأصهلالب اعيلختلفلع لسوا لم لامب عن ،لفهول
دامال ليأخ لف ر لم لجمع  ،لوله الا لالشعرل((هولال لالوحي لاذيليرت لجزئيا لا يا لاليومي لم لقضاال
لالرمزيل))،3وه الاللتدجري لهولاذيليعطيلا ري ل
س ياس ي لومشا لاجاعي ل لاىلمس تو لم لاللتدجري دل
الامة لللشعر لوالشاعر ،لوالشعر ل لل له ا لجب لأ لي و لفو لل لم هب لس يا لحى لأ لالشاعرل
الثوري ،لليسلاللوس يةلصنعهالتكلالجواءلالثوري ل لجمع  ،لوهولماليلز لبقضيت لحىلأ لشعر ل له ل
ال ر لم لأ لنسمي لشعرلامناس با لويق يلاللمرلأ لج لالثور ىللالشعرلاملز للت رض لتكلالجواءلاليل
يعيشهالالشاعر ،لوعلي لفا (( لالشاعرلالثوريلا ليتخط لامناس با  ،لويتجاو لح ودلالزما لواما ل،ول
يت ل ل لالطرلا لي لليسمولبتجربت لالثوري لاىلمس تو لانسايلي ر لن س لشال لومضموال ل،لللالناط ل
بلغت لوحارلجربت لحسبل،لبللع لاللنسا ل لللما لو ما )) .4ل
لللللللللللللللذك لفال لجة ل(شعر) لختلف لم لجة ل(الآدا ) ل لقضي لالشعر لاملز لوح ود لمجةل
(الآدا )تر ل له الالنوعلم لالشعرلم هباللحاو لأ لت رض لع لالشاعرللتقي لحريت لالب اعي ل،لوأدلمالجةل
(شعر)فاهالتعترلالزا لقضي لمؤق لتلز لالشاعرل لاب اع لحلسبلالظروفلاليليعيشهال كلأ ((لالشعرىل
ال لم لحي لارتباط لالواق لهولحملللأكر ،لو لا ملللح ودلهل،و ل كلعظمت ل،لأدلما لالواق لبأحزاب ل
السلياس يو ل
لالسلياس يو لوامهرجو ل د
لالسلياس يو لوام رو د
وم اهب  ،لفه لح ود ليلز لها لالقاد د
1لن يرلالعظم :لشعرلالنضا لا زائري،ل لي00ل .ل
2لغايلش ري:لشاعرلهلقضي ،لجةل(شعر)لالع دل04الس ن يش تاءلربي  ، 0410ل4يل .ل
3لغايلش ري:ل ،ل ،ل ل44ل .ل
4لن يرلالعظم ل:لشعرلالنضا لا زائري 000 ،ل000ل .ل
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ميعال))،1ه ا لت و لجة ل(شعر) لق لوضع لمهاها لالشعري لا ي لالقام لع لالرؤا لالشعري لام هو ل
الواس ،لذكلال لامتحررلحري لمب ع ل،لرافض لم ل كلالشعرلاملز لاذيليقي لالشدلعرلوالشاعرلوالخ له ال
اللندوع لالشعري ليعتر لق ال للاب اع لالشعري ،لوه ا لما لجعل لجة ل(الآدا ) لتش لحرال لامي لض لجةل
(شعر)خاص للبع ماللأ دلقر ل(الآدا )لبوجودل(مؤامر )لكر لع لال رلوامقوما لالعربي .2لللل
للللللللللللللللوليسله الفق لفق لوصللا لالآدا ل لاهاها لأ ل(شعر) لمو لخارجيا ،لو لأ لم ((عاق ل
تربطها لامنظم لالعامي ل ري لالثقاف  ،لوه لامنظم للها لصا لمش بوه لم لالصهيوني  ،لفا لتنر لجلتال
(بروف)،و(اناونرا)،ولها لفروع ل ( للبنا ) ل رف لع لاص ار لجة ل(حوار)،وي لالخر لحو لحولهال
الش و لوالش ها ))،3ورمله الظل ل(شعر) لت اف لع لن سها ،لوتن يلا هملمرجع (( لمةلالآدا لحاو ل
تشوي لحرك لالشعرلا ي لاليلتقودهالاجة،لوه لا ةل وع لا هملا تل لللتتصللفنيالللأولف رالالشعرل
واللتدج ي لاماليلهملغرلشعري )) .4ل
لللللللللللله الاهم ل(شعر) ل لقضيهالاللتدح يثي  ،لوق لجاءلتريرهالله لا هملمالقالت لهيئ لحريرهال ل
الالسادس  ،لتقو ((أ له لا هدلملتوجبلأيضال لأمري ل:هولأها لل لتص رلبطبيعهال
اف تاحي لالع د( )22لم لسنه دل
ع لني لصادق ل لخ م لالشعرلالعريلوالوصو لاىلماليه لب لويعيلقم لال ني لا يث لويركزهالل هالتص رل
ع لني لسي لميت للتر لللزم لأ لي شفلخبااهالرم لأننا لنعرفهالح لامعرف  ،لالمر لالثاي :لهولأنل د لا الا ل
مطلقيله لا هملمأآخ لس ياس ي لع لبع لالشعراءلاجة ،لا له لامأآخ لتتناق ل لمعر لأآخر ،لوع ل
مس تو لأآخرل لمعز لع لالشعرلا ي لوع لالتج ي لالشعري ،لودو لأ لخل لاجا لالس يا لالجا ل
الشعري ،لوحملع لالواح لالعاد لع لالآخر))،5وتعيلجةل(شعر) لم له الأن لم لغرلالائ لولامقبو ل
أ لخل لالتوها لال ري ،لا لأل لالشعرلوالس ياس لللم لمعا هالع لطاوةلواح لواللوقعنال لتس ييسل
القضي لالتح يثي ل لالشعر ،له ا لفا لللم لال ى لالشعرىالب اع ،لل لم لدراس همل لضوءلالغافل
السليا لاذيللليعطي لللقضي لموضوعاهالوح ي ها لالصحيح ،للبلليض يلعلها لنوعا لم لانغا لال ريل
د
والتعصبلا زي .ل

1للغايلش ري:لحو لنق لالشعر،لجةل(شعر)،الع د،40الس ن 00ش تاء0414ل 004 ،ل .ل
2ينظر:لجةل(الآدا )لالع د0الس ن 00انو ل0410ل ،ل ل1ل .ل
3لجةل(الآدا )ل:لالع دل،0الس ن ل00لانو لالثاي0410،ل ،ل ل 0ل
4لجةل(شعر):للالع دل00لالس ن ،1ربي ل0410ل ،ل ل 1ل
5لجةل(شعر):للالع دل00الس ن 1لربي ل0410ل ل لى1،ل .ل
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للللللللللوتقرلهيئ لحريرل(شعر)لأ لالنسا لللجو لأ لحملعلي لاستناداللاىلماضي ،لولولفعلناللدالمعظمل
ام ري لفهنا لالقومينلواشراكينلوالش يوعينلوغرم،لاللأ لهؤلءلالش ا لملوح ملم لحر لالتارخل
ومعظملالآخري لليبقو لشللأولبأآخرلأط الل .1ل
لللللللللللورمله الل لفق لان ل(شعر) لتعرفلالشعرلاملز ل لمرحةلشه لالب ا لالعربي لا را ل
التحرري لوالثورا لالعربي لض لامس تعمرا لالوروبي  ،لال لأهدلالمس لبأمي لالشعرلمورو لانساي للي رل
ا يا لومق ضياهالذكلقالوا((ح لن ر لأ لالشعو لالعربي ل لمرحةليقظ لوهو  ،لوأ لهناكلم لي عو لل
اى لما ل سمون لالد لامناضل ،لأو لالد لاملز  ،لاعتقادال لمهم لبأ لالداء لعام لوالشعراء لخاص لواجبل
السها ل لمعرك لاليقظ لوا هو ل،ومل ل كلينظرو لاى لم لله الالواجبلم له لالنظر لالوحي ل
فواجب لالسها ل لمعرك لاليقظ لوا هو  ،له لاليلتؤي لك كلبتعم لفهمنا لللرا لالعريلومشاركتنال
ال عللي لا لقد ل لالرا لالنساي لوتعزيزلم هومنا لللشعرلع لأنل د لسبيللمعرف لورؤالواماننالامطل لبق س ي ل
الشخ لالنسايلوكرام ))،2ه الان لتر ل(شعر)ل لمروعهالأ لي عولاىلا هض لال ري لالعربي ،وق ل
ارت زلا افلبنلاجلتنلع لأرب ل اورلحسبل(سان يلساملأبولس يف)،وي 3:ل
10ل ل عام لالشعرلا ي :لفق ل هب ل(الآدا )لاىلاعتبارهالأ دلو لم لأح ض لالشعرلا ي ليلوشعراءهال
ليسلكالتزملجةل(شعر) .ل
10ل لاموقفلم لالرا :لتقرلل(الآدا )لبأ ل(شعر)لتريلاىلدعو لجين لحنلتعر لا ورلا ضاري لوالطارل
ا ضالريلالعريلاىلانتقا لم لقمت لوعطائ .ل ل
 10ل لاددلعو لاىلقصي لالنر:لأشار ل(الآدا )لاىلأ لجم ل(شعر)لعبثال لحاولو لاللحا لشعراءلالطليع ل ل
العاملالعريلواللتد ردلعهمل لاصاب لالتج ي لأغراض لا وهري ل،فا لأ ل رؤالاىلالت ردلالشللا ار لواىل
كتاب لالقصي لالنري  .ل
14ل لالتصا لالغر :لاهم ل(شعر)لبقط لللصةلتربطهملالرا لحنل ابوال لالآدا لوا ضار لالغربي .ل ل
لللللللللللوق لاس تطاع لجةل('الآدا ل)أ لت لوق لمجةل(شعر)،فزعزع لاس تقرارهالان صا لبع للأعضاءهال
عها ،لان صا ل(خليل لحاوي)،4وان صا ل(م لاماغوط) 1لاذي لانضم لبع ها لاى لجة ل(الآدا )،وول ل ل
1ينظرل:لجةل(شعر)لالع د00لالس ن ،1ربي ل ، 0410ل4ل .ل
2لجةل(شعرل)لالع د00الس ن ل،0أيلو ل4 ، 0404ل .ل
3ينظر:لسان يلساملأبولس يف،لقضاالالنق لوا ا ،ل ل 00ل04ل .ل
عساف:لحوارلم لالشاعرلخليللحاوي،لجةل(ال رلالعريلامعار)الع دل10لحزيرا 0410ل ،ل ل010ل .ل
4ساسنل دل
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م لواق هالحو لالرا لالشعريلالعريلالق مل لتض لاال لج ي ال لم لفقراهال خت لب راس ل(الشعرلالعريل
الق م)،وتقرلبأ لالت ا لاىلالوراءلبنلالآون لوالخر لع لالرا لالشعريلرور لقصو للتج ي له ال
الرا ،2وم لالقو لرمللله لا افا لاللأ ل(شعر)لب ل لمال لوسعهالم لأجللانعا لا رك لالشعري ل
العربي لا يث  ،لحي لان لبؤر لالعاق لم ل(الرا ) لبؤر لراع لاي يولو لما لبن لجة ل(شعر) لوجةل
(الآدا )ل كلأ لامتتب لل صو له لامعرك ليق ن لبأ لأطروح لا ا لالشعري لان لبؤر لراعلس يا ل
امعىلامبارلوالكم لامبار لم ننالالقو للا ل(شعر)لحوم لس ياس يال،لوألصق لفهالص ا لا يان  .ل

10ل لجةل(شعر)لوالس ئةلامميت :
لللللللللللواج لشعراء لجةل(شعر)لمن لتأسيسهالمشك ل(اللغ )،وا ل كلانقسملالشعراءلاى لقسمن :لقسمل
ج ل لاللغ لال صح لم الل لللتح ي لالشعري ،لوقسا لأآخرلير ل لاللغ ل(ا ي )لالعامي لمساير لمتطلبا ل
ا اة ل لاجاعي للغوال لحي لامتلقن لولغهم لاليومي ل(لغ لا هور)،ووج لجم ل(شعر) لمن لب اا ل
تأسيس ((أل لحللأ م لاللغ لل ليملبوض لا لو لالنظري لبللالتجرب لالعلمي ،لو كلعرلالتعلي لع لمقررا ل
مؤمرلاجام لاللغوي لاذيلانعق ل ل(دمش )ل لتكلال ر لواذيلمليعم لاىلتق ملمروع لعلميلىميل
لتيسرلقواع لاللغ ،لأولاعرافلمالسوت لا يا لمها)) .3ل
لللللللللولعللالقصي لاليلظهر ل لالع دلاللو ل(ميشا لطراد)لاللغ لالعامي لدليللع لأ لاجةلملت لق ل
وضع لتعلا لتضب لللغ لالشعرلوت ر لعلهملالسسلولامباد لاليلحتملا هالالشعراءل لكتااهم،لوم ل
م ل،فق لأفصح ل(يوسفلا ا )لع لأنواعلالشعرلال صيحللوالشعرلالعايلم طلعال لاى لمعا لامشك ((،الب ا ل
التعابرلوام ردا لالق م لاليلاس تزف لحيويهالبتعابرلوم ردا لج ي لمس م لم لمملالتجرب لوم لحيا ل
ري للغ لا اص ل له الالعرلمز لع لغر لم لالعصور،ل
الشعب))،4ه الفا ل(ا ا )ل سع ل عللاللغ لالع ل
و لالع دلالراب لم لاجةلينرل(ا ا )لمقاةلنق ي لجموع لم لالقصائ لالعامي (مليشا لطراد)كتهالاللغ لالعامي ل
لالرم لمالتتيح لاللغ لا ي ل
ويله التشرلاى لأمري لالمر لالو  :لأ لالشعرل له الاددليوا لتقلي يلع دل
للشاعرلم لحري لالتعبرلولالت ل لم ل قللامورو لو له المالي ي لأ لال م لع لصعي لالشعرلليس لع ل
صعي للغ لحسب،للالمر لالثاي:لال اب لاللغ لا ي ىالعامي لرملكوهالسهةلاللأ لالشاعرليلق لصعوا ل
تعرض لأ ناءلاتباعله لاللغ ل،ا لم لحي لكتابهالولقواع هالوتوحي ل كل،ولا لم لحي لمس تواهاللهج ل
1لم لاماغوط:لخب لجةل(شعر)،جةل(الآدا )لالع دل0الس ن ل01لانو لالثايل0410ل ،ل لي0ل .ل
2ينظرل:جةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل4لصيف0411ل ،ل ليل .ل
3لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ،0ش تاءلى040ل ،014 ،ي01ل .ل
4ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعرل1 ،يل .ل
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لي لحسب،1يب ولم لخا له لامارس لأ ل(ا ا )لا لمركزالل لب اي لمروع لالتح ييلع لقضي لاللغ لل
وجعلهالالقضي لامركزي لاليلظل لتتخب ل لعاملالب اعل،وق لي ضللله الالتح ي لوالتج ي لالشعريل(اللغ ل
ا ي )لرملأن لا لم رال لصعوب لانشاء للغ لج ي ل لالتعبرلوحى لصعوب لاجادلطريق لج ي لللتعبرلال يل
ه لاللغ ليقو ((ليسلمق ورلللشاعرلأ لينشئللغ لج ي لوطريق لج ي ل لالتعبرلال يله لاللغ ،لوامال
مق ور لوه المتح لأ ليتناو لاللغ لالائن لوالطري لامتوار  ،لويرملع لالت اعلل لمبىل لم لامعىلال لرديل
وال ري لاذيلجاء لب لجربت )) .2ل
لللللللللك كلا لسعيل(ا ا )ل له لالقضي ل لمؤمرل(روما)لحو لالد لامعارلس ن ل 0410لأي لركزل
لم اخلت لع لاللغ لامعار لو لأ ناءلتطرق لاىلالعوائ لاليلتواج لالنشاطللالديل لالعاملالعريلع ل
الصعوب لاليليواهها لالاتبلالعري ،لواليلتمثلل لكو لالد لالعريليرج لاى ل ا للغا ل تل  ،لحيال
ي رلويتكملوي ب،لوينهييلاىلالقرار((بأ لالعر لاستن والاماني لتطوي للغهملال صح ل اج لالتعبرلا يل
الناب لوسليأيليو لن ر لفي لأ له لاللغ لامتطور ليللغ لا ارلوامس تقبللوأل لاس ت اهال لال اب لكال
لا ي لأمرل تو ))،3ال لأ ل(ا ا )ل للله السي لق لمعارض لله الالطر ل،حي لخال لأح لأعضاءل
اجةل(أدونيس)لاذيلا لير ((أ لاللغ لأ دلا لان لليس ليلاليلتعي لالب اعلأولالتق ،لأولحقيقها))4ل
ومرجع ل ل كلاىل((أ لالوح لالشعبي ل لمعناهالالعمي ليلوح لاللغ لوأ لامب ع لللم لأ ليب علالل
بلغ لواح ليلاللغ لال للاليليق يلفرضهالبراجال لتربوال لواح ال لي رسلها ،لوه اليق يلأ لجعللالتعلمل
اجبارالل،وجانيالل لمي لمراحه)) .5ل
لللللللللللاللغ له الامعىليلالوح لالساس ي لاليلحتملا هال لمعرف لالشعو لوالتطل لع لعاقاهمل،فهييل
الوس ية لالوى لللت اطب لوب لس بل لالت ام لوالت اخل لبن لا اعا  ،لوي لماد لروري للصناع لنس ي ل
ال اب ،le tissue de lectureوالواق ل لاللغ ل:أ لالكم ل لاطارلالعاق لاليلتقمهالم لالكا لالخر لهول
اذيلمنحلالصور لالشعري لطابعالاللغوي(،فأدونيس)ليرف لأ لت و للغ لالشعرللغ لتعبري  ،لوامالجعلها للغ ل
ا ل  ،للها((وس ية لاستبطا لواكتشاف لوم لغايها لالوى لأ لتثر لوحر لوهز لالعا لوت ح لأبوا ل
استبا ،للأهالتيارلحول ليغمرالاحائ لوايقاع لوبع له لاللغ لفعللنوا لحرك لخزا لطاقا ،لوالكم لفهال
أكرلم لح لروفهالولموس يقاهاللهالوراءلحروفهالومقاطعهالد لخا لودور لحياتي لخاص لفهييلكيا لي لجوهر ل
1ينظرل:جةل(شعر)لالع د4لالس ن ل،0خريفلى040ل ،ل لي01ل ل014ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دلى0لالس ن لىل،صيفل ، 0410ل0يل .ل
3ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل1ل لىل .ل
4لأدونيس:لهالأن لأهالالوق ،لدارلالآدا لبرو ،لالطبع ل0ل0440،ل ،ل ل000ل ل004ل .ل
5لأدونيس:لفاح لهاا لالقر ل،برو ل،دارلالعود للبرو ل،طل0ل1،ي04ل ل لي4ل ل00ل .ل
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لدم للل لج  ،لوطبيعيلأ لت و لاللغ لهنالاحاءلللايضاحال ل))،1ل(فأدونيس)لهناليناديلالثور لع ل
ام هو لالق ملللغ لالشعر .ل
للللللللللوا لأ لالشاعرلالعريليعايلمشك لالتواصلللأكرلم لغر  ،لف يلجم لا لأكرلم لنص للل
يعرفلالقراء لوال اب ليغ ولاس ها لالثقاف لعام لأمرالل لغاي لالصعوب لوتزدادله لالصعوب لعن ماليتعل لالمرل
شعرليقط لصلت لحيا لالناسلوه المالجعللم ل(أدونيس)لير لأن لواجبلالنق لاليو لأ ل س ت ر ل ور لالعامل
ا ي لويرج للغ لالشعرلالق ملوتطويرهالماليتطلبلشعرلاليو لومهورلاليو لول لدو لأ لنعم ل له الع ل
اللغ لا ي  ،لولعلل(ا ا )ل لاارت لله لالقضي لا لم أثرال لالشعراءلالغربينلوع لرأسهملالشاعر(اليو )ل
اذيلاعم لاللغ لا ي ل لا طا لالشعري،لومشكتنال لللالب اعلاليو لأ لالشاعرلالغريلي رلوي بل
اللغ لا ي ل لجمع ل لحنلأ ل ميهلالعريلي رلويتح لبلغ لاني (،لفيوسفلا ا )ل سملمسلم ل((أ لاللغ ل
للتن صللع لالنسا لوأهالأدا لتتطورلبتطور لوأ لص اهالالساس ي لواح ل لاللغا لميعال))،2ه الير ل
(ا ا )لظاهر لالتعممل لالتطورلالنساي لا لجعللاللغ لم لنواميسلالتطورلاذايليتواف له الم لمالي هبل
الي لالشاعر(سعي لعقل)لليختلفلهولالآخرلم لمالجاءلب ل(ا ا )،فيعي ل(لعقل)ل((احساس لبأ لاللغ لا ي ل
سوفلحلل للاللغ لام وب لغرلاللغ لا ي لاىلعا ل0400ل  ،لوج له الالعا لعزيزال لع لقلب للن لا ل ل
الب اي لا قيقي للشعر لاذيليعرفلب لوير لأ لهناكلراعال لس ينشألبنلبع لاللغا لالعربي لا ي لللحلو ل
للالعربي لال  ،لوأ له لاللغا لق لتتعا لجنبال لاىلجنب،لويقار لصنيع لبصن ل(داني)،Danteغرلأ ل
ه الا ليواج لمشك لواح ليلمشك لاللغ لوحلهال لحنليواج لهولمشكتن:لمشك لاللغ لومشك ل
ا رف))،3فهنا لانتب ل(عقل) لاى لقضي لال ي ي لالي لم لللشاعر لأ لي ب لها ل،و لما لي لا روف لاليل
س تعملها؟،ه الظللا افلقامال لبنل(ا ا )لو(عقل)لحو له لالقضي لرملألن للليطا لجوهرلامسأةل
اللغوي لفهالم قا لع لمب ألاللغ لالعامي لع لاخ افلالتسمي لالهالختل ا لحو لا انبلالتقي،لحسبلأيل
طريق لم للكتاب لتكلاللغ ل؟ .ل
للللللللللورم ل ك لفا له ا لا اف لليس لهينا للل ل(ا ا ) لا له ف لاى لا با لالعاق لبن لال صح ل
للوى لو لام ادال للها ،لأما ل(سعي لعقل)فا ليرو لاى لاعطاء لاللغ لالعامي ل
والعامي لاعتبار لالثاني لتطويرال ل ل
اس تقالل لامال لع لال صح  ،لوم لهنالفا ل(ا ا )ليأخ لع ل(عقل) لطريق ل لال اب لالعامي  ،لويقو لبأ ل
تكلالطريق ((تق ل للغ لالا لم لأصولهاللغ لفصيح لم طور لوهو لموقفلينطل لمن ل(عقل)لم لامان ل
1لأدونيس:لمق م لللشعرلالعري،لدارلالعود ل،لبرو ،لطل4ل4،ي04ل ،ل ل4ىل .ل
2ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل4يل .ل
3لالياسلأبولش ب :لدراسا لو كرا ل،دارلام شوفل،برو ل،ط0ل،ل1ى04ل ،ل ل4ى0ل .ل
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الطامحلامعادةلالتالي  :لأم للبناني =لوط للبنا =لغ للبناني ))،1و لرساةلكتهال(أدونيس)لاىل(يوسفلا ا )ل
يقو ((اخ افنا لع لسبيللامثا ل لمسأةلاللغ ،لم لهيلملأك لأس تطي لفالأر لاهيارلالعاملم لحويل
واهيارلالقملاليلتعرلعن لاللأ لأكتبلوكنيلأس ل لنب لاللغ لالعربي ،لوق لردلجس ي هاله وئ لالصي،ل
ه الكن لأر لأ لال اب لاللغ لاددلارج لاح لعاما ل كلاهيارلوم لهنالا لحر لالامللع لأ ل
أكتبلاللغ لن سهالاليلأسس للثقاف نا)) .2ل
لللللللله الورمللله لالسهاما لاليلادرلهال(ا ا )ل لاطارلالبح لع للغ لج ي لللشاعرلالعريل
ا ي لوهولاستب ا لقاملع لتغيرللغ لال اب لالشعري  ،لفق لب لجةل(شعر)لأقللماسال لفاليتعل له ل
دل
القضي  ،لوظل
لللالردودلتأيلبع سلمالا ليتوق ل(ا ا )ل لاللت دش ي لبق ر لاللغ لالعربي لال صح لع ل
تلبي لحاجا لالعرلالتواصلي لوالشعري لخاص لوملم لالوق لطوياللحىلمللالع دلالخرلم ل(شعر)ل ل
مرحلهالالوى لبيا ل(يوسفلا ا )لامشهور ،لوهو لالبيا لاذيلأعل لفي لاصط ا لاجةلوحركهالالتح يثي ل
ج ار لاللغ  ،لو(ج ارلاللغ ) لهولكوها(ت بلوللح )،3ول ل(ا ا )ل س ت ر لمالص ر لمن لم لأحا ل
مس بق ل لالقضي لاللغوي لليعي لاص ارل(شعر)لعا لى 041ل لويع لود للل اب لاللغ لالعربي لال صح لوي ب((ل
قصي له لاللغ لن هملمهالأ لاللغ ليلاليلأفس لقواع لالنحول لوعطل للسا لالعر  ،لوأ لا السلع ل
القاموسلهولم ليقي للحريت ))،4وم لم لأص رل(ا ا )لموق للم لاللغ لشللهايل،يقو ((ا لاللغ ليلاليل
ح لللاليلت ب؛لأيلأهدلالاليلح لولت بلمعال)) .5ل
للللللللك كلفا ل(خليللحاوي)لأعط لحاللوس يطاللله لامسأةليق لو ((علينالأ لنواف ل(جرا )ل لقوه:لأ ل
الوس يةلالوحي للحياءلاللغ لويل لقلبلالشاعرلوع لش ي لوبن لأصابع  ،لوم لالعجبلأن لاس تطاعلأ ل
يوس لم لالعربي لع لما لسر لاعاد لالكا لامألوف لليس لغر ،لحى لبل لها لجال لم لتعرفها لم ل
قبل6)).ويبق ل لا هدلاي لأمرلتوظيفلاللغ لمنوطلالشاعر لن س لاذيليب ع ،لفهلا ري لأ لخل لنظا للغويل
ج ي ليصن لفي لعاق لم ين لامتلقيلاذيلهولالآخرلجبلأ ليريلمس توا لالثقا لواللغوي .ل
ل
ل
1لمنرلالع :لأس ئةلالشعر،لامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،برو ،ط0ل4،ى 04ل ،لي04ل .ل
2أدونيس:لأشارللليق رلالربي لن س لأ ليقمللهالعا ،لجةل(اليو لالساب )،الع دل001ل،الس ن 0لال ننل00لمارسلىي04ل  ،لي0ل .ل
3ليوسفلا ا ل:بيا لج ارلاللغ ،لجةل(شعر)الع د00ل ل00ل،الس ن يلصيفل،خريفل0414ل  ،ل00ل .ل
4لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل01لصيفلي041ل ،ل لي0لد ل
5لجةل(شعر)لالع دلى0لالس ن 01ل،ش تاءلي041ل ،ل ليل .ل
6لخليللحاويل:جرا لخليللجرا ،لدارلالعملللماين،برو ،ط0ل0،ي04ل 0 ،ي0ل.ل ل
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الثا:لال اب لالشعري لولامنابر .ل
للللللللنقص لبكم لامنابر( tribuneل) لهنا لاجا لالثقافي ل لودورها ل لاح ضا لال اب لالشعري لوتشجي ل
الثقاف لالشعري لوارساء لالوعي لالثقا لوا اي لوامب عىال نا لهو لدامال ل لحاج لاى لجا ليم لم لخاهل
لمزلالرب لالو ل
ل
التواصللم لا هور ،لوهولماليتيح لللمجم لفرص لاطاعلع لالنتا ىاللخرا لالدي((،وق
م لالقر لالعري لبرو لظاهر ل(اجا )ل ا لاموضوعا لالعام لوج لمهالأبواال ل دلصص لللد لوالثقاف ل
بص لأم ،لوتادلتتخص لجا لأخر لأ دلسسهالم ري لولاح ن ل لطر لالقضاالالثقافي  ،لويلدورا ل
ا لرؤ لم باين )) .1ل
لالساح لالثقافي لالعربي لخاص ل لالثا ينيا لم لالقر لامايلدخو لاجا لالثقافي ل
لللللللللوق لعرف دل
مرحةلج ي لاتسم لبتع دلجال لامعرف -امنري )،وتكلاليلهملاللتدح ي لالشعريلالعريلوالعاميلبر ل
أقا لج ي لت عو لاى لا هدلض لال ري لوورها لورم لل له ا لالتع د لوالتحو ،Métamorphoseال لأ ل
اجا لالدبي لأخ لحظال ل لوافرلا لم لتكلامنابر لال ري ،لوهنالحرلدورلالثقاف ل لعاقهالاجم  ،لل ل
((الثقاف لتعبرل ايلفرديلع لالعام؛ لأيلتعبرلع لم لمثللوادرا ل كلالعاملم لقبللال ردل،وا اع "ل
القبية ،لطبق  ،لشعب...اخ" ،لوه الامعىلتعي لالثقاف ل ل كلالتعبرلبناءلالعاملع لحول تلفلع لالهيئ ل
الطبيعي لاليليوج لعلهالخار لأيلادرا له ،لل لالثقاف لا لتعي ل ك لالبناءلم لخا لملي لالتعبر ،لأول
النتا ل دلالرمزيلت علل كلع لأحاءل تل لع لحولم و لوع لحولمنطو لملع لحولحريلليس ل
الثقاف لام وب لمالفهالامعرف لالنظري لأولالتجريبي ،لبل ل ظ ل س يط للامنطقي لأولالعقلي لأو لاخ ياري لللمثيلل
النساي لللعاملويلا لتظهرلبصور لم وب لتت للغ لمعرفي لو لم هوم ،لجس لامتع ل jouissanceلالثقافي ل
خاص لها ل لولس تقل لها لاجا لامعر لع لسوا لم لجال لالثقاف لام وب لالآدا لم ال لبأجناس ل
التعبري ))،2وه لالثقاف لللم لأ لتتجس لالل لوس ي لاعايلحىلحصللالتواصللم لا هور.ل ل
للللللللللولذكلا لتع دلالوسائ ل له الالعاملامتطورلاذيلتع د ل اورل قاف لفهيي لجم ل ل((تركزهال
ع لاجال لامعرفي لاجاعي لوالنساني  ،لوشللخا لع لجال لالنتا لالثقا لاللغويلوال ريلأول
وك لالتارخلالثقا لمعنا لالواس لوت اعات لوالنتا لاللغويلالديلأساساللالشاغلل
ال لس يللالتأميلولالتحليي،ل ل

1لا بيبلا بحاي:لح لدورلاجا لالثقافي ل لدملالهوي لالعربي لالسامي ،لاموق لال روي،لجةلالعريل
ال ويتلي www.alrabimag.com:ل .ل
2لعب لالهلبلقزيز:ل لالب ءلان لالثقاف ،لافريقيالالر ،امغر ،طي044ل 40 ،ل .ل
25

ام خل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللجةل(شعر):لمروعلالرؤ لولالتأسيس
الرئي ل تلفلاللندخبلالثقافي ))،1وه الم لرور لالركزلع لال لدا لوامب عنلواموضوعا لاليلاماهالأ ل
جلب لللقار لانتباه  ،لوتسي لخاطر لوتشارك لم عت لو لم لها له لالوسائ لالثقافي لاكتشاف لامواهبل
ا ي لم لمراعا لمس تواهالال ي ،لفان لتس تقطبلأقا لال لدا لالعر  ،لوتتبى لالساء لا ي لىالطليع ،ل
ولعل لأ دلمها لع لامس تو لالعري ،لجة ل(شعر)و(الآدا ) ل للبنا  ،لو(أقا ) ل لالعرا  ،لو(اموقفل
الدي)و(امعرف )ل لسورا ،لو(العري)ل لال وي  ،لو(نزو )ل لعا  ،لو(فصو )ل لمر(،ا يا لالثقافي )ل
لتونس(،عاما ل لالنق )و(عبقر)ل لالسعودي ،لو(ف رلونق ) لامغر ....اخ،لوأمالع لامس تو لالغريل
ج لجة( books and artsل)لالمري ي  ،لوجلتا( li coliل)و( coloriaل)لايطاليتن ،لوجة( horizonل)ل
اجلزي  ،لواجا لال رنس ي ،لبر لالنار( la tour de feuل)،وجة( Espritل)لمونيي  ،لوجة( La novelle
Critiqueل)،وجة(Les temps modernesل)للسارتر،لوجةل(tel quelل)لمالبع لا ا ....اخ .ل
لحظهالالوافرلم لالعناي لاليلخصهالهالاجا لوامنابرلوالوسائ ل
للللللللفأدلمالال اب لالشعري لفق لأخ
دل
الثقافي  ،لحىلوصل لاىلح لأنل د لللم لجةلأ لتص رلدو لأ لتل لوهها لللشعرلفان لتر لفي لملحدلال
ل ااها ،لوليسله الفق لفق لظهر لجا دل
لخصص لن سها لللشعرلوالشاعري لفق  ،لوم النال له الجةل
(شعر)لاللبناني لاليليقو لعهالمؤسسهال(يوسفلا ا )((لامالنعيلهالأهالأري للهالأ لت و لملتق لحرادلل لتلفل
وجو لالنشاطلالشعريلالعريلخاص لوالعاميلعام ))،2ه الجعل (شعر)لم لوجودهالوه لللشعرلوالشعراءل
منرال لحرال لللتباد لالثقا لوامعر  ،لأري للهالأ لت و لكالا لين ظلرها لال رلم لالشعراءلالطليعينللتحتض ل
اب اعاهملالشعري لولتت للبت لوجلههاللودراس هالوالنق ((لهالاجةلالعربي لالوحي لا اص لالشعرلحيلأمان لمهال
ا رك لالشعري لالعربي لامعار لحر لما لا ر لع له دلمهالالتارخي لال ري  ،لو كلأهالتظللجال لحقيقيالل
مطةلع لخرلمال لحضار لالنسا لويلتؤديله لامهم لأداءل لامال لمالملتتوط ل لعقو لالشعراءلالعر ل
دعاملالخا لللشعرلع لأنل د لصناع ل ا لقم ل ل اهالتسمولع لاعتبارا لالآني )) .3ل
لللللللللللوفالير لالبع لأ لال اب ل لامنابرلالعامي لتلسهمل لالت حلع لالآخر((،وأ لال اب لوالنرل
عرلالوسائ لا يث ليلحقا لتغرا لميق لع لال اب ل اها ،لويعطيا لللم و لخصائ لملي لهلعه لهال
م لقبل))،4و له ا لم لاعتبار له لالوسائ لعاق لامتلقي لامب ع لوعامل لم لعوامل لجا لالعملي ل
التواصلي  ،لوهنا لل لب دل للنا لم لالشار لاى لالعاق لاموجود لبن لامب عن لواجم  ،لفبحسب لادراسا ل
1لسايلخش ب :لحليللجةلالآدا لالبروتي ل،امرحةلالوى0400،ل ،ى041ل ،لاموق لال رويلجةلالعريل
ال ويتي  www.alarbimog.com:ل
2لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن 0لخريفل0404ل ،ل ل0،4ل .ل
3لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل،0خريفل0404ل ،ل ل0،4ل .ل
4لعب لالسا لبنعب لالعاي،لال اب لوالوسائ لالعامي ،لجةل(نزو )لعا ،لالع دلي1لأكتوبرل0100ل ،ل ل040ل .ل
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السوس يولوجي لأن لتوج لعاق لم اخةلتعرفلعن الاجاعي لالد  ،لأو لتواصلي لامب علم لاجم ((فا الا ل
النسا ل لسلوك لامزا لوارتباطات لا ارجي لالآخري ،لأول لعاقات لالباطني لم لالائ لالم لالي لموضوعل
دراس لالباح نلاجاعنلواهاهم لوعنايهمليتلناسبلوأمي له لالظاهر لوقمهال لاجم لالليعترلالب اعل
الديلوال يل لاذرو لم لقو لالنسا لا اق لو لالساسلالم لاتصالللبطبيع لالنسا ل لا يوا ل لالعاقلل
لانسا لأو لا ل لالدي لل ليصور لوكنل د لي ور ل لحلق لاطني لمنطوي لع ل اها لبل لتنب لم ل ا ل
عاقةىشاعر لليتوج لاىلالآخري لمالت ي لب له لاذا لويعمملعلهمله الال ي لال ريل لالشعوريل لوجعلهمل
راءلب لم لهنالأ لص لاجاعي لما م لحاللللد لكالأهدلالتا لالنسا لانطاقاللم لطبيعت )) .1ل
للللللللوه الفا لالب اعلللم لأ لي و لاب اعاللاللاجاعيت ل لكون لحلق لوصللبنلأفرادلاجم لتأ رىتأثرل
مالهولظاهرل له لا يا لالعميق ،لواليلج لحليلهالالعمي لعن لامب علا ا  ،لل لالنتا لالدي لمالهول
((اللحصادلجاعا لم لال لدا لعرلالجيا لوالد لكلي د لظاهر لانساني لخض لللتطورا لوالتغرا لاليل
خض للهالأي لظاهر لاجاعي لأخر ،لم لعه لب ايلاىلانتشارلوا دهارلاىلاحطاطلوش يخوخ لوالظاهر لاليل
تل لانتبا  ،لا لمرحةلمالم لمراحللحيا لاجم لق لتمزلبتيارلأدي ل يلاجا لمعن ،لكالق لتقابهلتيارا ل
أخر لمناهض لويلطب لالتيارلالغالب لع لتكلال ر لبطابع لوالد لم له الالقبيللللخر لع لخ لسائرل
ال نو  ،لأليسلأن لواح لم لال نو لا ية؟))،2ويتجس له الا صادلال يىالشعريل لمنابرلاعامي لح ل
بقاءلالب اعا لع لم ل م لطويللحىلأن لي ىلامب علوللي ىلاب اع  .ل
للللللللللل لوتظهر لاجاعي لالد لوا صو لعن لالشاعر لم لخا ل ك لالت اعل لا اصل لبن لامتلقيل
وامب ع؛لأيل((أ لالديبلعن مالي بل س تحرل لوج ان لمهوراللمالولولملي لاللهو،لفا لأيليءللل
يعترلتعبراللعن لا لمليو دلج لاىلأح لوه المعىلالنرلكالرأينا،لغرلأن لم نلنالأ لنؤك لأ لشي اللمالللم لأ ل
يقا للح ل،اللا القيللأولللم لأجللأح للوليسلم لا ملأ لي و له ا(الح )لهولن س ل ا لبللاللندادرلأ ل
يت لوافقا لأو للبعبار لأخر لفا لوجودلمهورل اطب لم رو ل لأصو لملي لا ل لالدي لوم لأ ليوج لفرقال
كبرال لج ال لبنله الا لهورلوبنلا هورلاذيليو دلج لالي لالنر))،3ويعترلالت اعلل لالعملي لالتواصلي لبنل
أطرافها ل(الشاعرىامتلقي) لوه ا لما لجعل((ال لحوار لدام لبن لال نا لوجمع  ،لواخ اء لوسائل له ا لا وارل
ووسائط لتوقفلللفرص لأما لمللال نا للزدهرل،وأما لجلم لال نا ل ميلقضاا لورؤا لومشات لوطموحات ل
ع لقلبلال نا لومر ،لوالتايلع لأدات لالتلعبري لوع لماليق لم لاب اعلولانتا ،لوه الللين لاللامو ل
للعمللال يلوتوقفلالكم لالعربي لع لالقيا لب ورهالالرئي ل لالتعبرلع لامرحةلاليلجتا هالالنسا لالعريل
1لروبرلاساريب:لسوس يولوجيالالآدا ،لعوي ا لللنرلوالطباع ،لبرو ،لتعريبلأآما لأنطوا لهرمويلطل0لل0444ل ،ل ل0،1ل .ل
2لروبرلاساريب:ل ،ل ل ،ل01ل .ل
3لروبرلاساريب:لسوس يولوجيالالآدا ،ل ل010ل .ل
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اليو لوع له لالرم لعن لوع لقضاا لوع لاار لالطري لأمام للبناءلمس تقبللأفضللهلودنيا ))،1لفه الهول
يعر لع لحياهمل
الب اع لبطبيع لا ا لل ل س تطي لأ ليعي لال ل لالناس ،ليطل لع لقضاام لويعا ها لو د ل
فيح ظها ،لوم لم لفا ل((منابرلالنرلوحوامللال اب لليس لمسأةلعرضي  ،لوامالت خل ل لوملال اب ل
وح ي لشكهالبللحىلمعانها ،لوملي له الالمرلليخ لع لق مائلنالاذي لملج دوالال اب لامنرلوامقا ل
حسب ،لوامالأيضال لاماد لالي لت بلعلهالوا امللاذيلحملهالوح لنعملكيفلان لاللندصو لعن لق مائنال
تتغرلحسبلحواملها)) .2ل
فهييل((ترخل
دل
لللللللللومي للامنابرلا واملللهالحملليءلمينال لعن لالبري ل،ال اب ىالب اعىالشعر ،ل
عاق لمغاير لالزم  ،ل م لالت كر ،لو م لالنتا لو لال اب  ،لو م لالتلقي لوالقراء  ،لو م لالت اعل لم ل
النصو ))،3فهييلم لأوج لالعاق لاليلجم لامب علامتلقيلوواسطهالامنابرللتحقي لالعاق لمارس ل،فه ل
العاق لا ي لم لا وامللتوا هالعاق لمغاير لبنلالاتبلوالقار لاليلتوصللالطرفنلاىلالتاحلال ريل
وامعر ،لوب لرو لالت املوالتقار لالنساي،4ل لاددلاعيللوجودله لالوس يط لالعامي لالرور لالتصالي ل
بن لأطراف لاجم لوق لم ل لجة ل(شعر) لأح لأم لحوامل لا ا لالشعري لالعربي لمارس لوتنظرال ،لولعلل
الراعلال ريلاذيلعاش ت ل لوقادت ليع لا مو لالغى لوالم ل لالساح لالشعري لالعربي لحي لأصبح ل
دل
مص رال لهامال للللم قفىشاعرلعريليبح لع لأساليبلج ي لللتعبرلوال اب ،5له الفهييلحاول لأ لت حل
اف لا اوةلوالتجرب لالشعري لا ر ،لفق لأار لاها لالوساطلالثقافي لالطليعي ل لالعاملالعريللهدلالمن لنشوهال
أخ لخل لع لصعي لالشعرلمناخال لج ي ال لواجاهال لح يثال لوقال لج ي  ،لا لطبيعيال لذكلأ لتثرلجومالل
معاكسال لع لال ا لالي لتناو لا ي لأال لا ،6وه ا لفق لغ ل(شعر)منر ل قا لهم لاح و لالشعرل
والشعري  ،لوأعط لللحرك لالشعري ىالدبي لالعربي لعه ال لج ي ال ل لالنق لوادراس لواملتابع لالعميق لللتغرا ل
الشعري لبعي اللع لأيلاي يولوجيالأولأفارلس ياس ي للللخ لالقضي (التح يثي )ل ليء((،فهييلللتتناو لرأيل
لالسليا لوأفار لالوطني لواجاعي لواميتافزيقي ل،ول لمضمو لقصي ت لواللتداي لأهدلا لتعى لفق ل
الشاعر د
امس تو لال يلأولمعىلأآخر لمس تو لالتجرب ))،7ذكلم ننالاعتبارلجة ل(شعر) ل ا لأثرلكبرل لابرا ل
العاق لبنلالشاعرلواجم ،لواها لبللمالحتوي للالشعرلوالشاعري  .ل
1لفارو لخورش ي :لمو لاتبلالعر،لدارلالرو ل،برو ،ط0ل0،ي04ل ،ل لىىل .ل
2لعب لالسا للبنعب لالعايل:ال اب لوالوسائ لالعامي 044،040 ،ل .ل
3لعب لالسا لبنعب لالعاي:ل ل،ل ،ل ل040ل .ل
4ينظر:لعب لالسا لبنعب لالعاي:ل ،ل ل ل040ل .ل
5ينظر:لجةل(شعر)لالع دل00الس ن ل1لربي ل0410ل 0 ،ل .ل
6ينظرل:لجةل(شعر)لالع د00لالس ن ل1لربي ل ، 0410ل0ل .ل
7لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن 1ل،ربي ل0410ل ل ،ل00ل .ل
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أول:لب اا لالتح ي لالشعريلالعري :ل
10ل لحرك لالتج ي لامهجري :ل
لتعودلحرك لالتح ي لالشعريلالعريل لب اي لتشكهالاىلمطل لالقر لالعري لممثةل لاجا ا لشعراءل
امهجرلالمريي ،لا لملتن ظملا ةلع لالق ملوأتباع لاللعن مالانتظملشعراءلأمريالالشالي ل ل(الرابط لالقلمي )ل
وشعراءلأمريالا نوبي ل ل(العصب لالن لس ي )،فان لا ةل شللعا ل ل ور لجارف لمن لالب اي ،لفنقرأل لللشاعرل
فو يلامعلوفليقو :
خللالب او لر هالوحساه

ا

مض لالعصورلا اليا لماللنـا
أي و لعرل.النورلبيانن

ال

وا اهلي لنوقهالوخياله

ا

حيالهالمللمسنلظاه

ا

ونملم لتكلالعصورلحطاهـا

ما الت ي لالشعرلوق لشاع ر

يبيلالطو لقعودهاللوقياها

ا

يلعاد لم لا و لدواها

يريلوللطلـللهنا لوام

1

ال
فاتر لتقالي لالق مله دم
أق اسهال طالأصنامل لها
ولعللألبر لدعا لالتج ي لالشاعرا ل(جرا لخليللجرا ) لو(مي ائليل لنعم ) ،لفق لدعيالاى لم هو لج ي ل
لللشعرلوعنار لالشكي لواموضوعي ،لفالشعرلم لحي لم هوم لأصبحلرساةلسامي ليتزلها لالشاعرلم لعاملالرو ل
ليؤدهالبنلالناس،ليقو ل(ج لرا )لل((امالالشاعرلرسو ليبل لال ردلمالأوحا لالي لالرو لالعا ،لفا لملي لهنا لرساةل
فليسلهنا لم لشاعر للن لحلق لتصللبنله الالعاملولا لل آيلشر لمغروس لع لض لهرلا ا ل ا لمارلانع ل
تطلهالالقوالبلا ائع ()...مك لالآله لليعم لالناسلاللهيا ))،2أمالاللغ لفليس لأل اظا لجام لوبياا لوب يعا لومنطقال
واماليلترم لللرو لولا يا ،ليقو ل(جرا )ل((لمللغتملويللغيللملم للغتملالب ي لوالبيا لوامنط ل،لويلم ل
لغيلنظر ل لعنلامغلو لودمع ل لعنلامش تا للوابتسام لع ل غرلامؤم لواشار ل لي لالسمو لا م،للملمهال
مالقاهلسيبوي لوالسود ل لو لاب ل لعقيل،لوم لجاءلقبلهملوبع ملم لامضجري لولامملن،لويلمالتقوهلأل للط لهال
وا بللرفيق لوامتعب للس ين للية()...لمللغتملجو المقع لويللغيلصبي لغارق ل لألحا لش باهال()...لأقو لا ل
الرا لاذيلجفل يت .لمليضئلطويا.لأقو لأ لا يا لللتراج لاىلالوراء.لأقو لأ لأخشا لالنع لللتزهرلولل
تمر،لألقو لأ لمالحس بون لبياالليسلبأكرلم لعقملمزرك لوخاف لمكس (...ل)ألقو للملأن لللينقيله الا يللاللل
1للغا يلبراكسل:العوامللا مهي ي ل رك لالشعرلا ي ل،جةل(شعرل)لالع د01ل،الس ن ل4ل،خريفل0411ل ل لي00ل .ل
2لجرا لخليللجرا ل:اجموع لالامة،لا زءل0ل،دارلصادرل،برو لد(ط،ل ) ل040ل .ل
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ويقو للملم لأبنائملوأح اد لجادو ))1له لدعو لرح للتجاو لللمالهولق مل،لويقو ( لمي ائيللنعم )(ق ل
ك االم لعن الم لامعجزا لاللغوي ،لوأ آ للنالأ لنتعطفلونلت لالت ات لع ل ك(ا يوا لاملس تح )لاذيللليزا ل
ر لالرارلولغز لاللغا  ،للعلنالج لفي لمالهولأحر لالنظرلولادرسلم للرألسلالسم ل لقوهمل(أل لالسم ل
حىلرأسهال))،2لوهوله اليهملع لاذي ليظنو لأهملاس ه افهملاموضوعا لالعري ،لولاذي ليعنو لاتقا لاللغ ل
لدواويهملا لأهمليبحثو لع لالتج ي ل للرغو لا يا لولفقاقليعهال لأ لمص رلالشعرلولج ي لهولن سلالنسا لول
حيات  .ل
أمالبص دلالو ا لالشعري لفيقو ل(لنعم )((ا لأو لمالأح لعن ل لللماليق لح لنظريلام لالشعرل
هول(نسم لا يا )،لولاذيلأعني ل(لبنسم لا يا )لليسلاللانعاساللبع لمال لداخيلم لعوامللالوجودل لالا ل
امنظو لاذيلألطالع  ،لفا لعر لفي لم للتكلالنسم لأيقن لأن لشعرلالل دلعرف للجادا ل،ا ل ك لليس للي عيل
بأو ان لا لوم ردات لاممق لوقوافي لامرجرج )) ،3لوحملل(نعم ) لع ل ل خرفا لالو ا لوعللهالوي هبلاىلأ ل
القوا لولالو ا لم لاس تغناءلعهال لالشعرلللالو لوللالقوا لم لرور لالشعر،لكالأ لالعاب ل لالطقوسل
ليلس لم لرور لالصا لولالعباد ،لفر دللعبار لمنثور ل،ميةلالتنس ي لموس يقي لاللنر ،لكالفهالم لشعرلأكرلمال ل
قصي لم لمائ لبي لمائ لقافي  ،لور لالصا لخارج لم لقلبلمن رللفو لرما لالصحراءلأدرك لغايهالو هب ل
كرخ ل لواد لالصلوا لخارج لم لم ا لالفوا لبن لم ا لالقناديل لوالشموع لح لسقوف لمرصع لوقببل
مزركش )) .4ل
للوق لاخ له لالزع ل لالتج ي ي ل لالشعرلامهجري ،لوق لا ل لامهجرلالشاي لالمرييلمنرا لأول
جلتا لساع الع لانتشارلالشعرلالطليعيلوالنظر لالشعري لاليلان لت عولا هال(الرابط لالقلمي )لوهالجةل(ال نو )ل
وجةل(الساح)،أمالجةل(ال نو ل)ا ليص رهالالشاعرل(نسيبلعريض )لجةلانتقالي لم رس للتطويرلالد لالعريل
ا ي  ،لوق لب أ لالص ورلعا ل 0400ل لوأمالجةل(الساح)اليلا لصاحهالالشاعرل(عب لامس يحلح ادل)كتبل
فهالالشعراءلوها لنظرملا يث ل لالشعرلوبق لمنرال لحرال لحىلعا ل 0400ل ،5ا لأب لر لشعراءل(الرابط )ل(ايليال
أبو لماي)لاذيلا لشعر لف لرال لل لعاط لولغت لاحاء لخالي لم لاس تعارا لوالتشبها لوالتظليللوالتلوي لفال
تطمحلاىلأكرلم لأ لتؤديلامعىلتأدي لقاطع لبأقللمالم لم لالل ا ،6وك كل(جرا لخليللجرا )لاذيلتأثرل
أسلوب لمبار لبأسلو لال ا لامق سلخاص ل لجوانب لالاا لالتوراتي لامنرح  ،لولاليقاع لاممزلونر لالتعب ل
1للغا يلبراكسل:ل ،ل ل ،لي 00ل
2لمي ائيللنعم :لالغرا ،لدارلصادرلبرو ،لطلىل0414،ل ،ل00ل .ل
3لمي ائيللنعم :ل ،ل ،ل ل .011ل
4لمي ائيللنعم :ل ،ل ل ،ل41ل ل41ل .ل
5لينظرل:سلم لا راءلا يو :لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل014ل .ل
6لينظرل:جةل(شعرل)الع دل1الس ن ل0ل،ربي لي040ل ،ل ل011لى010ل .ل
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والدعي لوالت رارلالعاط ي لللعبارا لالتعجبي ل،اضاف لاى لاموقفلالوعظيلالتلقييلميعهالت كرلال ا لامق سلكال
تأثرلالرومانس ينلالغربينلأم ا ل(لروسو)و(بلي )ول(نليلتش )واس تطاعل(جرا )لأ لج لفهملللاللها لوح لبللتأكي ل
ع لنزعات لالدبي لوالروحي لا اص ،1وق لانع س له لالتأ را ل لاموضوعلو لالشل لالشعريلا ي  ،لف يل
موضوعلا بلان لنظرهملتستن لاىلم هوهم لللشعرلكرساةلسامي لمق س ل،فالد لالالرساي لاذيليتوقفلعن ل
الغراءا لا س ي لا صن لوس تثرلالشهوا لا نس ي لولالغرائز،لواذيلمثلل لقلسملكبرلم لالغز لالعريلالق مل
ي نسلوج لالرساةلالشعري لالنقي ،لذكلأار لامهجريو لعملالد لالباغيلولادخلوالا بلاىلهيللالتق س لول
العباد لا اشع لالصام ،للوأمالم لحي ل(الشل)لفمليتورعلامهجريو لم ل لورهملالتحرري لع لشللالقصي لم ل
أ لينظموالع لالنظا لالعريلالق م(،برا )لن س لوهولأعن همل ور لنظملقصي ت ل(امواكب)2لع لقافي لواح لوحرل
واح ،لك كلنظموالبع لقصائ ملع لنظا لالراعيا لوامزدوجا ،لو ل(امواكب)لأم ةلواح لع ل كلأولع ل
نظا لامو ا لم لادخا لبع لالتع يا لعلها((لق لظهر لالزع لاللنلساني لعن لكثرلم لشعراءلامهجرلاج دي  .ل
لولليعيل كلأب الأهملك روالبأمهملوأرضهمل لسبيللالنساني لميعال،لامالتطهر لن وسهملوحرر لم ل
قيودلاماد للتنطل ل لأجواءلالرو لالسامي لحي لتلتقيلهنا لانسا لفلتشعرلبقرهالالي لووح هال لجوهر ،لوتعيل
وتن ق لفلتح لوتش لوتتأم ل لهيللا ر لولالقل لاذيليطللع لالنساني لامتع ب ))،3له لالزع لالنساني ل
يلولي لالغرب لاليليعايلمهالالشاعر ،لماليتودلدي لنزع لابع لم لأصالت لون سي لامتأ م ،لوه لالزع لاللنساني ل
جعلهمليرسلو لال رلوراءلللخ ق لم لخ قا لال و لأولخا لم لخوا لالن س ،لمالق فل شعرمل لتي لم ل
الش و لولالريبلولاللوها لولالظنو لوستب لالش لفهملحىليتغلغلل لمباد لاددلي لوحقائق  ،لفان لأمنياهمل
تتح لالواق ،ليقو ل(لأبولماي) لقصي ت ل(أمني لا لل آله )ل :ل
أري لدنيالفهالشعاعلللللللللليبق لا الغاب لالنجو ل
أري لدنيالحسلن

للللللللفهالن وسلبالجسور ل

أري لمراللبالكؤوسلللللللم لغرلمالتنب لال رو ل
أري لعطرالبال هورلللللللل ريلولا لملي لنس م 4ل
روري ل لا يا ((،وق لاس ت لالشعراءل
لفالشاعر لامهجري لير ل لامتع لالن س ي لم س بال لانسانيال ل ل
امهجريو ل لالقصي لالواح لالبحرل(التا )لولج لزوئ ل،كالأهملأقبلوالع لالو ا لالقصر لاليليقو لالبلي لمهالع ل
1لينظر:لسلم لا راءلا يو ،ل ،ل ل 000 ،ل
2لينظرل:جرا لخليللجرا ،لاجموع لالامة(امواكب) ،ل004ل0،ى0ل .ل
3للغا يلبراكس:لالعوامللا مهي ي ل رك لالشعرلا ي ل،لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن ل4لخريفل0411ل .ل .000ل
4لايليالأبولماي:لاديو ،لدارلالعود ل،برو ،لطلي044ل040 ،ل .ل
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ت عيلتنلأولأرب  ،لكالجعللبعضهملم لشطريلالبي لبي الواح الوم لأهمل هبوالبعي ال لترفهملبتجزئ لالو ا ل
وترتليبلالقوا لظل لقصائ ملخاضع للنظا ليرتبلأبياهالوقوافها،لفالج لفهالمالهولخار لع لالنظا لام رو لكال
حصل ل لالثور لالتحرري لالشعري  ،لك ك لم لخرجوا لع لوح ا لالو ا لامعروف لالت اعيل))، 1وكا لترفل
امهجريو ل لنظا لالو ا لترفوالأيضال لترتيبلالقوا لترفاللواسعال،ليق لو ل(جرا )ل لقصي ت ل(الن س) ل
الن سللولللمطمعيللللللللللللللللللللا لمالمن لأعي ل
لللللللللللللللللللل نالتغني لادهورل ل
بللكن لأهييلحاريللللللللللللللللقرالفيغ ولظاهري ل
لللللللللللللللللللرالتواري لالقبور2ل ل
ه اليب ولالشعرلالعريل لأم لريالالشالي للالزع لالتحرري لاليلألوج وهال لالغرب ل،فا لشعرملتأميل
يصورلفي لدواخللالن وسلولحالهال،لوهولب اي لج ي لللشعرلالعريلاذيلس ين قللم لشعرلا ا لالىلشعرل
التجرب لالشعري لا ق ل لبللمالحمهلم طلبا لالقصي لا يث ل،وهولمالس ي و له لقابلي ل لالعاملالعريلولالتأثرل
شعري لهؤلءلالشعراءللامغربن .ل
وق لم للالشعرلالعريلامهجريل لأمريالا نوبي لمعي ل(لالعصب لالن لس ي ل)اليلتأسس لعا ل 0400ل ل
(الرا يل)لويلمعي لألدبي لم رس لللعناي لالد لالعريل لأمريالالاتيني لو((ق لا لللشعرلحزلكبرل لا يا لالدبي ل ل
امهجرلا نوي لوفي لجل لالطاق لالب اعي للاللوىلعن لأداء لالعصب لاللن لس ي لع لحنلغلبلالنرلع لألد لامهجرل
الشاي ،لوا له الاخ اف لخرا لع لالد لالعريلا ي لا ل ادل لتلوين لول لاغنائ لع لأننالج ل لغلب لالشعرل
ع لأد لالعلصب لالن لس ي لظاهر لممز لتؤك لأصاةلالشخصي لاليلرخ ل لن سلالعريلمن لسالفلالعهود،لفالشعرلم ل
ألعر لمامحلالشخصي لالعربي لوأوقهالاتصاللبوج اهالولالتصاقالحياهال،لان لديوا لالعر لوجللأح اهملومرأ آ لنزاعاهم))،3ل
وم لهنالا لالد لالعريل ل(الرا يل) لش ي لالتصا لحيا لا افللالدبي لفق لمل لتكلالبي لع لاغناءلقراحلعربي ل
ع ي لفا لم لشعراءله لا ه ،ل(فو يلامعلوف) ل(4يي) 0401- 0لو(ش ي لامعلوف)(1- 0410ى) 04لو(اللياسل
فرحا )(40ي1- 0ى) 04لول(رش ي لسلملا وري)(ىيي4- 0ي) 04لا لمعظمهملسوريو لولبنانيو لهاجروالأوطاهمل
ليصنعوالارخا لعربيا لقا ل لامهجرلالمرييلا نويل،وق لمزلشعرملبزع لا ننلاىلالوطا لاليلتلنلبع لم لالعاط ل
امش بوب لاليلاتق ل لن وسلشعراءلاكتووالجو لال را لولوع لالبع ل،وق لانب لشعرمل((ع لاجا لواقعيل ليبل ل لكثرل
م لالحليا لح لالزا ل لمعا لقضاالالعر لامص لري لومعضاهملاجاعي لح ومل ل كلاما لمي للسمولالرساةل
1لغا يلبراكس:ل ،ل ل004،ل .ل
2لجرا لخليللجرا :لاجوع لالامةل ،ل،0ل ل044ل .ل
3لمرلادقا :لمامحلالشعرلامهجريل،مطبع لجامع ل(حلب)،سورا،لطليى04ل ،ل ل040ل .ل
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اليلحملوهالوجا لالغاي لاليليبرو لها،لوان لسا لا لوالتطرفلطاب لال رلم له الالشعرلالواقعيلاذيلانصبل
دو لهواد لع لمالاس تقرل لعقلي لالم لم لرواسبلاجاعي لأولديني ،لا لأصاةلالشعرلالواقعيلليسل لت رد لحسبلبلل
لق رت لع لايقا لاس تجاب لالعاط ي لولال ري لعن لا لل آخري  ،لوم لهنالاتسع لدي لدائر لالحساسلاذايلوجاو ل
النطا لال رديلاىلاجا لا اعيل()...لق لدأ لشعراءلالعصب لع لجعللأدهم لنق ا لللحيا لوقطع لمها ،ل لولأ آمنوالبأ لا ا ل
ارا لا قيق لوأ لللجا لجبلأ لي و لا يا ،لوأ لللد لرساةلللتن صملع لا يا ،لوهولليسلمرأ آ لللحيا لحسبل
بللان ليعم لشعورالهالوجملهالبللوخلقهالج ي الوم لهنالا لال لاب اعالولال نا لخالقال)) ،1كلأ لام رس لالواقعي le
réalismeل لالشعرلفعل لدورلالشعري ل لاجم لوجعل لالعاق للبنلالشعرلولامتلقنللتب ولعاق لم ناسق لولم نام ل
م امةلت و لملي لتواصلي لحقيقي .للل ل
ومالمزلشعراءلامهجر لهولأهملأل لوالالنظملع لطريق لالشعرلامنثورلوالنرلالشعريل،انوالع لم لالما لبأل ل
ه الاللو لم لالا لهولشعرلبعين لان ليوض لم لالشعرلامو و لامق ل لك لواح لم لحي لالتسمي لع لالقل،لوله ال
ج لشعراءلامهجرليضعو له الالر لم لالا ل لدواويهملوهنا لظاهرا ل لشعرملوهال(وح لالبي )و(الد ل
امهموس)؛ لفامهجرين لمليرع لوالوح لالبي لوملحرموالاس تقاه ،لبللحاولوالأ لجمعوالأبليا لالقصي للهال لوح لم مةل
ي و لالبي لفهالجزءاللحيالليادلل س م لقوت لومعنا لم لالتئام لم لسائرلالعضاء،لوق لساع مل لتراب لأجزاءلالقصي لمال
طمحوالالي لم لتطوي لالو ا لوالقوا لوتلييهالوأمالاللد ل(امهموس)لفيقو لع لالسلو لالهاد لاذيليرقر لاىلشغافل
قلب ىدو لأ لهز لقرقع لالل ا لورننلاموس يق لاموقع ،لوه الالشعرلع وبت ل لأ ليقرل لالن سلأولأ لهمسل،وليسل
أ لينش ،لفهوليتوج لاىلمسام لالن سلللمسام لا س لي هش لفي لنب لا يا لوقو لالشعورلوتو بلالقلبلع لمالفي ل
م له وءلورلقد ليادا ليوها لالضعفلواها ،2ويعيله الأ لشعرملا لأدالحيالل لوصادقال،لتضطر لفي لمنا علاليقنل
ولالش لولالت اؤ للولالتشاؤ لولالمللولاليأسلولالرضالوالسخ لوينطويل لالوق لن س للع لالرأيلا لريء،لولال رل
امنرلولالزع لا ر ل لوان لال ر لفي لتب والأب ا لمعانق لللعاط  ،لومزجا لالشعورلتلح ها لحرار لأن اسلالشاعرلوأ لالعقلل
ليسلبوسع ،لوأ لعظملشأن لأ لي ف لم رد لاىلمللج ي لفالهز لالعاط ي لالنبيةللاليليق لالد ل ادهاليلاليلتبع ل
نب لا يا ل لالم لوتبيلبناءهالالقوي،له الم ننالالقو :لال لالشعر لامهجريلالعريلق لعرلع لظاهر لالتح ي ل
الشعريلبنظر لميق له لالطري ل رك لالشعرلالعريلا ي لاليلب أ ل ل(ا سينا ) لم لالقر لالعري ليلمال
يطل لعلهالا ا لالشعري  .ل
ل
ل
1لمرلادقا :ل ،لس،ل ل .040ل
2لينظر:لغاليلبراكس:لالعوامللا مهي ي لل رك لالشعرلا ي ل،جةل(شعرل)الع دل01لالس ن ل4ل،خريفل0411ل ،ل ل004لى000ل .ل
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10ل لاجا لالرومان  :ل
مثل(لالرومانس ي ) le romantismeلاح لالتيارا لامهم ل لالشعرلالعريل لحقب لمالبع لا لربنل
العاميتن،لا لتشللتيارالللخلولم لاها لولالت ا لاىلقضاالا يا لالعام لاليلتتجاو لاهاما لال ردلولا اع لل
ومشاعر لاذاتي للواحساسات لالملولال ل لوا ز لولال ر ل لولالمل لولاليأس ،لوق لامزج لالعواطفلالشخصي ل
د لشعراءلامهجرللمشاعرلالشو لولا ننلاىلالوطا ،لورمال ادلبعضهملع ل كلبأل ليعر ل لشعر لمال شغلل
شعب لولأفرادلجمع لم لمو لومشا لتتصللالواق لاذيلفرضلت لعلي لالعقلي لاس تعاري لوا ا لام س و لأول
امس تغلو لا شعو لاذي لتاق لمصا لهملم لمصا لامس تعمرلولالطعم لال اس ،لوق لنظم لوال ل كلالشعارلفلق ل
ان ل"الرومانس ي " ل((أآخر لالنتصار لللم هبلالنساي ،لم لا دادلق ر لالنسا لالعريلع لالتحمل لقو لالطبيع ل
من لالثور لالصناعي لا لتبين -ل لالوق لن س  -لج لز لع لالتحمل لالنلتاجلاجاعي  ،لامرتب لع لالتق لامادي،ل
ا لت مرلالريفلوسوءلأحوا لالطبق لالعامةل لام لح لد لال ري لشعورالالضياع،لوان لتب ول لالف ل
ن رلالراعلحىلامو ل(البيا لالشليوعيلس ن لي4ي) 0لفان لا رو لالهلي لوملتأخ لدامالشللراعلملحل،لول
حقيق لما ةلداما لأخ لامؤسس لالق م ل(ال نيس ،لالقطاع،لامل ي لامستب ل)لت ق لروي ا لسلطاهالامطل لع ل
حيا لالفراد ،لولأرواهملول هململ شعروالبطعملا ري ل))،1وه ال ل لتأصل لالرومانس ي ل لمساعيلحريرلالنسا ل
وال رلوالتبشرلامعايلالنبيةلاليلتراعيلوجودلالنسا لالاملللاذيلهلولعلي لدورل له الالوجود،لوظهورله ال
النوعلم لالتحررلال ريلجاء ل لوق لا لالنسا ل ش والالقهرلولاستبعاد لال ريلحي لا لال ردل لجمع ل
سرلوف لمالتق ضي لالسلط لالعليال(ال نيس )ل،لفالم ن لالت رلخار لقواننله لالسلط  .ل
لومالي لر لدورلام رس ل(الرومانس ي )لأها((لحارب لام هبلالاس يي لودع لاىلحري لال لول ل
الشعرلاجنحلبأشا لالعاط لاممع ل لالحا لولا يال لولالرؤ لوحبلالطبيع لولاملتلسملالطاب لال يل لول
اللصاةلامبت ع لولالشخصي لاملهم لولالرو لالغنايلال دلخا لوانطواء لع لالن سلولالثور لع لللما لهولق م،ل
وم لالرومانس ينل(هوجو)ل،و(لمارتن)لو(أل ري ل يلموس ي )،لوأل ري ل يلفيي)،لوغرم))،2لاهالغرب لالرومان ل
ع لعر للن ل لراعلداملم لبيئ لوم لن س ،لفهولألب الائراللع لجمع ليتطل لاىلامثا لالع لاذيليريلتوقع ل
م لا يا ل(،ا لللرومانلتي نل له لالنوايلال ني للج ي لبعي لاللثرل،لليقللخطرالع لأآراهملوفلس هم( .)...ل
لأمالالشعرلفق لالتس لمي ان لوغزرلالنتا لفي لوليسله الاب اعا لم لم رس لتقو لع لفلس لالعاط ،ل
وتعيلال ردل لأآماهلونزعات ل،لوحرلجللمهال لال شفلع لالنوايلاذاتي ،لوذالا لالقر لالتاس لعر لغنيال
شعرائ لع لالنقي لم لعرلالاس ي ي  le classicismeل لملت لوخاص لو لخاص لالقر لي ، 0لوحسبنالهنالل
1لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لوالنق ي لعن لالعر لوالغربين،ل040 ،ل .ل
2لم لعب لامنعملخ ا ل:م ارسلالنق لالديلا ي ،لادارلامري لاللبناني ،ط0ل0440،ل  ،ل000ل .ل
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أ لنشرلاىلللاحي لم له لالنوايلوأوس لجال لالشعرلالرومانلتييليلجا لا بل،لوا لطابع لالعا لا ز ل
والش و لوم لع لوفاءلا بيبلوامالا لحب لعاط ياللدامالمتا لبأن ليضي لالعقبا لاليلتعر لطريق للويثرلعلهال
وللولا لمص رهال لالقواننلأو لنظملاجم لوكثرا لماليتجاو لالرومانلتييلح ودلعاط لال ردي لاىلمسائللاجاعي ل
عام لأولفلس ي )) .1ل
والشاعرلالرومانلتييل شعرلبوجود ل لا يا للذكلحاو لي ر لرأي لع لم غراها لولم حولها ،لذكل
فا لأد لالرومانلتييلصاد لينب لم لمرليعايلال ما لالن س ي لالصارخ لويطل لع لالشعر لا ال ل لالعربي ل
الشعر لالغنايلأولالوج اي ،لل لشعراءلم رس لالرومانت ين ل لالغالبلل ليتح و لاللع لأن سهمل لوألدهملم ار ل
العاط لا اد ل،لواذاتي لولالتألمللوالصوفي لا ام لولا نو لاىلالن س،لومصاحب لالآل لولالحزا ل،ولال زعلاىل
ادموع لو لالزفرا ل،و لان ما لم لالطبيع لاملهم لو لمو لا يا لو لالشعر ل،وكب لالت ر لوس يطر لالسأ لول
امزا لالطبيع 2لويعيله الأ لالثور للالتح يثي لاليلقام ل لالشعرلالعريلا ي لالعريل،لامالمنبعهالم له ل
لاليلحرر لف رلالنسا لم للستبعادلاىلاس تقبا لال ريلالنبيل،لو لضوءله الالواف لا ي ل
دل
ام رس لالعريق
،ألق لجةل(شعر)لالضوءلع لشعرلالشاعرللالمرييللالرومانتييل(وول لويا )w .wattmanلبرمت لودراس ت ل
أشعار لاذيلس يأيلم اهملشعري لج ي )،3ل لوبع لنرلديوا ل(أورا لالعشب) (وول لويا ) ،لأصبحلم هو ل
الشعرلهولالآخرل لحاج لاىلاعاد لنظرل،مالجاءلفي لم لأساليبلشعري لج ي ،4لوق للقيله الاديوا لاقباللكبرال
،حي لأثر ع لتوس ي لمل هو لالشعرلاذيلا لمنحرال لالقالبلالشعريلالتقلي يل،وق لان للرم له الاديوا ل
تأ را لكبر ل لجا لالشعري ،لومالجاءلفي لم لج ي لشعريل لالشللولامضمو لولامعايلالشعري لا يث لالنابع ل
م لالتجرب لالنساني  .ل
لوق لب أ لالتأ ر لالعري له ا لاديوا لجليا ل لالنتاجا لالشعري لالاحق لا ي  ،له ا لفان لو لم ل
الرومانس ي لالعربي ل((س تقلب لأوضاع لالشعر لم لحي لالعاق لالق ام لو لا ا ل،لو لمر لس يصبح لا مو ل
الشعريلللمج دي لم وهاللمبار لحولالآخرلالورويل،لوس ت فلالا لامعروف ل لالق ملع لاش تغا لك اعلي ل
ما،لرخلمعيارلالق ام لوا ا ل لضوءلعاق لالعري لالآخرلالورويلوالسببلالرئي لهولأ لالرومانس ي لأت ل
م لخار لبني لالشعرلالعري،للول له الامعيارلملي لأوربيالللي ،لل لح ودلالوعيلامروعلالرومان لالل لورويل
ادي لع لتنظرا لالرومانسلين لالعر لومارساهملالنصي )) ،5لوم لأ لتمثلل له الالشأ لاسهاما لالشاعرل

1لم لغنميلها :لالرومانتي ي ،لدارلالعود لبرو ،لطل1ي04ل ل لى04ل،لي04ل .ل
2للينظر:لم لعب لامنعملخ ا ل، ،ل ،ل ل000ل ل
3لينظرلجةل(شعر)لالع دلىل،ليلالس ن 0لصيفلوخريفل،ي040ل ل ل44ل ل04ل .ل
4لينظرل:عب لالواح للؤلؤ ،لقضي لالشعرلا رل لالعربي ،لجةل(شعر)لالع دل40لالس ن ل،00صيفل0414ل ل01 ،ل .ل
5لم لبنيس:لالشعرلالعريلا ي ل،بنيات لولاب لات ل،0الرومانس ي ل،دارلتوبقا لللنرل،دارلالبيضاءلامغر لطل0ل0110،ل ،ل ل01ل .ل
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(الياسلأبولش ب ) لالرائ ل لجا لالتح ي لالشعريلالعري ،لفق دل
لتر ل ل قاف لال ا لامق س ،1ليمزلشعر لبقو ل
اذاتي لاليلتش ل لم لقصائ  ،لوعنفلالحساس لاذيليطب لنتاج لالدي لوالرؤ لاليلجلوهاللبيان لالصيل لمضاف ل
اى لا ولالرومانلطيقيلالبائسلاذيلخملع لحيات لمالي يلل لجعللم ل(أبولش ب ل)لشاعرالللالشاعر،2لوق ل
نر( لأبولشلب ) لس ب ل وعا لشعري ل لحيات ل ،ل(القليثار ) لعا ،0401ول(امري لالصام ) لعا ي،040و(أفاعيل
ال ردوس)لعا ي 040لو(لال ا )لعا ،0400لو(ن اءلالقلب)لعا ،0444و(غلواء)لعا 0440لو(اىلالب )لعا ل0440ل
وبع لوفات لنر ل وع لج ي لهلبعنوا ل(م لصعي لالآله ) لعا  0404لويب ولأ لأغلبللقصائ لان لغامض ،ل
فعن مالا ليتح لع لالتجرب لالشعري ل شرلاىلعنارلالتجرب لميعهال،غرلأن ليغ للد لورلالشاعرلال عا ل لملي ل
ا ل للويويلا يا لنصالدورلمص رلالتعبرلوه ف  .ل
لوه اليتح ل(أبولش ب )ع لحاةلم لحال لالن سلي و لفهالالشاعر((لاذيلير لماللير لمن عال
للفاعاللليتأثرلبق ر لخارق ليلجوهرلالنسا لن س ل لا هاي ،لوه لالق ر ليلاليلتصهرلللمالي تلس ب لالنسا ل
وحيهلعضوالفي لوشر لمي لا واسل له الالعمللصادر لع لالنظرلاىلقو لم حوةلالاهاي لتمثلل لالطبيع لول
ا يا  ،لوه لالخر ليله ف لال رلولالتعبرل))3ل،ويعيله الأ لامن لا قيقيلاذيليؤديلاىلقيا لشاعرلا ل
لهولالرؤالا اص لولالعنلالثاقب لاليلتس تضئلبأنوارلالعقللوحل لبأجنح لا يا ل ،لوتلظهرلجاليال لل لقصي ت لل
(غلواء)لرومانس ي ل(أيلش ب )ليقو لفها :ل
لللوما ا؟ ل
ه الشاء  4...ل
وعرف لصاحب لامشلي لم لي،لول نيلرغب ل لاطمئنا لاىلمصرالنصفلغرلامنشورلفقل  :ل
ولالنصفلالخرلما الحللب لل ل
حلرلق
قالهالبطمألنيلن ل.......فصح لبأع لصويل.
أجنو لأن ؟لللأخاكلاللها لل .ل
للليس لاجنو لوللالها لبللجادلللا
1لينظرل:سلم لا راءلا يو :لاللجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل 444ل
2للينظر:لجو يفلاس يا:لأضواءلع لالياسلأبولش ب ،لجةل(شعر)لالع دل01لـالس ن 0ل،ربي ل0404ل  ،لييل .ل
3لالياسلأبولش ب :لمق م لأفاعيلال ردوس،لدارلام شوفل،برو ،ط0ل،ل0410ل ل ليل00،ل .ل
4ل جو يفلاس يال:أضواءلع لالياسلأيلش ب ،لجةل(شعر)لالع د01لالس ن ل،0ربي ل0404ل ،ل40ل .ل
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م لا لا ار للأأن لأ ليل.
فصم لم لج ي .1
ه ليلهاي ل(غلواء) لالقصي لوأكرلالظ لأهالان لأيضا لهاي ل(غلواء) لالغرا  ،له المليتورعل(لأبول
ر لالنارل لقلب لوعري لس ن لم لمر لأن قهالبنلل لواجلال لوج لولا ننلع لدر لالوصللحينال
ش ب ) ل لأ لي ل
ود لرو لا رما لأحاينل اول لأ لجعللم ل بوبت ل(لي )لألخر لأو(بثين )لج ي  ،لو ل وع ل(القيثار ) لم ل
تلمسلرومانس ي لأخر ليقو :
أجرلال و لمصبا لالوجودللللللللليسلفي ل ي ل
وأطلبلالنوارل لمأو لا لودللللل لقصورلامو  2ل
ه اليصورل لحالت لالبائس لم لدو لمأللأو لمأو  ،لفهول س تق لا يا لو له الاديوا ل((أثرلواحل
لتأ رلالرومانس ي لال رنس ي  ،لكالأ لتأ رل(بودلر) لواحلخاص ل لرؤا لاملريع لع لامو لاليلبقي لتس يطرلعلي ل
حنلويتضحلجاءلك كلأثرلالشعرلق مالللوشعرلامهجرلاجا لومثلله لاجموع لجرب لملتقفلع لق مهالبع لومل
ت شفلقنواهالا قيقي  ،لوع لالرملم لأهالت شفلع لموهب لشعري لقوي لحاو لا رو لم لامم لاىلالواق ل
))3وق لسادله الالتأ رلالشعرلالعريلا ي لوأس ت حللفي ل سببلحاةلالتثاقفلم لامورو لالشعريلالغري.
وق لاس ت ل ل(غا يلب لراكس)لم اهملالشعرلم لخا لمق م ل(أفاعيلال ردوس)(لبولش ب )،ح دهالفال
يي4:ل ل
 0ل ل لع لح لاللندظرا لفهييلم اهبلوأغرا لل لتعي لاللع لهام لالد لكاليعي لالعر لع ل
هام لا وهر .ل
 0لالشعرلللح دلولليقاسلول ليو  ،لا لأن لتعبرلع لا يا لولا يا لللح ودللهالولل
مقاييس،لوهولل يقي للن للغ لاجا لوال اب للغ لالرو ،للغ لا سلالوج ايلالعمي .
 0لالما لالويلالشعريلالوج ايلالناب لم لق ر لخارق ل لالنسا  ،لامالي لن س لاليل
ينلصلهرلفهالالشعورلولامرئيا ل،وه اليناق لنظري ل(بو لفالري)لا اللأ آم لالشاعرلالويلق للالب اع"ل

1للجو يفلاس يا:ل ،ل ل ،ل 40ل
2لر و لفر لر و :لالياسلأبولش ب لوشعر ،لدارلال ا لاللبنايل،برو 0401،ل  ،ل004ل.ل ل
3لر و لفر لر و :ل ،ل ل ،لي00ل .ل
4لغا يلبراكس:لالعوامللا مهي ي ل رك لالشعرلا ي ،لجةل(شعرل)الع دل01ل،الس ن 4ل،خريفل0411ل  ،ل001ل،لى00ل .ل
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 4يتودلالويلع لص اءللامزا لالطبيعيلوقو لماد لالنورل لالن سلوللن سلهنها لتص ول
فهال،فيع سلعلهالم لالطبيع لجا ل جو لوه الا ا لهتفل لالن سلأرارلتنط للسا لالشاعرل
الثقيفلمعا لري ل.
 0الشعرلان عا لويقظ لروحي لوعاط  ،لللتصطن لوهولليسلبضاع ليت لع لاجا هال ل
وق لمعن ،لوه اليناق لأيضا لقو ل(فالري) p.valeryل(أ لالشاعرلم ل س تطي لالنظملساع لشاء،لوهول
ليسلوق الللمصادق ،لوم لا طألالقو لأ لالشاعرلمن عللللفاعللوملسق لماليلق لعلي .
 1الشاعرلا قيقيلللطاق لهلع لاخ يارلالل ظي  ،لفهلم لشعور لالزاخرلماليرف لع ل
ه لا لل آله ،لولالشعرليز لمرت ال وب لالامللوه الالثو لجزءلم لالشعورللليتجزأل،لوق رلمالت و ل قاف ل
الشاعرلم لالريلواذو لاموس يقيل لروح لي و لالبيا لراقيال لشعر ل.
ى م لا ر لال احلأ لنل يلم لالشعرلموس يقا  ،لوتق لفي لوصفلع لسائرلعنار ل
فالشعرلعنارلمتساوي لجبلأ لجريللهال لحلب لواح لفالتنح لولال ر لع لاموس يق لأولالصور ل
ع لال ر .
ي الطبيع ليلقيثار لالشاعرلوعبثالحاو لالشاعرلالبح لع لأوارلغرله لالقيلثار .
 4اقر لالب اعلالشعريلالتشاؤ ل ،لوهوليعللله لالظاهر لأ لالن سلتزعلاىلامعرف ل
اجهو ،للاللأ لتقلبلا يا لم لالعب لولا ه لالضائ لالتشب ل لالبح لع لا قيق لامطلق لالثابت لوراءل
مظاهرلالوجودلامتقلبلهولمص رلالكآب لولا يب .
 01أ لالشعراء لالعظاء ليب عو لام ارس ،لويرت عو لع لال رضيا لالزائة لاى لامص رل
الب يلحي ليلتقو لع لم لواح ليلالشعر.

0ىلاجا لالرمزي:
دخللاجا لالرمزيل لالشعرلالعريلبع لا ر لال ر لالوىلفق لملألثر لأغلبلالقطارلالعربي ل((ع ل
أ لبوادرله الاجا لملتظهرلاللبع لعا لي ، 040لا لأ لاجا لالدبي ل لمرلولبنا (لامق طفلولالها لول
ر لولامعر )لملت و لشي الم له الالقبيللاللمالوراءله الالعه لع لأ له الاجا لا لخمرلشي البع ليءل
ام ل
حىلاش ت لو لاس تو لأود لبع لحولم لمايلس نوا لأليلعا ل ،1)) 0401لجاء لالرمزي ل le symbolismeلاىل
لبنا ل سببلتربهالا صب لاليللتس لتقبللال لواف لا هال،و كل((بعامللامنا لاذيليرب لبنلشعو لالبحرلالبي ل
امتوس ل لومهالفرنسال لليرو لفي لت سرالذيوعلالثقاف لال رنس ي ل للبنا ل–لغرلأ له لاماحظ لا لفر لت و ل
الثقاف لال رنس ي ل ل كلالقطرلالعريللفاهالألضي لم لأ لت رلن و لالثقافا لالوروبي لالخر لفي ،لكالأهالقار ل
ع لايضا لالسببلاذيلم لأجهلان لقبض لالثقاف لال رنس ي لع لال رلاللبنايلألش لم لقبضهالع لبع لالب ا ل
1لكر لانطو لغطاس:لالرمزي ل لالشعرلالعريلا ي ،لدارلال شافل،برو ،لطل0444ل ،ل ل000ل .ل
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الخر  ،ل لحو لالبحر لالبي لامتوس ل))ل1ه ا لان ل لانطاق لالي لعرفها لالشعرلالعري لا ي لحول
الآخر،لخاص لبع لمالأدر لأ لا ضار لالغربي ليلحضارت لبق رلماليلحضار لال رن لولالمايلولالرو ....اخ .ل
لوح لللقم للنالوللمس تقبلللنال ل لالعام لالعريلا لبقينالخارها ل لوم لنتبناهالم لج ي لونت اعللمعهالول
نعمللفهال،اهاللنالويلح لبللمأآثرهالوعيوهاللبللقوهالوضع هالبللمالتضم لب لأولتعطي للانسا ل لجيلنالأول
لالجيا لالآتي لوتعترلادراس لاليلكتهالالشاعرلال رن ل(موراس) mauryasلونرهالعمل1يي 0ل لأو لجرب ل
حقيقي لللرمزي  ،لول لالرمزي ل لاللد لان لقبلل ك لالتارخلفان لتظهرلبن لا نلولا نللالأرادلشاعرلأ ل
لالصوفي لوأشه لعنار لم لموس يق ل
دل
يرم لع لامشاعر لا ي لالرمو لوبر لبوج لخا ل لأد
(واجز) Wanzeلوأد ل(بودلر) Baudelaireلوغر لم لأداءلالقر لالتاس لعرل لفرنسا،لفا لالشعرلالرمزيل
ا ملا يلخاطبلالعاط لولليأب لللعقللمطلقاللاللح لا يللاذيليتح لاىلالشاعرلقبللأ ليتح لاىلالعقلل
وذكلا لالرل لجا لالشعرلالرمزيللهولطاب لالغمو لاذيليامس ل،ولالغمو لفي لهولعنرلقوت لوم لمل
أهملالرمزينلالن سلأكرلم لاهاهملالطاب لالنسايل)) 2ل
ي صحىيعرلالشعرلالرمزيلع لالعواطفلام بوت ل لأعا لالن سلالبري للواحاءلصورلم لالعقللالباط ل
مس تلعليلنا ل ل كلجرسلالل ا لوايقاعلالو لوتركيبلا للومعانهالادقيق لفهولشعر ليق يلالتأملللت هملموضوع ل
وت و لفن لوال ناءل لال ر لاليلخلقهالالشاعرل،ا لالشعرلاذيلغزالللأف لم لأفا لال رلولا ليا  ،لق لن لاىل
الصمملالن سل س تجيلغوامضهالا افي لع لالوعيل،الواعي لع لالتحليلللفان لالطريق لالرمزي لاليليقو لالرمزلفهال
ع لالتواف لبنلاماد لا سوس لولال ر لامتخيةل،فالرمزيو ليعترو لالرمزي لم للي لللسلو ل لوليسل((م ل
لتكلالعاقا لا زئي لاليلترب للم لبأخر ل،وبعبار لأخر لللحق لالرمزي لاللداخل لاطارلم لالصورلالرمزي ل
امركب لالصور لا زئي لفاهال–هالان لقمهالللتس تطي لخل لقصي لرمزي لحق )) ،3لفق لاس م لالشعرلالرمزيل
عنار لم لعنارهالم ل((موس يق ل(واجز)لاليلمسلتواقيعهال للأو للأالر لالن س لا ي لوأالر لبع لالداءلم ل
فرنس ينلوغرمل،لولس ال(شار لبودلر)(00ي 0ى1ي) 0لاذيلأس تخر لولو لمر لم لاليأسلولالرلروائ ل
شعري لخاد ل(بودلر) لاذيلقا ليصفلا ا ل ل(أ هارلالر) لأن لميةلا لبيلامو لكحملم لا جرل،وحضيل
اذيلألديلا ي لواح الفواح اللق لخل لليلهملالشاعرلحبالخادالوأخرسلاماد )) .4ل
له ا لي لالرمزي ل لأصلها ليعيشها لالشاعر لبأوهام لالرمزي  ،لليض لمعنا لحقيقيا لب عل لال اعلي لالرمزي ل
امس توحا لم لم لالتارخلولم وا لال و لولالطبيع لوملت لالتجرب لالرمزي لالعربي لنتيج لالتط لور ،لكالملت ل
ام لالرمزي لالوروبي ل،ع لأيلأس با لفني لواجاعي  ،لوق لي و لمالش لع لظهورهالالراج لاذيلأحس لب ل
الص و لالدبي لم لتعمل لهادلالرا لالغريلا ي ل،ويلتواج لقصائ لامناس با لوللتكلالباغ ل،لاليلان ل
1لم لف و :لالرمزلوالرمزي ل،دارلامعارفلمر،لطل0ل4،ي04ل ل ،لىي0ل ل
2لم لعب لامنعملخ ا :لم ارسلالنق لالديلا ي ،ل لى01ل .ل
ل 3لم لف و ل:الرمزلوالرمزي ل ،لىي0ل .ل
4لم لعب لامنعملخ ا ل،اموج لن س ،ل لي01ل .ل
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مزلبع لاليءلشعرلام رس لالاس ي ي لا يث ،لاللأن للب لم لاذكرلهناللأ لجيءلالرمزي لجاه لتكلالقو لمل
ت لمسأةلروري لل لالرومانس ي لن سهالان لحاو لالقيا له لامهم ل))،1وم لاعتبارلالشاعرل(سعي لعقل)لأمل
شعراءله الالتيارلالشعري ،ليصفل(عقل)لحاةلالب اعلدي ليقو ((،قبللاب اعيل ل رو لاب اعيلللأكو لواعيا ل ل
ايلوللواح ا لم لتكلالش ياءلالواح لم ( ل)...ا ل لداخيلمالهولفو لطاق لتكلالقو  ،لا لان لن ل ل
حاةلفو لالوصفلخالص لللتشوهالف ر لألولتشوهالف ر لأولصور لأولعاط لحاةلم ل اهالم لوعيل اهالأم ل،ول
أغىلفأرو لتلقائيا لل وكبلبليا للأو لاري لالشعرل،وتملال وكب لالتلقائي ل شل لواعيلتنل قيلالل ا لالي لي للأقر ل
اىلال هملأولال علل لاذه ل شل لللواعلننح لأحياا لصنليعا لج ي ا لمالان ليوما ل لاللغ  ،لومالن ريلأيلألصو ل
م ن لالرلراح لت لوحهالالينال لتكلالهنه  ،لوا لي لالشاعرلق لن لحىلالعاط لم لالشعرلفامالي و لق ل
ن ل(العاط ل–النر) لوطالبلالعاط ل(القصي لا اةل))2ل،ويعيله الأ لحاةلالب اعليلفر لالاوعي لادرا لمال
تطو للكرلم لبي ل،وتيله لال ر لالسعي لم للوعيلالن سلفر لالعمللالواعيللوالتحويرلولالتب يلل .ل
ول له الالصلنلي لالواعيلوع له الامس تو لم لال لولالتحضرلألليب ولمعيقا ل تلفلجوهرلا اةل
الشعري لد لالقار ل؟ليقو ل(سعي لعقل)ل ،له اللالص د((لخل له لا اةلمرك لزالع لألل ا لم لحي لأ لالل ظ ل
وع لأصوا ليلبلن لالت املالب ايلل سببلاغ ا لال اب ل لاصطا لتعودلها لال نا لأ لين قي،ل لويرتبلحي ل
يوج لترتيبا لاميا ل لوقللموس يقيا ل()...ماليؤلفلصيغا لصوتي لتعي لم لالا لولامقصودلاظهار لرابط لفزيولوجي ل
س ب لللت خللالعقيلأ لفلصمها ،لوبق رلماليوف لال لاى ل كلت و لدرج لا ل لو ل لالشعر))3ل،ه الفا الا ل
أساسلالرمزي لالغربي ((لاان لا ا )لكالير ل(اورا)ل((فا لشعر(لسعي لعقل)لق لاجه لليبل له الاله ف،لوع لرمل
أن لمليمثللفعا لمي لالرا لال لس يلاذيلنشأ لمن لالرمزي ل لالعر لاللأل لم له ا لدؤوال ل عللا ا لدينال
وموض لتبجيل لو لعباد  ،لوم لنشو لجالي لجري ل لتضاعيف لشعر لفيصل لأحياا لاى لما لي عو ل(اورا) لامل
(الت رسلاديي)لل لالركزلا ا لامل فللاذيلا لالرمزينلال رنس يو ل سعو لالي للليوج لاللادرال لشعرل
(سعي لعقل)،لوم لأجللبلو لاله فلا ايلامنشودل،اضطرلالشع لراءلخاص لالرمزينلال رنس ينلاىلجانب لال رلم ل
خصائ لالشعرلامتعارف ،للوان لقوت لم للقوهملت ل لالخا لمثا للم لا ا لولا ب))4ل .ل
وتب ولالرمزي لواح ل لقصي ت ل(لاج لي ل)اليلأص رهالعا لى 040ل((ويلا لملت لقصي لعظم لالل
أهالم لأمللالقصائ لالعربي ،لفام هو لالرمزيلأ لالشعرلت سرلاموسليق للل ر ليظهرلع لأحس ن ل له لالقصي ل
فأكرهالينسا لايقاعلاملمس ر،لوللعللقو لالناق ل(ه وءلال لالبطيء)لهولوصفلجي ل وله لالقصي لولشعرل
(عقل) لبوج لعا ليره ل(عقل) لأن لسلطا لامؤثرا لالسحري  ،لوس ي لا رسلولاليقاعلفيعا لجرسلالصوائ لول
1لسلم
2لسعي
3لسعي
4لسلم

لا راءلا يو :لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل010ل .ل
لعقل:لكيفلأفهملالشعرلا امع لالمري ي ل،لبرو ل ل00ل،نقالع لعب لاجلي ل راق ل،ا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل0ى0ل .ل
لعقل:لاج لي ،لام بلالتجاريل،برو ،لطل0ل،الس ن ل 0411ل،ل ل،01ل00ل ل
لا راءلا يو :لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل001ل .ل
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الصوام ل لبراع ))،1لفقصي ت (لاج لي ل)لحي ليطب ل(عقل)لالفارلا ي لع لالشعرللخاص ل لتأ رات لالرمزي ل
ال رنس ي ،لولمالتب ولل لعاق لالشعرلاموس يق للومعيلانتقاءلام ردا للفم لنضار لونقاءل له الالتطبي لللنظري ل
(الرمزي )ل لاج لي لللج هالشللملحو ل لأعاهلالاحق ،لمهارت ل له لالقصي للت شفلع لالنقاءلالرفل
لم ردات لولانتقاءلال للللمقط لولالتناملاللندادرل لاللحرفلولامقاط لولام ردا لولاللوا لولالرواحلوغرل كل
م لخصائ لنظري ل(بودلرل)،2ليقو ل(سعي لعقل)ل لاج لي  :ل
نغم للأ آ ن لولحولأضاءللللللللللللللل ل دليالها لم لنغملأ آء ل
تراء لفي لأمايل رقاءللللللللللللللللللوت ىلعرلالرؤ لبيضاء 3ل
لت له لالشارا لع لحاةلالنقاءىالص اءلالن س ،لفاللو لال ر لدلةلع لص اءلالساء ،لان لالشعرل
الرمزيلاذيلجعللم لالش ياءلامعنوي لألواا لع لسبيللال اب لول هال لمعانهالحويلا ا لوال ر ،له التتح دل
اجا ا لالشاعرل(سعي لعقل)لالشعري ل لجاهال لتوظيفلالساليبلالرمزي ،لا ل لوق لان لالتجرب لالشعري ل
العربي ل لمرحةلت ويهالاخ لم لشعرل(عقل) لم لو ليتح لب لكثرال لم لصغارلالشعراءلق لوا لشعر لوخاص ل
م ردات ،لفابت ل لوالجربت لفا لامنب لاذيل سقيلالشارلاليافع .ل ل
لق لا لالشاعر ل(سعي لعقل) لأملم ل لأسسل(الرمزي ) للشعراءلالعربي لم أثرا لالتلنظا لا يث ل لال ل
الشعريل،وق لتع دلمم لوشاع ل لكتبلال اس لاذي لشغلهملالناحي لا لقي ل لال لأم ا ل(برغس)لو(برج ي )،ل
ولالنقادلال ي لدرسوالالآدا لا يث لع لضوء لنظرا لالداءلأن سهم(.كباي)لو(ال لبرمو )لو(ال آ ل)و(موني )ل
و(تيبود )لملمالكتب لبع لالداءلبع ل(أدغارلبو)لو(بودلر)لونعيلمالخل لماللرملي لوبنوعلخا لمالجاءلب ل(فالري)ل
لأحاديث لع لال لولالشعرلخاص  ،4لوح دل(سعي لعقل)ل لاددليباج لاليلق لهال وعت ل(اج لي )لبعنوا :ل
"كيفلأفهملالشعر؟"لأ دلسسلالرمزي ل لالشعرل لالنقاطلالتالي  5:ل
 -0الاوعيليلخاصي لالشعرلالساس ي لبيالالوعيليلخاصي لالنرلالساس ي للل لعنارل
النرللهالعنارلوعيلذكلفهولحنلينظملللي و لواعيا ل نل س لوعيا لواحا لومرادل كلأ لالاوعيل
لالسلي ولوجيالا يث لأ لاخراعا لولال نو لوا ل لا صبل
أغىلم لالوعيلوأر لدرجات لواللمالأ دلقر د
خمرللهال لخزا لالاوعيلوتن جرلمن  .ل
ل 1لسلم لا راءلا يو :ل ،ل ل ،ل000ل .ل
2للينظرل:سلم لا راءلا يو ،ل ،ل ل،ل ل000ل .ل
3لسعي لعقلل:اج لي :ل ل40ل .ل
4لأنطوا لكر لغطاس:لالرمزي لوالد لا ي ،ل لي04ل .ل
5لغا يلبراكسل:العوامللا مهي ي ل رك لالشعرلالعريلا ي ،،جةل(شعرل)الع دل01لالس ن 4لخريفل0411ل  ،لي00ل،ل004ل .ل
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 -0لالشعرليلس لا لقوي لالعاط :لوا الان لماد لالنر لتقو لع لال ر لولالصور لول
العاط لالواعي ،لفالشعرليقو لع لاله وءلا ال لاذيلللتتاطملفي لالعواطفلوافارل لوالصور،لحي ل
تلصبحلالن سل للمنطوي لع ل اهالأعاقهالع لأعاقهالتصبحلأكرلتأآل ا لم لحقائ لال و ل،بللتصبحلوحقائ ل
ال و لشي الواح ال،لفا اليلفو له الالعاملوأوجاع لونقائص ل.
 -0لالشاعرلا لللت و لهلأفارلوصورلوعواطفلقبللالنظملوعن لالنظملبلل س تحيلل
علي لأ لي بلشعرال،لا التوفرلهليءلم ل كلللأ لعنارلالوعيل()...لللتلعبل لالشعرلأقللم لدور.
 -4الشعرلوخصوصالالرمزيلمن للأع لل اصي ل تار لتس تطي لن وسهالأ لتت وقهال لللوعهال
،لل لت سرلالشعرلأولنر للشوه ،لا لأ لالنرليقو لع لالصور لولال ر لال لس ي لولالعاط لويلالوعيل
،لوالوعيلنرلالاوعي.
. -0ال نو لل ليمزلبعضهالع لبع لأللعن مالتلبسلشكهالاليلعن هالتتجس لالتعبرلول
الداء.ل ل
 -1لا لفر لالنظملالا لواعي لللتعي لأكرلم لم لأبيا لقائللبللتعي لغالبا ل ل لم لبي لواح ل
وعاد ل لم لف ر لأوللقط لم لبي ل .ل
ى -لنغملالقصي ل س يطرلع لالشاعرلقبللالنظم ل لويت لم لال و لبع لا لأ لاموس يق ليلماد لا اةل
الشعري  ،لولب كليصبحلالشعرلحاة لم لالاوعيلفو لالوصفلللتر لجوهرهالموس يق لبلليتح لالشاعرلول
امت و لاحادالم لالم لحقائ لال و لال لي ل .ل
ي-ليق يلنقللا اةلم لالشاعرلاىلالقار لرطن :ل
أول:لتعطيللالوعيل لالقار لحىلجه لالقو لالعاقةلوأخرا لتللويبل لالقار لالاوعي ،ل لواكلبوس يةل
الحاءلالقاملع لتع دلالصوا لالنغم لوتعاقهال .ل
انيا:لخل لجوهرلا اةل لالقار لوع لالشللن س ،لو ا للليملواللا الان لاللل ا لمتساوي لا وهرل
ومالا لجوهرلم لحاةلالشاعر .ل

ل
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انيال:للفواصللالبيا لالشعريل لجةل(شعر)ل ل
 0لتأصيللالب اي ل(لالبيا لاف تاي) .ل
عن مالم ل ن لالراف لاىل لاص ارلالع دلالو لم لجلت ل لشلتاء لالعا لى 040لملتعم لاىلكتاب ل
اف تاحي لتعل لفها لأه اف لمروعها ،لل ها لا لخ الر لمقاة لللشاعر لالمريي لامعار ل(أرشيبود لمالي )ل
A .macleechل،وجعلهالمثاب لاف تاحي لالوى،لومليلتضحلسببلاخ يارلمقاةله الالشاعرلالمرييلخصوصاللأ ل
اجةلملتق للحقال لأيلترجا لم لشعر ل لوملت ل بلعن ل،لورمالاخ الر لهيئ لالتحرير ل له الامقا لمق م لللع دل
الو للتلتبىلنظرت لللشعرلكدا لوحي لللمعرف ،لوك كلموق لالسليلم لالشعرلالس يا ،لولرماليرج له الاللطرل
اىلالتأ لرا للاللتثاقلي  Acculturationم لالغر  ،ليقو ل(مالي ) ل لب اي له الامقا ل(( سود ل لبا لريبلالرأيل
بأ لالشعرلهالا ل لاماي ل لليسلاليو لموضوعلاها لرئي ل ليل لمضطر لائس ،لا قيق لعن يليلخافل
كلل لمامال)) .1ل
ه اليؤك ل(أرشيبود)لع لقم لالشعرلمعرف لق لت و لأع لم لمعرف لالظواهرلوم لميتافزيقالال ينون ،ل
و كلأ لالشاعرليبرلمالليبر لالنسا لالعادي،للن لي ر لادرا لال يلسوفلاملتبحرل لخباا لالعملولامعرف ،ل
وأ لح ي لامعرف ليض لالشاعرلفورالموض لالبح لا لأ لامعرف لتأخ لعلميهالالكي ل لالشعرلاذيل سع لللحصو ل
ع لالعملع لطري لالايلل للا قيق لراكبالجا لال لس لالاواعي ،لوأ لتأصيللله لالب اي لتأسس لع لفق (ل
اخ اف)لم لالت رارا لامتوار لع لتكلالفارلالق م لولالشعرلمعرف لروري ل له الالوجودلهوللرك لأسا ل
لقيا له ال لاخ اف لوس ياس ت  ،لحي لير ل ل(جيللدولو ) لل G.deleuzeل لا لهم لا يا لي:ل((جعللللل
الت رارا لتتعا ل لفضاءليتو علفي لاخ اف))2ل .ل
ك ك لفا لالشعر لا ي لهو لصور لع لا ليا لامعار ل لعبها لو لخللها لو لقلقها ،لان لصور لع ل
الثقافا لال ينون لامعار ل،فهؤلءلاذي ليثورو ل لوج لالشعرلا ي لبأ لعقلهمليثورلغريزالض لخ لمس تقم،ل
هولمنح ل ل لا قيق لكالبنل(أينش تاي ( لأولض لجزيء لهول لالوق ل ات لموج لكالبين للنالال زاءلا يث لفق ل
ا لالشعراءل لامايلحبو لأ لت و لالقصي لوص ا لوحلي لوتأوها لتس ل لا نجر لوقياد لحاس ي لللجمةل
الشعري ل،لواليو لالقصي لبع سل كللنراهالاكتشافاللملن لرا لوملنشعرلب لأب ال،له السع لجةل(شعر)ل لظلله ال
ام هو للأ لتؤسسل لمروعها لالشعري لالتح ييلرملأ ل(أرشيلبود) ليصفلحاةلالشعرل لأمرياللحي لامعىلول
الشللولالسلو لا ي للليراعيلالشكيا ل لالشعرلفهولخت لبنوعلشعريلح ي لم (لالقافي )ل،وحىلع ل
مس تو ل(النق )للفبع لا ر لالعامي لالثاني لتغر لنظرت لوتب ل ل وقيت لالشعري للحي لمزلالنصفلالو لم لالقر ل
1لجةل(شعر)لالع دل،0الس ن ل0ل،ش تاءلى040ل ،ل ل 0ل
2لجيللدولو :لاخ افلوالت رارل،ترم لوفاءلشعبا ،لامنظم لالعربي لللرم ،برو ،لبنا ،ط0ل0114،ل 04 ،ل .ل
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العري لمالفي لم لاجا ا ل لجا لالنق لالدي،لولق لب أ لامعرك لبنلالنساننلا دBen .humanités.لومل
جاع لتؤي لالقملالق م ل لتقوملالد لوبنل وعا لأخر لان لتلحلع لتبيلامقاييسلا ي لورأسلالنسانينل
ا د لالاتب(أرفن لابي ) Irving .Babbitlلاذي لهام ل لكتب لومقالت لالعني لاميل لا ي لاجا لام رس ل
الطبيعي لاعتبارها ل ا لتأ ر لم س  ،لأما لحامل للواء لامعارض لفهو لالاتب لامشاكس( ل .ل.مني ن) ل h .l
.Menckenلاذيلادل لكتاات لوخاص ل لمؤل (حامل)Préjudicesل(0404ل ل لى040ل ل)لبأ لواجبلال ا ل
مالحررلالد لم لع دلم ل
هولتق ملا قيق لالعاري لع لا يا  ،لوا لتق لام رس لالطبيعي لمؤك ال ل لهاي لالمرل دل
القيود لالق م ل، 1لق لا لله لالفار لتأ راها ل لامنظوم لام امي لد لجة ل(شعر)،لق لاس تقطب ل(شعر)ل
الطروحا لالتج ي ي  .2ل
ولق لجاءل لالبيا لاف تايلأ (الشعرليبق لاىلأ ليثب لالس ي ولوجيو لدعوامللالدا لالوحي لاليل
س تطي لهالالنسا لك ردل لول للكشخ لكائ لوحي ل لوا لومضطرلاى لالوو لهالجاه لبن س لأ لي ر لاخ يار ل
فيعرفلن س لل(ادي )لل ي لهملدي ،لق لي شفلالس با لفالوراءلالس با لوعملالخا لولال لس لق لي رضا ل
لالسا للانسا لال ردلانسا لادخو لمبار لاىلاخ يار لا يا لال رديلا يل
مومياها لول لالشعرلوح ل س تطي دل
))،3فاللند سلالنساني لحسلبوجودلالشعرلاىلجانهال له لا يا ل،لمالم لشاعرلينا لمعنا لالامللم رد ،لوهولمالل
يؤك (أرشيبود)للاس تقالي لال لالشعريلمعايلا يا لفهولعاق لمتساوي ىمشارك لم لاددلورلالنسايل لل لالدلرا لول
البح لع لا قيق  ،لو لبيا ل(يوسفلا ا )ل(مس تقبللالشعرلالعريل للبنا ) ليبح ل(ا ا )ل لواق لالشعري ل
العربي لالراهن ،ل س تق لأفاقهال،ويقر لأسسلتطويرها ،لوق لتزام له الالبيا لم لص ورلالع دلاللو لم لجةل
(شعر)ل لى، 040لولعللالوصفلاذيلوصفلب لحاةلالشعرلاللبنايلينطب ل كلع لللالشعرلالعريلا ي ،ل
(الرومانس ي ل
ولامهمل لام للان لا ليؤسسللنظ لر لبعي لمروعلج ي  ،ل(ح ا لال اب لالشعري ) ليقو (ا ا ) ل( دل
سواءلان لصافي لأ لمشوب لبزاعا لوج اني لأولرمزي لأو لنيواس ي ي للأولحىلسرالي  ،لوانهي لاىلالقو لبأل ل
ري لليسلشعرا لح يثا لالل ل لالزم لفهولا القيسلبتطورلالشعرلال لوروي ،لا لم ل ا لأولقيسل
الشعرلاللبنايلا ل
الرا لالعريلا لتقلي ال،لللفار لبين ل لالقلبلولالغر لوبنلشعرلالق ا ل))،4ويؤك لأ لراه لالشعرلاللبنايل
((للختلفل لخصائص لا وهري لع لالشعرلالعريلالتقلي يل،فعمودل لالشعرلهولهول ،لووح لالبي لللالقصي ل
يلي ،لولالو لولالقافلي لملجريلعلهالأيلتع يلل))5ل ،لمالهولموجودل لا يا لي و لداما لموضوعلسؤا لولل
م لأ لتنهييلالجاا لال لوج لل لال رلالنسايلم ج دلوالتج دلس ن لا يا ،لولالشعرليرت لع لوص لجاللل
1لينظر:لخب لم لالسات لا تصن،لارخلالد لالغري،لطاسلل راسا لوالرم لوالنر(،دمش )،د(ط،ل )ل ل1ىىل .ل
2للينظر:لهادلفاضل:لقضاالالشعرلا ي ل،دارلالرو ل،برو ،لالقاهر ،لطل0ل4،ي04ل ل ،لي0ل .ل
3لجةل(شعر)لالع دل0ل،الس ن ل0ل،ش تاءلى040ل ،ل ل0ل .ل
4لجةل(شعرل)الع دل،0الس ن ل0ل،ربي لى040ل ل ل41ل،ى4ل .ل
5لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0ل،ربي لى040ل ،ل لى4ل .ل
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رالل لالوجودل،لل لالشعرل س تلز لا يا لفهولللين صللعهاليقو ل(أرشيبود)ل((ا لعاق لالشعرلا يا ل
ولكيااللمبا ل
يلعاق لاليلوص هال(أرسطو)لولاليلعادلعلهال( لوردلس لور )لولول يءلم لال ر ل؛أيلأ لالشعرلوس يةلللمعرف ل
م لنوعلما ،لفهولعن ل(أرسطو)لوس يةلل شفلالتأآلفلاذيلمل لا يا ل لعام  ،لبيال(وردلسور ) لأدا للادرا ل
ل لوسعهالأ لحمللا قيق  ،لاللا قيق لال ردي لولا لي لولالعامةلولالعام ل( )...لحي لاىلالقلبلع لطري ل
ا
ا اسلالعاط ي)) ،1ليقص ل(لأرشيلبود) لهنا لأ لالشعرللصلي لا يا ل لعاق لتاملي لتعتيلالوجودلالنسايلا ل
ت ر له لالظواهر لو لاللفار لامس تعصي لالي لتعي ل لاكا لانساني لالنسا  ،لوهو ل له ا لال لرألي ل ش ب ل
قو (أآرنود)Arnoldلل لالشعرلوعاق لا يا ،لا ليقو ل((لا لالشعرلنق لللحيا لوللم لنق لهنالتعيلت سرلا يا لل
واعاد لخلقهال–لبطريق لتوفرلللقار لالراح لالن س ي ل لوخ فلم لأآلم ل،وذالنر للم ل(حيا ل)لترددلكثرالل لكتاا ل
(أآرنود) لكالنرا ليقو لبأ لالشعرلوس يةللل لحياءلص ا لانساني لجوهري لمعين لأولأآما لاطني ل،لوعن لأ لالشعرل
العظملهولاذيلخاطبلالعواطفلالنساني لالولي لولتكلامشاعرلاللولي لاليلت لع لادوا ل لا نسلالبري،ل
ولالشاعرليت لم له لالعواطفلأولامشاعرلاللولي لموضوعاللهلوخاطهالكاليلموجود لعن لالقار )) .2ل
لذك لا لسعيلالنسا لداملالتجرب لم لأجللت سرله لالعاق لبنلالشعرلىا يا  ،لا لترب ل(شعر)ل
قضي لالتحو لالشعرل لوف لمسارلح ي للبغي لتأسيسلبىلج ي لوأآفا لح يث ل((ولالوصو لاىلالصي لألللخر ل ل
الصي لاليلحتويلالتجار لا ي لوحمللجسلاجهو ل)) ،3لوم لم للان لانطاق للالبح لع لس بلل
التعبرلى دل
لوجودلالس تقرار لالتجريبي ل لالشعر ،لل لع لا اوةليعيلمو لا يا لوفناءلا ي لولا يا لت ر لعلينالأ ل
حي لفها لالن سلالطويلل لللت ر ل لوانتقا لب لم لحاةلكيا لاىلوجودلال علل،وه الفا للاكتشاف لمالل
يعرفلي ر لأشاللج ي ))،4لذكليؤك ل(ا ا )لأ ((لمس تقبللالشعرلالعريل للبنا لره للبقيا لشعرلطليعيل
جرييل)) ،5لوع لكي ي لقيا له الالتحو ل لير ل(ا ا ) لا لام هو لا ي لللشعر ،ل((ي ر لشال لغر لالشلل
التقلي يلامورو )) .6ل
ل لوالغاي لم له الالشعرللأ ل((خل لأساليبلح يث لللتعبرلع لمضامنلحياتنالا يث ل))7وم لم لي خلل
ي خل لالشعر لمرحة لالتجرب ىا تري لالشعري لالي لأرادها ل لجة ل(شعر) ((،لالشعر ل لمعرك لالوجود)) ،8لوح ي ل

1لجةل(شعر)الع د،0الس ن ل،0ربي لى ، 040ل .0ل
2لمرلرحا :لالنق لاموضوعي،لالهيئ لامري للل ا ،لطل0441ل ،ل ل0ىل .ل
3لجةل(شعر)لالع دلى0ل،الس ن لى،لس ن 0410ل ،ل لى 00ل
4لأدونيسل :م لالشعر،لدارلالعود ،برو ،ط0ل،يى04ل ،ل ل .4ل
5لجةل(شعر)لالع دل0ل،الس ن ل0ل،ربي لى040ل ،ل لي 4ل
6ليوسفلا ا :لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل4ل،ش تاءل0411ل ل لي 00ل
7لجةل(شعر)الع دل04ل،الس ن ل،0ش تاءل0410ل ،ل ل 0ل
8لينظرل:رين لحبي،لالشعرل لمعرك لالوجود،لجةل(شعر)لالع دل0ل،الس ن ل0ل،ش تاءلى040ل ،ل لييل .ل
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عاقات لبقضاالا يا لوالوجودل:ال لولالشعرىالشعرلولامعرف لالشعري لولالشاعرىالشعرلولالعال
اليقاعلالكم ىالشاعرلوللقضي لالزا ىالعمللالشعريلولالعمللالس يا ،لالشاعرىلولاستشهاد.

ملىالصور ل

ه الح دلالناق ل(لرين لحبي)لمعرك لالشعرلا ي لم لالوجودلبن لاموجودا ل لا يا ل لاليلألار ل
ال لولالشاعر ل لكثرلم لامواقفل،لوا لالحاط له لالعاقا لوفهمهالوجس ي هال لالساح لالتجريبي لالشعري ل
حصل لعها لت وي لقاع لشعري لصلب لتراعيىتس ت عي لا وانب لالي لم ها لمساير لنظري ل(أنس ن لالب اعل
الشعري)،مالي ف لالشاعر لاى ل لالعلمي لالتح يثلي  ،لو له الالعاقا ىالرابطا لاليلأعلمهال(رين )ل لنظر لشامة لمال
ستنجز ل(شعرل)ل لمروعهاللوذكللع لماليب ولأ لهيئ لحريرلاجةلاخ ار له الامقا للي و ل(بيا )لولتوضيحل
للبيا لالشعريلاف تايلاممثلل لمقاةل(أرشيلبودلمكلي )لالمريي .ل
لونطال ل ل لالع دلالراب لعر لم لاجةلالص ار لالناق ل(خاد لسعي ل)لمقاةىال ا لبعنوا ل(الشعرل ل
معرك لالوجودل)(نق ) ،لحاو لفي لالقاء لالضوءلع لتكلانطاق لىالب اي لاليلعرفهالجةل(شعر)لعا لى، 040لول
اعطاءلاعتبار للتكلامرحةلا ام لاليلوضع لمعاملالطري للللج دلدلو دل لعريل،ير ل لا هدلض لالشدلعري ل
العربي لسبلي لا ل هض لال رلالعريل،وق لمع لبع لم لتكلامقال لولالآراءلاليلأدىلهالشعراءلاجةلأحا ل
اجاها لولالنظرا لالشعري لا يث ل لمؤللهال(لالشعرل لمعرك لالوجودل)لتقو ل(خاد لسعي )،ل((ليو لظهر ل
جةل(شعر)للثا لسلنوا لأدلرخ لب اي لج ي لملي للتطويرلالشعرلولقام لم ل كلا نلحرك لنق ي لحاول لأ ل
تراف لالنتا لالشعري لنق لوتقيم ل،وه الرأينالأملدواوي لالشعرلاليلظهر لمن لأرب لس نوا لحىلاليو لي خلل
ا لاللندق ل لاجةلوسلط لأضواءله الالنق لع لالشعرلالقبايلولالبليايل لوجا يلولعلب لالصلبورل،لو لال ليتوريلول
العنتيللو للأدونيسلوا لامائ ل،لوا ا لولا اويل،لولا ي ري ،لو ل يلادي لفارس ،لو لجور لصي ،و لأيل
شقرا ،لوسلم لا راءلا يو  ،لوسلا لالعيى ،لوف و لطوقا  ،لوجور لغام ،لون يرلالعظم  ،لوجرالابراهمل
جرا،لويب ولجلياللم له لالساءلاليلتردد لكثرالل لالآون لالخر ،للأ لجةل(شعر)لاس تقطب لا رك لالشعري ل ل
العاملالعريلوأآمن لبرساةلشعري ل ض لفملتر ل وع لشعري لم لأ ليلعترل تواهالشعري ،لاللوتعرض للهال
النق ،للرفلاللندظرلموقعهالم لسملالتج ي ،لوع لللاعتبارلغرلرعيل))،1ه اليظهرلالت اعللالشعريلالعريل
ل(شعر)لم اعال لم لما لقاهل(أرشيلبود) ل((بأ لصلب لال م لامتغر لاداملعن ا ،لامالهولمشك لالائ لالنسايل
ال ردل لعامليزدادلتقولبال ل،لف يل م لكه التزدادلخطور لالشعرلا قيقي لحملالرور  ،لويلتزدادلع لالقللعن ل
أولئ لاذي ليؤمنو لويأملو لببقاءلجم لقاملع لا يا لال ردي ؛لأيلع لا يا لل لللحيا لسواهال))2؛لفأ م لال رل
والب اعل ل لحيلنالاى لال م لالنساني ل لالعرلا ار لاليلتعانهالالساح لالدبي لا يث لا لوج لأماهالم غرا ل
كثر ل،لألمالع لمس ت لو لاجم للأولع لمس تو لا ولا يايلاذيلب اليرف لالتناملم لم طلبات لومق ضيات لسواءل ل
1للخادلسعي :لالشعرل لمعرك لالوجودل،نق ل:جةل(شعرل)الع دل04ل،الس ن ،4لربي ل0411ل 41 ،ل .40،ل
2لجةل(شعر)لالع د0لالس ن ل0ل،ش تاءلى040ل ،ل  .0ل
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اللغ لأولامضمو لأولالشل.للق لا لالقص لم لمقا ل(مكي )لهولجعهلسبيال ل عللالشل لمعرال لع لامرحةل
التارخي لفيؤديله الالشللا ي لهمت لالتارخي ل،واللبق لولي لغرلالطبيعيلوجلينال لطارئال لويب ولأ ل(ا ا ) ل ل
ح ي لل ي ي لح و لالتحو لالشعريلأخ لف ر ل لمعنينلم لمنايلالتوجي ل،لامعىلالو  :لليلعي لا ل لول
الب اعلالشعريلاىلامل هو لأولاىلالنظري ل،لامنحىلالثاي:ل:يعي لالنظرل لمضامنلحياتنالا يث ؛لايلاىلالتجرب ل
ا ياتي لفعم لمرحةلالوىلاىلتطويرلأسسلالشعرل لضوءلالتجريب .ل
لوحاو ل(ا ا )ل ل 0411لأ ليطورلاللسسلاليلوضعهال لبيان لاللو لى 040ل لضوءلتوضيحلامرحةل
التجريبي لفيح دلم هو لالشاعرللا ي لللقصي لا صائ لالتالي  :1ل
 -0أ لتتحا لالتجري لولالتقريرلولالقو لامبار ،لوأ لتعر لب لل لع ل كلالحاءلالتارخيل
أولالسطوريلأولال لكوريل،لوالم ةلكثر لعن لالشعراءلا مو ينل لحرك لالشعرلالعريلامعار .ل
 -0لأ لتعرلالصور لا ي لاجس  ،لوأ لتعرلبكا لوعبارا لحي لبنلالناس ،لوأ لتعرل
ع لرو لالعر؛لأيلأ لتعا لمشك لم لمشاللا يللأولالم لع لأهالم لمشالله الالعر.
 -0أ لي و لموهالوتسلسلهالع واللم له لوعضوي لم له لأخر .ل
لالسلي ولوجي ،لوجا لالن سلالبري لولأغوارهالالسلحلي .
 -4وأ لت ي لم لال وحا د

10ىبيا ل(ج ارلاللغ )ل لوهاي لامروع :ل
انر ل لجةل(شعر)عرلاص ارهالمناقشا لحاد لح لو لاللغ لالشعري لواماني لتطورهالحسبلماليق ضي ل
ال لالشع لري،لفاللغ ليلتعبرلع لرؤ لولألفارلفكالطرألحو ل لحيا لالنسا لاش ت لحاج لاىلابتارلأشا ل
ج ي لاماهالأ لتس توعبله الالتحو  ،لوه المالي رلانقرا للغا لوولد للغا لأخر  ،لوخا للالتحو ل
ا ضاريلاذي لشه لاجم لالعري لج لل لواسعال لحو لطبيع لالفارلووسائللالتعبرلعهال ،ل لووج لجةل(شعرل)ل
ن سهالأما لمشك لاللغ ل((لت خلل له الا لقضي لاللغ ل))،2فب اي لم لالع دلالو لطرح ل(شعر)لاشالي ل
ا دواجي لاللغوي لاليلتؤطرلالت اطبلالعريل كلأ لالنسا لالعري ليتوفرلع للغ للل اب لولالت رلع لدرج ل
لالريلم لحي لأآلياهالاداخلي ،لولل له لاللغ ل اهالللتسع لالكا لالروري لعن ماليري لالتعبرلع ل
عالي لم دل
ألش ياءلالعاملامعار ،3لوق لا لم لنتاجله الا لللا لاتسع لالهو لبنلال صح لولالعاميا لالعربي  ،لوق للاد ل
امرحةلاس تعاري لولالزاعا لالقلمي لاليلظهر لهنالولهنا ل لاتساعلتكلالهو ل،لولعللرور لاللغ لالتواصلي ل

1لجةل(شعرل)الع دل00لالس ن ل0ل،ش تاءل0411ل ،ل،004ي00ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دل0ل،الس ن ل0ل،ش تاءلى040ل  ،ي01ل .ل
3للينظر:لم لعاب لا ابري:لت وي لالعقللالعري،لدارلالطليع ل،برو ،لطل0ل4،ي04ل ،ل ل4ى .ل
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يلاليلفرض لع لامب علأ ليت لهللغ  ،لم ن لم لالعملي لالتواصلي لم لامتلقن ،لذكلفاننالج لاىلح لال آ ل
ا لاخ يارا لللغ لالب اعلولالتصا .
10ىيمثللاخ يار لالو  :ل لا مس لاللغ لالعربي لال صح  ،لو كللهال لحقيق لالمرلجس لهوي ل
النسا لالعريل،لوأهاللغ لامثق نلولامعلمنلولالتواصللالداريل.
10ىل لويمثللاخ يارلالثايل :لالب اعلبلغ لم وسط ل لاليلتبق لع لجوهرلاللغ لالعربي لال صح ل لول هال
لالصعب لولالراكيبلامعق ل .ل
م عاط لم لاللغ لاليومي لع لطري لالت ل لم لام ردا دل
10ىوي هبلاخ يار لالثاي :لاىلأ لالد لب ور لووظي لداخللجم لماللب له لأ ليز لاىلاللغ ل
العامي ل،لو كلم لشأن لأ لخر لالد لم لخب لويت لوليضم لالتطاب لبنلاللغ لولالواق لم لجانبلأآخر ،له ال
وج لجةل(شعر)لن سها ل لخضمل له الامشللاللغويل لأعنفلصور  ،لولعللامشللاللغويلا لحظ لمان ل
خاص لم لد ل(شعر)ليمثلله الامظهرل لأ لامشللأارلخافالكب لراللبنلأعضاءلا رك ليرج لاىلأ لي و لوراءل
انسحاا لاليلعرفهالمن ل، 0410اليء لاذيلي لع لوجودلراعلداخللحرك لجةل(شعر) لخصو لاللغ ل
بنلجناحنليتبى(اللغ لا ي ل)وا ليزم ل(يوسفلا ا )لوجنا لا لي ف لع لاللغ لالعربي لال صح لاذيلقاد ل
(أدونيس) ،لويعودلسببل كلاىلأ لالشعراءل(اجة) لأف توا ل((مالحقق لشعراءلالغر لوالفا لالبعي لاليلبلغهال
جارهملالب اعي  ،لوق لما لالبع لاىلاعتقاد لأ لواح لم لصعوا لاللحا لشعراءلالغر لو لاخزا لامساف ل
الب اعي لالقام لتب ولامن لكال كرل(يوسفلا ا )ل لكو لالشاعرلالعريلي رلوي بلاللغ لا ي لجمع لبلغ لاني لل
)) .1ل
ه لادعو لالىلترمملاللغ لالعربي لحىلتصبحللغ لالعرللتب أ لم لانطاق ل(يوسفلا ا )ل لح ي لمال
سمي ل(اللغ لا ي ) لم لمسلم ل(ا لاللغ لللتن صللع لالنسا لوأهالأدا لتتعل لو لتتطورلبتطور  ،لوأ لص اهال
الساس ي لواح لم لاللغا لميعا ل))،2اللغ له الامعى لتطورلالنسا ل لخصيت لم لجمع لاذيليعي لفي  ،لول
الطريق لالتواصلي لاليلتساع لع لالتواصللم لغر ،لم لم لفا لامسأةلاللغوي لع لضوءلمسلم لاللغ لا ي لت ر ل
مراعا لا اةلاليليتلق لفهالا هورلالب اعلبأيللغ ليتعامل؟ل،وبأيللغ ليتلق لال ؟للو كلأ ل(اللغ لالعربي لمظلوم ل
امتكمنلهاللق لتطور لالا لول لامتكمنلمليعرفوالبتطورهالالا لكيللغ لحي ل لالعام ،للق لطوروهال
الا  ،لول لي بوهالكاليلحسبلالطريق لالق م لاليلملتتطور ،لوأقص لقواع هالوحوهالورفهالوللأقص ل

1لكا لخرلب :لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار،ل ل01ل .ل
2ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل4يل .ل
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م ردا لاللغ لالعربي ليل اهاللغ لا لري لم لللغ له لالباغ لب و لفر  ،لا لاللغ لواقع ل لظمللب لأ ليت جرل
يومال)) .1ل
له اليصفلل(يوسفلا ا )لاشالي لاللغ لالعربي لولمال سمي ل(ج ارلاللغ ل)،ا ليعترلاللغ لا ي ليل
اللغ لالعربي لال صح لطور لاىللغ لعربي لح يث ل ليقو  :ل((أا لنظرييلبل اب لاللغ لا ي لأدبيا لم لا ا لع ل
أصولهالولاناها لللغ لال صيح لللأفضللبنلا ي لولال صح  ،لأالأقو لأ لاللغ لاليلكتبلهال(الول لالثاني ل)ليل
اللغ لالعربي لا قيقي ل))2ل،يتب لم لا ل(ا ا )التباسلالرؤ ل له لالنظري ،لفهولير لأ لاللغ لا ي ليلغرل
اللغ لالعامي لويل لن سلالوق لام اد لللغ لالعربي لال صح  ،لو له لامسأة لاذا لينظرل لجوهرلا افل
اللغويلداخلل(شعر)ليقو ل(أدونيس)(( لاللندظري لالشعري لا ي لللي بلامب علكاليتكم،لبلليتكملكالي ب،ل
ان ليتجاو لال اب لحسبلالا لاىلاللغ لا ي ،للغ لالا لحسبلال اب ،له اليعيلافرا لالكا لم ل تواهال
امألوف ل،واست صالهالم لس ياقهالامعروف ،لوب لم لأ لي و لالشاعرلجزءال لم لاللغ لامألوف لتصبحلاللغ لجزءال لم ل
الشاعر،لوه الامعىلم نناللالقو :لأ لالساسلهولالشاعرلللالشعر،لوه التصبحلاللغ لج لالشاعرللل بس ل،لل
يلبسهال،واماليتج لفهالوه اليؤسسها .ل
فاللغ لتل دلودلم لللمب علفلغ لامب علللجيءلم لالا لاذيلس ب لأ لنط لب  ،لبللجيءلم لكو ل
النسا ليعرفلجوهراللبنلمي لالائنا ،لبأنل د لالناط ))،3له الير ل(أدونيسل)لأ لالشعرلا ي لجاو لللظواهرل
ومواه لللحقيق لالباطني ل ليءلمالأول لالعاملل ،لفا لع لالشاعرلأ ليلصن لاللغ لاليلتناسبلمان لشعر لوأ ل
ع لاللغ لأ لحي لع لمعناهالالعادي،ل كلأ لامعىلاذيلتت لعاد للليقودلاللاىلرؤ لألي لوم لم ل،فا للغ ل
الشعرليلاللغ لالشار  ،ل لحنلأ لاللغ لالعادي ليلاللغ لاليضا  ،لفالشعرلا ي لهولمعىلمالف لجعللاللغ ل
تقو لمالملتعملأ لتقوه،لا لالثرلالشعريلا ي ل اطر ل لالتعبرلبلغ لانساني لع لان عا لأولحقيق لملخل لاللغ ل
النساني لالتعبرلعهالمالللتعرفلاللغ لالعادي لأ لترم  ،لهولأح لمواضي لالشعرلا ي ليصبحلالشعرل له ل
ا اةلحيةليصبحل ور لض لاللغ ))،4له الير ل(أدونيس)لأ ل(اللغ )ليلاليلجعلنا لن ر لبنلالنوعنلمالهول
شعريللومالهولغرلشعري ،لل لالشاعرل لاب اع ليعطينالشعورال لحادال لالواق لي ش لويضيئ  ((،لحنلأ لاللغ ل
)لمو لالواق لوتقلندع له ا لفهولحر ،ل كلأن ليرف لبطبيعت لللشللم لأشا لموي لالواق ؛ لأيلللشلل
(العادي دل

1لهادلفاضل:لقضاالالشعرلا ي ل ،ل000ل .ل
2لهادلفاضل:ل ،ل ،ل ل000ل .ل
3لأدونيس:لالثاب لوامتحو ،لص م لا ا (،)0دارلالعود لبرو ،لطل0ل،يى04ل 0 ،ي0ل ل0ي0ل .ل
4لأد لونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)الع دل،00الس ن ل0ل،صيفل0404ل 1 ،يل .ل
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م لأشا لالقم  ،لوحنلخو لالشعرلطبيعت لب عللم لمارس لومالأكرلمالخا لالطبيع  ،لي ق لخاصيت لالشعري ،ل
ويبطللالتايلأ لي و لشعرال)) .1ل
لق لتضخم للاللندقاشا لبنلأعضاءل(اجة)لحو لسلبللا م لم للغ لالشعرلا ي ،لحي لف ح له ل
اللندقاشا لأبوا لالتجرب لووسع لم لالقضي لالتح يثي ل ل(شعر) لوملي لالعا ل 0410لين صف لحىلطالعنال
هللجف لالب اع؟))2لو لاف تاحي ل
دل
(أن لا ا ) ل لاف تاحي لالع دلى 0لبتساؤ ليلنئ لبأ م لاب اعل:لمتسائال ل((
الع دلمالقبل لالخر لي ب ل(عصا ل و ل)بنر (شاعري لعاطل ي ل)لمعلنالع ل لأ م ليعانهالاللتدجم  ،لول هالب لرألي لكال
يقو ل(( لال م لاليلرافق لوتراف لللف حلشعريلجادلوري لوغرلم وق ل()...أ م لعابر لع لصعي لالتارخلالشعريل
)) .3ل
للق لان لحقال لأ م لشعري لتبرلبب اي لمو لال يللالشعريلا ي ل لجةل(شعر)ل ،لبع مالأص ر ل
هيئ لحريرهال( ل(بيا لاف تاي) لللع دلالتاس لولالعرو لم لسنهالالثامن لبعنوا ل(ال م لالشعري لالعابر ) لتؤك لفي ل
((تلبسلجةل(شعر) ل لمطل لالس ن لالثامن لم لمرهالحةلج ي ل،لفلهل لتع سلم لالظاهر لا ارجي لتغرلمال ل
اداخلل؟لهللطو له لاجةلمرحةلم لنضالهاللتس تقبللأخر ؟ لهللهئ لن سهاله الالثو لا ي للتواج ل
الصعوب لاليلب أ لتلتعر لهالحرك لالشعرلا ي ل؟لوهللهنا لحقا لصعوب لأولأ م لأولتوقف؟))4وم لم لفق ل
أح ل(اجة) ل(( لاليلمع لأش اصهاللسرل له لالطريق  ،لان لتض لالضدل لالثاني لم لالهو له فال لو لان ل
تطمحلل لتنا لأكرلم لحيا لواح لللوصو لالي ،للق لخ نز لطموحالي و لطمو ل وع لالش ا لالعاملنلفها،ل
تبق لع لجةل(شعر)لا لمسؤولي لوج لمعهاليلأ لتبق لتقاو لالامبال لولالعجزلولاضطهادلولان سارا ل
امعنوي لالصغر ،لحىلتصللبنلوجودهالولالشاطئلا لل آخر،لولأ لت و لدس توراللشعراللحمللع لكت ي لتغيرلعام ل
وواقع لوحيات لولارخ لتغي لرالحقيقيا .5)).ل
لولق لا له ا لالبيا لاي اا لبب اي لمرحةلج ي لس تعرفهالجةل(شعر)لفه لال م لس ت و لح ال لفصاللل
بيهالوبنلمروعهالالتح ييلالشعريل،وه لال م ل لا قيق لملت لعابر لا لرعا لمالص رلالع دلامزدو ل
00ى .00ليوصف لالع د لالخر لوهو لحمل لبيا لالتوقف لأما ل(ا ار لاللغوي)ويعل لفشل ل اوة ل(التحو ل
)و(التأسيس)،ه الأعل (يوسفلا ا ) لع لبيان لالخر(ج ارلاللغ ) ليقو لفي ل((وه الاصط م لا رك لج ارل
اللغ  ،لفأما لأ لخرق لأو لأ لتق لريع لأمام ل،شأها لشأ لا اول لالشعري لالتج ي ي لما ل ل ك لالتوش يحل
الن ل ،لوج ارلاللغ له الهولكوهال(ت بلوللح )لمالجعللالد لوخصوصاللالشعرللن لالص لفنون لاللغ لأدال
1لأدونيسل:الثاب لوامتحو ،لص م لا ا ( ،)0ى04ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دلى0ل،الس ن ل،0خريفل0410ل ،ل ل0،4ل .ل
3لعصا ل و ،لعن مال س تجيلالشعرلالراح لوالسا ،لجةل(شعر)،الع دل04ل،الس ن ليل،ش تاءل،ربي ل0414ل  ،لى ل4ل .ل
4لجةل(شعر)لالع دل04ل،الس ن لي،لش تاءلربي ل0414ل 1 ،ل .ل
5لجةل(شعر)لالع دل04ل،الس ن ليل،ش تاءل،ربي ل0414ل ،ل يلل .ل
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أادميالضعيفلالصةلا يا لحولنال))،1لوه التوق لاجةل(شعر)لع لالص ورلمعلن لع لهاي لامروعلا م،لول
ق لان لأس بااللأخر لسام ل له الالتوقفلن كرلمها :ل
10لل للق لملجم ل(شعر)لأصوا لم باين لجم لبيهالاراد لالتحويل،لل له لالصوا لرعا لمالان رطل
عق هالب عللم غرا لمهالماليتعل لالظ لروفلا يطي لومهالماليتعل لامهم لالاحق  ،للمالملاجا ل كلأ لامهن ل
ا ي لان لتطر لأس ئةلج ي لوع لمس تو لامسائللالساس ي للاب اعلالشع لري ،لوع لسبيللامثا لن كرلهنال
الشاعرلولالناق ل(أدونيس) لوهولأح لأبر لمؤس لالتجم لوأكرملنشاطال لوفعالي ل،لمل سام ل لاجةلعا ل 0410ل
وأنقط لع لالتجم لعا ل . 0414ل
 02ل لملي لجم ل(شعر)لمن لالب اي لم جانسال لم ل يط  ،لسواءلم لاحي لاناء لالعضاء لاىلتوها ل
س ياس ي ل تل  .ل
 10ل ل لطر لجم ( لشعر) لها لتتجاو لاماني لموضوعيال لو اتيال لوا لالتجم ليعيلحقيق له لامساةل
ويتضحله الالوعيلم لخا لح ي ل(أنسلا ا ل)ع ل(ا اج )لاىلالنتا لالشعريلالرفي ل،والواق لأ لا اج لاىل
ه الالنتا لان لمن لالب اي لأح لالعراقيللاليلواههالجةل(شعر)،وان لتأمللبأ ليت للالتيارلاذيلأسهم ل ل
اطاق ل س لالعجز2ل،ول له الملح لوبقيلدعا ل ور لالتحو لوالتأسيسليراوحو لماهم ،لالمرلاذيلجعلل
بع لالنقادليتح و لع ل(الثور لام عة) .ل
 14لم لتسلتط لجةل(شعرل)لأ لتلن قللالسهوة لن سهالاىلا انبلالجايلم لهمهالالتحويلي ل لبع لأ ل
أجز لبنجا لا انبلالسليلمها ،لومثللبتحطملالقلع لالشعري لالق م ل،لوه ال لفشللمروعل
(شعر) لكا ليقو ل(أدونيس) ل((أهار لالتجم لح لوطأ لارتبا لو لالتشو لفا لخ لامبىل
(ا ي ))،3لول لالخرليص رله لمناس ب لال م ل(يوسفلا ا )لقصي لشعري لبعنوا ل(الدلرفافل)ل
ين لفهالال رق لاليلأصاب لرفاق ل لجم للجةل(شعر)ليقو  :ل
أ كرلان لوالحزم للم لالع

ل

للواح ل
مهمللش دلل لالبحار ل
در ل ورلل دلبرلماء ل
ل 1لجةل(شعر)لالع دل00،00لالس ن ليل،صيفلولخريفل0414ل  ،لىل يل.ل ل
2جةل(شعرل)الع دل4ل،الس ن ل،0لخريفلى040ل  ،ل .0ل
3لكا لخرلب :لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار ،لي01ل .ل
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م لجامي لالصخ لور ل
بأ ل ل
قس لعلهملالرا ،لسقطوا ،ل
تناثروالهنا،لهنا ،لواحموا ل
لظللغاب لم لاللندخيل ل
أ آل،له الت روا ل
كن لأحبللينهو لبع لأ ل
ينهييللالبناء:لظللاقصا ل
للسورلحوه ،ل
سقفليقي لغيةلامطر ل
الرع لولالرو للوامطرل ل
ل لهملعزاءلم ليضي ل
لم اه لالزما :لأثر ل
لق من،لخرل،لعام ل ل
لاحقن.لفامسرل ل
ب اء ،لوالشمسللههنا ل
والبحرلوا با  :ل
مالم لخطر ل
م لاللصو ،لحىللو ،ل
فالسامريلدامالمر،لداما ل
يضم لا را  1.ل
1جةل(شعر)لالع دل00ل.ل00ل،الس ن ليل،صيفل،خريف0414ل4 ،ل،01.ومزي لم لاطاعلم لالرجوعل،اىلالعا لالشعري لالامةل:ليوسفل
ا ا :لدارلالعود ل،برو ،لطل،0ل4ى04ل ل ،ل004ل ل .041ل
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روعلالتح ييللومساعيلالتح ي لاذيلسع لالي ل(شعر)لل
ول لالخرليب يل(ليوسفلا ا )لأثرلامل ل
بقوهل ((:لأ لمالحقق لحرك لجةل(شعر)لحىلال آ لا لأساس يال لوطبيعيال لللوقوفلوهال للوج لمر لواىلالب لأما ل
ا ارلا قيقيلال اصللبنلالشعرلالعريلالق ملوبنلالشعرلالعريلا ي  ،لذكلتهييلجةل(شعر)لالس نوا ل
الايلالوىلم لحياهالالتوقفلع لالص ور ،لل ننالس نظل لنعىلالتجار لالشعري لا ي لمس مري ل لحملل
مسؤوليتنالا اءلاموقفلالثوريلاذيلدفعنالالشعرلالي )).1ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

1يوسفلا ا :لبيا لجةل(شعر)لالع د00ل ل00ل،الس ن لي،صيفلوخري 0414ل ،ليل .ل
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الثا:لج لي لالرا لوح ا لالعر.
10ل–ل(شعر)لولامقارب لالرا ي  :ل
للللللللتلق لمسأة لتوظيفلالرا ل لالشعرلأمي لخاص لعن لشعراءلجم ل(شعر) ،لوللوصفل لطبيع له لالعاق ل
أعلن لهيئ لحريرلاجة لمن لتأسيسلها لع لارخلشعري ل ل لمرحةلفاصةلوحام ل:يقو لأنسلا ا (لا لا هض لح ل
حاملوللواهاللويلهض لتقو لع لم اهملللشعرلم غ لر ل لارخنالالديللوجعلله لامرحةلمرحةلفاصةلوحام ل))،1ل
ذكلحملواله دلم للاددلعو لا هالومل ل كليرو لأن سهملأج دل لب علل ك ،لفيقو ل(يوسفلا ا )((وا الكنالح لنلز ل
ر للولالب اعيل
الصم ل له لامرحةلاليلجتا هال(،)...م لتر ليتكمل؟))،2لوع لعاق لالرا لالثقاف لالعربي لامعا ل
أظ لأ لامساةلمسأةلح لوارلا ور،لحسبل(ا ا )لل لالعمللال يلهول((حصيةلمالس بق لم لجار لشعري ل لي ل،ل
كالأن لحصيةللح ا لالشاعرلبوجود لاطاقا))،3وم لم لفا للالصاة:لليس لنقط لأولموقعال لامايلتنبغيلالعود ل
الي  ،لوانل داليلفائ لالتجرب ل لفرادها ل،أهالفائ لمغر لللق مل لواها لتتج لحولامس تقبللللحولامايلوأهالأصل ل اهال
طبعالللليعيلأهالمن صةلع لالواق لبللولمعىلأآخرلأهالليس لابن ل مو ل–أ ،ل لوأ للهالبنيهالال نلي لورؤاهالا اص لهال
وعامهالا ا لهالعامليمثللامايلفهال ستلرفلمس تقبال لأمللولأغى،4ه الفق ل لت رد لجةل(شعر)لموقفل
التجاو لم لالجا ا لالغربي لوق لوىلالتجم له لالقضي لمزي ال لم لاها لولالعناي ل،و كلع لالصعي لالنظريلول
لالرؤي لاللندظري ليقو ل(يوسفلا ا )ل لبيان ل(مس تقبللالشعرلالعري)لبرور ل((الغو ل
امارس لال علي ل،فع لمس تو دل
لالرويلالعقيلالورويلولالت اعللمع لولبرور لالفاد لم لالتجار لالشعري لاليلحققهالألداءلالعام،ل
لالرا دل
اىلأعا دل
دو لأ ليق لالشاعرلا ي ل لخطرلان اش ي لكالوق لالعريلق ماللالنس ب لللد لالغريقي))،5لوه الالقو لينطل ل
م لاعتقاد لم اد لأ لا ضار لالنساني ليلحضار لالنسا لامرام لعرلالتارخلوليس ليل لال ر لالراهن لأل لوروبي ل
أمري ي لاللأ لاللوروبينلولالمري ينلألعطوهال لألف لس ن لالخر لأكرلم لغرمل،لوه الاللتدحاورلامعر لاذيل
حصللبنلا ضارا  ،ليعطي لللمعرف لص لالعامي لا الا لهنا لأخ ال لوعطاءلتأ لرال لىتأث لرال ل،لويب ولأ لفهملا ضار ل
النساني لا لمشرا لد لشعراءلجةل(شعر)ل(فأدو لنيس) لير لأ لالشاعرل((لليلمسلينابليع ل لترا لوح لوامال
يلمسهال له الاما لا ضاريلالشاملل()...لوأ لليسلم لغر لم و لع لالعر لهنا لانسا لواح ل))،6و لجانبل
م لجوانبلالعاق لا ضار لالغربي ل،ليب ول(ألدونيس) لع لوعيلا لالعاق لالقام لبنلاجم لالعري،لولا ضارا ل
الغربي لفهولير لأ له لالعاق لم لوصللهالوف لالتج ي لالتايلولاذيليق لعاملاجاعي لأمريي لولالتج ي  ،لولا ل
1لجةل(شعرل)الع دى0ل،الس ن ىل،صيفل0410ل ،ل لي .ل
2لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل،4صيفل0411ل ،ل ل000ل .ل
3لجةل(شعرل)لالع دل04ل،الس ن ل1ل،خريفل0410ل ،ل لي00ل ل
4للينظر:لأدونيس:لالثاب لوامتحو ،لالصو ،لدارلالعود ل،برو ،لطل0ل،يى، 04ل041ل .ل
5ليوسفلا ا ل:ا ا ل لالشعر،ل ل1يل .ل
6لأدونيس:ل م لالشعر،ل ل40ل .ل
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معظم لالشال ل لال ني لحو لالتجرب لالشعري لالعربي لا يث ((ج لأصوه لومسوغات ل لم هوما لجالي ليوههال
وس يطرلعلهالامنظورلالثقا لاماضوي،لالشعرلرح لم لالثقاف ،لوق لملهلبعوامللع ي لأ لخطولخطوا لنوعي ل ل
مسارلتطور لأ دلد لاىلمزي لم لالت او لبين ل،وبنلالراحلالخر ،لفملي لتطورلالنق لواللندظرا لا الي لوال لس ي ل
م ال لموا ال للتطورلالشعرلله الأر لأ لم لالصعبلأ ليتغرلد لالقار لالعريلمنظور لالشعريلاللا التغرلمنظور ل
الثقا لبامهل)) .1ل
للللللللله ا لير ل(أدونيس) لأ لالثقاف لالعربي لا يث لحاج لاى لركو لس ين لاللمرالي لالثقاف لالقام لع لمب أل
ان ا لولالت اخللم ل قاف لالآخر ،لو كلم لأجللتأسيس ل قاف لج ي لمس تقة ،لوأدلمالحضورلالرا ل لالشعرل
ا ي لف كلمسأةلأخر لا لللشعراءلمهالموقفلواحلوجي ،لا لللق اس لللرا ل،ذكلم ل((أ ليه لشاعرل
عري لاليو لأولفيلسوف لعريليضيفلالرا لالشعريلأولال لس يلج ي ال للليعرف لاماي ،لوق لي و لأعظملمالعرف ،ل
اليقرل(أدونيس)لأ لبنلامايلولا ارلأكرلم لجردلحوارل
دل
دو لأ ليعيل كلألن له له الالرا لأوليرفض ))،2له
بيهالتواصللولتاملل،ريط لأ ليبق لالب اعل لوقالخصيا،لوهنالتسلت عيلمسأةلحضورلالرا ل لالشعرل–ا لو ل
الشخ لم لالشعراءلاللبنانيو لح ي ال لأكرلدق للطبيع لالعاق لاليلتقو لبنلالعلرفلولالزهر ل،فرط لجبلالت يل
عن لارخياللولالتحيلب لج رالل لومص رالل ريل لا لو لا ي ل،ويب ولواحاللم لخا لانطاق لالوىلللمجةل،لمال
ان لوا ليري و لالت يلع لالصلىالرا  ،لولامالع لتقلي لالصلل،لف(أنىلا ا ) لير لأ  ،ل((عاق للنالالشعرل
ا اهيلالمويل–العبا لامعارل،لننال،ح لامعارو لشاه ي لحيا ل تل لمس تقةلتطلبلشعرالعربياللم لنوعلأخرل
))3؛أيلأننا لوح ل للعرلا ا  ،للب للنالم لشعرلح ي لح ايل،وأمال(يوسفلا ا )لفق لعرفلرأي ل لمسأةل
حضورلالرا لالب اع لنوعال لم لاضطرا لوع لاس تقرارل لمواق ليقو ل لالب اي ل((مال لق ر لللشاعرلأ ل
ينشئللغ لج ي لوطريق لج ي ل لالتعبرلال ي،له لاللغ لول ل لق رت ل-لوه المتح ل–أ ليتناو لاللغ لالائن لول
الطريق لامتوار  ،لويرمهالع لالت اعللمبىلم لامعىلال رديلال ري لاذيلجاء لجربت ل لفالصو لعام لولأمالال روعل
ومارله لال روعلفهييلال ردي لولال راد )) .4ل
لللللللللللللو لمقابلله الاموقفلنقرألل(لل ا )لدعوت ل لجةل(شعر)لعا ل 0404لاىلوجو لاطا لالشعرلم للل
قي ،لأولرطلفالشاعرليصن للن س ل لحريت لقواع اللوح ودالل س م هالم ل وق لالشعريلوم لترا لا ضاريلالشعري،ل
ولنقرألهلأيضالل لبأ دللمرحةلالشعرلا ي لتلب ألحنليقل لالشاعرلع لتقلي لالق منلمعىلومبىلوينرفلالىلش لطري ل
ج ي لمسلتسقا لم لجارب لهو ،لمس توحا لم لمشات لهولانسا ليعي ل له الالعر،5وم لم لفان ليوج لبع ل
1لأدونيس:لالثاب لوامتحو ل،ص م لا ا ،ل ل0ى .0ل
2لأدونيس:ل ،ل ل ،ىى،0ليى0ل .ل
3لجةل(شعر):لالع د00ل،الس ن 0لخريف0404ل ،ل ل001ل .ل
4ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل00ل .ل
5لينظر:لجةل(شعر)لالع دل،4الس ن ل،0ش تاءل0404ل ،ل ل000ل .ل
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الشعراءلاج دي لق لجاو والالشعرلالتقلي ي لشا لومضموال ل،اللأ ل(يوسفلا ا )ل((رف لالرا لولاس ت ارل ل
دعو لالللصو لالبحرل،صو لحضار لالبحر،لصو لا با لاليلفهم لال آ لانسا للع لأن ل لج لق لظل لالطريق ل
الي  ،لوعاد لتبح لعن ))1ل،ورمله ا لفلا لا هض لالعلربي لامتأمةلجبلأ لتقو لواىلجانبلالتأصيللالصاد لال لواعيل ل
الرا لالعري ،ل((لع لالت اعللا ا لم لترا يا لالشعو لاللخر لق مهالوح يها ،لوم لاها لالتيارا لا يث ل ل
الشعر،ل كلأن لللقم ل ي لا لملي لم أصاللالق ملوم اعاللمع لومنبثقاللعن ل))2وير (لألن لا ا )ل(أ لامؤامر ل
ع لالتقلي لالعري ل لجبلأ لللت و لما ةل لالنيا لوحسب ل لبللجبلأ لخر للاىلحزلال عللأيضال ،لفا يان لكال
رفلم لاستب ادللوا لحو لتقلي العربيالمليع ليع س نالليسلرفاللنالوحسب،لبللهولقلبلل كل
يقو ل(كورني )للأ ل
مللطبيعيلأسا للق لظلمناله الالتقلي لولليق رلاللأ ليظلمنا،لفهولجنلبللهولالسج لورطلا ري له له ال
السج له م لع لم لفي لا لمل س تط لخلي لم لفي لم لأن سهملللعاق للنالالشعرلا اهيى ل لالمويى لالعبا ىل
الرجعيلامعار،للننالح ل(امعارو ل)لشاه ولحيا ل تل )) .3ل
لللللللللللله اليب ولأ لجةل(شعر)لف ح لألفقاللج ي اللع لالرا لالشعريلالعريلم رك لمال((له الالعمللم لخطو ل
لل هض لالشعرلالعريلامعارلحسبلبللالرا لالشعريلأيضال،لولم لله الالعمللامالهولاعاد لنظرللهالم يلهال لمي ل
الرا يا لا ي ل( )...لوع له الحا لفا لالت ا لاىلرور لج ي له الالرا لولاحيائ لرور لقصو ،لفالرا لللقم ل
هلا لمليع لفينالومعنالولليمل كلاللالعاد لالنظرلفي لأولتقيم للريلأ واقنالويتجاو لم لحلياتنالالراهن ل))،4ولعلل
قراء لجةل(شعر)للللرا لخ لقضيهالالشعري لول(شعر)لملتردل لب اي لتأسيسهالأ لتن صللع لترا لالشعريلالعريل
،فهييل لسنهالالرابع لتقو للبنرل( تارا لشعري لم لالرا لالعريلالق م) لوان لغايهالم ل كلهولاحياءلالرائ لمن ل
:تقو ل له الالص د:ل((ملأننالأثرالأ لت و لا تارا لمالهولق رلامس تطاعلسهللال همليلالل لولالتعبرلفلس نال ل
ه لا تارا لبص دلا ملع لألثرلأديلق ملم ل اوي لعلمي لأولارخي ل،لبللح لبص دلانتقائ لم ل اوي لجالي لأولفني ل
ت و لصائغ للنالاليو للوم جاوب لم لخرتنال لوجربتنال لا يا لأولبتعبرلأآخرللق لأثراللابتغاءلمالهول لنظرال ولذ لدام ل
خاد ل،لوق لير لالبع لأننالقسوال لانتقاء ل لوع رال ل كلهولأننالنلنظرل لالثرلاللم لاحي لقمت لال ني ل لاليل
تتجاو لالزما لولاما ل()...ا لهض لالشعرلالعريلا ارللاليلحملللواءهالجةل(شعر)لأللت و ل(أصلي لمالملترب ل
جارهالالشعري لا يث لبرا لالشعر لالعريل،لوتعتر لن سهالانب اقا لمن لوتطورا لهل))5ل لوي لر ل(ن يرلالعظم ) للأ لح ل
الشعرلاملنطل (ا ي ) لمليتن ر لللق ملم لحي لالسس لبللرف لالتسملالشا لفق  ،لفهولحاو لأجادل لأشالل

1لجةل(شعر)لالع دل1ل،الس ن ل0لربي لي040ل ،ل ل040ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دل4لالس ن ل0ل،خريفل0404ل ،ل لىل .ل
3للأن لا ا ل:لسا لع لاذنو للها لا ل،جةل(شعرل):الع د00ل،الس ن ل0ل،خريفل0404ل ،ل001ل  .ل
4لجةل(شعر)ل:لالع دل00ل،الس ن ل4ل،صيفل0411ل ،ل لى .ل
5جةل(شعرل):لالع د00،ل،الس ن ل،4صيفل0411ل ،ل ل40ل40،ل .ل
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ج ي لتس تطي لالتعبرلع لمعطيا لالعرلا ي  ،ل لل لالشا لالق م لملتع لصا للستليعا له لامعطيا ل
لس ببنلها1ل :ل
 -0راب لأشواطهالاموس يقي  :لفالشاعرلملز لبع لموس يقي ل ودي ل،لهالمطلبلقاط ل(البي لولالقافي ل)م رر ل
رتيب لمورو لع لعرلوبي لختل ا لللاخ اف لع لعرالوبيئ نالا اري  ،لدعلالتق لا ضاريل ل
مي لنوايلا يا لومهالال ل لللأنواع لوان لم لحقنالأ لنعتق لأ لشعراءال لا اهلي لمليصلوالاىلال ا ل ل
أشاهملالشعري ،لكالصن هال(ا ليللب لام لال راهي ي)ل لعملالعرو لامعروف :ل
 -0ا له لالشا لالشعري لاذا للق لاستن لطاقهالال نلي ل لالتعبرلحىلوصلنالاىلوق نلشعرلفي ليأسل
ا اج للس تح ا لأشا لج ي لللعاجز لع لالتعبرلع لرو لالعرلا ي لللالتعايلعلي ل لقصورل
باغي لق م لوه الفان لم ننالالقو لأ لمواقفلهؤلءلالشعراءللتب ولتا مي لم لطبليع لالعاق لاليلجبلأ ل
تنشألبنلالق ملوا ي لسواءل ل كلتكلال لاليلأخ لجار لومقاييسلمعين ،لولق لحاول لأ لتص رل
ع له هالأ لتكلاليلرأ لأ ليص رلالتج ي لع لا ولوالرا لالوطنينلأكرلح ي الوتق مالم لموقفلأآخرل
اخ لشاعرلأآخرلهول(أمنلخة)،فق لرأ ل لالق ملقيثار ل شللا ي لأح هالأوارها ،لوأ لليسلهناكل
لالصةلالق ماءل س تحيللقطعها((،ف يفليصا للنالوح ل لالطري ل
ق ملوج ي لوامالشعرلولحسب ،لوأ دل
وراءم لأ لنقط لبيننالوبيهم لونقو ل:ق ملوج ي  ،لفالعاق لتش ب ل(حبللالب )وهها لأ لينقط ...وليسل ل
اس تطاع لأح لأ ليقط له الا بل))2ولتعودلف ر لالتح ي لد ل(أدونيس)ل لعاقهالم لالرا لاعتبار ل
امنطل لللتج ي لع لطري لاعاد لقراءت لوفهم لماليتوفرلدينالم لأساليبلقراء لح يث لذكلم ننالأ لنسميل
موق لم لالرا ل(اموقفلالتوفيقي)،لفهولح لدامالعاليربط لبرا ل(الشعريلخاص ل)دو لأ ليق ل لاذوا ل
قرلأن لللاب اعلخ ل كلالق ملأولامورو لالتقلي يللوه اليعيلأ ل
التا لفي ،لولعلنالعن مالنسم لا ي ل لن ل
ا ا لتبق لمعلق لبنلالآخرىالغر لولالرا لوم لخا لالت اعللامزدو لللح ا لم له ي لالطرفنلم هال
حقي ل اها"،لدو لأ لتغيبلمامال لالرا لأولت و ل لالآخرل،لل لالمرل لا التن،ليعيلفق ا لا ا ل
له لويهالوخصوصيها،لولالخ لامطل لم لالآخرللش ب لال طرلاذيلللج ورله،لكاليطر ل(أدونيس)لأ لالرا ل
ليلي و لفاعاللولم ي اللب لأ لين جرلويتودلويتجاو ل ات ل،لوا الملح له الفا لالرا لليلب لأ لي ق ل
ا يا ل.ويتحجر"،3وه التتأصللا ا لعن ل(أدونيس)ع لخاصييل((لاخ افلولالئتافل،لاخ افل
م لأجللالق ر لع لمساي لر لالتغرا لا ضاري ؛ للأيلمواكب لركبلا ضار لامعار ل،ولالئتاف :لم لأجلل
يقر(أدونيس)ب ورلالرا ل لللج ي لوح ي ل،وم لم ((فال ل
التأصيللولامقاوم لولا صوصي ل))،4ه ا ل دل
1لجة(شعرل)الع دل0ل،الس ن ل،0صيفلى040ل ،ل ل،004ل000ل .ل
2لعب لاجي ل راق :لا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل 001ل
3لينظرل:أدونيس:للفاح ل هاا لالقر ،لدارلالعود لبرو ،ط0ل1،ي04ل ،ل ل001ل .ل
4لأدونيس:ل ،ل ل ل،001لى00ل .ل
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ا ا لما م لللق مل لللجم لول لللمرحة،لوم لالطبيعيلأ لختلفلأبعادهالولأشالهالم لجم لأآخرلول
م ل ل م لاىل م لأآخر ،لا لس ياقهالودل هالعن لالشاعرلال رن لم ا لهالغرهالعن لالشاعرلالجلزيلأول
السوفيي لأولالمريلك كللس ياقهالولدل هالعن لالشاعرلالعريلخصوصي لممز ل))،1له الفأ ل(أدونيس)ل
ت اد ل لنوا للع ي لمالوقع لفي ل اوةل(شعر)،لا لالن د لق دل لموق الجاو لبنلالصاةلوا ا ل،لولهمنالأ ل
لمالمر لقبا لع لال لوح ل لالقصي لالعربي ل
دل
لالرؤي
نشرلهنالاىلرؤي ل لالقصي لا اهلي للو كللعاق له دل
التقلي ي  ،لفبع لأ لح دلدل(أدونيس) لالوض لالوجوديلير لأ له الالوض لانع س ل لشللالشعرل،لفان ل
القصي لا اهلي لدو لتأليفلوا ل((لت ل هالا ار لرداءلالشعورلامتحر ل))2لفرص لالشعورلامتحر لاذيل
قرل(أدونيس)لأنل د لجبلعلينالأ دلل
أخ لنوعالخاصالم لالشللا يرلادراس ،لو لقضي لالتعاطفلم لالرا لأ دل
حررلالوعيلالشدلعريلالعريلع لالمورلالتالي  :3ل
السل ي :لفالعقلي لالسائ ل لباداليلعقلي لسل ي لليتب لم لهالالع لم لامايلللم لامس تقبل .ل
دل
اللندم لو جي ل:وأعيلهالأ لال ا لالشعريلم له لنظرلالعقلي لالسائ لائ لسابقا ل لالرا لالشعريلالعري،ل
وع لالشع لراءل لامس تقبللأ لينسجوالع لمن لواه ،لفليسلملتأخرلالشعراءلكاليقو ل(اب لقل يب ) لخر لع ل
م هبلامتق من.
الشدلكي :لفالتعل لا مو لأد لاىلالتعل لالشللفليسلالشعرلم له لنظملالعقلي لالسائ لرؤا،لبنلصناع ل
أل ا لأ لالشعرلالعريلم له لالناحي لللينب لم لكي ي لرؤالالعاملوقلق لبللم لكي ي لرؤيت لوصنعت .
ا زئي :لوللتنظرلالعقلي لالسائ لاىلالقصي لكللولكوح لبل نلنظرلا هالكجزاءلمن صةلمس تقةللولين لردللل
بي لافادت ل لتراكيب لحىلأن لا ل لواح لمس تقللعالقبهلوعالبع ل.
الغنائي لال ردي :لق لدرج لالعقلي ل لالعاملالعريلع لفهملوت و لالشعرلالعريلاذيلهولغنايلفرديل ل هل
ا لي رلان عا لالشاعرلك ردلأولبضاع لاجاعي لك رد.
الت رار :لفالثقاف لالعربي ل قاف لاعاد لوت رار،لوأهالت ورلم لعاملمغل ل ل دلقبليا لللحرك لفي  ،لحقائ له ل
الثقاف لحقائ لأب ي لىأ لي لللجو لحطملهال،فه الم ننالأ لنقملالشعرلالعريلا ي ل لعاق لم لالقصي ىل
الشعرلالق مل،لفالم لللشعرلا ي لأ لين ردلبعقليت لا للب لهلم لاتباعلمو ليعتر لم هبلم ل
النس ي لع لمنواهلخاص ل لام هومي لالشعري لالقام لع لرؤي لا اف لوينطل ل(أدونيس)لم لمانت ل لحرك ل
لالرلاذيلمل ن لالعريل،للللاب اعلحىللكن لم طورلعلي لويعودل
الشعرلا ي لتنظرالواب اعالللل شفلع د ل
لالب اي لاىلالشعرلا اهيلفر لأ ل((الصللالثقا لللي رلتأصيلللالتباعي ل لا يا لالعربي للوتبعاللذكل
ا للب دللم لالبح لع لأس با له الالتأصيلل لغرلالشعرلو لعرلالعرلا اهي،لومعىل كلأن لملي ل

1لأدونيس:ل ،ل ل ،ل000ل ل
2للأدونيس:للمق م للشعرلالعري،ل ل01ل .ل
3لأدونيسل :اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)لالع دل00ل،الس ن ل0ل،صيفل0404ل ،ل لييل4،يل .ل
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لب لم لالبح لع له لالمور لولالس با ل لالرؤي لاديني لالسامي )) ،1لوحاو ل(أدونيس) لم للله ال
اعطاءلالصل لمانت لاليلحسهالالشاعرلالصيل ،لويرملخطوا لمروع لالثقا لاذيلم لشأن لأ ليقود ل
حولمراجع لموضوعي لللصو ل،لريط لأ لحتويله لامراجع لع لالق ر لا اد ل لفهملامايلفها لميقال
بعي ا لع لالحا لالتقلي ي لولامس لوغا لال ري لولالبعاد لاميتافزيقي لا مطي ليقو  :لللتقو لللثقاف لالعربي ل
جبلأ ليتضم لالمورلالتالي ل :2ل
لاعاد لتقوملالنتا لالثقا ل .ل
لاعاد لتقوملام هوما لولاللندظرا لاليلتود لع له الالنتا .
اعاد لاللندظرل لاعادا لاللندظرلالسابق .
تقوملالنتا لالثقا لا دللراه .
رملالصور لامم ن ل لضوءله الل لللثقاف لالعربي ل.
دل

للللللللللله اليؤك ل(أدونيس) لق ر لال رلالعريلع لخل لأنسا ل قافي لج ي لللحي لع لالصل ،لبللتراجع ل
وتقفلمن لموقفلاددلاملولامؤسسلللامق لا ال لللم لولام دلرسلللواجبلامق س،له الحاو ل(ألدونيس)العمللع ل
مراجع لالصو لملق ر له لالعاق لع لالنتا لأبعادلوأنسا ل قافي لج ي ل لوتولي ها ،لحىلنم لم لاح ضا لعرال
بثقاف نالوقاف لم لس بقنا ،لامراف ل ركيتنالوحولنا ،لو عللمشكتنالم لالرا لالشعريلالعريلقام لع لجوهرلقواع ل
معياري لمطلق لجوهرهالالو لولالقافي  ،لوأمال لرأيل(أدونيس) لخافله ليعر لع لأساسلامشك لاللندام لع ل
كلا طا لالنق يلمن لالقر لالثاي لللهجر لاذيلأ دلو لالشعرلو دلنظرلهلوجعللهلتكلالتعقي ا ليقو  :ل((وق لساد ل
لولالراعلالي يولو لبنل
دل
ه لالقواع لفاصةلبنلالشعرلولالاشعرل،لوساع ل لترس يخهالمنا لالتعقي لو لالعقلن
العر لوغرمل لالقرو لالهجري لالثا لالوىل،له الب للم لينظرلاىلالوصفلب ون لتعقي الحاةلالنشادي لغنائي ل ل
نوعللمعنلم لالقو  ،لأصبحلينظرلالي لبوص لجوهرللللقو لشعري ،لوسادلتبعا لذكلاللندظر لاللندق يلاىلاللند ل
الشع لريلام و لكالأنل د لن ل لش ويل،حي لأستبع لم لجا لالشدلعري لللمالت رض لال اب ،لالتأمللولاس تقصاء لول
الغمو لولال ر،لأقو لبتعبرلأآخرلأل لالش وي لنط لوال اب لرم،لوم ل كلنظرلاىلال اب لامعيارلن س لاذيلنظرلب ل
اىلالش وي )) .3ل
للللللللللونس ت ل لم له الاموقفلأ ل(أدونيس)للليرف لا طا لالشعريلعن لالشاعر،لاماليرف لسلط لالتعقي لول
التمي لاليلفرض لع لالشدلعر لالزاما لع لأساسلالسلط لوأفرغت لم لأآليات لالش وي لالنابع لم لالبي لولالواق لاىل

1لأدونيس:لالثاب لواملتحو ل،الصو ل ،ل04ل01،ل .ل
2لأدونيس:ل م لالشعر،ل ل01ل .ل
3لأدونيس:لالشعري لالعربي ،ل ل01ل .ل
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درج لأهالشك لا طا لوح دت ل لمس توا لشكي لرافق لالشعري لالعربي لاى لالقر لالعري لوموقفل(أدونيس)ل
لالراهن .
م لالرا لالشعريلالعريلي ل لاعاد لقراء لالصو ل(لامايلىلالرا )لوف لامق ضيا دل
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رابعا:لمق ضيا لالشعري لا يث  .ل
-0البح لال لس يل لالشعر :ل
للللللللليثرلالشعرلالعظملالقار لا الأش مللع لأس ئةلفلس ي لودعاللاىلالتأمللال لس يلولتأمللا يا لبللمالينطويل
علهالم ل تلفلصورلا ا لولالب اعلهولاذيليغمرلالن سل سعاد لاس متاع لجا لال و لوروع لالطبيع  ،لويق رل
ع للالحساسلا ا ل،لالشعرله الامعىل س تجيلامعرف لل لوت لوي لا الي لالواعي لاليليبح لعهالالنسا ،لوق لا ل
الشاعرلمن لالق ملما للعاملا واس ،لفا ل لنظر ل( لأفاطو ) Aplatonsلاىل((الشعرلوعاق لال لس لملت ل
سو لنتيج لل م لللثنائي لعاملال ر لع لماهيا لأ لي لم عالي لللم لالقب لعلها لاللع لطري لالعقللوهولعامل
ال يلسوفلولموضوعلامعرف لال لسلي ل لوعاملا واسلهولالعاملال نا لولالشاعرلادراماي،لوهولليسلموضعال لم نال لليل
لالرور لام هومي لل لم لأ لتت لسو لا قيق لموضوعال للها))،1ه الان لنظر لال لس لللشعرل
معلرف لل لامعرف د ل
نظر لنقصا لمعرف لاليلنق هالل لو س تجلهال للات لاملتنام ،لو له لامرحةلالوىلم لمراحللاللتدنظرلامعر لحاو ل
(أفاطو )لأ لحل دلص ل لالواق لحصينا لمنطقيال لواستبعاد لال لىض لال لحملماهيت لولكي ي لمعا لللظواهرلا دل
لطبيعي لول
النسا لوأبعادلالشعرلهناليعيلتق د للا قيق لالكي لىلالامةلىلامتامة .ل
لللللللللللللومالجاء لمرحةلاسراتيجي لال ني لاس ه ف لعقلي لال لاىلا لالقى،لليتا لللعقللأ ل س يطرل
ت رجيا لع لمل لامشاعرلولان عال للق لان ل اورا ل(سقراط)sucrâtمثللدرامايلله لامرحةل ،لحي لالعقلل
لسقراطي ل
يظهرلبص لطاق لللت جنلا قيق لع لطري لجعلهالمس توعب ل لعاملام هوما  ،له المالدعا ل(لنليتش )((ا دل
ا الي ل()A esthctic Socratisme .لاليلمثللموق ال لماليلبنلالعقللولا ا  ،لاليلمتن لعن لأ لي و لأيليءل
ميا لمالملي لعقليا)) ،2لومثللالنظر لاليلألقاهال(أرسطو) Aristoلاى لعاملامعرف لوعاق لال لس لالشعر ليلا ل
ال اصلل لالقضي لاللندظر لالرسطي لاىلالشعرلتق يلأ لي و لامم لهولمال((تمحورلحوهلالتجرب لالشعري ل لم ل
امم لهولمال شللنقط لتقاط لبنلالشعورلولال لس لولالفارلال لس ي لاليلق ليويلهالالشعرلبلص لشعرالليسل
منبعا لالرور لاها لالشاعرلال لس  ،لأولرغبت لالت لسفلفليسلم لم وا لالشاعري لحىلأ لي و لالشاعرل ال
حسلفلس يلأول الالها لبأيلشأ لم لشؤو لال لس  ،لأولأ لي و لفيلسوفا لال طر لأولأيليءلم له الالقبيل،لا لل
أمي لالشعرلال لس ي لت ل لولوج لعاملالما للوايقاظنالع لطري لالتخيللامب علاىلأ لالعاملال عيلليسلاللواح الل
م لع دللم نا لم لالعواملامم ن ل))،3لفه المالمثللالت لسفلالشعريلاذيلسع لالشعري لا يث لأ لتبرلب لالقار ل
ولالشاعرلمعال،لفعن مالنسم لال لس لالشعري ليتبادرل لأ هاننالأ لالشدلاعرلفيلسوفلوجبلعلي لأ لي و لفيلسوفالالل
1للينظر:لعاد لضاهر:لالشعرلوالوجودلدارلام لالثقافي لوالنر،لأبولظيلالمارا للط،0ل،0111ل  .14ل
2لعاد لضاهر:ل ،ل ،ل ل10ل .ل
3لعاد لضاهر:ل ،ل ل ،لي01ل .ل
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أ لال لس ل لالشعرلا لا لوج لدامال لتوج لع لمس تو لالتأويا لحي ليت لالشدلاعرلصورلتأويلي لجعللل
القار لليق لع لطر لبع لالتساؤل لال لس ي لعن لتلقيله الالشعر ،لحو لالعاملأولالنسا لأولا بلأولالقملأول
الصور لاستن ارالل س لال لس ي،لوم لهنالم لالقو لأن لروريلع لالشاعرلا ي ل لم لله لاللتدح ا لالعري ل
ىاذهني  ،لومب أ لميلل لس لالشعرلا ي ليقو ل(رين لحبي)((:لليس ل
عر لامعلوماتي لىالل روني ىلالعامي دل
ام رس لالرمزي لومهالرامبو،لوللوديلل،ولبودلر،لتيارالأدبيالفق لاهدلال لالوق ل ات ل اوةلفلس ي ل لالشعر،لمال سمي ل
وكاليقودلالرمزلاىلالشعرلم تش الالعاق لبنليءلولأ آخرلك كلتقودل
دل
الشعراءلرمزال سمي لال اس لما ةلAnalogieل
اما ةلاىل(التيولوجيا)لم تش لالعاق لبنلاللش ياءلولهلولا لأ ل(التليولوجيا)لاللكرللاحاءلليلالشعر،لولأ لالشعرل
الآص يلهول(اميتافزاء) .ل
للللللللللولأ لالرمزلللشعرلمل للرلالقرا لللتيولوجيالاليليلنوعلم لالشعرلاللهييل))،1لاهالمسا لشعري ل للباسل
فلس ي،لولالشعرلا ي لتعم لاس تعا لجا لالرمو ل لوصفلا ال لالنل س ي ل،لو كلم لأجللاار لالقار لوش ل
انتبا  ،لولالشاعرلا ي لحسبل(رين لحبي) لهولاذيل((اس توق ي لفأدرك لماهي لالشعر))،2ا لللم لقراء ل
القصي لا يث لبقراء لريع لو كللصعوب لفهمهال لوالشاعرلقص لم ل كلأ ل س توقفلالقار لم لحنلاىلحنل
ليحسلمعىلالشعرلوذت لبب ءلوتأليلحىللليصبحلالشعرلالطريق لمرلفهالوللن ريلخ ااهال .ل
لللللللللومالجبل((أ ليلنل لشف لللشاعرل لا يا لهولكاليقو ل(بودلر)ل"وح لمظلم لميق ل" لالش ياءللهالجريل ل
ماءلمي لواح لوتتناملواقعا لواح ا له لامشارك لم لاداخللاليليلري لالشاعرلأ لجلوها لجاعال لم لشعور لمرأ آ ل
ال و ،ل لوأل لي شفلوح لالعاملبوح لالوعيلالنساي ،لفليسله فلالشعرلوح لبلله فلللمعرف ل لحىلالعمل
بطرق لل سع لوراءله الاله فلاقيالع لسطحلالظواهرلاليلكرهالتعوق ل،لذكلحنلي شفلالصةلبيهاليعل ل(لنظر ل
علمي ل)ليلشللم لالشعرلاذيلي هم لالعاملويض لم لبض للالع ادلنوعاللم لالوح لالواقعي ،3)).لولأ لخل لالشاعرل
لن س لفلس لشعري لتا لم لم طلبا له الالواق لامعلومايلا ي  ،لذكلفا لجةل(شعرل)تتبىلقضي ل(الت لسفل
الشعري)لاذيلتر لفي لمس لروري ل له الالشعرلا ي لنقرألع له ال لع دهالالساب لولالثا و لاذيلجاءلفي ل
((:لالشعرلا ي لالنسايل لمنابع لولفلس لع ولللن ا لولا نوعلولاددلعاا لمن حلع لالآدا لالعامي ،لوق لأمعنال
اخ صار لاىلاماد لاليلأق بسها لالغربيو لع لالر  ،لووسعوالهالأآفا للأآداهمل)) ،4لل لتأ را لميقال ل لا ليا لا اص ل
ي عولاىلاعاد لالنظرل لقضاالالب اعلولكي يا لخلقها،لحىلأ لالشعرلهولال لس لاليليعيشهالالنسا ل لراع لم ل
اموجودا ل لالوجود،لذكليؤك لالشاعرل(أوكتافيولا )ل( ،)Octavio Pazأمي لالشعر لالنس ب للل لس لحنل
يقو ل((ول لللم لالر لولالعصورلالق م لترىلال اس لع لالشعر-لوادرالمالنر لواح الم لفاس نالال بارلم ل
1لرين لحبي:لنظرا للرين لحبي،لجةل(شعر):الع د4ل،الس ن ،0خريفى040ل 41 ،ل .ل
ل 2لجة(شعر)00:ل00،ل،الس ن يل،صيفل0414ل ‘ 000ل .ل
3لرين لحبي:لنظرا للرين لحبي41 ، ، ،ل40،ل .ل
4للرو لغريبل:الشعرلا ي لحرك ل وري ل توم ل،جةل(شعر)،الع دى،0الس ن ،01ش تاءلي041ل  ،ل 00ل
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(سا لتوماس)لاىل(مي يافلي)،لوم ل(بلي و )لاىل(ش لوبهاور)،لوم ل(مونتالي )لاىل(ار لماركس)،لم لملي بلبع ل
القصائ  ،لولمليزي لكتاات لبع لاللشعارلأولالقوا لامأ ور لامأخ لو لم لالشعراءل))1؛أيلأ لالشعرليودلامعرف لبتكل
الحاءا لولاللهاما لاليل س تعملهالالشعراءل لتق لا قائ ،لرملكو لبعضهالللي يلا قيق لامطلوب ،لوأ لالشاعرل
ا ي لب لس ل((ليري لم لخا للات لامتأآل لم لخا لالص لور ،ليع سله الال و لاذيلتلمح ،لوأ لجعهلحارالل
لنسا ليعطي لوجودالج ي لال المعىلانساي،لولأ ليوس لماليويلهلللموضوعلوف لالرؤي لاليلأرادلأ لي رضهالع ل
ال و  .ل
لللللللللوليس لللموضوعا لالعامللهالمتساوي لللشاعر لوللتتوا لالعائ لبيهالموضوعلمالقم لبق رلماهلكثاف ل
شعري ؛ لأيلبق رلماليض لالشاعرلع لاتصا لم لسوا ل ،2)).له ا ل لفا لالشاعر لهولأو لم ليواج لالعاملالشدلاس ل،لفهول
حتوي لخياهلال بر لويض يلعلي لح ت لمالمل لم لس يطر لع لعاملا واسلبعقهلو لن سلي لومنطق لالقام لع لالنظرل
ا الي لللش ياءلولا ائ للها ،لولأ لالشاعرل لراع لالاواعيلم لامق ضيا لالب اعي لحتا لاىلخطرا لتو دلح ل
ن سلي لم لال و لولح دهال(عصا ل و )ل لا اورلالتالي 3ل :ل
-0
-0

-0
-4
-0
-1

الرؤالمي ا لالشعر:لوطاماليظللالشاعرلشاعرالفا لالوقا للهالتصبحلفرا لاس تع ادلله لالعملي لامعق لول
البس يط لمعا .ل
الشاعر للدراك لالعمي لبأ لامايلهولحارلم  :لوقبلللليءلولبأ لامس تقبللهولحارليأي،لفا ل
الغائبلاذيليتو لالي لهولغائبلللشللهللم لاضاف لليليءلولاضاف لأيليءلهللالأ دادلبع الأ دادل
تألقا.
الشعرلداخلل للليء:لوللانسا لهول ل ظ لمالشاعرال،لوعن لالشاعرلا رفلتزدادله لال لي لا دادل
اس تع ادلال زيقي،للوبتع دلالواسط لالشعري لاليلتغتيلاس مرارلا اوة.
الصناع لعن لاىلدرج ل س تطي لهالأ ل
اح لراف:ليق للا ساس ي لالوىلللشاعرلول ن ليعو لامقابللايصا ل دل
لالرعش لالشعري ل.
يعي لخل دل
ا لا قللامغناطي لللشاعرليزدادلمساح لم لالزم  ،لمالدا لأ لتكلالرار لالش يطاني لل لتزا لت فع لاىل
ال اب ل.
ماد لالشاعرل لتغرلمس مرللطامالأ لالن سليل لحر لمس مر،لولالشاعرلانسا للهول للل ظ ل شه ل
تغ لراللكي ياللع لاللحظ لاماضي .

1لأوكتافيولا :لالشعرلوهاي لالقر ،لترم لم و لع وا ،لدارلام لللثقاف لوالنر،لأبولظيل(المارا لالعربي لامتح )ط0ل،لي ، 044ىيل .ل
ل 2لرين لحبي:لنظرا للرين لحبي،لجةل(شعر)لالع د4لالس ن ل0ل،خريفل0ى04ل ،ل41ل .ل
3لعصا ل و :لخطرا لحو لالتجرب لالشعري ،لجةل(شعر)لالع دا ل،00،00الس ن لي،صيفىخريف ، 0414لى 00ي00ل .ل
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للللللللللا لالشعرلي هبلاىلأكرلم للا ساس ي لاللندابع لم لانطباعا لع لالعاملوم لان عال ،لتصورلالشاعرل
لالروي)،للكاليقو ل(رامبو)ل(( س ت لال رلصورال ،لبلل
ال(الصي دل
يطوفلليلي شفلالعاق لبنلالش ياءل له دل
اشارا لت شفلالعاق لاجهوةلوجعلهالم رك لو ا لمعىلهم لالصور  ،لا ليلأ لتغرقنال لاجهو ،لأ لتوس ل
حقللمعرفلنالجعلنالحسلمالللنلس تطي لأ لي رك لعقلنالالرمز،لولالشعرل اوة ل لطر لالبصر لالعللمي لاليلتبق ل
خار لالعامللليليغو ل لأعا لالعاملوي شفلظلم لالشعورلأعا لالوح لال وني له لالراد لاميتافزيقي لللشعراءل
ا قيقينليل اهالاراد لال اس لا قيقين)) .1ل
للللللللللولا لأ لالشعرلا ي ليتطلبلاراد لواعي ((فانتا لا ا لعن ل(كروتش ي )kreuotchihليتطلبلاراد ل
واعي لللتسمحللبع لا وسلولالصورلأ لتلضي ،لوم لله لالراد لجبلأ لت و لقادر لع لالعملل رع لكر ل
وللولا لملهالغزيرا لكا لأهالكثر ل لف تطلبله ال لطويال لم لامعا لالنظرلوه ي لالتصوري ؛لأليلال لنتعرف لع ل
للالتصورا لالرومانس ي لامهم لعن ،لويأللفلب لاىلجا لالعمللولالراد لولامعرف ،لوه الالنشاطلاللراديلا ا ل
بعملي لالتجس ي لال ي لليس لاللحصيةلامعارفلاموظ ل لخ م لالنشاطلالعميلاموج لحولانلتا لحوافزلاس تعاد ل
جالي لما،لوهوليءل تلفلع لا سل ات ل))،2لوه ليلفلس لالشعرلاليليبح لعهالالشاعرلا ي لاذيل
يغمرلاموجودا لاملبعر لولالظام ،لوأن لشعرلفري ل لعاق لم لاجم ،ل لوم لم لفا ل((قراء لالشعرلا ي ،لت ل
لكون لالتعبرلع لالواق لولاللحا لامتج ر لميقال ل لامايلأكرلماليلم ج ر ل لالهن س لالثقافي لللثورينلول
السجو ،لام امي لللطواوين ،لفالشعرليامسل لأح لطرفي لا لال هراي لللرؤي لاديني ،لوله الا ليتناو لبنل
الثوري لولالرجعي )) .3ل
للللللللللوا ا لان لرساةلالشاعرليلال شفلفهولس يحاف لعلها لالتجردل((مالدا لمسجوال ل لقلع لأغراض ل
س تعب لالائنا لولاللش ياءل س تحيللعلي لفهمها لمالدا لمليئال لاذا لفسيبق لفارغال لم لالل ،لاللأن لحنليلقيل ل
وح لشعور لالساملنظر لبريئ لع لاللش ياءلللها،لفانل د لي تشفللهالمعىلج ي لولأ آلنئ ليأيلال و لل لليليمرأ ل ل
ه ال(لالشعورلامن ح) ،لوي تسبلأيضا للليءل(لقمت لاليصالي ل)لوحظ لال و لبوح ها ،لح لم لج ي ل ل
الو م لالق م ل لال ردوسلالضائ لولالشعرلاموجودلاني ،لوع لالشاعرلأل ليلريلنالالطري ،لفا لأ لالشاعرلهولاذيل
يبيلعاملم لعامنالمنوطلحريتنا))،4له الم ننالالقو لال لالشعري لالنساني ليلشعري لتلزي لمراتبلموهال لعامل
مزح لو لالتقني لاليلتستبع لالنسا لوالتوترلالس يا لاذيل س تحق لوالقل لال لس يلاذيللليضع ل لحاةلاليألسل
له الالعاملخترلال رلالنساي ،لو لأ لج لمعىلالنسا لاليو لهولقبلللليءلأل لليعي لللشعرلمان ل ل
ا ضار  .ل
1لرين لحبي:لنظرا للرين لحبي،ل ل40ل .ل
2لصريلحاف :لأف لا طا لالنق ي،لدارلرقيا لللنرلوالتو ي ،لالقاهر ،لطل0ل،ل0441ل ل ،ل41ل .ل
3لأوكتافيولا :لالشعرلوهاي لالقر ،ل ل000ل .ل
4لرين لحبي:لنظرا للرين لحبي،ل ل40ل .ل
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10ىالشعري لا يث لوا ساس ي لاميتافزيقي  .ل
للللللللجاو لالتجار لالشعري ل لجة ل(شعر) لمعىلالشعرلاذيلاعترل لم هوم لالعا ل لفعللاب اعي،لمؤك لم ل
كلحضورلالشاعرل ا لفاعةلمز  ،لويله الالتجاو لولالتأكلي ل لجعل لالشاعرلالعريللين ف لان فاعال لحاسال لحول

تأسيسلشعلري لح يث لولاقام لعاق لج ي لبنلالشعرلولالعمل؛للأيلأهدلالحاول لأ لتلص لالشعرلاميتافزيقيالال لس ي ل
ولاخراج لم ل كلالتقوق للولانغا ل ل اتي ل((فاميتافزيلقي ل لامنظورلالتجرييلامنطقي لليس لا الفلس لالل
الم،لال لس لمعىلا لم عو لللتتوقفلع لالتظاهرلبأهالنوعلم لالعمل،لل لالعملمالي و لجريبياللأولصورال؛(لأيل
راضيال لأو لمنطقيال ل)،لوللمالع ال كلفهول ائف،لا يارلالوحي لاذيليبق للل لس لبع لنب ها لللميتافزيقي لهولأ ل
تتحو لاىلنشاطلمل نلىعلميل،لنشاطل س ه فلاس تقصاءلروطلامعرفلي لالعلمي ل،لوحليللام هوما لاليلتؤديللدورالل
أساس يال ل لسرور لانتا لامعرف ل،لا لم لالواحلأ ل اوةلالتجرييلامنطقيلانقا لال لس لم لاميتافزيقي لهول لأ ل
اوة لانقا ها لم لالشعر؛ لأي لم لأ لتبق لالشعر لجرد لاس تجاا لان عالي لللواق ل)) ،1له ا لتب و لعاق لالشعرل
اميتافزيقا،لعاق لق م ل ائب ل لال لس لوعلوهالاليلاس تطاع لأ لتت ل لم لميتافزيقالامعرف لالواهي لامع لر لع للل
مالهولواقعي ،لوبع له الالزم لالتصق لاميتافزيقا لالشعر للتعطي لللشعرلالايلا يلللي ل لاب اعال لمعرال لع لا يا ل
ونشاطهالالنساي .ل
لللللللللو لأمالع لام هو لاميتافزيقيلاذيلاعم ت لجةل(شعر)ليقو ل(م يلصا ل)ل لمقا لكتب لم لع دهالالثايل
عرلبعنوا ل"الشعرلبنلا ر لولالداء"لليقو ((:أ لالشعرل لتعري لال لس لالرمل،لالنح للل سمحل(امالص )ل
لتعريفلواح لمهالاللع لحسا لجوانبلهام لم ل(ا مو )لغرلمشموةل لح ودلالتعريف )...(،لا لللموجودل
يتألفلكون لم لم هومنلممزي لها:ل(اماهي )لول(الوجود)ل–وتش لر ل له لاموجودا لاذهني لولاموجودا لامتحقق ل
خار لاذه لولالشعرلكيلموجودلكون لماهي لووجود)) ،2لخل له لالتساؤل لع لماهي لالشعرل،وماهي لوجود لل
خل للنالعاق لوجودي لبنل(اماهي ) لو(الوجود) ،لوه الم ننالالقو ل((أ لا مزل لالتعريفلبنلاماد لولالصور ل ل
اميلتافزيقاMétaphysique:ل،ب ألاس ت ا لله المصطلحل لالقر لالو لقبللاميادللاشار لاىلجزءلم لترا لأرسطولال لس ي،لفق لدعاللاىل
ه الا زءلالها لم لم هب لال لس ي(ال لس لالوى)،ويلاليلت رسلامباد لالع للللمالهولموجودلواليلللتبلغهالا واسلولل س توعهالالللالعقلل
امتأمل،لا لمصطلحل(اميتافزيقا)،بن سلمعىلمصطلحلانطولوجيا(مبح لالوجود)عن ل(ديار )،و(لبينز)لو(س بينو ا)،وغرملم لفاس لالقر ل
ويقالالعلو لالطبيعي لوالنساني لوحطم له لالرابط ل لالقر لالثام لعر،ل
الساب لعر،لا لمصطلحل(اميتافزيقال)للليزا لمرتبطالارتباطالل ل
وا (هيغل)أو لم لأس تعملله الامصطلحلمعنا لالاج يلول ن لملي ر للوملير ،لوه المالفعهل(ماركس)،و(اجلز)،ال ا لمالمعطيا لالعمل ل
والنق لاجاعيللوبرهنالع لالفاسلالعلميلللت رلاميتافزيقيلووضعالمقابهلمه لا لامادي،ل لوأصبحلمعنا ل(العا لبع لعملالطبيع )أول(عملمال
وراءلالطبيع لأولالش ياء)،لاسزاد ليرج لاىلموسوع ل(اماركس ي )،م اهملومصطلحا لع لاموق ل
الل رويhttpllwww.marxsts.orglarabiclinbex .htm ،لل ل
 1لعاد لضاهرل:الشعرلوالوجود0 ،ى ل
2لم يلصا :لالشعرلبنلا ر ل لوالداء،لجةل(شعر)،الع دل00لالس ن 1لربي ل ، 0410ى .4ل
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الوجودلوهولمليزلميتافزيقيللق لوج لاهاماللد لالشعراء،لفراح لوالمزو ل لموضوعا لخلقهمىاب اعهملم هومنلهال–
الشلل(الصور )لولامضمو ل(اماد ل)،وملتع له لا اوةل ا لاللص لو لاميتافزيقي لقم لتطبيقي لبل لو له الا لان ل
ق لأعط لأيلقم ل لالتطبي ل)) ،1كلأ لأيلتصنيفلأولأيلتقننلملت لج ور ل لاميتافزيقياليأخ لبأساليهالوبيسرل
م اهمهالم حايالل له لاس تعار للع لأل اظهالولمصطلحاهالحويراللوتب يالللللم لأ ليعطيلقم لتطبيقي لاجابي ،للل
لال لولل لأيلجانبلم لجوانبلا يا ،ل كلأل لا يا لكالحياهالبعي لللالبع لع ل(اميتافزيقيا)ل شكهالال لس يل
امستنط لولالصو لالامنطقيل((لوا لطبيع لالشعرلاذيلهو لنبؤ لورؤي لوخل للليقبللأيلعاملمطل لهاي ،لولل
ينحرلفي لبللي جر لويتخطا ،لفالشعرلهوله الالبح لاذيللهاي لهلالبح لاذيليظللحثاللذا للليق رلالشعرلأ ل
يت حلويزدهرلالل لمنا لال رب لالامة،لحي لالنسا لمص رلالقمللللآله لوللالطبيع لحي لالنسا لهولالكيلع ل
الطا لولا قيق ل)) .2ل
للللللللللولم لم لفا له الاعتقادلهولمالجبلأ ليعي لالشاعرلا ي لقبللأ لهملالب اع،لمعرف لالصللولال صلل
خي لالعاقا لالب اعي لبعضهالالبع  ،لوع لالشاعرلا ي لحقال لأ ((ل ليتخط لفق لالشا لالشعري لالتقلي ي ل
ومضاميهال،لواماليتخط لأيضا لام هو لالتقلي يل ات لللشعرلم لوه لاللندظرلا يث لجردلشعورلأو لأحاسيسلأولجردل
صناع  ،لبللأصبحلخلقا ل لوأصلبحلالشعرلهولالنسا ل ات ل لاستباق لالعاملالراه لوتوق لالعاملامقبل،لالن ل(خر لللعاد )ل
كاليعرل(اب لعري) ل؛أيلتغيرللنظا لالش ياءلونظا لعاقهال لوتغيرلاللندظرلاىلالعام ،لوم لغرلالطبيعيلا لأ لخض ل
الشاعرللقانو لم رو لعلي  ،لان لخض لفق لمواق لوطاق  ،لفهولمب علللقانو لأو لنظا لشعريل)) ،3ل لوه الالما ل
لللمهم لكر  ،لي و لالشاعرل لمرتب لالنبوء  ،لاليلتس تجيلالتغيرلولالتح لويللع لطري لخر لالعاد ،لفهو ل((اذيل
يتيحلهلتغيرلالعام،لفا الا لمس تحيالللأ لي بلالشاعرلشي اللج ي اللا لمليتغرلم لاداخللويعي لجرب لج ي لتؤديل
أمي له الالتغيرلتزدادل لتغيرلعاقات لم لالعاملو لتغيرلالعامل ات  ،ل لوأل لم لمأ آ لالشاعرلالعريلامعارلألن لج ل
ن س لدامال ل ارال لجينال لداخللا يا لاليومي لبلقمهالوقافهالامميت لامبت ة لوداخللامظاهرلاليليلح ودلوجبلدو ل
ا يا لا لقد ،لولرمالألفلبع لالشعراءله لامظاهرللعهلمالوراءهالوح هالالعاملالوحي لامم لحي لأن لخن لأيلغلليا ل
داخيل لأعاق لمعلتراللأ دلا لعبثالللوير لأ لحيال لجولمنسح لأخر ليقيلع لألخ لخصائص لالنساني ل)) .4ل
رطلمس ب للولو لعاملا ا ،ل
للللللللله الي ر لع لالشاعرلا ي لأ ليؤم لبرؤي لتغيرلالعاملاليلافرض لكل ل
يتج لحضورهال لتأكي لا رك لع لأ لعاملالشعرلا ي ل((هولغرلالعاملامتواض لعلي ))5لوم لم  ،لفا لانبعا ل
الشعري ليتود ل((م لرف لالوضاع لالوجودي  ،لوم لرف لامعطيا لمبار لللوجود لم لأجل لمعطيا لأكر لمقالل
1لم يلصا  ، ، :ي4ل .ل
2لأدونيسل:الشعرلالعريلومشك لالتج ي ،لجةل(شعر)لالع د00لالس ن 1ل،صيف0410ل 44 ،ل .ل
3لأدونيسل:الشعرلالعريلومشك لالتج ي ،ل لي .4ل
4لأدونيس:للالشعرلالعريلومشك لالتج ي ،ل ل،44ي .4ل
5لأدونيسل :اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)لالع د،00الس ن ل0لحزيرا 0404ل 0 ،يل .ل
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وام اداللومولل))،1لوتتغرلاللندظر لاىلالعاملبرف لامعطيا لامبار لللوجودلولالبح لع لمعطيا لأخر لهولالطر ل
(ال لرؤيوي)لاذيلأراد ل(شعر)لب ل((ادراالج ي الللعاق لالنسا لالعام))،2لادراالليص رلع لحساس ي لميتافزيقي ليل
ا اصي ل((لالرئيس ي ل لالنتا لالشعريلا ي ))،3لوأ لاميتافزيقيالع لامس تو لال لس يل دل
اجه لحولال شفلع ل
اطني لالتجلرب لالنساني  ،لفا لالرؤا لوم لال لوه ل اها لأ دلد له ا لادور لع لامس تو لالشعري لم لهنا لالتصق ل
اميتافزيقيالالشعر،لكالالتصق ل((محاول للس تغوارلالتجرب لالنساني لالباطني لم لخا لالتجرب لالشعري ل)) .4ل
للللللللو له الان ل لاددلعو للتخطيلالثبا ل لالرا لالشعريلل لهم لالشعرلا ي ل ليلأ ليصرل((نبعال لم ل
الرار لولال و لأ ليصرلقو لعربي لخاق لتبع لبرؤاهالاىلا زءلالغام لم لحياتنالولمصرا،لوتضيئ لوتعين لليصرل
ال عللاذيلنب علب لوجودالولنعي لاب اع لاس مرار،لان لهم لالشعرلالعريل لالق ملأ لياح لالعاملفيجر ل لويص ،ل
أمالدور ل لالوق لا ارلفهولأ ليلعلي لالنظرلأصالل له الالعاملأ ليب ه،ل لوأ لخل لوليرادلوج دلالشعرلالعريلال آ ل
مغامر ل لال شفلولامعرف لووعيلشامللللحضورلالنساي)) .5ل
للللللللللولله ال لسع لالشعرلا ي لاى لأ ليبيلحيا لج ي لقام ل لأفارهالامعرفي لع لال لس لو لالتغيرل لول
اللتدحويللولاخ افلوع لقبو للللمالهولموجودلجلس لسابقال،لوم لم لفا لالعاق لا ي لاليلسع لحرك لجةل
(شعر)اىلتلأسليلسهالبنلالشاعرلولالعامليلفلس لالت رىالتعبرلع لا يا ،لبوص هالعاق لجس لا ا لالرؤاىا ا ل
الاعادي لتس م لمرجعيهالم لحساس ي لميتافزيقي لأنطولوجي لتب ألسعيلاذا لحولحقي لماهيهال لس يا لم لاللتدوترل
لالظواهرل
ولامعاا ،ليود لادراكهالمعىلالوجودلحولهالحي لللتنويل لواقعهالا سوسلوجوداللحقيقيال،لوامالسلسةلم دل
فهالعب لا يا لف ر لأ لخاصهال لعاملأآخرلتر لفهالما اللوعامياللحلال،لحاو لبلوغ ىادراك ىتلمس ،لل لالوجودل ل
ه لا يا لحليللحولعامن:ل((العاملاذيليراء لم لخا لالواق لمالحيللب لم ل سوسا لوم ناقضا ل لالعاملالآخرل
اذيل شللوح ليتأك لفهالم لخا لالوجودلمالحتويلم لمرئيا لولغرلمرئيا ،ل سوسا لولمعلنوا ل))،6لذكل
ذكلا لع لالشاعر ل لأ ليتق له لالعاق لويعها لوليت اعللمعها ،لحىلتتبن له لمعاملىكي ي ىس بللبناءلشعر لج ي ل
لالرؤالاميتافزيقي لللحيا .لل
س تطي لم لخاهلأ لح دلدلا يا لولال ر،لولي و لدليلنال له دل
ل
ل
1لمصط لخر:لحري لالشعرل لأ لي و ،لجةل(شعر)لالع دل04للالس ن يل،ش تاءلربي ل0414ل ،ل ل40ل .ل
2لرو لغريب:لامضمو لوح للليصن لف لالشعر،لجة(شعر)لالع د44الس ن ،00صيف1ى ، 04ي1لد ل
3لجةل(شعر)لالع د01لالس ن 4لخريف001 ، 0411لل .ل
4لمصط لخر:ل ،ل ،ل 40ل .ل
5لأدونيسل:الشعرلالعريلومشك لالتج ي 44 ،ل .ل
6لرين لحبي:لالشعرل لمعرك لالوجود،لجةل(شعر)لالع د0الس ن ل0ش تاءلى040ل ،ل40ل .ل
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10ىج ي لمناب لا ل لالشعري :ل
للللللللللللللق لخلق لالتطورا لاليلشه هالم هو لالشعرلوعاقات لامتع د لحول ل لادرا لمناب لخلق  ،ل كلأ ل
حركي لالب اعلالشعريلتسرلوف لدور لالزما ىلا يا  ،لم لهنالا لالب اعلالشعريل((قري لا يا لوهول ل ساطت ل
السا ج لحو لالوىلاس تجاب لمناس ب لموقفلج ي لولا يا لللت فلع لالتغيرىالتب يل،لوم لمللليتوقفلس يلل
است ار لردلال عللالب اعي،ل لوهالي لم لشأ لامعوقا لاليلتقفل لوج لتيارلالب اعلفا لف ر ل دلالرغب ل لالب اعلأول
قص لالب اع لم ليغب لالكي لع لأف لنظر لالثقاف لا يث ل) ) ، 1لفلق لا لالشعر لدام لالبح لع لمنب لج ي ل
لسايرىيواكبلج ي لفلس لا يا ل،ذكلكاليب ولأ ل((للللم هبلشعريلفلس لهت يلهالالشاعر،لونستشلهالم ل
سهالالسلفلولاعتنا لمبادهملاليلتوجبلع لالشدلاعرلولالديبل
خا لأآالر  ،للق لان لال لس لالاس ي ي ل ل لتق
دل
لاليلكرسهالالجيا  ،لأمال
دل
أ ليلز لح ودلالعقاني لفراعيلالوضو لولاعت ا لولانضباط ،لويعا لاموضوعا لالشائع
الرومانطقيو لف ن روالالعقللوأعلنوالبلسا ل(هوغو)ل لفرنسالكالبلسا لالرومانطقين لالما لوانكز ،لأ لالشعرلهول
لالصوفي لاذي لأعلن لوا لش لهم ل لالعقل،ل
تعطيل لال ر لوأن لا اء لالعقل لا م لا اء لالوعي ،ل لوموق هم له ا لشبي لموقف دل
ورخوالبعجز لع لاللها ل)) .2ل
للللللللله ا ل لفا لالشاعر لا ي لم لج ل ك لالشاعر ل و لالزع لالاس ي ي لالقام لع لامبار لو لالوضو ل ل
الشعري ،لامالأصبحلرومانطيقياللوصوفيالليتن رلللعقللويعل لمرد لع لالقاع لالشعري لالق م ،لا لير لأ لالشعرلهولحاةل
م لالاوعيلولالشعورل س تحرهالامب علا ملأولالغ ةل ل م لقصرل س ت عيلالوعي،لوق لا لالرومانطقيو لالما ل
الصوفي لولمصطلحاهال( لن سلالعاملالواح  ،لال وني ل،الع دل
لأواخرلالقر لالثام لعر لم لم ل((أحيوالالعقي ل ل دل
الم )نش والالتوحي لبن لمملامثل ل(النسا  ،لالطبيع  ،له) ،لوق لس يطر لالعقي لالصوفي لبوح لالوجودلع ل
حل اءلالرومانطقين،ليقو ل(بورا)ل ل(Heritageof Symbolismeل)ل"ا رك لالرمزي ل لأساسهالحرك لصوفي لأن ر ل
العقل ،لواعم لالنشو لالصوفي لمص ر لاللها  ،لاس ه ف لبلناء لعام لج ي لواعتق لأ له ا لالعم لي ل لاط ل
النسا ل))،3ذكلم ننالالقو لأ لالشعرلا ي لتأثرلام رس دل
(الصوفي )ل لا ل لواللن دشو لالشعريتن ،ل لوتقو لالشعري ل
الصوفي لع لفلس ل(التأويل)لا لأ لدلةلالتأويلل)(ليلال شفلع لمعجز لال هملوليسلال شفلع لالتواصللالعجيبل
بنلاذوا ،لال هملهولامشارك ل لالقص لا عيلم له لأخر لتتطلبلالوه لاموضوعي ل لق لالتأويللأل لتوصفلبم ل
أآخرلعن لالوصفلق م ل(شايرماخر)،لل لمالح لعلي لم لاشرا لم لالرا لاذي لننميلالي لهولاذيلح دلأفارال
امتخيةلويقودلفهمنا ،لوعلي لفا له لا لق لليس لأب ال لم لطبيع لص لوري لحت  ،لفهييلليس لك كلاللم لوه لنظرل

1لعز لقري:لالب اعلال لس يلوروط ،لجة(فصو )،اج ل1الع د،4سبمر1ي04ل ،ل لي .0ل
2للرو لغريبل:الشعرلا ي لحرك ل وري ،لجةل(شعر)لالع دى0الس ن ،01ش تاءي .00 ، 041ل
3لرو لغريبل:امرج لن س ل  .00ل
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اتي  ،لوللم لوه لنظرلموضوعي ليق لدورهالالع سلداخلله الا قللاممت لبنلالن لوبنلم لي هم ل))1؛ لأيلأ ل
التأويللHerméneuteلي ر لالعملي لالشعري ل لم لجربهالللحيا ،لخاص لالشعرلا ي لحاو لأ ليبيلكتابلت لع ل
لالصوفي )،لفق ل((ا لرامبولصوفياللم وحشال،لوحلق ل
رؤي للي لشامةلللحيا ،لوه اللليتأىلهلاللم لم اها ل(ال لس دل
وصللبنلالرمزي لالغامض لولالرالي لامهوس ،لولبىل(بودلر)لنظرت ل لوح ل لا واسلوحلو لبعضهال للبع ،لع ل
عقي ت لبوح لال و لولانسجام لوع لالت رق لبنلأجزائ لوعر لع لشعر لبرؤ ل(أفاطوني ) لوتو لاىلعواملبعي ل
هملخياهلالساح،ل لم رقا لا يا لليشل لالرؤ لاليل
دل
الشعرلالصو لج لماال لرحبال ل
دل
خيالي ل))،2ولم لم لفا ل
تس تن للنالالقصي لالشعري ،لل لالزع لالصوفي لموج لدخل لالشعرلالعريللولق لظهرلفي لتأ رهالخا لالقر لامايل
لمطل له الالقر ؛لأيل لعه لوضو للاجا لالصو ل لفلس ل(أمرس ) لالمريي،لو(برغس ) لال نر ،لو له ال
الثايلدليللع لت اعللأكي لبنلال لس لولالد ،لخضوعلالد للتوجي لال لس  .3ل
للللللللول له لال ر لالراهن ىا هضوي ىالتح يثي ل هبلالشعرلا ي ليبح لع لماد لهل لال لس لالصوفي لولامنب ل
الرالي )مرجعي لأساس ي لهولخطيىانتقا لم لامريلاىل
الرايلولام ارلالسا للتجرب ل(رامبو)،لاليلجعللمهال( د ل
الامري ،لكالهولالشأ ل لالتجرب لالصوفي  ،ل((فامريلل لملتحملالامري ،لولامسموعلالامسموع ،لولا سوسل
الا سوس ،لوللش لأ لللمالم لالت رلب لملتحملبللمالم لالت رلب ،لوهولقو لينطلب لمامالع لنتا ل
(رامبو))،4له الفا لالشعرلحسبلغر لم ل(الرالين)لليسلطريق لللمعرف لامعىلالعادي،لبلليلمعرف لالرؤالومال
فو لالواق  ،لفه ا لا لشعر ل(رامبو)رؤاوا لقامال لع لالتأمل ل Réflexionلال لس ي لحاو لالتصا لمبار لبأبوا ل
الاوعي((،مشحواللالحاءا لال لس ي ،لدو لأ ليت لسفلوجعلله ف ،لوالتايلقو ليءل يلمغز لفلس يل د،ل
أن لق ليويلمالهول ولمغز لفلس يلح دلق ليويلمالهو لمغز لفلس يلولليقوهلالشعرلاذيليت لسفلكالرأينال
يعطينالال لس لع لامس تو لالو لم لالتأويل،لولال لس لع له الامس تو لم س لللشعر،لا لتادلتلغيلا اج لاىل
تأويللالشعرلع لامس تو لالثاي :لالشعرللليعودل له لا اةلجس ي ال للراد لالها  ،لمعىللأ آخرلأ ليلعم لالشاعرل
التعبرلع لف ر لأولموقفلفلس يل دلهولأ لخاطبلالقار لبقص لأ لينقللالي له لال ر لأوله الاموقفلمال
س يجعللاللغ لخاضع للله الالغر لالتوصييلا د،لهنالت ق للغ لالشاعرلقابليهاللقراءا لم ع د ل)).5ل ل
للللللللللله الم لأ لن همىنقرأ لالشعرلقراء لفلس ي لع لالرملم لأن لهو لن س لق لللي و لقراء لفلس ي لم عم ل
للعاملأولالقملأولالنسا  ،له الامعىلملتع لهم لالشعرلتق سلالتقلي لبللالتجرب لولا لالشاعرلالعظم له الامعى للل
يقبل لما لهو لاب لومس تقر ،لان لينطب لعلي لهو لوصف ل(نيتش ) لNietzscheلل ا  ،لحن لقا ل"ا ا لي رل
1لهانسلغيور لغادالمر:لفلس لالتأويل،لترم لم لشويلالزي ،لمنشورا لاخ اف:ط0ل0111،ل ل40 ،ل .ل
2لرو لغريب:لامرج لن س  .00 ،ل
3للينظرلرو لغريبل:امرج لن س ل 00 ،ل
4لأدونيس:لالصوفي لولالسورالي ،لدارلالساي،لطل0440،0ل ل .04 ،ل
5لعاد لضاهر:لالشعرلوالوجود،014 ،ي01ل .ل
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اللوحا لالق م ،لاذيلل ل سميلبعم لولاذيللليقا لينطب لب لالشاعرلا لال يلسوفلا ل ر لع لحولج ريل
)) ،1لذكلوج لالشاعرلا ي لن س ل لمطالبلبأ لي رلشعرالىلفلس يال لىلصوفيالىلراليال،لحىلم لم لصياغ ل
ا يا لالمل لوأ لالشاعر له الامعى لي رلشعرال لولا لا لبص لشاعرال لليسلمعينال لال رلاجرد،لا لص لال ر ل
الخر ليقو لع لأ ((لالتأويللكالوحنالسابقال لهولم لم وا لالعمللالشعري لبص لمال لشعرال،لوذكلفعن مالنقرأل
ال رل لالشعرلسواءلا لف رال لفلس يال لأولسو ل ك ،لفا لما لنق لرأل لفي لهوليءلمممللشعريت ،للن لم لم واهال
ا وهري  ،لولالت لسفلشعرال لع لوج لا صو لهولم لنتوق لتبييهال لأعا لمعظم لكبار لالشعراء))،2ه اليقفل
الشعرلا ي لع لجزئيا لالش ياءلبعي اللع لالعقللولامنط لويزملأن لع لحقيق ل لتعريفلا قيق ،ليقو ل(أدونيس)ل
((وي لخطألالعقللولامنط لالنس ب لللصوفي لولالرالي ل لكوهاليق ا لعن لجزئي لالش ياء،لوليزعا لأ لدهالجواالل
ع لكي ي لالش ياء ،لملأ لا وا لقوا لالعقللولامنط للهاليتناول لالوجودلبوص لمشك  ،للب لم لحلهال– لبيال
الصوفي لولالرالي لتنظرا لاىلالوجودلبوص لرال ،لولامسأةلالنس ب لهاليلاجا له الالر لغيا لا وا لهنا ل
دليللع لهاجسلالس يطر لع لالوجود؛لأليلان صا لع لا اةلالوىلحبلولا اةلالثاني لهمن ل)) .3ل
لللللللويعي له الأ لالشعرل لالوجودللليعرفلد لالصو لوالرايلالعقللوامنط ،لذكليلمسلالشاعرلا ي ل
امعرف لا ي لالصوفي لولالرالي لاللتا ل لتعرفا لبقبوهالال رلالامعقو  ،لولالدرا لالا سوسلولامعرف لالاموج لودل
 ،لوأ لالصوفي ل لاعادهالالرؤي لحصلللهالامعرف لاليلحصلللغرهالمعم يلالعقللولاملنط لالشاعرلالق م،لفالصوفي ل
تر ل((ال لرؤالخواطرلتردلع لالقلبلولأحوا لتص رل لالوم،لا المل س تغر لالنو لمي لاستشعار،لفيتوملالنسا ل
عن لاليقظ  ،لان لا لرؤي ل لا قيق ،لوامالا ل كلتصورال لو للأ لوهامال لتقرر ل لقلوهم ،لوحنل ا لعهملالحساسل
الظاهرلجرد لتكلاللوها لع لامعلوما لا سلولالرور  ،لفقوي لتكلا اةلعن لأحاها ،لفا الأستيق لضع ل
تكلالحوا لاليلتصورهالالضاف لاىل كلاحساس لامشاه ا لوحصو لالعلو لالروري ل))،4له الفا لالرؤال ل
الب اعلالشعري لمعرف لاراقي ل لمعز لع لالعقلليطلها لالشاعرلمىلصادف لاللهاما لالشعري لالوى ،ل((وملينقط ل
اجريلالصو ل لالشعرلا ي  ،لما لواح ل لشعر لشعراءلمعاري لأم ا ل(  .لأسلالليو ) T.s.Iluetل لاذيل
وعيل هن لحضارا لال لاماضي ،لوق لدرسلاللغ لالسنس ريت لفالدرسلاللغا ،لويملشع لر لع لتأمللوش لو لصوفين،ل
ونلمحلالتأ را لالصوفي ل لشعرل"اليلوار" ،لو"ماكسلجاكو "،لو ل"برلجا لجوف" ،لو ل"رين لشار" لو"بيرلامانويل،:ل
وغرملم ل ويلالت رلالنسايلبنلامعاري )) ،5لوتأثرال ل(ماد لالشعرلالغري) ،لطرح لجةل(شعر)لقضي ل(ماد ل
الشعر) لالعري لنقرلأ ل لالع دلالثال لم لمقا ( لماج ل ري)يبنلفي لطبيع لال رلوامعاي لوالصورلاليليركبلمهال
1لعاد لضاهر:ل ،ل ،ل ل014ل .ل
2لعاد لضاهر:ل ،ل ،ل ل .001ل
3لأدونيس:لالصوفي لوالرالي 01 ،ل .ل
4لأدونيس:ل ،ل ،ل ل .10ل
5لجةل(شعر)لالع دى0الس ن ،01ش تاءلي .00 ، 041ل
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الشعرلا ي  ،لوهولمالح دلطبيع لالعاق لبن لال لس لولالشعرل،لما لدف لببعضهملاىلالقو ل((ا لال لس لولالشعرل
يءلواح ل–فلا اليصلحلأساسال ل للامشك لاليلتعا هالووج لالش ب له ا ،للا لال لس لالشعرلتعر ل ي لأشا ل
الوجودلومراتب لدو لاس تثلناءلول لفعللال لس لالنظرلم له الالوجودلنظرالج ي ال،لبيالفعللالشعرليءلغرلالنظرل
مالعسا لي و ؟))،1لوم لم لم لالقو لا لالشاعرل لقراءت لللوجود((لق ليقا لأ له الال عللهولا ل لولالب اع،لول
ل للنالأ لنتساء لهنا ،لأيلر لم لالوجودلخل لالشاعرل؟لأفالي خللالعاملاذي لنعي لفي  ،لويعي لالشاعرلول
ال نا لفي لأيضال ل لع ادلالوجودلا لو ؟لمالترهاليضي ا لالي ؟ ،لولا وا لعن الأ له الالعاملاذي لنعي لفي لولا ل
ا لي خلل لع ادلالوجودلا لو لم لوج لما،لفهولوجودلملتستن لمي لوجودلا ل لفي لحي لمليبق لفي للل ل لول
الب اعلمتس ،لبللهول لطورلالص لرور لولالتامللأب ال .ل
لللللللللللولهول لأتيح للل نا لأ ل سامل لفعللا ل لامتواصل لاذيليصر لالعاملم لجرائ لموجود لال عللدومال لوهول
ي علل كلمىلأس تطاعلأ لين لم لخا لعاملامرئيا لامائللبنلي ي لاى لعاملالغيبلاذي لي صحلع له الالعامل
الفصاحاللويرمزلالي لرمزاللا اليم لعن هالم لاظهارلمالا لخافياللم لنوايلالوجودلا صبلاذيليعمرلب ل كلالعام،لولل
ي صحلعن لعامنالاللبق رلمال لولولا لقص الادق ل لالتعبر،لولالواجبلأ لنقو لأ لالشاعرلللخل لشي اللبللين لالي ل
ببصرت لا اد لاىلمالخئ لهلامرئيا لوراهالم لمعايلوأشا  ،لفيقلنلصهالوي شفلالنقا لا س لعهال–وب كلي حل
عيوننالاىلمال لاللش ياءلامرئي لم لروع لوف ن لومعى،لق لن و لغافلن لعها للضعفل لأبصارالوقصورل لادراكنال
وه الي و لالشعورلاللصيللرال لم لالرؤي لالثاقب  ،لوا الشئ لرال لم لالرؤال))،2لوه الألم لللشعرلا ي ل
أ ل س تنب لمناب لا قيق لاليليبح لعهالقبللا ل لولالب اعلليصن لبع له الالتأويللولا نو لالصو ى لالتأوييلشعرالل
يزعلالقناعلع لا قيق لوي خللالغبط ل لالن وس .ل
للللللللوه الهولالشعرلاذيليعترلحيهال((لعو لع لالوجودلا ،لفا الأصبحلأ لأقسا لالوجودل ا :ليلالطبيع لول
النسا لوله،لوجبلأ لت و لمواضلي لالشعرلال ر ل ا ليل:ل((مالي ورلمهاللع ل(الطبيع )"وفي لي خللجانبل
لالشعورلالرومانلتيي) ،لومالي ورلع ل(النسا ) لولأفراح لومأآس ي  ،لومالي ورلع ل(ه) لوصلت لبل لم ل
دل
كبرلم
الطبيع لولالنسا (،لوفي لي خللجانبلكبرلم لالشعرلالصو لولال لس يلخاص ،لولأبنلم له الالت سرلال لأبل لال ل
حط لمالا لي ورلع لالطبيع لالصاءلم لحي ليلالطبيع ،لاللم ل
وأروع لمالا لي ورلع لقضاالالنسا لوله،لوأ دل
حي لصلهالالنسا لوله،لفالطبيع لللتصبحلموضوعالل ل
فنيالأولشعراللأصياللاللامق ارلمالين لالنسا لفهالشي الم ل
روح  ،لوس ب لعلها لمعىلانسانيال)) ،3ل له الت لماد لىموضوعل(القصي ل) لا يث لامطالب لبتوجي لالنساني لواعتبارل
مناب لالشعرل م لالنساني لوعاقهالا يا لامعاش ي لوهولمالتسع لجةل(شعر)لتوكي لللشاعرلالعريلا ي لام هو ل
1لماج ل ري:لماد لالشعر،لجةل(شعر)،الع دل،0الس ن ،0صيفى ، 040ل1ي .ل
2لماج ل ري:ل ،ل ،ل ل1يل،ىيل .ل
3لماج ل ري:لماد لالشعر،ل يي ل
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اميتافزيقي لللشعري لبأهال((جرب لخصي ل سرهالالشاعرلوي جرها ل لح وسلو لرؤ لوصورلوبرو  ،لحي لتتحو
الفار لولتنصهر لوتتضحلك لم لالبناءلاذايلملحمت لجنبال لاى لجنب لم لش تا لالعنارلالخر  ،لم لان عال
وعواطفلورؤ ل لوغرهالم ل دلرا لا هرلال لس ي ،لوه الفال لالشاعرلاميتافزيقي للليعىلالفار لأالان لاللم
حي لانعاسهال لن س لو ل ظت لالتارخي لوا ضاري ،لفالشعرلاميتافزيقيلاستبطا لوتطل لوه لللقب لع لالعاملدو
بنيا لأولف رلمنطقي؛لأيلدو لحللأولجز لأولح ي للوخار لللنس لأولنظا )) .1ل

ل
ل
ل
ل

للللللللللوله الم لالقو لال لجةل(شعر)لق لأفاد لبوعيلنظريلاجايلم لمي لاجاها لالشعري لاليلنشأ ل ل
ل(السورالي )،فالشعر ل لالتحاليل لالخر لأصبح ليتجاو لاجاها ل
أوروا لمن لا ر لالعامي لالثاني لو لطليعها دل
(ام رس ي )ميعها لم لأي لنوعلان  ،لوتأسيسال لع له الم لز لاجةلبن لنوعنلم لالتجار لالشعري  ،لأولها :لينجحلفي ل
الشاعرلانطاقاللم لخصوصي لاذا لحوللي لالتجرب لالنساني ،لوالثاني :للليتع لفهالالشاعرلح ودلجربت لالشخصي ل
وبطبيع لا ا لس ي و لا لود لوا مز لللتجرب لالوى ،لفالشعر لا ي لحسب ل(أسع لر و )ل ليتوقف لعن لح ودل
التجار لا اص لبللعلي لأ لموض له لالتجار لويصع هالاىلح ل((مالفو لخصوصي لالزما لو لاما ل اطلبلا لهال
ج را ل اتي لاىلأآفا لانساني لأملوأمللمثلل وا لالآخري لكالمثلل ات  ،لوعلي لأ لير للقائ لالملولالمل لم ل
خا لالخ لواذاي)) .2ل
للللللللوأ لالشعر لا ي لهو لنتا لحرك لحرري لقام لها لام ارس لالسابق ((لتحرير لالسلو لم لقيود لالباغ ل
والعرو لوالاق لومولالتعبر،لفهوليلصي لالنري ،ليقبللعبار لالشعبلوليثورلع لقواع لاللغ لوامعجم،ليق لامضمو ل
ع لالشل لوير لأ لهم لالشاعرلكالير ل(هوغو)،م لقبللأ لي و ل عال لروحيال لبطال لم صوفال ل المباد لانساني ل
شامة،لللاح لأشا لأولصاقللأل ا ،لم لالعملبأ ل(هوغو) ملمهللح لالشا لوصقللالل ا ))،3ولهولمالجعلل
م للحرك لالشعرلا ي للحرك لتباد لواق باس.ل ل
ل
ل
ل
ل

1لجةل(شعر)الع د،04الس ن ل،0صيف0411ل 000 ،ل .ل
2لأسع لر و :لاللحملوالس نابلللن يرلالعظم ،لجةل(شعر)لالع دل1الس ن ،0ربي ي040ل 000 ،ل .ل
3لجةل(شعر)الع دى0لالس ن 01لش تاءي، 041ل  .04ل
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خامسا:لجةل(شعر)لودرسل(امثاق لAcculturationل) .ل ل
10ى(شعر)لوعاقاهالالتثاق ي ل :ل
للللللللليتجس ل(الثقاف) Déhiscenceلالشعري ل لجة ل(شعر)،م لخا لمروعها لالتنظري لاذي لتسع لم ل
خاه لجعللالشعري لفسح لحر لللت ر لولالتعبرلوفرص لللتباد لالشعريل لأف ل لعامي لالشعر ،لعالمي لالثقاف لالقام ل
ع لالتايل لوالتلقيل،لويلك كلدع لو للتحو ل قا لم ل قاف ل اتي لاىل قاف لاجاعي لىعامي  ،لف يله الامس تو ل
سع ل(شعر)لاىلأ لت و ل((ملتق لحرالل تلفلوجو لالنشاطلالشعريلالعريلخاص لولالعاميلعام لواف لمطةلع ل
خرلمال لحضار لالنسا ل)) ،1لوه لدعو لاىلحقي لامشارك لال عاةلم لالشعرلامعارل لالعام ،لحي لتعترله ل
اسراتيجي لمنطلقال لواعيال لالرورا لالب اعي لا ي  ،لذكلمل (شعر)ل لب ااهالع ((توطي لصا لالشعرل
العريلامعارلالوساطلالشعري ل لالعام ،لولتحلقي ل ك لحاو لاجةلأ لتعم للهالمراسلنل ل تلفلالحاء لورهال
أهال لوفق لحىلال آ لاىلاعادل(جرلابراهملجرا)ل لبغ ادل،ول(ابراهملش رله)ل لالقاهر لو(مرلاون )ل لالولا ل
امتح لوكن الو(مرلاون )لهولأب لالشاعرلالمرييلال برل"عزرلاون "))،2ل لوهم لهؤلءلت ل لتق لأخبارلالشعرل
ولالشعراءل لب اهملومراسةلاجةلا ي لاذيليظهرل ساحهملالدبي لولالشعري لخاص لوتلضليفلاجةلاىلمروعهال
((نرلالقصائ لبلغ لأجنبي لخاص لترمهالالعربي ل ليعز لتأدي لالرساةلاليلأخ هالاجةلع لعاتقها ،ل كلأ لم لله ال
العملل ساع لع لاخرا لالشعر لالعري ،لوالتايلا يا لالعربي لم لعزها لاىلمي ا لالت اعللولالتباد لم لالعاملفلل
اكت ائي لوانعزالي ل لخصوصال ل لالعرلا ارلتؤديلاىلمودلمو  ،لولاجةلك ك،لترحبلبنرلأي لنتا للشعريل
ل قفل،يثقفل ،ق ال ،قف:لالشخ لصارلحا قا،لفطنال،اقفل،يثاقف،لم اق ،لالشخ لجاد لالسا ل،ولعب ل:اظهارالللمهار لوا ،لم اق :ل
مص رلاقف،لم قدف،لم لم ق ا :لامتعملامتوس ل لالثقاف ،لللاسزاد لم لالرجوعلاىل(جاع لم لكبارلاللغوين،لامعجملالعريلالسا ،للروس،ل
امنظم لالعربي لللربي لوالثقاف لوالعلو (،لروس)طل0110ل ،ل004ل ل000ل.م اقفل:مبار ل،مناجز،لم اق :لمبار لىمناجز ىنلزا (،يوسفلم لرضا)ل
معجملالعربي لالاس ي ي لوامعار ،لم ب للبنا ،لارو ،لطل0لل0110،ل ،ل ل0400ل .قاف ل(Cultureل)يلماليتصفلب لالرجللا ا لامتعمل
م ل و لوحس لانتقاد،لوحملحيح،لأوليلالربي لاليلأد لاىلاكتساب له لالص ا :لقا ل(روس تا )"D .Roustanالعملرطلروريل ل
افيا،لاماليطل لل لالثقاف لع لامزاالالعقلي ،لحىلاليلاكسبنالأ دلاهاللالعام،لحىلجعللأحامنالصادق لوعواط نال
الثقاف ل،ول ن لليسلرطالل ل
ه ب (ميللصليبا،لامعجملال لس ي،ل ل0ل،الرك لالعامي للل ا ،برو ،لبنا ،ط0444ل ،يى0ل).لل(الث دقاف)ول(امثاق )و(الث دقاف )و(التدثاقف):ل
مصطلحا لىم اهمل،تطر لال يلسوفل(م لشويلاللزي )ل لكتاب ل"الثقافل لال من لالعجاف"،لاىلم هو لامثاق لولالتدثاقفلوالث دقافل،م لأن للمل
خ له لام اهملمعىلاب ،للش تغا لامصطلحا ل لجال لع ،لاللأ لام هو لالعا لله لام اهمل(تعيلان ا لع لالآخر)،يقو لفهالك كل
(الثقاف ):ليعيلصارلح قا،لفطنا،لو ل(لسا لالعر )" قفلاليءلوهولرع لالتعم"ىلا زءل1ل ل(،440الثقاف)تعيلالقو لاذاتي ،لا يوي ،لأول
الغر ل لتسوي لالطباع(شويلالزي ) ل4ى ل0ي(،امثاق ):يلماليملفي لامز لبنلالتجار لالبري ،لاليلتعلمهالالنسا لولاق ها،لحىليملتاحلبنل
الفارلوا را (شويلالزي ) 0يل(:الثقاف)ليرت زلع لحليفلهولالثقاف ،لمرتبطالهاللغوا؛للأي:لعضوالواجرائيالووظي يالتبق لا اج لفق ل ل
اش تغا لعلي لبللالطاق لالنظري لوال ري لامم ن ،لوهيئ لاجا للي لادا لوادليل(،الثقاف):لاذايلهولاذيليتيحلل ا لأ لتغادرلمنغل لالهوي ل
حولمن حلالثقاف للعتبارلالثقاف ليلمس تقبللالنسا لبع لمالخ هلالهوسلالس يا لوادييلوالهو لالي يولو .ىلاطاعلينظرل:م لشويل
الزي (،الثقافل لال من لالعجاف)منشورا لاخ افل،ا زائرلالعام ،لطل0104،0ل ،الص حا 0،ى 4ىل.لل ل
1لجةل(شعر)لالع د00لالس ن ،0خريف0404ل  0 ،ل
2لجة(شعر)لالع د0لالس ن ،0ربي لى ، 040ل 010ل
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وضع لشعراءلعر لبلغ لأجنبي ،لفق لنر لاجةل لع دهالالثايلقصي ل(لصا لس تتي )،ل لوج هالتلنرل لع دللأ آخرل
قصي لبلغ لاجلزي ل( رالابراهملجرا) لوحاو لاجةلهودهالتوطي لالصا لالوساطلالشعري ل لالعامل،لويلتأملل
أ لللميلوق لطويللحىلي و لصوهالق لم ل لسائرلأحاءلالعامل))،1لومثلله الالعملللتت اقفلاجةلم لالوساطل
الشعري لالعامي لوهولالثقافلاذيلان لالثقاف لالعربي لا يث ل لحاج لالي  ،للتتاحلالتجار لا ي لع لمس تو ل
الشعرلولالشاعري  .ل
لللللللللولأ لاجةل لدورهالالرادي لللشعر لالعريل((ليبق لعلهالأ لحق لالملني لامصاحب ل لذك لالتطورلال ريلل
وي لأ ليصبحلالوعيلالثقا لالعريل لمس تو له الالشعرلمس تو لالعام،لاذيليضيئ لولالقملاليليعلهالوهولأمرل
مرتب لبنجا لالعقللالعريلم لللماليعو لتق م لولح للم لحريت ل))،2لل لجوهرلا ارلهولاذيلي ر ل كلالسرل
حولامس تقبل،لوهولالتغيرلاداملم لاعاد لالنظرلامس م لم لضوءلالعقللالباح لام تشف ،لوانطاقال لم له الال همل
يقو لا ا ((لا لمالان لتعى لب لا رك لا يث لاىلجانبلتأصلهال لالرا لالشعريلواس تنبا لنشاطهالم لالواق ل
العريل لمي لأقطالر لهولحقي لراك لفعاةلم لالشعرلامعارل لالعام،لفلو لمر لنقفلأن ادال لجالينال لالعام))،3ل
و كلحىلحصللا م ن ل لالشعري لم لحي لان ا لولالراك لولالتثقليفلع لامس تو لالشع لري لالعريلامعارل
ووصفله لامرحةلالشمو لولالعم ل لالتباد لالشعريلالعامي ل،و لالع دلالثام لعر لنقرأ لع لجس ي ل(التثاقف)ل
الشعريلا ي لكتجرب لومارس لفعلي لعن ما ل((سافرل"يوسفلا ا " لاىلارس ،لومهالاىللن لب عو لم لاجلسل
الثقا لالريطايللاطاعلع لكلتبللا رك لالشعري لالراهن ،لوتوطي لالعاقا لبيهالولبنلا رك لالشعري لالعربي ))،4ل ل
للللللللللللللوق لخصص لاجةلبع ل كلم لفقراهالفقر ل(رساةلاجةل)أول(يري لالشعر)لو كلحىلتتطل لع لأخبارل
الشعرلوقضاالالتج ي لفي ،لف يلالع دلالثال لج لرساةلم ل(القاهر )ل( للبراهملش رله)،5لو لالع دلالراب لج لرساةل
م ل(ا رطو )لورساةلم ل(بغ اد)ل( رلابراهملجرا)،6لو لالع دلالسادسلج لرسائللللم ل(احسا لعباس) لم ل
(السودا ) لو(غلويلكنيل) ل لرساةلم ل(نيويور ) لورساةلم ل(لن )ل ل(لرا لجيبلالرس)7لو ل لالع دلامزدو ل
الساب لولالثام لج لرساةلم ل(ارس)ل( م لأم لالقي ) ،8لاىلأآخ لر لم لامراسا لولالرسائل ،لاليلان لتتواف ل
ع لاجة لمتابع للساح لالشعري ل لالعام ،لولهولماليثب لفاعلي لا رك لالتح يثي لىالتثاق ي ل لجةل(شعر) لخاص للول
أهالان لس باق ل له الاجا لع لغرار لاجا لالعربي لولالعامي  ،لا لج هالتوظفلللا را لولالوسائلللنتا لل
1لللهيئ لالتحرير:لأخبارلوقضاا،لجةل(شعر)لالع د0الس ن ،0صيفى001 ، 040ل .ل
2للجةل(شعر)ل،اف تاحي ،لالع د04لالس ن ل،0صيف0410ل  .0 ،ل
3ليوسفلا ا ل:أخبارلوقضاا،لجةل(شعر)لالع د00الس ن ،4صيفل 004 ، 0410ل
4للهيئ لالتحرير:لأخبارلوقضاال،جةل(شعر)لالع دي0لالس ن ،0ربي لى041 ، 040ل .ل
5لهيئ لالتحريرل،أخبارلوقضاا،لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن 0ربي لى .40 ، 040ل
6لجرالابراهملجرا،لرساةلم لا رطو لجةل(شعر)الع د4الس ن ل0لخريفلى040ل  ،ل 000ل000ل .ل
7للاحسا لعباسل،رساةلم لالسودا ،لجةل(شعر)الع د1الس ن 0لربي لي 004 ، 040ل .000ل
8للم لأم لالقي ل،رساةلم لارسل،جةل(شعر)الع دي،ىلالس ن 0صيفل،خريفلي 040ل ل 0ىل .ل
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الصرور ل لمروعهالالثقا ،لوه الم لا ا لع لالهوي لالعربي ل((فقام ل(شعر)للرب لبنلالزع لالعميق لالتج ي ل
ن وسلالناسللولالزع لالخر لامقابةلوليلا لع لا سلالقويلو اوةلالت رق لبين لوبنلمورواتنالامت ل ،لع
ه الالصعي لل ليصبحل(الملتني) لافرال لوللرجعيال لأولغرلمرغو لفي ،لبلليصبح لنبليال للعر لهولتناق لأفار لم لحي
تاؤهالم لأفارلعر لم لخا لمنظارالا صو  ،لوه الالتقوملالمنلتصبحلالعود لللمتبيلغرلمطلوب لاللم
حي لاعتناءلالل ظيلولالتارخيلولالقوي،لحيحلأ لكثرلم لالقصائ لاليلتنرهالجةل(شعر)ل تاج للاىلأ لتناق
ولأ لتن لشفلعيوهالول نيلأظ ل كلراجعاللاىلموقفلاجةلأكرلمالهولراج لاىلال هملالشعريلعن لشعراها .ل

ل
ل
ل
ل
ل

للللللللللله الحمللجةل(شعر) لرساةلعري لف عطيلالقار لالعريلخاص لالتج ي لالشعريل لأوروالملتسمحل
للهض لالشاب لل لتعرلبنلص حاها لوتوصللا ي لمن لاىلاذو لالورويلامصقو  ،ل لوتطر لأس ئةلهام لع لموق نال
ا ضاري،لويله التؤك لعريهالوتاؤهالأيضال))،1لق لان ل(شعر)لهم لكثراللبتكلالعاق لاليلترب لا ضار لالعربي ل
لالسلياس لوموهالوأ لهم ل
ا ضار لالغربي ،لونر لأ لهم لالديبلت ل لالبح لع له لالعاق لوتأ رهالبعي اللع د
الديبلكاليقو ل( سرا )((، P ,barstk .للأ لخ لالسلطا ل(،)...بلليصغيلاى ل(صو لا يا لا ي) لأ ل شه ل
لل ر لوللللمالهولح لوميل ،لوهول لذكلي عولالداء لللعود لاىلمعاا لجرب لا يا لولامو لولالنسا لوله لول
ا رلولالرلوا ب لبللمالفي لم لفر لولأىلونقم ،ل كلغاي لالد لالقصو ليل لنظر لخل لصور لالنسا ل
ت و لأعظملم لالنسا ،لولاذا ل سرلالنسا لحولالعاملم لال ينون لأنبللوأم )) .2ل
لللللللللللله ا لير ل(أدونيس) ل لأن لل ليلمس لالشاعر لامعار ليتابع ل لترا لوح ل،واما ليلمسها(( له ا لاللل
ا ضاريلالشاملل،لوأ لليسلم لغر لمل و لع لالعر لهنا لانسا لواح ل)) ،3لان لالواق لاذيلت رض لامرحةل
حسب ل(يوسفلا ا ) ل كلأ ل((امرحةلاليلجتا هالاليو ليلجةلحررا لم لللمالتوارنا لم لتقلي لم حجرل ل
ش ى لنواي لا يا لومهالالشعر،له لالرغب لالشعوري ل لالثور لولانطا لق لتوقعنال لفو  ،للاللأ لال و ل
اللتدحريري لالغارق لحاةلطبيع ل لمرحةلانتقا لم لا هودلوالتحجرلاىلاليقظ لولا هدلو ،لوا لجبلاللخيلنالبق رلمال
جبلأل لخي نالاللندظا لالقارلالعقم،لم لتكلال و لخ لر لحيا للج ي  ،لأما لم له الالنظا لفل لي و لنصيبنالالل
امو ل))4ل،مالجر ل لارخللأ آدا لالشعو لالخر ليصحلأ لجريل لارخلأآدابنا،لفاليءل لأآدابناليمزلأولختلفل
ختلفلا لخراللوا لراللع لسائرلالآدا ،لأمالاليءلاذيليتناوهلا مزلولاخ افلفهولالق ر لع لالتطويرلا ا ل
اما لع لا ساس ي لالع وي  ،لفنتبنا لأحس لتبيلونضيفل
امب علحىلمل ننالا هدلو لالشعرلهوضال لحقيقيال لوجعهلشعرال لق ل
الي لعنارلف ري لوجالي لج ي ،لل لالشعرل لأصهلتبيا لواح لتقريبالل لصيغت لولأفار لوحىلعواط ،لوهولحش ل
هائللجموع لم لالص ا لامتعارفلعلهال،و لاف تاحي لالع دلا امسلعر:لنقرلألأ لهلنلئ لهيئ لحريرلاجةلن سهالومي ل
1للجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ،1لش تاء، 0410ل  .0،1ل
2لجةل(شعر)ل:الع د4الس ن ،0ش تاءل001،000 ، 0404ل .ل
3لأدونيس:ل م لالشعر40 ،ل .ل
4لجةل(شعر):لالع د،00الس ن ل،0خريفل0404ل ،ل ل0ل .ل
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الوساطلالشعري لا طو لال دلعاةلاليلحققها،لوي لمثل لالت اعللاذي لحصللبنلالشعرلالعريلولالشعرلالغري لع ل
طري لنرلبع لجا لالعاملالغريلقصائ لم لرم للشعراءلاللغ لالعربي ،لوهولع لماليب ولقم ل(امثاق )لول(التثاقف)ل
الشعريلالعاميلفق لحقق لجةل(شعر) ل له الالع دل((خطو لاىلالما  ،لفللمر لالوى لفا لنعم ليقبللشعراءلكبارل ل
العاملع لنر لنتاهملا ي ل لجةلعربي  ،لوللمر لالوى لك كل لس تنرلجا لالعاملع لحولج يلقصائ لمرم ل
لالراك لالروحي لولالعقلي لبنلالنسا لولالنسا ل لسبيللمصرلانسايل
للشعراءلاللغ لالعربي له الهولأح لوجو د ل
أفضل،لحىلألفلس ن لمض لكنالأعضاءلرئيس ينلفاعلنل له لالراك ،لململ لالح ا لالتارخي ل لم للداخلي لول
خارجي لولام اهملا ضاري ل ل لم لالاهوتي لواجاعي لع لأصنافهالا لملي ل قها))،1ه الفا لالشعراءلا ا يو ل
لالراك لالنساني ))،2ا للهم لالشعرلا ي ل
((م عوو لاىلمس تقبلليزدادلفي لالخ لوالعطاءلوتتوط لفي لعضويتنال د ل
لأ لي دلرسلحيات لمضمو له الالشعر؛ لأيلالنسا لوا ري  ،لفللس ياس لوللقومي ل لولل ور لل لخ لالنسا ل
وا ري ليل ائ لملأ لأيلتريرللسح لالنلسا لوحريت لهولتريرلخاطئلومرفو ،لومالم ل ور ل لالتارخلقام لع ل
أساسله ا لترير لاللخان لن سها لولاء لال شل ،3ل لولق لمل ل(شعر) للواءل(امثاق ) لالشعري لالعربي لبللحز ل
ورام ،لتقو لهيئ لحريرهال لاف تاحي لالس ن لالعار لم لاص ارلاجةلع لوجو لالعمللاعتبارا لتعيىترف لم لقم ل
الشعري لولالشاعري لالعربي لوي 4:ل
10ل لا لا ضار لالنساني لواح :للويلم عاقب لولمس مر ،لومالالثقافا لا لتل لالش وي لاللرواف لمها .ل
10لل لا لا ري لجوهرلالعمللالديلولال ي:لولأ له لا ري لللح لم لطاقهالاللأصاةلالعمللالديلولال ي.
10ل لا لالشعرلع لوج لا صو لرؤي لج ي لللوجودلوراءلظواهر لوأشاهلالعابر .
14ل لولأ لالرؤي لالشعري لا ي لبطبيعهالدعو لاىلالثور لولالتعبر.
10ل لان لللاعتبارلل للأ آخرلالمرلاللللنتا لامتطل لالطامحلاىلامس تقبل
لللللللللق ل دلمق لجةل(شعر)نظريها لالشعري ل لالعام لو كلاص ارل تارا لشعري لم ل تلفلأحاءلالعامل
ودراس لشعرها ،لودراس هالم لأجللافاد لالوساطلالدبي ل لالعام،لم ال لنقرأ ل لالع دلالساب لولالثا و ل"ل
منتخبا لم لالشعرلالريللصاحب ل(سلملالعوي ) لونقرأل ل لالع دلالثام لوالثا و ل"لمنتخبا لم لالشعرل
الآرايللصاحب ل(أنطوا ل س تاي)لول لالع دلالواح لوالربعو (ما لم لالشعرلاليراي)،لو لالع دلالربعن،ل

1لجةل(شعرل)الع دل00الس ن 4لصيفل .0 ،0411ل
2لجةل(شعر)ل ،ل ،ل ل1ل .ل
3لينظر:لجةل(شعر) ،ل ،ل لى00ى .001ل
4ينظر:لجةل(شعر)لالع دلى0لالس ن ل01ل،ش تاءلي041ل ،لىل يل .ل
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نقرأ لمقا ل.بعنوا ( ور ل قافي لأماني ل لمي لاجال ل) ، 1لونقرأل لك ك لمقالل ل لع دها لالخر ،ل(لسهيلل
رواي)لبعنوا ل(عود لاىلأ رلاون لوأثرل لالشعرل)،2له التؤك ل(شعر)لع لأ لحضار له الالعرلملتع ل
حضار لالبع لالواح لوه الي ر لع ل قاف لالعربي لمسؤولي لأكرل لأ لتعي لقضاالالعاملكالتعي لقضااها،ل
أ لتسع للكتشاف لالعاقا لامتج د لبنل قاف نالوبنلالثقافا لامتنوع ل لالعام ،3لكالأهالان لتشج لع ل
قيا لمؤسس لعربي لحتض لالقضي لالتح يثي لالشعري ،لفالدع لاىلتأسيسلاحادلكتا لالعر ،4لو كلحىل
خل لع لامس تو لالشعري لقطاعلهملالشعرلولالشعراءليقملامؤمرا لو لعائ لال نو لولالعاقا لالشعلري ل
لمي لأحاءلالعام .ل
للللللللوم لننا لالقو لا لجةل(شعر) لجعل لم لمروعها لان احال لشعرال ،لفبحس هالأن لللح ود لللشاعرلغرل
ح ودلالب اعلولاموهب  ،له الينشأ ل لحياتنالشعرال للليلبسل لحلي لالعر لبلليوقظ لوجيبلع لن اءات ل
ا نوق لشعرليقودلالنسا لاىلعتبا لللالعام،لخلق لليحرر لم لالصبغ لالعادي لحرك لويق ف ل لفوه ل
امغامر ،لو كلهولالثقافلالشعر .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1لجةل(شعر)الع د41الس ن 00خريفي ، 041ي00ل .ل
2للسهيلل روايل:عود لاىلعزرالاون ل،جة(شعر)لالع د44الس ن 00خريف1ى ، 04ى .1ل
3للينظر:لجةل(شعر)الع د40لالس ن 00صيفي041ل ،ل 001ل .ل
4لجةل(شعر)لالع د40الس ن ،00لش تاءل0414ل 041ل .ل
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10ىتأ لرا ل(اليو )ل لمروعلالتح ي لالشعريلد ل(شعر) ل
للللللللتأثرلشعراءل(شعر)ل لمروعهملالتح ييلالشعريل شعري ل(توماسلس ترد لاليو ))،)T. S .Eliotلكون لمب عالل
م ع دال،لفا لاق اللواتباللومرحياللوشاعرال،ليع دللأح لأملم لاس تح وال لال اب لالدبي لخاص لوأن لق لت و لشعرالل
ل م لعرف لأم لمرحة لم لمراحل لالشعر لالعامي لا لأ ((التأ لرا لالي لمز لأكر لكتاا لالقر لالعري لمن ل
العرينيا لان ل ا لأثرلواحل لهؤلءلال ا ،لا لانع سلاها لالاوعيلولالاعقاني ل لأعاهمللانعاس ل ل
نتا لغرملم لكتا لال ر لن سهالتقريبالللا لامص را لالهاما لله الالتأ رل(فري ليري لنيتش )f .Nietzscheلال يلسوفل
المايلاذيلي ي لهل(جي وما )لال ر،لو(فروي ل)لاذيلأثر لأعاهلال ري لل لالتحليللالن ل لالعرينا لتأ لرالل
الغال لع لام لري لالغربين ،لوملي لالتحو لع لمعتق ا لولأساليبلالقر لالتاس لعرلمقصورال لع لكتا لالروائينل
افلالرالي ل) لأو لتغيرلرميلع لحرك لدع لاى لالعقوب لوابتعادل
دل
فق لف ا (أن ري لبرتيو )ل(A .Bretonأه
لالرالي لب رو لي ل لتش دها لع لأحا  ،لو لال اب لاذاتي لوطرائف لل لمنطقي ل
الشامل لع لالتقالي  ،لوظهر لتأ ر د ل
أخر )) .1ل
للللللللللللللله الان لب اي لال اب لال ني لتن قللم لفرادهالوانغاقهالاى لن عيهاللانساني لكتوج ليبح ل لس بلل
رور ل لتعمي لرساةلالشعر ل،فق ل((انب ل
ارتقاء لال رلالنساي لولاددلعو لاىلالواق لا ياي ،لولأصبح لال آ ل ل
الشعرلا ي ل لالعقودلالوىلم لالقر لالعري للالتأكي لبلسا لشاعري لم لأصللأمرييلهال(أ رلاون )لو( .لسل
ري لللواقعي ،لأولالق ر لال ري لع لالب اعي للولاهزامي ،للق ل
اليو )لال ا لا لشعرهالأكرلم لجردلب يللج ريل ل
لتكلالسلننلتقالي ل د لللشعرلاذيليعا لمواضي لا يا لاليومي  ،لوتس ت لاللغ لالعادي لوه ل ل
ا لهنا لطوا
د
ال رلم لالشعرلا ي ل)) ،2لم لم لأخ لالشعري لمنح لج ي لتغر لمع لم هو لالشعر لبع لطو لغيا لامهم ل
الشعري ل لا يا  ،لليظهرلم عو لالتحو لم لالشاعر(اليو ) ،لفق ل((ا لمعرفلب للع لأفرادلم ل وعا لم نوع لم ل
الشعراءلاذي لا لمللهملم ينا للشعراءلالقر لالساب لعرلالجلز لاميتافزيقين ،لوخاص ل(جو لدو ) J.dookeل،وا ل
تأ ر لواحال ل لكتاا ل(ألرشيلبودلما للي ) لاذيلان لأشعار للأللوىلمشاه للقصي ت ل(الر لال ق لر ) لأفارهالول
أسلوها،ل لعدرل(ما للي ).ل لأشعار لامتأخر لع لاما لاجايلالتق لاجاعي،لوه المغايرلللموقفلادييلواذيلداف ل
عن لاليو ل)) .3ل
لللللللوا ل(اليو )لم أث لرال لام رس لالرمزي ،لوا لأش دل لمالج ب لا همل((هولق رهملع لحويللالفارلاى ل سوسا ل
وحويللا سوسا لاىلأفار ،لوهولأسلو ليعرفلبأسلو لحضورلال رل لالصور  ،لوا لسبيللالرمزينلاىلحقي ل
كلهولاكتنا لاللتدجرب لاليلح لتأ رهال لفر ل د لع للطري للالشار لولاموارب لوتصي لالظا لولا لول
1لخب لم لالسات لا تصن:لارخلالآدا لالغري00 ،ى ل01ىل .ل
2لخب لم لالسات لا تصن،ل  ، ،ل10ىل .ل
3لخب لم لالسات لا تصن10 ، ، :ىل ل11ى .ل
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التنس ي  ،لوق لأفادل"اليو " لم لل ل ك لوأضافلالي لق رت لال ائق لع لاس ت ا لالل ا لامهم ل لصياغا ل س يط ل
وم عم لام اجأ آ ،لوب كللاس تطاعلأ ليو دلح ل لأسلوب لالشعريلبنلال رلولالعاط لوبنلالظواهرلاليلتب ولم باع ل
لطبيعهال))1ل،ه الفا لالشعرلالعظملجبلأل لهملا وانبلا ياتي لليؤثرل لالنساني لبتكلالحاسيسلاليليصنعهال
بعظم لالللها لالشعريلاذيلمل لالشاعر ،للفه التعمل(اليو ) لم لجربت لا لا يا لالنساني لاماليل((مناس با لتتيحل
الروي ،لوهو لك ا لل لتتح د لمواق لا سوس لفق  ،لبلل
لانسا لأ لختر ل ات لم لخا لك اها لالخاي لو ل دل
ا سوسلولام ر للهال،لو كلرلاجاب لبرجا لم للدانيلو لبودلرلو لوسر لواذي لم لخا لفهمهملله لا قيق ل
يرلالراعلالخايلبنلا رلولالر،لولوصلوالاىلامرت زا لا وري ل لالطبيع لالنلساني ل)) .2ل
واراكهملتصو د ل
مالعرف لومالأآل ل
للللللللللق لأح ل(اليو )لم غرا ل لالشعرل سببلمالح هالم لرؤ لأكرلانزاحاللع لموجوداها،ل دل
م لالتلعبرلالشعريلالق م،ل((لفهولير لرور لا اةلا طأ لالشائ ل لتصورلالناس ،لوهولا طأل لالقائللأ لالشعرلجري ل
للعاط ،ل كلأ لالشعرل لحقيق لهول وع لم لالا لتعاد ل لموضوعتهاللمشاعرالالعاط ي ،لوه لالا ليل ل
موهالم لصن لال رلامتحرللشمولي لالتجرب لالنساني ل)) ،3له التشك لشعري ل(اليو )لاذيلتع لأعاهلالشعري ل
فاح لالقر لالعري ل لوض لمامحلالشعري لوح ودها ،لا لتأثرلب لالشاعرلالمريي ل(أرشيبودلما للي ) ل لاذيلا لل
حضور لكبرال ل لمروعلجةل(شعر) ،لفا لمقاه(حو لالشعر)مثاب لالبيا لالشعري لاف تاي لاذيلاخ الرت ل(شعر)ل
لي و لب اي للتأسيسلاجة ،للق ل لا ل( للليو ) لتأ رال لالغلا ل لالشعراءلالغربينلولالعر لب ضللمالخل لم لالشعرلول
لولالزملال برلم للالآارلال ني ،لولأ لمص رله الال رلاذيلمل ل(اليو )((هولتأثر لالشاعرلاون لول
النق لولامر دل
أعتر لمعلم لولظهر لأوىلقصائ لعا لى 040ل ل وع لشعري  ،لو لعا ل 0400لظهر لقصي ت لالشهر ل(لالر ل
ا را ل)اليلرفعت لاىلأع لم لوصللا هالشاعرلحين ا ل له لالقصي لو لقصي لالرجا ل(الرجللا و )لجس ل
(اليو )لشعورلا يب ،لوعقملا ضار لكالا لسائ اللبنلام ري لفر لمالبنلا ربنلالعاميتنل)) .4ل
لللللللللللللق لا للشعري ل(اليو )لتأ راهالع لمس تو لالشعري لعربي لفق لاهم لهالجةل(شعر)لمن لالب اي لوجعل ل
من لمو هالالغريىاللتدح يي لالو لمروعهالاللتدح يي ،ل ص لترا لالشعريلوالنق ي لادراس لولالرم  ،لف يلالع دل
التاس لأص ر ل(شعر) لترم ل(أسع لر و ) للشعار ل(اليو ) ل،ويعتر له ا لالعمل لأم لما لم لأ لي عه لالساعيل
للتح ي لالشعريليقو ل(ر و )ل له الالص دلو((ا الان لغايتنالان ا لع لترا لغرلترا نالولاللتد اعللم ل كل
لالرجا لم لالشعرلا ي ل ل لم ل
الرا ل لويلع ليب ولالغاي ل لاليلم لأجلهالم لجةل(شعرل)اىلنر له دل
الروريلأ للتمثلله الالرا لبلغهالال للن ليتس ىللنالادرا لأ لنتع لرفلع لنطا لواس  ،لوع لكثبلع لجار ل
الآخري لاذي لبلغوالدرج لالب اعلوالوالشهر لواسع لونقللشعرملاىلمعظملاللغا لا ي ،لولالرم ليلالوس ي لاذيل
1ل ،لس،لاليو :لفائ لالشعر،لوفائ لالنق ،لترم ليوسفلنورلعو ،لدارلالقمل،برو ،ط،0ل0ي00 04ل .ل
2ل ،س،اليو  00 ، ، :ل 04ل
3لل ل،لس،لاليو ل:امرج لن س  :ى .0ل
4لجةل(شعر)لالع د،0الس ن 0لربي لى040ل 00 ،ل .ل
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للغىلعن ل لوص لولنال لالرا لام و لبلغ لغرللغتنالوللضرلهناكل لاس ت اد لم لجار لالآخري لولاطاعل
ع لت ي هملالشعري،لورمالاللخ للبلبع لنوايله الاللتد ي لولاس تعان لهالواعاد لاكتشافلبع لالتجار لامهمةل
ألولامنس ي  ،لولليسلهنا لم لين رلأ لاطاع لأولالآخ لق ليغ وال– لأو لهو لق لغ الال عللعن لف لم لالشعراءل
ا نلاق باس لواس لاللندطا لكثرلماليصللاىلدرج لاللتدقلي لومسحلالصللولا لم لقمت  ،لكالأ لالرا لهولمثاب ل
النب لاذيل ر لمن لللالشعراءلأولهولالر لامشاعلاليليمو لع لتراهالمواههملال ردي ل))،1ل لحي لشك لترم ل
ه لا تارا لالشعري ل(لليو )لا لق لالوىل لسلسةلترجا لما لم لالشعرلالعاميلامعارلوتشملله لالعملي ل
ترم لأرب لقصائ للومرحي لوق لجاء لع لالشللالتاي 2:ل
للللمق ةلالات رائي ل.
أغني لالعاش لبروفرو .
أربعاءلالرماد.ل
الرجا لا و للل
الر لا را .

لللللللللللللللللبراهملش رله
للللبلن لا ي ريلود.لستيوالر
للمنرل شور
ليوسفلا ا
لللللللد لونيس،لويوسفلا ا

للللللللللعول لجةل(شعر)من لالب اي لع لترم لوأشعارل(اليو )للميها،لفان لتر لفي لامرجعي لاليللب لمهالللهمل
الشعرلوالشعري لا يث ،لوحاو لأ لجعللم لشعر لم الللحت لب لم لقبللالشعراءلالطليعينل لالوط لالعري،ل لل ل
(اليو )ل((ق لحطملبطلريلق لا ي لللما لا لالشعراءلالرومانطقيو ليعت لرون لحقيق ل لا يا لمركزلاهام لع ل
الشلل لالشعر ،لوأس تعمللمالأسا لالب يللاموضوعيل Objective Corrélativeل لوهولاس ت ا للم لأولرمزلمال
يلخ ل لاجا لوعنفل وع لم لالفارلولالح ا لاماضي  ،لا لاللن درلحادلالعيننلحل ل لأجواءلال رلمس تعرضالل
أبعادهال لامايلولا ار ،لملينق لع لالكم لأولالصور لامعين لاليلخترلالبعادللها ،لوتعرلعهالاجا لوروع ل
فامايلا لحارال ل ل هن لاس مرار لوهول س م لمن لقوا لالشدلعري لولله اليعترلأ لالشعرلوح لحي لامي للللمال
كتبلم لالشعرل لامايل))،3لمثلله الالشعرليعر لع لان عا لا يا لم لالنساني لليحصللالحساسلىالثور لال رل
ا ي ،لوهولمالا ليبح لعن لشعراءلا ا لالشعري ل لالوط لالعريلوع لعاق ل(اليو )لالرا لتوردل(شعر)لرأي ل
م لخا ل(لالرا لولاموهب لال ردي ل)يقو  ((:لمالم لشاعرلأولفنا لينهييلاىلأيلف لينا لمعنا لالامللم رد  ،لأ ل
معنا لوت وق لا لهولاللت و لصلت لالشعراءلولال ناننلولالموا ل–لأن لللتس تطي لتق م لم رد لعلي لأ لتصنع لبنل
الموا لعن لامقا نر لولامقابةلوهللي و لالرا لالشعريلشي اللأآخرلغرلأآارلالشعراءلولال ناننل(الموا )ل لالر لول
1لأسع لر و :لأ،لس،لاليو :لترجا ل تار ،لجةل(شعر)الع ددل4لالس ن ،0ش تاء ، 0404يي ل
2لينظر:لأسع لر و ل4 ، ، ،يل .ل
3لجة(شعر):الع د،0الس ن ،0ربي لى 040ل 10ل .ل
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الغر  ،لفال ضلليعودلاىلالرا لولالرا لوح  ،لولالعود لاىلالرا ليلمثاب لاخ صار لالطلري  ،لاخ صار لق لي ر ل
شعراؤالأن للب لمن ،لوجعلللنالم لوس لأآخرلغرلالرم ل)) .1ل
للللللللفطامالا ل(اليو )لي عولللعود لاىلامورو للولليعيله الأن لا لمن صاللع لالشعرلا ي لوموم لواماليل
لالرا لموجودلع لنظا لمعن ،لفا الألرادلشاعر لأ ليضيفلشي ال لفالب لم ل
اوةللوعيلم غرا لالوه لالشعري  ،لل دل
تغيرلالعاقا لولاللن دسبلحي لتتع ،لوه الهولمعىلانسجا لبنلالق ملولا ي ،2ولحىلتتشللصور لامايل
لصور لا ارللت وي لمواقفلح يث ل(( لأحسل(اليو ) لمشك لالقافي لورور لخطهالاىلمالينسجملم لت ر ل
لحرر لم لالقافي لا لأقر لاىلحرير لا دلاهالمن لاىلالت ل لمها،لفهولق لاس تعملهالكح لالوسائللاليللل
ا ي ،لغرلأ دل
ب يلللهال لاغناءلاموس يق لخاص لعن لا اج لاى لت سرلاليقاعلوخنق  ،لوملي لعن لم لالروريلأ لتأيلداخلل
البي لف وفرلالقصي لمال سم لاليقاعلاداخي لوس يةلموس يقي  ،لوق لرفضهال(اليو ) لقي ال لح لم لنب لالكم لو ل
ه الاجا ليقو للولأ للنالقافي لنب لم للم ،لو له الاجا ليقو ل:لولأ للنالالقافي للنب لم لالكم لنغمللملتع لم ل
قبل)).3ل ل
للللللللله اليركز ل(اليو )لع لاش باعلال ل لالشعرلع لطري لاليقاعلو لاموس يق  ،لوحىلأن لأس تطاعلأ ليتغلبل
ع لالقافي  ،لحي لجعلهالوس يةلم لوسائللغلناءلاموس يق لالشعري ل لالقصي لكالأ لن لر لالغمو ليل لفاليعرفهال
الشعرلا ي ،لولأ لمص رلالغمو ل لالشعرلا ي لهولالتأثر لشعرل(اليو )لاذيلتغلبلفي لخاصي لالغمو لفهول
يعترلالها لولالباطني ل Esotériqueلال اب لاليلت همهالاللندخب لالضئية،لأولاليلت بللجللف ل تار لم لأبر ل
لالرمو لويأيل(اليو )ل ل
خصائ لالشعرلا ي ،لوغالباللمالجعلله لا صائ لم لالشعرلطمساللصعبلفهم لمعق دل
مق م لالشعرلالباطنينلوت و لشعر ليادلي و لوق ال لع لاللندخب لا تار ،لوق لأدر ل ك لبن س لوم لاى لاضاف ل
الرو لولالتعليقا لاىلقصي ل(الر لا را ل)،وق لكتبلعا ل 0400ل لمقاةلم لكتا لبعنوا ل(:فائ لالشعر،ل
وفائ لالنق ل)(The use of poetry and the use of crêt icismل).ع لالشعرلالصعبل اوللللارجاعلالصعوب لاىل
واح لم لالس با لالتالي  :ل
 10ل لق لي و لهنا لا با لخصي لاللتدحو لبنلالشاعرلولالتعبرلع لن س لعرلالطريق لالغامض ل،وم لأ له الالمرل
يؤسسلهللوامالأعتق لبأ لعلينالأل لنرلل لالرجللأس تطاعلأ ليعرلع لن س لع لالطا  .ل
10ل لق لي و لمردلالصعوب لاىلجردلا .ل ل
10ل للق لنشأ لالصعوب لم لكو لالقار لق لقيللهلأولاقر لهوللن س للأ لالقصي لسلت و لصعب ل .ل
1جة(شعر):الع د4الس ن ،0ش تاء ، 0404يي ل
2للينظر:لعيلالعريل اي :لاس ت عاءلالشخصيا لالرا ي ل لالشعرلالعريلامعار،لمنشورا لالرك لالعام ،لطرابلس،لطل،0ليى00 ، 04ل .ل
ل 3لجة(شعر)لالع د0الس ن ،0ربي لى14 ، 040ل .ل
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14ل لهنا لالصعوب لاليل سبهالاغ ا لالشاعرلاليءلتعودلالقار لأ ليث لر لعلي ،لوه اليعم لالقار لا ائرلاىلتلمسل
يءلغرلموجود 1.ل
اليقرل(اليو )لبأل لظاهر لالغم لو لللخت لالشعرلوح لأولالشاعرلأولامتلقيلبللهولنتيج لالتقاءلعنارل
دل
لللللللللله
العملي لالب اعي لالشعرلىالشاعرلىامتلقي؛لأيلأ لالشاعرلماليتح لع لخلجا لن س لفهوليقص ل لمشارك لامتلقيل ل
تكلادواف لولام نو  ،ل لوبنله لوتكلحصللالغمو لالشعري ،لوق لتأثرلشعراءلجةل(شعر)بأطروح ل(اليو )له ل
ن كرلمهمل(:الس يا ) ،ل(ا لامائ ) ،ل(صا لعب لالصبور) ،لو ل(أدونيس) ،ل(يوسفلا ا ) ،لو(أم لالعوي)،ل
و(البياي) ،لوغرملولعلنال له الن يلببع لاللندا لوردها لجةل(شعر) لا لنقرأ ل لع دهالالثال لمقا لكتب ل(أسع ل
ر و ) لبعنوا ل"الناسل لبادي" ل(لصا لعب لالصبور)لير لفي لتألثرلالشاعرل( لاليو ) لولشعريت ليقو ل(أملظاهر ل
فني لتر ل له لاجموع ليلمق ر لامصطلحلالشعريلا ي لع لاستيعا لالرا لالشعريلالوروي لولاس تعان ل
بت ي له الالشعر،لملتقلي لالنغم لليليم لالشاعرلم لالتعبرلا وارلاداخيلوا انيلع لمعاينا ل اهالوقلقهال ل
أ م لحضاري لوجمعلي  ،لفالشاعرل(عب لالصبور)لم أثرلاىلح لبعي لبأسلو ل( -أسلاليو )لوصيغ لال ني لوبنظا ل
القصي لوصورهالالرمزي لعن لحىليبل لتأل ر لدرج لالتقلي ل لمواض لكثر لعن ماليقو ل لقصي ل( )ل 2:ل
جاريلليس لألم لر لل ل
للولس لامضح لاممر ل لقرلالمر ل
فان لي كرالبقو ل(اليو )ل لقصي ت ل(أغني لحبللل ردلبروفرو ) 3ل
 No .Iam not prang hamlet .nor was meant .tobeل
للللللوق لب التأ رل(اليو ) للغ ل(صا لعب لالصبور)لواحاللاس ت ام للل ا ل س يط لسهة،لول هال لالوق ل ات ل
أل ا دل
لمعر ،لوق لم لز لبنلال صح لوالعامي لالنس ب لللغ ،لويقو ل لقصي ت ل(الناسل لبادي) 4:ل
المسل ر لقريي،لق لما لميلمصط ل
ولوس و ل لالرا ل
مليبنلالقاعل(ا لكوخ لم لاللن) ل
1لينظر:لجةل(شعر)لالع د 4الس ن ،0ش تاء 41،40 ، 0404ل .ل
2لصا لعب لالصبور:لاديوا ل ،دارلالعود ل،برو ،لطلل،0ل0ى04ل ،ل10ل .ل
3جةل(شعر)الع د0الس ن  ،0صيفى040ل  ،ي4ل .ل
4لسعي لب ل رق :لا ا ل لالشعرلالعري،لأحا لالرم لوالنرلوالتو ي ،لبرو لطل0ل0114،ل 40 ،ل .ل
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وسارلخلفلنعش لالق ل
م لمل و لم هلجلبا لكتا لق م ل
ملي كروالالهلأولعزريللأولحروفل(ا ) ل
فالعاملعا لجوع ل
وعن لا لالقرلقا لصاحيلخليل ل
ح ي لميلمصط ل
وحنلم دللللساءل ن لام و ل
مالع لعيني لنظر لاح قار ل
فالعاملعاملجوع .....ل
لللللللللك كل شه لالشاعرلا ي (ب رلشاكرلالس يا )لتأث لر لالبال ل شعر(اليو )خاص لتوظي لللسطور لفق لترمل
(الس يا )لقصي (الر لا را ) لللشاعرل(اليو )لوق لتأثرلها ،لو لقصي ت لل(امس يحلبع لالصلب)جرب لم ةل
لاجا لاذيلعرفلب لالشاعرلاليو ،1وتعتر لقصي ت ل(أنشود لامطر)واح لم لالقصائ لالطويةلاليلمثللفهالامه ل
السطوري،لا للأنل د لاس ت ادلم لقصي (الر لا را )لليو لحي لي تحل(الس يا )لقصي ت له الامطل ليقو  :ل
عينا لغابتالخيللساح لالسحر ل
أولرف ا لرا لينأ لعهالالقمر ل
عينا لحنلتبسا لتور لال رو ل
وترق لالضواءلالمارل لهر2ل ل
للللللواننالج له لالبيا لتتقاط لم لأبيا ل(اليو )لاليلي تحلهالقصي ت ل(الر لا را )لاليلجاءل لمطلعها :ل
أبريللأقىلالشهورلفهولينب ل
الزاب لم لالر لاميت ل،ومر ل
دل
1لجةل(شعر)لالع د0الس ن ،0صيفى040ل  ،ى00ل .ل
2لالس يا لب رلشاكرل:ديوا لب رلشاكرلالس يا ،لاج لالو ،لدارلالعود ،لب لرو ،لطل0111،0ل 0 ،ي4ل .ل
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لالرغب ،لوجعل ل
اذكر دل
ا ورلا امةلتنب لبأمطارلالربي 1ل ل
للللللللللوق لعل دل(الس يا )له الالتأ رلقائالل((أالم أثرلبأسلو لاليو  ،لاللأني لنقيض لماماللم لاحي لال ر لواللندظر ل
اىلا يا )) .2ل
لللللللللوق لان لك كللللشاعرل(يوسفلا ا ) لمسلت ل(اللليوتي ) لم أثرال لبقصائ ل،فل وفر ل لشعر لقضي لالغمو ل
لالرمز ل(ا مو ي) لاذي لاس تعمه لال ر لم لالشعراء لالعر ل
لالرمو لوالساطر ،لا لج ليوظف دل
الشعري لوتوظيف دل
امعاري ،لف يلقصي ل(البرلاملهجور )ليوظفل(ا ا )لرمزي ل(البر)لل لةلع ل(مو )ليقو  :ل
عرف لابراهملجاريلالعزيز،لم ل ما ل
عرف لبرال،لي ي لماؤها ل
ولسائرلالبر ل
مرلللتر لمهال،لللل 3ل
لللللللله الفا لف ر لالرمزلالشعريلواف لاىلالشعرلالعريلع لطري لالشعرل(الليوي)لحي لأصبحلمقالل لشعرملل
للغت لوايقاع  ،لكالأضافلمقال لواتساعال ل لالوعيلوال رلالعري ،لويتجس ل كلخاص لعن لالشاعر(أدونيس)لاذيلل
يب ولتأثر لواحالل شعر(اليو )،لذكلا لالنسا ل لشعر ل((مركزلالعاملفاننالنرا ليتغلغلل لقلبلالش ياءل لمها،ل
كلأن لأماليغلنها ل لداخل لن س  ،لويلبسهالقلق لاذيلي شفلع لن س ل لالقصي لا لحسلالشاعرلالص لالق مل
لوح لال و  ،ليبل لالقل ل روت لغرلأ لالنسا لم ل كليظللتعلسال لللحيا لومعى لتظللالش ياءلقام لالنس ب له لدائر ل
حوه))،4ه التب ولال ر لالشعري لالليوتي لتريىجريل لقراحلشعراءل(شعر)،فهموالاللغ لالشعري لوال ر لالشعري ل
ا يث لوانتقاءلالل ا لامناس ب ل لرو لالعرلللالرجوعلاىلالل ا لالق م لاليلجعللامتلقيلحسلالغرا ،ليقو ل
(أدونيس)ل لقصي ت ل(قال لالر ) :ل
قال لالر ل لج وريلأاد ل
حننلوللنبيلسؤا ل
1لماهرلش ي لفري :ل ،لأس،لاليو ،لشاعرالواتباللواق اللمرحيال،لاجلسلالع لللثقاف 041 ، 0110،ل .ل
2لع لالعشريل اي :لقراء ل لالشعرلالعريلامعار،لدارلال رلالعري،القاهر ،ي044ل 1 ،ي0ل .ل
3ليوسفلا ا :لالعا لالامة،لدارلالعود ،لبرو ،لطل0ل،ل4ى04ل 010 ،ل .ل
4لجةل(شعر)الع دل0ل،الس ن 0ل،ربي لى040ل ل 1ىل .ل
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يلجوعلاىلا ا لول لص ري ل
ا لالهو لوا لا ا 1ل ل
لللللللللوليب ولأ ل(أدونيس)ل له لالبيا ليصورلم لامعاا لاليليعايلمهال لجرب لا ل  ،لان لالحساسلالقل ل
اعيلاذيلحس لالشاعر،ل كلأن لليسلترفاللف راللبلل اوةل ل لعاملانسايلج ي لومص رله الال ـأ رلالليويلمال
دل
الب
أد ل شعراءلالعر لاىلالما لب ر لامورو لوطبيع لالشعرلودورلالشاعرل لاجم لا ي .لللل ل
لللل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

1لأدونيس:لالعا لالامة،لدارلام لللثقاف لوالنر(برو )،ط0441ل ،
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أول:لجةل(شعر)لواللندظري لالشعري ل
-10البح ل لدلةلم هو لالشعري ل :ل
أ)اددللةلاللغوي لوج ورلامصطلح :ل
لللللليعودلمصطلحلشعرل لأصهلاللغويلالعريلاىلا رلالثايل(شعر)،لوق لورد ل لمعجمل(مقاييسلاللغ )ل
ل(ب لفارس)((الشنلوالعن لو دلالراءلأصا لمعروفا لي ل لأح هالع ل با لالآخرل :ل لعمل ل لوعمل()...شعر ل لاليءل
ا العللمتل ل لوفطن ل له)) ،1لوأمال ل(لسا لالعر )((شلعلرل :لمعىلعلمل(ل)...ولي لشعري؛ لأيللي لعلميلوالشدلعرل
منظو لالقو  ،لغلبلعلي للرف لالو لوالقافي )) ،2لوح دل(الز ري)ل لمعجم ل(أساسلالباغ ) لبلأ ل((لشلعلرلل
فا :لقا لالشعرلومالشعر للب ل:مالفطن للهلومالعللمتل ل)) .3ل
لللللللم ننا لأ لنس تن لم لخا له لامعايلأ لالصللاللغوي لللشعري ل(شلعرل)لي لع لمعنينلأح هالماديل
وه الامعىلللنقص لادراس ل،أمالامعىلالآخرلفهولمعنويلجردلي ل لالغالبلع لالعملوال طن ،لأمالدللت لع ل
الثبا لفه ا لل لالشعر لكا ل كر ل(اب لمنظور) لع للسا ل( لال هري) ل ل(لسا لالعر ) ل ود لبعاما للل
يتجاو هالوه المالا لينطب لع لالشعرلفالم لفقائهليل لز لبقواع لولمعايرلمعين لللم ن لخطهالومي لملي ل
الهولالراب لبنلا ا لول
دل
ا ل(المشاعر)لل وهالابت لو د لوع لا ا لالزا لها،لع لا رو لعلهالوه
لنالالرب لبنلام هو لا ي لمصطلحل(الشعري ل)وج ر لالثايلوج الأ ل
الشاعرل،وا الأمعنالالنظرلأكر لوحاو دل
هنا لخيطاللرفيعالليصللبنلامعنينليمثلل لوجودلمعاملوقواننلتضب لالشعرلوتقوم  .ل
للللللللانطاقاللم له الم لالقو لأ لمصطلحلالشعري ل لدللت لاللغوي ليويلامعايلالتالي  :ل
لادلةلع لالعملوال طن لواددلراي  .للا للللشعري لمعاملوضواب لتستن لعلها .للادلةلع لمعايلخ ي للونوعاللم لاللث دبا لامؤق  .لللللللللأمالطلبيع لامصطلحل لاصطا لالغريلياح لأنل د لللخافلبنلالنقادلالغربينلحو له الامصطلحلم ل
الناحي لالشكي ل،اس تعالنلال رن ()Poétiqueلوعن لالجلز(،)Poe ticsو ليعترلال يلسوفل(أرسطو)لهول
1لاب لفارسل:مقاييسلاللغ ،لحقي لعب لالسا لم لهارو ،لطبع لاحادلكتا لالعر ،ط0110ل لا زءل0ل 010 ،ل
2لاب لمنظور:للسا لالعر ،لحقي لعب لهلعيلال برلوأآخرو ،لدارلامعارف،لالقاهر ،لاج ل،4ا زءل0 ،01ى00ل .ل
3لالز ري:لأساسلالباغ ،لدارلصادرل،برو ،،د(ط ،) ،ل .000ل
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أو لم لأس ت له الامصطلح،لا لعنو لب لكتاب لالشهر(ف لالشعر)وهولأو لكتا لتكملع له الاموضوعلوا ال
ع الاىلمصطلح()Poe ticsلفهنا لير لأن ليت و لم ل ا لوح ا :لpoèmeليلوح لمعجمي ل،ل:Lexèmeل
تعيل لالاتيني لالشعر.لل– ل( ICل):لويلوح لمورفولوجيا.ل))Morphèmeلت لع لاللتدمي ل،لوتشرلاىل
ا انبلالعلميلله الا قللامعر – ل( :)sلاداةلع لا "،1لو((تع ل(ا اا )ليلالسببلالو لاذيليرج لا هال
الشعر ل لتأصيه،لأمالالسببلالثايلفهولأ لالناسل س متعو لبرؤي لواس اعلالش ياءلم لج ي لفل تيحلفرص ل
اس ت ل لو لاللتدعرفلع لالش ياء))2؛أي لأ لاليوانينلربطوالملي لالب اعل لالق ر لع لا اا لمالهولواقعيلأول
م خيل .ل

 -0ا اا لعن لأفاطو  :ل
للللللللللوض لأفاطو لصو لاهامات لمب أللي اف لعن لوهولت ضيللال لس لع ل(الشعر)،لفالشعرلعن لف لقامل
ع ل(ا اا )؛لايل(تقلي للاسلمارسو لماللاخ ياراللأولاضطرارال،لوحس بو لملهمله اليمخ لع لنتاجلخر ل
أولرير ،لووفقال لذكلي و لفرهملوق هم)3ل،لويعترل(أفاطو )لم لالوائللاذي لاهموالمصطلح(لا اا )ل
فربط لال نو لالب اعي لا لربط لبعاملامثل؛ لأيلأ لالشاعرلعن مال شعرلفهولحايلالعاملالعلوي،لواعترلأ ل
الشاعرلعاجزلع لأ ليصورلا قيق ل لشعر لولل س تطي لأ لحايلمالهولموجودلالقو ل لالعاملامثايل"ل،ل لوم ل
م لفال لف لالشعرلحسبل(أفاطو )لنوعلم لأنواعلالتقلي ل كلل لالوجودلينقسملاىل ا لدوائر((الوى:لعامل
امثل،لوالثاني :لعاملا س ،لوهولصور لللعاملالو ،لوالثالث  :لعاملالظا لوالصورلوالعا لال ني ))،4لذكليب ع ل
الشعر((لبثا لدرجا لع لالتقلي لا قيق لالصلي لاموجود لأصالل لعاملامثل،لوالتايلفالعا لال ني ليلتقلي ل
التقلي لاعتبارلادوائرلالثا لام ون لللوجود،لذكليتناو (أفاطو )لالشعرل ل اور لا هوري ل"ا لح لعن ل
لالبا لالثال ،لوملحملعن ئ لبرف لالشعرلل لبللاعر لع لالشعرلا مثييلاذيلوص لبأن لشعرلا اا ل
()...وهوللليبنلللسامعنلطري لالصوا لوا ر(،)...لأمالالشعرلالغنايلواملحميلوالتعلميلفق لا لمعجباللب للن ل
يعر لع لحقائ لوم للسامي (...ل)وم لهنالفهوللليطلبل لم ين لال اضةلاللأاش ي لم لالآله لوالبطا ))،5ل
ذكلفق لحرلالشعرل لا انبلاموضوعيلاذيلخ لامصا لالنبيةلل وة،لم لخا لمجي لالبطول لوجعلهال

1لراحلبوحو :لالشعرا لوامناجلاللساني ،لجةل(اموقفلالدي)ل،الع د400ل،س ن ل ،0110لي0ل .ل
2لرمضا لالصبا :ل لنق لالشعرلالعريلامعار،لدارلالوفاءلللطباع لوالنرل،الس ن ري ،لطل0ل،ي044ل 01 ،ل .ل
3لمصط لا و :لنظرا لالشعرلعن لالعر ،لدارلالطليع ،لبرو ،لط0ل،ليي04ل ل ل4ي ل
4لاحسا لعباس:لف لالشعر،لدارلصادر،لدارلالر ،لعا ل،برو ،ط0ل0441،ل ل ،لى 0ل
5لأمر لحلميلمطر:لمهوري لأفاطو ،لالهيئ لامري لالعام للل ا ،لد(ط)0441،ل 01 ،ل .ل
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ما لداة ،للفه الفال لهم لالشعر للللتق رلع لتولي لامتع لامثر لللعواطف،1ه التغ ول(ا اا ) لالسبيللاىل
ا قيق لامتخية،2ومالدا لالشعرلحلسب(أفاطو )ليقو لع ل(ا اا )لفهولف لوضي لم س للل هملوذو  .ل

-2لا اا لعن لأرسطو :ل
لللللللللللللليؤسسل(أرسطو) لنظري لا اا لو ليقنها لمالخ لالب اعلوال لد لالنساني ،لا ل((ليطر لأرسطول
ا اا لبوص هالقانوال للل ل شللمن صلل،وختلفلا اا ل اها لحسبلالوسائللواموضوعا لوالطريق ))ل،3ومهال
وض لأسسلالنظري لالشعري لا ((لجعللا اا لمق ر لع لال نو لعام ،لسواءلان لميةلاموس يق لوالرم،ل
والشعرلأولفنواللملي لك لالعار لولاللتدجار ))،4لوم لم لفال ل((ا اا لانطاقاللم له اليلأ لما لللللالش ياءل
اموجود ل لالعاملالواق ،لواهالتش مللمي لال نو لا ليةلان لأولملي ،لوذكلألدخلهال لجا لامم نا ،لحي ل
تغ و(لا اا )لت ةللل لما هولاق ل لالطبيع ل،ويل اا لأفعا لالناسلامم ن لالوقوعلأو ا مللأ لتق لحىل
تصبحلا يا لأكرلجالل لبع لت خللال نا لخياهلال ي))،5لويعيله الأ (لأرسطو)لأضافلم هومال لج ي ال لع لمال
جاءلب ل(أفاطو )،لفقا لانزا لا اا لم لالعاملالعلويلاىلالعاملالري،لولأ ل(ا اا )لحس ب لختلفلاخ افل
ال نو لفهييل لالرملمغاير لماليلعلي ل لاللندح لأولاموس يق لأولالشعر،لو كللخ افلالوسائللاليلتراو ل
بنلألوا لأولأصوا لأولتعبرلبواسط لالكا ،لوه الينع سللل اةلع لالطريق لأولاموضوع،لكاليع (لأرسطو)ل
(ا اا )لال نو لميعها،ليقو ((:لويب ولبأ لالشعرلبوج لعا لق لنشألع لس ببن،للهالأصلل لالطبيع لاللنساني ل
وها:
 -0ا اا للفطري لويرهالالنسا لمن لط ولت  .ل
 -0كالأ لالنسا  -لع لالعمو ل -ل شعرلمتع لا اءلاعا لا اا )) ،له الفا لاميللاىل(ا اا )لاليلجلبل للل
علهالالنسا ليلاليلت ف لالشدلاعرلاىلالنظم لوق لاخ ل(أرسطو) ل((مه لالوصفلواس تقراءللنقلل
أح ا لفعللالشعرل لن وسلامتلقنلمالمنحهم لم لام اع لوافاد ،لوح دلدل(أرسطو) لالوظي لالشعري ل
(الراجي ا) ،لفهيي لتمي لاى لعاط ي لالش ق لوا وف لواعترها لوس ية لتطهر لم لل لالعواطف لا نز ل
وام بوت لداخللالن سلالبري ،لو كلع لطري لالباءلع لا واد لا نز لأولالسخري لم لا واد ل
امضح ))7ل،أ لالشعرلللم لهلأ ليويلع لفرا لبللا لهمت لنبية لوصادق ل لتقو لع لأساسل
6

1لينظر:لاحسا لعباس:ل ل ل ل ،لى00ل لى00ل .ل
2للينظر:لعصا لقصبجي:لأصو لالنق لالعريلالق م،لم يري لال بلوامطبوعا لا امعي ،ل،طل0440ل  ،لي0ل .ل
3للينظر:لحس لاظم:لم اهملالشعري ،لامركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاءلامغر ،لطل0ل0444،ل  ،ل00ل .ل
4لينظر:لش ريلعزيزلاماي،ل لنظري لالد ل ،دارلا ا لللطباع لوالنرلوالتو ي ،لبرو ،لد(ط،ل )ل ل00ل .ل
5لينظرل:لش ريلعزيزلاماي،ل ،ل ل  .04ل
6لأرسطول:لف لالشعر،لترم لابراهملحاد ،لم ب لأجلولمري ،،د(ط ،) ،ل4ىل .ل
 7ش ريلعزيزلماي:لامرج لن س ل،ل ل40ل ل40ل.ل
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(التطهر)ل(((،)Catharsisلفال ل سامل لالتحررلم لبع لان عال ،لكال ساملالطبل لنزعل
شوائبلالمرا لالعضوي ))،1ه ا لأس تطاعل(أرسطو)لأ ليعي لللشعرلاعتبار  ،لا لجعهلأقر لال نو ل
يقررلأهالأعظملم لا قيق ل
اىلال لس ،ل لوألن لأم لمزةلم لالتارخللفهولين يلص لالعبثي لواللعبلعهالو دل
وم لالواق ،لأمالا يا لفر لبأنل د لهولاذيليض يلالرو لالشاعر لع لالشعر .ل

لم لالشعري لاىلالدبي  :لللللللللللليس ل(الشعري ) لتأرخال لللشعر لكالأهالليس لتأرخال لللشعراء ،لبل لاهالالجا ل((مالجعللالشعرلشعرالل
وماليصن لع لحزلالشعر لص لالشعر ،لولعلها لجوهر لامطل ل))،2ا لالشعري له الامعى لاس ت ا لا ايل
للغ ،poétique3لق لأصبح ل(الشعري )لم هومال ليقص لذات ؛ لأيلاعتبارهال(( اوةلوض لنظري لعام ل لوجرد لول
ايث لللد لبوص لفنال لل ظيال،لاما لنس تنب لالقواننلاليليتوج لا طا لاللغويلموجهالوه لأدبي ،لفهييلا ل
تشخ لقواننلالدبي ل لأيلخطا للغويلوبغ لالنظرلع لاخ افلاللغا ))،4لوير لهناله فل(الشعري )ل
لتزوي لالنق لمعاير لوقواننلتضب لا طا لالدي لوجعهلممزال لع لبقي لأنواعلا طا ،لكالأهالتس ت لاللغ ل
لمر ل((الشعري لكغرهالم لالعلو لال بر لمراحل ل تل لم لالتطورلوالتحق لادوائرل
لت سرلمالهوللغوي،لوق دل
امعرفي لا مو جي لفهييلتشلل لمراحلهالالوىلقسال لم لالثالو لال لس ي لولالقناعلا طايل(أولالباغي)لم ل
ه ،لوالتحلييلاس تنباطي(أولامنطقي)لم له لاني ،لوا يايلال يل(أولا اي)لم له لالث ل))5؛أيلأهالتب ول
لب ااهالق لاهم لالطارلال لس ي لوهولالطاب لالت ري لالواعيىالاوعيلاذيلمل لال يلسوف،لملانتقل ل
لت و لأدا لللتحليللا طايلرمو اللأوللا ،لملتطور للتصبحلال آ لوس يةلنتوصللهالللت لا الي ل لالب اعل
الشعري .ل
للللللللللولق لا لموضوعل(الشعري )ل للخافلبنلالنقاد،لمهملم لضيقهال لالشعرلوح لم لخا لاعتبارهال
بأهال((اس تع ادلالطبيعيللقو لالشعر،لويلتتصللبع لأمورلأ دلمهالامت ف لاملس تع للاب اعلالشعريلوالظروفل
لالربي لم ال ل لأجواءلشعري لوادلراي لوا مرس))،6لوه الام هو لللشعري لج لجس ال ل ل
البيئي لا يط لم لحي دل
النق لالعريلالق م،لويعودل كل لأ لالشعرلديواهملوا اف للتارخهم،لو لالوق لن س لج لم لالنقادلم ليوس ل
م لموضوعل(الشعري )للتشمللللا طاا لالدبي لحي لأصبح لتتعل لب راس لخصائ لالعا لالدبي  ،لومل
تق رلع لالشعرلوح ،لوامالتع له الاها لاىلال نو لالدبي لالخر ؛ لأيلأ لالشعري لتلعىلالعنارل
1لم لغنميلها ل:لالنق لاديل،لدارلالعود ل،لبرو ل،لطل0ل،ل ل00ل ل41ل.
2لمرش لالزبي ي:لاجاها لنق لالشعرل لالعرا ،لاحادلكتا لالعر ،دمش 0444،ل ،ل ل014ل .ل
3لينظرل:يوسفلاس ن ر،لاجاها لالشعري لا يث (،الصو لوامقول )،دارلال بلالعلمي ،لبرو ل،طل0لس ن لي011ل ،ل .4ل
4لحس لاظم:لم اهملالشعري ،ل ل 4ل
5ليوسفلاس ن ر:ل ،ل ل ،ل4ل .ل
6لم له يلالريف:لمعجملمصطلحا لعل لو لالشعرلالعري،لدارلال بلالعلمي ،لبرو ،لطل0ل،ل0114ل ل 0يل .ل
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ا الي ل((معيارا لبوص لنظاما لعقليا لم لا صائ لالثابت  ،لفهييلليس لوص ا لللظاهر لالدبي لأولت سرا للها،لبلل
استب ل لع لي لالاس يل ي لقمهالالعلمي لسلطهالامعياري ،لفا الالبح ليتقل لاىلرو لوتأويا لح ي ل
للنظري لالرسطي ل لالشعري  ،لوم لبرو لالرومانطقي لفق لالشعري لالاس ي ي لسلطها ،لوب أ لالراج ل
لس ببن :لأح هالب ق اهالرعي لالبح لالدي،لو لم له لاللخ لر ليرتب لبع لمق رها لع لوصفلاللند لا ي ل
اذيلأنشأت لالرومانطقي ل))،1ويعيله الأ لحاج لالنسا لاىلت
سرلالظاهر لالب اعي لجعل لم لالشعري لمرجعالل
دل
له الالعمللب لل لم لوصفلطبيع لال ((،لوق لمخض لالرومانطقي لع لن لج ي لمن ل لم لقواع لا طا ل
ومعايرلالب اعلن ليائلفردي لالاتبلوحري لموق لالب اعي،لفانقلب لالشعري لاىلجالنلا ننلها(:لا اليا )لل
 Esthétiquesل(والنق لالدي) ل Literarycritgismلفارتبط لا اليا لب راس لالت و لوالتحسن لا ايل
للنصو لا الي ؛لأيلماهي لالتجرب لا الي لبوص هالواقع للقاءلبنلامتلقيلوبنلالعمل)) .2ل
للللللللله الم لأ لتوصفلالشعري لبأهدلالص للطبيع لال لىالب اعل،ول لنقص لب كلالص لا ارجي لبللمال
وراءلا اجبلا ار لاذيليبع لامتلقيلع لادرا لالعاق لاما ج ل لطيا لالكا لاليلجعل لمهالنغالورنينال
حس لاملقيلوامتلقيلع لح لسواء،لحىل لامناظرلالطبيعي لتوج لهناكلشاعري ،لمالحس لاللنداظرلوهولير ل ل
ب اعلا ال لم لجا ،للو لالخرللم ننالالقو للع له الامنظرلبأن لمنظرلشاعري .ل
لللللللللجاء لالشعري للت لع لاس تعا لامناسبلللعملا ي لم لحي لاس تقاهلمهج لاذيلينب لم لا مزل
الوظي يلمادت ل،لان لصيغ لامصطلحلداةلع لا اصي لالنوعي لماد لالعم،لو كلاشارهالاىل)الدبي littérarité
(لبوص هالاجا لالنوعيلاممزلللعملالصوريلاذيلللهملاللندصو لالدبي لام رد لوامالا طا لالديلاجرد،لم ل
حي لهو((لاملب ألامودللع دلغرل ودلم لالنصو ،له الأصبح لالشعري لالعملالكيلللبلني لالعام ل(الدبي )ل
اليلليس لحاصللم لالظواهرلالتجريبي لللعا لالدبي لوامالالنس لالكيلاذيليتجاو له لالعا لوحتوها،ل
وليسلمعىل كلأ لالشعري لالعا لالدبي لام رد لأولتسقطهالم لاعتبارللاهالهملهال ل اها،لم لحي ليل
ج ل وسلفري لغرلقابة لللت رار،لول هالهملهالم لحي ليلجا لللنس لالكيلأولمظاهر لللقوانن لا ايث ل
اليلينطويلعلهالللمللأدي،لو كل لصلت لاللندوعي لبغر لم لالعا لاليلتتودلم هلع لالقانو لالكيلأول
نس لالبلني ل(الدبي )لالشامة))،3ا لهنا لفار لبنلالشعرلوالشعري ،لفالشعري ل((يودهالالا لا الجاءلع لهيئ ل
صوص لوالشعرلم ل لال اب للواماني لم لامانيا لاجراءلالا ،لالشعري لجنسلوالنرلوالشعرلأنواعله،لوم ل
فهولانتا لمعىلأولجنسلم لدو لم ،لوحمله الف رلمال سم لشعرلنظاللللشعرلفي لوكثرلم لالنرلشعرلوا ل
ملتأ لمو وا لمق ))4ل،ه الامعىل(الشعري ) لللتنهييلعن لح لالشعر لبللتنطل لم لحركي لالب اعل لمي ل
1ليوسفلاس ن ر:لاجاها لالشعري لالعربي ،ل ل4ل ل01ل .ل
2ليوسفلاس ن ر:ل ،ل ل ،ل01ل .ل
3لجابرلعص ور:لنظرا لمعار ،لمطاب لالهيئ لامري لالعام للل ا ،لطلي044ل ل ،ل 001ل
4لحاديلمود:لالشعرلوص لالشعرل لالرا ،لجةل(فصو )لج ل1ل،الع دل0ل،لي044ل 0 ،يل .ل
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ال نو ،لوم لالقو لأ ل(الشعري )ليلالنس لاموجودل لالا ،لأوليلاار لا واسلالنسانلي لعن لالنظرلأول
الساع،لذكلملح ي لجا ل(الشعري )ل لتعارضهالم لاجاهن:ل((الو :لهولاللندق لاذيليتناو لالدبي ،لول ن للل
سع لاىلتأسيسلعملوانل دالاىلر لا ضورلامت ردللللمللع لح ا،لوالثاي:لالعلو لالنساني لاليلتتناو ل
الد لبوص لموضوعالمعرفهالأولجالللتجيلقوانيهالالتارخي لأولاجاعي لأولالن س ي لأولانروبولوجي ل،ويطل ل
(تود لوروف)لامل(الت سر)لع لاجا لالو لمقابللاجا لالثاي لاذيليقر لالعلو لاليلتر ل لالد لج ل
لللبني لاجرد لغرلأدبي لتنميلاىلجالهالامعر ،لأمالاجا ل(الت سر)لفهولاجا لاذيلأخ لأساءلم ع د ل(التأويلىل
التعلي ىلر لالنصو ىلالقراء لال احص ىلالتحليلىلوحىلالنق لالدي)،لجم لبيهالالنظرلاىلالعمللالديلبوص ل
لالزع لاليلح هال(الشعري )ل لالعا ل
موضوعا لمعرفيا لفري ا لقاما لب ات لم يا لبن س ))،1وعن ما لنتح لع دل
الدبي ،لفاننالنقص لب لتكلافراضا لاللند س ي لولاجاعي لاليلت رلعلو لالدبي لوالبح لع لالقاملامشر ل
بيهالوالنارلا صائ لا ايث لفها،لوق لا لوع ل(الشعري )ل له الالس يا لهو((لالقضاءلع لاغرا لالد لمال
بنلاجا لالت سر-لالنق لاذيل سق لع لالعا لالدبي ل ا لقارئ ،لواجا لالعلو لالنساني لاليلتسق لموهالغرل
الدبي لع لالد ،لو كلماليز ل(الشعري )ل لح ودهالع لسبيللاللتدضادل لمواه لالت سر-لالنق لبع لالسعيل
اىلتسمي لمعى لللعمللالدي لوالركزلع لمعرف لالقواننلالعام لاليلتتحمل لانتاج لوماليز لن سلهالأما لالعلو ل
النساني لالخر لبأهدلالتبح لع له لالقواننلداخللالد  ،لوليسلخارج لفهييلمللأديليمز لاللتدجري لاذيل
لالصوريلم لالقواننلالعام ،لويمزلا ايث للن لحرلحث لداخللالعا لالدبي لم لحي ليلج ل
يقر لالبح دل
لقواننلداخلي )) .2ل
لللللللللمز لمصطلح ل(الشعري ) لطبيع لالعمل لالب اعي ل لعاق لالقوانن لالي لمز لالعمل لال ي لع لغر ،ل
(الشعري )ليلعاق لبنلاملق لوامتلقي،لوقبلله اليلعاق ل لن سلالب اعلقبللوبع لأ لينجز،وليلالشعورل
الش ياءلالعملي لالتواصلي  ،لفق ل لعرفل((مصطلحلالشعري ل Poétiqueلتطورا لانتقللفي لم لمعىلخا لمالهول
شعري لليصبح لنظري لت رسلخوا لالد ؛ لأيلت رسل(الدبلي )،لفهييلللتنشغل لالد لالقام لبق رلمالتنشغلل
الد لامم ،لوبكم لأخر لبتكلا اص لاليلتض لفراد لللمللأدي،لأللوهول(الدبي )،لبللأكرلم ل كل
عن ( لفيي)Vieilliجالي لل لال نو ، 3))des lesté hé tique efférents.ه ا لم لالقو لأ ل((م هو ل
(الدبي )لغرلقار لبللهول لخاض لللتطور لم أثرلالبي ا لالثقافي لوا ضاري لامتباين ،لفال لم هوهال له لادراس ل
لالسلب لالثقا لواجاعيلواللغويلبعنلاعتبار))ل،4فالشعري لا ل
شمللخصائ لامرسللوامرسللالي لم لأخ د
أول(النظري لالدبي ) لي((دراس لللبىلامتح ل لا طا لالدي ،لويلللتتح دلبنوعلأديلمعن ،لبللي و ل
1لجابرلعص ور:ل ،ل ل001 ،ل000،ل .ل
2لجابرلعص ور:ل ،ل ل ،ل000ل .ل
3للأم لبي يس:لالدبي ل لالنق لالعريلالق م،لعاملال بل،ألرب ل،الرد ،ط0ل0101،ل  ،ي ل
4لينظرل،ألم لبي يس:ل ،ل ل ،ل .01ل
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م ارلاش تغالهالجا لالد لبوص لاب اعال،لغرلأ له اللليعيللأهالللتراعيلا ودلوال وار لالنوعي لبنلالجناسل
الدبي ،لوله النشأ للهالفروعلم خصص له لالجناس،لفهنا لشعري لللمر لوأخر لللقص لوغرهالللشعر،لوق ل
ا دهر ل لالتيارا لالنظري لامعار لمصطلحا لتراعيلاللتدخصصا  ،لوه الألطل لع لشعري لالردلمصطلحل
(الردي )ل)...(،)narratologieوالشعري لامتعلق لالشعرلبصور لدقيق لا نسل(الغناي) Lyricلمن ؛لايلشعري ل
الشعر،1)).لو كلأ لمصطلحلالشعري لحمللللوصفليوصفلب لفهوليمزل شاسع لام هومي ىالتعري ي ل لعاقات ل
م لالب اعلالدي(ال اي) لوالب اعلا مثليي،لا لج هال لالت اسرلو لالتصاوير لامتعلق ل شغفلالنسا لو لميولت ل
الن س ي ،لفهييلتس تقيلمادهالم لم لالتجرب لالنسانلي ،لوألمالأدواهالف ر لوم نوع لواجادهال شللمشك للعمل
الن س،ل كلالوري لامعلقد للل لس ،لوت لقو لالشعري ل لاس تجاب لال اعةلللعا لال ني لميعها .ل

10ىلمامحلالشعري ل لال رلالنق يلالعريلالق م:
لللللللللا لمسارل(الشعري )لبعاقات لامت اخةلتتوسط لميتافزيقال(التق ل للProgrèsل)لا لجاو لالزم لالنق ي،ل
وهولذكلمعبألاللتدصورا لالسابق لوموشو لها،لتس تحو لعلي لخيارا للغوي لوجالي لتتقاط لم لاللتدصورا لالعربي ل
الق م لوالوروبي لا يث  ،لفالشعر لكا ليقو ل(جرمونيسي ،ل Girmunskyل)"،مادا لمرتبطال لب عاليا لانساني ل
أخر  ،لفا لأمرلتط لور لللم لأ ليقرأ لم اهملأدبي لخالص  ،ل لوالن لم لامتع ر لأ لتايلمشك لالعاق لبنلتطورل
الشا لال ني لوبن لاي لمظاهر لالثقاف "، 2وم له ا لالس يا لم لاعتبار لاجهودا لالعربي ل لجا لالتنظرل
الشعريلداةلومؤر  ،لفق لا لاحل ا لالعر لالشعرلش ي ا،لوا لاها لالنق لالديلبتأسيسلمهلودراس ل
م ون لقوا،لل لاها لبتعري لوا ميزلبين لوبنلا للجناسلالدبلي لب الادرالواس مرلقلياللفكمالا لللعر لاجاعل
ميلع لأ لالشعرلهوله الالر لاممزلم لالا لامو و لامق لفاليلتلبسلشك لع لأح لم لالناس،لا ل
يعرفلبعمودل ولشطري لوأ لالقص لهنا لأ لنعرفلأصو لصناع لالشعر لولميزلجي لم لرديئ لون شفلأرارل
خلق لواب اع ،لف ارلج لكبرلحو لاخ افلالشعريلح لوم هوم ،لفق لان ل اوةل(اب لطباطبا)لب اي ل
لتأسيسلاللندظري لالشعري  ،لوتعترلاللمس لالوىل ل ك ،لفأ دلما لنظري لالشعر ل ل(ق ام لاب لجع ر)لفل عتر لا طو ل
الوىلاليلاس تطاع لأ لت للم هو لالشعر،لفاش ل ل كللأل لنظريت لتمزلالاس لامعر لوالتأصيللالعلميل
لح ي لامصطلحلوت قيق ،لوق لاس تقرل لال رلالنق يلالعريلم هو لالشعرلع لأن ل(الا لامو و لامق )لالل
ان لوم لت اخللالنواعلوكر لالتصال لب أ ليظهرلشي ا لم لالقصورلع له الالتعريفل،لولعللمالحصل((لم ل
اتصا لالثقاف لالعربي لب لس لاليوا لمال دلمللع لاعاد لالنظرل لم لك اي له الالتعريفلفا لا لح لحو ل
نوعيل لم هو لالشعرلمليقملع لالبطا لوالنق ل،ول ن لقا لع لالضاف لوالضدلب ،لوع لالحاط لواس تغرا ،ل
وق لمثل لالضاف ل لاعتبارل(اللتدخييل)لجوهرا لأآخرل لبني لالشعرليضافلاىلجوهرلاليقاعلأولالو لومثل ل
ل 1ليوسفلاس ن ر:لاجاها لالشعري لا يث ،ل ل،01ل00ل .ل
2لينظر:لفي ورلايرخ:لالشاني لالروس ي ،لترم ل،م لالواي،لامركزلالثقا لالعريل(ادارلالبيضاء)برو ،لطل0ل ل0111ل ل004 ،ل .ل
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الحاط ل لصياغ لتعريف لللشعرل س تغر لشعرلالعاملل لولهولمالأد لببع لال اس لاى لميزلأشعارلالعر ل
بأهالمقدلا ،لوا لحاصلله الالتحو لأ لبقيلالو لوالقافي لابتنلم ل واب لالشعرلوركننلم لأران ،لوقا لا ليا ل
جوهرا لانيا لوخاصي لأساسال ل لبني لالشعر،1)).وم لهنالأصبح لالشعرليأخ لف رال لج ي ا لوأصبحلم لالروريل
التعم ل لرو لالشعر،لوصارلم لامؤك لالخ ل لادراس لال لس ي لوامنطقي لاليلم هالأ لت رلقم له الال ل
نعر لع ل(الشدلعري لاللتدخييلي )لوجبلعلينالأ لنثرلموضوعالهامالج اليعترل
وتبنلم لو لتسميت لالشعر،لوقبللأ ل دل
أح لالس با لاليلجعل لم لالنظري لالشعري لتأخ لمنح لأآخرلغرلاذيلا لمعروفالوم اوللعن لالنقادلالعر ل
الوائل،لويل((قضي لتأ رلال اس لامسلمو لب ا ل(أرسطو) ل(لف لالشعر)لفان لاس ت ادهملمن ل لتأسيسل
نظري لالشعرلمق ارلبع ملع لواق لالشع لري لالعريلوحقائق لاموضوعي ل،لف يلالب اي لظه لر ل لألحاديهملعبارا ل
فلس ي ل(التخييل)لو(ا اا ) لبللوحىلا را لوالس نا ،لحى لأهملانغمسوال لال رلاليواي لأكرلم لغر ل
العري،لوظهرلك كل لتعري اهملللشعري لأثرلدخو ل قاف لالآخرل(لالغر )لول له المليصللهملاىلالث لور لع ل
ام هو لالق ملونق لح ود لوم اهم لالشعري ،لفق لظللالو لوالقافي ل لالصمملوظللالا لع لالتخييللب اخلل
دائر لام هو لالق م)) .2ل
لللللللللوأ له ا لالتأ ر لس ي و له لبصا ل لالنق لالشعري لالعري لخاص لم لاحي لاس تعا لامصطلحا ل
(ا اا )لو(التخييل)،لماليض يلع لالشعري لالعربي لصبغ لال لس لاليواني لوتأ راهالفها،لحي لملثلله الامبح ل
م خال للقراء له لالشعري لم لمثلها(اب لطباطبا)ول(حا لالقرطاجي)و(ق ام لب لجع ر)و(عب لالقاهرلا رجاي)ل
اذي لملوالع لاللتدحررلم لامقارا لالنظري لوت رسلام اهملالشعري لع لامس توا لالجرائي  .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1لعب لاماكلبومنجل:لج لالثاب لوامتغرل لالنق لالعريلا ي ،ا زء0ل،عاملال بلا ي ،ل(ارب )الرد ،لطل0ل ل0101ل ،ل ل01ل .ل
2لم لكا لعب لالعزيز:لنظري لالشعرلعن لال اس لامسلمن،لالهيئ لامري لالعام ،لد(ط،ل ) ل .410ل
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-10النظري لالشعري لعن لب لطباطبالالعلوي( ) 000ل
لللللللليؤسس(اب لطباطبا)ومؤل ل(عيارلالشعر) لعيارال للل لالشعري،لا لح دلب لوم لخاه لعوامللالنظملفي ،ل
ذكلتع لأطروح ل(اب لطباطبا)لالشعري ل ا لقم لهام ل لارخلالنظري لالشعلري لعن لالعر ،للن لح دلدلأصو ل
ال لووحلقواع لوح دلك كلالقم لاليلينطويلعلهاله الالنظم،لوقبللأ لنل لاىلمالجاءلب ل(اب لطباطبا)للل
ب للنالأ لن كرلشي الهال لالقضي لاللندق ي لالشعري لالق م ،لوهولأ لصيغ ل(العملالشعر)للتعترلصيغ لق م لضارب ل
لالعا ليلأق لم لالقر لالراب لحسبلمالي كر لامؤرخو لوالنقاد ،ل(فاب لسا لا حي)()000-004لوهول
الصناعا ،لمهالمالتثق ل
أق لالنقادلالعر لا ليقو ((:لا لللشعرلصناع لوقاف ليعرفهالالعاملكسائرلأصنافلالعم لو دل
العن ،لومهالمالتثق لال  ،لومهالمالتثق لالي ،ل لومهالماليثق لاللسا ))،1اللأ لصيغ ل(العملالشعر)لعن لاب ل
سا لان لتعيل لرواي لالشعارلوح ظهاللوالق ر لع لميزلامصنوعلم لغ لر لالزائف،لحىلهت يلالناق لاىلمعرف ل
مس تو لال ل لال اب لالشعري ،لولعللأملماليل لالنظرل لقو ل(اب لسا ) لهولأن لجعللالشعرلصناع لوأ ل
ه لالصناع لللختلفلع لأيلصناع لأخر  .ل
للللللللللبياليع ل(اب لطباطبالالعلوي)لم لالوائللاذي لحاولوالتعريفلالشعرلتعري ا لأدبيا لللمنطقيا ،ل دا لفي ل
ماهي لالشعر،ليقو لل((الشعر-لأسع لهل-لا لمنظو لائ للع لامنثور،لاذيل س تعمهلالناسل ل اطباهملمال
خ لب لم لاللندظملاذيلا لع لع لهت للجث لالساع،لوفس لع لاذو ،لونظم لمعلو ل د،لم لحلطبع ل
لاضطر لعلي لاذو لمل س تغ لع ل
دل
و وق لملحت لاىلاس تعان لع لنظملالشعرلالعرو لاليليلمزات  ،لوم
تصحيح لوتقوم لومعرف لالعرو لوا لب 2)).؛ لأيلأ لالشعرلحس ب لهولالنس لاذيلتن ظملوفق لالكا ل
حلطبع لو وق لللحتا لاىلالعرو ،لأمالم لفسل لل وق لفالم ل
والطاب لواذو لمعيارليضب لب لالنظا ،لم ل دل
،لكالبنلأ لعنرلالو لها ل ل
دل
هلأ ليب علوتصبحلمعرف لالعرو لل م للب لمها،لبللجبلأ لي و لحا قالب
الشعرلفا لخلفلعن لن ر لمن لالساع،لوفس لاذو لوينبغيلهنالأ لنشرلاىلأ ل(النظم)للليعيلداما لاقام ل
الو لالشعريلبللكثرا لمالتردله لالكم لمعىلحس لالتأليف،لوله الفا ي لع ل(اللندظم)لق ل شمللالشعرل
والنرلع لالسواء .ل
لللللوم لالقو لأ لح لالشعرل ل(عيارلالشعر)ل ا لدلةلاصطاحي ،لوهولمالي لع لأ لعر لا ل
م امالحي ل((تزاو لامعارفلالتقلي ي لامتصةلبعلو لالعر لاللغوي لوامعارفلغرلالتقلي ي لامتصةلال لس ،لوم ل
الزاو لبنله ب لاللوننلم لامعارفلتأ دلسسلالنق لالعقايلبلتجاو لالساسلالنقيلاذيليلو لبثق لالقار لأول
انعطاف لع لأساس لج ي  ،لويعم لع لالتأصيل لويلو لالتعليل لوالتحليل لوالت سر لي ليصل لاى لالقناع للل
1لاب لسا لا حي:لطبقا لحو لالشعراء،لحقي ،لمودلم لشاكر،لمطبع لام ييلالقاهر ،لطل0ل4،ى04ل ،ل ل 0ل0ل .ل
2لاب لطباطبا:لعيارلالشعر:لحقي لم ل غلو لسا ،لمنشا لامعارفلمر،لطل0ل،ل0410ل  .40 ،ل

96

ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
التعاطف)) ،1لفق لاعم ل لنق لالنظري لع لتك لامعارف لوامعلوما لاللغوي لوت اخلها ،لما لم لدن لم لاعادل
(العقل) لكوس ية لللترير ،لوهو لما لي شف لالنض لاذي ليأي لبع له ا لالوعي لبرور لتصنيف لامعرف لالنساني ل
ورور لمزلل لعملع لأآخر،لوهولمالا ل سع لالي لالنسا لمن لنشأت لالوى،لويقو ل(احسا لعباس):لل
نقرلبأ له الالتعريفلع لقصور لمليتعر لذكرلالتق ي لاليلسي عر للهال(ق ام )لبقو ،لول ن ل شار ل
((جبلأ ل دل
تعريفل(ق ام )ل لالن لع لأ لالشاعرلمس تغ لع لالعرو لا لا لحيحلالطب لواذو ل2)).ل،لويب ولواحال
م لله ا لالتعريف ،لأ لأطروح ل(اب لطباطبا) لتسم((لمب أ لاللتدخص لف ارلللنشاط ل لدائر لال لالديلع ل
مس تو لالب اعلوالتأصيللكالتأثرلببع لمعطياها،لولاس تعا لهالع لحليللالظاه لر لالشعري لوتأصيللأصولهالع ل
مس توا لم ع د ل،لأشارلفهالمرار لاىلأقوا لال لس لوأفارمل لالشعرلو لاموس يق لوالرمل لوال ،لان ل ل
لدم له الالنض لأ ل(اب ل
كتاب لدرج لالنض لوالتامللملتتوفرل لال اا لالسابق لع لالو لمالنعرف لمهال،ولق دل
طباطبا) لشاعرلوم قفلعلويلهلصةلللتن رلامت لس ل لعر ))،3فعيارلالشعر لنظرلاىلالشعرلم لخا ل
منطلقا لف ري لتضملمباد لالت لسفلوالبح لع لا قيق لاليلتعلترلتأصياللللصو ،لحي لان لا اج لماس ل
اىلح ي لعيارلللشعر .ل
لللللللللوم لم لفا لتعريفلالشعرلاعتبار لجنسا لوتقيم لاعتبار لصناع لوفلنا لوهارل لواخ يارا،لوهولماليعيلأ ل
القو لبأ له الالر لم لالا لليسل شعرلليسلح الالرداء ،لولعللا وهرلاذيليمزلب لالشعرلأن لصناع للهال
ضوابطهالوقواع هالمالجعهلفنا ل اتيا ل،ولأ له دلم لالشعرله ا لامعى لتصورلا وانبلا ياتي لاليليعيشهالالشاعرل
شللأو لبأآخر ،ل لوأل لدورلفعالي لالشعرلهول لأ ليع س لللحيا ل((مال لطبائعهالوأن سهالم لمودلالخا لول
م موهال لرخاهالوش ها لورضاهالوغضهالوفرهالومهالوأمهالوخوفهالوحهالوسقمها))،4لوماليل لانتبا ل ل
شعري ل(اب لطباطبا) لأهالتركزلع لانتظا لالو ي لللقصي لحىلأن لجعللم لاموس يق لرور ل لالصناع ل
الشعري لحن ليقو ل((ا لللشعر لامو و لايقاع ليطر لال هم للصواب لوما ليرد لعلي لم لحس لتركيب لواعت ا ل
جزئي ))،5لفأ لللشعرلحسبله ا لالقو لمس توا لم ع د لم لألرا لال هم،لبعضهاليرتب لاعت ا لالو ،ل
وبعضهاليرتب لبصوا لامعى،لوأآخلرهاليرتب لحس لالل ا ؛لأيلأ لاليقاعلرور ل لالوظي لالشعري لو كلأل ل
القم لالشعري لتتح دلانطاقاللم لتأليفلوح ا :لالو لوامعىلوالل ،لوم لم لفلا لالوظي لالشعري لتتحق لبق رل
مالينطويلع لح ((لتأل هالالن وسلوبق رلمالينطويلع لمعىلحمللتوجي لأحوا لالزما لوحق لم لله ال
الشعرلأقىلغاات ،لا لص -لاىلامعىلا ملامتق -لالل لالني لوالتأليفلالعجيب،لبللتظللله الالشعرلأآار ل
1لجابرلعص ور:لم هو لالشعرل(دراس ل لالرا لالنق يل)الهيئ لامري لالعام للل ا ،لطل0ل0440،ل 00 ،ل .ل
2للاحسا لعباسل:لارخلالنق لالديلعن لالعر ،لدارلالثقاف ل،برو ،للبنا ،لطل4ل ل0ي04ل ل ،ل004ل.ل ل
3لجابرلعص ور:ل ،ل ،ل ل .00ل
4لاب لطباطبا:لعيارلالشعر،ل ل00ل .ل
5لاب لطباطبا:ل ،ل ،ل ل00ل .ل
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اليلت ار لصياغت لواليلتنب لم لمادت لحسب،لفالشعارلا م لامتقن لح م لامعايلا ا لنقض لوجعل لنرا لمل
تبطللجود لمعانهالوملت ق لجزاةلأل اظهال)) .1ل

-10لالنظري لالشعري لعن لق ام لب لجع رل(.) 000ل ل
للللللللتتأسسلشعري (ق ام )لانطاقال لم لقراء لخاص للشعري (اب لطباطبا)لا د ل لأبعادهالالثا  :لالو ل ل
امعىل لالل ل،ا لحاو ل(ق ام )لصياغ لعمللل لالشعريليقو لالتح ي لع لأساسلر ىت صيللله لامقال ،ل
فعرلع لالا لالقو لاددلا لع لمعى،لوع لامنظو لامو و لامق  ،لفأصبحلتعريفلالشعرلعن لهو((لالقو ل
امو و لامق لادا لع لمعى))،2ه الالتعريفليل لع ل ا لمس توا لواجب ل لقبو لالشعرلويلالو ل
والقافي لوامعى،لوه لاللندعو لللم لأ لتسق لم لالقاع لالشعري لفهييلما م لهلحىلا هاي ،لفهوله لا اوةل
ا ل سع لاىلأ ليقمل(علا)ل ميزلجي لالشعرلم لرديئ لشأ لالشعرل ل ل كل لشأ لأيلصياغ ،لا لأ لللصان ل
يقص لالطرفلالجود لم لالصناع ((فا لا لم لالقو ل لالصناع لماليبلغ لميلحا قال لا لا  ،ل لوال لقرلع ل
كلنز لهلاملحسبلاموض لاذيليبلغ ل لالقر لم لتكلالغاي لوالبع لعها)) .3ل
للللللللف كلالشاعرلحاو لالوصو لاىلالطرفلالجودلم لالشعر،لولليعجزلع ل كلاللا الضع لصياغت ل
أولانع م ،لفينهييلاىلغاي لالرداء لأوليق لبنلالغايتنلأولالنقيضن،لو لللحا لم لاللحو ليظللماليقوهلامالل
مو واللمق لدالللع لمعى،لوالقص لهنالم له الالقو لالوعيلبرور لح ي لنوعي لالشعرلواعطائ لمهجاللدراسليالل
ومعيارا لمزلحس ن لم لقبيح ،لورمالصور لم امةلم لالعقللم لادرا لاليء لو كلال لوصو لاىلمعنا لا قيقيل
وادرا لخصائص ،لمالمهد لالطري لاىلالسا لا ملعلي لواظهارلرأيلمالع لأيلنوعلم لأنواع ليقو ل(ق ام ):ل((ل
قو لدا لع لأصللالا لاذيلهولمزةلا نسلللشعر،لوق لولنالمو و لي صهلمالليسلمو و لا الا لم لالقو ل
مو و لوغرلمو و ،لوقولنالمق لبنلمالهلم لالا لامو و لقوافلوبنلمالللقوا له لوللمقاط ،لوقولنالي ل
ع لمعى لي صللمالجر لم لالقو لع لقافي لوو لم لدلةلع لمعىلمالجر لع ل كلم لغرلدلةلع ل
معى،لفان للولأرادلمري لأ ليعمللم ل كلشي الع له لا ه للم ن لومالتع رلعلي )).4له اليغ ولح لالشعرل
عن (ق ام )ليتألفلم لالل لولامعىلوللالو لوالقافي ،لفأمالامعىلفيقص لب لامعايلاليلي لعلهالالشعر،لويل
ام لوالهجاءلولالراءلوالتشبي لوالوصفلوالغز .
للللللللكالأن لنظرلاىلالشعرلع لأن لصناع  ،لذكلير لرور لاللتدجوي لللسمولامعايلالشعري لوابعادهالع ل
الرداء  ،لوليب ول كلم لخا لقوه:ل((ا الرعل لأيلمعى لا لم لالرفع لو لالصنع لوالرف لوالزاه لوالقناع ل
1لجابرلعص ور:لم هو لالشعر0،يل .ل
2لق ام لاب لجع ر:لنق لالشعر،لحقي لعب لامنعملخ ا ل،دارلال بلالعلمي ،لبرو ل،لبنا ،لد(ط،ل ) ،ل14ل .ل
3لق ام لب لجع ر:ل ،ل ل ل .0ل
4لق ام لب لجع ر:ل ،ل ل ،ل14ل .ل
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وام لوغرل كلم لامعايلا ي لأولاذمم ،لأ ليتو لالبلو لم لاللتدجوي ل ل كلاىلالغاي لامطلوب ))،1لول ل
ه الالتجوي للليق رلع لامعايلحسب،لفق ل هبلاىلأ لمعيارلا ا لومقياسلا ود لاىلالشدلللأيضا لذكل
فال لأحس لالباغ ((لالرصي لوالسج لواتساعلالبناءلواعت ا لالو لواش تقا لالل لم لل ل،وع سلمالنظملم ل
بناءلوتلخي لالعبار لبأل ا لمس تعار لوايرادهالموفور لالا ))،2له اللليلب و لالتجوي ل لالشعرللل شمللالو ل
والل لوامعىلحسبلبللم لأ ل شمللمالنسمي ل(الباغ )لو(ال صاح )لو(الب ي ) .ل
لللللللللوا الا لالشعرليتألفلم لامعىلوالو لوالقافي لفهنا لأمورلم لدةلللجو لاغ الهالل لالشعرلللم لأ ل
يقو لب وها،لويلأمورلباغي لوب يعي لع لأيلأمرلم له لالمور،لوم لم لفال لال عالي لالشعري له الامعىل
تتح دل ((لالل لال صيحلالصحيحلامبيلالسلملالرتليب،لامو و لالسهللالعرو ،لامق لال صيحلالقافي ،لادا ل
ع لمعىلواحلم لمعايلالشعرلا صوص لويلام لوالهجاءلوامرايلوالتشبي ،لوالوصفلوالغز ))،3ه اليب ول
الشعر لعن ل(ق ام ) لم أثرال(( لامنط لالرسطي لمعم ا لعلي ل ل اولت لوض لأسسا لموضوعي لتتح د لها لاللقم ل
الشعري ،لكالحاو لأ ليق ل وع لم لامعايرلت صلل لقضاالكبر لأساءلالسابقو لعلها لمعا ها،لم للقضي ل
الرقا لأولا صوم لبنلالق ماءلوا ن،لوأملم ل كلالنظرلاىلالشعرلم ل واالمغاير للطبيعت لوالتايلا مل
علي لبقياس لع لجال ل ال لهلم لالزاوي لاللغوي ،لمر لوم لالزاوي لالخاقي لمر لأخر  .4))،ل
للللللللوم نلنالالقو لأ لتعريفل(ق ام )لللشعرليعترلأوحلتعريفل ده لم هو لالشعري ل لالقر لالراب لالهجري،لفق ل
أفادله الالناق لاممزلالنق لالعريلكثرا لو كلبتأسيس للل رلم لقواع لالشعرلالعريلبأسلو لعلميلوعقيل،ل
ولق لسكلمهج له الطائ لم لالنقادلولاللغوينلأولالعروضينلباء لتعري اهمللتؤك لع ل ا لام هو لذكلظلل
امرجعي لالكرلص قالدهم .ل

-10لالنظري لالشعري لعن لحا لالقرطاجي .ل
لللللللح دل(حا لالقرطاجيل4ي) 1لجا لالشعري ل لكتاب ل(مها لالبلغاءلورا لالداء)ليقو ل((الشعرلا ل
مو و ل لمق  ،لم لشأن لأ لحلببلاىلالن سلمالقص لحيي لا ها،لوي ر لا هالمالقص لت لره ،للتحمللب كلع ل
طلب لأولالهر لمن ،لماليتضم لم لحس لخييللهلو اا لمس تقةلبن سهالأولم صور لحس لهيأ لتأليفلالا ل
أو لقو لص ق  ،لأو لقو لشهرت  ،لأو لمجموع ل ك ،لول ل ك ليتأك لما ليقر لب لم لاغرا  ،لفا لاسلتغرا ل
والتعجبلحرك لللن س لا الاق لنر لحركهالا يالي لقو لان عالهالوتأثرها)) ،5لفه الالتعريفلجم لبنلالرؤي لالعربي ل
1لق ام لب لجع ر:ل ،ل ل .11 ،ل
2لق ام لب لجع ر:لجواهرلالل ا ،لمطبع لالسعاد لالقاهر ،ط0400ل ل ل .0ل
3لمصط لا و :لنظرا لالشعرلعن لالعر ،ل لي .04ل
4لجابرلعص ور:لم هو لالشعر،ل ل .41ل
5لحا لالقرطاجي:لمناجلالبلغاءلورا لالداء،لحقي ل،م لا بيبلب لا وج ،لدارلالغر لالسايل،لبنا لط0ل،س ن ل0ي04ل  ،ل0ى .ل
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والرؤي لالغريقي لللشعر،لفالعربي لتتجس ل لأن لا لمو و لمق ل،وأمالا اا لفهييلام لع لتأثر لبرجا ل
ال بلال لس ي لخاص لكتا ل(أرسطولطاليس)ل(ف لالشعر)ل،وأملماليل لانتبا ل لتعريفل(حا )له الأن ل
رب لالشعرلالن سلاليلملت ل لحس با لالق ماءلوأهالغاي لالشعر،لاماليؤثرلفهاليءلحب لواماليؤثرلفهاليءل
دل
ت ره ل،لو كللحسبلالشاعرلا
لامر لموقع ل
لشاءلكر لوا لشاءلحلبدبلم لوجودلالتخييلfictionلاذيليأخ له دل
لالتعريفلوش دلدلع لحر لوتضيي لم هوم لاىلأقىلادرجا ليقو :ل((ا لالشعرلا لمو و لمق ل يل،ل
ت ل للسا لالعر لبزاد لالتق ي ل))،1لول له الالتعريفلرملاخ صار لاللأن لظلل افظالوب ق لع لا اصي ل
النوعي لالعام لويل(التخييل)ل،لوا اص لاذاتي لويلالو لوالقافي لللن لب و لهاتنلا اصيتنلخر لامل هو لاىل
نوعلأآخرلم لالب اعا  ،لا لرطلالشعرلالو لوالقافي  ،للذكليبق ل(حا )له المو جا لللناق لا صيف لوام رل
الصيللاذيلتتاحلعن لالثقافا لوتتامللدي لامعارف،لويتواصللالق ملوا ي لوالصيللم لادخيللحي ل
يت و لجرلا قيق لوامعرف لامرجو  .ل
لللللللوه الفق لب الواحا لأن لم لخا لم هو ل(حا )لبأ لالتخييللأصبحلرور ل لحقي لالو لوالقافي ل
نقر لامعىلكثرال لأ لن هملمالالتخييللالشعريلو لمال
والع سلحيح ،لو كلحىلتتحق ل(النظري لالشعري لوحى ل دل
وسائهلاليلهالنم لم لحقي لالشعري لللشعر،لفالتخييللكاليقو لل(حا )((ليق ل لأربع لأحاء،لم له لامعىل
وم له لالسلو لوم له لالل ل لوم له لالنظملوالو ))2ل،م له لامعىلي و ل(التخييل)لهولم ليودل
امعايلد لال رلالعمي ،لوم لالت اخللامعر لي و لالتواصللم لقرح لالشاعر؛ لأيلأ لهنا لمعىللب لم ل
التخييلللظهورلاللها لالشعري ،لوأمال(السلو )ف خييهلير لالراكيبلالشعري لليصنعهال لقالبلموح لوأدلمالم ل
ه ل(الل )لفا لاللغ لللم لأ لتودلدو لخييللمس ب لوف رلمرهفلحىلحصللالتولي لاللغوي،لوأمالم له ل
(النظم)لفعاق لالتخييللع لوجودلعاقا لخييلي لبنلاماد لوالشاعر ،لوكوهال لالصرور لحق ل(النظم)ل،وهنال
تظهرلعاق لالنظملالشعري لاعتبالر لجام لالل لوامعى،لكالأ لالنظملأساس لترتيبلامعايل لالن سلوم لتولي هال
وتألي ها،لوه الاعتبارللوجودلضب لللل ا لوهولالنحولاذيلحق لامعىلامراد .ل
لللللللللللوم ننالالقو لا :ل((لاضاف ل(حا )للعنرلالتخييلل لم هو لالشعرليلاضاف لشكي لللهم ؛لمعىلاهال
اضاف لاىلتعريفلالشعرلللمود للوشعريت لم لالتسلملبأهالاضاف لهم لتصفلواق لالشعر،لومزلالشعرلع لالنظمل
ولأ لا قيق لت ر لاعرافلبأهدلالللت ي ل لوض لح ودلفاصةلبنلالشعرلوالنر،لفا لا ل
كالمز لع لواق لالنرل ل
التخييللهولالقاءلالشاعرلخيال لولصورالل س تعنلهالل لال نو لالبياني ،لفيؤثرل لالسام لتأ رالن س يالتطهرال ل

1لحا لالقرطاجي:ل ،ل ،ل ل4يل .ل
2لحا لالقرطاجي4 ، ، :ي .ل
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ل سببلماليراء لهلوكن لحقيق ،لأولهولملي لاللها لت يلاىلالتحسنلأولالتقبيحلفا ل كللليصحلأ ليعترل
خاص ل لالشعرلدو لالنر،1)).ه التؤك له لامقارا لالنظري للأ لجوهرلالشعري ليتح دلروطها لالتارخي ،ل
ولا لالقص لم لالقاويلل
حي ليصبحلكا لالشعرلمرتبطال لجا لا يا لاليليتحق لها((اكا لالتجرب لالنساني ل ل
الشعري لهولاس تجا لامناب لولاس ت فاعلها ل لا يا ،للن لللم لأ ليتعار لالناف ل لال لم لالناف ل لا يا ل
مادام لغاي لال لتعنلع لحقي لغاي لا يا ))،2ولم لم للفا لالشعرليبق لنشاطلانسايل سجللالثرلاذيليمول
ع لالتجرب لالنساني ل لا يا لذكلا لداماللومن لالق مليلبح لع لفهمللل لفهاللح دلجوهر لالعا ل لل ((العمل ل
ا هاي ليعيلالوعيلخصو لمادت لومليزهالع لغرها ،لوخصوصي لاماد لت يلاىلخصوصي لالعملهالومليزهالع ل
غر لم لالعلو ،لك لالعملالشعرلم له لالزاوي ليعيلالوعيلبقوانين لاليلمزلا ي لم لال لرديء)).3

14ل لشعري لعب لالقاهرلا رجاي:
لللللللللليع لا رجايلم لالوائللاذي لحاولوالتعريفلالشعرلتعري ال لأدبيال لللمنطقيال لصارمال ،لفأ دلو لما لأشارلالي ل
قضي ل(النظم)ل لالعربي لاليلاعترهالتعلي لالكملبعضهالببع لوجعللبعضهال سببلم لبع ،ليقو لفلي ((اعملا ل
ليسلالنظملاللأ لتض لام لالوض لاذيليق ضي لعملالنحو ،لوتعمللع لقوانين لوأصوه لوتعرفلمهاج لاليل
انهج لفالتزي لعهالوح لالرسو لاليلرم لكلفالخلل يءلمها))،4وأمالفائ له لالنظري لفاهالم ل ل
نظرالتأويللالتصورلالتش ييلاذيلحسملانلتا لالشللالتقصلي يلامتبلورل لصوريلالتبيي لوالتسطرلوامبيل
ع لتو ي لتقاصي ي لللملالتعبري ،لليظهرل لشللتقاط لم لالتو ي لالنريلالقاملع لاس ت اض لوانتشار،ل
فالبي لالشعريلأولالشطرلجا لتل ظيلانبجسلم لأغوارلا سلاماءلم لالطبيع لليقو لع لاستيعا لمسألتنل
الوى :لانشائي لأنبت لع لتكلالهيئ للت و ل لم ناو لالن سلامت وق  ،لع لأ لحمللس يا لالقراء لأولالنشادل
مس توين:لفأدلمالالوح لالسطري لأولالوح لالبلي ل،ويراعيل ل كلم لوفر لالملاليقاعيلو م لاللغ لامتضم ل ل
امقاط لاللغوي ،لوي ي لللت ليللع لسع لفهملالق ماء لللشعري لالعربي لبأ لنوردلموقف لنق ي لي هبلم هبال لمغايرالل
للم هو لالشكيلالسائ لأآن ا لاليلان لتق رلع لم هو لالشعرل(الا لامو و لامق )،لفق لأوردل(عب لالقاهرل
ا رجاي)لرأاللنق اللجريئالل(للجاح )ليتضم لدرج لقياسلالشعري ل لالبيتن :ل
للحسنلامو لمو لالب لللللللللللللوامالامو لسؤا لالرجا ل ل
اهالمو لول ل اللللللللللللللللللأش لم ل كلع لللحا ل
ل 1لعب لاماكلبومنجل:لالثاب لوامتغرل لالنق لالعريلا ي ،ل ل01ل .ل
2جابرلعص ور:لم هو لالشعرل لالرا لالنق ي،ل لي .01ل
3

4

ج بر عص ر ، :ن ،ص . 3 1

لعب لالقاهرلا رجاي:لدلئللالجا ،لحريرللم لرش ي لرضالدارلامعرف ل،برو ،لط،ل0ي04ل  ،ل00ل .ل
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حي ل هبل(ا اح )لاىلن يلشعري له الالا لالبت ،لرأ لفي لأنل د لجردل(نظم)لمليقللصاحب لالشعرلأب ا"1ل،لق ل
قادهملتكلامعرف لامم ن لاىلاطرا لالبايلالقاملع لالحا لالعقلي لم حو لعهالاىلأل س لنظلري لشعري لتأخ ل
بعنلاعتبارلامقوما لالشدلخصي لو لاعادا لامس م لم لحقيق لامارس  ،لولأفضللمالأقوهلأ (عب لالقاهرل
دل
لالزواا لامظلم لا يط لبتصورلا قيق لا الي لالشعري  ،لا لأنل د لا لم أثرال لال رل
ا لرجاي)لأارلب ر لكثرال لم دل
ال لس يلالرسطي ،لفعمللع لتوس ي لفضاءلاللتدلقيلوقراء لا طا لالشعري ،لوق لتنا له الاللتدوجي لحىل ل
(ا رجاي)لم لالب اعل لقوه((بأهدلالالتيا لا اصي لامس تغرب ،لوب كلفق لنقللالقملالب اعي لاىلخار لالنواعل
لالرؤي لالب اعي ،لكالف دلل لحصارلالنواعل ري لاشاع ل
الدبي ل لوألساهالالس ت اض لوالعمومي لحنلتوصللاىلتوحي دل
ا لس لا ايلامشر  ،لالقراء لواللتدلقيلفالبنلال نو لجملها))،2لق لأشارل(ا رجاي)لهنالاىلاللندباه لالبالغ لاليل
جبلأ لتتوفرلد لامب عىالشاعر لاذي ليقو لبتوحي لالعملي لالب اعي لالقام لع لا سلا اي لولالقام لع ل
تسهيللاددللل لالصوتي ىاللغوي ىالسلوبي ،لوه الفال لمايلالجراءا لاللغوي لالل ظي لعرلامساكلالظاهر لمهال
جرالل لةلالشدلعري للهالتتعل لبتكلالس با لاذاتي لامتناهي ل لا اء،لالقائ لميعهالع لانتا لالشعري ل
وا ي ،ل دل
امؤدي للتكلاماسا لالسحري  ،لولق لبل ل(ا رجاي)لأ لوع لجالي ل كلاكا لامرورل لاط لمل عاطيل
اب اعلالشدلعرل((ومالأن لتر لا س لىي ىملعلي لمن لدفع لويأتي لمن لمالملل لالعن لغراب  ،لحىلتعرفلم ل
لالرجللم لال ضللومواضع لم لا ،لو كلمالأنش ت لوضع لفي لالي لع ليءلفقل له ال
البي لالواح لما دل
ومالا لك كلومالهولشعرلالشاعر،لوالا لال اخر،لواللندم لالعايلالريف))،3ولعللأملمالتتسملب للغ لالشعرل
حىلخت لبرو لم لادلةلا اص لارتا هالع لالنشاطلاليقاعيلالعامللع لح دل
يرلالرؤي لالشعري  ،لوأم ل
وألوق للمالتتسملب لادلةلالشعري لأ لتتشاللالغوارلان عالي لاليلتأيلم لههالتكلامعايلاموقع لالغرا ل
وال جائي  ،لف و لم ناهي لا س لمل اخةلحىلتظهرلم لأثرلالكتنا لولاكتنافلشبه لحا لبنلحالن4ل،وا ال
ان لاددللل لالشعري لح لدامال لاىلاللتدخ يلح لهال لالتدلمو لاليقاعي ،لفلا لمقروئي لالباغ لالشعري لتنقادل
لالعنارلالصوتي لالباني لل ضاءلا طا لوحسب(ل
دل
لو لوهةلد لمامس لالعنارلاليقاعي لالقام لأصاللع لنصي
لالسلب  ،لوامال
ا رجاي)((امالالشدلأ ل لاقام لالو لوخيرلالل لوسهوةلا ر لوح لالطب لوكر لاماء لوجود د
الشعرلصياغ لور لم لاللتدصوير))5ل،وه الم ننالالقو لأ لنظري لاللندظملد ل(ا رجاي)لف ح للأ آفاقال لواسع ل
ل راسا لاللغوي لامعار لاللسانيا .لل ل

1لعب لالقاهرلا رجاي:ل ل ،ل ،لى04ل .ل
2لعب لالقاهرلا رجاي:لدلئللالجا ،ل 4ى0ل .ل
3لعب لالقاهرلا رجاي:ل ل،ل ل ل1ىل .ل
4لينظرل:عب لالقاهرلا رجاي:ل ل ،ل ،ليي0ل .ل
5لعب لالقاهرلا رجاي:ل ل ،ل،ل لي04ل .ل
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10ل لالنظرا لالشعري لا يث  :ل
10ل لالشعرا لالغربي لا يث  :ل
0ل ل0لشعري لروما لجاكبسو  :ل
لللللللللللللللش لأ لشعري ل(جاكبسو ل R. Jacobsonل)،يلأملشعري ل لالقر لالعري  ،لاليلحاول لأ ل
تبح لع لشل للشعري ل(معىلالقصي لم لخا لدراس لخصائ لاللند لالشعري لوضب لقوانين لاددلاخلي ،ل
والسعيلاىلالجا لمروعلشعري لنظريليرو ى س ه فلاعاد لبناءل(عم) للل لالشعري ،له لالشعري لأصبح ل
جزءال لم لاللسانيا لذكلللم لحليلىقراءهالخار لاللسانيا  ،ليقو ل(جاكبسو )((الشعري لموضوعها لاعتبارهال
كلال رعلم لاللسانيا لاذيليعا لالوظي لالشعري ل لعاقاهالم لالوظائفلالخر ،لوهملالشعري لامعىل
الواس لللكم لالوظي لالشعري للل لالشعرلحسبلحي ل لهم له لالوظي لع لالوظائفلالخر لللغ لوامالهمل
هالأيضال لخالر لالشعرلحي لتعطيلالولوي لله لالوظي لأولتك لع لحسا لالوظي لالشعري ))،1وم لم لفال ل
شعري (جاكبسو )لللتق رلع لالشعرلوح لبللتتع ا للتشمللاف لأنواعلا طاا لالخر ،لان لأك لع لوجودل
وظائفلشعري لسائ ل لا طا لالدي ،لحي ليقو ((أ لاللندمو لاللتدقلي ي لللغ لكالأوح لع ل لوج لا صو ل
(بوهلر ل Bohlerليق رلع ل ا لوظائفلان عالي لو لافهامي لومرجعي ))،2وهوله الينطل ل لح ي لموضوعل
الشدلعري لم لسؤاهلالشهر((أ لموضوعلالشعري لهولقبلللليءلالجاب لع لالسؤا لالتاي:لمالاذيلجعللم ل
فنيا؟))3؛أيلالبح ل لا صائ لاليلمزلا طا لالديلوت س ب لتكلالشدلعري ل،ذكلجاو ل
رساةلل ظي لأثرال ل ل
(جاكبسو )لبنلالشعري لولاللسانيا ،لوق لأضافل(جاكبسو )ل ا لوظائفلأخر للتكلاليلاعم هال(بوهلر)ل
لنظريت لليصبحلللعنرلم لعنارلاللتدواصللاللغويلين لوظي ل د لب ،لوم لتوضيحلامساةل لا ط ل
التاي :4ل
س يا ل Contexteل
مرسلAdresserلللللللللللللرساةMassageلل.لللللللللمرسللالي Adresséل
قنا لاتصا Contactل ل
ش ر  Codeل
1لروما لجاكبسو :لقضاالالشعري ،لترم ل،م لالوايل،ومبار لحنو ،لدارلتوبقا لللنر،لامغر ،لطل،0ليي ، .04ل00ل .ل
2لروما لجاكبسو ،ل ،ل ل لى0ل .ل
3لروما لجاكبسو :ل ،ل ،ل ل04لد ل
4لينظر:لروما لجاكبلسو :لقضاالالشعري ،ل لى0ل،ل00ل .ل
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وم لتو ي ل وع لم لالوظائفلاللغوي لحسبلمركزهالعللالعنرلا دلم لا ط لالتواصي،لف تودلعلهالس ت ل
وظائفلرئيس ي لع لالنحولالآي:1
مرجعي ل
تعبري لأولان عالي للللللللللللشعري لللللللللللللللللافهامي ل
تنبهي ل
مالوراءللغوي ل ل
للللللللويعيله الأ ل(س يا )لالا لأولالب اعليق يل(مرجعي )لقبلي لله الا طا لأول(امرسل)لهولحاج لاىل
(التعبر)لو(ان عا )لليملهلالتواصللم لخا ل(رساة)ل(شعري )لان لأو(لافهامي )،لبواسط ل(قنا لالتصا )لاليل
تس توجبلتوفر(لامنها ) ،لاليلجعللامتلقيل لحاةلاس تع ادللاسلتقبا  ،لمال سهللعلي لملي لالتلقي لخطاا ل
(مش ر ) لتعرف لميتافزيقيها لاللغ لوي (ما لوراء لاللغ )،وه ا لحى ليم لالقناع لع لطريق لالوظي (الشعري )،ه ال
يعل ل(جاكبسو )وشللواحلأل ((موضوعلالشعري لليسلالشعرلبلل(الشاعري )ل Poéticitéل))،2لق لاس تعا ل
(جاكبسو )لامنط لا ي لحي ليقسملاللغ لاىلم هومن:ل((لغ لالش ياء،لوال لالثاني (مالوراءلاللغ )ويلاللغ ل
عن ما لت و لاللغ لي لموضوع لالبح لوه لي لالشاعري لأو لالشعري ) )، 3ه ا لتتضافر ل لشعري ل
(جاكبسو )عنارلالرساةل لت يفلالطاق لاداخلي لاللغ لوالعملي لانتباهي  ،لمالجعللالرساةلم عم لا يوي ل
والقو ،لوهولمالجعللاملن ع لالب اعي لسهةلالدرا لد لامتلقي .ل

0ل ل10ل لشعري لجو لكوه  :ل
لللللللللتعرفل لشعري ل(جو لكوه ) J .Cohenلبأهالألقر لمالي و لاىل(الشدلعري )لالعربي  ،لخاص لالق م لمهال
و كللهالخ ل ل(الشعري )لفق لالشعر ،لوجالهالح دلجا ل(الشعري ) لبأنل د ((عملموضوع لالشعر ،لوا للكم ل
سلفي ))،4وم لم لم لالقو :لأ لالشعري له الامعىلم هالأ لتتع ل
شعرله ل لالعرلالاس ييلمعىلللللبل ل
نطا لالشعر لفهييلمثللمالقبللالشعر لومالبع  ،ل كلأهدلال((تس تعي لا طاط لالباغي لللصورلاجا ي  ،لوللس ال
تصنيف ل(فونتاني)،fontainierليعي لتو يلعها لم لج ي لع لأساس لاللسانيا لا يث لوخصوصال لمباد ل
(هلمسليف)(،Helmislafالغلوس اطيقي ) ل،فا ليتصل لم هو لامس توا لاللغوي لمس تو لاللتدعبر لومس تو ل
1لروما لجاكبسو :ل ،ل ل،ل 00ل .ل
2لروما لجاكبسو :لقضاالالشعري ،ل 04،ل .ل
3لعب لهلم لالغ ايل:ا طيئ لوالت ر،لالهيئ لامري للل ا ل،لطل4ل،لي044ل ،ل ل011ل،ل010ل .ل
4لجو لكوه ل:بني لاللغ لالشعري ،لترم لم لالواي،لدارلتوبقا ل(امغر )،طل0لالس ن ل1ي04ل  ،ل4ل .ل
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ا تو  ،لوم لملتقس ملللمهالاىلشللوماد  ،لفا الا ل(جو لكوه )لق لبنلأصو لشعرتي لوملنش هالاللسايل
والباغيلم له ،لفلان لأخ لأسسلشعرتي لال لس ي لوا الي لم له لأخر  ،لو(انزا )لهولام هو لامركزيل
لللشعري لعن ل د لع لوف لامنط لا يل(الهيجي)،ه الا لاذيلأض لع لالنظري لوح لعلمي لوجالي ل
لطورل(كوه )لأفل لالشعري لليحملهالأراءلفلس ي لوج لي ل
حىلليص دلح لعن يلأ لن عوهالالشعري لا لي ))،1فق دل
فلس ي  ،ليقو ((ول لن رلبتاال ل لرف لاس تعال لا يث للكم ل(شعر) لا لل لنعتق لأ لالبح ل لالائنا ل
الطبيعي لأولروطلا يا لاعتبارهالم لعواملله لالظاهر لح لغرلمروعل،م لامم لالطب لأ لنسع للجادل
شعري لعام لع لطري لالبح لع لامامحلامشرك لبنلمي لاموضوعا لال ني لأولالطبيعي لاليلم لشألهالأ لتثرل
ان عا لالشعري ،لولمق ضيا ل ا لطبيع لمهاجي لخالص لاعتق الأن لم لالفضللحرلحقللادراس لوع ل
العر لحاليالللغرلامامحلالدبي لا الص ،لولع دللا دلظلاهر لاليلتعودل لنظرالاىلحليللالشا لالشدلعري لللغ لوللغ ل
وح ها))،2ه التب وله لالتصورا لالشعري لاماهالأ للتلس ت لله لامهجي للاس ت ا لالنتاجلاجابي ل
لحقللالشعر ،لغرلأ ل(كوه )((ج ل لال لاذيلودلمن للالشعر لواس تق لمن لام لأيلالصنفلالديلاذيل
دعي لقصي ))، 3وأ لمصطلح لقصي ( )Poèmeلهو لالآخر لحتا لاى لاللتدح ي لوالت قي ل ك لاللتدح ي ل لاللتدا ل
الوضو لاذيلا للهاليو لان لتمزلمظهرهالاللندظمي،لوفعال لف يلالوق لاذيلا لفي لالنظملشال للغوال لتعاق الل
صار لاللتدقنن لا لللقصي ((لوجودلرعيلغرلقابل لللزاع ،لوه الا ليعترلقصي لللمالا لمطابقال للقواع ل
اللندظم ل لوالنر لمالليسلك ك ،لغرلأ لعبار لقصي لنري لالظاهر لالتناق لت ر لعلينالاعاد لتعري ها))،4وم لألجلل
لالصويل
ح ي لنوعي لالقصي لتبىل(كوه )ل لحليللاللغ لأساسن:لصويلودلي ،لفي و لالشدلعرلع لامس تو دل
مش مال لع لقوانن لصارم )...(،معارض لالتش يل لالصوي لللنر لوتسم لقوانن لالنظم لالعروي ،لأما لامس تو ل
اددلليلفللشعرلخاصي لالباغ لا لوجبلضبلطهالوتقنيهالعرلارخهالالطويل لذكلح د(كوه )أميهالالزامال لع ل
الشاعر،لوللشاعرلع لألي د لحا لحري لا لبنلامس توينللأولان رادلبأح هالفينت لع ل كل ا لأماطلشعري  5:ل
 10ل:لالقصي لالنري  :لاليلتعم لع لا انبلاددلليلفق ،لفهييلتس ت لاللزاما لالباغي لاليلتعم لعلهالاللغ ل
الشعري  .ل
لالصوتي :لوي لالي لتعم لالنظم لع لامس تو لالصوي لكوهالحسبل(جو ) ،لأها لتوظفلا صائ ل
 10ل:لالقصي دل
ادللي لاليلمثلهالقواننلالباغ للع لاللغ لالشعري  .ل

1ليوسفلاس ن ر:لاجاها لالشعري لا يث ،لدارلال بلالعلمي ،لبرو ،لطل0ل،ي011ل ،ل000ل .ل
2لجو لكوه :ل ،ل ،ل ل01ل .ل
ل 3لجو لكوه :لبني لاللغ لالشعري :ل ل01ل .ل
ل 4لجو لكوه :ل ل،ل ل ،ل01ل .ل
5ليوسفلاس ن ر:لاجاها لالشعري لا يث ،ل ل004ل.ل ل
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الصويلوادليل لواللي لينميلماليعرفلالشعر،لوق لقص ل(كوه )ل
10ل:لالشعرلالامل:لاذيليوظفلامس توينلمعال:ل دل
لالصوتي لواددلللي ل،وه الا و لمثللالسا ل
شعريت لع له الالنوعل؛أيلالشعرلالامللاذيليعم لع لا صائ دل
الشدلعري لعن ل(كوه )1:لللل ل
السا لالشعري  :ل
دل
ا نس:لللللللللللللللللللللللللللللللالصوتي للللللللللللللللللللللللللللللادللي ل
قصي لالنر

ج

ل :ل

نرلمنظو

ل:

لج ل

شعرلامل

ل:

ل :ل

نرلامل

لج

لج ل

لللللل
لوا الان لالباغ لالق م لق لتبن دل
لالصورلوح ودهالوتصني هالفال ل(كوه )ليبح لع لالبني لامنطقي لاليلتشر ل
لمي لالصورلالباغي ل؛أي للأن ليبح لع لالبني لامنطقي لاليلتشر ل لمي لالصورلالباغي لو ليبح لك كل
ينلالصويلواددلليل((ويمثلل
ع لالقانو لالكيلاذيلي لخلفلمي لالصورلامس ت م ل لالشعرلع لامس تو دل
ه الالقانو ل لانزا لأولاحراف  Déviationلوهولأآلي لعام ل ا لطاب لج ي ،لوهلشوطا  :لالو لسالبل
لويتج ل لخر لمهجيللقانو لاللغ لا لأ لللصور لتمزلم ال هاللواح لم لالقواع لالي لت و له الالقانو ،ل
فالشعرلعن الليسلنرالليضافلالي لشي اللأآخرلبلللأن لنقي لالنرلوالنظرلاىل كليب ولوكن لسالبلأولكالا لنوعالل
م لأمرا لاللغ ،لغرلأ له لامرحةلالوىلتتضم لمرحةلأخر لوي لمرحةلموجب ،لفالشعرلللحطملاللغ لالل
ليعي لبناءها لع لمس تو لأع لا ليعقب لاللندق لاذي لتسبب لالصور لالباغي لاعاد لبناء لم لطبيع ل
أخر ))،2ه اليضب ل(كوه )لالطبيع لا لي للانزا لالشعريل،وم لعق لمقا نر لتوضيحي لبنلامنط لا يل
وم هو ل(انزا )لد ل(كوه ) لالشللالتاي :ل
ل
ل
1لجو لكوه :ل ل ،ل،ل ل00ل .ل
2لجو لكوه :لبني لاللغ لالشعري ،ل ل .44ل
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ل
الآلي لالشعري لعن ل(كوه )لللللللللللللللللللامنط لا يلعن ل(هيجل) ل
امعيارل(أولالنر)للللللللللللللللللللللللللللالطروح  thèses،ل
انزا ل(ن يلامعيار)لللللللللللللللللللللللاللندقيض ل antithèsesل
اعاد لالبناء(ن يلانزا )لللللللللللللللللللالركيب لSynthèsesل ل
للللل ل
للللللللللم لالقو لم لخا له الأ لشعري (كوه )ت حلجالل لفس يحال لللتأويل لالتشخي لوح لن قرلالىلمعجمل
احايلحي لنس تطي لأ لنتأك لم لالسلتلنادا لالشعري  ،لاللأ لالشاعرلحىل له لا اةل س تطي لأ ليلمسل
ادملم لالتجرب لالب اعي ،لوم لم لفلا ل(انزا )لهولامودلالرلئي لللشاعري لاللغوي ل ي لالشا لاليلحقق ل
لالصوي لمودال لالنظملبأشاهلامعروف لالو لوالقافي لو لا ناس ل..اخ ،لكال
هالالشاعري  ،لفهوليعمللع لامس تو دل
يعمللع لامس تو لادليلموداللالصورلالباغي لانطاقاللم لالوظائفلاللندحوي لالس نادلوالتح ي لوالوصل،له ال
تتح دلخاصي لالشعري لد ل(كوه )لم لخا لعاق لالشعرلبقواننلالعاق لالشعري  ،لحي لت و لم لألح هال
سلبي لوم لالخ لر لالجابي ،لوله الا لللشعرلنقيضا :لالو لهولالنرلاذيلينقادللقواننلامطابق ،لوالثايللهولغرل
امعقو لاذيليمردلع لال ننلمعال،لا ةلالشعري لوح هالاليلتس تجيبلللرور لامزدوج لاليلح دلدهالا مردلع ل
أح هالأولانصياعلللآخر،لوم لله الأ دللليصا ل لا و لالتاي 1:ل
ل
امام لل Pertinenceل
ا ةلللللللللللللللللللللالحائي Connotationللللللللامطابق Dénotationل ل
النري

لج

ل :ل

غرلامعقوة

لج

لج ل

الشعري

ل:

لج ل

1لجو لكوه :لبني لاللغ لالشعري ،ل ل014ل .ل
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لللللللللولم لم لفال لا ةلالنري ل لحاةلامطابق لت و لالحائياهالسلبي لخاص لا الا لالشعرل لالواق لمصنوعالل
لالصورلمثللخرقال للقانو لامطابق لفالنتيج ليلأ لسلبي لامطابق ليلرطلالحائي  ،لولأ ل
م لالصور ،لوان دل
امطابق لو لالحاءليتعارضا لا لللم لالح ا لاس تجاب لان عالي لواس تجاب لالعقلي لدفع ل لواح ،لوله الفهال
م عارضا لولجل لحصو لالوى لينبغي لأ لتغيب لالثاني  ،لولعل ل له ا لت لقم لالشعري ل لالعا لالدبي ل
وال نو لميعها،لوه فهالأ لجعللامتلقيلدامالل لاطارلالبح لع لامام لفها .ل

لللل0ل ل10ل لشعري لجوليالكر ستي ال ل
توصفلشعري ل(كرستي ا)J.kristiffaلبأهالشعري ل(ميائي )لتس ه فلانشاءلمنط ((ميايلللغ لالشعري ،ل
ل
وب ك لفهيي لتسر ل لاجا ل(البور ) لم له لالوه  ،لغر لأها لتعم ل لتصوراها لم اهم لامنط لالرمزيل
برج لوعهالاىلال رلالهيجيلال روي ي لم له ،لوأملم ل كلاىلمالوراءل(أولعر)للسانيا ل(اخ ن)Bakhtineل
م له لأخر ))،1وتمركزلشعري ل(كرستي ا)لع لكثاف لاللغ  ،لويلتر لأ لالن ل وع لم لالوقائ لاليلم ل
ااها،لذكليغ ولاللند لمارس لداةلتملفهالملي لاخ افلع لمس تو لالعاق لواذا لواجم لحي للل
يتحق لالن لع لسبيللامطابق لبنلاذا لولالن لأولبنلاللند لوخارج ،لذكلفا ل(كلرستي ا)للتعم ل(( له ال
التصورلع لالنحولالتولي يلوالتحوييلد ل(نعو لتشولمسي)لحي لأقا لنظريت لاللساني لبغي لفهملا لاللغويل
وتعليه لوع لاكت اءلالوصفلالشكي ،لكالج لم لاجاها لالتجريبي  ،ل لوينظرلاىلاللغ لبوص هالمعطيا ل
م ناهي ل س ت ها لامتكم لداخل لاجموع لاللغوي لالواح لبصور لغر لم ناهي ))، 2ويعي لأ ل(كرستي ا) لنقل ل
م تس با لالنحو(التولي ي)ل(والتحويي)لاىلجا لالن ،لا ليمزلالن لا ايلب ون لال عللاذيل س توعبلكي ي ل
اش تغا لاللسا  ،لوشرلاىلمالس ي و لهلالق ر لع لتغي لر لمس تقبال لحي لي و لاللند لمساح لدللي لتعملل
داخللالنظم لاللغوي ((،لينشئلمنط ليقو لاللت دش ي ل لقواننلا طاا لالقام لويق لأرضي لصا للس اعل
صو لخطاا لأخر لع ي ل،فمسلمق سا لاللسا لعرلاعاد لتو ي لمقولت لاللندحوي  ،لوتغيرلقوانين لادللي ل
امس لامق سا لاجاعي لوالتارخي ))،3وذكلفهييلمزلبنلاللغ لالشعري لوالنري لع لح لسواءل ل
يعيلأيضال ل د ل
معاين لخطابي لتراعي لقواع لاللغ لامس تعمة ل لالب اع ،لفهيي لح د لمهجال ل لمقارب لالن لبوص لنظا لعرل
لغوي  translinguistiqueليعي لتو ي لاللندظا لاللغويلم لج ي لع لطري لجاه لالبني لاللساني لللتواصللاذيل
لالسابق لع له لالبني لاللساني لأولامزامن لمعها،ل
ر لبأماطلأخر ل تل لم لامتل ظا دل
ه فلاىلاخبارلمبا ل
فالن لا لانتا لواعاد لتو ي لللخطاط لجاهز لومغلق لكالا دلدع لامناجلالبنيوي لالشكي لوه اليعي 4:ل
1ليوسفلاس ن ر:لاجاها لالشعري لا يث ،ل ل0ى0ل .ل
2لحلم لالش ي :لم هو لال اب لعن لجوليالكرستي ا،لجةل(نزو )لالع دل11لابريلل0100ل ل،ل لل4ىل .ل
3لجوليالكرستلي ا:لعملالن ل:ترم ل،فري لالزاي،لدارلتوبقا ل(مغر )،طل0ل،ل.0440ل  ،ل4ل ل
4لجوليالكرستي ا:لعملالن ،ل ل00ل .ل
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 .0ا لعاق لالن لالنظا لاللغوي لي لعاق لاعاد لتو ي لمقولت لذا لوجب لتناوه لمقول لامنط للل
اللسانيا  .ل
 .0أ لهناك لتبادلل لوت اخال لبن لالنصو لوتتقاط لداخل لامن لالواح لتل ظا لع ي لمشك لمال
تسمي (كرستي ا)ل(التنا )ل intertextualitéل،وهولتطويرلم هو ل(اخ ن)لع لا واري dialogismeل
والعاقا لا واري .
ل ه الفال ل(كرستي ا)لللتري لوض لمامحىص ا ل د لل لوصفلالشعري  ،لكاليلحاةل كل لعن لللم ل
(الشانلي لالروس ي )لو(البنيوي )لبللست لنقط لانطا للهالم لمالتسمي ل((السلبي للnegatintyلانطاقالم ل
لمثللالسالبلا لللاللتدعار لاذيليه لم لحي لهوللتعار لع ل ات ،للأن لاخ افل
دل
ح ي ل(هيغل)ليقو
امطل لاذيلللمكلأي لعاق لم ليءلأآخر،لوم لحي لهولتعار لفالن لمطل لالهوي  ،لوم لم لفالن لاب لم ل
ات  ،ل كلالن لاعتبار لعاق لم لن سها لولولقا لاقصاها))،1ه الحاو ل(جوليا)م لخا لشعريها لأ لتعمللع ل
مقارب لاللغ لالشعري  ،لف رسلام لو لالشعري ل لعاقات لم لم لو لا طا لالاشعري لحي ليلتقيلالت رل ل
راعلبنلاموجبلولالسالبلاللغوي ،لو لم هو لالعاق ل اها لفاهدلالتمزلخصوصيهال لامسارا لاليلف حهال ل
فهم لاللتدحو لا لاعم ل لم هو لاللند لع ((الت رق لالي لتقمها لبن لما لتسمي (الن لالتا ) Phnotexteل،ومال
تسمي ل(الن لامود)Contexteلا للليطا ل(اللند لالتا )لحقيق لالن لاللم لحي لأن لحمللسرور لالبني لوم ل
م لي و لالوقوفلعن ل(اللند لامود)لوقوفاللعن لفعلل(ا م لل)،لولجلل كلتتحو لدراس لالن لاىلدراس ل(فعلل
ا م لل)ل ات للن لداخللاللغ ليتحق لللاش تغا لدا ،لوهولمالتوح ل(جوليا) لا طاط لالتالي 2:ل
لل
لالراضيا للللللللللللاي يولوجيال،الساطر ل
اللند لامودلللللل دلالرمزي دل
لامقول لاللساني ل
النلد للالتا

الصيغ ل
ل د

هولموحل
للللللللوه الفا لام لو لالشعريل(للن لامود)لتتقاط لفي لم لول لأخر لم لخطاا ل تل (كال دل
لا طاط )،وهولمال شللفضاءل(اللتدنا )لللنصو ل تل لو للا ي لالثقا لللنصو لالشعري  .ل
ل

1ليوسفلاس ن ر:لامرج لالساب ل،ل ل0ى0ل .ل
2لحلم لالش ي :لاملرج لالساب ،ل ل1ىل،لىى .ل
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10ل لالنظري لالشعري لالعربي لا يث ل
لللللللللق لتأسس لالشعري لالعربي لا يث لع لمرجعي لتن ر ل لالثقاف لالعامي ،لول لنس لال اب لظللم ل
لالرملم ل(النزاحات )لال ري لوالسلوبي  ،لولق لجر لحو لكبر لع لمس تو لاللتدوجي ل
اطارلالثقاف لالعربي لع دل
اللندظريللل اب لالشعري لوله التب ولالشعري لالعربي لا يث لملتبس لبتأرخها،للق لا لامروعلا هد ضويلمنشغالل
ببناءلمروعلامثاق لاذيليقو لع لادرا لالروطلالتارخي لم لأجللحقي لالتق ،لفوج ل ل(العقل)،وقلالا ل
امروعلالتح ييلمعنياللا ا للن لأدر للبأهالمر لرطلللج للن س ل لنس ي لالثقاف لالعربي لموضعال،لوم لم ل
فا لامشه لالثقا لالعري لملتطهلا ا للكتيار لبللتسلل لالي لم لمناف لالفرادلىا اعا  ،لولق لشه ل
الشعري لالعربي لا يث لتطورال ل و لدلة لميق ىواسع لحي لوسع لجال لاهاها للتشمل لأنواع لا طاا ل
النساني لالخر  ،لولذكلفق لظللاللندق لالعريلمسايرا للتكلالتطورا لال ري لاليلعرفهالالعاملع لمس تو ل
الب اعلوالثقاف ل لظللا ا لواللتدح ي لال ري،لويع لالناق (م لم ا )لأمو لاح لللناق لالعريلا ي ل
اذيلاس تطاعلأ ل س تق ل وع لم لام اهملواللندظرا لوامناجلالعلمي ل اولل لتوظي هاىاستارها لعلميا ل لقراء ل
اللند لالشعريلالعري ،لولق لأآم (م ا )بأ دل لاللتدق ل لجا لالنسانيا لم وقفلع لاللتدق ل لالعلو لاددلقيق ،ل
حي ليؤك ((أ لالتق ل لميادي لالعلو لالنساني لرهنلالتق لل لالعلو لالبحت لواللندتيج لامنطقي ليلأ لالتق ل
لمي ا لالبح لالديلم ي لله لالعلو ،لذاليب وليلبعي لامنا لجعللمصطلحا للاللد لامةلان صا لع ل
ه لالعلو ))،1وانطاقال لم له الالساسلتبىل(م ا )ل لمروع لاللندظري لب رلا واجزلبنلالعلو لالنساني ل
والعلو لالبحت ،لوي عو لاىلرور لان ا لالنق لالدي لع لالعلو لامعار لومناجهال،لق لا ل(م ا )لصاحبل
مروع لعلمي لنق ي لطمو ليراه لع لاضاف ((لبن ل لر لالبح لالعلمي لاذي ل ش ي لا طا لال لس يل
وا طا ل لاللتدارخي لوا طا لالتأويي لوالنق ي ،للصياغ لف ر لأصيل لم حرر لم ح))،2ه ف لانطا لم له ال
اى((صياغ لنظري لمعا لاللند لالدي،لو كلع لطري لا لولالتوفي لبنلام تس با لالعلمي لالعامي لليصرللنال
عم لللنصو  ،ل لويظهر لب رلم لاها لخصوصي لالثقاف لالقومي لوت ردلالن لومز لداخللالثقاف لوداخللالن ل
الدي لن س ))،3ادلراا لمن لأ ل(الشعري )لالساس((ليس ل ين لتضافل لاىلالن لأولخل لعلي لكالات لو لأيل
وق لات  ،لوللي لا لي لاليليؤىلهالاىلالن لم لخارج للزيين لوجميه ،لوامالالشعري لم لالن لو للالي ،ل
وحقيق ليوظ هالالن لفيح لها لمالللح لاللند لم لالا لالعاديل،ويلنحرفلهالالن لم لا طا لالعاديل
ليلالسببلوالغاي لأوليلالعةل لوالنتيج ،لمس تو لأآخرلم لالتعبر،للأ ل
اىلالوظي لالشعري ،لوا ةلفال لالشعري
دل
الشعري لتتحو لاللغ لاىلاللند  ،لويلأدات لم لدل هالامعجمي لامبار لاىلماللحرللهلم لادلل ))،4بيال
1لم لم ا :لالتحليللالسمياي،لحوارلأجرا لمع ل،عب لالرحا لطن و ،لجةل(دراسا لميائي )لفاسلالع دل0لخريفلىي04ل  ،ل00ل .ل
2لم لم ا ل:جهو لالبيا ،لدارلتوبقا لللنرل(امغر )لط0ل،ل0441ل  .01 ،ل
3لم لم ا :لدينامي ي لالن ل(تنظرلواجا )،امركزلالثقا لالعريلىبرو ،لطل0لس ن لىي ، 04ل40ل.ل ل
4لقاملامومي:لشعري لالشعر،لام رس لالعربي لل راسا لولالنر،لطل0لس ن  ،0110ل 1ل
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ير ل(كا لأبو لديب)لأ لالشعري ((خصيص لعائقي ؛ لأيلأهدلالجس ل لالن للش ب لم لالعاقا لاليلتمولبنل
م وا لأولي لمهالالساس ي لأ لال لمهالم لأل ليق ل لس يا لأآخر لدو لأ لي و لشعرال ،لل ن ل لالس يا ل
اذيلتنشأللفي له لالعاقا لامتواش لم لم وا لأخر للهاله لالسم لالساس ي ل اها،لليتحو لاىلفاعلي لخل ل
للشعري لومؤرلع لوجودها))،1ه التب ولالشعري لالنسلب لاىل(أبولديب)لللمزلالل ظ لويلم رد  ،لو لأمال
ت ل لالن لاعتبالر لبني لم جانس لم ون لم ل وع لألجزاءلمرابط لفالبيها لوتساملم لخا لعاقاهالببقلي ل
الجزاءل لانتا لص لالشعري  .ل
لللللللللوم لم ل((ليس لالشعري لخصيص ل لاللش ياء ل اها لبل ل لموض لالش ياء ل لفضاء لم ل
العاقا ))،2ويعيله ا لم لخا لم هوهالالشاس لاذيليعترلأكرلم لرؤي لاللش ياءل لماهالالل ا لوالصورل
لامعايلالشعري ،لول لالشعري ليل لأصللالش ياءلفضاءلعاقاهالامت اعةلفالبيها،للق لان ل(الشعري ) شار ل
الوع ل(البنيوي)ل لالنق لوعام لالعملاذيلحق لالحا لامهجي  ،لولق لأصبح لالشعري لمن لعه ل(ب لويلطيقا)ل
(أرسطو)لقرين لاللغ لالشارح لوعام لالبح لع لقواع لالد لوأصوهلاىلأ لم هالالبنيوي لبوص هالالعملا ي ل
اذيلي شفلع لالقواننلالعام لللد لم لحي ليلقواننل ايث لتن لعهالالعا لالدبي لوجلهال للأ آ  .ل
للللللللللللللو لق لان لدلة لالشعري ل له الالس يا لالبنيوي لقريب لم لاددللةلالي لندلب لا هالالشاعرل– ل(بو ل
فال لري)ل(0ىي 0لىل 0400ل ) لعن مالأك لأ لاملالشدلعري ((يب ولمناس با لل راس لالعام لاليلهملالقواننلا ايث ل
خصوصاللا الوضعنالامعىلاش تقايلللكم ل لاعتبارلم لحي ليلامللللماليتصللخل لوانشاءلللعا لاليل
تت لم لاللغ لجوهرال لوأدال للهالوليسلامعىلالضدلي لامقصورلع ل وع لم لالقواع لا الي لأولامعايرلامتعلق ل
الشعر))،3ولل لن لاب اعي لخل ي لف ري لينطل لمهالامب عل لويظهرلأثرهاللل اةل له الاللند  ،لوالتايلفهييل
تشللجزءال لم لشعري لاللند لاليليص ها(أبولديب)لال جو لاليلتتشللم ل وع لأماطلم لح ي هالم ل
خا ((جلياهالامتنوع لبتقس م لالىلأماطل تل  ،لفهييلم لأ لتنشأل لع لامس توا لامتع د لللبني لاللغوي لع ل
ح لوع لأكر لم لمس تو لمعال ،لولعل لأبر لأماط لال جو  :لمساف لالتوتر لأ لت و لالماط لالتالي لاليقاعي ،ل
الركيبي  ،لاددلللي  ،لاللتدصويري ل،اموق ي ))،4ه التتج ل(الشعري ل) لاللند لم لخا ل وعا لامس توا لاليل
تتامللفالبيها لحي ليغ ولاس ت ا ((الكا لبأوضاعهالالقاموس ي لامتج د لللتلن لالشدلعر لبل لين جهالا رو ل
الكا لع لطبيعهالالراخ لاىلطبيع لج ي ل،وه الا رو لهولخل لمال سمي لال جو ،لمساف لالتوتر))،5أ ل

1لكا لأبولديب:ل لالشعري ،لمطبع لالحا لالعربي ،للبنا ،لدل(ط،ل )ل ،ل04ل .ل
2لكا لأبولديب:ل ل،ل ل،ل لي .0ل
3لجابرلعص ور:للنظرا للمعار ،ل ل.004ل ل
4لكا لأبولديب:ل لالشعري ،ل ل .00ل
5لكا لأبولديبل، ،ل ل،ل لي .0ل
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الشدلعري لحسبل(أبولديب)لتتحق لم لخا لا رو لاللغ لع لمس تواهالالعا لاللتدواصيلاىلامس تو لا ايل
ال يل؛أيلخر لامألوف.
للللللليتبى ل(أدونيس) لهو لالآخر لمهجي ل(الشعري ل) لامن ح لالي لتس ه ف لال شف لع لام وا لالبنيوي ل
للشعري لالعربي لالق م لوا يث لم لخا لمنظورلارخيلشعريلليت اخللم لمهجيا لأخر ،لاجاعي لوبنيوي لو
تلل ي ي ،لويعتر(أدونيس)لأ لحرك لا ا لالعربي لنشأ بثا لأبعادليل((البع لام ييلا ريلبقم لورمو ،ل
مقابللالصحراءلأولالبادي ،لوه المالأفصحلعن لولأرسا لع لحولفري لشعرل(أيلنواس)،والبع لاللغويل لاجا يل ل
أولباغ لاجا لمقابللمالم لتسميت ل(لبباغ لا قيق )لكالتلتج ل لالشعرلا اهي ،لوأفصحلع له الالبع لول
لالصوفي  ،لوأخرال لبع لاللتد اعللم ل قافا لا لل آخرلغرلالعريل
أرسا لع لحولفري لأيضال لشعرل(أيلما ) لوال اب دل
والتش ب لها لاحاط ل لومثيا))1ل،وتبعا لذك لح دىيضب ل(أدونيس)لمس لأوها لمزلا ا لالشعري لالعربي ليل:ل
لالراهن لاخ افلع لالق مل،اما ةلوهولاعتقادلالبع لأ ل
((الزمني لاليلتعيلع لارتباطلفق لاللحظ دل
الغر لهو لمص ر لا ا  ،لالتش يل لالنري لفع لالع س لفالشعر لل لح د لالو لول لالنر ،لاس تح ا ل
امضمويلاذيليعايلاللتدج ي لاذيلجبلأ ليضافلاىلم لله الشعرا لح يث ))،2وم له الل لم ننالالقو ل
أ لا ا لالشعري لالعربي لتعرفلبأهال ماني للل ماني ل لأ آ لواح  ،ل ماني للهالم أصةل لحركي لالتارخىلالزم ل
ىتغرلالحوا ىلالظروف،لولل ماني للهدلالرؤي لحتض لال من للها،لولأ لا ا ل لاللغ لماليلأولللح ا له ل
اللغ ل اها .ل
للللللل لوأل لالشعري لحسب ل(أدونيس) لليس ل د لبل لي لشعرا  ،للكشعري ل(ا ضور)،وشعري ل(القراء )،ل
وشعري ل(الهوي ) ل،وشعري ( لالتج ي ) ،لو لشعري ل(اس تعار )(،امؤال )،شعري (ا س )،شعري (العنف)،شعري ل
ل(الرف )،شعري ل(الا لالق م)،شعري (فضاءلالعا )،شعري ل(ا قيق ) .3ل
(الرساة)،شعري دل
دل

ل

1لأدونيس:لالشعري لالعربي ،ل ل40ل .ل
2للينظر:لأدونيس:ل ،ل ل ،ل40ل،ل44ل .ل
3للينظرل:أدونيس:لا لالب اا ،ل ل’40ل ل .014ل
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انيا:لم هو لالشعرلولوظي ل لجةل(شعر):
لللللللللتشللجرب لجةل(شعر)لاللبناني لعام لفارق ل لجال لالتنظرلالشعري ع لامس تو لالعري ،لا للل
تزا لأآارلأبعاد لقام لع لمس تو لال اب لالشعري بللفعالي  ،ق لأسهم لجة(شعر)لب ا ل لالتأسيسللبني ل
نصلي لشعري لعربي ل(ح ا ي )لممز للرافق لبضوءلامعرف لوا ساس ي لاجاها لمسائةلا ا لالشعري لعرلاس تقصاءل
واس ىراخ ل لللم لالثقاف ن لالعربي لوالغربي  ،لورمالله الالغ لر لتعترلجرب (شعر)التجرب لالوحي لاليلطرح ل
بقو لوبوضو لا انبلاللندظريلمشتباللم لا اةلالشعلري ،للق لترف لحرك لجة(شعر)لاعتبارهالصاحب لدعو لول
مروعلداخللا ا  ،لوا لمروعهالالساس لهولتعريفلا ا  ،للق لاعم لجة(شعر)ل لدعوهالالشعري ل
ا ا ي لع لأسلو ل(البياا )اعتبارهالمارسا لنق ي لح يث لولعللأمله الالبياا لي:ل ل
10ل لبيا ل(مس تقبللالشعرلالعريل للبنا )ليوسفلا ا  .ل
10ل لبيا ( اوةل لتعريفلالشعرلا ي )لدونيس.ل ل
10ل لبيا ل(لالقراء لالشدلعري )للب رلشاكرلالس يا  .ل

10ل لطبيع لالشعرل لالبيا لالشعريلد (ليوسفللا ا ) :ل
لللللللللليعتر(يوسفلا ا )لم لف لالشعراءلاللندقادلاذي لساموالشللواحل لملي لاللتدنظرل رك لالشعرل
العريلامعار لا ليع ل لبيان لالشعريلالو ل(مس تقبللالشعرلالعريل للبنا )لامتضم ل لالع دلالثايلم لجةل
لالرميلل اح لعه لشعري لج ي ،لفق لأار لأطروحات لالشعري لحركي لم لا لساع لع ل
(شعر)مثاب لالعا دل
فر لىطر لنقاشا لج ي لحو لمس تقبللال اب لالشعري لالعربي ،1ب لأل(ا ا )لاس تعرا لحاةلالشعرل ل(لبنا )ل
لالرومانس ي لسواءلان لصافي لأ لمشوب لبزاعا لوج اني لأولرمزي لأولنيواس يل ي ل
واص اللأ دا ل لمرحلت لا ار دل
لالزم ،لفهولا القيسلبتطورلالشعرلالورويل
أولحىلرالي ،فرأ ل((أ لالشعرلاللبنايلليسلشعراللح يثاللا دللل دل
ا لم ل اللأولقيسلالرا لالعريلا لتقلي اللللفار لبين ل لالقلبلوالغر لوبنلشعرلالق ا ))،2ه اليلنهييل
(ا ا ) ل لح يث لبعر لمشه ي لللحاةلالشعري لمختلفلجلياهالام هبي لوا الي لمس تن جا لبأ له لالشعرا ل
1لينظر:لجةل(شعر)،الع د0ل،الس ن ل0ل،ربي لى040ل لل ،ل41ل .ل

 السّر ل :اتج ه ف ال ن الحد ث نش ف فرنس ف أ ائل العشر ن ت من القرن العشر ن ،ه تعب ر مم ز عن أزم المجتمع الرأسم ل ،
تكمن جذ ره ال س ف النظر ت المث ل الذات ل ر د الت ا تعتبر ال ن س ى تت بع ،ظ ل طبق الجنس  ،عند السر ل أن
مضم ن ال ن رتد إل ح افز جنس  ،إل غرائز جنس  ،إل غرائز الخ ف من الم ت ،أ ض من الح ة ،قد دفعت المتن قض ت
الت تمز المجتمع الرأسم ل  ،مش عر الذعر العجز ف جه الع ل ال اقع  ،الن شئ عن التن قض ت دفعت ببعض ال ن ن ن السر ل ن
صف الك اب س،
إل تجس د م ف ص ر تم ل إل إث رة ااحتق ر تج ه ال اقع الح ة ن س ً ،من هن ك ن ترك ز ال ن السر ل ع
التش ال ئس،تمث ه أعم ل كت ب ،أمث ل :ت .أ .س .إل ت ،ف. .س ن ،ج مس ج س ،فرنزا ك فك ،
الم ن ت الح ات المرض
أزرا ب ند  ،هنر م ر ،الرس م ن ،س ل د ر دال  ،أ .ك ب ب.......إلخ .نظر :الم س ع ال س  :ضع مجم ع من الع م ء
ااك دم ن الس ف ت ،ترجم ،سم ر كر  ،دار الط ع ل طب ع النشر،ب ر ت،ط ، 3 3، 1ص . 5 2

2لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0ل،ربي لى040ل ل1 ،ىل لى4ل .ل
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يل لالغالب تقلي ي ل تل لع لرو لالعر،لوينهييلاىلأهدلالشعري لللتنميلاىلرو لالعرليقو ل((:ا لالشعرل
اللبنايلا ارلللختلفل لخصائص لا وهري لع لالشعرلالعريلالتقلي ي،لفعمودلالشعرلهولهو،لووح للالبلي ل
للالقصي ليلي،لالو لوالقافي لملجرلعلهالأ دليلتع يللالغرا لالشعري لالق م لالرملم لبع لا اول ل ل
امرحي لوالقص لواملحم لمالتزا ليلالغرا لالشعري لا ار  ،لوالنظرلاىلالش ياءلوا ر لال ياني ل لا يا ل
وه الم لالدةلع للالعقلل للبنا ،لوالتايلا يا لاللبناني لملتتغرلالل لالظاهر))،1بوهرلالعقلي لالعربي لمليتغرل
بع لليصطن لنظر لج ي ل لتت لم لال لأشالل لج ي للل ((ال لالد ليعرلع لا يا لاليليلولي لالعقل،ل
الرومانسلي لالوج اني لوالعاط ي لوالطبيعي لقابعا ل لظا لالشدلكي لوالب ائي ل
لومادا لالعقل ل للبنا لغارقا ل ل دل
وانطوائي لوالباطني لخائ الواج الم لجاه لن س لواخا لقرار لا امل لمالا لومالهولعلي لومالينبغيلأ لي و ل
مادا لالعقلل للبنا ،له الم لالعب لادعاءلأ لهلح يثاللالقياسلاىلترا لالشعريلالق م)) .2ل
لللللللللللله اليؤك ل(ا ا )لأمي لاس ت ل لالعقيل لحصيللالقم لاللتدعبري للل ىا طا لالشعري،لوم ل
مطابق ىمساير لالعقل لمقل ضيا لرو لالعرىالزم لا ار لفا ليرتب لعلي لأ لل لتطور لم لدو لاح ا ل
التغرىالتطورلالعقيلامناسب،لذكليمىل(ا ا )لمةلالعوامللالتارخي لوالطبيعي لاليلمتل هالالنسا ليلالقادر ل
ع لصناع لىتش يللالعقللامب علا د لا  ،لوس هل ل(ا ا )لفاح لالبيا لالثايل(م هو لالقصي لا يث ) 0410ل ل
ا ي لع لملي لا ل لالشعري لاليلتب ألب اف لغام لماللجعللم ل اوةلر لا اةلاليلتودلفهالالقصي ل
ملي لصعب  ،لا لتب ولالقصي ل لب اي لالمرلغامض لمامال ل ل ه لالشاعر لفاليتضحلشكهاللوت اصيلها لاللعن ل
هاي لالقصي ،لوم لم لفا لالشاعرلالصيللحسبل(ا ا )لحيالينهييلم لالقصي للللج لألي د لصةلبين لوبنلمال
أراد لأ ليقوه ل له لالقصي ، 3ور ل(ا ا ) لملي لا ل لالشعري لانطاقال لم للأ آليتن لها :لان عا لول
الشعور((فالن عا لعن لهولامرحةلاللوىلم لمراحللا ل لوالب اعل،لل لالشاعرلعادلللمال سرج لجارب لا تل ل
الي لم لشأها لتقود لحو لان عا لفين ف لمبار لاى لاللتدخ يف لم لح له ا لان عا لحو لال اب لوا ل ل
والب اع))،4وم لم لفا لملي لالب اعلمروط لالساسلمس تو لان عا ل كلأ لالشاعرلأ دلو لماليب ألالن عا ل
،وأدلمالالشعورلفيأيل لامرحةلالثاني لبع لان عا لا لهت يلالشاعرلب ضللمل لالشعورلالقوي لاىلمالهولخطألأول
صوا ل له الالتعبرلأول ا لوب كلي و لالشدلعورلمثاب لاددلليللاذي ليو دج لالعملي لالب اعي  ،لوم لم ((مل ل
الصي لالتعبري لامام ل
الشعورلللمل لالعقلليلاليلتس دلدلخط لالشاعرلخا لملي لا ل ل لاخ يارلالل ا لو دل
وي لالي لتنه ل لحا لجاو لح ود لحريت ل لاللتدطوي للئال لتن ر لالدا لفا لتصلح لصة لبين لوبنل
1لجةل(شعر):لالع دل0لالس ن ل،0لربي لى040ل ،ل لى4ل .ل
2لجةل(شعر):ل ل، ،ل لى .4ل
3لينظر:ليوسفلا ا ،لبيا لم هو لالقصي لا يث :لا ا ل لالشعر،لدارلالطليع ل،للطباع لوالنر،لبرو ،لد(طل) ،ل لي 0ل
4لحبيبلبوهرور:لا طا لالشعريلواموقفلالنق يل لكتاا لالشعراءلالعر لامعاري ،لأدونيسلونزارلقبايلىمو جال،لأطروح لدكتورا ،لجامع ل
منتوريل(قس نطين )لموملل0111ل ،ى011ل ل ل001ل .ل
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الآخري ))،1وم لهناليتضحللأ لالشاعرلألناءلملي لا ل لالشعري لمل لالشع لورلللالعقللاذيلحلللوليمنط لل
فالشعرله الامعىل لالنس ب لاىل(ا ا )ل((جرب لخصي لينقلهالالشاعر لاىلالآخري لشلليناس ها ،لوهو لينجحل
بق رلمالت و لجربت لصادق لوبق رلمالي و لالشللاذيلينقلهالب لمناس باللال عللويقاسلهنالاللندجا لم لوصو ل
التجرب لاى لالآخري ؛ لأي لم لمشاركهم لالشاعر لها))،2الشعر(جرب لخصي ) لينقلها لالشل لالشعري ،له ال
خل ل(ا ا ) لاىلأ لالشعر((لتعبرلفيلع لجرب لخصي لفري  ،لفالتجرب لهنالليس لالشعر ل لوالمالالتعبرلال يل
لموح لحمللالتجرب لفي لرؤالخر لالظاهر لوالعاب لر للت شفلع لا قيقيلوالكي ،لولله فلال لفي لاىل
ك دل
يةلخاق لللتعمللملهال
دل
لاذا ل ل ظ لال شف لوالرؤالوالتعبرلا يلل(لغ )ل؛أيلولي ل
التعبر لا يللع دل
اللغ ))،3ذكلين ق ل(ا ا )لالشدلعرا لالق م لل وهالشكي ل ض ل س يط لفقر لم لحي لالبح لامعر لا ل
ليسل لارخلالشعرلالعريل((مال شرلاىلاعتبارلالشعرلخلقال لأولرؤا ،لفق لاعتر ل لكثرلم لالحيا لبأن ل
لالصياغ ل
بللتركزلاهاهملع دل
احساسال ل لوبضاع لله ا لالوجودلامعا لفقلالو دلج لالشعراءلالق ا لغايهم لللمضمو ل دل
الشدلكي ،لوملي لالناق لالعريلينظرلأولهدم للأ لينظرل لمالأضاف لالشعرلأوليضي لم لعنارلج ي لو لأمي ل
ه لالعنارلالنس ب لللحيا لالعربي لالقافي لوالروحي ،لوامالا لي يلبأ ليبح لفي لع لامتع لوال ))،4وه الهول
البع لالب اعيلاذيلحمهلال رلا ي لع لالشعرلع سلالت رلالق مل لاذيليركدلزلاهام لع لالمورلالشكي ل
مالفهالالو لوالقافي ،لولهمللادورلال عا لله الال لامتحر لاذيليمزلا اصي لاذوقي لم لا ميلم لم طلبا ل
النساني  ،لوالشاعر لا ي لب ور ل سع لاى لالتغير لوالبح لع لالب يل لفهو لحقال لل ليتخط لفق لالشا ل
الشعري لالتقلي ي لومضاميها ،لواماليتخط لأيضال لام هو لالتقلي يل ات لللشعر ،لوم لم لمليع لالشعرلا ي له ال
امعى لجردل لشعورلأولاحساسلأولجردلصناع لبللأصبح((خلقا لوأصبحلالشعرلهولالنسا ل ات ل لاستبا لالعامل
الراه لوتوق لالعاملامقلبل))،5وم لم لفانل د لا الان لوظي لالشعرلق ما ل لأن لياح لالعاملفيجر لويص ل لا ل
همت ىدور (( لا ارلل لأ ليعي لالنظرلأصالل له الالعامللأ ليب هلأ لخالفلويراد،لوح دلد لالشعرلالعريل
لن لمغامر ل لال شفلوامعرف لووعيلشامل لللحضورلالنساي))،6ه الح دلدل(ا ا )لدواف لا ل لالشعريلم ل
خا ل ترلالعاق ل لاللغ ل لالسلو ل،فقبللأ لخر لم لخر لم له الالراع لمنترا لع لح ودلاللغ لول
السلو لامتوار لمعا لولالاش ت لالراعلم لال ر لالب ائي لالغامض ل لادق لوالعم لوعظملانتصار لفالشاعرل
أ ناءلملي للا ل ((ي شفلمالدفع لالىلا ل لوهول لللخطو لخطوهالحللمشك لليجاب لأخر ل لم ل
ي تش لم لخليق لفالينهييلم لالقصي لاللبع لأ لي ر لما لالدرا لمالا لخيللب لعن لالب ء،لالهالوبق رلمال
1ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل40ل .ل
ل 2لجةل(شعر)لالع دل04لالس ن ل1ل0410،ل 010،ل .ل
3ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل .40ل
4ليوسفلا ا :لجةل'شعر)لالع دل00لالس ن 1لصيفل0410ل ل لي4ل .ل
5لجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ل1ل،صيفل0410ل ،ل لي4ل .ل
6لجةل(شعر)ل:ل ،ل ل44 ،ل .ل
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ي و لالشاعرلأصيالللي و لمهلبأ لمالان لعلي لف رت لعن لالب ءلهولغرلمالصار لالي لعن لانهاء))،1الشعرل
ه الامعىلرؤا لفري لتعرلع لالعاملالاهاي لحولتو دلج لمالهولغريبل ري ،لان لالعاملاموعودلاذيلطامالحملب ل
الشعر لم لدو لأ لحققو ل،ان لعامرلالمللوالشو لاىلحاو لا ب ،له الا لأمس لالتجرب لاذاتي ل ل
م لو لليلشاملل((صار لجرب لللانسا ل للل ما لوما ))،2وعلي لفا لالشاعرلوهول ل ظ لال شفل
والرؤا ليعرلع لجارب لالشعري لكاليعها،لوه لالتجار لال ري ((تعر لع ل اهال لامضمو لوالشللمعال ،لفال
لاذه لحش للهاللالصورللا ارجي لولالل ا لالبياني لبللخاطب لبوداع لالط ل لوشغفل
تن ظملأفارال لومعاي ل دل
امؤم لوحرار لالعاش لوتواض لالوا لم لن س  ،لوتن صب لأما لعقكلووج ان لبللفرادها لوبل لوح هال ل
حر لامغل لاجهو لوامتناق ()...امتجلي لبث لو ليتلل لببيا لا لاذيلللعه لكلمثه ،لتظللهالغام لالرا ل
ف خر لمهالدعو لصارخ لاىلعاملج ي ))،3ه الىتتح دلقم لالقصي لحسبل(ا ا )ل لكوهاللكينون ىلفني ل
ىمس تقة.ل

10ل ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي لللدونيسل :ل
لللللللح دل(ألدونيسل)لطبيع لالشعرلا ي لم لخا لبيان لالشعريلاذيلص رلب لالع دل(ا اديلعر)لم ل
جةل(شعر) لبعنوا ل( اوةل لتعريفلالشعرلا ي للدونيس)لبقوه((:ا الأض ناللم لرؤا،لبعي ال لف رال للانسانيالل
الضاف لالىلبلع دل
هالالروي،لم نلنالحين ا لأ لنعرفلالشعرلا ي لالن لرؤالوالرؤالبطبيعهالفقر لخار لام اهمل
السائ ل،يلا لتغيرل لنظا لالش ياءل لنظا لالتنظرلا ها،لله اليب ولالشعرلا ي لألو لماليب ولمرداللع ل
اللشا لوامناجلالشعري لالق م لورفضاللمواق لولأساليب لاليلاستن لألغراضها)) .4ل
لللللللللللللله الح دلدل(أدونيس)لمن لالب اي لبأ لالشعرلرؤاللمروط لبرؤالحي ليلب ولالشعرلا ي ل((لمردالل
ع لالشا ل لوالطر لالق م لفهولجاو لللعصورلاماضي ،لوالشاعرلا ي لوجبلعلي لأ لمتكلالرؤالاليلهال
س تلطي لأ لي لر ل لال و لمالحجب لعنالالل لوالعاد ل،وأ لي شفلوج لالعاملا بوءلوأ لي شفلعاقات لا ي ،ل
ب كليت ردلويمزل لا ل لو لجا لألهالكهات لا اصلي لاممز لكشاعرليصورللنالحساس ي لميتافزيقي لحسل
الش ياءلالحساساللاش الليعرلعهالالشاعرلبلغت لالش ي لا صوصي لوا مز)) .5ل
للللللللهنا لا لالشعرلا ي لجاو لوخطيل سايرا لالزم لا ارلوجاو لالل من لاماضي ،له الامعىللليريل
الشاعرلمعايلالش ياءلاليلت لرضلهالعلي لالعاد لاللنساني للها،لا لم ي الللغرل كلمهمت لالساس ي لأن ليبح لع ل
1ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل01ل ل00ل .ل
2ليوسفلا ا :لا ا ،ل لالشعر44 ،ل .ل
3ليوسفلا ا :لبيا لم هو لالقصي لا يث 00 ،ل،ل01ل .ل
4لأدونيسل:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ل،جةلشعرلالع دل00لالس ن ل0لصيفل0404ل ل ل4ىل.
5لأدونيسل :م لالشعرل،دارلالعود لبرو لط0ل،ليى04ل ل ل4ل.
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معايلألخ لر ل((ليت للالشعرله لامهم للين صللع لالتقلي لوالعاد لويصبحلدور ل لأل ليوقظنالوخلصنالم ل
ا علوم لاللفارلامشرك لالضدليق  ،له الي هش نالوخرا لطرائقنال لال رلو لالرؤا ،لو للا ا للب دل لم لخل ل
شعري))1ا لأل لمالينقصنال ل مانناله الهولاس مراري ل لتطويرلحواس نالوأفارالوعلومنالتنقصنالالواقعي ل لفهمل
العاملاذيلنعي لفي ،لوم ننالأل لنتع ىنتخط لالتلقلي لوالعادا ،لفالشعرلا ي لبرؤا ليوق لفينالخاةلالقراحل
واللها لالشعريلاذيلتتحسسلم لخاهلالبح لع لا قيق  ،لذكليؤك لأدونيس((أ لالقصي لا يث لتت ل
ع لا اد لويلتت لع لا اد للتبطللأل لت و لشعرال لوقائ  ،لفه الالشعرلا ي لنقي لالشعرل لالغني ل ل
وشعرلالوقائ لالصغر ل لشعرل لالوصفلم لحي لأن ليقو لع للي لالتجرب لالنساني ،لوب كليت لع لا زئي ل
والت لالبنايلوك كلع لالنظري لاللفقي لالشدلكي لاليلتعم لع لالباغ لوالتصويرلوالزخرف لاللغوي لول ن ليغو ل
اىلالباط ،لاط لاللش ياءللراهال لص اها لا قيقيلان ل س تغيلع لال ر لألولالصور ل لسبيللا صو لع ل
ال و لالشعريلكاليت لع لخطابي لال ر لأولالعاط ،لوالتعبرلامبارلعهالليس تلعي لع للل كلالصورل ل
الرمزل لأولالصور لاليء)) .2ل
للللللللله التغ ولالشعري لا يث لعن لل(ألدونيس)لمناقض للشعرلامناس با لومناهض ل لللشعري لاموضوعاتي ل
،وم لم لفهييلشعري ل((تتجاو لشعرلاموضوعا لاذيلينطل لم لالتبعرللاىلالشعرلالكيلاذيليبح لع ل اورل
ج ي لللع لوام لاذاتي لواموضوعي لوع لعاقا لج ي  ،لذك ليهيي لالتبعر لويقم لالوح لخالقال لب ك لالقصي ل
الش ب ي لواللهجا للها))،3فللتكلالعنارلاممثةل لال ر لىلالصور لىلاللغ لىلالعاط لتت اعللص اهالا قيقي ل
والغرلحقيلقي ،لوه التغ ولالقصي لا يث ل لمغاي لر لالهالالقصي لاللند لاليل((للتعودلجردلخي ليت اخللفهال
يقاعلاذا لوايقاعلالعاملو لحتض لالزما ))،4ليعيله الأل لالقصي لتشملللللالعاقا لالنساني ،للل لالعمل
دل
ال
الرؤيويلعاملغرل ودلمل لاللنسا لليعي ل لعامنلعاملا قيق لاج دلوعاملمالبع لاللتدج د(اميتافزيقالولاللهواءل
اداخلي )،لهالع لواملي ركهالالنسا للحواس لالغرلالطبيعي  ،لوم لم لفا ل(أدونيس):يرف لح ي لالشعرلومناب ل
خلق ((فالب اعلالشعريلهولح ي ال لاستبا لوحي لننشأ لالنتاجيا لشعري لتتأآلفلم لالبني لاق صادي لاجاعي ل
السائ لوتع سها ،لوأ لنصيبله لالنتاجا لم لاللب اعي لوال ني لي و لسطحال لحال لحي لتتحو لاىلوائ ل
اجاعي لم وب لبلتوملالشعر،له الهولم اللمصرلمال سم ل لترا نالالشعريل شعرلالراءلوالهجاءلوام ،لفنح ل
اليو لنقرأللفي لالويق لاجاعي لولالس ياس ي لك لرالمالنقرألفهالال شفلالشعريلألولالرؤالالشعري )) .5ل

1لأدونيسل:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ل،ل ل4ىل..
2لأدونيسل :م لالشعرل01 ،ل ل00ل.
3لجرو لعا لوهيل:لالتجريبل لالقصي لالعربي ل،دارلالبع لللطباع لوالنرلقس نطين ،ط0ل،ل4ي04ل ل ل004
4لأدونيس:لفاح ل هاا لالقر ،لدارلالعود لبرو ل،طل0ل1،ي04ل ل ل004ل.
5ل لأدونيسل:فاح ل هاا لالقر ل000 ،ل .ل
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للللللللله الي عول(أدونيس)لاىلالتجاو لوالرؤا،لفالرؤاللبع للغرل دلد،لفهوللليري لأ ليرتب لالشعرلالكا ل
الثابت لبللجبلالتأملل لالا ودلوالاهايل لكرلال و لاذيلللحجب لالل لوالعاد ،لولأ لن شفلوج لالعمل
لاذا له دلم لالشعري لا يث ل
ا بوء ،لولأ لنس تعمل ل ل ك لتركيبي للغوي لمناس ب لوقادر لع لالتعبر لول وها دل
للش ياء لأولاليا لللمرأ لألو لتصعي ال لللمشاعرلفيقمل
ام يا ((فا رو لع لالاس ي ي لحي لا لالشعرل خرفال ل ل
الشعرلا ي لمعىلخافلتولي يلللمعىلتصويريلأفقي،لالن لكاليقو لالشاعرلال رن لامعار(رني لشار)ل
ليعر لع لقل لالنسا لاللب يل
ال شفلع لعامليظللألب ال ل لحاج لاىلال شف ،لوذكلفا لم لخصائص لأل د ل
الشاعرلا ي لوا اةله لم رد لممز ل لا ل ))،1ه اليصبحلالشعورلبوجودلالنق ل لا يا لهولمالهمل
عن لا ل ل لوال شفلوالرؤالالشعلري لوه المال سم لالشعرلالتولي يلع لع سلالشعرلالق ملاذيليصورللنال
وهولماليودلعن لا ل لوال شفلوالرؤالالشعري ل،وه المال سم لالشعرلالتولي يلع لع سل
دل
ا يا لهولمالهم،ل
الشعرلالق ملاذيليصورلالش ياءلكال لالواق  .ل
لللللللله اليغ ولالشعرلمعرف للها لنظمهالوقوانيهالا اص ((الحساسلشامللحضور لعا لوهولدعو للوض لمعىل
الظواهرلم لج ي لموض لالبح لوالش  ،لوهولذكليص رلع لحساس ي لميتافزيقي لحسلالش ياءلالحساسالل
ع وال لليسلوف لالعائ لامنطقي لبل لوف لجوهرهالوممهالال ي لي ركهالاللتدصور ،لأ لالشعرلا ي لم له ل
الوه لهولميتافزيقالال يا لاللنساي))،2و له اليتح دلالشعرلاعتبار لنوعاللم لالتد لسفليض لا يا لولاللش ياءل
موض لتساؤ لأ لألن لشعرلل ليتصورلبللخل  ،له التب ولشعري ل(ألدونيس)لشعري لالايلحي لتصبحلال اب ل
الشعري لدالل ليؤرلع ل ات ((،لاها لحال للل اب لالشعري لت لع ل اهالبص هالكتاب لشعري ؛لأليلتشلليل
اهالح لتا لفهالاللغ لالشعري لبص هالت لع ليءلمالفهوللغوي؛ لأيلخار لاللغ لالشعري ،لول ن ل لن سل
الوق لينميلالىلاللغ لاميتا لشعري لبص هاللغ لتقو لشي اللع لطبيع لاللغ لالشعري ))،3ويعيله الأ لالشعرلتألسسل
م لخا لمس توينلم لحي لالقم للالب اعي ليتح دلاملس تو لالو ل :لاللغ لاعتبارهالألولي ل لالتحليل،لوللأمال
امس تو لالثايلشعرلاميتافزيقا ،لوهولماليطل لعلي لفلس لالشعر ،لوق لاقر ل(لأدونيس) لح دلدلشعري لالشعرل
واشرطلأل ليت لالشعرلع لالص ا لالتالي  4:ل
 10ل لأ ليت لع لا اد  :لا لأ لهنا لتنافرلبنلا اد لوالشعرلفع لالشاعرلا لأ ليتناو ل لالشعرلم ل
مظاهرلالعرلألكرهال بااللودموم  .ل

1ل.لم للط يلاليوس ي:لسلسةلالبياا لم ل4ى04ل ل ل0440ل لمراسلللنرلوالتو ي لتونسلطل0440ل ل 04ل .ل
ل 2لأدونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)لالع د00لالس ن ل0لصيفل0404ل ل ل1يل .ل
ل 3لعاد لضاهر:لالشعرلوالوجود،لدراس لفلس ي ل لشعرلأدونيس،لدارلام لللثقافي لوالنرل،ط0لس ن ل0111ل ل لي00ل ل004ل .ل
4لأدونيسل:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ل،ل ل0يل ل0يل .ل
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10ل لولل لالشعرلا ي ليت لع لا اد ل،فهوليبطللأل لي و لشعرلوقائ لأولشعراللواقعيال،لكال سمي لغرالأل ل
اقعياليقر لم لالنرلالعاديلللن ليضطرلانسجامال لم لغايت لأ ل س ت لالكا للوف لدل هال
حلالتعبر،لالشعرلو ل
امألوف لوه الالضب لض لهم لالشعرلا لاذيلي ر لالكم لم ل قلهالالعتي لامظملوشحهالب لةلج ي لغرل
مألوف  .ل
10ل لأ ليت لالشعرلا ي لع لا زئي :لفالم لللشعرلأ لي و لعظاللاللا ال نالوراء للرؤالللعاملللجو ل
أ لت و له لالرؤالمنطقي  ،لولأ لن شفلع لرؤالمبار ل لالصا لوا لت و لعرضال للاي يولوجيا لولأل ل
الشعرلا ي لمركزلجا بي للللحقو لال ر .ل
 14ل للأ ليت لالشعر لع لالرؤالالفقي ل لمعظملشعرالامعارلوالق م ،للف ب و لا يا لمشه ال لأو لري لا لميال،ل
وذكلتب ولا يا لفي لالعاق لبنلاللنسا لوالعاملعاق لشكي لفهولينظرلاىلالش ياءلاعتبارهالألشالللللمعايلألول
وظائفلوله الخالمنظرلالشعرلالغام لم للجوهرلالشعرل .ل
10ل لويت لالشعرلع لالت ي لالبناي:لفنح لن ر ل لمعظملقصائ الامعار لتشققالل لهيكهالووح هالهناكل
مضامنلق لتلع دل لوريث لامعىلاللن دس ي ،لوم لاللتدعبرلعهالتعبرلق ملع لا طابي ،لخطابي لال ر لواس تعارا ل
اليلخ لعهالالشعرلا ي لواس تعا لعهالالصورلالركيبي لالزم ل لوالصور لاليءل لوهناكلأساليبلح يث ل
اللأ لمضاميهالق م ،ل للهال ل رو لمالوصفلب لباءلميل .ل
الحرر(ألدونيس)لالشعرلم لالضدلواب لالشكي للي حلاجا لألمام لواسعال ل لأحضا لامطل لواجهو ل
دل
للللللللله
والامعقو  ،لحي لتم لالقصي لامعار لم لوض لق رها لالها لتم لرد لع لاموضوع لف لغي لما ل سم لالغر ل
الشعريلوتن حلع لأكرلم لبع لبللأهالترع لن سهالللبعادلميعهالوتصبحلمأخو لح لالقو  ،لاهالتري لأ ل
تقو للليء لدفع ل لواح ل لفيت اخللفهالا دلذايلواموضوعيلولالواقعيلا م ،لوتصبحلا يا لبللألبعادهالوم ارقاهال
موضوعهالاذيلتا لب لوتصهر ل لصلهاللتقويت لوتسميت  ،له الح دلدل(أدونيس)لال اب لالشعري ((بأهالحرل
وقل  ،له لوت ي  ،للهولوللعب ،لاهالأش ل ظا لالوعيلتأآل هال لوكتاب لتستب لال لولترف لالن لام ملل
وتلرف لأ لت مل ،ل لل لالن لحامال لي ملىليتحو لهولالآخرلالىلسلط ))،1ه التب ول(امثاق ) الشعري لا يث ل
لسؤالهالالام نايلولقضااهالامتعارض ل لاماني لالحاط لها،لوليب ول كلجليالم لخا لانس يا لا طايل
اذيلأدىلب ل(ألدونيس)لمعىليادليقو لداماللع لاللتدخو لامشرك لبنلالشعر لولالنق ،للاهدلالكتاا لاهر لالىلح ل
ألهدلالتطر لمشك لقام لومارسلجا بي لللتن ر .ل
ل
1لم للط يلاليوس ي:لسلسةلالبياا 4،ى04للىل0440ل .ل ل04ل.ل ل
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10ل لالشعرل لضوءلالقراء لد ل(لب رلشاكرلالس يا ) :ل
لللللللللللللرم لأ لالس يا لم لي لم لمؤس لجة(شعر) لال للأن لا لير ل لتوهها لا اي لدعال ل للفق ل
الشعري ،لذك((لسي وقفل(الس يا )ع لاللن درل لجةل(الآدا )لليت ر لمن لالع دلالثاي،لربي لى 040ل لوع ل
ام ادلالس نوا لا سلالتالي للينرلأم لنتاج لمجة(شعر)،م وجال ل كلالص ارلديوا ل(أنشود لامطر)لع لدارل
اجةلن سها))1لح دل(الس يا )لطبيعي للال لالشعريليقو ((لولأرد لأ لأمثللالشاعرلا ي لمالوج لأقر ل
الىلصورت لم لالصور لاليلانطبع ل ل ه ل(الق سليوحنال)ل لوق لافرس لرؤالوهولالخطبوطلهائل،لوا لأ ل
ألغلبلالشعراءلالعظا لانوالطوا لالقرو لألماطا،لم لالق سليوحنالم لدانيلاىلش س برلاىلغوت لاىل .للأسل
اليو للوللأي ي لستيوالر )) .2ل
لالشعرلحسبل(السليا )ل لكوهالالرؤالاليلخر لالعام ،للاهالر لم لالصا ل
للللللللله التتج لماهي
د
وخرلالصا لمالاج لاىلا رلولحبلا رللانساني ،لوه اليصب ل(الس يا )لع لالشعرلمسح للهوتي لروحي ل
حي ليصبحلالشاعرلامب علق دل سال لينو لع لتوضيبلق دلاس  ،ليقو ((و لا الت كرالأ لادد ي لوالشعرلنشأ آلتوأمن،ل
وأل لادي لا لوماليزا لوس يةل س تعنلهالاللنسا للت سرلالظواهرلالطبيعي لوقواهالالغامض  ،لولسرضاءله ل
القو لاجهوةلم له  ،لمللتلنظم لالعاقا لبنلالبرلم له لأخر لأدركنالأ لت سرلا ليا لوتنظمهالأولنسجهال
اللخر لط لوا لأجيا للع ي لم لأملأغرا لالشعرلو للأه اف ))،3ه المز ل(الس يا )لالشعرلادي  ،لوتبعالل
ذكلفان لا الا لا طا لادييليليلال قرلالرويلداخللالن سلالبري ،ل لفا لا طا لالشعريلهولت ةلللص و ل
اهالبوص ليوفرلالبع لا ايل للهالوه الت مللالص لور  ،لوم لم لفالها((لتاش لا ودلبنلالغاي لوالوس يةل ل
ادي لأليضال،لفنح لنؤم لونت ي لللسعياللوراءلفائ لدنيوي لوح لنقرأللالشعرلللحثاللع لمن ع لمادي ،لول ننالنعملأل ل
اددلي لغاي لنبيةلوك كلللشعر)) .4ل
للللللللللويعيله الأ لالشعرلا ي ل س ه فلالوصو لاىلامعرف لدو لمراعا لالوسائللاليلتوصللالىلأهال
الرل له الل لهولا ري لامطلق لللشاعرلبعي ال لع لام روضا لالشكي لوام روضا لاللغ لوي ،لو لمس تو ل
(السليا )لع لمال سم لالوح لالعضوي لللقصي ،لفق ل كرل لديوا ل(أنلشود لامطر)ل
بنيا لالن لالشعريليؤك د
بأن لمليع لللوح لالشعري لللبي ل شلل((وح لالقصي  ،لفامعىليتسلللم لبي لاىللأ آخرلسالال لع دال لم ل

ل 1لينظر:لنبيللمنر:لا طا لاموا يلللقصي لالعربي لامعار ،لدارلتوبقا لللنرلوالتو ي ل،ادارلالبيضاء(امغر )لطل0ل،لى011ل ل ،ل010ل
011.ل .ل
2لجةل(شعر)ل:لالع دل0ل،الس ن 0للصيفى040ل ل ل000ل .ل
3لجةل(شعر)ل:الع دل0ل،الس ن 0للصيفى040ل ل 000ل000.ل .ل
4لجةلشعر:لالع دل0لالس ن 0ل،صيفلى040ل ،ل ل000ل .ل
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اللبيا  ،لله الوجب لمراعا لعاما لالرقملوالللتع دلرلفهملالقصائ ل لوم لبع ل وقها))،1ول ليتأىل كلالللالثور ل
ع لالقافي ل كلأ لالثور لالشعري لا يث لع لالقافي ((تا لم لالثور لع لنظا لالبي  ،للق لأصبحلالشاعرل
ا ي ليطم لاى لجعل لالقصي لوح لماس لالجزاء لحلي للو لأ لأخر لألو لق لقل م ل لتلرتيب لأبياهال
لخ ل لالقصي للها،لألولل ق لجزءال لكبرال لم لتأ رهالع لاللقل))،2م لهنالأصبح لالقصي لوح لماس ل
الجزاءلللان صا لبيهالملتع ل((القصي ل وع لم لالبيا ل س تقللفهالالبي لعالقبهلومالبع لو لاماليلتألليفل
دلمركبلحو لفي لالبي لالىلت لكدرلمالس بق لوترقبلماليتبع لم لنس لمو دلح  ،لوم لله لالوح لت رضهالاللند سل
الشاعر لوالن سلاليلتتألفلفهالامعرف لواللحساس))،3ب كليت و لامعىلم له للالوح  .ل
سسله(لالسليا )م لأ ليعترلأملالجا ل ل
لللللللللللو لالجا لم لأ لح دلأ لامروعلالشعريلاذيلأل
د
ارخلالشعرا لالعربي لا يث ليمثلل ((السهام ل لحقي لوح لالقصي لواس تقالهالوماس هالاداخيل لالرؤال
الشامةلللقصي ،لوك كلللعاملاليلا ل(الس يا )لبطلهالغرلامتنا عل لأمر لمن لب اا لحرك لا ا لتردلللعملل
الشعريلوأل ل شللال لعضوال لم صاع ال لو لم وني لشعري لمز لم واهالامتع د ل لبناءلالللاملتحم ،لفال
تس تجيب لالل لللقوانن لاددلاخلي للللتدطور لا ر ،لول لامنظم لللرؤي لا الق ))،4وم نلنا لم لخا لالنظر ل لرأيل
(الس يا )لحو لالشعرلا ي لأ لح دلعنارلالشعري لعن ل لالنقاطلالتالي  :ل
10ل لالشعرلكشفلع لالرؤالاليل شعرلهالاللنسا  .ل
10ل ليؤديلالشعرلوظي لمنطل لم لالوس يةلاليللخلق لهالالقصي  .ل
10ل لغاي لالشعرلكغاي لاددلي ل لت سرلالظواهرلاللنساني  .ل
 14ل لعظم لالشاعرلت ل لق رت لع لا عا لقارئ لأكرلماليهج  ،لو كلماليلقا ل لشعر لم لمو لوالتباسل
والرمو  .ل
 10ل لالتقلي ل لالشعرلللجلبلاللالت اه لللشعري لا ا ي  ،للوأل لاللند سلتأىل ك ،لوأ لالعاملل لللقم لهلا ال
رحنا لوخرالألن س نا.ل ل
11ل لالشعرلالرؤيويلمهد لالطري للل اب لالشعري لا يث لاليليغلبلفهالامعيلالشعريلع لالشكيا  .ل
ى1ل لوح لالقصي لوماس هالدليللع لقو لالشاعري لوماهها .ل
1لب رلشاكرلالس يا :لمق م لديوا لأساطرل،موق له لالشعرwww, jhat com:
ل 2لم لبنيس:لالشعرلالعريلا ي ،لبنيات ،لولاب لات ل(مساءةلا ا )،دارلتوبقا لللنرل،امغر ،ط0لى0110ل ،ل ل0ى ل
3للط يلعب لالب ي :لجاليا لالب اعلبنلالعمللال يلولصاحب ل،جةلفصو ،لج ل1لع دل4لس ن ل1ي04ل ل ل11ل .ل
4لكا لخرلب :لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار00 ،ل .ل
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الثا:لرساةلالشعرلومسؤولي لالشاعر(اموقفلم لالزا )ل:
لللللللللللللال عالي لالشعري لليس لشال لقامال لب ات لعالقال لال را  ،لفارتباطهالالنسا لومشات لألمرلللج ل
في ل،ا ا لهول لكي ي لح و له ا لارتباطلو لمس توا لامطلو  ،لذالفا لالشعرلورمالا ي لعن لمش ب ل
الوج ا لالشكي ،لذكلفان لللخطرلالبا لبأ لحيا لاللنسا لا اص لس ياس ي لبأيلحا لم لالحوا ،لوم لم ل
فا لالتعبرا لاللنساني لتؤلفل لالغالبلنوعاللم لالضغ ليعترلألملعنارلا ل لالشعري،1لولله الفا لمز لالشعرل
الرئيس ي ليل لكون لم ألصالل لالدرا لالن ،لان لالبح ل لمسألةلطبيعي لادورلاذيليلعب لالشعرلوكي ي لتألدي ل
ه لامهم ،لفللماليتصلله الاموضوعلان لألملاللندقاشا لاليلاهم لهال لجةل(شعر)،لو له الالص دلنقرألل
لع دهالالساب لعر((،بأ لالشعرلجانبلكون لأسلو لمعرف لهولأليضال للأسلو لحيا لالشاعرلا لموجودل ل
انسا لال هوةلاللوىلوس ي و لموجودال ل لانسا لالعصورلالن لووي  ،لان لجزءللليتجزأ لم لالنسا ل،وعن مالتهارل
الساطرلاديني لفليسللهاليلحىلالللالشعر ،لوحىل لالنظا لاجاعيلعن مالحللحاما لامشاعلل لل
حاما لالرغيفلفان لع لا يةلالشعري لقط لهم لالبح لع لالضوء))،2ل لوي له الع لأق مي لف لالشعر،ل للن ل
م لغرلامم لأل لنتصورلحيا لبغرلشعرل لفهولموجودلب ات لم لأجللتألدي لرسالت ل لا يا  ،ليقو ل(يوسفل
ا ا ):ل((ا لال لليس لهلأيلرساةلالل ات لم لحي لهولف ؛لأيلالقصي لكعمللفيلللتتطل لاىلألبع لم ل
اها))،3لحنلنقو له ا(ف )لحيالي و لق لأد لرسالت ؛لأيلأل لهنا لعاق لبنلال نا لولاب اع لوالعاملامتلقي،ل
ذكل لفال لهولاعاد لتصورلا يا لوتركيبلظواهرها ،لله اليب ولأ لالشاعرلب عللانضام لالامللاىلمالهول
موجود((،يقملم لألجلنالالعاق لادام لبليننالوبنلالعاق لادام لللوجودلو ل لالم وةلاليليق دلهاللناليلأم وةلت اؤ ل
أ لقانوالداماللواح اللمنسجال لالشاعرلحملعاملالش ياءلل لوسر ،لرساةلالشاعرلهولأ ليقو لبتأدي لاددلعو لاىل
وج لالنسا لليؤدهالوب ي ي ل لا هاي لأ لي و ل كلالضمرلاذيللاس لم ليعيل من لح لالوعي)) .4ل
لللللللللللوذكلفال لرساةلالشاعرلتظهرلعرلانضام لاىلالعاملاموجود ،لاللأ دل لانضام لالنسايلماللحمهلم ل
ق ر لع لالت سرل كلانضا لو اوةلاعطائ لص لالتحليللوامعرف لا س ي  ،لوه اليعي((أ للليءل ل
ا قيق لهولأوللشعريلامعيلا ا لله لالكم ،لف الأ لللكم للعن لالشاعرلأمي لم حرك لابع لم لأحاسيس ل
وأفار لك كلعن لالرجللالعاملاذيلللختلفله الدي لا لالرلواح لعن للهالامغامر لاليليل لوج ا ل
الشاعرلليس لاقللم لمغامر لالرجللالعام،لوا الا لالشعرللليقفلوقوفاللواقعياللع لاليءلاذيلعلي لالعملفان ل
أقر لمالي و لاىلادرا ل كلاليءل شللوج ايلمملبللشللقرارايلي رلرددا لال عللالقوي لالعزم لاليل
1لينظرل:ل .ل ،لرونتا :لالشعرلوا يا لالعام .لترم :لابراهملالشهاي،لمنشورا لو ار لالثقاف .دمش 0ي04ل ل ل041ل.ل ل
2لجةلشعر:لالع دلى0لالس ن ل1ل،ش تاءل 0410ل لىى0ل .ل
3لجةلشعر:لالع دل00لالس ن ل1ل،ش تاءل0410ل ل ل040ل .ل
4لجةلشعر:لالع دلى0لالس ن ل0ل،ش تاءل0410ل ل لى00ل .ل

122

ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
يقفلالعاملحر لأماها ،لوعن مالي فلال اس لع لالنظرلاىلأمورلمالوراءلالطبيعي ،لفا لالشاعرلعن ئ لج يرل
بأ لينظرلاىله لالمورلوح لوي و له الالشعرلهولاب لالعجبلع لح لمالجاءلم لا له الامعىلل يلسوفل
ق م)) .1ل
لللللللللللللللا لامعايلا قيق لاليلحلملهالالشعرلواخ افات لم لا قيق لاليلتنب لع لالعامليلمالجعللالشعرل
يلبسلأمي لواقلعي لميق لختل ل لص رلامب علع س(لالعام)لاذيلير لل ليءلال لواقعي لالعلمي لامنطقي ،ل
فالشاعرلموجودل له الالعاملبقو لالعزم لاليلت رضهالعلي لا يا لوعقباها ،لوهوله الصاحبلرساةلغرلمقصود ل
ذك((مي لرساةللهالللخطرلبباهل لساع لا ل ،لفللماليتوخا لهولأ ليعرلع لجربت للزاد لمعرف لبن س ل
وتعري هالعرضال لاىلالآخري ))،2ا يا لترتب لارتباطال لويقال لالشعرلوالشاعرلحرل لاب اع لللتقلق لالنوا علوالنوا ل
ا ياتي للت ر لعلي لقانوال ليب علوفق لشعر ((فمجردلأ لي و لالشاعرلصاحبلرساةلين يلعن لكون لشاعرال لومال
در لعلي له لالا للبتأ رلالزع لاليساري لفال سم لالواقعي لاشراكي لأولماليطل لعلي لأن لالزا لليسلسو ل
تأ رلمرلال لوتشوي ل قيق  ،لوه الاجا لوال لا لغرلج ي ل لارخلالنق لالديلوج لم لي عولهلبتأ رل
اليقر ل(ا ا )لبأن لللوجود لما ل سم ل
دل
امرحةلالس ياس ي لواجاعي لوالروحي لاليلجتا هالالعاملاليو ))،3ه
الشعرلاملز ،لفهولير لأ لقو للمت لهولسببلوجود ل لا يا لبعاقات لم لت اعيلهالالنساني  .ل
لللللللللللللللق لشه لالساح لالشعري لوالثقافي لالعربيتنلجالللحاداللحو لطبيع لالشعرلورساةلالشاعرلوم ل
ا لح دها لهنا لب ق  ،لو ك لا وار لال ري لبن لم رس تن لى لاجاهن لف ريتن لتبنها لجلتا ل(الآدا ) لو(شعر)ل
اللبنانيتن،لوق لان لأطروح لجةل(شعر)لواح ل لمسأةلالزا لالشعري،لفق لكتبلالشاعر(رين لحبي)لمن ل
الع دلالو لم لاجةلمقالل لموضوعليلا لبعنوا (الشعرل لمعرك لالوجود)جاءلفي ((أن لمعىلأوى لأ لنصادفلهنال
ا قيق لأ لللشعرلهولشعرلملز ،لملز ل لوعيلالشعرله الالزا لللينسجملع لاخا لموقفلفلس يلألول
س يا لبللع لكو لالشاعرليق لللطاقا لالشخ لله الاملق لم لالعام))4ل،ه الأصبحلجلياللأ لف ر لالزا ل
اليلتطرهالجةل(شعر)يلمسأةلىلجرب لفردي لتقو لالساسلع لمب أ لالنظري لالشخصاني  personnalisteل
لالزا لالشعري ،ل ك لل لللشعرلعاق لم لطبيع لا ل لان ل((معرف لومللخا لومللتضيئ لامعرف لوالتعبرل
يوح هالواماد لي لالوس يةلاليل س ت هالالتعبرليلم لا رللبنلامعرف لوالعمل ،لفهييلرخا لعن لالنحا ل
والصوا لعن لاموس يق لواللوا لعن لامصورليلم ردا لاللغ لعن لالشاعر))ل،5فالشعرلدامال لحاج لاىلمعرف ل
تنرلهلالطري لحولأداءلالرساةلالشعري ،لذكلهولملز لاتباعلأوامرهالونواههالا لجبلالتأكي لع لالقم لالشعري ل
1لجةلشعر:لالع دلى0لالس ن ل0ل،ش تاءل0410ل ل ل1ى0ل لىى0ل .ل
2لجةلشعر:لالع دل00ل،الس ن 1ل،لش تاءل0410ل ل لل040ل .ل
3لجةلشعرل:لالع دل00لالس ن ل1لش تاءل0410ل ل ل040ل .ل
4لرين لحبي:لالشعرل لمعرك لالوجود،لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0ل،لش تاءلى040ل ل ل4ي.ل ل
5لرين لحبي:لالشعرل لمعرك لالوجود،ل لييل .ل

123

ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
اعتبارهالمعرف ((ق لت و لأع لم لالظواهرلوم لميتافزيقالال ينون  ،ل كلأهدلالتبرلماللليبر لالعم لوت ر لمال
حاو لال لس لادراك لوللتبلغ لم لاللسف لاللادرال ،لجبلأ لنؤك لع ل كلض لال ي ليري و لال لح ظوالمهال
حللالشعرلفاعلي لبليا لقاص ي لمن لتقني لشعوري لأولقياد للا ))،1ا لقم لالشعرله الامعىلق لتعتيلع للل
أن لواعلامعرف لالعلمي لوالنساني ،ل لل لالشاعرل س تطي لالدرا لقبللأ لحصللدي لالدرا لا لك لادراك لمويل
لي ر لالعاد لاىلمالهولغرلعادي،ليقو لحبي((لليءلألكرلدلةل له الاموضوعلم لدورلاللسطور ل لال همل
الفاطويل لج هلللي خللالسطور ليل سلولهالكسللالبصر  ،لاهالعو لتق م لالصورلاىلوه لالعقللكال
تقوي لوتعرف لع لمالهولقريبلم لامعقو لدو لأ لي و لم لال با ،لوه التألخ لبي لالعقللللعلولع ل ات ليل
يبل لخوم لألوليتجاو ها،لغالباللأ لأفاطو ل س ت ع لالصورلليلي همللرمزاللماللليل هملمبار لله الم لالتكمل ل
لأ آ لمعاللع لدورلاللسطور لاللفاطوني لشعراللوفلس يال،لو له الع لوج لادق لت لعظم لللشعرلألصيللفهول
يقودا لمعم ا لع لا لواس لو لالصور لو لالشعور لاى لأكر لالفرا لعلوال لل ر لب ا ليتعاطف للي ر لشلل
ألفضل،2)).ويعيله الأ لتوظيفلاللسطور ل لالشعر لللي عنال لمنح لمغايرلم لالعقل،لل لالقلضي لهنالأ ل
الشعرليوظفلالسطور للاليليلب ورهالتألخ لبي لالعقلللي ر لالشاعرلماللل س تطي لادراك لاللنسا لالعاديلول
ك لالسطور ل لالشعرلأصبح لمثللم لودال لللشعري ل للا لم لنقلل اهال،و ليبق لع لالشاعرلأل لجم لبنلامتع ل
والعملوال  ،لذكليقو لرتشار ل Retcharzل :ل((للق لقا ل كلالشاعرلا رلهوراسلأ لالشعراءليودو لأل ل
معا ،لكالأل لاولول Pauloلوى لالشعراءلبأل لجمع لوا لبنلامتع ل
يعمل لوالل لولأ ليود لوالال لل لولأ لجمع لوالالش يئن ل ل
وال ل،لوقا لرا ل Reanللأن لليلي و لالشعرلافعال لجبلأل لي و لمتعال للأولل ل،لفامتع ليلالوس يةلاليل
س ت هالالشعرللتحقي لغايت للويلامن ع ،للأمالدرادي لDaradeynلفيظهرلمالعه لفي لم لتواض لوت رلاب ل
حنليقو :لأن لي و لراضياللحياليودلشعر لم ع لد لالقار لا لأ لامتع ليلالغاي لالرئيس ي لللشعرل،لوا لملت ل
غايت لالوحي ،لأما لالتعلملفمثللامرتب لالثاني لفي ل،لفالشعرليعملالا لتولي لامتع ))3ل،وه المثللقم لالشعرلا لأ ل
ألرا لالشعرليربطو لمس لؤولي لشعرملامتع لوال لوالعمل،لومهملم لي صلهملع لبعضهملالبع لوي هملبعاقا ل
أخر لامعرف لوامتع للت و لعاقا لتت او ل لالوظي لالشعري لوالغاي لمها:لالشعرلىلالعملىلال ،لوعاق ل
الشعرلىلامتع لىلامن ع ل،لعاق لالشعرىلال لىلغاي لالتعلمل،لوحس يلأل له لالعاقا لوالصي لالشعري ليل ل
ا هاي لملزم لادورلالرئي لل لت سرلا يا لوفهملتكلالظواهرلاجاعي ل لالعاملا يايلوالت اعللم لالطبيع ل
وم لال و  ،لفالجا لللتنقيبلع لمعىلالشعر ،لالغاي لا قيقي ل لعاق لاللها لوالويلتررلالوس يةلوالغاي ،ل
لل لمالهولمعلو لد لالنسا لأل لا ل لمشر ل لا يا لالواقعي ل لالوجودلا لوام ا لالحاسيسلاليل
ختل لالص ور ،لولأ لالوجود لالشعريلختلفلع لالوجودلالواقعيلفهولحاو لأل لي هملشعري لالعامل لتكلالعاق ل
ل 1لرين لحبيل:لالشعرل لمعرك لالوجودل ،لييل .ل
2لرين لحبي:ل ل ل ،لييل ل4يل .ل
3لرجاءلعي :لفلس لالزا ل لالنق لالدي،لمنشا لامعارفلالس ن ري لطليي 04ل لل،00ل 01ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
اموج لبن لالشلياء لوالنسا  ،ليقو ل(ن ير لالعظم ) ل(( لفالشاعر لا ل لوالشاعر لال بر لحى لولو لا لملزمالل
اي ي لولوجيالل ل؛أيلا لصاحبلنظر لواح لللحيا لولال و لوال لللالزاماللم روضاللعلي للم لخار لن س لوقناعات ل،ل
لس تطي لأ ليوف لبنلوعي لوللوعي لوبنلع ويت لو للارادت ،لفتس تحيللان عال لام ور ل لاجا لا مثيللالىل
ان عال لمب ع لخصب ل لاجا لا ل ،لوللماننالاد لورلاذيليلعب لال رلوالوعيلمىلاقر لالع وي لوالتجرب لوخرال
عرلالن سلحملالشاعرلالثوريل))،1لوه اليعيلأ لالشعرلا قيقيلهولشعرلالع وي لأكرلم لشعرلاللها لوالتعقي ،ل
وللأفارلالاوعيلتم لف ر لالزا للادي ل لأدبنال لويرج ل(ن يرلالعظم )لأس با لظهورللف ر لال لزا ل لالشعري ل
العربي لا يث لاىلألربع لمصادرلي2ل:ل ل
0لال ما لالن س ي لولاجاعي ل
0لتأ را لال رلىلال لس لالوجودي ل،لخاص لفلس ل(جو لبو لساتر)لJ.B .Serter
 0لتأ را لال لس لاماركس ي  ،لاليلتع لالد لا ل ا لالد لاذيليعرلع لالطبق لالعامةل لراعهالالتارخيل
ض لالطبق لامس تغة.ل ل
4لالزا لالعقائ يلا زي.ل
للللللللللق لا لللت لوظيفلا اطئلمل هو لالزا ل لالشعرلالعريلا ي لتأ را لسلبي لع لمس تو لالقم ل
ا الي للولالباغي لللن لالشعري،لفقليللم لالشعراءلاذيلاس تطاعوالأ ليمثلواله لالقم لالتعبري ل لكتااهم،ل
لق لق ل له لال ر لرو لالشعرلو لأعط لالنتاجال((رديئال لم لالناحي لال ني لوأل لخ م لالثور ليلخ م لأآلي ،ل
فالشاعرلال لمليتوح لالثور لويت لوفرلهلف ر لوخل ل ورا لللم لأل لي و لشاعرال ل ورال))،3ا لالشعرلهول
بطبيعت لملز للل ((ل لوعيلالشاعرله الموجب لللوح ،ل كلأننالللن عللالللمالج ليعقللالعملالدراك لالعاقا ل
معا لمس تخرجال لالامريل ل
ا لي لللظواهرلالامرئي  ،لويري لالشعرلأ ليعقللبأل ليعيلامريلو لالامريل للأ آ ل ل ل
الش ب لامري،لوله الفهوللليصللألب اللاىلالدرا لينرلولم لا بات ،لول لاىلالدرا لغيلغام ))،4وم لم لفا ل
الوعيلاذيلمل لالشاعرللل ش ب لالوعيلاذيلد لالعاملل لالو :لحاو لأل لهمللوعي ل لخياهلالغامرىلامع دمل ل
ل ناالاللفارلاملتوجس  ،لولأمالالوعيلالثاي :لفان لير لاللش ياءلوي رك ل لموضعهال لالعاملا قيقي ،لذكلفال ل
الشاعر((ليوجل لعه ال لم لالسا ليو دلح لعنارلال و لاليلتتج لحينئ لكلبيا لقصي لواح  ،لوالشاعرلهول
اذيليقرألله الالعه ،ل لوهولاذيلحقق ل للات لوجعلنالحسهالعرلقصي ت ))،5وه المال سع لالي لالشعرلا ي ل
1لن يرلالعظم ل:لشعرلالنضا لا زائري،لجةل(شعرل)لى0لالس ن ل،0لش تاءل0410ل ،ل لى00ل .ل
2لن يرلالعظم :لشعرلالنضا لا زائري،ل لي00ل.ل011ل .ل
3لن يرلالعظم :ل ،ل ل ل010ل .ل
4لجةل(شعرل)ل:لالع دل0لالس ن ل0ل،لش تاءل0ى04ل ل ل41ل .ل
5لجةل(شعر)ل:لالع دل0لالس ن ل0ل،ش تاءل0ى04ل 40.ل .ل

125

ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
لألن لجعل لم لنلس لصوال ل لوج له لالظواهر لوالعوام لالطبيعي ل،يقو ل(ألوكتافيو لا )Octavio Pazل
((الشعرلالنس ب لللعقللا ي لوحىلحن للليتعرف لب كلبن س ل لطاق لو م لوموهب لم حوةلاىلأغرا ل
فائض ،لول لع لالرملم لللماليقا لفا لالشعرليو علويقرألأولهولبرفض لالسو لوع لتكي لأيليءلتقريبالل
ين قللم لملالىلملم للالهواءلواماء،لوليسلم لامم لقياسلفائ لأولقم لاللنسا لال يلالشعرلق لي و لملتسولل
كالألن لليسلم لامم لخزي لالقصائ جبلأ ليملان اقها؛ أيلأهالجبلأ لتنط لوتقو  ،وألن لللغزلكبر ،فالقصي ل
حلتوي لع لالشعر ل لحاة لواح لفق ي لعن ما لتعجز لع لاح ا لب فالشعر لجب لأ ليعطي لور ل
فلي )...(،والشعرلأليضالليءلول ن لاليءلاذيليصللالىلالايءلتقريبال ألن لم دلو لم للا ،لوهولن لم لالهواءل
للتأخ لأيلحزلم لال را لوالقصي للع لع سلاللوح لللتظهرلألشالل للاهالتعوي لل ظي لتثرلد لالسام لألول
القار لر ا ال لم لالصورلاذهني  ،لوالشعرل سم لالل ننل لول ن لللير لاللالعقل ،لولصور ل لوقا لبرمائي ل ل
ألشا لولأفارل لوألصوا لوم ))،1الننالنواج لب اي لالشعرلومنطل لقوت لرمللله الالزملالعلميلولالعايلالل
لالرساة،لولمنب لاجاعي لوا ياتي لقمت ل
أننالمال لنالحاج لاىلأ لجلسلللشعرلونسم لعن ،ل لل ليبق لم ارلالكم دل
لوجود لبيننالحسلب لونستشعرلم لمناب للات لامرمي ل لألو ان لو للأفعاهلام لزاملن لاما ةلدقا لالقلبلولرنين ل
رملع لالحساس نالها ،له الح دل(يوسفلا ا )لهم ىرساة لالشعرلامعرفي ل لأرب لمواقفلىلحال لألساس ي ل
ح دهال لالصور لالتالي ل:ل((اموقفلاللو :ليقو لع للسا ل(أفاطو )له فلالشعرلامعرف لل ن لغرلقادرلع ل
ألداها،لاموقفلالثاي:ليقو لع للسا ل(أرسطو)لأل له فلالشعرلهولامعرف لل ن لوهولقادرلع لألداها،لوير ل ل
اموقفلالثال ل:وهولصاحبلنظري لال للل لاليلأطلقهال(غوتي )لأ لهم لالشعرلتنحرل لاار لال لال ني ،للأمال
اموقفلالراب :لوهولموقفلال لرومانطقي (كشلن )(،كولوي )لفر لأننالللنتوصللاىلامعرف لا قيقي لاللالشعرلأولمال
اليقر ل(ا ا )لبأ لامعرف لالشعري لولي لالشعر لن س لللقام ل
دل
سمو لم لال نو لع لطري لا يةلوا س))،2ه
لاللغ لو لأشا لالتعبر ،لوم لم لفال لا ساس ي لالشعري لالنابع لم لانطباعا لع لالعاملجللالشعرلمق ر ىل
اس تطاع لتطو لالعامللت شفلفي لالعاقا لا اص لاهالحاةليمثلهالالشاعرلال رن ل(رامبو)ل لشللاس تعار لمال
سمي لالصي لالروي لحي ل س ت لالشعر((ال ر لكصور ل لليس لكتشابي لبن لألش ياء لمعروف  ،لكا لي علل
ألحا لاللت دشابي لوالشعراء لال لرديئو لبل لالشارا لت تشف لالعوائ لاجهوة لوجعلها لم رك لو ا لمعى لهم ل
للصور ،لا ليلتعرفنال لاجهو لأل لتوس لنقللمعرف نالجعلنالحسلماللل س تطي لأل لي رك لعلقلنالالرمزلوالشعر،ل
كالحاو لالنسا لأل ليعي لا رك لا اق لم لج ي ))،3يعيله الأل لالعاق لبنلالشعرلوال رلم امة ،لول ل
الشعر لالعظم((هولاذيليعرلع لتكلالش ياءلفينالاليلمو لوللمو  ،لوالشاعرلال لبرلهول كلاذيلمثلل ل
شعر لاللش ياءلاليلحياهالوليسلتكلاليلحىلها،لولأمالتكلاللش ياءلاليلحيالهاللواليلمو لوللمو ،لولأعيل
ل 1لأوكتافيولا :لالشعرلوهاي لالقر ،لترم :لم و لع وا ،لدارلام لللثقاف لوالنر،لطل0ل،ي044ل ل ل000ل004،ل .ل
2لعب لاجي ل راق :لا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل4ي0ل .ل
3لجةل(شعر):لالع دل0لالس ن ل0لصيفلى040ل ل 40ل.ل ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
هالالعواطفلوامشاعرلول لالفارلول لالحاسيسلاليلان لمن لا لالنسا لواليلهالاللنسا لالنسا ))،1وه اليعيل
أل لالشعرلالعظملهولاذيل((حيالحيا لالنسا لع لاللر لهول كلاذيللليتغز لهن لولي لو ينبلم رده ،ل
بللاذيلير ل لهن لولي لو ينبلحننلالنسا لادائبلبألح لشطري لاىلاكا لشطر للالآخر،لوهولاذيللل
يبيلع لأج ا ل ي لومرو،لبل لاذيل لمو ل ي لومرولو ن لاللنسا ل لمواهت لللمو لوان ارلليس ل
عظم لشعرال لأ لنتغىلبثور لال رنس ينلوالروسلأولحر لالعر  ،لبللالعظم ل لأل لين لشعرالم ل ور ل
ال رنس ينلوالروسلوالعر للوغرملاىلانت اض لامتحجج للأب ال ل لص ورلاللنسا لكائ ليلع لللما لهول
خوفلو ةلواس تان لوخضوع))،2ويعيله الأ لموضوعلالشعرلليسلهولالشعري لالمالالشعرل ل ات لموجودلالقو ل
اليلمل هالا يللاذيلاس تطاعت ل لوق لمالأ لخل لالوجودلالا لوعيلوالاشعورليقو ل(يوسفلا ا )ل((لمالن ل
القصي ،لبللأليلا للولللحاج لالشاعرلا وهري لللوصو لاىلالآخري  ،لواى لن س لم لا لل آخري ))،3ه الامعىل
هولحسبلالشاعر(خليللحاوي)ل(ال لالشعرلهولرو لاللتدواصللالبري)،4ذكليؤك ل(أدونيس)لأ لف ر لالليصا ل
الشعريلليس لهم ل ل اهالبللامهملهولالبح ل لالطبيع لالشعري لللن ل كلأ لاليصا لالشعريلالنس ب لالي ل
الحر لتأ ر((لاحاءلوليسلتأل رلمعرف لكالهولالشأ ل لاي يولوجيا،لوه اليعيلأن لجبلأ لنب ألمقوةلالتأملل
وعلي لي و لالشعرلالكرلتأل راللعن لأولئ لاذي لحاولوالأ ليصنعوالألما لقرائهملخط لفني لتثرلمشاعرلوتساؤل ل
مليألل ها ،لوت فعهملالتايلاليلجاو لواقعهملوالبح لع لالواق لا لل آخر))،5الشاعرلا ي للليقبللأل لي و لظالل
لللمالجريلحوهلفهولليري لأل لي و لهولالصان لله الالظللبقلق لامتواصللمالجريل لا يا ،لول كلأل لال علل
السليا لهولالساسلولي ((بأسلالشعرلال الكنالميعال لشعراءلألصلينلفسلنصو للل ظ لرؤي للوح لالش ياءل
د
والناسلدرج لأ لت ق لالس ياس لعةلوجودها،لأولالحر لللحت لالللبلعب لوجودهالام رد لالوحي ،لويلتن ظمل
ع لوج لميلرؤي لالشاعرلوت خللفهالاللنداسلميعاللوف لمساوا لخالص ))،6فالم لللس ياس لأ لتصللالىلمال
وصللاللي لالشعر ،لفهولحمللالس ياس لوا لالس ياس لولالشاعرلهولاذيل((يلنلامقاوما لم لي يبلالعصيا ل
وي حلامطل لللتعاطفلوالص اق ،لوهول لخلق ل يطاللم لا بل شله لفق للتق س لالشعرلهناليتساو لالشعرل
والق اس ))،7وتبعال لذكلفالن ل((مالدا لالشعراءلا قيقيو لادري لوما لدام لحىلالنس ب للهؤلءل ظا لالشعرل
ا قيقي لغرلمطرد ،للا ل ا لتصبحلالس ياس ي لرور لليسلفق لبمظهرهالالتنظميلبللبمظهرهالراعاللوقياد لومالل
للالراع ،له الحي ليتضادلالناسلويقل لو للنتصارلم لهملس يحصل لللشاعرلأل لوا لاب للالزا  ،ل كلأل ل
لح د ل
ليسلهلام يا لعيا لمل لأ آلفلع لالعامليليت ل لمن لحنليصبحلروراللأ لحار للجلله الا لامتأآلفلتب ول
1لجة(شعر):لالع دل1لالس ن 0ل،ربي ليى04ل ل لى01ل .ل
2لجة(شعر):لالع دل1لالس ن ل0ل،صيفلي040ل ل ل014ل .ل
3لجة(شعر):الع دلى0لالس ن لىل،صيفل0410ل ل0يل .ل
4لخليللحاوي:لجةل(الآدا )،لالع دليلالس ن ل0ل،س ن ل0410ل ل ،ل04ل .ل
ل 5للأدونيس:لص م لا ا ل،دارلالعود ل،برو ،لطل0ل،ل4ى04ل ،ل ل000ل004.ل .ل
6لرلين لحبي:للالشعرل لمعرك ل لالوجود،لجة(شعر)لالع دل0لالس ن ل0لش تاءلى040ل ل،ل لل40ل.ل ل
7لرين لحبي:لالشعرل لمعرك لالوجود:ل40ل44.ل .ل

127

ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
في لالنساني لمعاءلالهالتطالبلمالخصهالعرلصوت لا ا ))،1أل لهم لالشعرله ا ليلالبح لع لمعىلالش ياءل
لا يا ،ل كلأل لالوج لودل لالشعرلغرلموجودلب ات لوم لأجلل ات ،للا لوجود لوظي ي،له اللليغ ولالواق ل ل
الشعرلأش ياءلوموضوعا لبللتلصبحلرمو اللولا لتن ظرلأ لت و لاللش ياءل لالشعرلام اداللللواق ،للتصرلظاللل
لانسا ،لوم لم لفال لالشعرله الامعىليؤنسلالواق لوجعهلالنسااللللير لفي لاللالنسا لوظاهل((بق رلمالع ل
شعر لأل لت و للنالدعو لالى لالوح لاىلالع اةلولاى لا ب ،لوبكم لواح لاىلأنس ن لال و لبق رلمالعلي لأ ل
ولا ليبق لالشعرلألفلادلةلالضائع  ،للا ل ا ل
ي شفللنالقنوطلالعام،لمن لأل ليتص علوين ل لعامال لللالنسانيال ،ل ل
هي لفينالا ننلمالا لواجبلالوجود))،2فالشعري لا لقد لتق ي((لأل لالشعرليعيلمالح ل()...ووظي لأل ل
يعطيلشاللللحيا لاليومي لفيجعلهالمرئي ،لوللأدعيلهنالأل لتكليلهمت لالوحي ،لول لتكلألكرللهام لق مالل
ودموم لومولل))،3و للأمالالشعراءلفهمل سمعو ل ل ظا لالشعر لقصر لان لأ لطوية،لالصو لالآخرلوهول
صوهمللوصو لغرم،لوصو للح للوصو لللالنسا ،لوليسلهنا لمالمزلشاعرالع لغر لم لالرجا لوالنساءل
الل لله لاللحظا لالنادر لوامت رر لواليلحنلت و لت لغرها))،4و لأدلمالالغاي لم لالشعرلأولالقصي ((،فهييل
امعرف لل هالغاي لع وي ل كلالحساسلالتجرييلامعرف  ،لفهييلاليلحمللالقار لكالحمللالاتبلعرلهنه ل
التجرب لاىلهنه لاللرافلو لالدرا ،لالاتبلالصيلللليق للح لأم ا لوحملللن لاتبلجريي ،لواللتدجرب ل
الصادق ليلوح هالاليلحر للاحساسلالقار لوالتايليضيفلاىلالدراك ل))،5ومالالزا لفعن ليقو ل(رين ل
حبي)ل((لأكي لأ لالعاملألحيااللع لالتأآلفلدلرج لأ لللشعرليتغر لعن ،لحي لأ لالشاعرلملز لهولأليضال لبأ ل
يتغر لع لللشعر ،للا لاستشهادلالشاعرلعاملألضاعلفي لالشعرلدم لل لأآنئ ليبق لهلأ ليق لدم لا ا لألمالل
نقرلبأ لجةل(شعر)أعط لألمي لالغ لله لاللشاليا لاليلطال لحىلاليو ل
يلبع لالشعر))،6ولعلنال له الل ل دل
مواط لراع لبنلادارسنلو لالباح ن ،لاللأل ل(شعر)لمحاولهالح دلد للللطرفلأميت لودور  ،لفان لألملي ل
الشعرلعن هالممثةل لال لوامتع لوالعملوامعرف  ،لورأ ل لالشاعرللسا لا يا لواعها ،لو لأبق لع لقضي ل
الزا لبألهالت ل لخصي لالشاعرلالشاعر لوعاقاهالالضمر لاللنسايلوأصالت  ،لا لللم لأل لحمللالشاعرل
م لله لالقضاالاليلتش ىتنق لم لقم لالب اعل(الشعري)لاملز لالنساني لوتس تجلب لاللند ر لللشاعرلاذيل
يع لالزام لم ألصالىلصيقاللبوجود لليره لقناعات لاددلورلاللنسايل لا يا  .ل
ل
1لرين لحبي:ل ل 44،ل .ل
2لرين لحبي:ل ل ل ل44ل40.ل .ل
3للأوكتافيولا :لالشعرل لهاي لالوجود،ل ل014ل .ل
4للأوكتافيولا ل:ل ل ل000 .ل .ل
5لجةل(شعر)لالع دل01ل،الس ن ل0ل،خريفل0410ل .ل000ل .ل
6لرين لحبي:ل ل ،ل ل40ل .ل
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رابعا:لقضاالح ي لال اب لالشعري :ل ل
للللللللان لقضاالال لالشعري أح لألملجليا لا را لالثقا لالعريلا ار،لخاص لمالأل رلم لقضاالنظري ل ل
جال لادراسا لالشعري لح ي ال لحو لح ي لطبيع لالشعرلوقضاا لال ني لا تل  ،للوه المالجس ل لمظهرا ل
ا لرا لالشعري لامتعاقب لب ءال لم لا اعا لالشعري ل(جاع لاديوا )(،جاع لأبوللو)(،ا اعا لالشعري ل
امهجري )اليلسام لشللواحل لخ
يفلالرورا لالشعري لوحريرلال اب لالشعري للم لنظملالروطلاليل
دل
ألصبح لتعقي ال لللح ا لال اب لالشعري لالعربي  ،لومليألخ له الالتح ي لالشعريلشك لالتجرييلالللم لظهورل
جة(شعر) لمنتصفلالقر لالعري ،لمعلن لب كلمروعهالالتح ييلالقاملع لحري لالشعرل لأل لي و لالشعرل
لالرواسبلا ضاري لاذاتي لامورو  .ل
من صاللع دل
لالرواسبلا ضاري لوالرواسبل
للللللللللليقو ل(مصط لخر)((فلت لاللتدجرب لالشدلعري لحر ل،ا لان صا لع دل
اذاتي لامورو للب افهالوج لم لوجو لالتأسيسلالشعري لللعاملوان صا له الرطلا ري لحري لالشعرل لأ ل
ي و  ،لفامورو ليرف لكقاعل ميلومالان صا لسو لوج لم لوجو لال ق ا ))،1ويتج لبرام لجةل(شعر)ل
التح ييل لأربع لقضاالألساس ي لي :ل
10ل لالشللالشعريلا ي  .ل
10ل لاللغ لالشعري لا يث  .ل
10ل ل دالرؤالالشعري .ل ل
14ل لالتلقيىلاس تقبا لالشعري .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل 1لمصط يلخر:لحري لالشعرل لا لي و ،لجة(شعر)،الع دل04ى01لالس ن ليل،ش تاءلربي ل0414ل ل 40ل.لل ل
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10ل لالشللالشعريلا ي  :ل
للللللللللتشللا ار لاليلأللقاها(ا ا )لع ل(مس تقبللالشعرلالعريل للبنا )س ن ل0401ل لدعو لرح لم ل
ألجللح ي لال اب لالشعري لالعربي لوف لمعطيا ىلرورا لالعرلا الي لوال ري ،لا ليؤك ل(ا ا )لبأ لالت ه ل
ليقرلبأ لا يللالشعريلا ي ((ي ر لأل لاذي لنشألل
ملس تقبللالشعرلالعريلوا لا لليسلم لالمرلالسهللاللألن دل
ع ل بهملوتق يرملواهت اءلهملق لخيبوالأآماه ،لاهململينرفوالالىلالشعرلفي رس لوالأن سهملوحياهملهلوململ
يألخ والالشعرلج ي ،لوململيلتبعوالالتجار لالشعري ل لالعاملوحاولوالا هو لمس توا ))،1وم ل ك لنشعرلبألملي ل
ب اي لالطري لاليلس تنهييلب لاىل اد ل لانطا لحولاليقاعلج ي لوموس يق لداخلي لتنبع لم لانسجا لالوح ل
ال ني ل لالقصي لمجموعهالومختلفلألجزاها،2مثلله لالتجرب لالشعري لاليلقام لها لام ارسلالسابق لفهولمنب ل
ج ي لولغ لج ي ل((ي عولالىلخل لشاللشعراللج ي الليلي لشللا يا لامعار ،لوه الف يلالشعرلا ي ل
نراعي لص لامضمو لالناب لم لص لامعاا لوالتجرب ل،فهو لي ر لشال للأصيال لم لحي لتاؤم لم له ال
لالروحي ل دلمللالقار لع ل
امضمو لومراعا لا صائ لالشعري ل لالليقاعلوالرهاف ،لوخل لجولم لالتوترلولا هج دل
امشارك لالامةل لجرب لالشاعرلومعاات  ،لا لأ لامضمو لهولاللس ب  ،لوالضاف لالىلص لامعاا ل لوالتجرب ل
هناكل لالقصي لليليصحلالقو لأهالقصي لح يث لكي ي لتناولها لللموضوع؛لأليلم هو لالشاعرلماهي لالقصي ل
ا يث ،له الام هو ليقررللليءلللن ل لصناع لالشعرللليء)) .3ل
للللللللللللله اليصبحلاموضوعلالشعريلهولاذيلح دلدلالشللالشعريلفالم لأل لنتح لم ال لع لالطائر ل
شعري ل(امر لالقيس) لل ل ك لي س لالشعر ،لوالسبب ل ل ك للل لالشل لالشعري لل لخ لامضمو ل
ا ي  (،لفأدونيس)لم ال للليرف لف ر لتبيلفلس لا ي لع لألساس لم لالراعلبنلالق ملوا ي لوامال
ي ضللأ ليب أ لم لملي لالدراك لللق ملوا ي لمعال ،لوقراء لللمهال لضوءلس ياقات لا اص لوامشك لالقام ل
بتساؤلها،للأ لالشعرلالعريلا ي لوقضاا لاللتدح يثي لملتع ل لالزاعلبين لوبنلالق ملولامالألصبح ل ل((معرف ل
ا ي لحقال لوا ميزلبن لابتارلا مو لوتعمملالرأي،لوالواق لأل لالنتا لالشعريلا ي لاخ اطال لوفو لوبنل
الشعراءلا دلم لجعللحىلماليتطلب لالشعرلم لادرا للرارلاللغ لوالس يطر لعلها،لوم للليعرفلم لالشعرل
لالرا ىالق ملبللجبلت عيللالعاقا ل
دل
غرلترتيبلاللتد اعيلل لس يا لما))،4لا ي لحسبل(ألدونيس)للليق
بنلالزمننل ل ل م لج ي لتنسللفي لتكلا م لوها لالب اعي لم لم لالتجرب لا ار ،لوه لب ورهالتودلفينال
خل لشعرلج ي لمقاييسلولأشا لح يث للوتعبرلج ي لوم حو  ،للولجرب لالشاعرلا ي لمرعب لوف اك لويل
1لجة(شعر):لالع دل0لالس ن ل0لربي ل0ى04ل ل لي4ل .ل
2لينظر:لجة(شعر)لالع دل0لالس ن 0لربي ل0ى04ل ،ل ل4ىل .ل
3لجةل(شعر)ل:لالع دل00لالس ن 0ل،خريفل4ى04ل ل ل040ل .ل
4لأدونيس:ل م لالشعر،ل لي01ل .ل
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ترغبلحال ل لأدا لتعبري لم حوةلتتس للهالترغبل لما لألواس  ،لو لحري لشكلي لمس تو لم لالتجرب ل
واتساعها ،لوملتصبحلقضي لالشلل لالشعرلأول لال لعام ل لالقر لالعري ((،حي لأصبح لقضي لجوهري ل
لهالتتعل لببناءلالثرلال يلهيال لومضموال ،لو لارخلالشعرلالعريلملتثارله لالقضلي لفا لنعملكقضي لقام ل
ب اهالولامالأ ر ل شللغام لعا لوم لم لقضاالعام ،لحنلرف ل(أبولنواس)لأ لي بلالطريق لاليلس بق ل
وخرلمهالقيللعن لألن لخر لم لمودلالشعر لالعري ،له لا هم لوه لأليضال ل شللخا لاى(أيلما )،وح ل
نس تطي لأل لنر ل لمردله ي لالشاعري لج وراللغامض لبعي ل مردالا ي ،لم ننالأل لنتتب لاملنح لاذيلسل ل
شللالقصي لالعربي لخا لتطورها ،لوم لأل لنر لتغيرال لمال له الالشللاللأل له الاللتدغيرلبقيلسطحيال لمل
يامسلكيا لالقصي لالعربي  ،لفبقي لجوهرال لكالان لدو لتغر))،1و للا الا لعاملالشعرلا ي لغرلالعامل
ليقرر ل(رامبو) Ramboل(( لفا لاكتشاف لمال ليعرف لألشاللل
امتواض لعلي ؛ لأي لالعام لاذي لم لح دلد لبع لكا دل
ج ي ))،2فالشللالشعريلحسبل(ألدونيس)هولألولل((كي ي لوجودلأليلبناءلفي،لوهولانياللكي ي لتغيرلأيلطريق ل
وأل لالشعرلاعتبار لكش ال لورؤالغام لمرددلللسطحي ،لوله اللب دل لم لالعلولع لالروطلالشكي للن لحاج ل
اىلمزي لم لا ري لمزي لم لالرورلالبنيوي  ،لفالشللمح لأما لالقص لأولاله ف،لوم ل كلفا لح ي لالشعرل
ح ي لخا لبنالح ل له الالعرللليبح لعن لجوهرال ل لفو لالشللولل لاللتد يلامزاي لع لروطل
البلي لبلل لوظي لامارس لالشعري ،لاليليلمغامر لللمعرف لفطاق لامعرف لا اق ل لالشاعرللظللفو لاللشا ل
امم ن للها ،لوليسلالشدلللموس يق لل ن لنوعلم لالبناءلله اليبق لكللبناءلقابال لللتح ي لوالتغير ،لوللتنب ل
اموس يق ل لالشعرلا ي لم لتناملبنلأجزاءلخارجي للولألقيس لشكي لبللتنب لم لتنامللحريلداخيلهولأكرل
م لأ لي و لجردلقياسلوراءلالتناملالشكيلا ساي،لتناملحريلداخيلهولجوهرلاموس يق ل لالشعر)) .3ل
للللللللللللله التغ ولحركي لالشعرلا ي لم حرر لو لم لت لم لأليلرورا  ،لفملتلعل لتس ىتقملالقصي ل
ا يث ل لشل،لبللأصبح ((ويلجاه لأب الل لالهر لم لللأنواعلالجناسل لأو ا لأولايقاعا ل د ،ل
حي ليتا للهالأل لتويل شللأمللالحساسلجوهرلممو لللي ر لالدرااللياللولهائيالللأللوهولجوهرلعرال
ا ارلمليع لالشللجردلجا لف ر لا ا لمعناهالالق ملف ر لاح لورمالمات ،لوا للل اعلي لالشعري لغاا ل
حلالع سلللصبحلالشعرل
تتجاو لم لله الا ا لم لهنالللم لأل لي و لالشللخاداللوف لحمي لمعين ،لولول دل
شال لم لألشا لالعم))،4ه الأصبح لللشعرلالعريلا ي لأشاهلا اص لو لأصبح لللقصي لا يث لكيليهال
ا اص لوطريقهالالتعبري لا اص لونظاهالا ا ((،فشللالقصي لا يث لهولوح هالالعضوي لوقمهالال ردي لاليل
للم لت ي هالقبللأل لي و لاليقاعال للأولو ال ،له لالوح لالعضوي لللتقا للشللجري ي ل للهالحنلت صلهالع ل
1لأدونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل0ل،لصيفل0404ل ل0يد0يلد ل
2لجة(لشعر):لالع دل،00لالس ن ل0ل،صيفل0404ل،ل ل0يل .ل
3لأدونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،ل ل0يل .ل
4لأدونيس:ل ل ل ،ل0ي .ل
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القصي لتصبحلطي اللليسللهيللالقصي لا يث لواقعي لجالي لاللل لحيا لالقصي ل لحضورها لكوح ،لول لمال
م لأ ليعرلع لفني لالقصي له لالصيغ لطريق لالقو ليلأكرلألمي لماليقا ،لفاللت ي لا ي لهولأملالعنارل
امالاللوح لال ني لواللوح ليلقبلللليءلشللمالويلم اخةل
العضوي لوذكلجبلأل لت و لالقصي لشي الل ل
وم قاطع  ،لحي لأ لللجزءلمهاليأخ لمعنا لم لالل لللقصي له الامعى لنوعال لم لالغنائي لاداخلي  ،لهناليتو دلح لل
لالشعرلا ي لالشللوامضمو لتوح اللجوهرال .1)).ل
لللللللال لاللندظرل لالشللح ل ات ؛لأيلالشكي ل لقبلل لاللثرلال يلما الا لعملجا لامضمو لح ل ات ليقو ل
القصي  ،للا ليعرهالم لالشللح ل ات ليع هالا ليردهالاىلجردلهيل ،لوم لم لفال لواق لالقصي لكحضورل
مشدلخ ل لهيللمالوهولشكها ،لفشللالقصي لهولالقصي للهاللغ لغرلمن صةلعالتقو لومضمو لليسل
من صاللع لالكا لاليلت صحلعن ،لفالشللوامضمو لوح ل لللأثرلشعريلا لويلوح لتعا لأصيلل
ويأيلدورلالقصي ل لاللسحا لوالتشققا لالي لتستشفل له لالوح  ،له اليب ولأل لالقصي لا يث ل
قصي لحركلي لوأل لح ي لالشعرلالو ا لهولح ي لخار لسطحيليناق لالشعر ،للان لح ي لللنظملل لللشعرل
الرور لم لالشعر،لولامقابللفال لقصي لنري لم ل
فليسلللا لمو و لشعرالالرور لوليسلللنرلخالياللل د ل
أل لت و لشهرال ،لول لهالخل لالشعرلم لالقيودلالشكي لو لالو ا لومهالحقللالنرلخصائ لشعري  ،لتبق ل
هنا لفرو لأساس ي لبنلالشعرل لوالنرلأو له لال رو لهولأل لالنر((اطرادلوتتاب للفارلمال لأل لهنالاطرادل
ليسلرورال ل لالشعر ،لوانهالهولأ لالنرليطمحللل لي و لواحال لأمالالشعرلفيطمحلل لينقللف ر ل د ل
وذكليطمحللل لي و لواحال،لألمالالشعرلفليطمحللل لينقللشعورال لأولجرب لروحي لوذكلفا لأسلوب لغام ل
بطبيعت لوالشعورلهنالف ر لاللأهالللت و لمن صةلع لالسلو لكال لالنرلوص يلتقريريل ولغاي لخارجي لمعين ل
و د ،لبيالغاي لالشعرليل لن س لمعنا لدامالحسبلالشدلللفي لوحسبلقارئ )) .2ل
لللللللللذكلفالن لللم لأ لي و لا ميزلبنلالشعرلوالنرلخاضعال لمنط لالركيبلالل ظيلألو لللو لأولالقافي ،ل
مثلله الا ميزلشكيلللجوهريلوم له لأخر لليسلالشعرلنراللشامالللأولنراللمعجزالللا لليسلال ر لبنلالشعرل
والنرلفرقال ل لادرج لبللفرقال ل لالطبيع  ،لذكليعترل(الياسلأبولش ب )لأل لمي لا اول لالشعري لالعربي ل
التج ي ي لالق م لللمثلل لوجودها لنقة لنوعي لع لمس تو لال اب لالشعري  ،ل كلأن لللم لأل ليع لللم ل
حطمىجاو لوح لالبي لشاعراللج دال((،فليسلهولالشاعرلا ي لم لق لع لمودلالشعرلالعريلمال ل كل
لالصحيح لومن لالل لصيل لومن ل
قضيت لاموح لوامتع د لهو لحرر لومرد لع لامألوف لامتوار لمن لامزيف لومن دل
امصطن ،لوه ال لحيح لوأصهلحرك لحيا لجر لم لهالعن لالل لا ي لميعال))،3حرك لالشعرلا ي لللتق رل
1لأدونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،ل 4ي .ل
2لأدونيس:ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،ل ل0يل .ل
3لجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ل4ل،ش تاءل0411ل ،ل ل001ل .ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
ع لالشللأهاله الامعىلليس لشعري لشكي ،لولأ لالشلل لالشعرلاب لللمضمو لوام لفي لامضمو ليأيل
ألول،1ولق لح دلدل(الياسلألبولش ب )لمقاييسليملهالوم لخالهالح ي لالشللالشعريلا ي لوي2:ل ل
10ل للأ ليتحا لالشاعرلالتدجري لوالتقريرلوالقو لامبار .ل
10ل للأ ليعرلب لللع ل كلالحاءلالتارخيلأولالسطوريلألولال ولكوري،لول لالم ةلع ل كلكثر لعن ل(الشعراءل
ا م لو ين)ل لحرك لالشعرلالعريلامعار .ل
10ل للأ ليلعرلالصور لا ي لا س ي لوه ال ساع لع لتقريبلالرؤالالشعري  .ل
14ل للأ ليعرلبكا لوعبارا لحي لبنلالناس،ل لوع لالقللع لألس ن لالناسللل لبطو لال بلوالقواميس .ل
10ل لأ ليعرلع لرو لالعر؛لأيلأل لتعايلمشك لم لمشاللا يللأولالم لع لألهالم لمشالله الالعر .ل
 11ل لأ لي و لموهالوتسلسلهالع وال لم له لو لعضوال لم له لألخر ل،للكالهول لالشعرلالتقلي يلمصطن ل
ومسلسللم لحي لامنط  .ل
لالسلي
ى 1ل للأ لت ي لم لال وحا د
امزاي ليومال لبع ليو لج لماللسلو
وت اعلهالم لمضاع ا لالطبيع لأولام

ولوجي ل لجاهللاللند سلالبري لولألغ لوارهالالسحيق  ،لفبع له لال وحا ل
لالنسا لم لعاق لمراحللالط وةلخرت ل لالبي لحوهلواقرا له لا لر ل
تس ب ل لكيا لاللنسا  .ل

لللللللله الألصبحلالشلل لجرب لالشعرلا ي لفليسل((الشلل لالشعرلا ي لمطال لمعينال لابتال لليسل
مو جال لليسلقاع لينحيلحوهالبللأن لنظا لل ن لنوعال لم لالنظا لا يلامتحر لاللندظا لالشدلعريل لالقملال ني ل
التقلي ي لقاملع لالو لوهول لالقملا يث ليتج لليليقو لع لاليقاع،لوق ماللا ليقاسلبألصو لسابق لللتثبي ل
م لم لحت  ،لل لحت لا لل آ لتقاسلم لتامللالعنارلو ل لالجزاءل لوتناسقها ،لفهيي لنوعلم لا ضورلال يل
الا لب ات لولالقاملب ات ،لان لا لل آ ليقو لع لترتيبلما،ل لنس لما،ل لايقاعلما،لفيحللالرتيبلم الل للت رارل
البي لألولاللن دس ل للالقافي لوالص رلوالعجزلولاليقاعل للالو ،لل ن لقبلله اليقو لع لاللب اع،3)).و له ال
تمزلقصي لالشعرلا ي لحي لختلفلقطاعاهالاخ افلالتقس ا لالصوتي لوهوليؤثرلع لشكها،لوتبعالذكل
فان لا الان لموس يق لالشعرلالق ملصاخب ،لفا ل لجرب لالشعرلا ي لتتجاو ((ال آ ا لاىلالن وسلوا لالشعرل
ا ي لم لحي لاطار لع لأقللتق يرلشعرلاللقاءلو افللوخطاب ،لفه لاجال لحتا لداماللا دل
ىلالردي لوالتأكي ،ل
1لينظر:لجةل(شعر)،الع دل00لالس ن ل4لش تاءل0411ل ل لى.00لي00ل .ل
2لجة(شعر):الع دل00ل،لالس ن 1ل،ش تاءل0410ل ل ،ل000ل .ل
3لجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ل1ل،لش تاءل0410ل ل.ل ل004ل .ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
أمالالشعرلا ي لفشعرلقراء لوقاف ))،1وه اليعيلأ لالشعرلا ي لملهمللالقافي  ،لا للأ ل((القافي لقام ل ل
الشعرلا ي لوا لألخ لشالللأآخرلهول لا قيق لأصعبلمراساللم لالقافي لالق م ))،2فليسلالشدللل لالشعرل
ا ي لمطال لمعينال لابتال لولل لمو جال ،لولليسلقاع لينحيلحوهالبللالن لنظا لفرعلم لاللندظا لا يلامتحر لاللندظا ل
الشعريل لالقملال ني لالتقلي ي لقاملع لالو لوهول لالقملا يث ليتج لليليقو لع لالليقاع،لوق ماللا ليلقاسل
بأصو لسابق لللتثب لم لم لحت  ،لل لحت لال آ لتقاسلم لتامللالعنارلو ل لالجزاءلوتلناسقهالفهيي لنوعل
م لا ضورلال يلالا ل ل ات لوالقاملب ات ،لأمالال آ ليقو لع لترتيبلمال لنس لمال لاليقاعلمالمالتتا لامعايل
لشللمالليتلقاهالامتلقيلبطريق لما،لوالشاعرلا ي ((لأالا لام لأولأسلوب لولألاللا لاجاه لالمالهولمو ل
لماءلالرا ل للأليلجزءلعضويلمن ،لو كللسببلب هييلهولأل لهويت لالشعري لكشاعرلعريلللتتح دلبا ل
ألساف لهالا لعظاللوللامالتتح دلب ون لا لعريل))،3ورملأ لللت لفلوجو ىصورلكثر ،لاللأ لأرارل كل
الت لف((لت ف لال عا لالشاب لاىلرف لكثرلم لاللمورلاليلي لواف لعلهالالباقو لرضالواس تان لألو لنوعلالت لفل
ا ضاريلاذيلنعايلمن لهولامعاا ))،4وق لسامله الا و ىالت لفلال ريلالعريل لالتأل رلع لالثقاف لالعربي ل
بص لمبار ،لوبع له ال((ألصا لالشاعرله الالباءلامعار،له الالتا لالعمي لام وا لالثقافي لوالتجرب لمل
ه الالتواصللاللريله الالسقوطلالريلعن مالحو لالناسلع لالزيفلاذيلأصبحلمارس ل لصور لشعرل
خ لامشاعرلاىلأبع لح ودهال لالنقيضنلمعال ،لمل
شكي للأولتقلي ي ،لو لأصبحوالين رو لم لجميللالواق لألو ل ل
ألصبح لالناس لعشدلاقال لم له ن للل لالرواي لبص لم لال نو لالي لتس تطي لأل لترب لبن لاذا لوطبيع ل
اللش ياء))،5وأ له الا را ليب أ لبرف لالثاب لكنقط لأوىللب اي لالتحو لوهولمالس ي يلالىلجاو لاللندم ل
ذكليقر ل(أدونيس)لبأل له الانقطاعلهولاذيلحو لدو لأ ليصبحلالشعرلتقلي ا؛ لأيلدو ل
دل
ورف لاجرار ،ل
أ لتتحو لال اعلي لالنساني ،لان ((اخ افلللائتافلوح لمسلمرلع لنظا لأخرللل اب لالشعري لوحر لدامل ل
أف لالب اع ،لفالمهجي لمس بق لوامالانب ا لمس مرلب اي لدائب لوحر لدامل لأف لأنسايل وريلم لألجللعامل
أفضل لوحيا لانساني لأر ))، 6ه ا ليلحل ل ل(أدونيس) لع لمام لالشل لالشعري لمس تج ا لالقصي لا يث ل
حي ((يتيحلط لواعي لشكي لاىلأقىلح ودلالتنوعلحي لأ لالقصي لخل لشكهالاذيلتري لا هرلاذيلخل ل
جرا )) ،7كلأ لالشعرلا ي لوماليعا لم لقضاالوهولمالجعللم لالقصي لتتب ل لشكهالمق ضيا لالشعري ل
له الالب اعلال يلا ي لم لأل لنمثلل كله الامقط لم لقصي ل(أص قاي)ل(لشويلأيلشقرا)ليقو لفها :ل
1لجةل(شعر):الع دل،00لالس ن ل1ل،ش تاءل0410ل ،ل000ل .ل
2لجة(شعر)لالع دل00لالس ن ل1ل،ش تاءل0410ل،ل ل000ل .ل
ل 3لأدونيس:لس ياس لالشعر،لدراسا ل لالشعري لالعربي لامعار ،لدارلا لل آدا ل،برو ،ط0ل،ل0411ل ل ل00لى01ل .ل
4لجة(شعر)ل:الع دل00لالس ن ل1ل،لش تاءل0410ل ،ل ل4ل .ل
5لجة(شعر):الع دل1لالس ن ل،0لنيسا 0410لل ل 14ل .ل
6لأدونيس:ل م لالشعر،للدارلالعود ل،برو ل،لطل0ل،يى04ل ل ل4ي0ل .ل
7لأدونيس:لمق م لللشعرلالعري،لدارلالعود لبرو ،لطل0ل،س ن ل4ى04ل ل ي01ل .ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
أتر لأل هبلمياداللوفصحال ل
م لهنا،لم لعاميلامغم لعلي ل
بي ي ل
لس لللأ ي ل
فألالعلي لتغميللثغورلال قراء ل
ولملالأص قاي ل
سأر لالر لمحا 1ل
للللللللللف ي له ا لامقط له ف لالشاعر لأ ليوصل لاى ل اطب لشيل لا ل لن س لظل لي اعب لمشاع لر لوي غ ل
عواط  ،لوامق لالتواصيلجعللم لالشاعرللشار لامتلقيلع لمائ للالشعري ل لمو ىلومشاغللا يا  ،لو لق ل
اق ض لالصيغ لالشعري لشال لج ي ال ليا لم لم طلبا لالشعري لا يث  ،له اليغ ولالشللالشعريلكي ي ل
الامعى((،جس ل لامارس لالشعري لاليليلطاق ل
دل
وجودلبناءلفيلوطريق لتعبر،لوم لم لفال لالشللالشعريله
مالتصارعلالهر لم لمي لأنواعلالجناسلداخللأو ا لواليقاعا ل
لاكتشافلوارتيادلللتألخ لالقصي لشاللدامالللا ل
د ))،2ومعىله الأ لالشللالشعريللمالتتضمن لالقصي لويرفض لكمو لوكم لساب لللحظ لالب اعل،وله ال
فا لالقصي لا ي لتشل لشكها لفا لي لتشل لجربها لالشعري  ،لومثا ليقو لالشاعر ل(ن ير لالعظم ) ل ل
قصي ت (نش ي لالع ) :ل
لالرا ل
ألصاب للهلع دل
تعجب لب وكبلم ا ل
دل لدل ل،تؤو لللخرا ل
حطمهالهل ل
لليعجبله ل
للللتر ل لال و لال دللل ل
1لجةل(شعر)ل:لالع دل1لالس ن ل0ل،نيسا ي040ل ل لي0ل .ل
2لفضو لعاطف:لالنظري لالشعري لعن لاليو لولأدونيس،لترم ل:أسام لالسر،لاجلسلالع لللثقاف ،لالقاهر ،لد(ط،ل ) ل010ل .ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
م ليصن للال و ل ل
ل نال لالغيبلألش با ل
وللير لا ال لألش باهال ل
ألالهولا وهرلامعى1ل.ل ل
للللللللللال لالشلل له الامقط لالشعريلمن حلع لموضوعلالقصي  ،لذكلفال لنظا لالكا ليموق ل لحسبل
م طلبا لامقا لالل ظيلوامعنويلف ج لأ لهناكلتسللل لردلالح ا لوترتيهالحسبلالليقاعلالن لللكا ،ل
لل لالقصي لامنل ح ل ا لالشللامن ح((تتضم لملبادها لتغرلمقاييس نا لالشعري لوا الي لاس مرارلم لهنال
يعار لالشاعرلا ي لالثبا لالتحو لوا لودلالا ودلوالشللامنغل لالواح لامنهييلالشللامن حلال رل
الاهاي ،لويعل لأل لالشعر لجاو لح ود لالنوعي لالق م لوصار لعامال لنس يجال لم لاللوضاع لوا ال لالروحي ل
التعبري )) ،2لوم لم لفالشاعرل شعرل شعري للغت لوهولن س لختارلالشللاذيليناسبله لالشعري لوف لامضمو ل
ولالسلو لامتا للتق ملالم للالشعري،لولعللماليرا ل(ألدونيس)ل لشللالقصي ((هولحضورهالقبللأ لي و ل
اليقاعال للأو لو ال ،له ا لا ضور لل ليقم ل شل لجري ي لفليس للهيل لالقصي لا ي لواقعي لجالي لالل ل لحيا ل
القصي ل لحضورهالكوح لوحل)) .3ل
للللللللللللله التب ولالعاق لوطي لبنلالشعرلا ي لوشك ،لوأ لا رو لع لالشللليسلجردلخ لرو لفيل
واماللهولك كلخرو ((لس يا ل قا لخرو لم لحاةلوعيلاىلحاةلوعيلألخر ))،4وه اليعيلأل لالقيودل
الشعري لرملأهالروري ل لالشعرلول ليبق لالشعرلره لتكلالرورا ،ل لوه الماليعيلامو لامبارلللشعر،ل
ولق لعم لأ لأش لأرارلالقافي لألهالت ر لع لالشاعرلماللليرو لم لامعايلوس تعمللماللليقرلم لالراكيبل
ويقحملماللليلز ل لقصي ت ((،واهالتق للدفع لا ل لأولتعرقلهالألولتقرها لوجرلالشاعرلألحياال لأ ليضحيل ل
سبيلهالبألم لح س ))،5لوه اليعيلأن لع لالشاعرلا ي لأ ليتحررلم لألعباءلالشكيا لاليلتعرقللف ر ل
امتحرر،لول لهنا لم لا ا ينلم لير للأ لالقافي لتؤديلوظي لشعلري لا لألهالتنظملالعاق لبنلوح ا لالبي ل
وبنلألبيا لالقصي  ،لوم لم لفا لالقافي له الامعىلالنس ب ل( م لبنيس)لليلس (( اي ل لبناءلدللي لالبي ل
والشعرلعام  ،لفهييلت لزوب لامعايلالقبلي لاليلي كرالهال(اب لطباطبا)لفاليلتو دلج لاللند لحولمعىللأ آخرلهالا ل
خاضعال للتصمملمويلساب لع لالروعل لحليللالن  ،لوابعال للللغرا ل لالقصي لالعربي لا يث لوالتقلي ي ل
1لجةل(شعر):لالع دل1لالس ن ل0لربي لي040ل ،ل ل04ل .ل
2لفضو لعاطف:لالنظري لالشعري لعن لاليو لولأدونيس،ل لى01ل .ل
3لأدونيس:لمق م لللشعرلالعري،ل ل000ل .ل
4لأدونيس:ل م لالشعر،ل لي04ل،ل044ل .ل
5لأدونيسل:مق م لللشعرلالعري،ل ل000ل .ل
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مهالع لالسواءل وبع للقافي لامعىلالقبيلم لنتاجلالراعلبنلامطال لوامقاط ،لوهولمالأشارلاللي ل(تينيانوف)لقائال:ل
اضاف لاىلأ لدورلالقافي لللجبلأ لي هملمس توا لللتوجي لا طا ،لوا طا لينحا ل لمسارلمغايرلت و ل
القافي لم لبنل دات ))،1ال لالقافي ل له الامس تو لتعمل لع لتوجي لقص ي لالشاعرلاليلي رضها ،لوهولجعلنال
نؤم لبأ لللقافي لاجابي لم لخطهالفهييلاليلجعللاليقاع ل لالقصي لقامال لع لالو لاذيلج ل ور لكبر لق ل
أقاهالالشعراءلا و ل لشألن للنر لمب أل لالرور لوا وهري ل لشعري لالو  ،لولعللقو ل(ا لامائ )ل ل
الو لهولأقو لاللقوا لو لأحس ها ،لفق لأل دلقر لأل لللو لرلكون لتعبرال لطبيعيال لع لاهزا لالعاط يل ل لوج ا ل
ها((هولالرو لاليلت هر لاماد لالدبي لوتص لرهالشعرال،لفالشعرل
دل
الشاعرلوح زلع لاس اعلوأل لالو لحس
م لدون لهالحش لالشاعرلم لصورلو لعواطفلبللأل لالصورلوالعواطفلل لتصبحلشعري لامعىلا  ،لاللا ال
مس هالأصاب لاموس يق لونب ل لعروقهالالو ))،2وم لم لفا لالو لالعصالالسحري ليوردلهالم لشاءلحىل
يقر لامعىلاىل هن لفردلجربت لالشعري لحولا ل لولاللها  .ل
دل
للللللللللله التعمللاموس يق ل لالشعرلع لتنش ي لاللتدجار لالباعث لع لا هج لوا بورلعر((اقرا لامس م ل
العاد لاموس يقي ،لويلتتحو ل ل هن لرمزالللتعيلت رارلا هج لاليقاعلألسا ل لوض لاموس يق ،لفهنا لتطاب ل
مم لبن لا يا لالبري لو ل لاليقاع ،لو لمعظم لالعمليا لالبيولوجي لاللنسا ليعمل لاليقاعيال لالتحر لبأ لاليقاعل
اموس يق لهولصور لطب لالصللع لايقاعلنشاطلا سملالبريلبيولوجيالوس ي ولوجيا،لولق ليب ولاللنسا لبعي الل
ع لبع لجارب لجس ي اللرمزاللل ال س تط لأل ليتأملهالوي رلها)) .3ل
لللللللللللللق لأح لقضي لالشلل لجةل(شعر)لتطر لال رلم لالش لوالريب لبنلف له لا اع لالشعري ،ل
فق لخ د لل(ا ا )لأطروح ل(م لاللندوهيي)لامتضملن ل لكتاب (لقضي لالشعرلا ي )لاماحظا لالتالي ل،يقو لبأ ل
((ه الالا لتق يلال لالمي لوح لنزملللأ لالشللا ي لللشعرلالعريلامعار،لوق لبل لمرحةلاستن ا لاليل
يتوقعهالادكتور(لالنوهيي)لوللأد لع ل كلم لقيا لدعو (ا ي لامائ )للارت ادلعن لاىلالشللالق ملواىلمال
ش ب لالشللالق ملتقابللهالاددلعو لاليلتلتقيلفهالم لادكتورل(النوهيي)لمن لاىلشللأكرلج لومساير لللحوا ل
اليلس تنشأ()...ل كلأ لم لوراءلالار لالوعيلعن لالبع لمنال لالس ننلالخر ،لولأ لالشدلللا ي لبل لج ارل
(الصو )ل لجارب لم لاللغ ،لوأ لعلي لامالأ ليرت لوه المالي عولاللي لامتضايقو لولامزم و لعاد لألولأ ليتق لالىل
شللج ي )) .4ل

1لم لبنيس:لالشعرلالعريلامعارل ،ل0ل،التقلي ي ،لدارلتوبقا ل،امغر ،لط0لس ن 4ي04ل ل ل،014ل1ى0ل .ل
2لا ي لامائ :لقضاالالشعرلامعار،لم ب لاهض ل،بغ ادىط0لس ن 0410ل ل ل040ل .ل
3لهج لحاد :لاموس يق لأيضالحق لالنسا ل ات ،لجة(شعر)لالع دل40لالس ن ل00ل،ربي ل0414ل  ،لىيل .ل
4ليوسفلا ا :لحولشللج ي لشعرلعريلج ي ،لجةل(شعر)لالع دل00ى00ل،الس ن ليل،صيفىخريفل0414ل ل ل001ل،لى00ل .ل
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للللللللللللللوه اليعيلأ له لالشا لالشعري لق م لوم وار  ،لوأ لال اعلي لالشعري ليلاللساسلاموس يق ل
اليليمز لهالويتح دلهالمعىلالقصي  ،لوم لم لفالن لامعىلالشعري((لليتطلبلموس يق لالشعر لحى لن هم لال همل
الامللوحىلنتأثرلب لالتأل رلالواجبله،لوللا لالترمله الامعىلاىلنرلمليؤثرلفينا،ل كلالتأ رلالاملللن ل له ل
الرم لللي ق لاموس يق لحسبلبللي ق لجزءاللمن لهولامعىلالامل))،1فامعىلالشعريليتح دلاموس يق لوألن لتبعالل
ذكلللم ن لأ لي ر لشللامللالللا ضورلاموس يقي ،لب ك لفق ل س تطي لالشاعرلالوصو ىلبلو لح ودل
((الوعيلمليتجاو هالالىلعاملللتس تطي لالكا لامنثور لأ لتبلغ لو لامالتلبلغ لالكا لامنظوم  ،لفه الالعاملاذيل
يتع لح ودلالوعيلهلمعىلول لمعنا ليبلغ لالشعرلوح لبكا ل وا لاموس يق لالشعري )) .2ل
للللللللللليرتبلع ل كل،أن لال الملتؤدلالقصي لشي ال لسو لت رارله لامؤثرا لالصوتي لاممتع ل لراب لدام ل
فال لالنتيج لس ت و لجرد((خل ليءليثرلالضجرلولاملل ،للاما لن ر لالو لامنتظم لالنس ب لللشاعرلا ا ليل
الساسلألولالقاع لاليليتباع لمهالمليعودلا هالويلعنرل لحرك لأكرلوتكلا رك ليلاليقاع،لوالليقاعليعيل
الت ف لوانس يا  ،لوه اليعم لع لامعىلأكرلماليعم لع لالو لوع لالحساسلأكرلم لالت عيا لوهول
طارلالرور لاليلفرضهالع لن س ليلصو لالشاعرلا ا ل
دل
مثللا ري لاليلم لأ لمارسهالالشاعرل لال
يتح لم لخا لالعلرفلالتقلي يلالوضعي)) .3ل
لللللللللله اليصبحلالشللالشعريلحسبلأطروح لجةل(شعر)لهولالشل لاذيلينب لع لالتجرب لاماضي ل
الي لاستن لل لطاقا لاللغ لال صيح لو لألشا لموس يقاها لالشعري لول لي و له ا لالل ل((اخرا ل(ج ارل
الصو )ل لاللغ لاعادلالا للا يلا يلأساساللصياغ لاللغ لالدبي لام نون له لاللغ لولهالفق لنس تطي لأ ل
خر لاىلالودي لا صب لال صيح لوجهل لللغ لأمللالحياءلواللبقاء ،لوه لاللغ لو لهالوفق لنس تطي لأل نلت ل ل
م لالشللاموس يقيلالتقلي يلو لوت رعات ل لسبيللشللموس يق لح ي لاب لكاللشاءلادكتورل(اللندوهيي)،وكال
عىل(الليو )لم للغ لالا لاددلارج لع لأللس ن لاللنداسل لعرا))،4الشللالعريلا ي لحسبلألطروح لجةل
(شعر)لي ل لاللغ لالشعري ل اها،لولاجاللم ننالالقو :للأ لالقصي لا يث ل لمنظوم لجاع ل(شعر)لتت لم ل
شكهالالشعريلجاللل ش ب لالقرلتلتوض لجرات لالراق لوللأم ت لالشدل اف لبصيغ لألللنظا ،لول هالحنلتغيبلعن ل
ترافق لصورلالجزاءلللاللليمزلشكهالالشمولي لالشعري ،لفالصور لا الي لوامعايلامرابط ل(العضوي )ليلاليل
تو دلج لامتلقيلالىلتلقيله الاللندوعلا ي لم لالشعرلا ي  .ل
ل
1لم لالنوهيي،لقضي لالشعرلا ي ،لدارلال رل،لبرو ل،طل0لالس ن ل0ى04ل ،ل ل01ل .ل
2لم لالنوهيي:ل ل ل01 ،ل .ل
3لالزابي لدور:لالشعرلكيفلن هم ل،وكيفلنت وق ،لترم لم لالبراهملالشو ،لم ب لممن ،لبرو لط0لالس ن 0ى04ل 01،ل .ل
4ليوسفلا ا :لحولشللج ي للشعرلعريلج ي ،ل لى00ل .ل
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0ل ل0ل:لموقفلجةل(شعر)لم لجرب لالشعرلا ر :ل
للللللللللللم لت لجرب لالشعرلا رلج ي لع لجة(شعر) لف يلالعقودلالخر لم لالقر لالعري لوج لالشعرل
العري لن س لأما لخيارا لحام  ،لوق لاخ لألشالل لللتن صللع لاللر لالشعريلالساب ،لو لالوق ل ات للل
ت و لاس مرارال لليالجملله لالساليبلالشعري لتلتقيلهاللوتن صللعهالكتاا لحمللهاجسلامغامر لسعيالل
لت سرلفاعلي لاذاكر لواجا لصو للعب لالتجلريب،للق لات لحرك لالتج ي لالشعريلعربياللتؤسسلخافاللج رالل
ل(السليا )رملأل ل
بنلتياري لمن لس تينيا لالقر لالعري  ،لتيارلتشللجاع ل(شعر)ل لورال لفي لوا لل آخرلين ردلب د
(السليا )لق ل دله للتكلاللندقةلم لوح لالبي لالىلوح لالت علية،لفق لظللألسراللللرؤي لالشعري لالتقلي ي ،لوذكل
د
تعاىلصو لم لمركزي له الالوعيلالتج ي لليعل لرغبت لالتجاو لم لألجللحقي لمس تو ل س تح للأ ل سم ل
ح يثال .ل
للللللللله الا لق رلا ا ل لالشعرلهولالتجريبلوا لاللتدجريبلهنالهولحسبل(ولي لالخا )((ت ريبل
مس مرلجاه لخطرلالس و لوقبو لمالهولسائ ))،1لق لجعل لجة ل(شعر)لم لموق هالحو لجرب ل(الشعرلا ر)ل
قضي لشعري لمصري لان لهلتأل را لواح لامعاملع لمس تو لالشعري لالعربي لا يث  ،لفق لجاءلالع دل 40لم ل
(شعر)لمقا لللاتبل(عب لالواح للؤلؤ )لبعنوا ل(قضي لالشعرلا رل لالعربي )لاذيلتطر لفي لاىلامسر ىا ورل
لمر ل ل
اللتدطوري ل(للشعرلا ر)ليقو ((ان لقصائ ل(أورا لالعشب) ليلاليلأوج لم هو لالشعرلا رلللو دل
هالالرمزيو لال رنس يو ل
التارخلالديلبصور لرمي ،لوم لألمرالانتقل لاللت دسمي لاىلأوروالوالىلفرنسالا دلذا لف لق دل
ولصارلي بلالشعرلا رل(بودلر)لو(مالرمي )لو(رامبو)،وم لالطبيعيلأ له الالسلو لا ي ل لكتاب لالشعرل
اس هو لع داللكبراللم لالشعراءلالرديئنلوالناش ئ لاذي للليتقنو لاس تعا لالو لوالقافي )) .2ل
للللللللله اليب ولأ لظهورلالشعرلا رلحصللبع لاضطرا لاذيلعرف لالشعري لا يث لمن لعرلا هض لا ل
تب ل لألوهلعن لالشعراءلامبت ئنىالطليعينلاذي للليتقنو لاس تعا لالو لوالقافي  ،لوا لا لاتبو ل لكثرل
م لاللحيا لي قرو ل لشعرم لالى لوضو لالرؤا لوامل لالشعري  ،لكا لي قرو لاى لالثقاف لالرصين لوالتجرب ل
ا ياتي  ،لوم لبن لاذي ((وج وا ل ل(الشعر لا ر)،شال لج ي ال ل لخ لالسلو لا ي ل لال اب لتطورل
(الرمزي )و دله للظهور(الصوري ) لالشعري ل(ال رن )و(اجلزي)لهولالشاعر(لفور )لاذيلتعملمن ل( ،للاس،ل
اليو )لفطورلألسلوال لج ي ال ل لنقللامضمو لاىلالقار لع لطري ل وع لم نافر لم لالصورلليسلبيهالراب ل
منطقيلتعم للغ لا ي لاليويلوترص لأبيا لالقصي لاشارا لولتضمينا لتعم لشعرال لم لالآخري لوبلغا ل
تل  ،لوت و لالنتيج لرؤا لشعري لمعق لالركيب لوتسخر لالسطور لوت عو لالقار ل لاى لاعا لاذه لو ل
1لولي لاخا :لأرابيس لا ا ،لقضاالوشهادا ،ا ا 0ل،اهض ،لالتح ي ،لالق ملوا ي ،لمؤسس لعيبا لل راسا لوالنر0441،ل ،ل
ل001ل .ل
2لعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا رل لالعربي ،لجةل(شعر)الع دل40لالس ن ل00ل،صيفل0414ل ،ل لى0ل .ل
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البصر لللبلو لاىلادرا لتكلا قيق لا الي لامعلقد لالت وي ))،1واثرلظهورلالشعرلا رلامتحررلم لتعقي لالو ل
والقافي لوالقام لع لاللسطور لو لالتعقي لاللغوي ،لا لألن لفر لع لامتلقي لالثقاف للتلقي له ا لالن لالشعريل
ا ي ((،وا لم لالطبيعيلع لالشاعرلأ لهملامضمو ،ليمثلله الاها ل للأل لينرفلع لالشللاذيل
يتقي لالو لوالقافي لباءلشعر لخايلمهالاللمالوردلبصور لع وي  ،لولأحس لم ا لع له الالنوعلم لالشعرل
ا ي لالنكزي لهولقصي (اللر لا را )لاليلنرهال(اليو )لعا ل0400ل ،لفب أللب كلعه اللج ي الل لم هو ل
دل
الشعرلشاللومضمواللمن ل كلالتارخلأل
صبحلالقراءل لانكزي ل سه لرو لوختصمو لم لجراءلمقط ل ل(الر ل
ا را )،أولأآخرلرواي ل(بوليسز)للاتبلاللرلن يل(جمس)،وب الامهمو لالشعرلع لجانيلاللطل ليتساءلو ل
ال لا لالو لوالقافي لم لرورا لالشعر))،2فا لألو لشاعرلمردلع لقواع لالشعرلالق م لهولالشاعرل(اليو )ل
لقصي ت (لاللر لا را )،وه الالشاعرلهو لن س لالشاعرلاذيلاخ لشعراءلجةل(شعر)كمو لمروعهمل
اللتدح ييلوليب ول كلجليال لم لخا لترجا له الالن لم لقبللالشاعري ل(يوسفلا ا )لو(ألدونيس)،3و ل
ب اا لالقر لالعري لملي لشللالقلصي لهولاذيليثرلا لحو ل(اللر لا را )لبق رلماليثرلامضمو ل
مامال،لكالا لا ا ل لالنصفلالثايلم لالقر لامايلعن مالاح لا لحو ل(أورا لالعشب)،لق لا لا وهرل
الالشعرلحرلم لالو لوالقافي ،ل
دل
وهولاذيلحر لاها لالقار لوالناق لمعال((وعن مالقا لالشاعرلال له
دل
دو لالغر ل
تقبهلالقراءلوالنقادلب رلم لاحرا لالرأليلاذيلي ق لالشاعرلعن ا،لفنح لق لوضعنالللشاعرلقليوداللوللأرمنا لع ل
ا رك ل لجالهاللليتع اها،لوم لهنالجاءلال ر لبنلوهيلاللندظرلالىلالشعرلوالشاعر)) .4ل
فهالالساح لالشعري لظهر ل(راعا )لح لو لالشللللكالا ل
لللللللللوم لخا له لامرحةلانتقالي لاليلعر دل
لالساب لا لحو لامضمو  ،لفهناليعي لأ لالتج ي لانتقللم لامعىلوامضمو لالىلالشللوامظهرلا ار ل
للقصي ((،ولق لا لمالساع لع لانتعا لالشعرلواها لب ل لالعرينيا لم له الالقر لظهورلجةل(شعر)ل ل
م ين ل(ش ياغو)لاللمري ي  ،ل لتري لاللو لعا ل 0400ل لع لوج لالتح ي لحررهالالشاعر (هاربي لمونرو)ل
بتشجي لم لالشاعرلالمرييل(أل ارلاون )لاذيلا لمعلاللل رلم لالشعراءلالش با ل لأمريالوألوروالمن لبواكرل
القر لا اي،لوليسلم لقبيللالص فللأ ل( ،لأسل،اليو )أه لقصي ت لال ر ل(الر لا را )الىل(اون )ل
ن س اعتالأ دلا لالصان لالهر،للق لان لجةل(شعر)لالمري ي له فلاىلالعطاءلفرص لللشعراءلامطبوعنلليل
سمعوالأصواهم ،لوه الا لا را لوراح لألع ادلاجة لتزخرلبأساءلج ي لب أ لتش ل لطريقهال لعاملالشهر ل
ا لامثللاللع لله لاجةليعىلالشعرلا ي ))،5م لخا له الالقو لنستشفلأ لجةل(شعر)لاللبناني لان ل
1لعب لالواح للؤلؤ :ل ،ل ل ى0ل .ل
2لعب لالواح للؤلؤ ،لقضي لالشعرلا رل لالعربي ،ل لى0ل .ل
3لينظرل:لجة(شعر)لالع دل04لالس ن 0ل،ش تاءل0404ل .40 ،ل
4لعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا رل لالعربي ،ل لي0ل .ل
5لعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا رل لالعربي ،ل لي0ل .ل
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تسرل لمروعهالاللتدح ييلممثةلمجةل(شعر)لالمري ي  ،لفق لا ل(يوسفلا ا )لم ألثرال لكثرال لمالألجز لالغ لر ل
حىلأل لم هو لالشعرلا ي لعن لاقر لكثرال لم هو لالشعراءلالغربينلخاص ل(الليو )،يقو ل(ا ا )ل لتعريفل
الشعر((الشعر لجرب لخصي لينقلها لالشاعر لاى لالآخري ل شل لفي ليناس ها ،لوهو لينجح لبق ر لما لت لجربت ل
صادق  ،لوبق رلمالي و لالشللاذيلينقلهالب لمناس بال لال علللها ،لويقاسل له الالنجا لم لوصو لالتجرب لاىل
الآخري ؛للأيلم لمشاركهملللشاعرلهال)) .1ل
للللللللللله لالنقة لمثل لب اي لالثور ل لالشعر لالعري لفلهو لالآخر لسيسع للتحرير لن س لم لقيود لالو ا ل
والقوا  ،لولا له لب اي لا سمللقضي لامعار لوالتح ي لالشعريلالعريل لنظر لف ري لحضاري لجعللالشاعرل
داماللع لصةلدام لالراه لالشعريلامعي ،لوللأما له الاللندجا لال ريليبق لأمام لحاجزلشكيلأسا لمثلل ل
صياغ لالتش يل لالشعري لامعار لم لرور لالثور لع لامعاري لالق م لللقصي لالعمودي ((حطم لالقواع ل
التقلي ي لوالقوالب لا اهز لللقصي  ،لووض لمقابل لالقافي لالواح ل لالقصي لع لت عيا لالت عية لكوح ل
ألساس ي لل لبناءلالقصي  ،لووض لمقابللالقافي لالواح لقوافلتتحررلمعهالالقصي لم لروتيلني لالنغملوتنطل لم ل
ا موجا لالليقاعي لاداخلي ل لس با لامغامر لال ني لامتحرر لالبعي ))،2وحقيق لق لشه لالساح لالعربي لع لل
تطورا لحي لتزم لا رك لاللوىل لتطويرلقوالبلالشعرلالعريلمن لى044ل لالشاعر لالعراقي (ال لامائ )ل
كا لتزم لا رك لالثانلي ل لتطوير لمضامن لالشعر لالعري لجاع لصغر ل لشاع لم لشعراء للبنا لألص ر ل
جة(شعر)لل لبرو لعا لى040ل  .3ل
للللللللللفق لألظهر لالتحرا لال ري لالعربي لا يث ل لجا لالشعري لوالبح لع لاسلتقرارلالشللالشعريل
ليوط لالعاق لبين لوبنلقضاالاجم لوبنل
ا ي لبتأل رلعري ،لفق لا لالشعرلالعريلحاج لالىلقالبلج ي دل
م طلبا لام ين لا يث لمتا لا لاللغوي لوالقو لالتصويري لوالراع ل لاللسلو لوادق ل لامضمو  ،ليقم للل رل
ا ايلماال لج لامتلقي ،لتعر لالشاعر ل(ا لامائ )لللشار لتضمهالكتاهال"قضاالالشعرلالعريلامعار"لل
لب اي لظهورله الالنوعلالشعريل،تقو (( ليو لالثااءى0لتري لاللو ى044ل لاذا ل لحا للا لميادلألو ل
مو ل(الشعرلا ر)ل لقصي لبعنوا (ال ولرا)،وتقو لالشاعر لألهالاس توح لموضوعلالقصي لم لواءلال ولرال
اذيلانترل ل(مر)ل ل كلالتارخ ،لوأها لنظم لقصي لبألسلو ل(الشعرلا ر)ليعم لو لامت ار ل(ا ب )ل
اذيل س ت لت عيةلواح لويل(فعل )ل لامت ار لالصحيح))،4وتعترله لاديباج لعبار لع لبيا لرحل
ميادىلارخللالشعري لالعربي لا ي للمثللتطورال ل ل لالشل ،لفق لا لالحساسلبوطأل ل كلالشللالشعريل
((يزدادلا دادلطمو لالشعراءلاج دي ل لظروفلتنايلالزوعلاىلالتحررلبوج لعا ،لاللأل لالشعرلا رلملخر ل
1لجةل(شعر)لالع دل04لالس ن ل1ل،لربي ل0410ل ،ل ل000ل .ل
2لأمطانيوسل،مي ائيل:لدراسا ل لالشعرلالعريلا ي ،لام للب لالعري ل،صي ا،لطل0لالس ن ي041ل ل ل01ل .ل
3لينظر:للعب لالواح للؤلؤ :ل ،ل ل ل10ل .ل
4لعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا رل لالعربي 10،ل .ل
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حرر لم لنظا لالص رلوالعجز،لوه لاجا ا ل
ع لحورلالشعرلالعريلالتقلي ي لالمالاعم لت عياهالألساسال لو ل دل
الشكي لان لك يةلبأل لتوفرلمناخال لج ي ال لللعملي لالشدلعري لمنحلفي لالشعراءلحري لملتتوفرلم لس بقوم))،1و كل
مالأعلنت ل(ال )ل لم كراهالحو لظهورله الالشللا ي ،لوق لأل دلقر لأل لقصي هالق لال هالع لالبحرلامت ار ل
جل ل((س بقها لاى لجرب لالشعر لا ر لعر لمق مها لديواها ل(شظاال
ال لألن ليلبس لبزخارف ل(ا ب ) لوه ا لق ل دل
ورماد)اذيليص رل لصيفل 0444ل  ،لوتس م له لامق م لأميهالم لكوهالأو لالعا لارخي لنق يلع لميادل
القصي لا يث ))،2ف يله الامق م لنلمسلدعو لللت يلع لتكلالثواب لاليللطامالقي لالنسا لامب علورف ل
التعقي لوام روضا لاليلتق للالب اع ،للان لا هدلو لال ريلاللديللليمل له لالس ياس ((،ومال لنا لنتلهبل ل
قصائ الوخرلعواط نالامقي ل ساسللالو ا لالق م لولقرقع لاللل ا لاميت ()...ومال لنالنمس لالقافي ل كلا رل
اذيلتلقم لالطريق لالق م لللبي ،3)).اللأ له لالتج ي لالشكيل لالشعرلخاص لنقضهالمالا لي بل ل
اجا لوامنابرلالشعري لالعربي لم لقصائ  ،لومليطللالمرلكثرال لحىلأعلن ل(ا )لموق هالا ي لم ل(لالشعرل
ا ي ) لتقو ل((ألن لواجب لعلينا لتع يل لالو ا لالعروضي لالعاد لترتيب لالت اعيل لفها لوالت ل لم لطغيا ل
السطري ،ليطل لجنا لالشاعرلم لأيلقي لولس يوقفلع لألعتا لتطورلجالرفل لالشعرلالعريلل ليبق لم ل
دل
فالو ا لوالقوا لفام اهبلس تزعزعللقواع هالميعا()...لو لالل ا لحىلتشملللأ آفاقالل
الساليبلالق م لشي ال ،ل ل
ج ي لواسع ))،4ان ل(ال لامائ )لتنرلبعضال لم لشعرهال لجة(شعر)،ويلتع لم لالوائللاذي لاف تحوال
ال اب لالشعري ل له لاجةلوسام لك كلب راسا لنق ي لحي لألننالج للهالقصي ل لالع دلالو لم ل(شعر)ل
بعنوا ل(خصا )لتقو لفها :ل
ما لالص اءلم لوتا لم لاذكرا ل
وهالح ل تصا ل
وجاءل ما لالراعلفاللطفللل سا ل
وللدف لم لحنا  5ل
للللللللليع س له ا لالشاه لالشعري لامامح لالتج ي ي ل الوى ل لمسار لال اب لالشعري لد ل(ا ي ) ل،ال ل
يع سله الالن لالتحررلم لالو ا لالامةلامعروف  ،لكالألن ليع س لالت اخللاموس يقيلمقاط لم نوع لوس يطرل
الزخارفلوالعلللع لالو لم لخ لاللغ لومس لامعايلوامضامنلالشعري ل لشعرهالا ي ،لوه الماليوحل
1لسان يلساملأبولس يف:لقضاالالنق لوا ا ،ل ل .041ل
2ليوسفلالصائ :لالشعرلا رل لالعرا ،لجامع لبغ اد،بغ اد،يى04ل ل ،لي .00ل
3لال لامائ :لشظاالورماد،لدارلالعود ل،برو لطل0لالس ن ل0ى04ل ،ل ل1ل .ل
4لال لامائ ل:قضاالالشعرلالعريلامعار،لم ب لاهض ،لبغ ادل،طل0ل،لى ، 041ل .00،00ل
5لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0لش تاءلى040ل ل ل00ل .ل
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رولرا لج ي ي ل لجةل(شعر)لحو لهاجسلا رك لالشعري لالعربي ،لالل
أها((التق لع لوف لمالأآمن لب لم ل ل
أ لموق هالاذيلألفصح لعن ل لكتاهال(قضاالالشعرلالعريلامعار)وانتقادهالللع ي لم لا اول لالتجريبي لاليل
لاذيلوه ل(ي لوسفلا ا )للتنظرلالشاعر لالنق يلومالاخ لم لموقفلاجا ل
دل
قا لهال ماهالا لمسؤولللع لالنق
ل لم ليتعجل لقطف لمار لالتدلجار لالشعري لا ي ))،1فم لي لرألي ل(ا )ابتال لجا لالشعر لا ي لوقضاا ل
التجريبي لذكلفق لان لجة(شعر)لامرصادلمواق هالامت ب ب لج له الفا لكتب ل(يوسفلا ا )لم لنق لحو ل
كتاب ل(قضاالالشعرلالعريلامعار)ل لالع دلالراب لوالعرو لم ل(شعر)،لو لهو لمالمثللرأيلاجةلحو لالشعرل
ا ي لوشك لونقي للتكلامواقفلاليلأص رهال(ال )ل لكتاهاله ال،يقو ل(ا ا )((لنال لامائ لالشاعر ل
نصيبل ر ل لحرك لمالتسمي لالشعرلا ر،لبللألهاللتنافسل(ب رلشاكرلالس يا ل) لدعو لاكتشاف ،لفلهللان ل
ا لس باق لاىلاكتشافلمال سم لالشعرل(ا ر)ل لقصي هال(ال ولرا)اليلنظمهال لى0لتري لاللو ل0444ل ل
ونرهال لجةلبروتي ل لأو لانو لالو ؟لأ لأل ل(ب رلشاكرلالس يا )ل لقصي ت ل(هللا لحبال)م لديوان ل
(أل هارل ابة)لالصادرل لمنتصفلالشهرل ات ))،2ال لصيغ له الالسؤا لتس تجلبلتش يال لحو لألس بقي لالتج ي ل
الشعريلالعري ،لوياح لامواقفلامشوش لد لالشاعر ل(ال )لحو لمسائللاللتدج ي  ،ليضيف ل(ا ا )((ذكل
حنلمعنالم لا لامائ لملقرأالعهالألهالتض لدراس ل ل(الشعرلا ر)،بتنال لمنهي لالشو لالىلص ورله ل
ادراس لو لاعتبالرهالح ل اهاله ال للالضافيال لمش ور لتق م له لالشاعر لا ر لل رك ل(الشعرلا ر)،لوضع ل
دراس هالعنوا ل"قضاالالشعرلالعريلامعار"لوان لخيبتنالمرير لحنلأخ اله الال ا ل لوك الل لنعرلفي لع ل
قضي لجوهري لواح لم لقضاالالشعرلالعريلامعار()...ه الاهي لمالجاءل لال ا لم لا اءلارت ادي لمزم ل
لالرو لالعلمي لول
خان لحرك ل(الشعرلا ر)لاليلت عيلامؤل (اكتشافها)،وم لمعا للبع لاموضوعا لخالي لم دل
اللخا لللحقيق ،لوهالص ا لحاول لامؤل لأ لتقن لن سهالوتقنعنالبألهدلالتتوخاهال لحهاله ا)) .3ل
للللللللللم لخا له الالقو لنستشفلأ ل(ا ا )لرف لىعار لصني ل(ال )ل لكتاهالاللندق يله ا ،لا لأهال
ت عولالىلاللتدج ي لالشعريلدو لأل لت كرلفي لقضااله الالتج ي لوهولماليعيبلدراس هاله ،لفهييلترف ل(الشعرل
ا ر)ل لبع لاللحاينلخاص لقضي لحررلم لالو لوالقافي لو لاموس يق  ،لوتر لأل ل(الشعرلا ر)لللخلولم ل
اءلالزحافا لوالعلللوالرورا لالشعري ل،وه الاخ ل
قواع لالشعرلا ليلي لبللماليعرف له الالشعرلهولاكت دل
حرك ل(الشعرلا ر)لح لضغ لألاملللخليلنالا ي لالنام ((و ل س تغر لالقار لم ل له الال ا لم لتناق ل
لا لل آراءلوامواقف،لف يلا لامؤل لع لالظروفللامعرقةلاليلجاههال(الشعرلا ر)لتقو لع لالظروفلالعام لأهال
ت لأ لالشعرلا رلشأن لشأ لألي لحرك لج ي ل لميادي لال رلوا ضار ،لفق للب اللواللج ي اللممرداللم راللان ل
للب لأل لحتويلع لباج لالب اي ،لفالب لهلم ل كلللن لع لللحا ل(جرب )لول ليع ي لاخاص لوحمس لم ل
1لسان يلساملألبوس يف:لقضاالالنق لوا ا ،ل ل040ل .ل
ل 2ليوسفلا ا ل:لقضاالالشعرلالعريلامعار،لجةل(شعر)ل،الع دل04لالس ن 1لخريفل0410ل  ،ي00ل .ل
3ليوسفلا ا :لقضاالالشعرلالعريلامعارللنال لامائ ،ل لي،00ل004لد ل
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أل لي لزا لأحياالويتخب ()...وع لعيو لالو لا رلتعترلأ لألح لالعيو لاق صارلالشعرلا رلالرور لع لماني ل
حورلم لحورلالشعرلالعريلالس ت لعر،لملتقو لو له الغنليلضي لجا لاب اع )...(،وتقو لك كلوالواق لأل ل
ملخ لمالفعلت لحرك ل(الشعرلا ر)أهاللنظر لم أمةل لعملالعر لالق م،لواس تعان لببع لت اصيهلع لأح ا ل
ج ي ل ساع لالشاعرلامعارلع لحري لالتعبرلوألصاةلالعبار لوتقصرهالمق يلا ا )) .1ل
للللللللللله الفق لعرف ل(ال ) لحسبل(ا ا )ارت ادال ل لموق هالالنق يلاجا لقضي (الشدلعرلا ر)ل لوهولمال ادل
القضي لاللتدح يثي لالعربي لميعال لواتساعال ل لالتصورا لوالرؤ  ،لوملت يله الفق له دلجم لع لجة(شعر)لمهم ل
ااهال((الرو لالوروبي لم لتنق لاهاهالبقولهالأ لشعرالامعارلهولدامالشعرلاجاعيلأنتجت لتربتنا ،لويله ال
امالأ لأآدا لال للل س تجيبلل عوا لا ارجي لوامالتنب لم لتأ رهالع لالوعيلالتيارا ل
الها لتتناىلتناس يالل ل
امت اخةلاليلت لوراءلا يا لاليومي لولتنح رلم لظروفهالالتارخي لوما سا لحياهالالن س ي لعرلالعصور،لوق ل
للخ لع لادعا لأل لاموقفلالوعظيلينطويلع لجاهللا للقم لالعنارلالاشعوري ل لللأآدا لوعيلالعنارل
روري لمصاحب للاب اعلوالصاةلواكا ،لوم لدوهالللي و لالد لألدال،لومالان لمقاوم ناله لاللللننالمن ل
الب ءللطرحنالع لأن س ناله الالسؤا ل ات لاذيلتطرح لال آ ل(ا لامائ ):لما الس ينهييلالي لالشعرلالعريلا ل
ق رلل عو لاجاعي لأ لتنجحلللش لألن لس يصبحلمطاللواح اللمصطنعاللللمكلالشاعرلأل لحي لعن ،لو له ال
س يلق لالشعرلمصر ؟)) ،2لوم له الالقو ليل ل(يوسفلا ا )لاللندظرلحولمس لؤولي لالناق لجا لالقضاالالعالق ل
خاص لقضي لم للقضي لالشعرلالعريلاليلت عولالناظرلفهالاىلالحا لالعقلل لالنق لحىلللي رطلبأح لأمل
القضاالاللب اعي ىالشعري لالعربي (قضي لالشعرلا ر)،وم لبع له اللأل لح دلد لنق ل(ا ا )لللطروح ل(ا ) ل
كتاهالالنق يل لالنقاطلالتالي  3:ل
10ل لليسله الال ا لامعنو (قضاالالشعرلالعريلامعار)قضي لجوهري لواح لاللهملاللا الاعترالألح لفصوهل
(الشعرلواجم )لقضي ليعانهالالشعرلامعار ،لأمالالشللاذيلاس تأثرلمعظملص حا لال ا لمالهولالللقضي ل
عرضي لللجوهري ليعانهالشعرالالعريلامعار .ل
10ل للا لالتش ي لع (شكي )لمالتسمي لامؤل ل(الشعرلا ر)لق لي خلل لال ها لأل لا رك لالشعري لا يث ل ل
الشعرلالعريلامعارلتنحرلم لالحا ل(الت عية)ل لالو لالشعريل للالبي لالشعريلالق مل،بزاد لع دهال
ألولتقليهلوفقاللمق لامعى،لبيالأل له لا رك لتطمحلاىلادخا للم هو لشعريلح ي للن س لألسو ل شعراءلالعامل
ا يثنلمن ل(بودلر)و(رامبو)لالل لرور لاق ضاهاله الام هو  ،لفهييلال لا لمظهرلخار لا قيق لداخلي  ،لولعلنالهنال

1ليوسفلا ا :لقضاالالشعرلالعريلالعار،للنال لامائ ل ل ل .040ل
2ليوسفلا ا :ل ل ،ل ل ل 044ل
3لينظر:ليوسفلا ا :ل ،ل ل ل ل001ل ل000ل .ل
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نقص لألولئ لالشعراء لامتحرري لشال لومضموال ،ليزي و له لا ري ل لويصنعوها لوسي و لا ها لفهؤلء لل لب ل
ساقطو لع لجوانبلالطري لدو لحاج لالىلخليللج ي  .ل
10ل له الام هو لالشعريلا ي لينب لم لمملحياتنالوبيئ نالاجاعلي لوتطورلحياتنال لوهوليتلخ ل لأل لالشعرل
جرب لخصي لينقلهالالشاعرلاىلالآخري ل شللفيليناس ها ،لوهولينجحلبق رلمالت و لجربت لصادق لوبق رلمال
ي و لالشللاذيلينقلهالب لمناس باللال علللها،لويقاسله الاللندجا لم لوصو لالتجرب لاىلا لل آخري  .ل
14ل للا الا لحيحاللا لاللم لالعربي لكالتقو ل(امائ )لمرلاليو لم ر لها لم لم ار لحياها،للوح لملزمو لم ل
أجللأل ليعملللل لا ه لاليلتؤهه للهالفطرت لم لأجللأ لنرف لمس تواالونررلمواهبنالونن ل لا قو للهال
فليسلحيحال لقولهالأ لهنا لاليو لم ارسليعيهاله فنالالم لأ له لقواع لاللغ لالعربي لوتقيلعلهالفضاءلل
مرمال ،لومن لفال له الالتقريرلو لأم لت لللينجملمن لخرلع لحياتنالالناهض  ،لفلي لنقويلهلضتنالوت مللجوانهال
وتأيلمارهالعلينالأل لحجملع لالظنو لوالش و لولالوسواسللالحاو لأح لفينالأل ليه لهجاللج ي اللهالبل لم ل
غرابت لو لج ريلت لومرد لفنح ل ور لتشمللحياتناللها ،لوم لالطبيعيلأ لينشأ لهنالوهنا ل له الا ضملالعريل
الناه لحولحيا لللأفضل .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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10ل لاللغ لولالتح ي لالشعري :ل
للللللللللللللللالشعرلاللساسلصناع لاضاف لاىلكون لجرب (أنطولوجي )،صناع لمعى لأن لتركيبللغويللعملأآخرل
مل لتم لب لوفي لاعاد لتش يلى لت وي لالعاقا لا ي لوف لقانو لمغاير؛ لأي لوف لباغ لمغاير لتتطلبل
اسلتح ا لقوانن لمغاير لللن لالشعري ،لتس ه ف لت مر لالبى لالنحوي لداخل لالن لالشعري لوتطعمها لبرؤي ل
ج ي  ،لم لهنالمليع لالشعرلجردلا لالن لامعي ل ل لاللغ  ،لوم لهنالان لاللغ ل لجرب لا ا لالشعري ل
مصري لوفارق  ،لوق لحاول لجةل(شعر)لل لجعلللمسأةلاللغ ل ا لأمي لالغ لمعتر لأل دلاهالما م لللح ا ل
الشعري ل،نقرأل كل لع دهالاللو لحي لتقو لهيئ لحريرهال((وت خللل له الا لقضي لاللغ لالشعري لاىلأيل
ح لم لللشاعرلأل لخت لهجالللل سفلللاىلالعامي لولليعايلصعوب لال صح لولقسوهالوبع هاللع لا يا ل،وق ل
توق لا لصو لب ار لالصرلع لمؤمرلاجام لاللغوي لاذيلانعق ل لدمش ل لشهرلأيلو لى 040ل لأ ليعم ل ل
مقررات لالىلتق ملمروعلعلميلميللتيسرلقواع لاللغ لألولاعرافلمال ر لا يا لمها،لول لشي اللم له المل
ح ،لولحسل لم لا و للمادام لأم ا له لامؤمرا لتنهييلاىلالنتيج لالتقلي ي لامعروف لالتش ي لا طايل
ع لرور لتيسرلاللغ لالعربي لخوفال لم لأل لتصبحللغ لا اص لدو لالعام  ،لولعللان را لأ م لاللغ لل ليملبوض ل
ا لو لالنظري لبللالتجرب لالعلمي ،لولنال لتطورلاللغا لألسط لدليللوللأفصحلج )) .1ل
لللللللللللللللله ا لاف تح ل(شعر) لح اثها لحو لح ي لاللغ لالشعري  ،لو ك لب راس لن س ي لالشاعر لاليل
هلليوظفلاللغ لالعربي لال صح ؟،لأل ل س تعمللاللغ لالعامي ىلا ي لاليلتعا ل
دل
يعيشهالالشاعرل لاس تعاهلللغ ،ل
الواق لالعريلا يايلامعار؟،ليقو ل(خزايلصري)((ال لشعرلا هدلض لعلن الاذيلمثلل لشعرل(شوي)،و( شار ل
ا وري)و(ب ويلا بل)،مليتب لس ن لاللد لالزخر للالللأن لاح لالعقلي ؛لأيلالساسلاذيلاستن لالي ل كل
لالزخرفي لموجود للحىلاليو لاللأننال للال ر لالراهن لحاو لالشعرلأ ليتخطاهالاىلأسسلالنساني ل
اللد ،لالعقلي دل
حت ()...وه ليلبع لامشاللاليلتواج لشعرل(يوسفلا ا )لوغر لم لاج دي ))،2وي له الع لأل لاللغ ل
الشعري لان لدامالل لحاج لالىلحويللوالتغير،لا لأ لللل م لأساليب لالشعري ،لوأن لال الا لشعرل(ا هض ل)لق ل
شغفلالزخرف لفال لجرب لالشعرلا ي لوج ل له الالتمي لاللغويلالعاق ل لحري لالتعبرلالشعري ،لذكل
حاو له الالشعرلادخا لاللغ لالىل ترلاللتدجرب لا ياتي  ،لو له الامقا لم لأل لن كرلجرب لالشاعر((يوسفل
ا ا )((فق لا ل(ا ا )لم لأملامناري لله الاخ يارللن لألوحهملغاي ،لولأمال(لأدونيس)لول(الس يا )لو(ا ل
امائ )لولغرملفق لساروال لالسسلاللشا لا ي لت رجياللورمالجزئياللبع وي ل لب اي لالمرلان لامشك ل

1لجةل(شعر):لالع دل0لالس ن ل0ل،ش تاءلى040ل ل ل014ل .ل
2لجةل(شعر)ل:للالع دل1ل،الس ن ل0ل،ربي لي040ل ،ل لي00ل .ل
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النس ب للهؤلءلأولاللمرلطواعي لاللغ لالتعب لري لع لحال لج ي للليأب ل للهالأبولما لألولغر ،1)).ومثا ليقو ل
(ا ا )ل لقصي ت ل(ا يق ) :ل
لألو لالش تاءلكن لامال ل
ع لا ريفلع ل بأللهنا ل
هنا لدو لرألف ل
بألصغرلالغصو ل
عام لال صو لبع لدور ل
حو لالش تاءلحامال ل
الىلا ورلدمع لا يا لرما ل
ي و لقاس ياللع لا ورلبعضها 2ل
يتضحلم لخا له الامقط للأ للغ ل(ا ا )لتس تجيبلللشللالشعريلا ي ،لو له الالص دلألص رل(يوسفل
ا ا ) لمقالل لاف تاحيال ل لالع دلا اديلعرلم ل(شعر)ليعا لفي لمسائللالتعبرلواللغ لالي ليعايلمهالالشعرل
العريلواليلأصبح لأ م لت بحلجا لالتج ي لالشعري ،ليقو ل((يعايلالشعرلم لأسو لبنوايلوجودالالخر ل
أل م لتلمسلوتبح لع لاذا لالضدلائع لأولقللالتاه ل لشعا لامايلوا ار ،لوكاليله لس ياس يوا لوم روال
ع لاخ افهملالنظم لوالقواننلوامشاري لالنساني لومالا هالم لأحاسيس ،لاهالسبيللا هدلض لوالتق لوماليل ل
الواق لالللامظهرلولالوس ية ،له اليل ل لشعراؤالواق والمسألةلالتعبرلكماليلجوهرلا هدلو ل شعرلح ي ل
أفضل)) .3ل
لللللللللللللله اليغ ولالتعبرلالشعريلهول لالد لمظهرال لووس يةلا وهرلالشعري ،للان لحاةلم لمثلهال ل
بني لا لجم لالعري((،كال لأمرلا هو لمجم لأفضللي ل لاللنسا لالعريل ات ل لعقهلوقلب لوروح ،لفبانسا ل
أفضللوجم لأفضللو لب لك كلته ل شعرلأفضلللالطارا لالقومي لوالس ياس ي لواجاعي لواق صادي لألمرل
جليللول ،لول ن لأمرللح لان ليلح لامس تو لبللينب لعن ،لفأن لللتض لالطارلوتبح لع لالصورلامام ل

1ل.لجةل(شعر)ل:للالع دل1ل،الس ن ل0ل،ربي لي040ل ،ل لي 00ل
ل 2لجةل(شعر):للالع دل40لالس ن ل00ل،ربي لي041ل ،ل ل0ل .ل
3لجةل(شعر):للالع دل00ل،الس ن ل0ل،لصيفل0404ل ل 0ل ل
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1
لالسلياقا لالخر لمالتمزل
ه،لبللألن لت عللالع سللولهولال عللاللح، )).اللغ لالشعري له الامعىل تل لع د
ب لم لاحاءلواللها لوص لورلوم ل لاس تعا لالشعريلغرلأ له الالا لليبق ل لح ودلعام ،ل كلأل لللشاعرل
ير ل لاللغ لالشعري ((ألل اظال لوتراكيبلجانبال ل سايرلتوه  ،لفاللغ لالشعري لعن ل(جرا )لتمثلل للغ لا يا لاليل
م لدن لم لقو للمت ،لوعن ل(الياسلألبولش ب )لالكم لالشعورلاليلتز لمرت ي ل وهالالاملل،وعن ل(صا للبي)ل
لاجموعلالصويلاليلتعطللوعيلالقار ل
دل
لالرمزلللصور لاليلمثللا اةلاللند س ي ،لوعن ل(سعي لعقل)لالكم
الكم دل
وخل لفي لجوهرلا اةلالشعري ل،وعن ل(أمنلخة)لالكم لال مياء لالل ظي  ،لولعن ل(جور لغام)الكم لالغ اءل
ا اص لالشاعر))،2ال لمالمزلاللغ لالشعري لهولاموسوعي ل لال هملاللغويلالشعريلد لللشاعر ،لفللمهمل
ير ل للغت لشي ال ل ساع لع لالب اعلوا ل  ،لوالملم ل كلأهالتتبىلمال شعر لالشاعرلويب ع لم لخا ل
الهاما لولالحاءات ل .ل

لمسأةلاللغ لالشعري لرأين لد لشعراءلا ا ،لحي ليعترل(أمنل
للللللللللللولعللمالم ننالأل لنس ت لب ل ل
خة)لأ لمسأةلاللغ لالشعري للترتب لحن((لللت س لكمياء لالل ا  ،لفا لرلالرارل له لالصيغ لهولوض ل
اللغ لموضعها،3)).بيالي هبل(صا لفضل)للاىلاعتبارلاس هتارلالقواع لاللغوي لوموس يق لاللو ا للوب نر لالقوا ل
((ينح لالشعرلع لمزةلا ا ))،4وذكلللم لأل لنعترلالشعرلخار لالقواع لاللساس ي لشعرال لحىلالشعرل
لالرصين ل
ا ي لجبلأل ليتوفرلع لموس يق لداخلي لول لالو ا لوالقوا لاليلحتمل لجس ي هالالىلاللغ لالشعري دل
القادر لع لت وي لالشعري ل لالشعر،للل لاللغ ل لا قيق ليل((تعامللاللسا لم لال رلوا يا ،لال رلهولاذيل
ينشئل لاللغ لوا يا لهولاذيليتلقاها ،لواللنسا لهولس ي لف ر لحنليض لاللغ لوعن لخياهلحنل س تقها ،لفاللغ ل
حرك لبنلال رلوا يا  ،لحدلركهالاللنسا ل مثيللامعاي لولأداء لوظي لمال(الخباري ل،ن عي ل،جالي )،ب كلالمثيلل
ي و لجوهرلاللغ لهولالق ر لع لالحضارلالغائبلوجلي لا يل،وي و لمللاللغ ل لالتواصللأل دلا لت و لغايت ل
مرهوال لبعمللا يا  ،لوي و لمللاللنسا ل لاللغ لهو لالق ر لع لجعلهالتؤديلاس مرارله لالوظي لاليليل
احضارلالغائبلجلي لا يلومطالبلاللحياءلوالبع )) .5ل
السلياقا لاللغوي لألساسال للعملي لالتواصل،ل لول لاللغ لالشعري لليس لمطابق ل
لللللللللللفعر لال رلوا يا لتنشأل ل د
لل لامطابق لمس تحيةلشعراللتتع رلم لاحي لاعاد لالنتا لاليءلالواح لل شللواح ،لم لم لفال لالغاي لالشعري ل
يل لأل لتلعرلع لالعواطفلا اص لتثرلفينالعواطفلما ةل،ذكلج (جا لكوه )ليبنلان عال لالواقعي ل
وان عال لالشعري  ،لفالي و لان عا لالواقعيلمعاشا لبواسط لالا ل لفا لان عا لالشعريلي و ل سوال لع ل
1لجةلشعرل):لالع د00لالس ن ل0ل،صيفل0404ل ل ،ل0ل .ل
2لعب لاجي ل راق :للا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل000ل .ل
3للأمنلخةل:لامؤل ا لالامة،لاجموع لالدبي ،لامؤسس لا امعي ،لبرو ل(ج )،لطل0ل،الس ن ل0ي04ل ،ل لى00ل.د ل
4لصا للبي:لامؤل ا لالامة،لاجموع لالدبي ،لامؤسس لا امعي ل،ب لرو (ج )،طل0ي04ل ،ل ل040ل .ل
5لعب لاماكلب لومنجل:لج لالثاب لوامتغرل لالنق لالعريلا ي ،ل ل010ل .ل
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الص لامشرك ل
اليء،1وم لم للفا لالنسا ل لاللغ لالشعري لهو((لالعاق لاليلتقو لبين لوبنلشي ال للأ آخرلو دل
الناش ئ لع له لالعاق لوامعىلاذيلينب لعها))،2ويعيله الأ لاللغ لالشعري للتؤديلوظي هال لالطارلاجا ل
اذيليعطهالالصبغ لاللحائي  ،لوت و له الش ب لام لم لالل ا لامتسلسةلحمللالرؤالالشعري  ،لوم لعنارل
اللغ ل(الرمز)لوا لالشعراءلاللسافلق لح وا لع لالكم ل لالرمزل لاليلتويلالوجود ،للأ دملالب عللموهالالصويل
وأمالبنقلهالصور لحم ،لويب ولأل لم هو لالشعراءلا ن لللرمزلختلفلمامال لالقو لاستنادلا لاىلبع لالشارا ل
امستسقا لأمالم ل ناالح لتلنظريلعا لوأمالم لخا لنق لتطبيقيلق للليتع ل لبع لا ال لالتعلي لالري ل
لالرمزلوح للأساس ي للمثللال ر لاللساسلي لوراءلاللغ ،ل
ع لاللندجا ل لاس ت ا لالرمزلول لالخ ا لفي .3ل كلأل دل
،لفالرمزلهولقبلللليءل((معىلخ يلواحاءل
دل
وهولاللغ لالشعري لالرمزلهولماليتيحللنالتأمللشي الللأ آخرلوراءلاللند
القصي لاليللتت و ل لوعي لبع لقراء لالقصي لبلأن لالر لاذيليتيحلللوعيلأل ل ستشفلعاماللللح ودله،لذكل
هولالضاء لللوجودلامعملوان فاعلصو لا وهر)) .4ل
لالرمزلق لاس هو لال رلم لالشعراءلا نلكال هبلالشاعرل(سعي لعقل) ل ل
للللللللللللله اليب ولأل دل
مق م لقصي ت ل(اج لي )5م لتوظيف ل دلللرمو لالتارخي لالنساني  ،لو ليأيلدورلالرمزل للغ لالشعرلا ي ل،م ل
خا لالتغيرلاذيلطرأل لع لالشعري لا يث  ،لوتبعال لذكلفان لا الان لاللغ لالشعري لالعربي لالق م للغ لتعبرل
لالسطحي لالعابر لفا للغ لالشعري لا يث لليللغ لا ل ،للا لليسل((الشاعرلالشخ لاذيلدي ل
ت يلامامس دل
يءل،يعرلعن لبللالشدلخ لاذيلخل لأش يائ لبطريق لج ي للليزا لالبع لينظرو لالىلالكا لبلنظ لر لغائي ،ل
فهنا ل ل مهمللا لشعري لولا لألخر لغرلشعري  ،لفان لالقصي لعن مللنوعلم لال لمياءلألولال س ي ساءل
الل ظي  ،لول لمالم لشعري لب اهالألكرلم لغرها))،6فاللغ لالشعري له الامعىلتق يلحضورلاموقفلالشعريل
جمي لأشاهل للالللها لوا يا لو لالتخييلل لال لالكم ل لالشعرلتتجاو لاىلمعىلأوس لوأم لللب دل لللكم ل ل
الشعرلأ لتعلولع ل اها،لولأ لتزخرلألكرلمالتع لب ،لوأ لتشرلاىلألكرلمالتقو ،لفليس لالكم ل لالشعرلتق مالل
دقيقال لوللعرضال ل ال لل ر لألولموضوعلما،لول هال مل صبلج ي  ،لملأل لاللغ لليس لكياال لمطلقال لبللعلهالأل ل
خض ل قيقهالاليلجه لللتعبرلعهالتعبراللليال،لفهييلا لليس لجاهز لح ل اهالاهالتر للت ر لعلينال لالشعرل
الوعيلولا ضورلال عيلولالل لفل لخر لالكا لم لمقهالالعتي ،لولأ لتضيهالبغت لولأ لنغرلعائقهالوأل لنعلول
بأبعادها،7اللغ لالشعري له ا لامعى :لي لاحائي لوهمها لأ لترص لاللفار ل لقالب لمبار ل س تلجيب لمتطلبا ل
1لينظر:لجا لكوه ،لبني لاللغ لالشعري ،ل لى04ل .ل
2لأدونيسل:الثاب لوامتحو (،الصو )،دارلالعود ل،برو ،لطل0ل،الس ن ل1ي04ل لى ل001ل .ل
3لينظرل:لعب لاجي ل راق ،لا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل011ل .ل
4لأدونيس:ل م لالشعر،ل ل011ل .ل
5للاطاعلينظر:لسعي لعقلل(اج لي )،ام بلالتجاريل،برو ،لطل0لالس ن ل0411ل ل،ل ل01ل،ل00ل .ل
6لجةل(شعرل)لالع دل00لالس ن ل0ل،صيفل0404ل ل ،ل0يل .ل
7لينظرل:لجةل(شعر)ل:الع دل00لالس ن ل0ل،صيفل0404ل ،ل ل0يل .ل
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القصي لوت ويها،لوال الا لالشعرلجاو ال لللظواهرلومواه لللحقيق لالباطنلي ل ليءلمالأول لالعاملل لفا لع ل
اللغ لالشعري ((أ لحي لع لمعناهالالعاديل كلأل لامعىلاذيلتت لعاد للليقودللاىلرؤالأنيق لمشرك ،لل للغ ل
الشعرليلاللغ لاللشار ل لحنلال لاللغ لالعادي ليلاللغ لاليضاحلي ،لفالشعرلا ي لهولمعىلمالف لجعللاللغ ل
تقو لمالللتتعم،لأ لتقو لبأ لالثرلالشعريلا ي ل اطر لول اوةل لالتعبرلبلغ لانساني لع لان عا لأولحقيق ل
ملخل لاللغ لاللنساني لللتعبر لعهالمالل لتعرفلاللغ لالعادي لأ لترم لهولألح لمواضي لالشعرلا ي  ،ليصبحل
الشعرل له لا اةلحيةلوليصبحل ور لض لاللغ )) .1ل
لللللللللللللله الأصبح لاللغ ل لالشعرلنوعلم لالسحرىللكمياءى ري لتأخ لاللش ياءلوتطلقهال لجا لالاهائي ل
حي لللتعودلاللغ ل ود لبللتصبحلللهائي ،لوم لم لفال لاجا لالشعريلهولجا لالاهائي ((،لن له فلاىلمال
للي ل لم لاللدرا لالعقيلم رال لا لالشعرلق مال لشعرال لعقليال؛لمعىلمالأ لالشعرلا لشعراللحيال لعاملمنسجمل
ويص رلع لعقلي لمنسجم ،للأمالعاملاليو لفهولعاملغرلمنسجم،لوالشعرلا ي لصور لعن ،لهم لاللغ لليلا ل
أل لتق ن لمالللم لاق ناص لعاد لأولع لالحلمالللتتعودله لاللغ لاق ناص  ،لحيحلألن لللوجودلمالللم ل
التعبرلعن ،لول ل كلب ضللوجودلاللغ لم ردا لبللب ضل لوجودلالشعرلاذيلجعللم لاللغ ل رال لين لاىل
لليء،لليسلع لالكم لا لأل لت و لجردلتعبرلع لف ر للبلللت ل لاموضوعلوتطلق لخار لن س ))ل2ل .ل
للللللللللللللاللغ لالشعري له الامعىل لا يا ل لت جرهالوان فاعهالواخ افها،لذكلفهييلتظلل لتوجلوجردلفق ل
أصبح لالقصي لحسبل(ألدونيس)ل((لكمياءلشعوري ؛لويقص لالشعورلهنالحاةلكياني لليلتو دلح لفهالان عا للوال رل
والقصي لا يث لا لتركيبلج ي لينغرسلفي لم ل اوي لالقصي لوبواسط لاللغ لوض لاللنسا لامعار))،3الشعرل
ه الامعىلهولاذيليعرفلجاو لللواق لولالواحلم لالن س يا  ،لوسم لماللليعرفلا لللشعرلدو لخل ل
وابتار،لوم لم لفا لالكا لب اهالللتس تطي لأ لتعرلعاليرا لالشعرلذكليلجألاىلاجا ،لفا الي لالشعري له ال
امعىلليس ل لالكم لح ل اهالوالماليل للطريق لاس ت اهال((لف يلالشعرلللنبح لع لوس يةلللتعبرلمعز لل
ع لماليعرلعن ،لفامعرلعن لهولن س لج لوس ية،لوب كليغلنينالع لعناءلالبح لالعقملال الا للنالمالنقوهلولا ال
ان للنالجرب لحياتي لصادق لفالداعيلللقل لفالتجرب لا ياتي لالصادق لت لل لالرؤالالشعري لا ي لتتواج ل ل
وج ا لالشاعرلم لالتعبرلالصاد لا ي لعها ،لالتعبرلال لم لصلبلالتجرب  ،للاهالل للين صا لوه الما لنعني ل
حي لنقو  :لا لالتعبرلوامعرلعن لأولالشللألولامضمو ل لا ل لال يلواح  ،لوللجو لال و لوح ل ل كل
نت لللم لكبارلاق يلألوروالبللم لكبارلالناق لالعر لالق ا ))،4ه التب ولالعاق لبن لامعرلوامعر لعن ل
روري ل لالتعبرلالشعري ،له الاموقفلم للغ لالتعبرلامناسبلهولاذيلدف لببع لالشعراءلاىلامغال ل ل
1لامص رلن س ل:ل ل1يل .ل
2لامص رلن س :ل ل1يل .ل
3لامص رلن س ل:لل ،ل1ي .ل
4لجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ل0ل،لصيفلل0404ل ،ل ل0ل ل4ل .ل
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توظي ،لفه الالشاعرل(يوسفلا ا )لليويلاللغ ل(ا ي )لأمي لالغ ،ليقو ((الشعرلجبلأ للليب ع لابتعاداللكبرالل
ع لاللغ لالعادي لاليومي لاليلنس تعملهالونسمعها،لوم لهنالن ر لسببلالثورا لامت رر ل لارخلالشعر،ل كلأل ل
لغ لا ي لاليويلللتقفلجام لبلليل لتغر ،لولالتغر لقام لحرك لج ي ل لالشعرلت عولالىلاقرا ل
الشعرلم له لاللغ لوموس يق لالشعرل لجبلأ لت و لاموس يق لموجود لالقو (م ضمن ) لا ي لالعاديل
لعرهاللل ل ما لالشاعرلفق لبلل لمان لأليضا))1ل .ل
لللللللللللللللق لملل(ا ا )لمروعلح ي لاللغ لع لطري ل اول لتغيرلطريق لالتعبر ،ل كلأ لمروعل
ح ي لاللغ لل لالشعرلللتملاللبلغ لح يث ،لواللغ لا يث لالنس ب لاللي ليلاللغ ل(ا ي )ل لوب وهالللي و لهنا ل
شعرلح ايلول لي لدينالألصاللأد لعري،2فالح ا لب كللمالملتس تح للغ لج ي لح يث ،لوم لم لفا ل
القم لالشعري له الامعىلتتج ل لمام ىتأآلفللس ياقا لالا لللمضمو لع لأ له اللليعي((اق صارلالشاعرل
ع لا اا لا رفي لبطريق لهو لالا لالعادي لوطريق لأرت لوأص قائ لوحي لا ا  ،لمالح ل له لالبي ل
هو(اماد ىالعقل) لالي لجب لأل ليصن لمها لشعر  ،لفل لنغم لنسوق ل لجب لأل لي و لمصنوعال لم لاللصوا لاليل
معلناها ،لومالدام لاللغ ل لتغرلداملولتطورلمس مرل لم رداهالأو لتراكيهالو لنطاقاهالاموس يقي  ،لفع ل
الشاعرلأل ليقبلله الا مو)) .3ل
لللللللللللللله الولرمللله لا اول لل لالخرللاصط لمروعلجةل(شعر)مالميل(ج ارلاللغ )،لولهول
كوننالن بلبلغ لغرلاليلنتكملهال لمعاماتنالوليومياتنا،ل كلأل لرؤ (شعر)لتو ع لعرلاجاهنل:مثللاجا ل
الو لالشاعرل(ا ا )لاذيلحملللقضي ىمسأةلمال سمي لاللغ لا ي ،لومثللاجا لالثايل(أدونيس)لاذيلدعال
الىلتطويرلاللغ لال صح لوف لاس تعارا لفردي للوقافي لعري  .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1لجةل(شعر):للالع د00ل ل00ىالس ن ليل،لصيفلوخريفل0414ل ل ل000ل .ل
2لينظرل:هادلفاضل:لأس ئةلالشعر،لحوارا لم لالشعراءلالعر لادارلالعربي للل ا ،لد(ط،ل ) ل0ي 0ل
3لجة(شعر)لالع د00ل ل00ل،لالس ن ليل،صيفلوخريف0414ل ،ل ل000ل .ل
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10ل لقضي لالرؤالالشعري  :ل
لللللللللللللأصبحلالا ودىالاهاي ،هولجا لالب اعلالشعري كلبألن لحسبل(أدونيس)((،س يا لأب يلم ل
ام اجأ آ لوالشا لالشعري لهنالبالمو  ،لللشللافلب ات لوالائنا لهنالتت اف لوتتواكبل لام لا ا ل
صو لاجهو ))،1ه الأصبحلالشعرلهولاجا لاممتا لاذيلم لأ ليلتحق لفي لامطل للحىلاللغ لملتع له دلم ل
الشعرل لأ لي هملبلل لأل ليويلحي لحو لالشعرلالش ياءلاىلعاما لدو لأل لي خلهال لمعىل دلد لم لل
صللاذا للتب غيلامطل لوهمل لالا ودلم لأجللغاي ل
دل
امغامر لالشعري  ،له الامعىلفان لتوج لهنا لجرب لل
أساس ي ليلرف ل بلاللل لع لا يا  .ل
لللللللللللله اليصبحلالب يللالشعريللاهائي لهول(التخييل)fiction؛أليلامق ر ل(الرؤيوي )لاليلتستشفلمال
وراءلالواق لفالحتض لالواق ،للاهالالقو لاليلتطللع لالغيبلوتعانق لفالينغرسل لا ضور2ل،لق لارتلبط لالشعري ل
ا يث لالتأما لال لس ي ،لفالغراب ل لأل لتتحملمعظملال اس له لالزع ل لاجا لال صللامطل لبنلشعري ل
الشعرلوال لس  ،لأولبصورلألكرلتعمقال لبنلمالخض للحا لجالي لومالخض لللحا لعقلي ((من لظهورلال لس ل
(اليواني )ابت أالنشه لاجاهاللحولرب لال لس لالعقللوا قيق لورب لالشعرلالن عا لوالوم(،فأفاطو )اذيلا ل
هلالتأ رلاللكرل لال رلالاح لخصو لاستبعادلالشعرلوال نو لبعام لم لمل لا قيق لألخر لالغيبيا لم ل
مل لاموضوعا لالصا لللمعرف لالعقلي  ،للأولقرلموضوعا له لامعرف لع لالكليا  ،لوالكيا ل لالنظري ل
اللفاطوني )...(،مل عالي للل ايث لللكيا  ،لومالأ لالشعرل لاعتقادل(أفاطو )لليعىلالكيا لأولاماهيا لفق ل
صارلم لالطبيعيلاللندظرلالي لخار لالطارلالنشاط))3؛أيلأ لالشعرل لب اا لالت لسفلامعر لا لللمثللا قيق ل
لن لليعر لع لالكيا لو لاماهيا  ،لا لأل لالشعرلا لبعي ال لع لالرؤالال لس ي لامتعصب للعاملاملثللفهولحملل
شاعري لمن ح لمغاير لللمس توا لاجاعي لالخر لومالجاء لالنظري ل(الرسطي )لجعل لللشعرلهم لوألصبحل
فناللهلعاق لالنسا ،لا لرأ لأرسطو((أل لالشعرلم للسائرلال نو لتلقلي اللأول اا لللطبيع لواللنسا )) .4ل
للللللللللللللق لاستب ل لالشعري لا يث لمقوةلالرؤي لالشعري لمقوةلالشعري لالرؤيوي  ،لويعترلجم ل(شعر)لألمل
م لمللع لبلور له لالشعري ل،حي لساد ل لأدبيها لمنظوم لج ي لم لاس تعال لاليلخ لال ل
الشعريلم لقبيلل(الرؤا)و(ال شف) لو(التجريب)و(ا ل ل)،ومقول لألخر لم ل(قبيللجاو لالواق لال اس )ل
(العاد لخل لالعام)(،كشفلاجهو لولالامري)ل(،معرف لم للليعرف)(،اس مراري لالتجريب لوابتار)،وم ل كل
فال لم لول لله لاس تعال لق لختلفلم لاق لاىلأآخرلبللق لخلتلفلعن لالناق لالوحي ل،م لموض لاىل
1لأدونيس:لمق م لللشعرلالعري:ل لي00ل .ل
2لأدونيسل:ل ،ل ل،ل لي00ل .ل
3لعاد لضاهر:لالشعرلوالوجود،ل ل10ل .ل
4لم لعب لامنعملخ ا :لم ارسلالنق لالديلا ي ،ل لي0ل .ل
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أآخرل،ماليصملا طا لبع لادق لوالوضو لويعرلع لالقار لاهت اء للاىلالقص لالصحيح ،1كلأل لالشعراءل
النقادللاخ ل لوال لوض لم هو لاب لللرؤالالشعري ،لاللأل لحرك لجةل(شعر)لخلق لملروعهالالتح ييىلا ايل
داعي لللهو لال ر لالعريله فلالوصو لاىل((الصي لاللخر ل لالتعبرلو لالشا لاليلحتويلاللتدجار ل
ا ي  ،لوجس لاللفار لامتق م ))،2فلي دلعرف ل(أدونيس) لالرؤالبأهدلا((ق ز لخار لام هوما لالسائ ()...تغير ل ل
نظا لالش ياءلو لنظا لالنظرلا ها()...أ لتر ل للال و لمالحجب لع لالل لوالعاد لأ لن شفلوج لالعاملا بوء،ل
أ لن شفلعائ لحقيقي لوأل لنس تعملللغ لو وع لم لامشاعر،لالت اعيا لامام لللتعبرلع له الل ()...لنوعل
م لامعرف لاليللهالقوانيهالا اص ل لمعز لع لقواننلالعملدعو للوض لمعىلالظواهرلم لج ي لموض لالبح ل
والتساؤ ))،3الشعرلالرؤيويلله الامعىلهولالقواع لامألوف لامس يطر لع لالعقو  ،لوق لح دل(م لمن ورل)ل
م هو لللشعرل(الرؤيوي)ليقو ((:ال لما لنسمي لشعرال لج ي ال لاليو ليادلي و لا افلبين لوبنلالشعرلالتقلي يل
اذيللليزا ليص رلع لاذاكر لأولع لالتولي ا لالعقلي لا اف ،لليادلي و لا افلبيهاللاخ افل لالطبيع للل
لنس ب لالشاعري لوح ها،لوهولاخ افل لالطبيع للل للنس ب لالشاعري لوح ها،لوهولاخ افلللليق رلع ل
الشللاموس يق لللبي لوالقصي لبللمت لأليضاللاىلامضمو لالشعريلأولاىلالصور لالخيةلوأساليبلالتعبر،لول
م لامؤك لأ لالتغيرلاذيلح ل لشللالبي لوشللالقصي للالمالينب لللم لتغرلاذو لا ايل لوح لبللوم ل
تغرلامضمو لالشعريلطرائ لاللتدصويرلوالتعبرلأليضال)) .4ل
لللللللللللله ا ليب و لأل له ا لا اف لل لي ل لقضيي لالشل لوامضمو لوالما لي ل لشعري لالقصي ل
وفلس هالوجالياها،لفق لأصبح لالشعري لا يث لشعري ل لعل لمي لولم ق لتتج ل لامشارك ل لا را لا اعي ،لول
ه الب لالشعري لحسبل(خاد لسلعي )قراء لج ي لللتارخلالنسا لورؤي لج ي لللوضعي لالنساني ،لاهاله ال
امعىل((اب اعلمنظوم لم لالقملوالعاقا للع لطري لخل لرمو لأولصورلخر لانقطاعا لالراهن لج ورهال
الن س ي لوالتارخي لوال وني  ،لكالته لا ا لالىلرف لالعا  ،لوم لف حللأ آفا لج ي لوم لرملطري لج ي ل
للقب لع لامصر))،5لق لأصبحلالنسا لوعام ل لضوءله لالشعري لهول ورلالا لحي ((لحو لمع لالشعرل
اىلأنواعلم لفلس لا يا لألولمه لالتعامللم لالوجودلوف لتصورلمعنلونظا لمعن لللحيا  ،لوق ل س تعملهالمعىل
العاد لصياغ لالعامللع لحولج ي ))،6لق لأصبحلالشعرلرؤا،لوأصبحلالشاعرلاماهرلالرايلاذيلجو لللاللم ن ل
اللم ن لمسافرال لو لمغامرال ليتخط لللا ودل،ولق لأصبح لالرؤاليلامي ا لام ضللللشعرلحي ليصب لالشعرل
ج ار لامعرف لع لال اب لحي لمز لاللندظري لاجرد لالرؤي لالشعري ل لشللطقسلصا لونبو  .ل
1لينظرل:عب لاماكلبومنجل،لج لالثاب لوامتغرل لالنق لالعريلا ي ،ل ل0ى0ل .ل
2لجةل(شعر):للالع دلى0لالس ن ليل،صيفل0410ل ،ل لي00ل .ل
3لأدونيس:ل م لالشعر،ل ل4ل ل01ل .ل
4لجةل(شعر)ل:لالع دل00لالسلن ل1ل،ش تاءلي041ل ل،ل ل004ل .ل
5لخاد لسعي :لحركي لالب اع:لدارلالعود ،لبرو ل،للطل0ل،ل0ي04ل ،ل ل001ل .ل
6لغايلش ري:لشعرالا ي لاىلأي ؟،لدارلالآفا للا ي ل،لبرو ،لطل0لالس ن ليى04ل ل ل001ل .ل
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للللللللللللللله اليغ ولالعامل لأف لامعرف لالشعري لمن حال لا للنساني ل،مالجعللاس تعار لالشعري لعصي لع ل
ال همل كللهالنقل لم لح ودلال عللالت سرلاىلماليتجاو ها،لاهالحسبل(ألدونيس)لضوءلخر لوي شفلفال
يتج لحولاجهو ،1الرؤاله الامعى((ليلمي ا لالشاعرلوطامالظللالشاعرلشاعراللفا لاللوقا للهالتصبحلفرا ل
اس تع ادلله لالعملي لالسهةلوالبس يط لمعال،لو لملي لالتحضرلأولاس تع ادللهالخي لواح ليرب لمي لا واسل
ع لمس تو لاس تقرارلواح  ،له التب ولالرؤالامتلن سلالوحي لالطبيعيللعملي لدام لغرلم طور للل لالرؤاللل
تس تعادلللهالتض له الا لال اصللبنلالواق لومالفو لالواق  ،لفهييلألمللم لالصور ))2ل،ال لرؤالالشعري له ال
امعيليلأدا لم حرك لت و للتو لالنسا ل،ل لحركي لاللب اعلداخةلكاليقو ل(نزارلقباي)((روريلالتطورل
الشعري لت و لبصور لغر لومي ل،بصور للليعهالالشاعر لن س  ،لوي هملم لألداهالأل لالشاعرلقطر ل لالتيارل
اجاعيلمن ج لفي لوملتصق لحىلح ود لاحاد ،لله الان لهمت لالتعبرلا اعيلوبق رلمالت و لالقصي ل
جاعي للي و لجاهالا هورلهولامقياس،للا لغاي لالشعرليلالنقل()...وبعبار لأخر لا المالحولناله الالرأيلاىل
رال لهامال للعلاء لالتارخل
احيت لامنطقي لتوصللنا لاى لأ له دلم لالشاعر لارخي لفق  ،لوهنا لت و لهمت لعن ل
واجاع))،3فالشاعرلداخلل للليءلوللانسا لهول ل ظ لمالشاعر ،لوعن لالشاعرلا رفلتزدادله ل
ال ي لا دادلاس تع ادلال زاي،لوبتع دلم اتيحلالواسط لالشعري لاليلتغلتيلاس مرارلا اوة .ل
للللللللللللللومالهولواجبلع لشاعرلاليو لهو لاحرافلاذيليق للا ساس ي لاللوىلللشاعر ،لول ن ليعو
لالرعش لالشعري  ،لوطامالأل لالن سل لحر
امقابللايصا لالصناع لعن لاىلدرج ل س تطي لهالأل ليعي لخل دل
م لله لا يا لطامالتغر لمعهالماد لالشعر ،لفالعامل لحر لمس مرلوالشاعرلانسا لهول للل ظ ل شه
تغ لراللكي ياللع لاللحظ لاليلمض لوه الهولمللالرؤال لالشعر،لومثا لع له لالرؤالنقرأل لالع دلاللربعنلم
جة(شعر)لقصي لللشاعرل(م لع ي يلمطر)لبلعنوا "لاميادلاللو "(رؤ لولخ لرافا ):يقو لفها :ل
لالرؤ لوسلم لدوارها ل
وحيالألطل دل
ولغام لالعيو ل
بنظر لي ورل لسوادهالالغناءلولالس و ل
ج ائاللج ائال ل
سورهالحسلأل دلللياللمعلال ل
1للينظر:للأدونيس:للالشعري لالعربي ،ل لىىل .ل
2لعصا ل و ل:للخطرا لحو لالتجرب لالشعري ،لجةل(شعر)لالع دل00ل،ل00ل،الس ن ليل،صيفل،خريف0414ل ل،ل للى00ل ل
3لجةل(شعر):للالع دل01لالس ن ل0ل،خريفل0410ل ل،ل ل000ل .ل
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يري لللأ لحي ل لمشارفلالظنو  1ل
للللللللللللف يله لالقصي لحاو لالشاعرل(م لع ي يلمطر)للأ ليض لالقار ل لعاملخيايل،فللالكا لعن ل
حيللاىلالعاملالثاي(الاوعي)لفكلن ليوصللجنون لامعقل لالىلاكتشافلا يةلاليلينطل لمهالالشاعرل لنس ل
قصي ت ،لفاليءلواحلفهالحىلامعايلح ولاس ت ا لالعقل ،لحي لتصبحىلتغ وىلالرؤالالشعري له الامعىل
مه ل لرؤي لالعاملمه لخالفلامعرف لالثابت  ،لان ليعاكسلالثبا لالتحو لوا هايلا ودلالاهايلاملتغرلوالعملل
سيسلالرؤالم لنوعلم لامعرف لتعنلع لكشفلوج لالعاملا لبوء،لرمل
دل
ع لالعاد لخل لىتش يللالعاملوا يا لىوتأ
طر لج ي للتوجي لامصرلاللنساي،2الرؤالالشدلعري له الامعىلللتعيلالرور لالرؤي لامشه ي  ،لولعلل له ال
ا ميزلاذا لح دلهوي لاللند لالشعريلا ي ل كلأل لالشعرلاذي((يق رللع لالوصفلالتصويريلللطبيع لأول
ع لردلاللح ا لواجرا ليادللليع و لنطا لالرؤي  ،لفا لأخطأ لألصنافلالشعرللن ليق رلع لاس تعرا ل
ا زئيا لامرئي لويلمب وةلللل يلبأآر  ،لفأيلفضل لللشاعرل لالتنبي لا هالوليسلألح لد لم له الالصف لم ل
الشعرلسو لالشعرلالل ظيلاذيل رفلصاحب ل لا يق لالل ظي لدو لالت ا لحىلاىلمالترمزلالي لاللل ا ل
م لموجودا لجزئي  ،لوالشعرلالعريلكالهولمعروفلحافللها ي لالصن نلم لالشعر ،لم لشعرلالرصفللألول
ا لق لالل ظي للوهولاذيلتادلللخلولمن لقصي لم لالشعرلالق م))(،3فالرؤي )لتعيلاس تعرا لا ال لامرئي ل
لالروحي لاممز لالحاءا لوالرمو  .ل
امبار لوأمال(الرؤال) لالنظر دل
لللللللللله ال سع لالشدلعرلاىلادرا لا قائ لالدراالرمزاللا للل س تطي لالنسا لأل ليبرلامشله لال ات لللعاملالل
حنلي و ل لمق ور لأل ليل ر لالعاملكالهو ل لامطل  ،له لالرؤي لالشعري ل ا لطبيع لمق س لالهالانزا ل
اذا لالعليالاىلالنساني  ،لوانزا لالنسا لاىلاذا لالعليا ،للان للقاءلاذاتنللقاءلللمهال لا لل آخرل لحبورل
دل
العمللالشعري،4م لهنالا لاددلي لحسب(لجا لبر ) J.birkeل ل،ادراالشعرال للل ل ،5ف يلال و لالشدلعريلليسل
هناكلماليرك لالىلالراح لوالس و ل،وم لم ليظللاللندظا لال ويلللشعرلمس تعصياللع لال شف،للان لا ودلا ،ل
ومالان لطبيع له الالوجودلومراتب لماللليت لليلامر لا لين لالي لبيرلوجبلع لالشعرلأ لي شفلعن ل
الظاهرلامب و ل ي ل ويلاللبصارلحىلالكيةلمهال
((ذويلاللبصارلالكليةل،وأ لينرفلع لالوجودلا زيل دل
وه الالتعريفلللشعرلا ليض لاللنسا ل لطلبلامشك لالشعري للل لاللتدميزلبنلالوجودلا لوالوجودلغرلا ل
مالللين شفلالللانسا لبللللي ر لمعنا لاللا لو لالعاقل،لولامالت خللاللرج لأولامأسا لا قيقيتا لع لقلبل
اللنسا لم لجراءله الان شافلومالرل لالقل لاذيليعتل ل لص ورلالشعراءلولال اس لخاص لالل لان شافل
1لجةل(شعر)لالع دل41لالس ن ل01ل،لخريفلي041لى ل 00ل
2ينظرل:لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن 0لخريفل0410ل ،ل لىل ل
3لماج ل ري:لماد لالشعر،لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0ل،صيفلى040ل ل لىي .ل
4لينظرل:روبر لار :لا يا لالرخوي،لكولري لوالتقلي لالرومايل،ترم ل،عيىللعيلالعاكو ،لمعه لالماءلالعري،لبرو ل0440،ل ،ل ل .00ل
5لينظرل:جا لبر ،لالقرأ آ لوعملالقراء ،لترم ل،من رلالعياي،لدارلالتنويرلبرو ،لطل0ل0441،ل ،ل ل00ل .ل
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وج له الالوجودلامزدو لهملبق ر ،لفهملي ركو لحين ا لم لالتباي لبنلمالا لومالينبغيلأ لي و لبنلروع ل
ه الوسقمله ا))،1ويعيله الأ لفلس لالشدلعرلا ي ل تل للالهالتنب لم لمملطبيع لالعمللالشعري،لولأ لمي ل
قافا لالعرلتنع سل لالقصي لالن لاللند لالشعريله الامعىلهو لن للالثقاف ؛ لأيلأل للهلم لم لو ل قا ل
ولالرؤالالشعري ل((لحمليرف لاللتدجانسلم لالعقللغيل
والشعرلفضاءللغويل الفللل ضاءلاللغويلاليوي،2ه التغ دل
بغموض لولولؤ لولمنطق لي شفلعالهولخ يلوراءلالواق ،ل لوهناليتج لامعىلامشر لللرؤالبنلاددلي لواللتدصوفل
م له لوبنلجةل(شعر)لم له لاني لمالدام لالقصي لا يث لعن هالتعبرال لع لف ر لغيبي لكر ل ،لومالدا ل
الشاعرل ل اولت ليه لالىلالغيب))،3ح دل(ألن لا ا )لا يا لالشع لريلد لالشاعر(يوسفلا ا )،يقو ((ا ال
قلنالأل لل(يوسفلا ا )لشاعرلميتافزيقي،لفه الامعىلعام لوخاص ل له الالعرلامتافزيقليو لفاس لى لوشعراءل
تن روالللعقللواروالعلي لغرلأ لشأ (ا ا )ل تلف؛لأيلألن للليتن رلللعقللبللمتطي لوس ت م ليؤم لويث لب ل
ويلمس ،ليبح لويلقبللوي ي،لوحنلمسلضعفله الالعقللوعزلت لولجز للل لالعر لوح ملبلل لالنسا لال ل
ملير لأمام لالللاميتاف لزيقا ،لولالعقللهولاذيلحو لاللنسا لائنال لميتافزيقيال للبع ماليتخط لاللنسا لل لاميتافزيقال
يلبع ل كلالسبيللالوحي لعن لالعقلليلينجزلالتصا لبتباد لولتاح)) .4ل
صللالرؤالالشعري ؛لأيلأ ((لالشاعرلحاو لأل لخر لم لفرديت ل
دل
للللللللللللللوم لم لفا لاميتافزيقاله الامعىلأل
ليخر لم لأحاهالا جو لبن سهالوين حلو لاتصا لم صللوممرلع لالواق لل ،لو لالش ياءللهالتوسللاىل
حقي له لالشدلمولي ل لامب أ،لمب ألالش ياءلول دلالرمو ؛لأيلالرارلامق س ل لالساطر لولليءلم نلشعرالل
اليلتس تطي لت سرها لماللهالم لق ر لع لت سرلا بلوالحضارله))،5اميتافزيقالالشعري لله الامعىليلتكل
الصورلا ي لاليلتودل لحاةلعقلي لللواعي لتسرلالشعرل لاجا لج ي  ،لوالشدلعرلكرؤا لللحظ لانبعا ي للمال
تنطويلعلي لم لتعا للوت وي لمالهول((البح لع لالقملالطاقي للللوجودلكن لب للت لنبو لتت ف لبالما ،ل ل
مواههاللاشال لالنساني  ،ل لوه الالبح لامالينطويلع لا ننلاىلبع لمالاىلمالا لواجبلالوجودلاليلل
تسهمل لالتعزي لاللنساني لا قيقي لاىلبع لالشعرلأليضال ،لل لالرؤالحمللالثقللالوجوديللتش لع لاذا ل
امع لزا ،6)).م له الامعىلتصبحلاللتدجرب لالشدلعري لحر لتتخط لللمالهولاب ،لله الا لللرؤالام ادهالاللفقيلول
ولالعمقي،لفهييلتبح لع لمادها(( لرمو لمز لهالم لخا لالاملنطقيىالامعقو لألحيااللوالاحياي،لولليءل
لالرمز لاللسطور ل لالقصي لا يث  ،لوللرؤا لأسطورهال
السطور لوالرمز لجس لالرؤا لفهيي لال لترت ز لع دل
ا اص لاليلتنقشهالامعاا لع لكوكبلالقصي لينبع له الم لرف لالوضاعلالوجودي (،والرف ل لحنجر لالشعرل
1لماج ل ري:لماد لالشعر،لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0ل،صيفلى040ل ،ل لييل ل4يل .ل
2لينظرل،عب لال ا للليطول:الد لوالغراب ،لدراسا لبنيوي ل لالد لالعري،لدارلالطليع لبرو ،ط0لس ن لى044ل ،ل01ل .ل
3لسان يلساملأبولس يف:للقضاالالنق لوا ا ،ل ل00ل .ل
4لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن ل0ل،لخريفل0410ل ل،ل لي4ل .ل
ل 5لجةل(شعر):للالع دل01لالس ن ل0لخريفل0410ل ،ل ل010ل ل011ل .ل
6لجةل(شعرل):للالع دل04ل01،لىالس ن ليل،ش تاءل،ربي 0414،ل ،ل ل40ل ل
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أب ال) ،لوم لرف لامعطيا لامبار لللوجودلم لأجللمعطيا لأكرلمقا ل لوام ادال لومولل ،لولق لين يلالوجودل
اموضوعيلاددللةلالنساني لا الق  ،للن لللمتكلالللاددللةلامبار ))،1ا لانبعا لالشعريللوج لم لوجو ل
التألسيسلالشعري لللعامل ،لوالرف لهنالرطلا ري ل لالب اعلذكلان لالرؤال للالشعر لنبوء لتتجس ل ل
السطور لالرمز ،لل لالسطور لوالرمزل شما لالما لاذيلحق لواقعال لحياتيال لبع لأل لا لللحياتيال ،لوم لهنال
لالرؤالاليللب لأ لترت زلع لالسطور ل
ينطل لشعرلالرف لم لامساف لا ضاري لاىلاللطاةلالغيبي لمرت زلع دل
ولالرمزلا يلام ادهالاللفقيلولالعمقي)) .2ل
ا ي لأل دل
للللللللللللوم لهناليبع لالشاعرلع لحس لالتوقفىاددلهش لاجا لالوجودلاموضوعيلم للأجللامق دلسلم لألجلل
ا ال  ،لوهو لما ليعطي لاللتدمز لبصيغ لامعاا ل ل لج ي لف نبع لأآله لا ل لد لالشاعر ،لوي و لالقل ل
بتواج ىبغموض لبا لم ناهيت لهولاس تحاةلا وهري للتقبللأيلتعينلا  ،ل كلأ ((القل لي شفلع لالع ل
لالرواسبلا ضاري لوم لخا لا لل آني لاليلتمثللفهالرغب لامايلاليلتصيهالغرب ل
اذيلكالحس لالشعرلم لخا دل
دل
ا لل آيل،التطلريزلم لخا له الالع لامتباي لىامتجانسلل اتي لا اص لاماني لانتقا لم لالماني لاىلالآني ،لا ل
الشعورلا لل آني لللي مللحقال لالل ظ لمز لالشعر لالقل لويزاوج للي تشفل ل لمالبع لبؤرت لالضدلوئي لا قيقي ل
ا ري ل لاخ يارلو لالت وي ()...ولل لالع لرطلللما لظهور لاموجودلمالهولموجودلالنس ب لاىلا لل آني ))3ل
،له الان لالتجرب لالشعري لا يث لملي لالفناءلمس مر ،لوا لالشعرلاش ال للعزةلالعامل م ي لاللتد وي لللوجودل ل
النبوء لالشعري ل لالرؤالالشعري لاعث لالوح لليعطيلال و لتوهج لا ا لب ل ل ات لليعطيلالعاملمعاني لفيت ردل
اليقاعلالوح لحي ليلملامتباي لامتجانس()...يململىيلمل لالوح لا الق لو لوج لالغرب لاجا لالغرب لاللنساني ل
ا قيقي ))،4وه اليبارلالشعرل لتأسيسلعود لالعاملم لج ي لفهولينبوعلللحرك لوللحيوي ل لالوجود.ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1لجةل(شعرل):لل ،ل ل ل40ل .ل
2لجةل(شعر):للالع دل04ل01،لىالس ن ليلش تاءلربي 0414ل ل ل44ل .ل
3لجةل(سعرل):ل ل ،ل،ل ل40ل ل40ل .ل
4لجةل(شعر)ل:لل ل ،ل ،ل40ل .ل
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14ل لقضي لالتلقيلالشعري:

لل

لللللللللللللل لين ظرلالقار لم للالن لالشعري لال للأ ليق لهلاليقنلىالجوب لا هدلائي ،لبل لوك كللماليغايرل
خرت لومعرف  ،للفه الت ر لقراء لاللند لالشعريلملي لالغنائ لم لحي لأهدلالسرل لاللف لاذيلي ح لالن ل
الشعريلحسبل(لنزارلقباي)لللي مللاللا لل آخري ،1لق لغر لالشعري لا يث لماهي لالشعر ،لولم لم لأآليا ل
اس تقباهلفق لأصبحلأمرلانتا لالن لملي لتشالي ليتقامهالالشاعرلوالقار  ،لفقراء لالقصي لحسبل(مور سل
بانشول)  M. blanchotلل((هولأ لت و لالقصي لن سهاليلالعامةل لالقراء لوامنتج للها))،2ولعللألملمزا ل
الن لالشعريلا ي لهولبناؤ ل((اددلرايلالهريلامتامللاذيليقو لع لالتعبرلالشخو لواللقنع ىوا ل
الراع ،لوق له دل له الالبناءلامعارلالغنائي لاليللب دل لم لحضورهال لبني له لالقصي لبص هالألح لعنارل
و دل
الشعري لاليللب دللمهالفغ لع لالتقريرلولامبار لوالنغمي لاليلتس ه فلسو لن سهالوت ءلاىلا مولالعضويل
وم هو لالتاملل لبني لالقصي لامعار ))،3لال لالقصي لامتامةله الامعىليلاليل((ير لفهالالنسا ل ل
الشاعرلوموضوعهالمس م لمالخ للا اع لوفهالخيطا للأح هالظاهرلوالآخرلمضمرل،ج لأ لا ي لالظاهرلسرل
لشخصي لألوللاقناعلشعرين،لونستشفلم لا ي لامضمرلالعاقا لواددللل لاليليتوخاهالالشاعرلدو لأل لير ل
ها،لوالوصو لالىل كلهولاللمل لقراء له لالقصي ،لف يلوج ا لالشاعرلرغب ليعرلعهالالتلميحلتتصاع لمن ل
ب اي لالعمللاىلهايت ،لوه اليؤك لأ لتامللالعمللال يلي و لوف لحرك لتمولسلم لحق لهلصرورت لالشعري ،ل
فاللساليب لتتعال لويتوادلبعضهالم لبع لوت يلاى لنتيج لواح ،لوأليلهاي لللتنب لم لامق ما لت لع ل
هاف لالبني ل لالقصي لام كور ))،4فالقصي لا يث لمرتبط لالب اعلاللنسايلا لتراعيلك كلتكلالعاقا ل
وادلل لبنلاموجبا لالروري  ،ل لل له دلم له الالشعرلأل ليؤثرل لالغرلوللين ردلب لصاحب لواللأصبحلغرل
موجودلقبللأ ليوج لامتلقيلكطرفلها ،للق لأل بت لاللندظرا لا يث لع لأ ((لأ م لالعقللتتج لشللصار ل
لأل م لال رد ،لوأما له لالل م لامزدوج لتن ضحلأوها لال لس لالتقلي ي لخصو لا دلذا لوحري لال ردلول كلأ ل
ال لس لمن ل(ديار )ان لتنظرلاىلالعقللاعتبار لأدا ل لم ناو لالا ،للأ دملالال آ لفا له ال(التأللي لل ا )لكال
يقو ل(هوركهامر)لمليع لم ناللل ل لالوق للاذيليري لفي لالعقل لالوصو لالىلاكا ليصرلللعقانيال لبلل
لالصوري لالي لترتب لألسسل
م ب ال))، 5ال لا ي لع لال عل لاللتدواصي ل ل س تلز لاس تحضار لألمي ((اللتد اوليا دل
ا طا لالرهاي ،لوال ر لاموجودلبنلالت اوليا لالصوري ل ،لوبن لنظري لالنشاطلالتواصيلاعتبار لنشاطال لموهالل
1لينظرل:لنزارلقباي:لالشعرلقن يللألخر،لمنشورا لام بلالتجاري،لبرو ،لطل0لس ن ل0414ل ،ل ل004ل .ل
2لمور سلبانشو:لأس ئةلال اب ،لترم للنعم لبنعب لالعايل،وعب لالسا لبنعب لالعاي،لدارلتوبقا ل،ادارلالبيضاءل(امغر )لطل0لالس ن ل0114ل ،ل
ل00ل .ل
3لخليللاموى:لبني لالقصي لالعربي لامعار لامتامة،لمنشورا لاحادلكتا لالعر ،لدمش ىلط0110ل ل،ل ل0ل ل
4لخليللموىل:لبني لالقصي لالعربي لامعار لامتامة،ل ل0ل .ل
5لم لنورلادي لألقاب :لا ا لوالتواصلل لالللس لالنق ي لامعار ،لافريقيالالر ،لامغر ،لطل0لىي044ل ،ل ل04ل .ل
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ألساسال لحولالت املاىلوض لروطلجم لم لمادا لاللتد رل لاللتدواصللشك لالعقايىالرهاي لهول لالعم ل
ت رلفالهولجمعي))،1ه الامعيلتغ ولالقم لاباغي لللمعىلالشعريلمنوط ىمرتبط لبعملي لالتلقيلالشعري ل
خاص لم لتطورلاللندظري لاللتدواصلي لعرلامقول لاللسني ىلالس ميولوجي لوالتأويا ل،يقو ل(صا لفضل) ل((وم ل
تباي لالنظرا لامعم لع لامباد لالللسني لولالسدلميولوجي لوالتأويلي لفا لالتصورلاذيلختار لونقو لبركيب لم هو ل
الشعرلا ي ليتأسسلع لقطيلالتعبر لوالتواصللالمرلاذيل سمحلاستيعا لالف لاللغوي لللظاهر لوجاو ل
الىلالع لوامللام رك لللماطلالقراء لوال هملمالي خلل لقلبلنظري لالن لوس توعبلجاليا لالتلقي))،2ه ال
اس ت ع للالشعري لا يث لمقارب لاللند لعرلم اخلى اوي لج ي لغرلمألوف  ،ل كلأن لال الا لللن لالشعريل
خصوصي لاعتبارهالفنال لخالصال لفان ل س ت عيلبلليتطلبلمقارب لجالي للقراءهال((فبق رلمالتؤك لخصوصيهالكنتا ل
في لخال للتتطلب لطري لفني لجالي ل لتلقها لأو لاس تجاب للها لألو لنق ها ،لمثل له ا لالقصي لالي لابت ر ل
جس هالتب
رللالرور لقارهالواق ها))،3وه الدليللع لحركي لالتح ي لوا ي ل لالشعرلالعريلاذيلمل ل
دل
لمعايرلمنظم لوحيح ل
دل
م لأجهلجة(لشعر)لا لأهالح لم لخا لالنق لالتجرييلالشعريلع لا هدلض  ،لول
ح زهالع لذ لالقصي لوم عهالحىلللح لاللت دش ب لد لالقار ((تص م لخرج لم لس بات ل،ت رغ لم لمورو ل
لالسلياس لومؤسساهالادي لومؤسسات لالعائةلو لمؤسساهالأول كلم لأجلل
وتق ف لخار لن س  ،للاهالاليلجاب د
ه مهاللها؛لأيلم لأجللخل لاللنسا لالعريلا ي ))4ل،فق لاعم لالشعرلا ي لع لالسطور ل لتصويرل
ا اةلالشعري لل لاله فلم لاس ت ا لاللسطور لهو((است ار لا زو لالعاط يلوالن للهال لوج ا لالقار ل
لي ف لب لان عا للعملالقصي ،لوذكلفا لم لرطلجا لالسطور ل لأداهالوظي هالأ لت و لم هوم لد ل
امتلقيل،وأ لي و لم لولهالالعا لم جاوال لم لحقيق لمشاعر ))،5ال لالتلقيلالشعريلا ي له الامعىل س توجبل
قاف لواسع لبعلولالساطر ،لف يلالشعرلللي يلأ لت و لال ر لرائع لوأل ليظهرلالنرلالشعريل قاف لصاحب ل
وخرت ل،وللي يلأ لي و لمو و لمق  ،ل لفا لهنا لماليق فلبلله الخار لح ود لالشعرلال الغاب لعن ل
لالرو لليل
ه ((الرو لا ي لالع ب لاليلللتعرفلكيفلمس لهالمامال لول هالتغمرالعن لمعانق لالقصي ،له دل
مالن عو لالع وب لألحياالcharmeلوالشاعري لأحياالألخر ،له لالع وب لت ل لمق ر لالشاعرلع لالحاء؛للأيل
التقاطلالرمو لو لالل ا لاليلتومئلالىلالقص لونش ي لا يا لولا سلصوب )...(،فالشاعرلهولاذيليعرفلمال
س تغي لب لومىللواىلايلح لجا لالسطور للل ش لهالألب اللشاعريت ،لوح هالتلتق لاللمحا لاموجب لحملهال
التجرب لا ي لو لحيطهالم لوجهاللبطاب لخ لب لم لأ لنق فهالالىلالقار لماد لخا ))،6أ لتوظيفلاللسطور ل ل
1لم لنورلالنلأقاب :،ل ل،ل ،ل ل001ل .ل
2لصا لفضل:لأساليبلالشعري لامعار ،لدارلالآدا لبرو ،لطل0ل1،ي04ل ،ل لىل .ل
3لأدونيس:للفاح ل هاا لالقر ،ل لى00ل .ل
4لأدونيسل:ل ل،ل ل ل1ىل .ل
5لعب لهلم لالغ اي:لكيفلنت و لقصي لح يث ،لجةلفصو لاج ل4لالع دل4لس ن ل4ي04ل ل لي .4ل
6ألسع لر و :لاللسطور ل لالشعرلامعار،لجة(شعر)لالع دل00ل،الس ن ل0لخريفل0404ل ل لي00ل .ل
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لالشعرلالعريلا ي لجعللالقصي لنسقال لو لنس يجال لعرال ليت لم لحاةلانتصارلاليلحلقدقهالاللنسا لع ل
قضاالحيات ،لوهولمالجعللالشعري لجاهز للتتحو لالعبثي لالرمزي لالىلانتصار،لك كلوهولمالجعللالشعرلا ي ل
ع التق للمقاطع لقلقال لبنلالشاعرل لوامتلقيللينقللامب علم لحاةلالرارلاىلاللرتياحي ل لحقي لمالا ليمنا ،ل
والشعر((امالجعللا هج لأولامأسا لا قيقيتا لع لقلبلاللنسا لم لجراءله الان شاف ،لومالر لالقل لاذيل
يعتل لص ورلالشعراءلوال اس لخاص لان شافل لوج له الالوجودلامزدو لهملبق رلالهملي ركو لحين ا لم ل
لالها لالشعريل،ذكل
التباي لبنلمالا لينبغيلأل لي و لوبنلروع لوسقمل ا ))،1ه الس يصبحلالقل لمص رال ل ل
توجبلأ لت و لملي لالقراء لفعال لتشاركيال لبنلالشاعرلوالقار  ،ل لل لالقار ليت و لالشعر((في ع لللمر لالوىل
ول ن للالشاعرلي تشفللالاس مرل ل لملي لالت و لا اعىامنطويلعلي ل كلاموضوعلام عللوح لأل م لسوءل
ت املبنلامت و لوالشاعر))،2ذكلوجبلع لالشاعرلأل ليضب لقلق  ،لفالم لأ لي عولالىليءلمالغرل
معقو ((لفليس لللموضوعا لالعام لمتساوي لللشاعرلوللتتوا لالعائ لبيهالموضوعلماللبق رلماله لكثاف ل
شعري ؛ لأي لبق ر لما ليض لالشاعر لع لاتصا لم لسوا ))،3فالعملي لالتواصلي له ا لامعى لمشرك لبن لالشاعرل
والقار ،لحىلحنليق لالشاعرل لمزال لالشعري لا اطئ لفا لالقار لهولم لي تشفل ك ،لفالقالر ليواكبل
الشاعرلان عاليالل لمنعرجا لللخلولم لقم لوروع ،لوادورل له لالش ياءلع لالشاعرلن س لحنليوف ل لنقلل
ان عاهلم ل ات لاىل ا لأخر ل لفالشاعر لي ر ((لوجودلالقار ،لحيط لالس اج لوالبساط لولليغر لالللشي الل
لقطالفق ل،جردلامرالتلتق لالصورلامعين لدو لالشخصي لب هملورون لوروع ))4لك كلفال لمسألةلالغمو ل
ترب لالقار لوجعهليرددلع لالقصي لح رلوهيب لحىليادلأل لي ق لالعاق لبين لولبنلالقصي  ،لوأ لالقار ل
حنليعر لمثلله لالقصائ لالغامض للليب غيلالقراء لفق لالماليب غيل((لشي ال لذات ل لولن س لشيل ال لج ي ال لي لتلش ل
لطيلوجودلا لقيق  ،لولحقيق لالشاعرلحنلي بلبغمو لليسليعيلأن لعاجزلع لابرا لا قيق  ،لالالمالهول
يغل هاله لاللطرلالش اف لاليلجبلع لالقار لف لالس ت ناهها ،لوهنالفق لتتا لهلال رص للاجا لبن س لبألن ل
لالسلتائرلعها ،له لاللحظ لم لالجا لالن سليعيشهالالقار لم ل
قادرلع لاسلتيعا لا قائ لامقصود لوالماط د
روع لان عا لفالي ريلأي لقم ليعطهالبع ل ك لللقطع لالشعري  ،لولأيلقم ليعطها لللشاعرلصاحبلالقطع ل
الشعري  ،له المالي فع لاىلأ ليعي لقراءهالمر لأخر لالث لورابع  ،للللهدلالقص لميةلفق لوللللهدلالحقيق ل
معروض لاماللن لخا لم له لالقصي لمليا لصعب ل لمس توا لن س ي لحت لاس تطاعلأ لخر لذات لألش ياءل
ج ي ))،5و كلأ لالغمو لحيللالقار لاىل اوةلفهملالقصي لولهولماليودلدي لقل لالبح لواس ت شافل
،ف يلشعرل(يوسفلا ا )لم ال للغ الالغم لو لهولماليص لالقار لاذيلاعتادلأ ليقرأ لالشعرلحثال لع لصور ل
1لجةل(شعر)ل:لالع دلد4لالس ن ل0لخريفلى040ل ل ل41ل .ل
2للجةل(شعرل)لالع دل1لالس ن ل0لربي لي040ل ل ل000ل .ل
3لجةل(شعرل)الع دل4لالس ن ل0ل،خريفلى040ل ،ل ل41ل .ل
ل 4لجةل(شعر)لالع دلىىليل،لالس ن ل0لصيفلخريفلي040ل .ل ل1يل .ل
5لجةل(شعر)ل:ل ل ،ل،ل ل1يل .ل
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شعري لميةلاللللأ لالقار لكعادت للل ستسملله الالغمو لوالتباسلبللس يحاو لفهمهالو للادرا لمعانهالبقراءات ل
لالسوداء) :ل
املتع د ىا تل ،لومثا ليقو ل(ا ا )ل لقصي ت ل(ادلار دل
لآ لبعظا ل
داريلالسوداءلم ل
عاقهالنورلا هار ل
م ليوارهالالراا ل
علهالتبع ليومال ل
ت ف لالصخر لعلها ل
أ آ لان لائناللملللج ن لالظا .1ل ل
لللللللللال له الالنوعللم لالشعرلمو دلج لاىلقار لخا لم قفلولهلاطاعلواس لالرمو لوامعايلاجس ل ل
ولأ لت و ل
أساطرلالل لالسابق ل ،لذكلفا لت وقهاليره لالقار لالبح ل لأعا لالتارخلشللج يلوممز ،ل ل
شعرل(اليو )لع لسبيللا مثيلليعم لالىلح لكبرلع ل((م لمشارك لالقار لهل لامعتق ا لاليلجس هال كل
الشعر،لا لاليو لكالللخ لع لأح لشاعرلدييلولق لألب لاماحظ لالتالي لخصو لت لو لالشعرلقا ل"ألاللل
اس تطي لمليال لأ لأفصللت ويلالشعريلع لمعتق ايلالشخصي لفصال لليال ،لل لاليو لللين رلالماني لحصو ل
ذ لمعين لم لجراءلت و لالشعرلكشعر لحنللل شار لالقار لالشاعرل لمعتق ات ،لوا قيق ليلأن لي هبلاىل
ح لالقو لبألننالنشعرلال لخا لقراء لالشعرلمس توينل تل نلهنا لمس تو لال لاليلنس م هالم لامعتق ا ل
وهنا لال لاليلنس م ها لم لالشعرلاذي لجس له لامعتق ا ))،2فالشعرلا ي ليتطلبلال رلم لالقار ل
لل لامهملللأ لن هم لبللأ لنعيش لولأ لير للن س لللعب لالصورلألولادوائر،لوه المالجعلنالنت لو لشعراءلالرمزي ل
والرالي  ،لا لالقار لغرلالعارفله لالسسلهو ل لعلي لأ ليقب لأولي همل((جرب لمالرمي لالقام لع لالكم ل
ب لللم لأل لينسجملم لجرب ل سوس لحي لالشعورليغامرللويضي لولليعودلير لشي اللم لامظاهرلا ار ،لأخ ل
اللأل لي و لبنلالشعراءلا هورلسوءلت املألولصعوب ل لال هملبللعرل لامزا ))،3فال لالشعرلي ر لمهورالل
لمس تو لشاعريت ،لوهولماليؤك ل(أدونيس)لا ليقو ((لأل لي و لا هورلاذيليطالبلالشعرلألولال ل ال قاف ل
شعري لأو لفني لليليصبحلت وق لملي لاب اعي لتواكبلتطلعات لللملي لاس هاكي ))،4وه لال رضي ليلصبحلاللند ل
الشعريلليسلجردلايصا ((ليسللاتب له فلمس ب ليري لأ لح لكتأ رل لالقار ،ل لمروعلدليلم حر ل
1ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامةل،دارلالعود ل،برو ،لطل0لس ن ل4ى04ل ،ل ل044ل .ل
2لجةل(شعر):للالع دل4لالس ن ل0ل،لش تاءل0404ل ل ل40ل .ل
3لجةل(شعرل):للالع دل00لالس ن ل0لخريفل0404ل ،ل لى00ل .ل
4لأدونيس:للفاح ل هاا لالقر ،ل لي04ل .ل
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للأ ليعلم لأولأ لينقللالي لتأل رال لف رال للأولس ياس يال ،لوالن لالب اعيلا لليسلتلبي لأي لجواال لوامالهولالع سل
دعو لأولسؤا  ،لوقراءت ليلحوارلمع ل،ذكلأل لت و لاب اعي ليلأليضال))،1لوه الل له دل لطبيع لالقصي ل
العربي لفهييلملتع ل((جوااللبللسؤا لم لالسؤا لأولسؤا ليتجاو لالسؤا ،لليسلامهملا ل لقراءهالأ لنبح ل
ع لجوا لبللأل لح دلدلمناط لالغام لوغرلاليقييلم لأجللأ لنتق لطر لالس ئةلا ي ل،وم لهنالجبلأل ل
ن بلالشعرلونقرأ للفالنستب لمقوةلال هملمقوةلالتأويل()...ذكلفامهملعن مالليسلأ لنس توعب لبللأ لنواكب ،ل
وه المليع لجائزاللأ لنقرأللالقصي لخيطاللولسطراللوامالجبلأ لنقرأهالكننالنقرأللفضاء))،2ويضيفل(أدونيس)لع ل
شعري لالقراء لالها((ل لتق لشعري لالقراء لعامال لواحال لو ليقينينال،لاهالع لالع سلت ف لبنالاىلأبع ل لأف لالن ل
الشعريلاهالشللم لألشا لامعرف  ،لفاليلاللتدغرلوا ركي لوالتباس ،لويلب كلمعرف لم وح لشأ لالن ل
ات لوشأ لالنسا لوالعام،لا لشعري لالقراء ليلحويللال اب لاىلما لاكتشافلوألد لوا لاكتشاف))،3ه اليعيل
أل لشعري لالقراء لت ر لامراجع لللقم لالشعري لوللم هوما  ،لوم لم لفال لاللند لحسبل(رول لار )ليقر ل
والقار ليترف،4ولأ لامعى لاذيلتعطي لالقراء للللند لالشعريلليسل لا هاي لسو ((أل هار ل دلللرمو لاليلتصن ل
العمل))5ل .ل
لللللللللللالشعري له الامعيلليس لقصي لكتب لوالمالع لالع سلقصي لت بلالى لمال لهاي ،6ا لجالي ل
الشعري لا يث لت لفالي لفهالم لالغمو ،لوفالتويلب لم لتساؤل لوفالتشر لم لالرغب ل لالتألويلل
لنقللبتعبرلأآخر ،لولا دل لللن لالشعريلمس توين :لالو لهولاللند لاماني لامعا ل م ؛ للأيلكبؤر لتولي لاددللل ل
والثاي :لهولالن لمجموع لم لمعايلاليلكونهالالقراءا لا تل  ،لالقار لهول له الامسلتو لري ل لمعىل
اللند ؛ لأيلبناءلالن ،7ه الامعىلم لالقرارلبوجودلألكرلم لطريق للقراء لالن لالشعريلو لالتأويا لليس ل
متساوي ،لاللند لالشعريله الامعىلليس لجردلايصا لوامالهولمروعلاللند لهنالدعو لوسؤا ل،وم لم ل لفا ل
قراءت ليلحوارلمع ،لولال اب لالشعري لا لخل لقارهالفالخل لألفقها،8اهالالشعري لالرؤيوي لالغني لب للهالت حل
أما لالقار لجال لللهائي لم لالتأويا  ،لاهالمعى لمالليس لفلرج للل ساء ،لولال لت و لالقصي ل لحسبل
(الغ اي)((خو لجعلل لالقصي لغيور لكش لاللن دساءلغر لوحصان ،لفهييلللتلسملقي هالاللم لص ل لحب للهال
وأخل ل ل كلوأآاهالم لأملأبواب ،لوهولبأ لاللغ لأولاليقاعلأولالصور لم رد لألولمركب لعن ئ لس يج لالقصي ل
ل 1لأدونيس:ل ل،ل ل،ل ل11ل .ل
2لأدونيس:لالثاب لوامتحو ى 0ل(ص م لا ا )دارلالعود لبرو ،لد(ط،ل )ل ،ل004ل .ل
3لأدونيس:لا لالب اا ،لدارلالآدا ،لبرو ،لطل0ل4،ي04ل ،ل لى0ل .ل
4لينظر:لرول لار :للنق لوحقيق ،ل ل4يل .ل
 5رول لار :ل ل ،ل ل.014
6لينظرل:أدونيس،لس ياس لالشعر،ل ل000ل .ل
7لينظر:لأدونيس،لس ياس لالشعر،ل ل04ل .ل
8لينظرل:أدونيس،ل ل،ل ل ،ل11ل .ل
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ال صللالثاي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامروعلالشعريلوقضاالالتجريب
تت حلأمام لاسط لي هاللهلبعقلللملج لمبتغا لبع لطر له لالبوا لأولأخ هالاخا لومعرف ،لفعن ئ لتقو ل
هلأ لالقصي لق لألخ ق ل لتبلي لمس تو لا ود  ،لا لأل لالقصي ليلكاليقو ل(ريتشارد)،جرب لللقار لم لنوعل
جي ل،وه ال شمللالشدلعرلبعام ل لالق ملوا ي ))،1ف الأل لالقار ل شار لالشاعرل لالب اعل شارك لأليضالل ل
التلقيلوالت و لالشعري.لل ل
ل
ل
ل
لللللللل ل
للللللللل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
لل

1لم لعب لهلالغ اي:لكيفلنت و لقصي لح يث 014 ،ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)

ال صللالثال للجلليا لا ا لالشعري ل لجةل(شعر) ل
أول:لاما لال ري لللح ا ل:ل ل
10ىلأبعادلنظري لا ا :
لللللللللللل سلتوجبلالتحليللامهجيل لالب اي لالقيا لببع لاللتدح ي ا لاليلتعمللع لضب لبع لام اهملامس ت م ل ل
جا لالبح لخاص لوأ له لاللتدح ي ا لس تعمللع لح ي لاشال لالتحليللامهجي ،ل كلأ لام اهمللتوج لالتحليللوح دل
ىلالسرل لاجا لا د،لولا لام اهمل
م لالت ر،لفللم هو لهولح ل ات ل سرل لاجا لمعنلم لالت رلأولهولمالي فعنالا دل
ه الامعىليلاموق لاذيلينطل لب لوم لخاهليت و لالبح لوتت و لب ضهلالس ئة،له الحتللام اهملمركزاللهامالل لجا ل
ادراسا لالدبي لماللهالم لدورل لضب ىح ي لالتعاما لوبناءلامقول  .ل
لللللللليعترلمصطلحل(ا ا )Modernismeلم لامصطلحا لالكرلقلقال لولارتباال ل لالثقاف لالعربي لا يث  ،لوم لمظاهرل
ه ا لارتبا لتع دلقراءات لواخ افات  ،ل كلع لاعتبارلأ لللح ي ليع سل لجوهر لنظر لخاص لتعرلب ورهالع لنس ل
فلس يلواي يولو لخا لهلس ياقات لكالهلمثيليات لحو لطبيع ل(ا ا )لومعناها .ل
الصلل لمصطلحل(ا ا )لأن لاس تعا لغري ،1لحنلأهالتأخ ل لامعجمي لالعربي  2لمعا لمتشاب لولم اخة لتنب لع ل
مص رلأصيلهول( 3)modérait modernisme)،(Modernل

ف يلاللغتنلاجلزي لوال رنس ي لانتر لل ظتا لهال()modernismeلو()modernitéواخ ل لالرم لالعربي لبنلا ا ل
والعري لوامعار لم هو ل لامعاملفيادلت و لال لرو لضيق ل لالرم ،لف يلامعجملج لترم للم ل()modernismeبتعبرل
واس تعا لعري ،لالعراني ل modernismeللأها لحلرك لال ر لالا وليي للتأويل لتعالم لال نيس ل لضوء لام اهم لالعلمي ل
1سايله يل:أف لا ا لوح ا لا م ،لدارلالشؤو لالثقافي لالعام ،لبغ ادل(العرا )طيي04ل  .000 ،ل
2ل لكتا لالعن:لج للم ل(ح ا )لمعايلي(:صارلفا لأح و )لأيلأكروالم لالحادي لفي ،لو(ح )ليقا ل لالس ل،و(ا )لم لأحادي ل
ادهرلش ب لالنا ة،لشا لح ل،وشاب لح ،لا ي لم لالش ياء،لورجلل(ح )لا ي لن س ،لوا ي ،لوالح و ،لوا ل،الب اء،لكرل
ا ي (،كتا لالعن،لحقي له يل زويلوابراهملالسامراي،لدارلالرش ي ل(العرا )ط0ي04ل ،ل لى0ل) .ل
و لكتا ل(أساسلالباغ لللز ري):لأح لاليءلولاس تح ،لقا لالطرما  ،ل
ضغائ ل س تح ث ل لللموقفلللللللللللرهيناللومالحس لف لالرهائ ل
واس تح لالمرلقري لقنا ،لواس تح والج ي ال،لواس تح لمعىلأبع لوأىل يءلج ي (أساسلالباغ )دارلال بلامري ،القاهر ،ط0400ل ل ،ل
ي00ل.ىلو ل(ه يبلاللغ ل)للل هري،لرجللح لولح :لا الحس لا ي ،لويقا لأح لالرجللس ي لوحا لا الأجاهل(ه يبلاللغ )لمطاب لجلل
العر ،لالقاهر ل،اج ل ،4ل410ل ل .411ل
3لسعي لب ل رق :لا ا ل لالشعرلالعري،لأدونيسلمو جال،لأحا لالرم ،لوالنرلللتو ي ،لبرو لط0ل0114،ل  ،ي0ل .ل
Modernismeلا اي:ل لا قيق ليلاجا لامللوم هبلتبلورل لارخل د،لوماليؤك ل كللوجودلالاحق ،له المالعرف لب ل لاموسوع لال بر ل
(لروس)،حي لتعرفلامودرنز ،لمجموع لالعقائ لوالعق لاجاعيلوسلط لال نيس ،ل علهملياشو لم لمالنؤم لب ل،ان لروريل لحياتنا(.اموسوع ل
ال بر )للروسل،م ب للروس،ارس4،ى04ل1 ،يل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
وال لس ي لالسائ ل لالقر لالتاس لعر 1ل" للا لا ا لالغربي للهالج ورهالالسوس يول لوجي لوالتارخي لوال ني  ،لويلمردلض ل
دكتاتوري لوسلط لال نيس لوض لامارس لالشعري لامتحجر  ،لو لق لجاء لنتيج لالوض لالرأسايلالقامل لأوروا،لا ا لتعيل
((عود لالربي لأولالطبيع لحةلج ي ،لالعود للس تئنافلالزم لا ي ل))2وق لاخ ل لمصطلحلا ا ل لالع ي لم لال اا ل
النق ي لمصطلحلا ااني ل،لفا ليوصفلالشعرل(ا اي)لالشعرلا ي  ،لبيالي و لم لاددلق لاس ت ا لص للهالعاق ل
(امودرنز )،لويلmodernisteأوmodernisatriceلجنباللالتباس(،3فامودرنز )ل لدائرت لال بر لاليلحتويلا را لف ريل
والعقائ يلالتحرريلختلفلع لمصطلحل(ا ا ) ل لا لأ لا ا ل((متكلدلةل ود لع لما لهولجوهريلوشاملل لنزع ل
ا ا لدو لتقي لاشراطا لم هبي لأولظا لقمي لوم هومي ل،ومهالتكلا اص لبتح ي لموقفلانطولو لمعنلا اء لا يا ل
والنسا ،لأما لمصطلحلامودرنز ل لفهولع لالرملم لألن لينمي لاى لا رلاللغوي لن س لللمصطلحلالو لغر لألن لق لم هبلبع ل
اضاف ()ISMلالي لفأصبحلي لع لحرك لمعين لداخللالد لالغريللمروط لبوض لارخيلمعنل)) .4ل
لللللللللللللل(امودرنز ) لحرك لا للها لدور لفعا ل لحرير لالنسا لوف ر لم لسلط لال نيس  ،لفهيي لدعو للان عا لض ل
اللتدعسفلال ري لوالطغيا لالعقيلامتحجر ،لويلمالسامل لبرو لموج لا ا لاليلستس تح لال رلالبري للتب أ لمرحةل
ج ي لترملطبيع لالعاق لا ي لبنلالنسا لوطبيعت لالنساني لل"لجاء لا ا ل لاجم لالوروي للنتيج (( لللتحو لم ل
القطاعللاىلالبورجوا ي ،لفالرأسالي لواشراكي ،لوم لالتق لالصناعيلاىلالتق لالتقي،لوق لاخ لفل لب اا لمرحةلا ا ل
مهملم ليعي هالاى لب اي لاللتدحول لالهام لاليلشه هال(الراكسيس) لاجاعيل لالقر لا ايلم لظهورلامرالي لوان لعل
لالروس ي ل-0410ى040وهملن لالتقني ل لالس يا لالرامي ،لومهملم ليعي لب ااهالاى لهاي لا ر ل
ا ربنلالعامينلوقيا لالثور دل
اعل(السراطيقا)لونظري لالعا ،لفقلب لالصناع لرأساللع لعقبل)) .5ل
العاملي لالثاني لوب اي لاخر دل
لللللللللللللوه ال سببلالتب يللالري لم لعرلا ا  ،لفق لقلب لالتقني لا قائ لامورو لوالب هليا لوامعلوما لالسابق ل
فالعاملامصن  ،لفبع لأ لدخل لالضاء لال هراءلب لل لم لالضاء لالغا ل لالقرو لاماضي لوب أ لحرك لالتسل لع لالطبيع ل
يقر ل لامسافا لالبعلي لج ال لبوسائلل
ختلفلع لعاملأمسلالصناعيل لفأخ لالنسا ل س تخر لم ال لاللباسلوالطعا لم لالن لو دل
التصا لا تل ،لوب كلي و لنظا لا ا لهولنظا لامم لللنظا لالواق ل،وس ت عيلتغرلأنظم لا يا لتغرل لأنظم لالد ل،ل
ذكلفق لا لم هو لامركزيل لا ا لالغربي لهولم هو لالتق لاذيلمثلل دلالركز لالساس ي لللمنظوم لامعرفي ل(امادي )لالغربي ل
ا يث ،لوهولالجاب لاليليلق ملهالع لالس ئةلا هائي لاليليواههالالنسا ،6لوم لم لفا لالتح ي ىلالتق لملي لحملي لتملرمل
اراد لالفرادلوخارها،لوللم للح لايقافها،لوهولأيضاللملي لخطي ل ا لاجا لواح لتملحسبلقانو لطبيعيلواح ليظهرل ل
1لمنرلالبعلبيل:قاموسلامورد،لدارلالعملللماين،لبرو ل،ط0110ل 1 ،ي0ل .ل
2لسعي لب ل رق :لا ا ل لالشعرلالعري،ل ل0ل .ل
3لينظر:لفاضللامر:لم ارا لنق ي ل لاشالي لالنق لوا ا لوالب اعىدارلالشؤو لالثقافي لالعام ،لطل0ل،ىي04ل ،ل1ى0ل0،ى0ل.ل ل
4لفاضللامر:لمرج لن س ،ل ل0ى0ل .ل
5لخليللاموى:لا ا ل لحرك لالشعرلالعريلامعار،لمطبع لا هوري ل،دمش ،لطل0،0440ل ،ل 4ل
6لعب لالوها لامسري:لدراسا لمعرفي ل لا ا لالغربي ،لم ب لالرو لادولي ،ط0ل0110،ل  ،لى0ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
للما لو ما  ،لو لمي لاجمعا لومي لاجال لحسبلم تالي لواح لتقريبال ،لوي ر لم هو لالتق لالعريلوجودلارخل
انسايلواح لللانساني لمشرك لتتب ل لتش يا لحضاري لوارخي ل تل لوم نوع ل .ل
لللللللا لارخل(ا ا )لليسلنسقالللظواهرلما ةلأولقوالبلمطلي لم لننالم لح ي لماهيت ،لولاس نا لطبيعت لعرلالتتب لمسارل
مو ،لومردل ل كلم أ للم لتع ديت لكتجليا لأولق زا ل لأم ن لم غاير ل لأولأ من لم اخة ،لوم لم لللم نلنالا ي لع ل
ا ا لبوص هالح ا لواح ،لا ليلبطبيعها((لتأىلالتضاي ل،لوامالنتح لع لح اا ل تل لتراف لمعاللوتتقاط لوتتس لدائر ل
انتشارهالأحياال،لوتضي ل لأحاين،لكالتت او لدرج لتأ رهالحسبلأماطهالوظروفلهالالتارخي لوس ياقهالالثقا ))،1وهناليتوجبل
ر ) .Modernitéل
الت ري لبنلا ا لمه لوبنلمصطلحا لتربطهالصةلقراب لهالول هالغربي لعهال لامضمو ،لم لل(امعا ل
لللللللف يلالقرو لالوسط لو لال ر لالي(( لا لال رلوال ليق ما لن س هالفهالاعتبارهالبعثال لللنتاجا لالعريق لا لجريل
اس ت ا لمصطلحلاموس يق لا يث ل لمقابللمصطلحلاموس يق لالبائ ل،لل لاموس يق لان لتشللم لقبللمي اال لم حرالل
وفاعلي لطليع لوقطاعلابتارلخا ،لومن لال ر لب أ لتواصللالظهورلتقنيا لوأحا ل د لشك لمال ش ب ل(ح ا )ع واني ،ل
ولق لبلغ لاشالي له الامعىلأوها ل لهاي لالقر لالثام لعرلم لالراعلالشهرلبنلالق ا لوا ن)) ،2لوم لم لم ننال
القو لا لا ا لق لتبن لمركزي لاذا ،لوانطلق لم لالعقللومعاير للظهارلا قيق ،لوبن لمنظ لومهالال ري لع لالوعيلوح ل
ول هالأعط للن سهالا ري ل لصياغ لخطا لم ع دلورؤي لمتشظلي ل لقراء لالش ياءلوالنصو ،لوالتايلان لا قيق لم جزئ ل
وغرلم ج ر لاىللوعيلالش ياءلوالنصو للهال دلقرب لالعقللاىللمنظوم لوعيللأآيلوم ج دلك لالقطيع لم لامايلبللأشاهل
امنجز لالي لتعمل لعلي لح ل
رال ل ،لوم لظهور لجم لاللتدقني لوهو(( لجم لالشار لوالرمو لوال ل اب لالش ري ل
()CRYPTOGRAPHIEبعي ال لع لالع وي لوا ري لالامة ،ل لفا ل(تقني لا يا )لوذكلاتسم لالقصي لالخزا لوا س ي ل
والشهو لولالصنع لوالثقافي لوالتقني لوالقراء ،لفابتع لع لا طاب لوالرثر لوالع ري لوامثا لوالع وي لوالطب لوالنشاد)) .3ل
لللللللوا الوصل ل(تقني لالقصي )لاىلمالوصل لالي لفأ ل كللليعيلالتن رلللحرا لوا هودلوام ارسلاليل دله للها،لولل
س الام رس لالرومانس ي لاليلقوض لأرا لالق م،لو رع لب ورلالثور ل لكثرلم لجوانبلا يا لوالد ،للق ((ب أ لبوادرل
ا ا لم لهاي لالرومانس ي لوب اا لام رس لالرمزي ل لالشعرلال رن لحوايل11ي0م ل(بودلر)لاذيليع لأو لم لاس ت ل
مصطلحلا ا ل لنص ل(رسا لا يا لا يث )،Le peintre de lave modernitéوتمزلا ا لعن لارتباطهالاللب يل
وال  ،لويل ور لع لنظري لا اا لالرسطي لفا لتقلي لللطبيعي،لوال لعن لحيةلتصنع لوبق رلمالتب ع لع لالطبيعيلتصلل
اىلال ،لوهولم لاماكيا لاذيليصن لم لامرأ لمثالللهولم لاللعبلا ال لللجا ل))،4ا لا ا لليس لم هوماللسوس يولوجياللأول
م هومال لس ياس يال لأو لم هومال لارخيال لحر لامعى ،لواما لي لصيغ لمز لللحضار لتعار لصيغ لالتلقللي ؛ لأي لأها لتعار لمي ل
1لجا ل ي ،لوولي لقصا :لخطا لا ا ل لالد ،لالصو لوامرجعيا ،لدارلال رل،دمش ،ط0ل0110،ل ،ل ل،40ل41ل .ل
2لمودلأم لالعشريل:لاجاها لال ني لوالدبي لا يث ،لمرلي لللنرلوامعلوما ل،القاهر ،ط0110ل010 ،ل .ل
3لخليللاموى:لا ا ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل4ل .ل
4لخليللاموى:لامرج لن س ،ل ل 4ل
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الثقافا  ،لت ر لا ا لن سهالوكهالوح لم جانس لمتسع لعاميال لانطاقال لم لالغر  ،لوم ل ك لتظللا ا لموضوعال لغامضالل
يتضم ل لدللت لاجالل لالشار لاى لتطورلارخيلبأمه ،لواىلتلب د ل لاذهني ((،وهالت لاخ افا لحو لح ي لفر ل
ا ا ،للفا لامت لعلي لهولأ ل(بودلر)لو(مالرمي )ول(رامبو)لمثلوالا ا لالشعري لورموالمعامهالب ق لم ناهي لللجيا لاليل
أت لبع مل)) .1ل
لللللللللللللفا لامنجزلالبار لاذيلسع لالي لالروادلالغربيو لللح ا لهولقط لللوش يج لتربطهملالرا لواماي ،لوان ل
ا ا ل((تضادل مايلمطل لم لالآني  ،ل(لفبودلر)لهولأو لم لق لصياغ لنظري لللح ا لمتسم لالتعاطفلوامراهن لع لمال
ت ح لم لأفا لللتج ي ل)) 2لوهولج ي لسع لاى لاعتبارلاللغ لأوللبوص هالمشرال ل قافيال لجمع لم لالآخر،لالآخر لاذيلسع ل
ا ا ل شللعا لاىلحرير لوع لعز لخيارت لذكلان لدعو ل(بودلر)ل صص ل لشكهالا هايلاىلت جرلاللغ لوع لرب ل
امعايلب لل لم رر لومورو لب لتركهالحر لتبيلعاقا لتركيبي لودللي ل،لوللخض لمعياري لالرا  .ل
للللللللللل((ال لأ لاللتدجانسلاذيليتب ل لا ا لليسلال لظاهرال ل لل لارخيهالت شفلتناقضها ل لونس بيها ،لوتغرلم اهملهال
واخ افلوها لالنظرلحولها ،له المالم لأ ليتضح لم لامقا نر لبنلموق نلم عارضنللشاعرلح ي لهول(شار لبودلر)ل
وفيلسوفل وريلهول(ار لماركس)،ع لحولمالأبر ل كل(هريللوفي ر)((،متسم لاللتدعاطفلوامراهن لع لمالت ح لم لأآفا ل
للتج ي  ،ل لفا ل(ماركس) لمن لس ن ل40ي 0لمنطلقال لم لمنظور لس يا ليرج لالي لامعارف لالخر  ،لانتق لمصطلح لح ي ل
السلياس ي ل لس يا ل ميلواح ل
()Moderneلواس تعمهللاشار لاىلصعودلالبورجوا ي لوقيا لالرأسالي لمظاهرهالاق صادي لو د
وم قار ،لج له ي لاموق نلالاش نلع لتصوري لنظرينلم عارضنلاللأهدلاللل ما للتجلي لم هو لا ا ل لمسرهالامعق ل
لالطاب لالتجري ي لل وةلا يث  ،لوالثنائي لالي لتود لع ل كل لحيا لاجم ل
وامت اخةلا لقا  ،للق لرب ل(ماركس) لنق دل
( )...لحنليموض ل(بودلر)ل لجر لا ا لليتلق لعنارهالاصطناعي لوامؤق ،لولربطهالماليعتق لأن لي و لالب يلوادامل
وا يل)) .3ل
للللللللله الب أ لتظهرلا ا لالدبي لالب اعي لم لخا (( لمالجاءلب ل"بودلر" لو ل"مالرمي " لتبلورلم هومال لخاصال لللح ا ل
بوص هالمغامر لبالح ودل لح ي لاللغ لوحريرلا ية،لف ج ي لاللغ ليب ألبتسمي لالش ياءلوماحق لالهار لوامن ل لوامتناسلل
م لصلبلا يا لالعري لامغر للل ضاء لوالجا  ،لوالمبت ر لللشا لالهن س ي لوامعاري لوامالئ لللحيا لاليومي لالت اصيللامادي ل
اليلطامالداعب لا يا ))4وه المالجعلل(لوفي ر) للليعترلالن لالبودلري(( لرسا لا يا لا ا ل Le Peintre de lavie
 modernitéل)لمثللق ز لهام ل لالتارخ))،5كاليعتر ل(م لبراد )للالتجرب لالبودلري لمس تواهالا لتل لاجاعي لوالشعري ل
وال ري لتق (( لنقط لارتا ل لفهم لا ا لبوهها لامتاملن :لمنجزاها لالعري لال ر لا وة لللطبيع لوالنسا لوالعائ ل
1لسعي لب ل رق :لا ا ل لالشعرلالعري،ل ل00ل .ل
2لم لبراد :لاعتبارا لنظري للتح ي لم هو لا ا ،لجةل(فصو )اج ل4الع دل0ل4،ي04ل 00 ،ل .ل
3لم لبراد ل:لمرج لن س ،ل ل00ل.ل ل
4لم لبراد :لمرج لن س ل ،ى0ل .ل
5لهريللوفي ر:لمالا ا ،لترم لاظملهاد،لدارلاب لرش لللطباع لوالنر،لبرو ل،لبنا ،لطل0ل0،ي04ل ،ل لى0ل .ل
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ومغام لراها لالشعري لاس تطيقي لالي لجعل لم لكمياء لالكم لوس ية للكتشاف لأغوار لاذا لوحمها ،لوتشليي لاللغ لامنه ل
للموضوعا )) .1ل
لللللللق لعرفل(بودلر)لا ا لبقوهل(( لمالأعلني لا ا لهولالعابرلوالهار  ،لونصفلال لاذيلي و لنص لالآخر لالب يل
والثاب ))،2مثلله لاددلعو لس بللالبح لع لف لخال لاملنظورلوام هو لالعريلا ي ،لالن لخل ل ريلامايليتضم ل ل
أ آ لواح لاموضوعلو لاذا لاليء لال اعل لالعاملا ار لع لال لوال نا ل ات ،لوتكلولد لا ا ل،للق لجل لال ر لا ا ي ل
من مغ لومشوب لاللتباسلوا اس ((اىلاللتدضخملاذاي،لغرلأ لدمغ لسوداءلان لتطب ل كلالتأل ،لا لملي لالشاعرليلح ل
فق لمو لا ا لويب ي ،لبللألن لا ليبرلغياال لأيضال،لليسلغيا لأولمو لاله لبللكو لا ا لتغلفلوتقن لغيا لوفشلل
الراكسيسللامعىلامارك لللكم لان لالرجوا ي لق لأم ل ور لي4ي 0لأي لال لراكسيسلالثوري،لالراكسيسلالكي ،لو ل
الوق لن س لفهييلت شفلع له الالنق ،لفا ا ل لاجم لالرجوا يلل لت و لسو لظللالثور لامم ن لول لامضاع )) .3ل
نقيا لللوعي لالنساي ،لا ليعترلأ لحقب لالغليا لا ا لا ا ل
للللللله اليتبىل(لوفي ر)لدورلالبعاد لالثقافي لويعترهالجوهرال ل ل
((ب أ لحولعا ل 0410ل ل(بولير)،ل(سون ارس)،و(ماكسلجاكو )،ل(برا لبياسو)،الت عيب لالتحليلي ...،لاخل))،ال لأ لجرب ل
ري ل
(بودلر)ل لم واهالا تل لاجاعي لوالشعري لوال ري ليق لنقط لارتا ل لفهملا ا لبوههالامتاملنلمنجزاهالالع ل
ال ر لا وة لللطبيع لوالنسا لوالعائ ل لومغامراهالالشعري لاس تطيقي لاليلجعل لم لكمياءلالكم لوس يةللكتشافلألغوارل
اذا لوجمهاللوتشيي لالعاقا لاللند س ي لم لالعاقا لاللغوي لم واضعا لوحواجزلادافع لالش ياءلاىلحالهالالقصو  .ل
للللللللللوم لم لا لللح ا ل(البودلري )مظلهرا ل:ل((وج لسلي:لوهولمالع سلعاملام ين لال بر ل لالتق لالقاملع لالتقني ل
امعم لع لالب ارلوال هراء ،لووج لفات  :ل س تصلحللا لهولائسلم هور للييلواصطناعيليصبحلفاتنالوعنرلاار لم ل
للشعرلأ لحتوي لويعرلعن  ،لوم لم لحمسل(بودلر) للعز لالطبيع لوتأسيسلمل لاصطناعيلامطلق ل))،4و كلأ لام اهمل
اليلكوهال(بودلر) لع لا ا ل لمال ل كل اوةلبلور لاس تطيقالالبشاع لاليائس ،لملتس تطي لأ لتسع لع لاجاد لا ل
لل ا لوس لحملالعري لا ا لامود لللقل لوالوسواسلفظللمو عاللبنل نائي لاخطافلوالسقوط،لتكليلا ا ل ل
اخ اطهالوحرهالكالتب ولعن ل(بودلر)ل((أ لي و لمع ال لحىلالعصا للح ياج لاى لالفا لم لالواق ،لل ن لي و لأيضالل
عاجزال لع لخل لم عا لوعاجز لع لاعتقادل لتعا لهلدلة،لا ليلح ا لفهييلح ا لتقودلالشاعرلاى لدينامي ي لم ل
التوترا لامس تعصلي لوالىلت و لالغام ل لح ل ات ل)) .5ل

1لم لبراد :ل ،ل ل ،ل00ل .ل
2م لبراد :ل ،ل ،ل 00ل .ل
3لهريللوفي ر:لمالا ا ،ل لي،0ى0ل .ل
4لم لبراد :لاعتبارا لنظري للتح ي لم هو لا ا  .00،00 ،ل
5لم لبراد 00 ، ، ،ل .ل
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للللللوختلفلا ا لم لما للآخر لحسبلطريق لامارس لاللتدح يثي  ،لو((أ لاعتبار لا ا ل لا يا لوالد لأمرلمروعل
لاليلمر لالرومانس ي لو دلالرمزي لوالواقعي لالسورالي لوغرها،ل
دل
وهول ش ب لمان لوسائللالصناع لووسائللادفاعلوام ارسلاللدبي
ول هالستبق لح ا لختلفلع لا ا لالسابق ،لكالان لام ارسلاللدبي ل له الالقر ل تل لع لم ياهال لأورالوكالان ل
الرومانس ي لال رنس ي لم ال ل تل لع لالرومانس ي لاجلزي لأولالماني لأولاس باني لأو لغرها ،لأو لكالان لرومانس ي ل(هيغو)ل
لتلفلع لرومانس ي لللمرتن للأولدموس ي لأولغرهال))،1له ال لفا لمصطلحل(ا ا )ليتسملبطبيع لالتباس ي لوحركت لاللزئبقي لل
الي لجعهلساحال ل لوس للليقبللالتح ي ل لوتأسس  ،له لالشالي ل سببلملي لا ل لبنلم اهمل(ا ) لو(امعار ل
)و(ا ا ل)حي لأنطل لاللندقادلم لتصورلللمزلبنلطبيع لا دا لوال وار لله لامصطلحا ،لمصطلحل(ا ا )لع لالرمل
م لأن ليب ولم جانسال ل لظاهر لم لحي لالسؤا ل:مالا ا ؟،اللأل لمصطلحلا ا لينطويلع لق رلكبرلم لالا ودي ل
ينلالسوس يولو لوالدي لالب اعي،2وه الان صا لحررلالد لم لرسالت لالخاقي ،لوجعلل
والتناق لوالنسبي لع لامس تو دل
الثقاف لج لزءاللم لملي لجريبلمس مر لللوعيلامركب .ل
للللللللللولم لم لتصبحلملي لاللب اعلخاضع لللمعايرلج ي لالشللسوءاللا ل لاللغ لأول لالصور ،لوذك((لنر لالشاعرل
والناق لاجلزيل(ستي لسبن ر)جعللالوجودلاشراطال لهائيالللد لوير لأ لالعز لبيهالخطيئ لذكلفهوليعطيلأولوي ل
للرطلاللنطولو لوالقميلعن لا ميزلبنلمطنلم لالشعرلهال(الشعرلا ي )ل))Poetry Modernلأوللشللأ دلد ل(الشعرل
ا اي)(امودرنزي))،(Modernistesوالشعرلامعار ) ،(Poetry Contemporayلفهولير لأل لامعاري ليعرو لعال
سمي لاللالال ولتري لاليلتنط لويلع لالقانملاللساس ي لم هو لالاتبلامصطلحلامبر،لوماليقر له الام هو لم لالما لالشاعرل
نوعلم لالنبو لجعللمن لمبراللبلعقي لليس لم لصنع ل لأآخرلامطاف)) .3ل
لللللللللوختلف لم هو ل(ا ا )ع لم هو لامعار ل CONTEMPORANEITEل ماال لوماال((،فامعار لمانيال ليلأ ل
يعي لال رن لعر لالنس ب لاىلفرنسالأ ليعي لالمرييلعر لالنس ب لاىلباد ،لوذكلختلفلامعار لم لما لاىلأآخرل
القياسلاىلتق له الاجم لأول ا ،لوختلفلامعار لم ل م لاىل م ،لمالا لمعارالل لامايلتقلي يلاليو ،لفأمالا ا ل-ل
منيال ل– لفهييلعامي لمولي لخ ل منال لواح ال لويلمانيال لختلفلم لحي لادرج ،لفا القس نالح ا تنالاى لا ا لال رنس ي لأول
المري ي لأولاليااني لفنح لملن خللعرلا ا لبع ،لول لا القس ناهالاىلحالنالقبلل ا نلعاماللفنح لنعي لعرلا ا ،ل
وم لهنالت و لا ا لح اا ،لفم لح ا لفرنس ي ل لولأخر لأمري ي ،لوم لح ا لعربي لويلتنضويلمليعهالح لحرك ل
ا ا ل لالعام))4وذكلم ننالالقو ل((أ لا ا لأملم لامعار  ،ل كلأ لامعار لترتب لالعر؛ لأي لالزم لحسبلغرل
ولالص ورلعهال للتغيرلج ي لملي لموجودال لم ل
أها لتقر لم لالوى؛ لأعيلهالمثللالقملالسائ ل لالعرلا ي لأ دل
1لخليللموىل:لا ا ل لحرك لالشعرلالعريلامعار،ل ل00ل .ل
2لطرادلال بي :لكتا لامزل ،لمزةلا ا ،ا زء،0و ار لالشؤو لالثقافي لالعام ،لأآفا لعربي ،لطل0441ل ،ل 00ل
3لفاضللامر:لم ارا لنق ي ل لاشالي لالنق للوا ا لوالب اع ،ىى .0ل
4لخليللاموى:لا ا ل لالشعرلالعريلامعار،ل ل04،00ل .ل
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قبل))،1لو كلالستنادلأ لا ا ل لم هوهالاللغويلتعيلاجادلمالملي لموجوداللم لقبل،لويظلله الح يثاللمالبقيلف يالغرل
لمنأ لع لفعللالعاد ،لالق ل ت ظاللج لدام .ل ل
مألوف؛لأيلمالبقيل ل
لللللللوير لبع لاللندقاد لأ لا ا لمعناهالالعا ل"لتعيلفر ل مني ل لارخلالثقاف لالغربي  ،لويعودلارخهالاى لعرلا هض ل ل
اليطاليالم لالصا لاددلييلأولم لب اي لتطورلالظ لواهرلالعلمي لوالراض ل لالقر لالساب لعرلاىلالثورا لالس ياس ي ل لأواخرل
القر لالثام لعر،2وق لجاء ل(ا ا )للتقر لا يا لمب أ لاذاتي ل،وم هو لا ري لاذيل شللعظم لالزم لا ي  ،لوم لم ل
ناح لتكلالقطيع لم لامايلكشعارلمه لمنظورلا ا لم لخا لمروعها لامعرلعن لم لقبللفاس لالنوار ل لوم لجاءل
بع م ،لوهوليتح دلم لخا لالعمللع لتطويرلمللموضوعيلوأخا لوحقو ل ا لطبيع لموني  ،لوتأسيسال لع لما لس ب ل
م لاعتبارلا ا ل كلاللتدصورلا ي لللحليا ،لأوليلالوعيلا ي لمتغراهالولمس تج اهاللاليل س تجيبلاس تجاب لحضاري ل
للق زلع لالثواب لالق م لوالماط لالتقلي ي ،لفهييلتع لتيارال لجارفال ليطا لللميادي لا يا لل لم لوهالامتواصل ،لوب كلي و ل
ا اصللأهالليس لتقلي ي لأولفلت لبلليلارخلحضاريل(س يا لاجاعي)لوقا ل(لفلس يلواب اعي) .ل
للللللللللوانطاقال لم له الل لجبلأ لن هملا ا ل لالتعامللمعها لع لألها لرو لأكرلماليلشللأهدلالحاةلأكر لماليل
صيغ ،لاهدلالم لأ س لام اهملاتلسا لم لالعرل–لوالرور لوا اج ،لويلحرك لتطورلوتق لمس مري لوعللي لت و لا ا ل
م هوهالالعا  ،لويل كلا م لا ضاريلا ا لاذيليتعار لم لاللندم لالساب لعلي لأ لا ا لتيارلجارف لمت لاى للل
الري لاذيلجعللالتغيرلم لالعرلالطاغي ،لفامعرف لالنساني لتتق لوتتضاعفل رع لهائة .ل
اميادي ل لا يا للنظراللليقاعهال د ل
لللللللو لالخرلم ننالالقو لأ لا ا لموقفلم لا يا لوالوجودلورؤالج ي لللمس تقبللوليلتكلالس ئةلاليلتتبادرل ل
أ هانناليوميال لعن مالن تشفلشي ال لج ي ال ،لو ليلالطريق لو لاموق ي لا ي ل لا يا ،لا لا ا ليل لف رالامتحو لع ل
الثاب لوامتغرلع لالساب ،لمالهولرلوجودال لالوجود؟لللخ لأ لللعطاء؟لمايلقم لتأ رال لا يا ؟لهللح لاجابيو ل ل
تقبلل قاف لالآخرل؟،لولم لم لم ننالالقو لأ ل لالجاب لع له لالس ئةلي لرلح ا تنالالعربي لامتنام لم لا ا لالغربي ل
امس يطر لع لال رلوالعقللالعاميلاجا اهالع لمس تو لمي لاجال لا ياتي لوالنساني  .ل
ل
ل
ل
ل

1لعب لاجي ل راق ل:ا ا ل لالنق لالعريلامعار00 ،ل .ل
2لينظر:لعب لهلامهنا:لا ا لوبع لالعنارلا ل لالقصي لالعربلي لامعار ،لعاملال ر،لم ل04لالع دل،0أكتوبر،نومر،د سمر،يي04ل ،ل 1ل
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10ل لا ا لولحرك لاللتدح ي لالشعريلالعربي  :ل
لللللللللالرتبط لنشأ لا ا لالشعري لالعربي لب عللعواملل(تثاق ي  Acculturationل)م لالغر ل،وم لروطله الال علل
(التلثاق ي) لوه المالأعط لللح ا لالعربي لم هومال لن س لاذيلاكتس ب لمسار لالتارخيلالغري ،لف يل((الثقاف لتقوض لالبنيا ل
ال ري لوال ني لالتلقلي ي ل لمر لالتح ي لامس تجلبلوتشاب لخلي لالثقافا لامس تورد للتتعر لالهوي لا اعي لاى(غسل)ل
قري لعر لوسائل لالثقاف لالتقني لا اهري لوانتاجياها لامرخ لللمو لالثقا لا ا وي لالغريب لع لالبي لوالعقلي ل
والثقافا ))،1ا لالب اع ل له الا ا ليتطلبلمثللاللندمو لالصي ،لذكلألصبح ل لللأمرلومه ل لا يا لحىلمل ل
الشعرلالعريلمالأ دلد لاىلانتقا لنوعيل لال رلالعري،لولش لأ لا ا ل لالشعرلمطلبلفيلوقويلمعال،لاللأ لالعريل ل
ب اي لعرلالتح ي لا لم ح ظاللم له الالواف لاذيلطر لااللظللمس ودالللقرو  .ل
لللللللللللكاليصفل كل(أدونيس)((:انطب لاذه لالعريلمالألمي لاماضوي  ،لوأبر لمالتؤديلالي لاماض لوي ل لاطارلحثنا لهول
رف لاجهو لأولغرلامألوف لبللا وفلمن  ،لو له المالي رلاما لالعريلبأ لالنسا للليق رلأ ليت يفلال لم لالش ياءل
والفارلاليل س تطي لخياهلأ لجارهالويقبللها،لأمالتكلاليليعجزلع لت سرهالفان ليرفضهالوهولحنليواج لف راللأولشعرالللل
ينب لماليعرف لمبار لحاو لأولللأ لي هم لامقا نر لم لترا لاذيليعرف ؛لأيلم لمالي هم لوحنلللي و لم لجا لللمقا نر لفا له ال
الشعرلأولال رليب ولهلغريبال لوخطرال ،لامهملالنس ب لالي لهولالواح لولهولمالي هم لوسمح لهلالتوج ل لالطبيع لوالثقاف ل ل
ا يا لواجم ،لوس ت لالعريلمورو لليلي همللليءلوماليتناق لم له الامورو لللي و لج يراللبأ ليعطيلأي لقم ))2؛ل
أيلأ لالعريللليزا ل لراعلم لن س ل ل ات للليقبللاذا لالخر ،للنل د ل شعرلبوجود لا قيقيلم ل ات لم لترا لالق م،ل
وع لمليا لالتح ي لوج الأ لهناكلافراضا لأساس ي لتعودلا هالف ر لاماني لاللتدح ي لوقبوهلأولرفض  ،لو ليلالتأ را ل
الن س ي لالعام لللتح ي لالبنايلاجاعي .ل
للللللللللويتلخ ل كل لأن ((عن ماليتأثرلالعقللالبريلبأي لملي لاجاعي لفأن ليتشللامالبتأكي له لالعملي لوحقي لهويت ل
بواسطهالمبينال لما هالكاللولان لمل  ،لأولا مردلعلهالومعارضها ،لوه التعمللأآليا لا يا لع لطري لالق ر لالساس ي ل
لاخ يارلبنلمالهولأكرلتأصال ل لا قيق لاجاعي لالظاهر لومالهولم ق لفها)) 3ل،ه ا لان لتب ولعقلي لالعري لعن مال
ص م لألوها لا ا لبأآلياهالالتحويلي لوكي ياها لالتح يثي لوم غراهالالعملي  ،لو لضوءله الل لن ر لأ لراعلالفار لداخلل
اجم لالعريلب ألم لفر لمال سم ل(بعرلا هض )لو له الاس تعاد لللراعلاماضوي((،فادلةل لموقفلالعري لامتناق لمال
نسمي لا ا لفهوليقبللمهالللمالحس لا يا لوطر لامعيش لخاص ،لل ن ليرف لاموقفلالعقيلاذيلأ دلد لاىلنشوءلا ا ،ل

1لم لبراد :لاعتبارا لنظري لللتح ي لم هو لا ا ،ل لى0ل .ل
2لأدونيسل:الثاب لوامتحو ل(،ص م لا ا ) 0ل ،لى00ل .ل
3فليتوسلاقوس:لالد لوج ليا لالتح ي ،لترم لوتق مل،م لحاف لدا ،لجةل(فصو )لاج ل1لالع د0ل،ابريللىمايولىليوني 1،ي04ل ،ل010ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
الن لبتعبرلأآخرليأخ لم لا ا لمنجزاهالالعلمي ،لالتقني لل ن ليرف لالنظر لاليلابت عها لوا ا لا قيقي ل لالب اعللل ل
املنجزا لب اها)) .1ل
لالراعلقامال لحو ل اوةلجس ي لحقيق لا ا  ،لمجالهالالو لا ل لالب اع ،لوهولب ور لمال سهمل ل
لللللللللللذكلا د ل
ح ا لاللتدقنيا لوالعلو  ،لو لق لا لالراعلاذيلنشأ لحو لالشعر ل لامراحللا تل لللحظ لالثقافي لاللتدح يثي ((ار ال لعلينالالل
نرفلانتبا لعن لاىلمالهولم رعلع لاللندقط لأصللالت وي لا اعيللكم لالعروب ل ل مننا ،لوما لناحظ لهولللسف لع ل
استيعا لرمزي لالد ل ل ظتنالالثقافي لورمزي لالشعر لللالنس ب للنالالقريبنلم لف ن لالشعر ،لبل لاذي ليعملو لع لاعاد ل
التسمي لفالمليعملو لع لاعاد لامياد لىلالبع  ،لكال لا طاا لاليلاتبع لأثرلالثقاف لالوروبي ل لرص لالوقائ لوتوجههال
حولا مو ل؛أيلالعود لالوروبي لاىلماضهالالديلاليوايلأولالاتيي)) .2ل
لللللللللللفامارس لالشعري لتعرلع لالوجودلالعري ،لوه لاللحظ لان لتن ظرلانب ا لا ا ل لالثقاف لالعربي لا يث  ،لو ل
وق لمالا لالعر للليزالو ليتعاطو للم لا ا لخط لم ثاقة ،لفهمل لطورلاجا لعاق لح ا ي لتمزلالعلاني لوالعقاني ل
والتموي لواللتدنويري لال ري ،لوهنالت خللف ر لالصاةلوامعار لاليلظل لمللالطري لبأشواكها،لير ل(ا تارلالهراس)ل((أ له ال
الواق لالعريلامتغر لوماليرتب لب لم لظواهرلالقل ( )...لأما لقملم باين ليض يلطاب لمأسوال لع لالت لالنس ي لللبنيا ل
والعاقا لالتقلي ي ل لاجمعا لامغاربي لهولماليرتبلعن لم لملا لفردي لوجاعي ليظللدو لاخراطل لا ا  ،لو ل
وضعي لللتسمحلالس ت اد لم لم تس باهالماليغ ولمع لالنسا لوكن لمعل ل لال ضاءلللهولبقادرلع لأ ليرج لوينصهرلم ل
ج ي ،لوبن سلادرج لوانسجا لم لوسط لالتقلي ي،لوللهولقادرلأ ليصبحلفرداللامللالعضوي ل لنطا لمال سم لاجم ل
العري)) .3ل
لللللللللوهولمال هبلالي ل(م لبنيس)لح دله لالعاق ل(التثاق ي ) ليقو (( لللبي لامارك ل لمو لالعاملالعري لهيئ لخم ل
القبائللالرجللمليتج رلبع ل لاما لهلللالم ن لوللما له ،لوأن لأهدلالالقاد لم له الالبي لل لترض لم لحليبلأم ل
الصحراء))،4والشالي لهنالت ل لصعوب لامرجعي ؛لأيلأ لالق ملمال ا لم ج رالل لالاوعيلوا ي لمليثب لبع ل،ذالفا ل
اناءلالعريلاىلعاملا ا لوالثور لوالتغرلس يور لتطلعا لمرجعي لقام لع لا اور لم لا مو لالغريللي ل لهولالآخرلدورالل
ج ي اللملتصقاللالعملوالت رلوامعرف لويتجاورلبأما لم لادورلالتقلي يلدو لراعلحادلبيها،لل لامرجعي لالري لواجاعي ل
التقلي ي لالسائ لملت لق لاهز لبع لب عللرا لالي يولوجي لالثوري لا يث لاليلينميلا هالامثقفلالعري ،لم له ل
الزاوي لم لأ لنقرأ لعنارلل م للقيا لاللتدح ي لوامعار لوتغيرلالواق لالعريلل لالل ظ لالساس ي لكاليتج ل ل تلفل
اللتدعبرا لوامنظوما لاديولوجي  ،لفام رل(عب لهلالعروي)لير لنظر ل ا لطر لمي لمسأةلا ا لالعربي لم لخا ل
1لأدونيس:لالثاب لوامتحو ،لص م لا ا  ،0 ،لي .00ل
2لم لبنيس:لا ا لامعطوب ،لدارلتوبقا ل(امغر )،لط0ل0114،ل ،لىيل .ل
3لأنيس لالمنل:لامرأ لا ا لالعربي ،لم لقضاالوشهادا (،كتا ل قا لدوري)لمؤسس لعيبا لل راسا لوالنر،الع د0لصيف0441ل ،لى01ل.ل ل
4لم لبنيس:لح ا لالسؤا ،لدارلالتنويرلبرو ل،النر،لامركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاءل(امغر )،ط0ي04ل ،ل00ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
اعاد لالنظرل لاي يولوجيالالعلربي لوال شفلع لمصادرها لوانتقادلالعوائ لاليلحو لبنلاجمعا لالعربي لوحلقي لح اثها؛ لأيل
الثور لامتاح للتجاو لالتأخرلوانتقائي لوالسل ي  ،لوم لم لارتقاءلاىلمنط لالعرل اي لامصا لوتأمنلاددلفاعلع لاللند سل
ض لأطاعلالآخرلا لالشالي لاليلينطل لمهالي:لكيفلم للل رلالعريلأ ل س توعبلم تس با لاللرالي لقبل(وب و )أ ل
يعي لمرحةلليرالي ،1و(عب له لالغ اي)ليريل لأصللا ا ل لعلميهالفهيي((معادةلاب اعلبنلالثاب لوامتغر؛ لأيلبنل
الزمايلوالوقي ،لفهييلتسع لدومال لاىلصقللامورو لل ر لا وهريلمن للرفع لاىلالزماي لبع لأ لتزحلللمالهولوقي،للن ل
م غرلومرحي،ل لوهولرور لظرفي لتزو لبزوا لظرفهالولتصبحلحوارالل سهمل لمولامورو لل ن لللي يللامورو لأوليقي )) .2ل
للللللللو له اليعيلأ لا طا لا ا وي ليلمس لفسحت لم لالتح يلال ويلالشامل لم لأجللصناع لا ي لكتأثرلاج دل
الو ل(الآخر)،ول لالسؤا لاذيليواهنا ل لظللراد لأفارالو لحرها ل"،مالرلجم لم لف؟"،خار لتقني لغائب لومايل
مر لومس تقبللغار ؟،وم لهنالان لرور لاس ت اد لم لامنط لاللرايلالغري؛لأيلم لرور لوعيلالتباسا لالناج ل
ع لا ل لبنلم اهملالتطورلال ريلوا لجمعايلالت رلالقصرلا ودل لعاقات لم لمالم لأ ليغرلحيا لالنسا لويبس لهل
المورل لا يا لكوهالكثر لالعوائ لوامصاعب ،لو ل لل لتطبيقا لاللرالي ل لالغر لأس ر لع ل(تشوها ) لللم هبلاللرايل
وع لابتعادلع لالقملالصلي (العقاني )لحري لال ردلالرو لالنساني ،لونتيج لذكلظهر لاجاها لانتق لعقلي لالقر لالتاس ل
عرلا ود ىامنغلق ،لودع لاىلحقي لالتجاو ،لوأملتكلاجاها لماليي 3:ل
10ل لال وضوي :لاليلتعترلادوةلوالعائةلوللامؤسسا لعائقاللأما لحري لال ردل .ل
10ل لال روي ي :لاليلب أ لمحاوةلملي للعقاني للدخا لالاوعيل لنطا لالوعي .ل
10ل لامنط لالص لوري،لوفلس لاللغ :لومالنت لع ل كلم لرف للقم لمنط لالا لالعادي .ل
لسورالي  :للتاهالتريلاىلت سرلالقواع لوالساليبلاليلجس لفهالالعقللا ود ،لفأصبح ل
لالرومانس ي لا ي لو لا دل
 14ل دل
ب كلحواجزلللوسائ للس ت شافلا قيق .ل ل
للللللللوم لن سلامنظورلالتح ييلا لاعادلام ري لالعر ل لطر لمشك لالشعرىا ا لالعربينلامعاري ((لتبوألالشعرل
العريلا ي لم لمي للالشا لالتعبري لالدبي لموق لالراد لوالله لوراءلا ال لالقصو ل لجريبلاللغ لوالتش يللوتركيب ل
الن  ،لوخا ل ا نلس ن لخرج لالقصي لالعربي لا يث لم لنطا لالتصورلوالطموحا لاىلحزلاجا لامتع دلامتخطيل
ل ر لالتأثر لواس تحياء لوالتص ي( )...لوانتا لالشاعر ل(أدونيس) لمعم لار لع لطري لالتج ي لوالتأصيل))،4ه ا لما لأك ل
(أدونيس)ل لكتاب ل"الشعري لالعربي "((ولس لأج لأي لم ارق ل لقويلأ لح ا لالغر لامتأخر ليلاليلجعلتيلأكتشفل
1لينظرل:عب لهلالعروي،لالعر لوال رلالتارخي،لدارلا قيق ل،برو ،لطل0ى04ل .ىل .ل
2لعب لهلالغ ايل:ترحلالن ل،امركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاءلامغر ،ط0ل00 ،0111،ل .ل
3لينظر:لعب لهلالعروي،لامرج لن س ،ل ل00 00ل .ل
4لم لبراد ل:اعتبارا لنظري للتح ي لم هو لا ا ،ل ل01ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
ح ا تنالامتق م ،لفاليتجاو لنظامنالالثقا لالس يا لا ي لاذيلأنشئلع لم ا لعري))،1ويلب اي لانطا لال رلوالب اعل
العربينلليتجهالحولفلس لق لت و لفلس لالتجس ي ،لخاص ل لال لالشعريلالعريلا ي ل .ل
قر ل(أنطوا لمق )لأ ل(ألدونيس)لهولرائ لا ا لالعربي  ،لوطليعهالومثلهالالو ل،وماليزا لا سلالاق للل
لللللللوق لأ دل
التيارا لال ري لوالشعري لليس لالوح ل لحسب لبللأيضال لمنا لالنصفلالثايلم لالقر لالعري لاذيلب أ لمع لا ا ل
حضار لوقاف ،لوأيضاللس ياس لواق صادلوجمعال،لف ل(أدونيس)لمال ش ب ل((شعرلالش ياء()...لوشعرلالعنار(م ردلبصيغ لا )ل
يضعنال لم لا ا ،لحي لهولقراءا ل لس رلا س ()...ف ي لتنشألال سح لا س ي ،لمليت و لاماءلوالهواءلوهالالعنرا ل
الساس يا لللجس ي )...(،يي ل كلال كلوالقمرلوبقي لال واكب لييلالزم لوبع لاذاكر ()...وبقلي لمس تلزما لالوجودلالنسايل
وال و لولالوجود()...لو للله الاماءا لشعري ل س يط لاىلالوض لالعريلامأسويلالسخري لامر لم لالوجودلالنسايلاذيل
يادلي و لعن ل(أدونيسل)ملها لسوداء،لوتب ولللاتبلالسخري للل ل وع ل(أدونيس)ل(س مياء)لبللأيضالل لاس ت ا لالاتبل
البارعللاف لأنواعلالشعرل ا لالسخري لالق م لالحرفلوالطلمسا ل لأشا لهن س ي لو لالت وي ل ات )) .2ل
للللللللللوم لم لح دلد(أدونيس)مظاهرلا ا ل لاجم لوالد لالعربينلم لخا لمظاهرلالراعلبنلالبني لالسل ي لوقمل
يقر لبأ لا ا لالعربي لب أ ((موق ال ليمثللامايلوي ر لمق لا ار()...حي لنر لتلياري لللح ا  ،لالو ل
التح ي  ،لو دل
س يا لف ريل:ويمثللم له ل لا را لالثوري لض لالنظا لالقام لب ءال لم لا وار لوانهاء لبثور لالزج لمرورال لالقرامط ل
وا را لالثوري لامتطرف لع لالخ ()...أمالالتيارلالثايلف ي:لوهوله فلاىلارتباطلا يا لاليومي لكالعن (أيلنواس)،واىل
ا ل لللع لم ا لخار لالتقلي لوللمورو لكالعن ل(أيلما )).3ل ل
للللللللللله ا ليع دلمم ل(أدونيس) لمصطلح لا ا لوجرد لم لمولت لالتارخي لوسقط لع لمايزا لتتصل لج لي لالق مل
وا ي ل لس ياقا لمغاير لماماللللس يا لامعار،لوب كلفا لم هو لا ا له الامعىلي سبلمعنالا وهرلم لأ لجم لم ل
حوهلللالشعراءلوامب عنلاج دي لع لاخ افلس ياقاهملالتارخي لامؤطر للشالهملومارساهملالب اعي ،لو لامقابللعن مال
حلل(أدونيس)سرور لالشعرلالعريلم لالحياء لاى لا ا لحر لع لطر لللالبعاد لالثقافي لوا الي لوالنق ي لوالتواصلي ،ل
كالمزلبنل(الشعر)لو(الن )لاذيليزي لشللالشاعر ،لمس ت لصال لمق ما لمب ئي للللح ل لمسأةلالتعبرلوالتصا ل
الشعرينل لا اورلالتالي  4:ل
10ل ليتحق لالشعرلبتحق للغت لللتباع لع لاللغ لالقاموس ي لوالرا ي لواس تعالهالامألوف  .ل

1لأدونيس:لالشعري لالعربي ،ل لىيل .ل
2لعب لالر ا لعي :لا ا لىعق لالفاعي،لم لقضاالوشهادا ،لكتا ل قا لدوري،لمؤسس لعيبا لللنرلوادراسا ل،الع دل،0ش تاءل 0440ل ،ل
010ل ل010ل .ل
3لأدونيس:لالثاب لوامتحو (،ص م لا ا ) 0ل4 ،ل.ل ل
4للينظر:لأدونيس:لامرج لن س ،ل ل044ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
10ل لليسلللشعرلبص (رح لم لاي يولوجيالالثقافي )جس لماديلم لالهولالمرل لاي يولوجيالاديني لاليلتطاب لالفعا ل
لاما  .ل
10ل لللعاق لللتق لالشعرلأولخل لبتق لالبني لال وقي لوالبني لالتحتي لأولتأخرها،لم لامم لأ لي و لالشعرلم ق مالل لجم ل
يلبني لحتي لم ل ،لأولي و لم ل الل لاجم ل يلالبني لالتحتي لامتق م  .ل
لالراص لع لاللتدحول لالثوري ،ل
السائ ،لان دل
لللللللله الامعىليتح دلالشعرلا ايلمس تو لخل ةلاللغ لوالشا لوامضامنل دل
وامعل لع لا مردل لص لورهالالكي  ،لوم لهنالم ننالالقو لأ لقم لالشعرلل لت ل لجردلالزام لالس يا  ،ل لوامالت ((فال
تطرح لرؤا لكللأولفالت شفلعن لكل،لوه اليصبحلالزا لتعبراللع لفعالي لجالي لللي لأولع لرؤالالثور لاق صادي ل
ولاجاعي لوللالس ياس ي لوجلياهالوأبعادهالا الي ،لفاللزا لالشعريلالثوريلهولالزا لال شفلللالوصف)) .1ل
لللللللللللوحتويل(بيا لا ا )اللدوني لصياغ لنظري لواح لالسس لالي ليعم هال(أدونيس)لل هملا ا لوحليللجلياهال
الشعري  ،لوال لأ لالم ل له ا لالبيا لاح وائ لع لتك لالرؤ لالي لتقو لعلها(ا ا ) ل لف رها لوما لت عو لالي  ،لا ليلحلل
(أدونيس)ع لأ لتقيملا ا لالشعري لالعربي ((يق يلاعادلع لمقاييسلمس م لم لاشالي لالق ملوا ل لالرا ل
العري ،لوم لالتطورلا ضاريلالعري لوم لالعرلالعريلالراه لوم لالراعلامتع دلالوجو لوامس توا لالي لخوضلها لالعريل
اليو  ،لم ليعم لاى لميز ل ا لأنواع لم لا ا لالعلمي لوالثوري ىاق صادي ىاجاعي ىالس ياس ي ل،وال ني  ،لوتشر له ل
امس توا لالثا لللح ا ل لخصيص لأساس ي ليلأ لا ا للرؤالج ي لويلجوهراللرؤالتساؤ لواح جا ،لتساؤ لحو ل
امم لواح جا لع لالسائ  ،لفلحظ لا ا ليل ظ لالتوتر؛ لأيلالتناق لوالتصاد لبنلالبىلالسائ ل لاجم  ،لومالتطلب ل
حركت لالعميق لالتغيري لم لالبىلاليلتس تجيبللهالوتتاء لمعها)) .2ل
للللللللوامقا نر لبن لامس توا لالثا ل س تن ل(أدونيس) لوجود لح ا لعربي ل لالشعر لوانتقاءها ل لالعم لوتغير لاجم ل
يقو ((هناكلح ا لشعري لعربي لوتب وله لام ارق لكبر لحن لناح لأ لا ا لالشعري ل لاجم لالعريلتادلأ لتضارعل ل
بع لوجوههالا ا لالشعري لالغربي لل ر لم لالعر لكهالجسملغريب لمس تعار ،لو له المالي رلأس با لع اهمللهال
ورفضهم لااها لوري لمثلها لمختلف لا هم لالي لتب أ لالغمو لوتنهيي لبهم لتقلي لالغر لمرورال لبهم له لالرا لأو لالتن رل
ه))،3وم لم ليتوصلل(أدونيس)لاىلوض لخطي لأويلمعىلا ا لوماهها ،لفهييلع لالصعي لالنظريلالعا ((طر لالس ئةل
م لم لالشالي لالرؤالالعربي لالسامي لحو للليء،لل لم لأجللاس تخرا لالجوب لم لحرك لالواق لن س لللم لالجوب ل
اماضي ،لويلع لالصعي لالشعريلا ا ،لال اب لاليلتض لالعاملموض لتساؤ لمس مر))،4وه الم لميزلا ا لال ني لع ل
ول لالب اعللل
مس تواهالالخر ل لا ا لالشعري لالعربي لاليلتع لمنجزاهالتضايىما للمالحقلق لا ا للالشعري لالغربي ،ل ل
1لأدونيس:لامرج لن س ،ل ل000ل .ل
2لأدونيس:لفاح ل هاا لالقر ،ل ل000ل .ل
3لأدونيس:لامرج لن س ،ل ل .000ل
4لأدونيس:لامرج لن س  ،ى00ل .ل
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خض للقانو لالتباد لبنلالبني لالتحتي لوالبني لال وقي  ،لفا لح ا لالشعرلالعريلتلعبلدورال ل ورال لم لخا لتغير لالشا لول
تطويرلاللغ لومارس لاله لوالبناء ،لومالأري لتأكي لهولأ لا ا ل لاس تعا لالديلوالنق يلعن الكثرال لمالتت لص ل
الشعاري لواللتدصنيفلا ي،لويل ل كلللختلفلكثراللع لامصطلحا لاليلهاجر لالينالعرلامثاق لوالتواصللا ضاري .ل
للللللللللللورمللله لالتنظرا لوادراسا لالعربي لللح ا لاللأهالبقي لت ورل لأفا لال رلالغري،لومثللاجرالراللم دلررالل
للنظري لالغربي لجا لا ا لاللأ ل(م لسبيا)حاو لأ ليطر لدلةلجزئي لتقسملا ا ل لمطيهالاىلولدتن،لالولد لالوى:ل
ان لجوةلمظلهري  ،لأمالالثاني  :لفان لعبثي لسع لاىله ملامطل للللماليربطهالامايلمز(سبيا)ل لارخلا ا لبنل
ظتنلبنلمال سمي ل(ال آ لتوري )لا ا لالظافر ل(Modernité Victorine use( laواليلعرف لأوجوهال لالقر لالثام ل
عرلولرمالحىلالقر لالتاس لعر،لحي لبلغ لالآلي لا ا ل روها)،(...و لمرحةللحق ،لفا لا ا لست حو لاىلموض ل
حي لس تح دلشللميلللكي ي،لمعىلأ لوتر لا سملوالقط لواس تغناء،لس مرل لمرحةلمعين لالنس ب لللغر ل))1ه الم ل
احي لالتعامللم لامصطلحلم هو لعا لي لع لالتج ي لوالتح ي ل لالقضاالاجاعي لوعاقاهالا يا لامعيش  ،لأما لع ل
امس تو لالتارخيلفق لاس تعملل((ه الامصطلحللتح ي لفر لانه لمن لأم لطويللأو لفر لانه ل لاس تعا لمصطلحا لم لل
ا ا لالولي  :ل
) Proto-modernismeل) لوا ا لالب ائي ل()Palato-modernismeوا ا لا ي ل()Néo-modernismeوما لبع ل
ا ا ل()Post-modernismeونس تعمه لك ك للجاد لنشاط لالنسا ل لظروف لمعين  ،لوما ليمخ لعن لم لوها ل
نظر))،2وا الا لال رلالغريلق لسع لاىلاقرا لا ا لدي لالن صا لع ل(الرا )لفال لأغلبلامثق نلالعر لحاولوالا و ل
لجعلل(ا ا ) لعن ملتأخ لطريقال لوخصوصي لعربي  ،ل لل لعز لالرا لوا رو لع لم ار ليلقيلاللد لالعريل لم لزبةل
لالرا لالعريلموماللببوتق لاناءلاددليي،لذكلير ل(أدونيس)((:أل لا ا ل ماني لولل ماني ل لأ آ ،ل ماني ل
التارخلحملاقرا دل
لها لم أصة ل لالتارخل لاب اعي ل لالنسا ،لم واصةل لتطلع لوجاو ،لولل ماني للها لرؤالحتض لال من للها،لوللتتأر ل
مجردلالتارخلالردي،لشأ لالوقائ لوالح ا ،لاهالمودي لوسرهالالفقيلليسلاللصور لللظاهر للباطهالالعمي ))،3لفه الالقو ل
يتساو لم لماليرا ل(عب لالسا لب لعب لالعاي)لاذيلمزلبنلنظريتنلللح ا ل((لتصورلكرونولو لينظرلاىلا ا لاعتبارهال
حقب ( لتأرخي ) ،لجس ل لما لمعنلو ما لمعن،لوتصورلبني لويلأو لاسراتيجي ،لينظرلالو لاىلا ا لمجموع لم ل
السا لاليلطبع لمرحةلارخي لبعيها،ل لحنليعترلاللتدصورلالثاي لللح ا لكعرلوليسلجردلحلقب ل مني ؛ لأي لكشللم ل
أشا لالعاق لامتوتر لم لغرها))،4لفهييلملت ل لج لوهرهالسو ل ظ لتناق لمعر لمي لبيهالل لم هوهاللكخطا لعقايل
م له ،لوبنلأشا لامعرف لالسابق لم له لأخر ،لوا ا ل لالخرلتب ولوكهال ظ لتتضم لوتناق ،ل لالوق ل ات لهلل
1لم لسبيا:لدفاعالع لالعقللوا ا ل،مركزلدراسا لفلس لادي ،لتو ي لدارلال ا لالعري،بغ اد0110،ل ،لى00ل .ل
2لجمسلماك ارل :لمالملبراديري:لا ا ،لترم لمؤي لحس لفو ي،لو ار لالثقاف لوالعا ،لدارلامأمو لبغ اد،لطلىي04ل ،ل00ل ل00ل .ل
3لأدونيس:لالشعري لالعربي ،ل ل001ل .ل
4لم لسبيا:لدفاعالع لالعقللوا ا ،ل ل00ل .ل
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اللحظا لاليلتس بقها 1ل،لوه الماليرا ل(م لشويلالزي )،اذيليعتر لا ا لليس ل(( لموضا لعابر لأو لح يلثال لراهنيال،لأن ل
عصبلا ر ل لفرادت لولراهني ،لوم لحس لصناع لأح ا لواستارهالماليعودلعلي لالن للولا ود لوابتارلهولم لمكل
ا ا لم هوهالوكرونولوجيهال))،2و كلأ لا ا ل لالعاملالعريلمومال لجاء لنتليج لذكلالتحو لاذيلعرف لاجم لارويل
فق لودله الا لعن لالعر لحر لع لحاهملومانهمل له الالعاملامتحو ،لذكلا لعلهملأ ليهاف والع لمنجزا لا ا لل
ل فاعلع لالن سلأوللمللبناءلجم لح ي ،لباء لا ا لمقلوب ،لدخللالعر لعرهالمس هل ن .ل
للللللللللللوا ل كلل لم روضال لعلهم لللت لفلولتق لاجمعا لالوى ل لالنصفلالثايلم له الالقر لتق مال لملتشه لهل
ال من لالعابر لم ال،لوللتق لالغريبلامتقوق لاذيل س توجبلالت ا لل ي لا رك لاليلتتواف لعلي لم لقبللالآخرلم لالعملأ ل
ه الس يصرلمقوما لالم لالثابت لا لملتتحر ل اتهالمالس تح لم لأفارلورؤ لج ي لتنطل لم لالصل،لوينبغيلأ لنعرفل
أول:لبأ لا ا ليلابن لالتقني لويلحرك لارخي لشامةلوليس لم رس لأو لم هبال لأدبيال،لويلف لم ييلوص لل م لف ل
القر لالعري ،لوبأل لعرلا ا ل تلفلع لالعصورلاليلس بق ،لذكلفال (لجابرلعص ور)لير لأ لا ا لتنطب لم ل
اللحظ لاليلتمردلفها((الالال اعةلللوعيلع لطرائقهالاملعتاد ل لالدرا ،لسواءلان لادرااللن سهالم لحي ليلحضورلم عنل
فاعلل لالوجود،لأولادراكهاللعاقهالبواقعهالم لحي ليلحضورلامس تقبلل لالوجود)) .3ل
لللللللللللوم لم لم ننالالقو لأ لا ا لتتسملا ركي للوالتحو ل ل ات لتستب لبتب لال رلالنساي ،لول لم لأ لجرل
ه الام هو لل لمعين ،لأولحقب ل مني لدو لأخر للن لممخ لحرا ل ميلم عل لمراحللصرور لال رلامتج دلتلقائيالل لملي ل
اللتدعبرلع لأف لالنسا لامعر لشللجعهلمنسجاللم لرو لالعرلومايلمع ،لوهالي لم لأمرلفال لا يا لالعربي لدخل ل
عرلا ا لقرال لأولاخ يارال ،لفنح لنعي ل له الالعرلاس هاكيال لكالتعي لفي لشعو لأخر  ،لوملت لا ا لأو لمال
اس توردا  ،لول لت و للأ آخرلما لنس تورد  ،لوخاص لأننا لقريبو لم لمراكزلاللتدق لولنالي ر لأ لشر لا يا لعن الملتمرلبع ،ل
وامالاذيلأمرلشر لحضار لأخر ،لفنح لنعي ل لا ضار لا يث ،لول ننالللنسهملالسهاماللفعاللل لصنعها،لوهولوري لالعقو ل
اليلأنتجها،لوذكليأيلأدب لمألوفالل لجم لتطورلبعادات لوتقالي لوأفار لوقاف لتطوراللطبيعلياللسلال .ل
لللللللللللوأ ل(أدونيس)لير ل لا ا لالعربي لخالص لم لخر لم لر لامنظوم لالغربي لوير لأ لام ون لالشعري لالعربي لق ل
اش مل لع له لالزع  ،لوه ا ليصادر لمروعي لاقران لالد لاروي لا ي  ،لويؤسس للعملي لاستبا لالزمي لافيالل
انتساهالانب اقها لم لالغر ؛ لأيلأ (أدونيس) للليؤم لب ر ل(الزمني )* لح ي لا ا  ،لبللهوليركزلع لبلني لالن لوع ل
العاقا لاليلخلقهالالشاعرلداخللالقصي لفاب اعي لالن ليلاليلحملع لح ا ت ،لفهييلع لللمرتبط لالثقافا لال رعي لول

1لينظر:لم لغا يلالخرس:لشعري لالن لا ر ،لالطليع لالدبي ،لدارلالشؤو للالثقافي لالعام ،لبغ اد،لالع دل0ل،الس ن ل ،0444ل .04ل
2لم لشويلالزي :لا احا لف ري ،لمقارب ل لا ا لوامثقف،لادارلالعربي لللعلو ،ارو ،ط0ل،ي011ل ،ل 00ل.00ل ل
3لمودلأم لالعشري:لاجاها لال ني لوالدبي لا يث ، ،ى01ل .ل
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الهامش ي لالرافض لللتشت لوالتشميل لوا ضور لالك للل لرارلوالشاشا لالصغر لوالعقو لالامرئي ،1ولعلله الال هملم هو ل
ا ا لعن ل(أدونيس)ل شللنقط لاقرا لبين لوبنلالنقاد .ل
لللللللللما ليل لانتبا ل ل((تأرخل(أدونيس) لللح ا لهولالتعمم لللمصطلحلوج ي لم لمولت لالتارخي لا يث لوالتباس  ،للل
اسقاط لع لماي لزا لتتصللج ي لالق ملوا ي ،ل لس ياقا لمغاير لماماللللس ياقا لامعار ،لوب كلفا لم هو لا ا ل،ل ل
ه الاس تعا لي تسبلتعري ا لا وهر ،لم لأ لجم لم لحوهلمي لالشعراءلوامب عنلاج دي لع لاخ اف لس ياقاهمل
التارخي ،لامؤطر لللشالياهملومارس هملاللب اعي )) ،2لفا ا لحس ب ل(( لالتوكي لامطل لع لأولوي لالتعبرلأولفنيها ،ليل ل
بنيهاللل لوظي ها))،3فهوليعرلل لنتاج لأمي لخاص للولوي لالتعبر،لا ليع لهملنلالفاعاللم لهمنا لا ا لواشراطاها .ل
للللللللللولعللم لأم لالشاليا لامتعلق له الام هو ليلاشالي لالق ملوا ي  ،لحي ليؤسسل(أدونيس) لموق لم له ال
ام هو لبلتلعلمم لع للأ آفا لوس ياقا لومراحلل مني لم غاير ،لوه المالجعهليعل لبأ لاكتناف لللح ا لالشعري لالعربي لملي لنتا ل
الوس لالثقا لالعري،لوأدوات لامعرفي ل لوالمالملت لم لاطاع لع لالد لال رن لاذيلأضاءلكثراللم لا وانبلغرلام تش ل
لمنظوم لالرا لالشعري،لفغيا لالوعيلالظاهر للليعيلمصادرهالكظاهر لقار ل لطبيع لالد  ،له الم لالقو لأ ل
ا ا لموقفلم لا يا لوالوجودلورؤالج ي لللمس تقبللولللشعرلاب اعىمنطل لدورلها لل لجس ي هالكون لأقر لمالي و ل
للعقللوللن سلوا قيق .ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1للينظر:لم لبراد :لاعتبارا لنظري للتح ي لم هو لا ا ،ل ل00ل .ل
2لم لبراد :ل 01 ، ،ل .ل
ل

179

ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)

انياىلوعيلا ا ل لجرب لجةل(لشعرل) ل
 10لأثرل(شعر)ل لصياغ لل(لنظري لشعري لح الي ل).
للللللللللللتب ولتأ را لا ا لمل جلي لخاص ل لالسهاما لالنظري لوالتجار لالشعري لللشاعري ل(أدونيسل)لول(ليوسفل
ا ا ل)،ولعللمالمزهالهولا ه لالتنظريلامتصللالبح لا ايلبص دلمروعلا ا لالعربي ل،لالضاف لاىلأهالمالع ل
تأسيسلم رس لال اب لا ا ي لامنطلق لوا اول لالشعري لالطليع لج ل كلا ه ل لجةل(لشعرل)لاللبناني لعا لى040ل لفأمال
(لأدونيسل)لفر لأ لا ا لالشعري لالعربي ل،لتود لارخيال لم لالت اؤ لأولالتصاد لبنلموق نلأولعقليلتنل لمنا لم لتغرل
ا يا ،لونشأ لظروفلوأوضاعلج ي ،لوم لهنالوصفلع دلم لمؤس لا ا لالشعري لا رو ((ا لمعظمهملامالم لأصلل
عريل،لوامالأهملم لأ لعريلوأ لغرلعربي ،لونش ئوالاىل كل لوس لاجاعيلفقرلعبي الأولمواي،لوه الان فعواللل با ل
وجودمل لاجم لالعري،لو ل كلتسلحوالبأقو لالسلح لالعربي ل:لاللغ لواددلي لأمالاللغ لفأتقنوهالأكرلم لأهلهالمالك لنظري ل
الطب لألولال طر ( .)...ل
لللللله الوج والأن سهمللطبيعيالل لموق ليناق لالنظا لالقاملم له ل،للن ليقو لع لالعنري ل؛أيلالامساوا لويناق لم ل
ه لاني لالتقالي لاليليتبناهالالنظا ،للهالتقالي لالسلط لامورو لللتقالي لا يا لالناش ئ ،لويناق لم له لالث لالتقالي لالدبي ل
لهاليلأيضالالتقالي لاليليرهالالنظا لوشليعهالويرخصها ،لوتبعالذكلوج والأن سهملطبيعيال ل لموق لم ليب رلتعبرال لياء ل
ا يا لا ي ،لأولاليليطمحو لا هالويتطاب لمعها؛لأيلأهملوج والأن سهمل لموق لالتج ي ل)) .1ل
للللللللم له الم لالقو لأ ل(لأدونيسل)ليلرتلب لالتج ي لمعاد للاب اع،لوه لالطروح ليلالساسلاذيليعم ل لكتاب ل
(الثاب لوامتحو )،وه الامنظورلهولير لأ لللح ا لج ورال ل لمورونا لال ريلوالعلميلوالثقا  ،ليقو ((أ للهاجسلا ا ل
ج ورال ل لنتا لأي لنواس لولأيلما  ،لو لال رلم لالنتا لالعريلالعلميلوال لس ي ل"الرا ي ،لاب لالروان ي ،لاب لرش "،ل
والصو ،ل كلأ لا اصي لالرئيس ي لاليلمزله الالنتا ليلادان لالتقلي لأولا اا لورف لالنس لع لمنوا لالق من،لوالتأكي ل
ع لالت ردلوالس ب لوع لابتار،لوماليزي لع لأمي لالهجسلا ا لومق لد لالق ماءلهولأن لمليأ لأولشللجاي،لوامال
ا ليرت زلاى لنظري لج ي  ،له الأدخل لنظري لالق ماءل لا يا لالعربي لبع لالعم؛ لأيلأهالأحل لحركي لالتق ل للسل ي ل
الصو ،لومالأ لالبع لمز لح الالعقللفق لصارلهاجسلا ا لعن مل ومالب ر لالتجاو ،لوتعيله لال ر لع لصعي ل
الب اعل لوخاص لالشعريلأ ليعي لامب علدامال لحرك لت فع لاىلأ لي و لدامالغرل ات لوغرلالآخري لفكهالتقو لهلليلتظلل
موجوداللاس مرارلللب لكلم لجاو لن س لوغر لاس مرار))،2ه اليرب ل(أدونيس)لا ا لاشالي لالق ملوا ي لويعمم ل
ع لشعراءلينمو لاىلحقبلوس ياقا لم باين .
1لأدولنيس:لالثاب لامتحو ،ل ل0ل ،ل 00ل
2لينظر:لأدونيس،لالثاب لوامتحو ،لص م لا ا  .011 ،0 ،ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
لللللللللوله الفالن لحينالجعللام هو لامس تخر لم لال لرا لجليالالظاهر لأولانتا لمعار،لوحينالأآخرليصللاموقفلالب اعيل
(لالق مل)لم لول لا ا لراهنال،لو لم لم ليب ولم هو لا ا لم هومال لم عاليال لع لالتارخل لولأقر لمالي و لاىلالتعريفل
ا وهر لوج ل لاشالي لا هو لالعريلرور لالتصور لالتارخيلالكي ،لفع لطريق لللخض ل لحلياتنالوصياغ لاشالياتنال
جارا لس يا ل(لتطورل)لا ا لوالعري لالغر ،لبللنب ألمال س تلزم لمنط لالتارخلومق ضيا لالتغيرلالثوري،لوم لم لللجا ل
عن لللجم لبنلمسل نل:لالعقاني لمواه لالت لفلوالاعقاني لولالشاني لولالاوعيل لجا لالتغيرلال يلوالديل،لفه ل
أيضاللانتقائي ل،لو لضوءله اليقو ل(م لبراد ل)لمزلم هومن1ل:
ل 10ل لح ا لطوبوي ل:لتتوسللالرف لوالتج ي لو لالس ئةلا ري لوامراهن لع لقو لالب اعلالامن للتجاو لمأ لالعري ل
والتح ي لاجه  .ل
 10لح ا لج لي ل:لتؤم لبكي لالتغيرلورور لمارس لالنق لاديولو لم لمنظور لالتارخاني لاماركس ي  ،لفه الولله ال
امعىل سع ل(لأدونيسل) لاىلفهمىقراء لا ا لالعربي ل لضوءلا ا ل اهالكالب أ لبوادرهال لأوائلله الالقر ،ل
وب أ لتصبحلمنعط ال لارخيال لبع لا سلينيا ل،لفهولير لأ لا ا لأصلي لليس لفرعي لم أثرال لالواف لالغريلفهييلم ل
((أعط لال اعلي لالعربي لامثللا مو لالو ل:لللم لأ لتقو للشعبلمال قاف لب اهالولذاها ل ل لمعز لع ل قافا ل
الشعو لالخر ،لف قاف لللشعبلحضاري لاماليلتأثرلوتأ رل،أخ لوعطاءلحرك لم لالت اعل،لوت و لا ضار لتألي الل
م له الالت اعللأولللت و ،لك كلأعط لال اعلي لالب اعي لالعربي لامثللالآخر،لوهولأ لرطله الالت اعللأ ليتسمل
الب اعي لوا صوصي ل لأ آ لوق لنقللالعر له الامزجلألتألي يلالب اعيلا صو ل ل روت لالعلياللاىلالخرل–لوهول
هلنالالعر لعرلالن لسل– لمالا ا ل له الامس تو لاذيلعرضنا ل؟ ،لاهالالتغايرل:لا رو لم لا مطي ل لوالرغب ل
ادام ل لخل لامعاير،لوا ا ل له الامس تو للليس لابتاراللغريبالللق لعرفهالالشعرلالعريللمن لالقر لالثام ل؛لأيل
قبلل(لبودلر)لول(لمالرمي ل)لول(رامبول)للحوايلعر لقرو ل،لويلذكللليس ل(لمس تورد ل)لوليس للل(لفطرال)ل
،لواماليلأصلي لميق ل لحرك لالشعرلالعريلوم لالتأرخلللشعرلالعريللب ءاللم ل(لشارلب لبردل)لم ل اوي لالراعل
ولا لبنل(لالق مل)لو(لا ل))...(،وه الهولكالأر لالتأرخلالشعريلا قيقيلاذيلملي بلحىلال آ ،لوشلل
غياب لظاهر لهم لل راس ))،2لب كلفال ل(لأدونيسل)لير لبأ ل((لا ا للالدبي لجرب لورؤالاليلت ر لنشوءلحقائ ل
ع لالش ياءلوالعاملج ي ،لمليعرفهالالق ل،لليس لحسبله الالتنظرلنق الللق ملالصيلحسبللوامالخروجاللعلي ل،ل
و لموض لأآخرليؤك لأ لا ا لللتق يلحري لال رلفق لوامالتق يلوتتضم لحري لا س لأيضال،لاهالان جارلام بو ل
وحرر ل)) 3ل،لا لماليؤك لعلي ل(لأدونيسل)لهنا ل لهولكو لا ا لالدبي لرؤي لاب اعي لتعمللع لا اةلالقملوالثواب ل
وجاو هالاىلالت رل لمالملي رلفي لحىلال آ  ،لوكتاب لمالملي بلحىلال آ لحىلأ لا ا لالشعري لالعربي ل
1لم لبراد :لاعتبارا لنظري للتح ي لم هو لا ا ،ل ل00ل .ل
2لأدونيس:لفاح ل هاا لالقر 001 ،ل .ل
3لأدونيس:لالشعري لالعربي ،ل ل0ي ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
((نشأ ل لمنا لأمري لمرابطنل:لاكتنا لاللحظ لا ضاري لالناش ئ ،لواس ت ا لاللغ ل؛أيلالتعبرلبطريق لج ي ليتيحل
جس ي اللحياللوفناللله الاللكتنا )) .1ل
للللللللله التنب لا ا لالعربي لالنس ب لاىل(أدونيس)((م لق ملعريليل لالوق لن س لل لتعار لمع ،لوأ لت و ل
شاعراللعربياللح يثاللهولأ لتتللللكن للهبلخار لم لارلالق ملوكن ل لالوق لن س ليءلأآخرليغايرلالق ملمغاير لام ،ل
وينطويلمعىلا ا له الع لتغيرلالنظر لللمارس لال ابي لالشعلري لوتقيال لج ي ال لمقوماها لوح ي ال للقوانن لالتعامللمعهال
وللقواننلاليلت وها،لوع له الأكررلمالأر للالي لأآن اللم لأ لح ا لالشعرلالعريللليصحلأ لتبح لاللاستنادالاىلاللغ ل
العربي ل اها،لواىلشعريهالوخصائصهالاليقاعي -لالتش يلي ل ل لوالىلالعاملالشعريلاذيلنت لعهالولعبقرهالا اص ل له الل ،ل
و كلماليطر لمسأةلنق لا ا للأولا ا لالنق ي لاليلللتن صللع لا ا لالشعري )).2
لللللللللللللللله الامنظورلم لأ لنصفلا ا لالشعري لالدونيس ي لبأهدلال(قل لا م ج )،لالقياسلاىلالق ملامعط لامتشلل
امقنلالامل ل لفاهالتعايلم لدرج لأع لم لالتوترلوالقل ،لا لتقفلا اءلامواج للهالمس تقبال ل لا اءلأآخرلخالر لن سها،لخار ل
ج ورهالالتارخي لأآخرلغري،للو له الاموق لليس لا ا لفق لقل لا م ج لبللاهالقل لمواه لامت و ؛لأيلأهالقل لالراعل
م لمو لأم لحاو لأ لتمثهلوتتجاو ،لوتظلل لالوق لن س لهال للروطلمزهالا وهريلعن لبق رلماليلقل لالراعلم ل
مو لأدىلحاو لان صا لعن للوانب ا لع لعروق لالخطبوطي ،لا ا له الامعىلراعلم له لالطبيع لام ون للوجودهالل
ولطموحاهالومروعهالا هاي،لفهييلتقفلدامالبنلأآخرلداخيلوأآخرلخار ،لم له الالراعلض لا م ج ،لا لتوترلا ا ل
وقلقهالالعميقا ،لومن لأيضاللالتباسهالاداخي،لفا ا ليلظاهر لالتباسلىلظاهر لالتضادلاداخي،لو لضوءل كلن هملحو ل
ا ي لاىلاشاي لوالشعرلا ي لاىلشعرلملتبس،لم ع دلادلل ،لون هملطغيا لالتضادلوام ارق لالض ي لفي ،لبللاننال
نلس تطي لك كلفهملتناقضا لا قيقي لللالومي لاليلحتش ل لجس لا ي  ،3له الفق لجس لسلط لا مو ل لالعرل
ا ي لحولالشعرلالعري ،لفان لم ال لح ا لاللغ لالشعري ل:لاجاعيها،لسلطويها،لتقريريهالووص يها،لوخارجيهالوتقليصهال
للتجرب لالنساني لاىلردلمبار ،لمل لالصيغ لاليقاعي لالصام لالرتيب لللشعر ل لاخضاعلالهاجسلالشعريللقواع لالنظا ل
العرويلالتق ويلومعطيات لامس بق لاليلتتشللخار لالقصي لاس هاكي  .ل
للللللللولرمالتشللاسهاما ل(يوسفلا ا )لاىلجانبلاسهاما (أدونيس)لالعام لال ارق ل لحرك لالتح ي لالشعري ،لفق ل
أ دلسسلمعىلمال(عرلتنويريلعري) ،داللجا ل(ا ا )لبأها((حرك لاب اعلمايلا يا ل لتغرهالادام،لوللت و لوق اللع ل
م لدو لأآخر،لحياليطرألالتغيرلع لا يا لاليلحياهالف تب لنظرتنالاىلالش ياء...فامضامنلوالشا لميلجنباللاىلجنبلل
لل لالشعرلوح ل،لبلل ل تلفلحقو لالنشاطلالنسايلأيضال))،4مال س ت ادلم له الالتعريفلأ ل(ليوسفلا ا ل)ليرب ل
1لأدونيس:لفاح ل هاا لالقر 000 ،ل .ل
2لأدونيس:لامرج لن س ،ل لي00ل .ل
3للينظر:لكا لأبولديب،لا ا ل،السلط ل،الن ،لجة(فصو )،اج ل4لالع د0ل،ابريللىمايوىيوني ل4،ي04ل ،ل40ل .ل
4يوسفلا ا ل:لا ا ل لالشعرل:ل ل1ىل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
ا ا لالب اع؛ لأيلا رو لع لمالسلفلم لجار لشعري ل،لوا ا لالدبي لعن لللترتب لبزم لدو لأخرلغرلأ لهنا ل
ج ي ال لماليطرأ لع لنظرتنا لللعاملم لحولنا ،لمالينع سل كلمع ل لاجادلطري لتعبري لغرلمألوف ل،لومالللش لفي لأ ل(ل
يوسفلا ا ل)لي رل لا ا لاعتبارهالرؤي لشامة ل(( لللخ لالشعرلوح لبللتشملل(ل تلفلحقو لالنشاطلالنسايل
)) ،1لمالحرك لالشعرلالعريلا ي لسو ل((لهض له فهالرف لالن سلالعربي لاىلمس تو لا ا ل))،2ه الامعىلتن ر ل(ل
ا ا ل)ل لا يا لن سهال لنطا لأمللوأوس لم لالشعرلح ل ات لل(لكجنسلأديل)لهولنطا لا ا ل لا يا لن سها ،لو ل
(لأ لالشعرلامعىلالعايلليس لنوعال لأدبيال لمعينال ل،لبللهولحةلف ري لوروحي ل
مي ا لالعاقا لاجاعي  ،لويعودل كلاىل( ل
...تشملل...طرائ لا يا ل))،3لويعيل كلالنس ب لاىل(ا ا )لأن ل((لهالقيلل لا ا ليظللالقو لالملفهالأهال للليءل
لل لالشعرلوح لموقفلكيايلم لا يا ،لم لهنالفا لصعوا لا ا ل لالشعرلالعريل لأساسهالراجع لاىلفق ا لا ا ل
لالوط لالعريل)) .4ل
للللللللله ال س تلز لأ لتنطل ىتتأسسلخطاا لالشعري لانطاقال لم لأس ئةلالواق  ،لوالعمللع لابرا لصو لاذا لوح ي ل
الروطلامناس ب ل وار(الآخر)،ذكليقرأل(ا ا )لحاةلالتباسلا ا لالعربي ل لحاةلتناق لبنل((لكوننال لالعاملا ي لوبنل
كوننالجوهرال ل لخارج  ،لوه الالتناق ليضطرالاى لمعاا لقضاالجم لق مل لعاملح ي  ،لومعاا لقضاالعاملح ي ل لجم ل
ق م))،5لوب كلللتعيلا ا ل((أ ليصبحلالعاملا ي لعامنا؛لأيلأ للليقو لبيننالوبين لحاجز،لبللأ لنصبحلماماللفي )) .6ل
لللللللللللق لب ألالعاملا ي لوهوله الالغر لالليرايلع لوج لالتح ي ليتر لالينالمن لأواخرلالقر لالثام لعر،لوأصبحل
عامنالبزوا لالسلط لالعاني لع لربوعنا،لوم له الفال ل(القضي لامري )لاليلجاب لالعر لاليو لتتح دل لأ ل((ننشئلجمعالل
ح يثال ل لعام لح ي ))،7وم له ا لامنطل ليصبح لمعى لا ا لهنا لالنس ب لاى ل(ا ا ) ل ومال لم لجس ل لمي ا ل
العاقا لاجاعي ل(اجم )،لمالهولمعيارلا ا ل؟ .ل
للللللينظرل(ا ا )اىلا ا لعرل(الغر لالليراي)لا لحرل(الغر )ل له لالنظر لب لوص لعاماللكونياللوشامال،لويعودل كل
النس ب للل ا لاى لأ ل(الغر )لا لالعقللاذيليمزلب وني لومولي لقوانين ،لم له الفال لحضارت لليس لغربي لال لامعىل
ا غرا ل لأهالانساني لامعىلامعر ،لالثقا لوي رل(ا ا ) له البواسط لم هو لنظريليقو لع لأ لا ضار لالنساني ل
((واح لللتتجرأ،لوللان صا لعهالمو ،لوأهالليس لوق اللع لشعبلم لالشعو لبللخ لالنساني لبرمها،لوح لننعهال
الغربي لأولالوروبي لل لالغر لأولأوروالق لأعطاهال لاللفلس ن لالخر لأكرلمالأعطهالأي لمنطق لجغرافي لأخر ،لملأ ل
1يوسفلا ا ل:لامرج للن س ل لى0ل .ل
لن س ل ل40ل ل
2لليوسفلا ا ل:امرج
3جةل(لأد ل)لاج ل0لالع دل0لش تاءل0410ل ل ل4ل،لنقالع ل:لجا لارو ل(لجرب لا ا لوم هوهال لجةلشعرل)،قضاالوشهادا ،لكتا لدوريل
قا ،لمؤسس لعيبا لل راسا لوالنر0،لصيفل0441لىل ل004ل ل
4يوسفلا ا ل:للا ا ل لالشعرل ل01ل.ل ل
5يوسفلا ا :لا ا ل لالشعر:ل ل .11ل
6يوسفلا ا :للامرج لن س ل ل .10ل
ل ل.11-10
7لليوسفلا ا ل:لامرج لن س
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
ه الالنع لشكيلللجوهري،لان لتعبريلفق ،لوب كلفال لا ضار لالغربي ليلحضارتلنالح لبق رلماليلحضار لال رن ل
والمايلوالرو ...وح لللقم للنال لالعاملالعريلا لبقينالخارها،لوم لنتبناهالم لج ي ،لونت اعللون عللها...ا له ل
ا ضار ليلح لبق رلماليلم))،1لل لفهملا ا لعرل(الغر لالليراي)لظهرل لمرأ آ لالوعيل(العري)لك همليقو ل توا ل
السليا لامضمر لع ل(التبعي ) ل لمرحة لا لفها لشعار لالتح لرر لم ل(التبعي ) لللغر لالليراي لاس تعاري لم لأعر ل
د
شعارا لحرك لالتحررلالوطيلالعربي لوم لأكرهالفاعلي ل لوعيلالغلبي لالشعبي ،لكالظهرله الال همل لمرأ آ له الالوعيل
ك همليقملحرك لالتحررلالوطيل لا س ينيا لوالس تينيا ،لذكلجاء لنظر ل(ا ا )لمغاير للتكلالفارلاليلأراد لأ ل
تقي لال رلالتحرريلحىلأ لنظر ل(ا ا )لاىلالشعرللملت لنظر لس وني لجام ،لوهائي ،لوتر ل(خاد لسعي )لاليلواكب ل
ا رك لمن لب ايهالأ لتكلالنظر ل((ان لق لتطور لب ضللجارب لوقاف لبع لمرحلت لالوىلاليلدار ل لأف لالرمزي ل
اللبناني ،لوا للتعرف لاى لالشعرلالعريلا ي ل ل تلفلتطلعات لواهام لببوار لالتج ي ل له الالشعر،لبع لتعرف لاىل
أموا لللشعرلا ي ل لأمريالواجلرا،لأثر لال بر) .2ل
لللللللللغرلأ لموقفل(ا ا ) لا لقيق لا لدفاعاللع لمواصةلالرؤي لالليرالي ل لا هض لوس لس يا لشعبويلخنقهال،ولل
ير لفهالاللتعبرال لع (التبعي )لوي رل كلأ ل(الرس م )لا هضوي لع ل نائي لالتق ىالتأخرلولاحطاطىا هض لحرل ل
خطا ل(ا ا )لحضورال لميتال لنظرال ،لا لي ر(ا ا )ل(ا ا )ل لاطارله لالرس م ل،وه الامعىليب ولأح لأعضاءله ل
ا هض لوكن لي عولاىلاس مرارهاللواعاد لانتاهالع لأساسلير لأ ل(ا هض )ل لجوهرهالطري لاىل(العاملا ي )؛لأيلاىل
الغر لالليرايل،م له اليعي ل(ا ا ) لفهمل(ا هض )لالعربي لم لحي لأ لجوهرهاليتلخ ل (لتلمسلالطري لحولالعامل
ا ي )3ل،أ لالعر لمن لبطرسلالبس تايلوالطهطاويل()...لحىلانهاءلم لال رل لأامنا((،ليتلمسو لطريقهملحولالعامل
العاملا ي ل ،كلاىلالعاملالق مللوللريبليت س ل)) .4ل
للللللللله الام هو لتصبحل(ا ا )لأسال لأآخرل(للهض ) ،لأ ل(ا ا )ل لح ي للنظا لامعر لللح ا لينطل لم لمصادرل
بعي لالف ،لوالنظرلتقو لع لف ر لا ((ا ا لنظري لح يث لاىلالوجود))،5وتعيلالنظر لا يث لله لالعقلي ،لأولماليقر ل
يقر لم لقضاالال رلوامعرف  ،لم له ا ل(فا ا )لل لت ل ل(التقني )لبلل لالنظا لامعر لاذيلتقو لعلي ل،ا المال
(تقني )لالنلتا لالنظا لامعر لاذيلودها ،لمالا ا لألل(( ال لأولشال لخارجيال لمس توردال ،لوامالهو لنتا لعقلي لح يث ل
تب ل لنظرهالاىلالش ياءلتب لللج راللوحقيقيال،لانع س ل لتعبرلج ي ))،6لويوحل(ا ا )ل كلبقوه:لا لا ا ل للل
يء((ليس لأشاللليق بسهالالنسا  ،لأول ال ليزي لب لال آ  ،لامهملهولمالوراءله لالشا لوال اء ،له الامالوراءلهولمال
1جةل(شعر)لالع دل.00لالس ن :ل-14س ن ل0411ل ل لي .004-00ل
2خاد لسعي :ل(يوتوبيالام ني لامثق )لدارلالساي.لطل0100-10ل ل ل40ى .41ل
3ليوسفلا ا :لحولأد لعريلح ي ،لجةل(أد )لاج لالثايلالع د،0ش تاءل0410ل،0 ،نقالع لجا لارو :لجرب لا ا لوم هوهال لجةل
(شعر) ،ل000ل .ل
4ليوسفلا ا :لامرج لن س ،ل ل01ل ل00ل .ل
5ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر00 ،ل .ل
6ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر ،ى0ل .ل
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نسمي لالعقلي ،لوامالأ لت و ل العقلي لح يث لأوللت و لمعىلأ لتأخ لا وهرلللامظهر،لومالالس يار لوالطيار لوالتل زيو ل
ومالاىل كلم لنتا لالعملا ي لجوهرلا يا لا يث لاليو ،لبللالخ لبأس باهالالروحي لوالعقلي ))،1ه اللم لأ لح دل
(العقلي لا يث )لاليليتح لعهال(ا ا ) لتتح دل لالقطيع لامعرفي لما لبنل(الغر لالثقا )لىلو(العر لالثقا ) ،للتصبحل
ا ا لهنالمعىل(ا هض )،والتايلتعيلانتقا لم لاجم لالق ملامنغل لاىلاجم لا ي لامن حل،م لهنالح دل(ا ا )لل
النظا لامعر ل(للح ا )لأولماليص ل(العقلي لا يث )ل لضوءلم هو ل(العقل)لكالتبيلن لامرجعي لالعقاني لوالعلمي ل(للغر ل
الثقا )ل،وتغ ول(العلاني )ل لخطاب لوهال لأخرل(للعقاني ) ،لم لهنالترتب ل(العلاني )لنس ب لاىلالعامل(،العلمي ) لنس ب لاىل
(العم)ل لس يا لنزع لانساني لمز ل(ا هض )،لويعيلم له الل لأ لا ا لاليليب غهال(ا ا ) ل هضتنالالعربي لأ لت و ل
(علمي ) (،وري )(،مردي )لحىلنم لم لاكتشافلمعارفلالعامل ل م لالعقللوال رلوا هض لالنساني ل.للل ل
وير ل(يوسفلا ا )أ لهنا لأس بااللروحي لولعقلي ل،لحتمللهالا ا لوتعلترلأسسالللهالوي 2:ل
10ل لاعتقادلأ لالنسا لس ي لالطبيع ،لأ لمق ور لاخضاعهالوف لمغاليقها،لوشلل كلأساسلمال سلمي ل(ا ا ) لما ل
أآخر(برو لالعر)ويعيلهالأساسال(الرو لالعلمي )أولالعقاني .
 10ل ل لويرتبلع ل ك((ا لماليضع لالنسا لم لنظملوقواننلومباد لتظللدو لالنسا لل فوق ل،ماليلس ي ت ل،بللامال
هولسلي هال،فهولاذيلوضعهال ر ل،أوله الأعتق لحنلوضعهالوهلملءلا ري لاليلتع يلهالأولتغيرهالساع ليعتق لأ لخر ل
له الالتع يللأولالتغير .ل
 03لغرلأ له الل ين يلال آ ل ات لالطاب لاموضوعيلللعاملاذيلح لقواننلموضوعي ليقو لالعملاكتشافهالومعرفها،لمالم ل
النسا لم لالس يطر لع لعام لالطبيعيلواجاعي ،لويمزلالعملحسبل(ا ا )لبصرورت لادام لالنابع لم لماهي لوجود ل
اموضوعي،لم لهنالفا لالرور لمالتق يلالي لم (تق )ل ا لطاب لموضوعيلي ر لن س لع لا يا لبرمهال،وبنل(ا ا )ل
كلبقوه :لأ لرور لالش ياءلمقا لكينونهال،نقو ل كلعامنلأ لال ينون ليلالصلل،فاليءلي و لأولل لمليصرل،ل ل
صرورت ل لجوهرلكينونت  ،لوهوليصرلدو لاستشارهال،وح لن و لغرلح يثنل؛أيلسل ينلجاه ي لمزم نلمغلوبنل ل
أآخرلالمرللحنلنقفل لوج لصرورت ل،لنقفللع لح لوت برل،بللع لهللأولن ا لأولمن ع لخصي لأولاما لبأ لليسل
لالما لأب علمالا .ل.لللللللللللللللللللللللللللل
 04ل لترتب (العللاني )ل له الالس يا ل(ا للعلاني )لنس ب لاىلالعملو(العقاني )ل،ا لأ لالعلمن ل لمعناهالالعمي لانعطافلم ل
الهلاىلالنسا ل،وم لمل لالعر لالىلمل لالنسا ل،وب كلمليع لالنسا لير لالعملنتا ل(نظا لالهييلأب ي)،بلل(وج ل
ن س لأما لنظا لم لصن لي ي للس تئنافللحام لاىلسلط لعليا)لوم لهنالتغر لنظر لالنسا لاىلالعاملتغراللج رالل،فال
يءل دلر لع لالعقللمن لال آ للليءل قبضت ليتعامللمع لكيفللشاءلمال شاء.
1ليوسفلا ا :لامرج لن س 01 ،ل .ل
2ينظرل:ليوسفلا ا ،لا ا ل لالشعر،ل ل01ل لى0ل .ل
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 05ل لوتعيل(العلاني )(،العللاني )(،الزماني )(،العقاني )لميقال لع لمس تو لالنسا لمال سمي ل(ا ا )(النسا ل(ا ر)اذيل
هولوقبللأيليءلأآخرل(ال رد) .ل
للللللللوم له الم ننالالقو لأ ل(اجم لا ي )لاذيليعني ل(ا ا )لهولاجم لاذيليقو لع لالنظر لالنساني لالطبيعي لاليل
تؤديلاىلجم لقاملع لنظر لح يث لللحيا لع لالعملوالت نولوجيا ،للو كلحىل س تطي لالنسا لأ ليتحمل لأوامرلا يا ل
والطبيع لويتألفلليصبحلالنسا ل،مص رلالقملللالآله ،1كالقا ل(أدونيس)ل،وم لهنالخو لالنسا لراعال لروحيال لم لال را ل
،ا لي لؤديل كلالتطورلولالتق لوال هار لاىلالتبعرلوا مردلوالرف لوا ر لوالقل  ،لومالاىل كلماليطب لعرالا ارلم ل
ه الحل(الشعر)لما ل(اددلي )لويصلبحل(ميتافزيقيا)لاجم لا ي لحي ليلعبلالشاعر ل((دورلالآله لاليلاخ ))لع لح ل
تعبر(ا ا )ل((يزحلابوسلالآةلوالنظا )) .ل
للللللللللم لهنالانطلق لا ا لالشعري لالعربي لكالأرادهال(أدونيس)لو(يوسفلا ا ) لنبضال لفري ال لوميقال لوواجبلالوجودل،ل
حي لأصبحليق ل لمركزلال و لوشللمب أ لالقملوالغاا لوحل لمروعي لانساني لج ي ل للامروعي ل،لما لنت لع ل
كلقملج ي لوقواننلج ي لتنطب لع لالبر ،لوم لتطورلالعملأخ لالنسا لب عهل لالواق لوالطبيع ليتطورلج د لأكرل
أشاهلتطوراللوتق ماللم لظهورلالتقني لب اف ل لا ا لالعلمي ،له اليعيلأ لا ا لليس لفق لت مرلالقالبلالق ملوارساءل
جالي لفني ،لواماليلأيضالتغيرلللواق لا ياي.لاللأ لالتحو لال برل لارخلالشعرلالعريلبع لجيء(ا ا )لس ي و لمساهالل
لتغيرله الالواق ،للل لالشعرليعترلصوال للل ردلولسان  ،لذكلمليق رلالروادلالشعراءلا ا ينلع لالتنظرلأولبتق مل
امررا لالنظري لله الانتقا لىالتحو  ،لوملي والبرم لما لار لم لالشعرلالعامي ،لواما لق موالوادرج لالوىلا مو ل
ادا لوامقن لوجاه والاىلأقىلح ل لاعطاءلالشعرلم لحي لالشللواموضوعا للج ار لتلي لب لوجعهلقادراللع لخو ل
ه لامعرك ،لوكسبلامزي لم لالت املوالت و لوالنصارلله لا ا لالواف لامس تقر ل ل قافاتنالوتطلعاتنا،للق لأصبح لاليو ل
جزءاللم لت را .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
1لينظر:ليوسفلا ا ،لحولأد لعريلح ي ،ل ليل ل4ل .ل
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02ىمظهرا لا ا ل لجار لجةل(شعر) الشعري ل
لالساح لالشعري لالغربي لا يث ،لع لحولجعللمهال ور لاب اعي لللعلهال
لللللللللشك لا ا لتصورا لوتغرا لع لمس تو دل
ألعنفلالثورا لالطليع ل لاليلأح لمو جال لولم الل لحت لهال لالشعري لالعربي ،لولاليليلالخر لتسع للتجس ي له ال
ا مو لىامثل ،لوجعل له ا لالبع ل(ح ا ) لالقصي لالعربي لموا ي ل ا لالقصي لالوروبي (ا يث ) ل،م أثرال لرما لبومل
(العامي )امتضم ل لالثاني  ،لأولبتلهفلالوىل–ل لجانبلمهالع له ل(العامي )،ول له الالقو لب صللبنلالقصي لالعربي ل
الق م  ،لوبنلالقصي لالعربي لامعار لوأصولهالالرا ي لفضال لع لحوارهالم لواقعهالالتارخيلامتعن ل لوالمبن لع له لالشال ل
وغرها.ل ل
لللللللللفانل د لي ينالأ لتتوقفلع لمظهرا لا ا لالشدلعري لالعربي ل لجةل(شعر)لعن لشعراهالم لخا لشعريهمللاليل
جس لفها لتطبيقا لو لتنظرا له لا ا لاليلانرفلاىلال عل لوامارس  ،لو كلعر(امعار )لالي لتنرفلاىلجردل
دل
الوجودل لالعر لدو لأ لتق ن لدلةلفعللا زفلاذيليقو لب لالشعر لودلةلفعللابت اء لاذيلم لأ ليع لب لالشعرل
مسارلالعرلأوليعي لخلق لالح ا لوالتح ي  ،له الال ار لاددلليلاذيليصللبن(ا ا )لوال علليصللا ا لالشعرل
ن س  ،لويوق لالص لعلي لم لحي لهو لح لم جاو ليل لانلتبا لاى ل ات لم لأجل لأ لالتح ي ((،فق لفاجأا لالقر ل
العرو ل لمنتصفلالطري  ،لفهام لركودالوودعتنالحرك لالآة لوا وفلم لا ر لوادور لوالنظرا لاجاعي لامتباين ل
لام اجأ لا سوسلع لامثا ،لوب أ لماس لال ردليرجر لوب أ لحصو ل اتي لتهمرلحامةلمعهالنظملاس تقرارلالق م ل
ف
الما لامطم لوام اهملوا ميا لوام لالينالالش لوتلبع لالرف  ،لملالتطل لللج ي لللعقائ لوام اهم لوال نو لوالنظملا ي ل
،وتربع لالبساط لبعي ال لحولامايلوامطب لعلينالالتعقي لوب أ لالنسا لعن الحث لع لالطري لخا له الاضطرا لفهئل
للبع لأ لج لالناظملله الاهيار،لويلمحلقبلساللبعي اللظلليلمسلطريق لالي ،لوملهيألللبع لالآخرل،فرا ليتب لخط لالآخري ل
لالغر لأولالر لأول لا وار)) .1ل
لللللللللق لا لا را لالشعريلالعريلالق رلاذيليل لانتبا لاىلفعهل لاجا لالتارخيلم لحي لهول(اح ا )،لوم لهنال
ر )لالي لي لجردلوجودل لالزما ل،لفان لح ل
ان لا ا لفعلليقو لع لاخ يارلالواعيلامتجاو لع لع سل(امعا ل
(ح ا)لفي لومن لوض ل لع لحولي و ل(اح ا )لفعال لم لاخ يارلح ا ت ل،لولق لا لأغلبلأعضاءلحرك لجةل(شعر)لومال
حولهالم لأم ا ل(ا ا )ل(،أدونيس)لو(الس يا )لو(خليللحاوي)ل،ل(توفي لصاي )لو(أن لا ا )(،خليللا وري)(،ب ويل
ا بل)(،ن يرلالعظم )(،ابراهم لش رله)(،م لاماغوط)(،شويلأيلشقرا)(،جور لغام)(،الياسلعو )(،سلم لا راءل
ا يو )(،يوسف لغصو )(،فؤاد لرفق )(،سع ي ليوسف)(،ميشا لطراد)(،صا لست )(،عصا ل و )(،ف و ل
طوقا )(،جور ل ا )(،سعي لعقل)(،رين لحبي)لماحنلب علهملالواعيلع لاخ يارلالواعيلامتجاو لللق مل،ومعىلكوهمل
شعراءلماحن لأهملأبوالاللأ ليعيشوال ماهمل لوعرمل،لفأمالالشاعرل(توفي لصاي )فق لم للشعرل ط لهم لم ل طا ل
1لجةل(شعر)لالع دل0الس ن ،0لش تاءلي040ل40 ،ل .ل
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اللتدج ي لالشعريلالعري لفالتجرب ل((عن لللتنغل لع لن سها لللح دلسل ال ل"ا " لهناكلاموقفلالسا لاذيليا م ،ل
وهولموقفلصاد لحمل لنظر لشامةلوميق لللوجود لتقلبلا لا ا لاىلجرب لانساني لق ليعانهالللفرد ،لوهناكلفو ل
كل"الت ي "لالعجيبلاذيليعطيلالقصي لأبعاداللم اوت لوتأويا لم ع د لللصور لالواح ))،1يقو ل لقصي ت (م لالعا ل
رح لالي لالمو ) 2:ل
أقريلللأقري ل
أيهالامهر لالبيضاءلال ي ل
أقري ل
أيهالامهر لالقوي لالغنو ل ل
أقريلولاصهي ل
صهيكلأنغا لوتراتيل ل
لللللمثلللناله لالقصي لشعرال لدقيقال لحمللمع لتراال لحضارال لحيال لواسعال لأاح ل قاف لالشاعرلوغربت ل لالبادلالغربي  ،لولعلل
ه لاددلق ل لالتصويرليلاليلت ر لع له الالشعرلأ لي و لخاليال لم لالو  ،للها لحتا لاىلأقىلجال لا ري لامم ن ل
ا ل(توفي لصاي )ليعىلعناي لفائق لالل ظ لللم لحي ل(شاعريها)امنغوم لوجالها،لبللم لحي لق رهالع لأداءلامعىلادقي ل
أداءلامال ،لوهول له لالقصي لمثللك ك ل رو لالشهو لعن لالشاعر(الشهو لالخر )،صعودال لمهمال لفاجعال ،لوللق لترا ل
الع ا لوحو لب لاىلعش لم لنوعلج ي لاىلعش لمهر لبيضاء لف ي لحمللالي لموال لف ليا لخصبال ،لاهالشهو لالعا فلعن لبقو لل
ا يا لم لالق ر لعلها،لاهالشهو لا تقرلللحيا لولتساؤلت لالطبيعي ل لم لله الاموقفلبللان ليعل لقائا 3:ل
ول لأسأ ل
أي لير لا افرل ل
ولأي لمرا ،لولأي لتبي ن ل
لللللللير ل لشعرل(صاي )لاس تعاهلالثنائي لماليع سلأآارلالربي لالروتس تانتي لاليلالهال لح ا ت لحي لنشأ لابنا للقسيسل
بروتس تاني ،لولعلهالتع سلك كلتأثرلالشاعرلالثقاف لانكوساكسوني لاليلاس تق لم لينابيعهالل لدراسات للآداهالوف رها،ل
فطبيع لشعرلامت لسفلت لع لترب لللعاط لاديني ،لوميهلالطبيعيلاىلالت رلادييلحىلليب ولأ لأيلأثرللثقاف لواف لامال
1لسلم لا راءلا يو :لالقصي لكل:لتوفي لصاي ،لجةل(شعرل)الع د01لالس ن ل،4خريفل0411ل .000 ،ل
2لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن ل4لخريفلل0411ل،ل ل .4ل
3لجةل(شعر)الع دل01لالس ن 4لخريفل0411ل ،ل00ل .ل
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هو لأثر لممم لل لاع لوجوا لف ري للضطرا لمي ل لاللند س لتعود لج ور لاى لارخ لساب للعه لالثقاف لالواف لم ل
ا ار ،1ا لشعر(توفي )لنس ي لوح ليت ردلممزا لصاحب لا اص ،لفهولللينميلاىلم رس لا ا لوللم ن لأ لي و لأساسالل
م رس ل لالشعر ،لان ليعزلع لللتقلي  ،لوأمال(لأدونيسل)فأنل د لعن مالين قللا طا لم لتناو لا ا ل لس ياق
هال
التطبيقي لاىلس ياقهالالنظريلفاننا لنس ت ل(بأدونيس) ل لجس ي ا لللن لا ا وي ،لفق لاس تطاعلأ ليض لطريقال لمعب الل
للتح ي لالشعريلالعريل،لا لاس تطاعلأ ليوصفلام وا لاللندصي لا يث ل لشعر ،لفأصبحلالل لالواح لي لع لم لول ل
عام ل لالقصي لفا المالوردلل لا س لفالن لجس يل،وا الوردلل لالش ياءلأولالعنارل لفالشعرلشعرلأش ياءلوعنارل
دو لاس تجاءلا س ي ل،لوحضورلعاملالعنارلوالش ياءلاليلي لنتا لملي لاللتدوح لبنلالوجودلوفائ لالوجودل لبنلالش ياءل
اليلتتحو لاىلرمو لمائي ل ري  .ل
للللللللللوق لأارلالشاعرلالعريلع لام اهملالشعري لالق م ل،وأح لخل ةل (( لبني لالقملال ني لحي ليصبحلم ل
امس تحيلل،لشي ال لفشي الت و لالشعرلأولالنظرلالي  ،لواىلقضاالالب اعلمةل،كالا لينظرلا هال لامايل،له لا ل ةل
تتضم لجاو اللامالللطلريق لال اب لالق م لالسائ لم له ،لوتتضم لم له لاني لجاو اللامالللطريق لالت و لالق م لالسائ ل
،لتتضم له لا ل ةلبا لأآخرل،لتعبرال لمغايرال ل ،لويلذكلخل لالقار لامغايرل،لوالقار لامغايرلهولاذيلار لخل ل ل
ن س لوالقملا الي لاليليرهالفرفضلهال،لوتبىلغرهال،لوأصبحلمس تع الللقبو لغ لرها؛لأيلليليصبحلخصاللج ي اللوالشعرلوالثور ل
خاطبلأولللالحر لأ لخاطبلالله الالقار ،2)).لفأ دلو لمالمزلشعرل(أدونيس)لهولالقل لم لجرب لا يا ل،للننالوح لنب عل
حسلبقل لا ل لونلق لأن س نالأم ا ل لعاملختل ل لأرجائ لقلبلالشاعر ،ل كلا لشعرل(أدونيس)لنزفال لف رال لبلل اوةل
لالرويلاذيلينظم لنتا ل(أدونيس)لم لقصي ت ل(دلية)لعا  0401لاى(قال ل
ل لعاملانسايلج ي ل،ه لا اوةليلا ي دل
الر )لعا ل 0404لاىلقصائ لأوىى 040ل.اليلينظرلم لخالهال(أدونيس)لاىلالعاملبثق لواعي لو ب لراضي ،لوليغني لب ر ل
الط وةل،فالعاملعن لط وةلدام  ،لوال لا ايلمسحلسوادلعين لالظا لاليلجهملصبح  ،لم را لأ لعين لامالمتلئلالشدلو ل
وت ي،ليقو ل لقصي ت ل(قال لالر ) .3ل
ملم لالشمسلالش بايل،لوحر لللللللللللللللللللللللللللل
عاماللمال لالبصر ل،لج ام لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
لأن لعلمت لا يا للق م

ال ل

لوستبق لهلدليـاللولرائ

1للينظر:لسلميلا راءلا يو :لالقصي لكللتوفي لصاي . ،ى00ل ل
2أدونيسل:ل م لالشعرل ل4ىل .ل
3لأدونيس:لقصائ لأوى،لمنشورا لدارلالآدا ل،طليي04ل ،ليل .ل
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ويتعاىلالشاعرلع لا يا ل،بعراك لامصائبلوامشاللفي لبللجز لوعز ليق

و  1:ل

هالللطري لا يا لح لشلقلقنـا ل
للعراالل،لوور ل،وهـادال ل
نتخط للعنفلالزما لوتلق لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
لصورلالعنفلخل نـالأجـادال ل
ر للن ورلا لا يا للشعبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
لل ت لعنلالظـا لس وادال
لللللفهولي عولاىلان ا لع لالف لولالتجرب لاليلهزلالنسا لوتغورل لحس لجا لالعامل،ان لج ليغلل لالش ياءل
اهيالأرارهال،وهولمشاعرلموتر لت لراود لالعا لوتش لالنسا لاى لالغ لبله لوسؤا  ،لفأدلمالالشللوالصيغ لالشعري لليسل
لهالقم لمس تقةلعن ل(أدونيس)ل،لليسللباسلللمعىليزخرف لليب ولأنيقالل اهيالل،والكم ل لالشللجواللوموس يق ((،اهالجرب ل
ولللم لفهالاستب ا للم لبأخر ل،فلق لحلقد ل(أدونيس)لحىلا لل آ ل لالشعرلالعريلشاللومضموالل،ماملحقق لقبهلالل
القائلل،فهول ولخصي لف ري لل ليتصفلهالاللالشعراءلال بار ،لومعىل كلأن ليعايلمشا لف ري ليلمشا ل
ليس لجرد لأو لمعزوةلع لالزما لواما ل،بللمنبثق لم لمملواقع لا ي،لوقمت لكقم لللشاعرلكبر لمستلب لاىلأن لعرل
 2ل
ع له لامشا لبوه لنظرلكبر ،لوفهملج ي لوان لالتايلابت رللهالأشاللج ي ل)) .
للللللللم لخا لاللندمو جي لالشعري لالدونيس ي لم ننالأ لنس ت ل لسا لا ا ل ل لالشعرلالعريلا ي لكالح دهال
الباح ل(لعب لالر ا لعي ل)لي 3:ل
 )0م لالواحلأ لا طا لاذيلينطويلعلي لن ل(أدونيسل)ل شرلاىلمرجعي لتستن لاىلوظي لاخباري ؛لأيلأ لا طا لهنالهول
خطا لالتعريفلاملم لللشاءلاموضوعلامتناثرل لامصادرلواددلورا لوامراج لالغربي ل(لال رنس ي لالتح ي ل)ل.
 )0وهولخطا ليقيل،ع لرؤي لمرتعش لحولالعام،لينطل لم لمنظورلال با لليعايلنصالليطمحلللقاءلامنظورلوت مرلالثواب .
 )0لاس تقالي ل:لحليللاللند لاىل ظ لم رك ل اتيال لمعزوةلع ل للالرابطا لالكي لاداخلي ل لعاقا لمتشاب  ،لفيوههال
الن لبطموح لاىلالكي  ،لتصع له لاللحظ لجري ال لشكيال لعرلالغاء لال وار لبنلالجناس ،لبع لأ لألغيلالبع لالثال لاذيل
ين لال سح لبنلا دلذا لواموضوع؛لأيلأ لا ا لالعربي لامعار لللتن صللع لظهورلالفارلوالزاعا لالتارخي لاللتدطوري لاىل
1لأدونيسل:لامرج لن س ل ،ل00ل .ل
2لخزايلصري:لقصائ لأوىللدونيسل،جةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل0لربي لى040ل4 ،ىل ل1يل.ل .ل
3ينظرلعب لالر ا لعي ل:لا ا لىلعق لالفاعيل ل1ي0ل–لىي0ل .ل
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ت سرلالظاهر لت سراللارخياللحىلأهالت شفلب اهالع لمروعلاعاد لنظرلشامةلمنظوم لام هوما لوالنظا لامعر للليلن ل
م لالنصو لالشعري لا يث ،لوم لخا له لال م لن سهالم لأ لن هملأسطور ل(لامو ل)لول(لانبعا ل)لاليلاس تحو ل
ع ل يةلع دلم لامب عنلالعر ل لمرحةلمعين  ،لفه ل(لالسطور ل)لبأشالهالومثياهالا تل لق لبر لكصياغ لله ال
التص علولخ ا لالعاق ل ل(لالا ل)لالبوي ل لكحزل لرك لالتحو لم لعاملال لاىلعاملاب لوف لالعاق لالض ي ل:لليلحيل
ينبغيلأ لمو ،لولعللمثيا له لالسطور لع لصياغ لالتساك لم لالتضادل،لل لالراب لالعيلبنلالالالبوي لمثةلللصور ل
لراعيلاذيلاكتسب لعرل
لالطالع ليلأسطور ل(لال ين ل)،وللس ال لبع هالا د ل
الق م لللعامل لالوعي،لول لالنبوي لمثةلللصور دل
قصي ل(لأدونيسل)(،لالبع لوالرمادل)ل،لولال ين لهولال ل–لاب لوا لا لال لواب للليلتقيا لبلليهييلأح هالالآخر.لللللللللللل
للللللللللو لا ا لاللند س ي لوكي ي لاللتدعامللم لالنوا علالن س ي لاميتافزيقي لي تشفللنال(لأدونيسل)لم لخا ل وعت لالشعري ل
(لأغايلهيارلادمشقيل)لخصي لفري لتتقم لخ لواطر لومشال لونوا ع لوجس لحيات لوجربت ،ليقو ل ل(مكلهيار) 1:ل
مكلهيارل ل
مكلوا ملهلقرلوح ائ لار ل
واليو لشا لللكا ل
صو لما ل
حيل لمل و لالرح ل
ومكل لأر لالرار ل
لللللللللللللحيلنال(أدونيس)لاىلطريق لج ي ل لالتعبرلع لاذا لتسم لبعملي ل(لالتشخص لوالتخطيل)،لو كلأ لخصي ل
(لهيارل)لجبلأ لت هملم لخا للادالاتي ي ل–لالسقراطي ل)؛لأيلصرور لالشخ ل ات ل،لتقو لأيضاللع لمعرف لالشخ ل
ات  ،لفامعرف لهنالتعم لع لامعرف لالسابق لللشخ لكالير ل(لاسر ل)ل(لو لالتشخص لال ركيغاريل)لاذيليعيلطغيا ل
ا ه لور،لأولالنسا لامعمملع لاذا لاموجود ل لالن لع لح لتعبي رل(لهي غر)ل،ل(لوالسخري لوالن يلوالبنيوي لالنيتشوي ل
)لول(لال ولالياسر ي ل)لوغرل كلم لالفارلاليلتناول لمعىلالوجودلالشخ لوأوح لمركز ل لالعامل،لمالهولوض ،ل
ومالهولكو ل كلأ لخصي ل(لهيارلادمشقيل)لشأ لسائرلالت رلال يايل–لالشخصايل،لتعودلبنالاىلالساسلوالوي ل ل
ا يا لالنساني لاىلاذا ،لاداخلي لاليلجس لالتجار لوالنوا علال ياني لللشخ للاليلللم للح لأ لين لاىلأعاقهالغرل
م ليعانهالمعاا لمم لدام "2وا ا ل لا لقيق لأدا لى لطريق لى لأسلو ل لالبح ى لمه لى لتقني ل،لوه الأكرلمالتطمحلهل
اها ،لك كلفالننالج لشعرلالرومانطقي لالغنائي لالي لجاء لب لالشاعر ل(سلم لا راءلا يو )لخاص لوأهالأعط لأمي ل
1لأدونيس:لالعا لالشعري ل0،لأغايلهيارلادمشقيلوقصائ لأخر ل،دارلام لللثقاف لوالنر،لطل0441ل 040 ،ل .ل
2للينظر:جةل(لشعرل)لالع دل04لالس ن ل1ل.لخريفل0410ل ل لي01ل–ل000ل.ل ل
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خاص لللتعبرلع لقضاالالنسا لامعارل لالعاملالعري ،لوخرج لب كلع لس ن لالشعرلالنلسايلاذيلاحرلطويال ل ل
أرارلان عال لاذاتي :لتقو ل لقصي هال(مالوراءلا ود) 1:ل
أعرالا ود؟ ل
ق لعراللأيعملعشاقنا؟ ل
لصا لتلوا،لولفلاس تطال لاىلالضوءلأشواقنا ل
له منالع لدربنالم لس ودل ل
لللللللللمثللالشاعر لم لخا له الامقط ل لم لالتصويرلالشعريلاذيلمزلب لالشعرلا ي  ،لفهييلحاو لأ لخل لجوال لنشأل
م لت اعيلالصورلوتشاب هالوتقابلها،لكالنلح ل لشعرهالحرك لداخلي لللقصي ،لا لت خللأصوااللم ع د ل لالقصي لالواح ،ل
أمالشللحوارلداخيلللخاطبلفي لالشخصيا  ،لكالأهالاس ت اد لاىلح لكلبرلم لا ولالقل لاذيلتثر لصيغ لاس ت ها ل
موج  ،تتعاو ل ل كل
العاديلوالناري،2ه النر ل(سلم )لمكلعنارلفني لراقي لقادر لع لخل لالجواءلالن س ي لام دل
ام ردا لوالرمو لوالتساؤل لوحروفلالن يلوام لواق باسا لوا وار ،لك كلفا لالشاعر(ن يرلالعظم )ليطالعلنال لقصائ ل
ع لالغنائي لالشعري لالتصويري للت ل لمناخاللشعراللف راللم لس ال،ليقو ل لقصي ت (ا ارلالعتي ) .3ل
أأملل كر لانتصاريل ل
و كر لان ساري ل
ولأعرلدر لالس نن ل
ولأر لنب لا نن ل
فالالنرلنريل،وللالغارلغاري ل
للللللللفاىلجانبلالغنائي لوالتصويري لوالتل لسفلي لر للم لخا له الامقط ل ور لالشاعرلع لاجم لاذيلرف لج ارلالتقلي ل ل
وه ،لفهولسع للت وي لمامحلشعري للوف ري لج ي ،للن ليلقيلأضواءلج ي لع لمشا لالنسا لوامو لوالعاملوا بل
وا ا لوهلوال و لبأر لوير له لامشا ل لقوالبلج ي لوصورلملبت ر لاليلتتاء لم لالعرلوا يا لا يث لاليل

1لجةل(شعرل)الع دل00لالس ن ل1لل،ش تاءل0410ل ،ل 00ل
2لينظرلجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ،4لش تاءل0411ل،ل ل40ل ل011ل .ل
3لجةل(شعر):للالع دل0لالس ن ل0لش تاءلى040ل ،ل41ل .ل
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يعيشهالالنسا لوالشاعر،1ك كلفاننالج لتوظيفلالكم لامعر لالواص لعن لالشاعرل ا لاليقاعلاداخيلاليلمتكلخصائ ل
ادهش لوالحاءل(م لاماغوط)ليقو ل لقصي ت ل(حز ل لضوءلالقمر) 2:ل
أهالالربي لامقبللم لعينها ل
أهالال ناريلامسافرل لضوءلالقمر ل
خ يلا هالقصي لغرا لأولطعن لخنجرل ل
فأالمتردلولجرح ل
أجبلامطرلولأننلالموا لالبعي ل ل
للللللللللفهو لحاو لأ ليعطي للنا لشعرال لج ي ال لمره ال لالحاسيس لامره لليتجاو لالشا لالسابق لليصن للشاعريت لشالل
يناس ها،لشللجم لبنلامعىلوبنلاليقاعلالشعري،لولأمال(جرالابراهملجرا)لاذيلتع لقصائ لال لوامو لوا مز لامتأثرل
الشاعرل(اليو ل)،ألدخلل لالشعرلالرمو لالق م لاليلجعلهالكبساطلرح،لفتسرحلالقصي لوت رفلأصوااللولتز لوتقر لم ل
الس م وني لديوان ل(مو ل لام ين ) لدليللع ل ك ليقو ل(جرا)((،ا لادخا لنغم لج ي لع لف لق مليعم لع لموس يق ل
تقلي ي لأمرلحتا لاىلجرأ لكبر ))،3يقو ل لقصي ت ل(ألعيني لأغي) 4:ل
ألعيني لأغيل ل
ولعشا لادىلاجمعوا ل
ل جري لو ل ل
جري لالغاي ل
لوداي ل
لفلسطنلوشطأآهال ل
للللللللف يله ل(القصي ل)حاو ل(جرا)لأ لجعللم لشعر لفنالل لم ناو لا ي لماليلقا لامتلقيلم لتأ رلفي ،لوم له لأخر ل
جم ل لشعر لالراكا لالزمني  ،لا ارلواماي ،لمالي ر لتلقي ل قاف لد لامتلقن ،لويبق لالشعرلعن لعنارلحياتي للل
1ينظرل:لجةل(شعر):للالع دلي1لالس ن ل،0صيفلي040ل ،ل ل000ل ل001ل .ل
2لجةل(شعر):للالع دل0لالس ن ل0لش تاءلي040ل ،ل .0ل
3لجةل(شعر):للالع دل01لالس ن ل0لربي ل0404ل ،ل000ل .ل
4لجةل(شعر):للالع دل01الس ل0لربي ل0404ل ،ل004ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
تنهيي،لك كلالشاعرل(شويلأيلشقرا)لاذيلتع دللالقصي لعن لرملا طوط،Croquisفق لمزلأحيااللقصائ لا رش لفال
تلمسلدق لوللتركزلوللل لالداء،لبللتق لع لنوعلم لا ر لوالقل لواضطرا ،لوتلمسلأحيااللصوراللهزو ،لول له ل
ا رش لتتناس لم لانسجا ليض يلعلهالطابعال لم لا ا لفري ال ليثرلالجا لأآالوي غ غ لأوليصيب لا يب لأآالأآخر.1يقو ل ل
قصي ت ل(قرصا ) 2:ل
رحاةلالبحار ل
يعرهالاىلمصبلاللولول ل
تل ل واب ل
وعسللالضوءلولمو لغو ل
يعل ل لالساري لانتظار ل
للللللللللي لناله الامقط لع لأ للقصائ ل( لأيلشقرا)لتنب لا يا  ،لتن لاىلا سملدو لأولت لوخزلأولتص  ،لولالقصي ل
ا يث له الالشللتعابرلأكرلماليلحرا  ،لولاحاءا لأكرلماليلتبس ي لوتوضيح،لوتأخ الجرب ل(جور لغام) لالشعري ل
اىلأم لمال لا يا  ،لا يا ل لج ورهالقم لأولقللقم لالقم ،لوللقم للهالغاي  ،لفا يا لغاي  ،لغايهال ل اها ،لا لتوق ل
لالصعوا لوع لالقل ،لوامقصودلالتجرب لالشعري لالحساسلالعمي لالواق لو اوةلنقلله ال
شل ،لوغاي لا يا لانتصارلع دل
الحساسلاىلنطاق لامطل ،3يقو ل(غام)ل لقصي ت ل(ا رم ) 4:ل
أحسل لديلجرم لو لميلدمارال ل
أحسس لكنيلأمم له م لائناللولدارال ل
تويلالنارل لم ا ي ل
ومثل له لالبيا لم لالعاق لالي لترب لالن س لالبري لا يا لوموها ،لوحنن لالشاعر لا ي لاى لوصو لامطل ل
وا قيق لامطلق ل لظللم غرا لا يا لوم طلباها ل لاليلأصبح لترت زلع لالعلمي لامطلق  ،لويتج ل لشعرل(بلن لا ي ري)ل
تأ رلالشعرلالغريلخاص لفان ليرك لاىلاللغ لالعامي لاليومي لليق ل لدائر لالتقريري  ،لواليلجعللم لاللغ لامألوف لأرضي للها،ل

1لينظر:لجةل(شعر):للالع دل01لالس ن ل0ل،ربي ل0404ل ،ل001ل .ل
2لجةل(شعر):للالع دلى ليلالس ن ل0للصيفل،لخريفلي040ل ،ل04ل .ل
3ينظرل:لجةل(شعر):للالع دل0لالس ن ل0لش تاءلي040ل ،ل001ل .ل
4لجةل(شعر):للالع دلى يلصيف،لخريفلي040ل،ل ل04ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
فالشاعرلختارلمالملي لاللحظ لالشعري لدو لالتجاءلاىلالساليب لامعق لأولالراكيبلال خم ل لويص له الع لقصي ت ل
(ش يخوخ )ليقو لفها 1:ل
لللش توي لأخر لوه الأال ل
لللللللللوح ي ل
للحب،لللأحا ل،لللامرأ ل
للللللللللعن يل ل
و لغ لأمو لم لبردي ل
للللهنالجنبلام فأل ل
للللللللللمثلله الامقط لصور لشعري لكبر لتمولم لاددلاخللوتتعان لأج لزاؤهالبعضهالم لبع  ،لوببساط ل لالتعبرل لواموس يق ل
صام لتتناملم لالعاط لوال ر ل لجولموي ليغر ل لضبا لم لالتشاؤ لوا س لالقاملاذيلمتا لب ل(بلن )لم لغر لم ل
الشعراءلامعاري ،لوأمالالشاعرل(فؤادلرفق ل)لم لخا لشعر للفق لبىلم هوماللج ي اللللشعرلقاماللع لتولي لالغمو لوال و ل
واار لالش و لوالتناق ،لو لالوق لن س لهولعام للللحيوي لوالوضو ،ليقو ل لقصي ت ل(امساف لالخر ) 2:ل
ل لتقط لامساف لالخر ل ل
ل لحرلالقطاف ل
الثل لخلفلالبا لوالس يا لصام ل
يغيبل لح ود ل
يب وللنالم لخا لشعرل(رفق ) لأ لالشعرلا ي لأفر لأبوا له الالعاملال برللها لب ش للعا لا يا لولدواخلهال
العميق ،ل كلأن لابت ألأ لي و لفعللخا لوحررلللن سلوعائقهال،وأ لي و لرؤالحي لينقلبلدفع لواح للشللال ر ل
وا ساس ي ،لوحي ليصبحلالعاملأفقاللم لالرلللهاي له ل
ل بألالقصي لال بر  .ل
1لجةل(شعر)لالع دل4لالس ن ل4لخريفلى040ل،ل ل010ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل1لربي ل0410ل،ل لى0ل .ل
ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
لللللللوأمال(أن لا ا )لفا لشعر للله فلاىلبناءلعاملج ي لع لأنقا له الالعاملامتأآل ،لوا ل لعن ل(أن لا ا )لل
غاي،لبللا للم لخل لللتناسبلشعر ،لل لا ل لخي لولولحياللم لالراد لأولالنظا لأولالبناءلأولا الي لع لالقل،ليقو ل
لقصي ت ل( لقبض لالعيو ) 1:ل
للا ائ لا الي ل
وللامعلق ل
للامغاورلامقسم لخلفلالص اء ل
دل
للحبللالوه ل
للللللللمثلله الامقط لا اول لالتح يثي لالشعري لاليلا ل سع ل لقهالالشاعرل(أن لا ا )خاص لخصو لاللغ  ،لفا ل
يبح لع لس بللاخراعللغ لشعري لج ي لتراف لتغرلالشللالشعريلا ي  ،لتناسبلامتلقيلا ي  ،لوليوحللنالشعرل
(سعي لعقل) لمان لاللغ لالرمزي ل لخ م لالشعر لا ي  ،لفهو لل لير لوس ية لم لوسائل لالتعبر لال ل س ت ها لامنط ل
ال لرهاي،لالم ة،لالدة،لالرمو ،لالتصنيف،لوللمالم لشأن لأ ليرتبلامشاعرلاداخلي ،لويبلورهالويصن هال،يقو ل لقصي ت ل
( نر ي) 2:ل
أن لولاليخ ،لولأ لتبحرا ل
لالرا لاللينا لالهبو ل
لالتعا لوخ لالطيو ل
لاذر ل
لللللللللمثلله الامقط لدرج لالتعقي لاللغوي للوا ض لورلالرمزيل لشعرل(سعي لعقل) ،لحىلأ لقصائ ل ل لهالللتظهرل
صورها لم لا ار لبل لتمز لبعمقيها لاددلللي  ،ل لوتاد لل لتتصل لالعام لاداخي لك ك لال لببع لا يوط لالرفيع  ،لاها لظا ل
وانعاسا لن س ي لغامض لم وم ،لوأمال(لالتجرب لا مو ي ل)لد لشعراءلا ا لمثللاللتدج ي لوانبعا لكحرك لأب ي لمروط ل
امو لوالعود لاىلا س لالريل،وب كلتنجحله لالسطور ل لاستيعا لعنرلالر لامتع دلالبعادلغيلادلل لكح ل
أسا ل لالني لا ركي لللتج د،لوسوفلمت لرمزل(لامس يحل)لع لالسطورتنلا لالضاف لاىلماليق م لم لج لاماهي ل
وا س لحي لوج لفي لالشعراءل،لوللس ا ل(لب رلشاكرلالس يا ل)ل لوج لاب لالصاع لم لالر لأولامتح لهالب يال للل ل
1لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل1لش تاءل0410ل،ل ل00ل .ل
2لجةل(شعر)لالع دلي0لالس ن ل،0لربي ل0410ل ،لى00ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
الهاب لم لالساءل،فان لسوفل شمللامعاا ل(لالطلبلمقابللا ري ل)لكطري لوالر لكحز لللتحو لور لللولد ل،لحنل
يتح لع لامس يحليقو :للل ل
فسارليبع لا يا لم لالرح ل
للوير لالبر لأولح دلالرح 1ل
للللللللللفاس تعا له الالنوعلم لالب اعل لللجليات لمنطوي لع لفاعلي لاجا لمعنا لالواس لباغياللق لتس تجبله لال اعلي ل
لتغ ولقرين لالتشبي  ،لوالتشبي ليل ي ل(الغري )لوليسل(العيني )،لو ل لديوان ل(أنشود لامطر)ل لحمللوج لاللندضو لالشعري ،لا ل
بلغ ل روهال لقصي يل(جي و ل لام ين )لو(أنشود لامطر) ،لوفهاليق لالتح ي لم لالقصائ لالرؤالاليلتعترلل ررله ل
القصائ لالشعري  ،لويلترت زلع لالرمزللتساعهالالفقيلوالغوري،لالهالال آ لأش ب لبنبوء ،لوللب للهالم لماد لمنحهالشالل
ف صرلواقعال،لالرؤي لمضمو لللمنطقيلللحياي،لوجعهلحيايلللب لم لالتصاق لبأسطور لحي ل لارخلاجم لالنساي،ل
2
السليا )لترت زلع لالعنارلالآتي ل:
والسطور لاليلجس لالرؤالعن ل( د
 -0الثقاف ل :ل لت ر لع لالشاعرلأ لي و ل ول قاف لعالي لبأخبارلا ضارا لوالعا  ،لكالأن لجبلع لالقار لللوقوفلع ل
امضمو ،لللب لهلم لأ لي و لم ق اللأسطورال.
السليا )لحياتي ،لللهاله للجرلامو لللعبورلاىلالبع لالىلا يا لاىلالتج ي ،
 -0البع ل:لأساطرل( د
ولأ ل(صا لعب لالصبور)ل لح يث لالشعري ليب و لولأ لاللغ لالشعري لعن لغامض لخارج لع لامنط لأحياال ،لكاللولا ل
الشاعرليري لأ ليبين لللقار لابت اءلالمانيا لاددلللي لامتع د لامتصارع ل لاللغ لليتجاو لب لقرال لأي لنوعلم لأنواعلاحادل
الوج اي ،لوعن ئ لق ليتوق لالقار لع دل لعنارل(صورلشعري )لبريهالونظرهالللف  ،ليقو ل(صا لعب لالصبور) لقصي ت (ل
أغني لحب) 3:ل
وج لحبييللللخم لم لنور ل
شعرلحبييللللحقللحنط ل
خ الحبييلللللفلق الرما ل
جي لحبييللللمقل لم لالرخا ل
لالرمزي ل لبناءلفيلم املل
عر لالصور دل
لللللللللمثلللناله الامقط لج ي ال ل لالشعر ،لا لنر لأ ل(صا لعب لالصبور)ليل د ل
وصياغ لشعري لموفق  ،لوأ لاللتدجرب لعن ل اتي لداخلي  ،لوأ لقصهالعن لسوفلتع سل وا لالآخري  ،لوتبلورمل لم اهمل
اجابي .
1لي رلشاكرلالس يا :لالبواكر،لدارلالعود ،لبرو ،لطل4ى04ل ،ل414ل .ل
2للينظر،لفؤادلرفق :لأنشود لامطر،للب رلشاكرلالس يا ،لجةل(شعر)لالع دلى0لالس ن ل1لش تاءل0410ل ،ل010ل لىى0ل ل
3لجةل(شعر)لالع دل0لالس ن ل،0لصيفلى040ل ،ل .44ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
لللللللله الم لالقو لأ لفعللاللتدعلريبلاللغويلن س ليؤك لاعاد لالنظرلادام ل لأدوا لانتا لالشعرلوعاقا لانتاج لع ل
حولتتصاع لفي لأمي لاللغ ل لالوعيلاللندظريلللشاعرلا لبوص هالوس يةلت مي ري للحطملال عا لامتح دلجرل لوعيلاملتق لم ل
ملنظور ،لوبوص هالكياال لرمزال لمس تقال لم لمنظورلا لوهولماليرا ل(أدونيس)لم لامنظورلالو لبقوه ل((ا له دلم لالشاعرلالعريل
الثوريلهولأ لي جرلنظا لاللغ ل(الثقاف لىالقم)لالسائ لويغر ل،ا لالثور ليلعملتغيرلالواق ل،والشعرلالثوريلهولالبع لاللغويل
(الرمزلاللتدمو ي)ل
((امعىلالشامل للكم لاللغ لله الالعملامغر))،1وم ننالالقو لغ له لالعواملالتخييلي لالرؤيوي لبرمهالحو دل
وأماط لوأشاهلامتع د لاليل((تقو لع لمو ل(ا ل ل)لفرداللوابتعاد لجاع (لفا اع ل)لتن رلا ل لوتن ي ،لوللتبع لموت ل(لل
القري ل)لى(للف ايل)لم لهناليب و لالشاعرىالنيى لال لرايلوكن لحمل(لبلثور للي ل) (،لالثور لاليلملتتحق ل)لأول(لامتع ر ل
الوجودل) ،لهنالحلل(لالراكسيسلالضي ل) لللشاعرلبلغ ل(للوفي رل)لما ل(لالراكسيسلالكيل)لاللغ لىلالرمو لىلا وسلىل
الصورلالرؤالب ياللروحيالل لجالياللع ل(لالثور لاليلملتتحق ل)لف ب ولالرؤالوكهالعاملم لومس تحيللأولظللالثور لامم ن ل
ول لامضاع ل)) .2ل
لللللللللوم لمظاهرلا ا لالشعري لالعربي ل(لالقناعل)ل لالشعر،لوهولأ ل((ليباع لبنله لالالا لللشاعرلالعريلامعارل
و لالالال ولتري ل له الالس يا ،لهولا سلالنق يلالشا لللوىل،ل ك لا سلاذيليصللا مردلالسخري ل لفعللتأهيل
يصبحلفي لالوعيل ا لفاعةلم لاحي ل،لوموضوعالليق لعلي لا مردلم لاحي لاني ل،لا له الا سليت خللاموج لامقابةللي رل
ح دل له الان فاعلالنبوي لوح لأقوا لاللباغي لوالق رلن س ليب دلان عالي لاليلتتر لبرملمراوغ لاموضوعي لالبادي ل ل
(القنع )،وللخض لالسخري ل(الشاعرلالني)لوجليات لللش لحسب،لبللت ف لاىلخل لما لب يةلوجليا لمضاد لوعن لا ل
يغ ول(قناع)لالشاعرلا لقريبال،ل اتيالللمترالل لالطرقا ،لول ن لمراو ،لساخر،لشا ،لويغ ولمو لالشاعرلنقيضاللمبارالل
للني -لاله -لا ال لنقيضال ل شلب ل(امراقب)لاماكر،لوالشاه لا وع لاذيلق ليؤديلدورلامهملالقايلأحياال ل لأولدورل(القري )ل
أحياال لأخر ،لوق لتقابلل(القري )ل لعم لالشارع ،ل لالضوءلاذيلجلولفرا لالقنع )) ،3لشعرل(خليللحاوي) ليقو ل ل
قصي ت ل(خملالغجر) 4:ل
هللكن لغرلصبي لمراء ل
لخملالغجر ل
خملبالأر ل ل
ولأوادلولأم ع لتعي ل
1لأدونيس:ل م لالشعر،ل ل010ل .ل
2م لجا لارو :لجرب لا ا لوم هوهال لجةل(شعر)ل ل .014ل
3جابرلعص ور:لمعىلا ا ل لالشعرلامعار:لجةل(فصو )لج ل14لالع دل14ليونيوىأغسطس،لسبمر:ل4ي04ل ل .41ل
4لخليللحاوي:لاديوا ،لدارلالعود ،لبرو ،لطل0لالس ن ل0440ل004 ،ل .ل
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ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
للللللللليب ولم له الامقط لأ ل(خليللحاوي)لا ليعتق لن س لأكرلا لصنلالعقائ ينلللي ولوجيا لاليلقا لعلها،لا ل
(حاوي) ليعي ل لأحا لالراكسيس لص قال لوالزامال،للق لا ل(حاوي)لش ي لاليأس،لا لج ليوظفل لشعر لالثنائليا ل
والتناقضا  ،لوق لا لأم لاذي لعروالع له لالثنائيا لالر ىالغر ،لالرو ىاماد ،لالنسا ىادوة،لامو ىا يا ،ل
الشعرىالواق ،لالرؤي ىالراكسيس ،لفيب ولالشاعرلاذيلحل لبتناقضات لصو لالوح  ،لوكن لخرلعلهالريعال،لم لبزيفل
مس مر،ليقو ل لقصي ت ل( لا لنو ) 1:ل
جويلس باالالر ل
لأري ل
وصويلولأطحيلشعي ل
جويلوصوي ل
ولأطحيلصلي ل
ل لي ويلقلي ل
ل لي ويلقليلول لي ي ل
لللللللللللللمثلله الامقط ل ساط لاللغ لعن ل(خليللحاوي)مالجعهليرب لالشعرلا يا لوقضااهالبللراح لوواقعي ليعرل
ع لحوارلالن سلولاماهالالشعوري لبرؤالمنطقي  ،لوه الام هو لا ي لللشعري لوالشاعري  ،لوام هو للا اي لللشعرل
جاو ل(ا ا )لالعرا لالشعري لالتقللي ي ،لوأصبح لغاي لالشعرلالساس ليلغاي لال لالرفي ،لال لالنسايلالقاملع ل
البح لوال شفلع لأرارلا يا ،لل لالشعرلجبلأ ليعرلع لالتجرب لا ياتي ،لكاليعهالالشاعرلا ي لجمي لكيان ،ل
فالشعرلا ي لهولشعرلتطورلوالتايلجبلعلي لأ ليتغلغلل لمالوراءلواق لا يا للرؤي لمامحلالمللوالخا ،2للولل
ختلفلامضمو لالشعريلعن ل(ا ا )لم لحي لموليت لعن ل(أدونيس)لكثرال،لل ل(ا ا )لير لأ لامضمو لا ي لجبل
أ لي و لمعرال لع لرو لالعر،لومشاللالم للها،لويرفعهالم لنطاقهالا يل،لوالتعبرلوالفصا لعهالعاميال،لبوص هال
4ل
مشالليعايلمهالمي لأبناءلالبر،3فهوليقو ل لقصي ت (ادعاء):
ولأدرالولجوهنال:لان لالشمس ل
1لخليللحاري:لامرج لن س ،ل ل040ل .ل
2لينظرل،أدونيس:لالشعري لالعربي ،ل ل0يل .ل
3ينظرل:ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعر،ل ل41ل .ل
4ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة،ل ل004ل .ل
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غباراللع لالس ناب لولالف ل
راعالل طالل،لا لمو ل
جراحاللع لالعيو لولعيى ل
سور ل لال ا ل ل
للللللللويب ولم لخا له الامقط لأ لالشعرلا ي ليعرلع لالعاقا لالن س ي لالعميق لحىلالروحاني لواديني لمها،ل
وير لتكلالعاق لالروحي لبنلالشعرلوالنسا ،لومالا لالشعرليعرلع لا يا ل شموليها ،لفهولذكلمعرف لللتتعاىلولل
تتجردلع لعاملا ر لا سوسلولع له الالساسلأصبحلالشعرل ساويلا يا ،لوم لهنالا لمضمو لالشعرلا ي لعن ل
(ا ا )ليرف لالشعرلاىلمس تو لال لا ال لاذيلح دلالرؤالالاهوتي لولاميتافزيقي لاليلم هالمواه لالعاملالصناعيل
التقنويلا ي  ،لتأثرلتأثرال لالغال لالشعرلالعري،لفهييلقصائ ل(البرل لامهجور )ليظهرله الالتأ رلخاص ل((م رس لطائ ل
ا هض لال ني ل لايطاليا ،للأم ا (بوتيليلول(لرافائيل)لول( لويتيا ) ،لف يللوحهملاليلتعرلع لالملأولا نا لأولا هج لحرصوال
ع لاخ يارلما لمية ،لوه الفللصورلالس ي لامس يحلولالع راءلتب ولميةلأخا ))،1يقو لم ال ل لقصي ت ل(ال جرل
ا ي ) 2:ل
أالللمالأدعي ل
مل لطييلمعي ل
أمل ليأ لولأخن ل
امالجر لأدمعي ل
فالالومل لخاطري ل
ولللالليلل لأضلعيل ل
للللللللومالا لالشعرل ساويلا يا لفا لالنسا لامعارلهول ور لامضمو لا ي  ،لو لق لاخ ل(ا ا )لمن لموضوعال لأوليالل
فقا :ل((النسا ل لأم لوفرح ،لخطيئ لوتوبت ،لحريت لوعبوديت ،لحقارت لوعظمت ،لهولاموضوعلالو لولالخر،لللجرب للل

1لجةل(شعر):للالع دل1لالس ن ل،0ربي لي040ل ،لى00ل ..ل
2ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة،لدارلالعود لبرو ،لطل0ل4،ى04ل ،ل00ل .ل

200

ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
يتوسطهالالنسا ليلجرب لخي لمصطنع  ،للليأب للهالالشعرلا ادلالعظم))،1مضمو لالشدلعرلا ي لعن ل(ا ا )ليرت زل
لالرصي لالوج ايللانسا لمعم اللع لرؤالج ي ،لذكللج ليقو ل لقصي ت ل(الآي لالخر ) 2:ل
ع دل
أل لأمسحلاهمو لوا نو ل
لموائلالزحا لأحمي ل
أصيحلي ل
علي ل أرلم ليغالبلالق ر ل
لالزما لعش ب ل
يلبس دل
غا لا هال لقرار لالعمر ل
للللللللللمثلله الامقط لرؤالشعري لتصورلالوجودلمالبع لا يا  ،ليطم لم لخالهالاىلبناءلالعاملا ي  ،لوالتعبرلع ل
النسا لا ي لجبلأ ليص رلع لعقلي لح يث لتنظرلاىلالوجودلمنظارلح ي لم جاو لللالتعابرلالتقلي ي لاليلع ال
علهالالزم لم لألجللتبيلمنظارلمثللخاص لاللتدجرب لالنساني ل لا يا لامةلوالرؤالا ي لاليليعم هال(ا ا )ل لالتعبرل
ع لاللتدجرب لالنساني لي لرؤا لمس تقبلي لتساوي لالبع لوالولد  ،لوله ا لع ل(ا ا )الحاء لالتارخي لوالسطوري لول
ال ولكوريلم لخصائ لامضمو لا ي لللتساع لالشاعرلع لأ ليعرلع لالتجرب لالنساني لا يث  .ل
ومالتق لن هملأ لالتجاو لوالتحو لاذيلح ل لامضمو لا ي لمليأ لاعتباطا،لوامالجاءلم وافقاللم لم طلبا ل
عري لترغبل لبناءلعاملح ا وي،لمليللم جاو ال لللالعواملامت رر  ،لوم ل ك لم ننالالقو لأ لشعراءلا ا لق لأضافوال
دماللج ي اللوأاروالقضاالج ي ،لولب لأ ليقفلعن ملطوياللمؤر له لال ر لامضطرب لم لارخلالشعرلالعري .ل
ل
ل
ل
ل
ل
1ليوسفلا ا :لا ا ل لالشعرل،ل ل1يل .ل
2ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة،ل ل004ل.ل .ل
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الثاىلامنجزا ل لضوءلا ا لالشعري :
 -0م لالنرلالشعريلاىلقصي لالنر :ل
للللللللللللمثل لأوىلا اول لالتج ي ي لال اعة ل لحرك لالتح ي لالشعريلالعري ل لظاهر لمال سم ل(الشعرل
امرسل)،لخاص لم لاجهادا لالشاعر( لنسيبلعريض :ىيي 0ل ل ل 0441ل)لبوص لشاعرلتأمللداخيل لونزوعلرويل
س تق لمطاويلالاوعي ،لا لأن لقا لب ورلهمل لتطورلالشعرلالعريلا ي  ،لفق لا ل لامقا لالو لرومانس يالل
خالصال لأح لتغرال لحاسال ل لنوا لع ي لأساس ي ل لالشعر لدو لالوقوعل لاميوع لالعاط ي ،لكالاس تطاعلأ لح ل
تغيرال لابتال ل لاللهج للن لمق لاموقفلالتلقيي،لفق لان للهجت لمنخ ض لهادئ  ،للهج لشاعرلفطرلع لالتأمل ،لتعر ل
لاس تقصاءا لداخلي  ،لومسارا لم لن س  ،لا لمزلشعر لالوضو لوامبار  ،لاللأ لامعايلعن ل لأغلهالتغ ولأكرل
لالرمو لا اص لالشاعرلحسبلالسلو لا ي ل
تعقي اللوتلميحاللولأقللوضوحال ل لالتعبر،لويلمسلامرءلب اي لاس تعا دل
لاس تعا لالرمز،1كا ل لا ا لالشعري لالغربي  ،لوم ا له ا لالشعر لا ي لير ل لقوه ل لقصي ت (رخ لم ل
الوادي):
الناسلم لم؟لجسورلللللللللللللللللللضاع له لالن وس ل
أ ليرق والفنعمللللللللللللللللللللللللرقادمل لالبؤوس ل
واحرالأالمهمللللللللللللللللللللللمالدا لجسميلاللبوس ل
اموالون

ليقظ للللللللللللللللله يلب كرلالشموس ل

ترجوالانهاءلاعتقايلللللللللللللللللليلتقيلا يا  2ل
للللللللله الان لب اي لظهورلالشعرلامرسل لاضاف لاىلا اول لالع ي ل،م لجار لشعرلالت عية ،لووصولل لاىل
أع ىأم له لاللتدجار لا ا ي لخاص لم لجرب ل(قصي لالنر)،ليسل(الشعرلامنثور)أول(النرلالشعري)،ا لتوج لهنا ل
فرو ل له لالنواعلل(فالشعرلامنثور)لأطل لع لنوعلم لالا لاممزلبين لوبنلالنر ،لو كلأهالح دل له الالنوعلم ل
الا ل(الشعر)لومالوصفل(امنثور)لالاح لب لالل ميز للم لالشعرلامو و  ،لوه لالتسمي لتلح لال ر لبنلشعرل
وشعر،لوليسلبنلالشعرلولالنر،3وق لندلب ل(أدونيس)لله الال ر ل لالع دلالراب لعرلم لجةل(شعر)،مقرحال لم هو ل
للمصطلحنليقو :ل((ليسلللنرلالشعريلشل،لهولاسرسا لواستسا لللشعورلدو لقاع لفني لأولمه لشكيلبنايل
1لينظر،لسلم لا راءلا يو :لاجاها لوا را ل لالشعرلالعريلا ي ،ل ل0ي0ل ل4ي0ل .ل
2لسلميلا راءلا يو :لامرج لن س ،ل ل4ي0ل .ل
3لينظر،لعب لاجي ل راق ل:ا ا ل لالنق لالديلامعار،ل ل000ل .ل
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وسرل لخ لمس تقملليسلهلهاي ،لذكلهولروايلأولوص يليتج لغالبال لاىلاللتدأمللالخايلأولامناجا لالغنائي لأول
الردلان عاي ،لوذكلمتلئلالس تطرادا لولالت اصيل،لوتت س لفي لوح لالتناملوانسجا  ،لوأدلمال(قصي لالنر)ل
دل
ف ا لشللقبلللليء -ل ا لوح لمغلق ليلدائر لأولش ب لدائر لللخ لمس تقم ،ليل وع لعائ لتن ظمل ل
ش ب لكثي ل ا لتقني ل د لوبناءلتركييلمو دلح لمنتظملالجزاء،لم وا لهم لعلي لاراد لالوعيلاليلتراقبلاللتدجرب لول
تقودهالوتوهها،لا لقصي لالنرلتبلور لقبللأ لت و لماللأوللا )) .1ل
لللللللللللوق لا لشعراءلاللتدجم ل(شعر)لروادله الالنوعلالشدلعريلا ي ،لا لدع لجةل(شعر)لاىلح ا لامضمو ل
لي و لقامال لع لرؤالج ي لت ر لماليناس هالم لأشا ل س توعبلطاقاهالاميتافزيقي لاللأ لالرؤالس تضيفلاللندظرل
اىله لالطاقا لع لأيلشللتقلي يلأولأآخرل سرلوف لأيلشللم لأشا لالنسا لالعروضي ،لغرلأ ل((التعبرل
ع له لالرؤالجبلأ ليملبتحررلا ل لتأ رلالقوالبلالتقلي ي لامو ون ل ولالقواع لاموضوع ل)) ،2كلأ لالما لامب يل
اذيلقام لعلي لجةل(شعر)لهو((لحري لالشاعرل لأل ليعرلالشللاذيليري ،لم لأفار لوأحاسيس ))،3وذكل
دع ل(شعر)لاىلرور لجريبلالشا لوالوقوفلع لأنس ها لللرؤالا ي  ،لوق لوضع ل(شعر)لمب أ لم لألجلل
حقي لمروعهالالشعريلا ايلأه افاللتمثلل  4:ل
للللللل 10ل لحقي لاجا ا لفني لأكرلع لمس تو لح ا لالشدلعرلالعري ،لم جاو ال لمالتوصل لالي لا را لاللتدج ي ي ل
اليلس بقهالولس الحرك لالشعرلا رل لالعرا  .ل
ل10ل لال شفلع لطرائفلأرحبل لاللتدعبرلولاللتدعامللم لالتجرب لالشعوري ،لو كلم لخا لجاو لطو لالقيودل
النظمي ،لومصادر لتعقي اهالوا رو لع لاللغ لالشعري لالتقلي ي لو خرفها.
 10للنقللمركزلالشعرلالعريلوارجاع لم لالعرا لاىل(لبنا )لمركزلنشاطلالشعرلالعريلوانتاج لكاليتصورو ل.
للللللللللللللللله لا اول لقاد لاجة لاى ل ام لاللتدطورا لالشكي لالسابق ل اثها لفرأ ل((أ لامنح لاذيل
تسل لشللالقصي لالعربي لخا لتطورهالي لع لتغرلمال له الالشل،لاللأ له الالتغيرلبقيلسطحياللمليامسل
كيا لالقصي لالعربي لفبقي لجوهرال لكالان لدو لتغر))،5لفبيلن لاجةلوص هاللتكلا اول لورفضهالللشا لاليل
للتقو لع لمضمو لج ي ،لولرأ لأ لمالت هبلالي ل لتأسيسلرؤالكالأرادها،لانطاقاللحولالبح لع لشللشعريل

1لأدونيس:ل لقصي لالنر،لجةل(شعر)لالع د04لالس ن ل،لربي ل0411ل ل1يل ل0يل .ل
2لجةل(شعر):للالع دل0لالس ن ل0لصيفلى040ل ،ل0ل ل4ل .ل
3لجةل(شعر):للالع دلى0لالس ن ىل،صيفل0410ل ،لى00ل .ل
4لينظرل،سامرلفاضللاس ي:لم اهملح ا لالشعرلالعريل لالقر لالعري ،لدارلالرضوا لعا ،لطل0ل0100،ل ،ل1ي0ل .ل
5لأدونيسل :اوةل لتعريفلالشعرلا ي ،لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل0لصيفلي040ل ،ل00ل .ل
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ج ي  ،لوه الماليب ولفهالاخ ار لاجةلنر لم لقصائ لشعري ل لأع ادهالالوى،لحي لكش له لالقصائ لع ل
1
صعي لالتج ي لالشكيلالو يلع لمس توين:
 10ليمثللالو ل لتو ي لحرلللت اعيللونس لكتايليتطاب لمع ،لحي لتتغرلالقافي لشللمنتظملجي اللوغرلمنتظمل
جي ال لأآخر،لوا له الامس تو د ل
ليعر لع لأقىلمالوصللالي لالتش يللا رلم لنظا لالقافي لوالت اعيل ،لوم ا ل
كلقصي ل(أدونيس)(،أو لا صاد)ليقو لفها 2:ل
لالطرقا لوظللينأ
ظلل ردل دل
لأشارلتنأ ل
رعوالحبال ل
حص والموال ل
ك لاذكر ليتحو ،لصارلطريقال ل
هضوا ل
ملوالعبءلالزم لامي لوساروا ل
 10لأمالامس تو لالثاي:لفيمثلل لا افظ لع لالو لل لم لالغاءلالقافي لمامال ،لو ك ل لقصي ل(ا وارلال ي)ل
3
(ليوسفلا ا )،يقو لفها:
مىلمح لخطااا؟
مىلتؤر لأآل لامساكن؟ ل
مىلتلمس نالأصاب لالش ؟ ل
أللأموا لع لاددلر لوللن ري؟ ل
توارينالع لالبصارلأك ا ل
م لالرمل،لغبارل ر لا افر ل
1لينظرلأدونيسل،هالأن لأهالالوق ،ل لى4ل .ل
2لأدونيس:لامطابقا لوالوائل،لدارلالآدا ،لبرو ،لطليي ، 04لى00ل.ل ل
3ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة،ل ل 001ل
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لماعبلالشمس ل
لللللللللللللللللل شرله ا لالن للاىلأ لجة ل(شعر) لومن لخطواهالالوىلان لتسرل لنس لجريي،لتري لفي لأ ل
لالروطلالشدلكي ل،و كلمالأك ت ل(لخاد لسعي )لبقولهالأ ل(يوسفلا ا )لبتجارب له ل((نقحلالشعرلالعريل
تعلولع د ل
اما لم ل
بأماطلج ي ))،1فهولق لابت رلصيغ لج ي ل((لحاو لفهالاقرا لم لالنرلولتق ملما لشعري لخلولخلوال ل ل
الو لوالقافي ،لومن لالع ادلالوى:لل))،2وق لان لفاعلي لالرم ل ا لحضورلواحل لأعا لأعضاءلالتجم لاذي ل
انوال لاغلهمل ويلمرجعيا ل قافي لفرنس ي ل،لذالملي لم اج ال لأ ليعم ل(لأدونيسل)ل لأو لتنظر لنق يلعريل(ل
القصي لالنرل)لاعاداللاماللع لكتا لالباح لال رنس ي ل(سو ا لبرار)ل()Suzanne BENARDل(قصي لالنرلمن ل
بودلرلحىلالوق لالراه ) le poème en prose de badelaire jus qua. Nos jours،ل،ه الال ا لص ر ل
طبعت لالوىلعا لي 040لببارس ،لوتناول لفي لالباح لبصور لأساس ي لتطور لالنرلالشعريل لالد لال رن لاىل
(قصي لالنر)،لوعا لفي لالعوامللاللتدمهي ي للنشوهالوقواننله لالقصي ،لوح لع لأبر لأعا له الالنوعلالديل
م لمؤس لام رس تنل(الرمزي )لو(الرالي )لك ل(بودلر)لول(رامبو)لول(مالرمي )لول(لوترامو )،لذكلفا لنشؤل
(قصي لالنر)ل لالد لالعريلوتبلورهالفي ليرج لبلنالاىلالآدا لالغربي ل شللعا ،لواىلالد لال رن ل شللخا ل
لمر ل(قصي لالنر)ل لالغر لحىلتبلورهال لفرنلسالع لي ل
حي لموط لالولد لا قيقي للهالوموهالونشأها ،لفق دل
الشاعرل(شار لبودلر) لارهاصا لم ع د  ،لوم لالباح نلم ليرج لبتكلالرهاصا لاىلأوائللالقر لالثال لامياديل
ع لي لشاعرلأسطوريلي ع ل(أوس يا ) .ل
للللللللللأمال لفرنسالفان لهنا ل وع لم لا اول لاليلحاو لارساءلامباد لاللساس ي ل(لقصي لالنر)،لوم ل
ا اول لأعا ل(شاتوبرا )لاليلتوه لحولجعلل(النر)لأدا لشعري لج ي ل ا لانسجاما لغرلمسموع لبع ،ل
وك كل اوةلالرومانت ينل لحريرلاللغ لواللتدج ي لالشعريلاليلأ دلد لاىلحطملاطارلالشللالس ن ريلالق م،3غرل
أل لللا اول له لبقي لمقصور لحىلجاءلالشاعرلال نر :ل(شار لبودلر)لاذيلمللع لترس ي لالقصي لالنري ل
وجعللهالرال لج ي ال لم لأنواعلالشعر ،لحىلأ ل(سو ا لبرار)لاعترت لهولالشاعرلاذيلتأصل لعن لأبعادل(قصي ل
النر)لال ني لتكلالبعادلاليليقو لعلهالأحا لام هبلالرمزيلم لالشعراءلأم ا ل(رامبو)لول(لوترمو )لول(مالرمي )لول
(فرلن)،4لوصادفلص ورلكتا ل(سو ا لبرار)لتأسيسلجةل(شعر)لى 040لويلمصادف لم هش لوادر ل لالتوارخل
الدبي ،لفكن لص رلم لأجلها،لوم لأجللقصي لالنرلاليلان لتتأسسل لاجاعاهالوع لص حاها،لوتب ولفاعلي له ال
ال ا ل لالشعري لالعربي لا يث لفاعلي لتأسيس لللنظريلعرل(جاع لشعر)لأولل لوم لخا ل(أدونيس)لانيال،لورمال
ان لفاعليت لعربيال لأم لم لفاعليت لفرنس يال لجاهلا يويلالصي ،لوق لأشارل(أدونيس)لاىلأن لاعم ل لكتاب ل
1لجةل(شعر)لالع دل1لالس ن ل،0نيسا لي040ل ،لي00ل .ل
2لينظرلعب لالواح للؤلؤ :لقضي لالشعرلا ر:لجةل(شعر)لالع دل40لالس ن 00لصيفل0414ل ،ل04ل .ل
3لينظر:لسو ا لبرار،لقصي لالنرلم لبودلرلحىلالوق لالراه ،لترم لراوي لصاد ،لدارلرقيا ،لللنرلوالتو ي ل،0 ،طلي044ل ،ل00ل لى0ل .ل
4لينظرلسو ا لبرار،لامرج لن س ،ل لى0ل .ل

205

ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
دراس ت ل ل(قصي لالنر)لع لكتا ل(قصي لالنرلم لبودلرلاىلالوق لالراه )ل(لسو ا لبرار) 1لوحىلم ننالفهمل
ح ا ل(قصي لالنر)لالعربي لنر لأن لم لالا لح ي لالروطلىلادواف لالساس ي لاليل دهل للظهور(قصي لالنر)ل ل
2
الشعري لالعربي لا يث ،لوم لأ لحمللتكلالس با لفاليي:
 10لاداف لال ي :لويمثللل لأ لالعرافلالشعري لامت اوة،لق لأصبح لعاجز لع لحقي لالشعري لالعربي  ،لولب لم ل
جاو ها،لولس الالتعقي لاليقاعي،ليقو ل(أدونيس)لعهالالزاما لكي ي لتق للدفق لا ل لأولتعيقهالأولت رها،لفهييلجرل
الشاعرلأحيااللع لاللتدضحي لبأم لح وس لالشعري ل لسبيللمواص ا لو ين ،لكع دلت عيا ،لأولالقافي » .ل
 10لاداف لالي يولو :لويمثلل للبلرغب لشعراءل(قصي لالنر)لبتجاو لالثبا ل لالثقاف لالعربي لالتقلي ي لوأعرافهالالبالي ل
واجا لها-لالثقاف ل-لاىلا هدلو لوالتطور ،لويقو ل(أنىلا ا )ل((،أيلهض ؟لهض لالعقل،لا س لوالوج ا  ،لألفل
عا لم لالضغ ،لألفلعا لوح لعبي لوهاءلوسطحيو لليليملا ا لعليناللالللواجبلامس ر-لأ لنقفلأما له ال
الس لوليتج )).3
دل
 10اداف لالن :للوليمثلل لرغب لاستب ا لامركزلالشدلعريلم ل(بغ اد)لاىل(برو )،للعللمال ادله الالشعورلوما ،ل
أهملوج والأن سهملأقر لاىلالرا لالشعريلالغري،لموا ن لالعراقين ،لولس الالشعرلال نر لا ي لاذيلا ل
مرجعهملومص رلالهاهم،4.ه اليب ولواحال،لأ لمثللالشعري لالعربي لا يث لم هو ل(قصي لالنر) poème en
 proseلجاءلع لطري لفعلل(امثاق )لوالرم  ،لونتيج لتطورلتعبريل لال اب لالشعري لالغربي ،5ولق لا لالتأ رل
العريلواحال لىمبارال لالشعرلالغريلع لطري لالشعرلامرم ،لوق لمارسل(الشعرلالغري)لالثر ل لجم لشعراءل
(قصي لالنر) لوخاص لالشعرلال رن ل،والشعرلا رلانكزي ،لوالقو لأ لقصي لالنرلال رنس ي لتشرلاىلوجودل
عاق لويق لبيهالوبنلام هبلالرايل،و كليعودلاىلأ لالقصي لالرالي لاليلملثل لالر لاذيلانهي لالي ل
للم ل(بودلر)لول(رامبو)لول(لوترترامو )لول(مالرمي )وغرملم لروادله لالقصي ،6لوتلقفلشعراء لجم ل
(شعر)له لالقصي لوعربوها ،لذكلفا ل«فاعلي ل(سو ا لبرار)ل– لالشعري لالعربي لا يث  -لفاعلي لتأسيس ي ل
ولهالك ك،لفهييل
للنظريلعرلجاع ل(شعر)لأول ،لملم لخا ل(أدونيس)لانيال،لفاعلي لالوساط لللب اها ،ل ل
((منقوص لولم جزأ ،لل لأدا لال اعلي ل-كتا -لمل سمحللهالا ضورلاذاي،لامبارلوام مل ل ل اها،لوامالاحرل
دورهال لاس ت اهالامو دلج ل لتوظي هالم لقبلل(ا اع )ل لوبع لشعراها،لوهو لتوظيفلاخ رها ،لويلالشائع ل
الشاهق لاى لبع لأفار لل لخر لع لالص حا لالوى ،لوي لفاعة لملتبس ل– لم لبع ل -للخ اطها لب اعلي ل
1لأدونيس:ل لقصي لالنر،لجةل(شعر)لالع دل04لالس ن ل4ل،ربي ل0411ل ،ل0ىل .ل
2لأد لونيس:لامرج لن س ،ل ل1ى ل
3لأن لا ا لىلل :لدارلجةل(شعر)لبرو ل0411،ل ،ليل .ل
4لسامرلفاضلللعب لالاظملاس ي:لم اهملح ا لالشعرلالعريل لالقر لالعري ،ل ل4ي0ل ل041ل .ل
5لينظرل،جةلمواقفلالع دل01لش تاءل1ي04ل ،ي00ل .ل
6ينظرل:لسايله يل:أف لا ا لوح ا لا م ،ل لييلل .ل
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(أدونيس)لالشعري لوالثقافي ))،1ويعترلام هبلالرايلأكرلام اهبلتأ رال ل لشعراءلجم ل(شعر)،وهنا ل وع ل
م لالقرائ لاليلت لع له الالتأ رل،و كلم لخا لترم لما لاشعارلالرالينلولأآاهم ،لوكتاب لمقال ل
ع ي لعهم لب ءا لم ل(بودلر)(،فرانبو)(،لوترامو ) (،لترس تا لتزارا)(،فأن ري لبريتو ) ل(،فبو لايلورا)(،فلويل
اراغو ل)(،فانطوا لارتو).(،فرني لشار)د(فهريلميشو)لوغرم،2وهولماسامل لانل ا لالقصي لالعربي لا يث لأما ل
تصاع لا يلل– لوهنالتب أ ل((امعرك لج ي ،لت لررلأآليا لودعاويلامعرك لالت عية ،لاعاد لانتا للهالواس ت ا ل
شعراءلونقادلالت عيةللاهاما لن سهالاليلوه لا هال–لم لقبلل(لالعقاد)لو(عزيزلأاض ل)وغرهال–للتصويهالاىل
قصي لالنر لولشعراهالك لالتارخليعي لن س ل– له لامر ل– ل لشللهزةلدفاعال لع لالت عيةلاليلاخ ر ل
الشعر لوحول لاىلوث لمق دلس لحلل للوث لالو لا ليي ،للب ل لمي لا ال لم لوث لح دلدلا ود ،لومنحل
الص و ل،ويوفرلالطمألنين لاذهبي  ،لأمالتكلا ري لغرلامروط ،لفلثرلالقل لولانزعا لبللارتبا لالعقي،ل
اعتبارهالاهظ لا م لم لمسؤولي لمالاعتادلأح لع لحملها،لحري لتش ب لال و لوا ميزلبيهالمسؤولي لأخر للل
حملهالاللم لا ل البرلح ي ))،3لاللأ ل(أدونيس)ليؤك لأ لهنا لعواملل دله لم لالناحي لالشكي للقصي ل
النرل لالشعرلالعريل((مهالالت ررلم لوح لالبي لوالقافي لونظا لالت عيةلا ليي،لفه الاللتدحررلجعللالبي لمرالل
لوحررهالوضعفلالشعرلالتقلي يلامو و ،لوردودلال عللض ل
وقرب لاىلالنر،لوم له لالعنارلانعتا لاللغ لالعربي دل
لالصارم لا هائي  ،لوحولالرو لا يث  ،لملهنا لالتورا لوالرا لالديلالق م ل ل(مر) لوب ا لالها ل
القواع دل
ا صيبلع لالخ  ،لوم له لالعنارلترم لالشعرلالغري ،لوا يرلاماحظ لهنالأ لالناسلعن اليتقبلو ل
ه لالرجا لويعتروهالشعرال،لرملأهالب و لقافي لوللو  ،لوه الي لع لأ ل لموضوعلالقصي لامرم ل
لالص م لالشعري ،لدو لحاج ل
والغنائي لاليلتزخرلفها،لوص لورهالووح لان عا لوالنغملفهالعنارلقادر لع لتولي دل
لالسملاذيل
اىلقافي لأولالو  ،لوم له لالعنارلالنرلالشعري ،لوهولم لالناحي لالشكي لادرج لالخر ل دل
أوصللالشعراءلاىلقصي لالنر،لوق لا لاللندقا لاذيلأل رلحوهل لالد لال رن لخاص ،لب ءلال صللبنلالشعرل
ل(السورالي )لبللمقوماهالوم اهمها،5وق ل
والنظا لوا ميزلبيها))،4وم لم لان لا ا له الامعىليلاللح ا دل
اس م لمهالام هو لا ي لللشعرلالقاملع لالرؤالولنش ا لاجهو لوامطل  ،لواجادللغ لج ي لوالسعيلاىلحريرل
ثرلالسورالي ل لشعر لفقا لعا ل: 0404لتعرف ل
الكم لم لارهالالثقيللم لطاق لت جري ،6واعرفل(أن لا ا )لبأ دل
ىلالس لورالي لوكتب لبع لادراسا لعها ،لوق لوج لفهالمالأالأعي لبعض  ،لوق لتأثر لاللندظرا ل
تعرف لا دل
السورالي لبع لتعر لاى( لبريتو ) ،لا دد لاماا لالسحر لوالاشعور لوالشعو  ،لأما لالسورالي  ،لفق لا دد ل
دل
1لسو ا لبرار:لقصي لالنرلم لبودلرلحىلالوق لالراه (،امق م )ل 01ل .ل
2لينظر:لسايله ي،لامرج لن س ،ل لى 0لي0ل .ل
3لسو ا لبرار:لقصي لالنرلم لبودلرلاىلالوق لالراه (،امق م ) ،لي0ل .ل
4لأدونيس:ل لقصي لالنر،ل لىىل ليىل .ل
5لينظر:لسايله ي،لأف لا ا لولح ا لا م ل4 ،ى0ل .ل
6لينظر:لسايله ي،لامرج لن س ل ،لييل .ل
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بواسطهالاماال لا ملوا ري ،1لو لامضار لن س لألفل(عصا ل و )لكتاال لعنوان ل(السورالي لوت اعاهالالعربي ):ل
تناو لفي لأثرلالسورالي ل لأشعارلكتا لقصي لالنر،2وانتب ل(كا لقيرلداغر)لاىلالعاق لبنلشعراءل(شعر)لول
السورالي  ،لوحاو للأ ل س تق لأثرلالسورالي ل لشعرل ا لم لشعراءلاجةلومل(أدونيس)لول(أن لا ا )ل
(،شويلأيلشقرا)،3وم لم لم لالقو لأ لشعراءلجم ل(شعر)لق لأفادوالم لام هبلالراي،لوخاص لم لتقني ل
مال سم لال اب لالآلي لاليلتريلاىلأح لح ا لال ا لبع لجاو لالقملالثابت لوالراخ لوجاو لالشارا لالرح ل
اى لمب أ لال اب لالآلي لالي لتعر لالكم لع لحم لاليقظ لاللرادي لالواق ل لش ل ري لو ظوي لبن لالوعيل
والاوعي،لوق لاعم لشعراءلقصي لالنرله لال اب لومارسوهال لأشعارم،لاضاف لاىله الفا لمق م ل(ديوا لل )ل
لن لا ا ل–الصادرلع لدارلجةل(شعر)ل 0411لتأيلم ابع للعملل(أدونيس)ل لالتأسليسلالنظريللقصي لالنرل
العربي ،لولق لأشارل(أن لا ا )لاىلأ لمق م لللتتس للتوضيحلأبعادلقصي لالنر،لوأن ل س تعرلبتلخي لليلمال
كتب ل لمق م لم لأح لكتا ل له الاموضوعلبعنوا لقصي لالنرلم ل(بودلر)لوحىلأامنا ،لويصفل(ا ا )ل
كتاب له البقوه:ل((كتايلالو ل(م)لهولأو لويق ل لقصي لالنرلام وب ل لاللغ لالعربي لع لأساسله لالص ،ل
الالنوعلالدي،لاضاف لاىلمالا للد لونيسلم ل
وامق م لن سهالع له الالساس ،لولق لتبى لال ا لتبنيال لمطلقال له ل
مقا لع لجةل(شعر)لتناو لفي لقصي لالنر))،4لوق لاس تطاعل(أن لا ا )لأ لح دلطبيع لللم لالشعرلوالنرل
ومزلبنلالشعرلوالقصي ،لويعر لم هو له لالخر لعن لللم لالعر لوال رنس ين،لويصللاى لنتيج لأوىل
مؤداهال((أ لالبح ل لقصي لالنرله اال،لغرلأن للليلب لأ ل س تأنفلالبح ،لفر لأ لالعطاءلوام هو لاهال
خاض لللتطور لوأ ل(قصي لالنر) لمثللحاليال لف لأد لكد لفرنسا،لأقو لوج لللثور لالشعري لاليلان جر لمن ل
قر ،لأمالعن الفوضعهال تلف لمامال لولينافسلهنالمسأةلخلولقصي لالنرلم لموس يق لالو لوالقافي  ،لوينهييلاىل
القو لبرور للتحرر،لمالمه لللقو لأجللفالنظا لليسلهولال ر لا قيقيلبنلالشعرلوالنر()...لمادا لالشعرللل
يعرفلالو لوالقافي  ،لفليسلمالمن لأ ليتأل لم لالنرلشعر،لوم لشعرلالنرلقصي لنر))،5لوق لحظيل(ديوا ل
ل )لاها لخا لم للن للتجم ل(شعر)،لوع و لاديوا لالو لم لنوع ل لالعربي .
للللللللللللللللحل دل(أن لا ا )لالس با لاليلأد لاىلظهورلقصي ل(النر)لفاليي 6:ل
 -0ضعفلالشعرلالتقلي ي .ل
 -0الشعورلبأ لالعاملق لتغرلويتغر،لفارضاللمواقفلج ي لت لر لب ورهالأشالللج ي .
1لينظر:لكا لقيرلداغر،لأن ري لبريتو ،لامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،ط0ل4،ى04ل ،لى00ل .ل
2لينظرل:عصا ل و ،لالسورالي لوت عياهالالعربي :لامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،لبرو ،لطل0ل،لىي04ل ل0 ،يل .ل
3لينظر:لكا لقيرلداغر،لامرج لن س ل ،ل000ل لي01ل .ل
4ل ر لالمر:لحوارلم لأن لا ا لحو لجةل(شعر)لوقصي لالنر،لجةل(الآدا )للالع د4ل ل01ل،الس ن ل44لأيلو ل0110ل00 ،ل .ل
5لأن لا ا :لل ،ل ل04ل .ل
6ينظر:لأن لا ا :لامرج لن س ل ،ل00ل .ل
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كر لالرجا لع لالشعرلالغري.
تطورلالشعرلا رل لالعربي لاذيلجحلبعض ل لاقرا لم لالا لادار .
امراهن لع لقصي لالنر،لاعتبارهالب ياللع لالقصي لالامي .
حريرلاللغ لالشعري لم لالعوائ لالشدلكي لوالسلوبي لالتقلي ي .

للللللللللللللوتراف له الالتأسيسلالشعريلا اي لم ل اول لنق ي لتنظري  ،لحاول لأ لت مله لاجهودا لع ل
مس تو لاللتدلقيلالشعري،لوم لاعتبارلمؤلفلالاتب ل(خاد لسعي )(،البح لع لا ور)لأفضللشاه لنق يلاجراي،ل
حاول لفي ل لتق ملالا لالشعري لوادفاعلع ل(قصي لالنر)،لالضاف لاىلكتبل(أدونيس)لاليلروج لهالا ا ل
التجاو للثبو لم لأجل لالتحو لومها :ل(مق م لللشعر لالعري) (،م لالشعر)(،الثاب لوامتحو )(،فاح ل هاا ل
القر )(،سلياس لالشعر)،و(الشعري لالعربي )،وم ننالالقو لأ لالفارلوالرؤ لاليلورد ل له لامؤل ا لي لن سهال
اليلبهال لمقالت لاليلنرهال لجةل(شعر)ل،وأمال لا انبلالتطبيقيلج لالم ل(أدونيس)لو(يوسفلا ا )لم ل
الشعراءلالنقادلاذي لحراللع لمس توينلمس تو لادراس لالنظري لاليلتسو لوجودلقصي لالنرلوت اف لعها،لوامس تو ل
الآخرلتق لا مو لالشعريلاذيليرملأفارهالوأآراءهال لالقصي ل ل وع ل(ا ا )ل(البرلامهجور )لخرلم ا لع ل
1
تق م لا مو لا ي لام و لبرو لعري ،لمثا لعهاليقو ل(ا ا )ل لقصي ت لل(:) mémento more
ا لحياللأمسلش لال جرلعيني ل
م لحمللقلباللضاحاللللنور،لل فلم

ل

يرف ل ن ال،لير للالر لبكتالق مي ل
يص لالرحلع لخ ي لجري ل
قيللهرلداف ،لقيللس و ل
خر لالرؤالب ،لأولقيلليءل ل
للي و لال و للول لأمي؟ ل
ه الميلوللميلسوا ل

1ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة،ل ل004ل .ل
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وك كل وعا ل(أدونيس)ل(قصائ لأوى)لو(أغايلهيارلادمشقي)لو(أورا لالربي )،لوهولماليثب لح ا ت ل
التطبيقي لالي لتتجاو لا مو لالشعري لالق م لشال لومضموال ،لومثا ليقو ( لأدونيس) لديوان ل(قصائ لأوى)لل
قصي ت (بي لا ب) 1:ل
أحب ،لحىلك لا يا لابتارلي ل
أحب ،لولالضوءل لاظري لانزو لوانغمر ل
وشعر لشا ل ل لع لكت ي لاهمر ل
ك لأجرلورايلالس ننلواستن ل
لوحويل لبيتنالرير لوامقع ل
ومعط لالسود ل
وار لوامرق ل
لللللللللللفه الالشعرلمثللحو ىتغرل لاللندظا لالشعريلالعريلع لمس تو لالشللولامضمو للالشعري لوالشاعري ،ل
وللم لهنالفق لشك لدواويهمله لجرب لتطبيقي لممز ل لحرك لا ا لالشعري لالعربي ،لورمله لا هودلالتأسيس ي ل
الواح للقصي لالنر ،للاللأ له الام هو لالشعريلا ي لظللملتبسال لومشوشال لد لال رلم لالشعراءلخاص لفال
يتعل لبوصفلالشعر ،لوا ل لبنل(النرلالشعري)لو(الشعرلامنثور)،وق لأ رلعا لي،040ج لكبرلحو لاسهاما ل
الشاعرل(م لاماغوط)لالشعري  ،لحي لتع د لالقراءا لله الالشعر لبنلم هو ل(النرلا يل)لو(النرلالرائ ) ،2له ال
ا لماللب لأ لحسمل لفر لالي لعا ل 0411لولح لالشعراءلوالنقادل ل(ميسلالشعر)لأ ل(قصي لالنر)لختلفل
ع ل(النرلالشعري)لو(النرلال ي)لو(الشعرلامنثور)،3لورأ ل(أدونيس)لعا ل 0410لأ ((قصي لالنر)لملتع لمشك ،ل
فق لصارلينظرلا هالوف لمالحمهلم لرؤ لوقملشعري ))،4ير ل(أدونيس)لأ له لالقصي ل ا لمص رلأمرييلأورويل
فعال ،لل له ا لل لحو لدو لكتاب ل(قصي لنر) لعربي لأصلي  ،لريط لانطا لم لفهم لالرا لالعري لال اي،ل
واستيعاب ل شل لمي لوشامل ،لوحمله ا لم لم لج ي لالنظرلاىلالرا لوتأصهل لأعا لا ر لال ابي  -لاللغوي ل لل
و لالثقاف لا ار ،لوه اليضليفل(أدونيس)لمالملي عهلاللقة ،لومالي بون لجريي ،لف يفلم ليق ضو لالتجريبلول
1لأدونيسل:قصائ لأوى،لدارلالآدا ل،برو ،لطل0ل،يي04ل ،ل40ل .ل
2لينظرلجةل(شعر)لالع دل1لالس ن ل،0ربي ليى04ل ،ل004ل .ل
3ينظرلجةل(شعر)لالع دل04الس ن ،4ربي ل0411ل ،لى01ل .ل
4ينظرل:جةل(شعر)،الع دل04لالس ن ل،0س ن ل0410لى ل000ل .ل
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يعرشو لعلي ،1ويؤك لع لأ لالقصي لشعرلللنرلميل،لولالنرلا يللق لي و لماد لشعري لل ن لليسلقصي ،لوا ل
ردالليتضم لتوضيحاللورحالم هو ل(قصي لالنر)،وال ر لبيهالوبنلالنواعلالخر ل ا لالصةلها،2.وير ل(أنسلا ا )لل
أ لالرارلع لتسمي لقصي لالنرلللقم للهالح ل اها،لبللرغب ل لا اةلحاجزلمصطن لبنلنوعلم لالشعرلونوعلأآخرل
من  ،لوه لالرغب ل ليضيفل(ا ا ) لولي لشعورلب هني لمظلم لوراءله الالتصنيف،لوالرارلع لحطملا اجزلجزءل
م لالرارلع لحطملالعقلي لاليلصنعت ،3لويؤك ل(أدونيس)ل لاطارلابعادلالغمو لع ل(قصي لالنر)لأ لله ل
القصي لموس يق ،لل هالليس لموس يق لا ضوعللايقاعا لالق م لامقنن  ،لبلليلموس يق لاس تجاب لليقاعلجاربنال
امموج لوحياتنالا ي ،لوهولايقاعليتج دل للل ظ ،لعاملاموس يق ل له لالقصي لعاملخ لخا ،لحي لخل ل
الشاعرلبوص لخالقاللللتلمي اللايقاعاللج ي الليتج ل لالتوا ي،لوالت رارلوالنر لوالصو لوحروفل(ام )لوتزاو لا روفل
وغرها...لفالكا لجرسهالوعاقهالالنغمي لوالبري لتع سللل لوال رلمعالالتجرب ل لالقصي ،4وتر لهيئ لحريرل
اجةل(شعر) لأ لقص لالنرلتعو لع لالو لوالقافي لللموس يق لداخلي لحسبلوللانع ا لاموس يق لاىلح لالصم ل
حسب لبل((لالغو لحى لنوا لاموس يق لوأغوارهالالس  ،لحي لبراء لاللح لم ن لوعري لمس تطاعلوحركت لع وي ل
وغرلملو ))،5و لص دلالتسمي ،لتوحلهيئ لحريرل(شعر)لأ ل(قصي لالنر)لقصي لشعري لأ ق لهاللم ل(نر)((،ل
لتبيا لمنشأها ،لومي ل(قصي لالنر) لقصي للالشار لاى لأ ل(النر) لم لأ ليصر لشعرال لدو لنظم لالو ا ل
التقلي ي ،لأولبأي لأو ا ل د ))،6ولبعادلاللبسلأكرلع ل(قصي لالنر)لح دلدل(أدونيس)لخصائ لمزها :ل
 -0جبلأ لت و لصادر لع لاراد لبناءلوتنظملواعي ،لف و لالعضواللم ق ،لت و ل ا لاطارلمعن،لوه المال
يتيح للنالأ لمزهالع لالنرلالشعريلاذيلهولجردلماد ،لم لهالبناءلأحا لورواا لوقصائ  ،لفالوح ل
ولحر ل لالظاهر للا لتشللالوعامالل
العضوي لخاص لجوهري ل ل(قصي لالنر)،فعلهالهالان لمعق لأ دل
مغلقال،لواللضاع لخاصيهالكقصي  .ل
 -0يلبناءلفيلممز،لليس لرواي لوللقص لوللحثا،لهالان له لالنواع،لفقصي لالنرلللغاي للهالخار ل اهال
سواءلان له لالغاي لروائي لأولأخاقي لأولفلس ي لأولبرهاني ،لوا اليلاس ت م لعنارلالرواي لأولالوصفل
أولغرها،لف كلمروطلبأ لتتسا لوتعلوالهالالغاي لشعري لخالص  ،لفهنا لجاني ل لالقصي  ،لوم لح ي ل
اجاني لب ر لالا مني ،لمعىلأ ل(قصي لالنر)لللتتق لحولغاي لأوله ف،لالقص ،لأولالرواي ،لأولامرحي ل
أولامقاةلوللتبس ل وع لم لالفعا لأولالفار،لبللتعر لن سهالكيء،لك ةللل مني .
1ينظرل،جةل(مواقف):لالع دل01لش تاءل1ي04ل ،لي00ل .ل
2ينظرل:لجةل(شعر):لالع دل00لالس ن ل1ل،س ن ل0410ل ،لي00ل .ل
3لينظر:لجةل(شعر)،الع دل01لالس ن ل0ل،س ن ل0410ل ،ل000ل .ل
4لينظر:لأدونيسل ،لقصي لالنر،لجة(شعر)لالع دل04لالس ن ل4ل،ربي ل0111ل ،لىىل .ل
5لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل1ل،س ن ل0410ل ،ل001ل ل000ل .ل
6لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل0لخريفل ،0411ل0ىل لىىل .ل
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 -0الوح لولال اف :لفع لقصي لالنرلأ لتتجلنبلاس تطرادا لواليضا لوالر ،لوللماليق لودهالاىلالنواعل
النري لالخر  ،لفقوهالالشعري لامن ل لتركيهالالراي للل لاس تطراداها ،ل كلأ ل(قصي لالنر)لليس ل
فنيا،لينظم لعامالل
وص ال لاماليلتأليفليت و لم لعنارلالواق لاماديلوال ريليؤلفلالشاعرلموضوعال لأولشي ال ل ل
معق ال ليتجاو له لالعنار ،لوله الم لأ ل سم لخالقال لهلفأفارلالشاعرلللتتاح لأولتتاب ل لا ل  ،لبلل
1
تض لن سهال لعاملم لالعائ لال واكبل لالساء،لوم ا ل كليقو ل(يوسفلا ا )ل لقصي ت ل(ا صاد):
سأنتظرلجيءلا صاد،لها لواح لبع
الس نابللتتشحلاذهب،لجالهالمللالعن ل
وهالمنجيل لي ي،لمس نو لكجس لامرأ ل لحب .ل
سأر لحنلجيءلالوق ،لحنلتش ب ل
الس نابللم لالعي ،لوتلويلأعناقهالللحيا ل
وسأم لالغا لواح للواح ،لوحنليصرلالقمح،لستنعم ل
ب لعنابري .ل
للللللللللللللفقصي لالنرلا لشامة،للممركز ،لجاني ،لكثي ل ا لاطارليلعاملمغل لمق للع لن س ،لافلبن س ،ل
ويل لالوق ل ات ،لكتةلمشع لم قةلباهاي لم لالحاءا لقادر ،لهزلكياننال لأعاق ،لاهالعاملم لالعائ ،لاهال
تص رلع لوضعنالالنسايلب ي للله فله،لاللأ ليتجاو له الالوض لويتخطا له الال ي لهول لأ آ لواح لطوفاننال
وس ينتنا.2للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لومثا لع له لالقصي :لقصي ل(شوك )للشاعرل(لن لا ا )،اليليقو لفها3:لللللللللللللللللللللللللللللل
وأن ،لوأن ،لخط لالرطب،لتعودلالا لبنل ل
أس نان ،لصوت ،لتشبي لهاج،لوم لذائ لحرك ل ل
كقطي  .ل
أالالصوفا لجبين ليق حيلكظهرلالق ،لأدو لدوخ ل ل
الجراس،لوالصغرلأفر لوأفو ل
1ليوسفلا ا :لالعا لالشعري لالامة:ل ل010ل .ل
2للينظر:لأدونيس:لامرج لن س ل ،لل0يل ل0يل .ل
3لجةل(شعر)لالع دا ل00ل 00لالس ن ليل،صيفلوخريفل0414ل ،ل04ل .ل
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م لم لالنو لخلن ،لأظ لأش هي ل
س ريلأخف،لكتايلأق ،لكلعينا لاسلتا ل
اماء،لوأردلأطراف لع لظهري .ل
م للشوك لدمع ،لع لش ي،لو لش يلالجنح ل...
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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10ل لالتلقيلالشعريلوشهو لالقراء  :ل
للللللللللللق لمل لاسهاما لشعراءلونقادل(شعر)لع لتغيرلحساس ي لالتلقي،لا لأصبحلالناق ىالشاعرلا مو لا ي ل
اذيلتنسبلالي لالجاد ل لالنق  ،لوا لي له الالقو ى لا م ليص لبص  ،لو ل شللدقي لوواحلع لالشاعرىل
الناق ل،لفاننالج ل لالنق لالغريلأحياال ل كلالتوح لالشخ لللشاعرلالناق  ،لوشللار لج ال ل لالد لالنكزيل
حي لج لشعراءلك (درادي )لول(وردل و )لو(كولري )لو(ما يوأآرتود)لو( .للأسلاليو )لملعاما لار ل لالنق ل
أيضال،لومالأ لالب اعلال يلع لت رارلما لسابق ،لوع لمودل لقوالبلابت ؛لأيليعيلحولللاىلللمالهولم ه ل
واس تثناي ،لله النس تطي لأ لنع لالب اعلم جاو للللالقواع لالثابت لوالقواننلا ام  ،لوع له الالساسلل ل س تطي ل
النق لالتقلي يلاذيليعم لأطر لالثابت ،لت هملالب اعلوم لملتناوهلوفقاللقواننلج ي لت شفلجاليات لوجاو ات للللمال
هولمألوف((،لوم لله الال شفللب لهلم لتواف لاذاتي لواموضوعي ،لعن ئ لج لدينا لنق ال لمب عال ليتجاو لالطرل
الثابت  ،لكالوج الأدال لمب عال،لوب كلحصللع لن لنق يلممزلمتعنا لو لي ي ال لأ آ لواح ،للن لم لي فلجمةلم ل
امعارفلوالعلو  ،لوامالاس تعا لا سلواللها لواذو لوبللمال شل لنب لالن لالنق يلوحيويت لويبع لع لالآلي ل
وا اف)) 1ل،ا اج لا لاىلاق لىقار ل س تطي لاموا ن لبنل وق لولعقه،لبنلمزاج لومعارف ؛لأيليوا يلبنل اتي ل
وموضوعي ((،فاليطغ لع لنق لا انبلالتأثري ،لأولا انبلاموضوعي،لوق ليب وللنالالعمللالنق يل لمرحةلال و ل
أقر لاىلا انبلالتأثري،لفالناق لامالأ لكو لمعجبال لالن لالديلأو لغرلمعجبلملتب أ لامرحةلالتالي لاليليلأقر ل
اىلاموضوعي ،ليتأمللفهالالن لاللدي،لملحلهلفيحاو لأ ل س تجيلأس با لاجاب لالن لأولأس با لن ور ))،2لويب ول
أ لشعراءلجةل(شعر)لأحسوالبتكلالعاق لبنلالشعرلوقراءت لحىليرتب لاللو لالثايل لعاق لم لالواق لل لالشعرل
هالا لمرتبطاللالواق ،لفهولحملللأكرلوا ملللح ودله،لوتكليلعلظمت ،لأللأن لدامالل لحاج لاىلالنق لولامتابع ل
وادراس لحىلللخر لم لاطارلهمت ىعظمت ىقوت ،لله الالسببلتوج لشعراءلم ل(شعر)لاىلمارس لالنق لم لأهملانوال
شعراءلومب عن،لك (يوسفلا ا )،لو(خليللحاوي)،لو(أدونيس)،لو(ج لرالابراهملجرا)،و له الامقا لم لاعتبارل
الشاعر(ا ا )لصاحبلمروع لنظ لريليص رلعن لامعرف لوا ر  ،لوعلم لالقو لوال عل،3وق لمارسل(يوسفلا ا )ل
لالروادلاذي لانطلقوالا ا لالشعري لمن لمس ينيا له الالقر ،لأمال(خليللحاوي)،فق لكتبلاضاف ل
النق لبوص لأح دل
اىلدراسات لوحوالرات لامنشور ل لالصحفل لواجا ،لدراس ت لع ل(جرا )لومسارلتطور لوف ل ا لمراحل،لوملي ل
غرض ل لالقسملالتارخيل((اكتشافلا قائ لالثابت  ،لوامالاس ت ا لتكلا قائ لأساسال لللمعا ،لوه الأساس لنق يل
ويلمسلقار له الال ا لجردلالباح لووضو لالبح لاذيليعم لالت سرلوالتحليللوامقا نر لورملمصادرلالتأثر،لمال
جعهليصللاىلأآراءلعلمي ))،4وتكليلنظر لح يث لللناق لالشاعرلأولالشاعرلالناق ،لفهولكقار لللب لهلوأ ل س تحرل
1لماج لمودل:عاق لالنق لالب اعلالدي،لمنشورا لو ار لالثقاف ،لسورا،لطلى044ل ،ل00ل .ل
2لماج لمود:لامرج لن س ،ل ل04ل .ل
3لينظر:ليوسفلا ا ،لا ا ل لالشعر،ل ل00ل .ل
4لخليللحاوي:لجرا لخليللجرا ،لدارلالعملللماينل،برو ،لطل0ل0،ي04ل ،ل00ل .ل
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ل يلت لم ا لالتجار لوالرؤ ،لوليس لهم لالناق ل(ا ي )لع لالطا لأ لخر لم لجيب ل(اما ور )لليقيسل
س مري  ،لوالو ا لوالق لوا لوالصور ،لكا لأها لليس لهم لالناق ل(التق ي) لع لالطا لأ لخر لامانقس تو للراج ل
الفار لواموضوعا ،لكيل(قوميسار)ل ي ،لا لهم لالناق لا ي لوالتق يلحقال،للل لي و لح يثال ل لجربت ،لتق ميالل
لرأا ،لوا ا لبغرلح لق لل ظي لأ ليض لأ ن لع لقلبلالعر،لوالتق يلبغرلتعقي لأ ليض لعين لع لأآخرها،ل ل
،لحققهالالسالب لواموجب لع لالسواء،ل
دل
اجا لامس تقبل،له اليصبحل(الناق )لا ي لمرتبطاللأو لارتباطلبنب لا يا
كاليصبحلالناق لالتق يلأع لأع اءلا ود،لمحكلرلهولخطو لللوراء ،لأمالالتق لمعنا لدف لا رك لالاهايلاىل
الما لدو لروطلأولقيود .1ل
للللللللللللوير ل(أدونيس)ل لالنق لرفيقال لللشعرلفاليقو لب للالشاعرلبرم لالناق :لليسلع دلامؤل ا ل(أدونيس)ل
امنشور لسو لدليللواحلع لالعناي لاليليوهاله الالشاعرلالناق لللنق ،لا ليعترلأن لع لالشاعرلأ لخل لأبعادالل
ج ي لتتيحلاس مرارلالس ئة،لولأل لتتيحلنشوءلطر لج ي ل لالبح ،لوأ لع لالشاعرل لاموق لالرايلأ لمارسل
ال شف ،لكاليقو لع لن س لوا لموقعي ل له لا رك لسواءلم لحي لكتاب لالشعرلأولالتنظرلله لال اب لتأ رل
مبارلي فعيللل شف،لوعن مالينظرل(أدونيس)لاىلمالصار لالي لحرك لا ا ل لالوط لالعري،2ولعلنالج ل لرأيل
(اليو ) لالتاي لع لامرحة لع لامرحة لالي لتب و لفها لا اج لاى لالنق لعظم  ،لقراب لم لأآراء لرواد لا ا لالعربي ل
ف(اليو )ليقو ((أمالحنلللت و لهنا لارس تقراطي ل قافي ()...لأولحنلج لالشاعر لن س لمضطرال لللتح ل لدائر ل
مغلق لأولاىلمهورللل س تجيبلهلتب ألمشك لالشاعر،لوهنالتب ولا اج لاىلاللندق لعظم )) .3ل
للللللللللولق لا ل له لالقضي لالنق ي لدوراللللناق لهولاذيلير لنوعي لالب اعلوعاق لال نو لاجاعي لالخر ،ل
خاص لالشعرلا ي لاذيلهول لحاج لاىلالنق  ،لذكلق لو لال رلم لالنقادلالشعراءلوالشعراءلالنقادلاج دي ل
ل اب لأ دلسسهملالتنظري للتجربهملالب اعي ،لفيق مو لبع لم اتيحلجالهالاىلالقار ليليت و لا ي لويت اعللمع ،لولل
ش لأ لأيلحرك لشعري لح يث لل لتس تطي لا با لوجودهالاللماليرافقهالم لأفارلتنظري لتع لرفلهالوتبنلعنارها،لول
تأخ لبي هاليلتلتيحللهالانتشارلع لأسسلسلم  ،لول لم ل ا يرلحياليتح لالشاعرلع لجربت لبلغ لالنق  ،لا ل
يعرفلاذاتي لويب ع لع لاموضوعي لاليليلأح لأسسلامارس لالنق ي ،لأولحاو لأوليغر ل لا يادي لاىلدرج لالغاءل
اذا  ،لاس تطاعل(أدونيس)لانطاقال لم لجربت ل اهال لاجا لالنظريلوالب اعي لأ ليتوقفلعن لالقضاالالساس ي لاليل
تتقاط لفهالاذا لالاتب لم لالآخرلالقار ىالناق  ،لوتشلل لالوق ل ات لم ارلاها لوا ل لامرحةلالشعري ل
الراهن  ،لخصوصال لأهدلالمرحةلخافي لام يا  ،لفا افللليتناو لالت ريعا لوح ها لوامال شمللالوليا لوالصو  ،4لا ل
ين ل(أدونيس)لاىلخصوصي لال اب لالنق ي لالي لحاو لأ لتوا لبنل ا لاموضوع ،لذكلج ليبح لع لمالهول
1لينظر:لغايلش ري،لحو لنق لالشعرلشهو لواح لللمو ،لجةل(شعر)لالع دل40لالس ن ل00ل،ش تاءل0414ل 004 ،ل .ل
2ينظرل:لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل1ل،س ن ل0410لد 010ل .ل
3ل ،للأسلاليو ،لفائ لالشعرلوفائ لالنق ،ل ل00ل .ل
4لينظر:لأدونيس،لس ياس لالشعر،لدارلالآدا ل،برو ،لطل0ل0،ي04ل ،ل0ل .ل
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مشر لبين لوبنلالقراءلوالنقاد ،لوم لقضاالتؤرق لأ ناءلالب اع ليري لجاءهالع لطري لال اب لالنق ي للن س لأولل لول
لقرائ لانيال،لف ختل ل لكتابت له لاذاتي لاموضوعي  ،لوذكلاماننالأ لنر لبوا لشاسعال لبنلادارسلالادميلاذيل
يادلجفلالن لاللديلبنلي ي لوي يلالناق لال نا لاذيليظهرلالن لالديلبنلي ي ،للن للليتناوهلتناولل لعقليالل
حسب،لبل ليق م لأيضال لعرلحساسي لو ائق لا الي لامره  ،لللش لأ لالقار ل س مت لمتابع لالشعرلعر لنق  ،لا ل
يقر لا ا لاللغوي لالعم لال ري لخاص لا ا لاس تطاع لالناق لامب ع لاقام لتوا لبن لان عا لوامنطق ؛ لأي لبنل
اموضوعي لواذاتي  ،لوب كلللتصبحلقراء لالنق لعئ ل قيللع لاهللالقار لأوليثقللاههلا لهولقرأ ،1.وم ننالالقو ل
أ لم هو لالنق لليسلهولام حا ،لاللأن ليضمرله لالتساؤل :لكيفلينصبلالن ؟،ومالمعىلكون لللمو ؟ل(،)...ل
النق لال ر ،لأولهولف رللليتغ لولليمولالللالتساؤ لامس مر ،لوهولذكليض لن س لللاللش ياءلوالنصو لوح هال
موض لتساؤ لدام،لواعاد لنظرلمس مر ،لان لنقي لللمه لامغل ،لوذكلب أليظللب ءا .2ل
ا لالنق لعن (أدونيس)لمعرف لتأيلم لداخللالن لالدي ،لوليسلم لخارج ،لوذكلج ليرف ل
النق لالي يولو ،لا لتتحملفي لامعرف لامس بق لتسق لع لالن  ،لكاليرف لالنق لام ر ،لوينعت لبضي ل
الف  ،لان لحاو لأ ليقرأ لالن ل ات لويق له لالقراء لاعتبارهالليس لاللاحالل لنق ال لوتقوميال لم لاحال ل
ع ي ،لذالج ليرف لالحا لالقاطع ل لالنق لويبح لعالجعللالن لالديل ات لاعتبار لأفقاللوحولللوحقالل
حافال لام ه لوا ي  ،لان لينظرلالي لع لأن لفضاءللغويلمس تقل لللع لأن لق ملأول ،لأصللأو لنوع،ل
اتباعي لأو لابت اي ،3لوأ لالقراء لالنق ي ل لنظر للب لأ لت و لم عود  ،لل لالن لالشعري لم ع د لامعايل
الرور  .4ل
ويري ل(ا ا )لأ ليقرلجاهلع لجا لا اوة لم لحي ليل اوة لللم لحي لمراعاها لللقواع ل
والصو لاموضوعي ،لوهول له اليت لم لالشعراءلالآخري ل لأ لالقصي لمعز لع لأيلش ي لخار ليل
لالساعيل
الساسل لالنق ،لويري ل(ا ا )لأيضاللللنق ،لأ لجيبلع لأس ئلت لامتع د لبتع دلمو لالشاعرلا ي دل
اى لتألسيس لوالتحو  ،لمسائل لم ل لاللتدجريب لواللغ لالشعري لوالصة لالرا ين :لالعري لو لالعامي ،لصار لهال
أساس يالله،لاضاف لاىلملالنق لالسا لامعروف،لوهولدراس لالن لوميز لوتق ير ،لوماليقو ل(يوسفلا ا )ل
((جبلأ ليعيلالنق لامعارلالس ئةلالتالي :لهلله الالنتا لالشعريلجريي؟،هلليعرلع لجرب لصادق ل
مشك لالشاعر؟ل -لالنسا لوقضاالالعر؟،لهلليعيلالشاعرلمشك لالتعبرلأيلاللغ ؟ل -لهلل شار ل سرت ل
الرامي لا مي لبرا لالعر لالشعريل لالتجار لالشعري لالراهن ل لعاملا ضار ؟،لما اليري لالشاعرلأ ل
1لينظر:لماج لمود،لعاق لالنق لالب اعلالدي،ل لى .4ل
2لينظرل:لأدونيس،لا لالب اا ،لدارلالآدا ،ط0ل4،ي04ل ،ل041ل .ل
3لينظرل:ماج لمود:لعاق لالنق لالب اع،ل لي4ل .ل
4ينظر:لأدونيسل،ا لالب اا ،ل ل04ل .ل

216

ال صللالثال :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجليا لا ا لالشعري ل لجة(شعر)
يقو ؟لهلله الج ي ؟ لوهللقاهلبنجا ؟لوهللهولمعار؟ل))،1ك كلفا (أدونيس)ليري لللنق لأ ليواج ل
ا لمس توا لي 2:ل
10ل لمس تو لالرؤا .ل
10ل لمس تو لبني لالتعبر .ل
10ل لمس تو لاللغ لالشعري  .ل
للللللللللله الأصبح لقراء لالن لالشعري،لما للشهو ىلذ لا و ل لأعاق  ،ليقو ل(لرول لار )((،ا ل
الن لغر لالثاب لالن لامس تحيل لم لالاتب؛ لأي لم لقارئ ))،3وم لم لفا لالقراء له ا لامعى لجعلل
ام و ((،ب اا لللتنهيي()...لولعلله الهولالرل لأهالان لنصو لذ ))،4وم لم لفا لالقراء له الامعىل
يل((لجس لامتع ))،5ه الأصبحلالنق لا ي ليواج لا لال اصل،ل((بنلالنيلوامهر لاديي،لبنلالشاعرل
وامهر لالس يا  ،لوأ لمزلبنلالنيلوالنيلال ا ،لبنلامس يحلوامس يحلادجا ،لملتنحرلهمت لبع ل كل
لجرب لالشاعرلورأا  ،لو لأصاةلالتجرب لوت ردهالي لص قها ،للللبنسبهالاىلتعابرلجاهز لومس بق  ،لمولي ل
أولجزئلي ،لو لكثاف لالرؤالوش افيهاليبل لمقهالللمضاهاهالع لنظر لسائ لأولف ر لغالب ،لفليسلالشعرلنظاللمال
هولمعلو لوامالهولاكتشافلمالهولجهو  ،لم لهنالتب أ لا طو لالوى لللناق لا ي لالت رق لبنلالصيلل
وامزيف لبنلالشاعرلوالناظم ،لحىلولولأح لوسائللالت ل ي لأولح لصيح لس ياس ي  ،ل لفان لل ليزي لحنل
ا لع لأيلهلو  ،لولالشاب لمعجملالشاعر لمعجملالس يا لا رف لتنال لع لمان لالنيلمان لامهر ،ل
وك كلالمرل لالنق ل()...لا لالنق لال يلهول(شهو )لتغرلالعامل(الشهو )لاليلللتش ي ل ش يخوخ لا س لولل
مو لموت ،لبلليلتزي لعن وااللع لمرورلالزم ،لوتتأج لنراهالمو لالشاعرلحنلا لتتجردلشهادت ))6؛لأيل
نق لالشعريلوأعاهلالشعري  .ل
ل
ل
ل
1لينظرل:لجةل(شعر)لالع دل00لالس ن ل،4صيفل0404ل ،ل 010ل
2لأدونيس:لص م لا ا ،ل ل001ل .ل
3لرول لار :لنق لوحقيق ،ل ل44ل .ل
4لرول لار ل:ذ للالن ل،ترم للفؤادلص ا،لوا سنلس بحا ،لدارلتوبقا ،لطل0ل،يي04ل ،ل 00ل
5لرول لار :لامرج لن س ل ،لى01ل .ل
6لغايلش ري:لحو لنق لالشعرلشهو لللمو ،ل لى00ل .ل
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ما التبق لم جةل(شعر)؟ :ل
لللللرملتوقفل(شعر)لع لالص ورلعا ل(1ى)04لاللأهالمللتغبليوماللع لامعر لالشعريلالراه ،لفهييلللتزا ل
راخ حار ل لتوجهها النق يلورؤاهالالشعري للومناخهالا ا وي ،ولك كل للامسائللالدبي لوالثقافي لاليلأارهال
جرأ لوم لول شلللف لللنظر،لفهللنقرأهالاليو لمجةلمال ال لحار ل لمناخهالا ايلاذيلرخت للوعرلالقضاال
الرئيس لاليلأارهال؟.ل لأ لنقرأهالكتجرب لفري لات لتنميلاىلمايلا ا  ،لوكحرك لجاعي لأصبح لجزءا لأساس يال
م ل اكر لالشعرلا ي ؟ .ل
لللللل ا لارتباطل(شعر)لا ا لجعلهالت و لمنعط ال لارخيال لشامال ،لنقل لالشعري لالعربي لم لطورلانغا ل
وانعزا لاىلطورلالت حلوان ا  ،ل لضوءلا ضورلالشايلالي يولو لم هو ل(ا ا )،اعتبارها لنظا لمعر ل
جاء لنتيج لللعقلي لا يث لاليلتب ل لنظرهالاىلالش ياءلتب لل لج رال لوحقيقيال ،لانع سل لتعابرلج ي ل لأشا ل
شعري لح يث  .ل
لللللللللللللللجل لحرك ل لجةل(شعر)ل لمردهال لو ورهالع لمعايرل مهالالشعري  ،لمعمق لجربهالامارس لالشعري ل
ومنشط لللساح لالثقافي لادراسا لالنق ي لوالبياا لالتنظري  ،لاهالا امة لللواءلالتح ي لالشعريلالعريلبالمنا ع،ل
فق لان لمنطلقال للصياغ لنظري لشعري لح يث ل لوعرل(تنويرلعري) لج ي  ،لاهالالدا لال ابي للوالتعبري للشعراءل
ا ا ،لومرص للتجارهملولأطروحاهملالنق ي ،لأم ا (:أدونيس)(،يوسفلا ا )(،م لاماغوط)(،خليللحاوي)(،جرال
ابراهملجرا)(،شويلأيلشقرا) ،ل لوغرم ،لواننالحىلالوق لالراه لنس ت ي لمالق م ل(شعر)لم لتوجها لللتح ي ل
لمر لع لمرحلها لالهام  ،للهال
الشعري ،لحىلأح لم لالواجبلع لاددلارسلاليو لوهوليؤر للظاهر ل(ا ا )لأ دل
ا اضن لالوىللللح ا لال اب لالشعري لالعربي .ل
للللللللللللللق لحاول لجةل(شعر)للت و لالب يللا وهريل را لولمعيا لنشط لس بقهال لحرك لالتح ي ل
الشعريل،لا لاس تطاع لأ لجعللللشعرلا ي للشالمقرحاليناسبلم طلبا لالشعري لا يث ،ل لحري لالت رلول
اب اع،لوليا ل قاف لالشاعر،لوليلز لماليتطلب لامتلقيلعن لتلقي للقصي لما،لكالأهدلالوفق لاىلح ل لما ل لاخ يارل
سؤالهالا ايلحو لاللغ ،لبأيللغ لي بلالشعرل؟.لا لللغ لالشعرليللغ لا هورللولامتلقنلفهولي بلبلغ لح يهمل
،اللغ لاليللتس تجيبلمطالبلال رلا ايلاذيليعترلاللغ لروري ل لمسأةلالتوصيل،لذكلوجبلع لالشاعرلأ ل
للي صلللغت لع لالوعيلاذيلمتل لالقار لحىللليعطللمل لاليلتن ظرلا الي ل لاب اعلولامعرف ل لالقناع،لول
عرف لل(شعر)لالشعرلبأن للرؤالولتساؤ لولحو لولانبعا ل لمملا ا لالي لنقل لالشعرلم لا لعاديل
ذك ل دل
مبارلاىلاحاءلملئلالزملا ايلولالرؤيوي،لع لاعتبارلأ لالرؤالعاملاحا لولالام نايلم لافارل .ل
لللللللللللولق لاعتر لجةل(شعر)لأ لقراء لالن لالشعريلمرتبط لالواق لاذيليعيش لللم لالشاعرلولامتلقي،لل ل
الشعرلحس هالهالا لفهولمرتب لالواق ،للن لا ملولا ملللح ودله،لولتلكلي لعظم لالشعر،لولالن لم لالا لل
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ع لقار لالشعرلا ي للأ ل س تحرلم ا لالتجار لولالرؤ لحىلير لنوعي لاب اعللوعاق لال نو لاجاعي ل
اخر ،للهاللسلت و لم احالهل لالقراء للفيم لم لت و لالقصي لوليتلقاها.للللللللللل ل
ولا قيق لأ لما لم ننالقوهلأ لجم ل(شعر)ليعترلمؤرال للاجاها لالثقافي لا ي لبر ل لساءل
للللل
ا يا لالدبي لولالب اعي ،لذكلفأهالخل د لعام ل قا لواس لحمللاشال لجاد ،للأهالأس ئةلال اب لالشعري لول
التح ي لالشعريلالعري،لا لأ لاحياءله لاجةلولتراهالالثقا لم لج ي ل شللاخ يارالللبللح ال لحقيقيال للق رهال
شك لمرص ال ل قافيال ليلرلتب لمالتطبع لبنيهالولتأ راها ،لا لتؤسسللعاق ل
ع لصناع ل لامشه لا ايلالعري ،لفق ل دل
لكو لد لامثق نلاليو ل
تشاب ي للم لالقار ،لولم له الا را لظللتأ رله لاجة لفدلعا لقاملحىل لوق نالالراه دل
سؤا لالب اعلولسؤا لالقراء ،لهللالب اعل لللادراسا لا يث لاليلتعامل لم لالشعرلولا ا للالشعري للبن سل
ال ي ي لاليلدع لا هاللجةل(شعر)ل؟ .ل
روعهالالتح ييلالشع لريلأثرلكبرل لتش يللمسارا لج ي ل لحقللالشعري ،لفهلللانهي لل
للللللللللللللللللق لا لم ل
لقامالجس الل لأشا لولأآليا للولمنابرل قافي للأخر ل
دل
مروعهالولف رهالا ايلاذيلان لت عولالي ؟لأ لأن للليزا
ج ي ؟.ل ل
للللللللللللللكجوا لله الاشا لفانيلأعترلمروعلجةل(شعرل)لقاماللحىلوق نالالراه لظهرل لأشا لتنظري للول
جا لج ي لتسامل لادعو لاىلالتح ي لالشعري،لامارس لولالتجريبللع لخط لجةل(شعرل)لولاعتبارهالللأ آةل
لل اب لولاددلراس لولامتابع لالنق ي ل،وللعللأمله الاجا للالتح يثي لن كرلمها:لجةل(الآخر)لمؤسس هال(أدونيس)لول
(حار ليوسف)،ولجةل(الثقاف لا ي )لممثلهال(م لبنيس)،لولجةل(ال رمل)للرائ هال(مودلدرو )،لولجةل
(نزو ل)للصاحهال(عب لهلارلالرحي)،لولجةل(اموقفلالدي)لالسوري للصاحبهال(حس لمع ل)لولماكلصقور).ل
ولغرهالم لاجا لالشعري لىلا ا ي للاليلت عو لاى ل قاف لشعري لموا ي لللح ا لالشعري للالغربي لامتامةلم ل
مواص ا لاجم لالغريلا ي ،لل ا لاجا ا لا قيقي للالناح لل لالعملي لالتواصلي لبنلامب عنلولامتلقن.للللللللللللللللل ل
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10ل لامصادرلولامراج لالعربي  :ل
ل0ل لابراهملالسعافنل:للم ارسللالحياءللولالرا ،دارللالن لسل،لطل0ل0،ي04ل  .ل
0ل للاب لسا لا حيل:لطبقا لح لو لالشعراء:لحقي لمودلم لشاكر لمطبع لام ييل،القاهر ل،طل0ل،ل4ى04ل  .ل
 0لاب لطلباطلبا:للعيارلالشعر،لحقي لم ل غلو لسا ،منشأ لامعارف،لطل0ل،ل0410ل  .ل

لاحسا لعلباس :ل
4ل لارخلالنق لالديلعن لالعر :لدارلالثقاف ،لبرو ،للبنا ،لط4ل0440،ل  .ل
0ل لف لالشعر،لدارلصادر،لدارلالر ،لعا ،لبرو ،لط،0ل0441ل .ل ل
ل 1لأم لبي س:لللالدبي ل لالنق لالعريلالق م ،عاملال بل،ألرب  ،الرد  ،طل4ل0101،ل  .ل

ل لألدونيس(عيلأم لسعي ):
ى لس ياس لالشعر،لدارلالآدا ،لبرو ،لط0ل0،ي04ل  .ل
ي لالثاب لوامتحو (الصو )لدارلالعود ،لبرو ،لا زءلالو ،لط0ل1،ي04لل  .ل
 4لمق م لللشعرلالعري،لدارلالعود ،لبرو ،لطل0ل4،ى . 04ل
 01لالشعري لالعربي ،لدارلالآدا ،لبرو ،لطل10ل0111،ل  .ل
 00لموس يق لا و لال ر ،لدارلالآدا ،للبرو ،لطل،10ل0110ل  .ل
 00لفاح ل هاا لالقر ،لدارلالعود ،لبرو ،لط،10ل1ي04لل  .ل
 00ل م لالشعر،لدارلالعود ،لبرو ،ط0ل،يى04ل  .ل
 04لالثاب لوامتحو ،ل(ص م لا ا )،دارلالعود ،لبرو ،لا زءل،0ط،0يى04ل  .ل
00ل لالصوفي لولالسورالي ،لدارلالساي،برو ،ط،10ل0440ل  .ل
ل01ل لالعا لالشعري لالامة،لدارلام لللثقاف لولالنر،برو 0441،لل  .ل
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ى0ل لا لالب اا ،لدارلالآدا ،لبرو (لبنا )،طل4،0ي04ل  .ل
ي0ل لالعا لالامة،لأغايلهيارلادمشقيلولقصائ لأخر ،دارلام لللثقافي لولالنر،طل0441ل  .ل
ل04ل لامطابقا لولالوائل،لدارلالآدا ،لبرو ،لطليي04ل  .ل
ل01ل لاليلليالأبولماي :ل لللاديوا ،لدارلالعود ل،برو ،لطلي044ل  .ل
للالياسلأبولش ب :ل ل
00ل لمق م لأفاعيلال ردوس،لدارلام شوف،لبرو ،لط،0ل0410ل  .ل
00ل لدراسا لول كرا ،لدارلام شوف،لبرو ،لط،0ل1ى04ل .ل ل
ل00ل لألمطانيوسلمي ائيل :لدراسا ل لالشعرلالعريلا ي ،ام ب لالعري ،صي ا،ط0ل،ي041ل  .ل
ل04ل لأمر لحلميلمطر:ل لمهوري لأفاطو ،لالهيئ لامري للل ا ،لد(ط)،ل0441ل  .ل
00ل لأمنلخة:ل لامؤل ا لالامة،لاجموع لالدبي ،لام لؤسس لا امعي ،لبرو ،ل(ج )،لطل،0ل0ي . 04ل
01ل لأن لا ا :للديوا لل ،لدارلجةل(شعر)لبرو ،ل0411ل  .ل
لل لأنطوا لسعاد ل:ل ل
ى0ل لالآارلالامة،لا زءلالو ،ل(أد )،لبرو ،للبنا ،لطل0411ل  .ل
ي0ل لا ارا لالعر،ل(أد )لبرو ،لطل1ى04ل  .ل
لل لب رلشاكرلالس يا :ل ل
04ل لاديوا :للدارلالعود ،لبرو ،لاج لالو ،لطل،0ل0111ل  .ل
 01لالبواكر:ل(شعر)،دارلالعود ل،لبرو ،لطل4ى04ل  .ل
ل لجابرلعص ور:لل ل
00ل لم هو لالشعر:لدراس ل لالرا لالنق ي،لالهيئ لامري لالعام للل ا ،ط0ل،ل0440ل  .ل
 00لنظرا لمعار  :مطاب الهيئ لامري للل ا ،لطلي044ل .لل ل
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قام لامصادرلولامراج
 00لجرا لخليللجرا :ل لاجموع لالامة،لدارلصادرل،برو ،لا زءل0ل،د(ط،ل ) .ل
 04لجرو لعا لوهي:ل لالتجريبل لالقصي لالعربي ،دارلالبع لللطباع لولالنر،قس نطين ،ط0ل4،ي04ل  .ل

لل لجا ل ي  ،ولولي لقصا  :ل
00ل لخطا لا ا ل لالد :للالصو لوامرجعيا ،لدارلال ر،لدمش ،ط0ل0110،ل .ل ل

لل لهادلفاضل :ل
01ل لأس ئةلالشعر:لادارلالعربي للل ا ،لحوارا لم لالشعراءلالعر ،لد(ط،ل )
ى 0لقضاالالشعرلا ي :لدارلالرو ،لبرو ،لالقاهر ،لط0ل،ل4ي04ل  .ل
ي 0ل لحا لالقرطاجي:ل لمناجلالبلغاءلولرا لالداء ،لحقي لم لا بيبلا وج  ،لدارلالغر لالساي،لبنا ،ط10ل
ى0ي04ل ل ل
04ل لحام لأبولأم :ل لنق لا ا ،لمؤسس لالام لالصح ي ،لالسعودي ،لط،0ل0444ل  .ل
41ل لحس لاظمل:ل لم اهملالشعري ،لامركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاء،امغر ،ط0ل،ل0444ل  .ل

لخاد لسعي :لل ل
 40لحركي لالب اع،لدارلالعود ،لبرو ،لط،0ل1ي04ل  .ل
 40لليوتوبيالام ين لامثق ،لدارلالساي،برو ،ط،0ل0100ل .لل ل

لل لخليللحاوي:ل ل
40ل لاديوا ،لدارلالعود ،لبرو ،لط،0ل0440ل  .ل
 44لجرا لخليللجرا ،:دارلالعملللماين،لبرو ،لطل،0ل0ي04ل  .ل

لخليللاموى:ل ل
40ل لا ا ل لالشعرلالعريلامعار،لمطبع لا هوري ،لدمش ،لط10ل ل0440ل  .ل
41ل لبني لالقصي لالعربي لامعار لامتامة،لمنشورا لاحادلكتا لالعر ،لدمش (سورا)لط،ل0110ل  .ل
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قام لامصادرلولامراج
ل74ل لرجاءلعي :ل لفلس لالزا ل لالنق لالدي،لمنشأ لامعارف،لالس ن ري ،لطليي04ل  .ل
لي4ل لرمضا لالصبا :ل ل لالنق لالعريلامعار ،دارلالوفاءلللطباع لوالنر،الس ن ري ،ط،0لي044ل ل
ل44ل لر و لفر لر و :ل لالياسلأبولش ب ،لدارلام شوف،برو ،طل0401ل  .ل
ل01ل لسامرلفاضللاس ي:ل لم اهملح ا لالشعرلالعريل لالقر لالعري ،دارلالرضوا ،عا ،ط،0ل0100ل  .ل
لل00ل لسايله ي:ل لأف لا ا لوح ا لا م  ،دارلالشؤو لالثقافي لالعام ،لبغ اد،طليي04ل .ل ل
لل00ل لسان يلساملأبولس يف:ل لقضاالالنق لولا ا ،لامؤسس لالعربي لل راسا لولالنر،ط0ل0110،ل .ل ل
 00لسعي لب ل رق  :ل لا ا ل لالشعرلالعري،أدونيسلأمو جا،لأحا لالرم لولالنرلولالتو ي ،لبرو ،لط،0ل
.0114لل ل

ل لسعي لعقل :ل
ل04ل لاج لي ،لام بلالتجاري،لبرو ،ط0ل،ل0411ل .لنقالع لجةل(شعر)لالع دل01لالس ن ل4لس ن ل0411ل لي.00ل ل
ل 00لكيفلأفهملالشعر،لا امع لالمري ي ،لبرو ،لنقالع لعب لاجي ل راق ،ا ا ل لالنق لالديلامعار،دارلا رفل
العري،ط،0ل0440ل  .ل
لل 01ل لسلم لا راء لا يو  :ل لاجاها لو لا را ل لالشعر لالعري لا ي ،ترم ،عب لالواح للؤلؤ ،مركزل
ادراسا لالعربي ل،برو ،ط0ل،ل0110ل .ل
للى0ل لمرلرحا ل :لالنق لاموضوعي،الهيئ لامري للل ا ،ط،ل0441ل ل .ل
ي0ل لش ريلعزيزلاماي:ل ل لنظري لالد ،لدارلا ا لللطباع لوالنرلولالتو ي ،برو ،د(ط.) ،ل ل
ل04ل لشويلضيف:ل لالباروديلرائ لالشعرلا ي ،دارلامعارفل،القاهر ،طل . 0414ل
ل11ل لصريلحاف :ل لأف لا طا لالنق ي،لدارلرقيا لللنرلولالتو ي ،القاهر ،ط0ل،ل0441ل  .ل
ل10ل لصا لعب لالصبور:ل لاديوا ،لدارلالعود لبرو ،لطل0ل،ل0ى04ل  .ل
10ل لصا لفضل:ل لأساليبلالشعري لامعار ،لدارلالآدا ،لبرو ،لط،0ل1ي04ل  .ل
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ل10ل لصا للبي:ل لامؤل ا ،لاجموع لالدبي ،لامؤسس لا امعي ،لبرو ،ل(ج )لطل0ي04ل  .ل
ل14ل لطرادلال بي :ل لكتا لامزل :لمزةلا ا ،لا زءلالو ،لو ار لالشؤو لالثقافي لالعام ،لأآفا لعربي ،طل0441ل ل
لل10ل لعاد لضاهر:ل لالشعرلولالوجود،دراس لفلس ي ل لشعرل"أدونيس":للدارلام لللثقاف لوالنر،ط0ل،ل 0111ل ل
لل11ل لعب لالهلبلقزيز:ل ل لالب ءلان لالثقاف :لافريقياللالر ،امغر ،ي . 044ل
للى1ل لعب لاجلي ل راق :ل لا ا ل لالنق لالديلامعار:للدارلا رفلالعري،ط10ل لل. 0440ل ل
للي 1ل ل لعب لالعزيز لادسوي :ل ل لجاع لأبوللو لو لأثرها ل لالشعر لالعري لا ي  :ل لمعه لادراسا لالعربي لالعاملي ل
،القاهر ،ط . 0411ل
للل14ل لعب لال ا للليطو:ل لالد لولالغراب ل،دراسا لبنيوي ل لالد لالعري:لدارلالطليع ل،برو ،ط،0لى044ل  .ل
لل1ىل لعب لهللالعروي:ل لالعر لوال رلالتارخي:للدارلا قيق ل،برو ،لطل0ى04ل  .ل

للل لعب لهلم لالغ اي:ل ل
0ىل لترحلالن :لامركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاءل(امغر )،لط0ل0111،ل  .ل
0ىل لا طيئ لولالت ر:لالهيئ لامري للل ا ،لطل،4لي044ل ل
0ى ل لعب لامك لبومنجل :ل ل لج لالثاب لوامتغر ل لالنق لالعري لا ي  :ل لا زء ل 10ل،عام لال ب لا ي ،ارب ل
،الرد ،ط،0ل . 0101ل
للل4ىل لعب لالوها لامسري:ل لدراسا لمعرفي ل لا ا لالغربي :لم ب لالرو لادولي ،لطل،0ل . 0110ل
لل0ىل لعب لالقاهرلا رجاي:ل لدلئللالجا ،حريرلم لرش ي لرضا،دارلامعرف ل،برو ،طل0ي04ل  .ل
لل1ىل لعصا لقصبجي:ل لأصو لالنق لالعريلالق م،م يري لال بلوامطبوعا لا امعي ،حلبل(سورا)،طل0440ل  .ل
ىىلل لعصا ل و :ل لالسورالي لوت عياهالالعربي :للامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،برو ،طل،0لىي04ل  .ل

لل لعيلالعريل اي :ل ل
يىل لاس ت عاءلالشخصيا لالرا ي ل لالشعرلالعريلامعار:لمنشورا لالرك لالعامي لطرابلس،لطل،0ليى04ل  .ل
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4ىل لقراءا ل لالشعرلالعريلامعار:للدارلال رلالعري،لالقاهر ،لطلي044ل  .ل
ل1يل لمرلادقا :ل للمامحلالشعرلامهجري:لمطبع لجامع ل(حلب)لسورا،لط،ليى04ل  .ل
ل0يل لغايلش ري:ل لشعرال ي لاىلأي ؟:لدارلامعارفل،مر،لطلي041ل  .ل
لل0يل لفارو لخ لورش ي :ل لمو لاتبلالعر:لدارلالرو ل،برو ،ط،0ل0ي04ل  .ل
لل0يل لفاضللامر:ل لم ارا لنق ي ل لاشالي لالنق لولا ا :لدارلالشؤو لالثقافي لالعام ،ط،0لىي04ل  .ل
للل4يل لقاملامومي:ل لشعري لالشعر:للامؤسس لالعربي لل راسا لولالنر،ط،0ل0110ل ل .ل

لل لق ام لب لجع ر:ل ل
0يل لنق لالشعر:للحقي لعب لامنعملخ ا ،لدارلال بلالعلمي ،لبرو ل،لبنا ،لد(ط،ل ) .ل
1يل لجواهرلالل ا :للمطبع لالسعاد ،لالقاهر ،لط،0ل0440ل  .ل
لىيل لكر لأنطوا لغطاس:ل لالرمزي ل لالشعرلالعريلا ي :لدارلال شاف،لبرو ،لطل0444ل  .ل
ييللل لكا لأبولديب:ل ل لالشعري :لمطبع لالحا لالعربي ،للبنا ،لد(ط،ل ) .ل
لل4يل لكا لخرلب :ل لحرك لا ا ل لالشعرلالعريلامعار:لدارلامر ،لبرو ،لطل،0ل1ي04ل ل .ل
41ل لكا لقيرلداغر:لل لأن ري لبريتو :لامؤسس لالعربي لل راسا لولالنر،برو ،ط،0ل4ى04ل  .ل
40ل لماج لمود:ل لعاق لالنق لالب اعلالدي:لمنشورا لو ار لالثقاف ،سورا،ط،ى044ل  .ل
ل40ل لماهرلشقي لفري :ل ل ،لأس،لاليو ،لشاعرالواتبالواق الومرحيا:لاجلسلالع لللثقاف 0110،ل ل ل
لل40ل لم لالنوهيي:ل لقضي لالشعرلا ي :لدارلال ر،برو ،ط0ل،ل0ى04ل  .ل

لل لم لب لبلنيس :ل
44ل لالشعرلالعريلامعار:لا زءل0ل،لالتقلي ي ،لدارلتوبقا ،لادارلالبيضاء(امغر )،طل0ل4،ي. 04ل ل
 40لا ا لامعطوب :للدارلتوبقا ،امغر ،ط،0ل0114ل  .ل
 41للح ا لالسؤا :للدارلالتنوير،لبرو ،لالنرلامركزلالثقا لالعري،لادارلالبيضاء(الغر )،طلل0ي04ل  .ل
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ى 4لالشعرلالعريلا ي ،لبنيات لولالب لات :للا زءل،0ل(الرومانس ي )لدارلتوبقا (،امغر )،طل،0ل0110ل .ل ل
للي4ل لم لسبيا:ل لدفاعالع لالعقللوا ا ،لمركزلدراسا لفلس لادي  ،تو ي لدارلال ا لالعري ،بغ اد ،طل0110ل
.لل ل

لل لم لشويلالزي :ل ل
 44لالثقافل لال من لالعجافل:لمنشورا لاخ افل(ا زائرلالعام )لط،0ل0104ل  .ل
011ل لا احا لف ري ل:لمقارب ل لا ا لولامثقف،ادارلالعربي لللعلو ،ارو ،ط،0لي011ل  .ل

ل لم لعاب لا ابري:ل ل
010ل لت وي لالعقللالعري:للدارلالطليع ،لبرو ،لطل4ي04ل  .ل
010ل لح لوالرا :للامركزلالثقا لالعري،لبرو ل(لبنا )،لطل،1ل0440ل  .ل
ل010ل لم لعب لامنعملخ ا :ل لم ارسلالنق لالديلا ي :لادارلامري لاللبناني ،ط0ل0440،ل  .ل
014ل لم لغنميلها :ل لالرومانتي ي :لدارلالعود لبرو ،لطليى04ل .ل ل
لل010ل لم لف و :ل لالرمزلولالرمزي :للدارلامعارف،لمر،لط0ىل4ي04ل  .ل
لل011ل لم لكا لعب لالعزيز:ل لنظري لالشعرلعن لال اس لامسلمن:لالهيئ لامري لالعام ،لمر،لد(ط،ل ).ل ل
لللى01ل لم للط يلاليوس ي:ل لسلسةلالبياا لم ل(يى04ل ل0440ل ):لمراسلللنرلوالتو ي ،لتونس،لطل0440ل  .ل

لل لم لم ا :ل ل
ي01ل لجهو لالبيا :للدارلتوبقا لللنرل(امغر )،طل0ل،ل0441ل  .ل
014ل لدينامي ي لالن :لل(تنظرلولاجا )امركزلالثقا لالعري(برو )لطل،0لىي04ل .ل ل
ل001ل لم لنورلادي لأقاب  :لا ا لوالت لواصلل لال لس لالنق ي لامعار :لأفريقيالالر ،امغر ،ط0ل،ي044ل  .ل
لل000ل لمودلأم لالعشري:ل لاجاها لال ني لولالدبي لا يث :للمرلي لللنرلوامعلوما ،لالقاهر ،لطل،0ل0110ل  .ل
000ل لمرش لالزبي ي:ل لاجاها لنق لالشعرل لالعرا :للاحادلكتا لالعر (دمش )،طل0444ل  .ل
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ل000ل لمصط لا و و:ل لنظرا لالشعرلعن لالعر :لدارلالطليع ل،برو ،ط0ل،يي04ل .ل ل

لل004ل لمنرلالع

:ل لأس ئةلالشعر:لامؤسس لالعربي لل راسا لوالنر،برو لط0ل،ل4ى04ل .ل ل

لل000ل لمي ائليللنعم :ل لالغرا :لدارلصادر،برو ،طىل،ل0414ل .ل ل
لل001ل لادر لميللرا :ل لشعراءلالرابط لالقلمي :لدراسا ل لالشعرلامهجري،لدارلامعارف(القاهر )ط،0ل0411ل .ل ل

لل لا لامائ  :ل
ى00ل لقضاالالشعرلامعار:لم ب لا هض ،لبغ اد،لط،0ل0410ل .
ي00ل لشظاالولرماد:للدارلالعود ،لبرو ،لط،0ل0ى04ل .ل ل
ل 004ل لنبيللمنر:ل لا طا لاموا ي لللقصي لالعربي لامعار :لدارلتوبقا لللنرل،ادارلالبيضاء(امغر )،طل،0لى011ل
.ل
 001ل لخب لم لالسات لامتخصصن :ل ل لارخ لالد لالغري :لطاس لل راسا لو لالرم لو لالنر،ل
(دمش )،د(ط .) ،ل
001ل لنزارلقباي:ل لالشعرلقن يللأخر:لمنشورا لام بلالتجاري،لبرو ،لط،0ل0414ل  .ل
ل000ل لليوسفلاس ن ر:ل لاجاها لالشعري لا يث :ل(الصو لوامقول )،دارلال بلالعلمي ،برو ،ط،0لي011ل .ل ل

ليوسفلا ا :ل ل
000ل لا ا ل لالشعر:للدارلالطليع ،لبرو ،لطل،0ليى04ل  .ل
000ل لالعا لالشعري لالامة:للدارلالعود ،لبرو ،لط،0ل4ى . 04ل
004ل ليوسفلالصائ لل:ل لالشعرلا رل لالعرا :لجامع لبغ اد،يى04ل .

:10لامراج لامرم  :ل
0ل لأرسطو:لف لالشعر:للترم :للابراهملحاد ،لم ب لأجلولمري ،لد(ط،ل ) .ل
0ل لالزابي لدورو:للالشعرلكيفلن هم لوكيفلنت وق :للترم ل:م لابراهملالشو ،لم ب لممن ،برو ،ط،0ل0ى . 04ل
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 0لأوكتافيولا  :لالشعرلوهاي لالقر :لترم ل:م لم و لع وا ،دارلام لللثقاف لولالنر،أبولظيلالمارا لالعربي ل
امتح ،طل،0لي044ل  .ل
4ل ل ،أس،اليو :لفائ لالشعرلولفائ لالنق :للترم ل:يوسفلنورلعو ،دارلالقم،برو ،ط،0ل0ي04ل  .ل
0ل لجا لبر :لالقرأ آ لوعملالقراء :لترم ل:من رلالعياي،لدارلالتنويرل،برو ،لطل،0ل0441ل  .ل
1ل لجوليالكر ستي ا:لعملالن :للترم ل:فري لالزاي،لدارلتوبقا (امغر )،ط،0ل0440ل  .ل
ىل لجو لكوه :لبني لاللغ لالشعري :لترم ،لم لالواي،لدارلتوبقا (،امغر )،ط،0ل1ي04ل  .ل
يل لجيللدولو :لاخ افلوالت رار:لترم :لوفاءلشعبا ،لامنظم لالعربي لللرم ،لبرو ،لطل،0ل0114ل  .ل
 4ل لجمسلمالك اري  ،لمالم لبراديري :لا ا ل:ترم  :لحس لفو ي ،لو ار لالثقاف لوالعا  ،لدارلامأمو  ،لبغ اد ،لطل
ىي . 04ل
 01ل لروبر لار  :لا يا لالرخوي ،لكولري
العري،برو 0440،ل  .ل

لو لالتقلي لالروماي :لترم  :لعيى لع لالعاكو  ،لمركز لالماءل

 00ل لروبرلاساريب:لسوس يولوجيالالآدا لتعريب:لأآما لأنطوا لهرمويل،عوي ا لللنرلولالطباع  ،لبرو  ،لطل،0ل
0444ل  .ل
00ل لرول لار :لذ لالن ،للترم :لفؤادلص اء،لوا سنلس بحا ،لدارلتوبقا (،امغر )،ط،0ليي04ل .ل ل
00ل لروما لجاكبسو :لقضاالالشعري :لترم :لم لالوايلولمبار لحنو ،دارلتوبقا لللنر،امغر ،طل،0ليي04ل  .ل
04ل لسو ا لبرار:لقصي لالنرلم لبودلرلحىلالوق لالراه :لترم ل:راوي لصاد ،لدارلرقيا ،لللنرلوالتو ي ،ل 0ل
طلي044ل ل .ل
00ل لفضو لعاطف:لالنظري لالشعري لعن لاليو لولأدونيس،ترم :لأسام لأسر،اجلسلالع لللثقاف ل،القاهر لد(ط .) ،ل
ل01ل لفي ورلأرخ:لالشاني لالروس ي ،لترم :لم لالواي،لامركزلالثقا لالعري(ادارلالبيضاء)،برو لط،0ل0111ل  .ل
لى0ل لكول لولس :لالامنميل،ترم :لأن ل يلحس ،لمنشورا لدارلالآدا ،لبرو ،ط،0ل4ى04ل ل
لي0ل ل ،ل ،لرونتا :لالشعرلولا يا لالعام :لترم لابراهملالشهاي،لمنشورا لو ار لالثقاف ،لدمش ،ل0ي04ل .ل ل
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ل 04ل لمور سلبانشو:لأس ئةلال اب  ،لترم  :لنعم لبنعب لالعاي ،لولعب لالسا لبنعلب لالعاي،دارلتوبقا (،امغر )ط0ل
0114ل ل .ل
ل01ل لهانسلغيور لغادالمر:لفلس لالتأويل،لترم :لم لشويلالزي ىمنشورا لاخ اف(ا زائر)لط،0ل0111ل  .ل
ل00ل لهريللوفي ر:لمالا ا :لترم لاظملهاد،لدارلاب لرش لللطباع لوالنر،برو ،لبنا ،ط،0ل0ي04ل  .ل

10ل لامعاملولاموسوعا :
 10لاب لفارس:لمقاييسلاللغ :للحقي ،لعب لالسا لم لهارو ،لمطبع لاحادلكتا لالعر لا زءل(،)0طل0110ل ل
 10لاب لمنظور :للسا لالعر  ،لحقي لعب له لع لال بر لو لأآخرو ،دار لامعارف ل،القاهر ،اج ل()4ا زء ل01ل
،د(ط .) ،ل
 10لال هري :ه يبلاللغ ،لمطاب لجللالعر ،لالقاهر ،للاج ل(،)4لد(ط،ل ) .ل
 14لا ليللاب لأم لال راهي ي:لكتا لالعن:لحقي له يل زوي ،لولابراهملالسامراي ،لدارلالرش ي  ،لالعرا  ،لطل
0ي04ل  .ل
 10لالز ري:لأساسلالباغ ،لدارلال بلامري ،لالقاهر ،لطل0400ل .ل ل
 11لميللصليبا:لامعجملال لس ي،لالرك لالعامي للل ا ،لبرو ،لا زء(،)0لطل0444ل  .ل
ى 1ل وع لم لالعلاء لو لالادمين لالسوفيا  :لاموسوع لال لس ي  ،لترم  :لمر لكر  ،لدار لالطليع لللطباع لول
النر،برو ،طل،0ل0ي 04ل.للل ل
ي 1لم له يلالريف:لمعجملمصطلحا لعلو لالشعرلالعري،لدارلال بلالعلمي ،لبرو ،لطل،0ل0114ل .ل ل
14ل لمنرلالبعلبي:لقاموسلامورد،لدارلالعملللماين،لبرو ،لطل0110ل .لل ل
 01ليوسفلم لرضا:للمعجملالعربي لالاس ي ي لولامعار ،لم ب للبنا لارو ،لطل،0ل0444ل  .ل
 00ل لجاع لم لكبارلاللغوين :لامعجملالعريلالسا (،لروس)،امنظم لالعربي لللربي لولالثقاف لولالعلو ،للروس ،طل
0110ل .
لل
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14ل للالبحو لامنشور ل لاجا لوادورا لولام كرا ل :ل
لأع ادلجةل(شعر)لالامةلمن لتأسيسهال(ى040ل ل لاىل1ى04ل) .ل
 01لأدونيس:لأشارللليق رلالربي لن س لأ ليقمللهالعا ،لجةل(اليو لالساب )،لالع دل001ل،الس ن ل10ل،بتارخلال ننل00ل
مارسلىي04ل .لنقالع لعب لالر ا لعي ل:لقضاالولشهادا ل(كتا لدوريل قا )ل،مؤسس لعيبا للل راسا لولالنر،ل
الع دل0ل لل1ي0ل.للل ل
 02لأنطوا لسعاد  :لالزع لال ردي ل،جةل(الثقاف ) ل(لبنا )ل،لالع دل 10ل،بتارخي 1لمو ل1ي 04ل.لنقال لع لقضاالول
شهادا ل،لكتا لدوريل قا ،لمؤسس لعيبا لل راسا لولالنرل،لالع دل0ل ل000ل.ل ل
 10ل لأنيس لالمن:لامرأ لا ا لالعربي لم لال ا لالثقا لادوريل(قضاالوشهادا )لمؤسس لعيبا لل راسا لول
النرلبرو ل(لبنا )،الع دل10لصيفل0441ل .ل ل
 14ل لجابر لعص ور :لمعى لا ا ل لالشعر لالعري لامعار ،لجة ل(فصو ) ل(مر) لج ل ،14لالع د ل ،4ليونيول
،أغسطس،سبمر4،ي04ل ل
 10ل لحبليبللبولهرور:لا طا لالشعريلولاموقفلالنق يل لكتاا لالشعراءلالعر لامعاري ل،أدونيسلولنزارلقبايل
مو جا،لأطروح لدكتورا لجامع لملنلتوري،لقس نطين (ا زائر)لللمومل0111ل ،ى011ل .ل ل
11ل لحلم لالش ي :لم هو لال اب لعن لجوليالكرستي ا،لجةلنزو ل(لعا )،لالع د11لابريلل0100ل .ل ل
ى1ل لحاديلمود:لالشعرلولص لالشعرل لالرا ،لجةل(فصو )لمر،لاج ل1لالع دل0ل،س ن لي044ل .ل ل
ي 1ل لخاد لسعي :لا ا لأولعق لجلجام ،م لكتا لدوريل قا (،قضاالوشهادا )،مؤسس لعيبا لل راسا لول
النرل(برو )ل،لالع دل10ل،ش تاءل0440ل  .ل
14ل لخليللمطرا :لأري لللشعرلالعري،لجةلالها ،لالع دلي،لاج .ى0ل،س ن ل0444ل  .ل
01ل لراحلبوحو :لالشعرا لوامناجلاللساني ،لجةل(اموقفلالدي)،لالع دل400لس ن ل0110ل ل ل
 00لساسنلعسافن:لحوارلم لالشاعرلخليللحاوي،لجةلال رلالعريلامعار،لالع دل10لحزيرا ل0410ل .ل ل
00ل للسهيللادرس:لالد للولالوح لجةلالآدا ،الع دل،0لالس ن ل00لأارل،مايول0410ل .ل ل
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 04لش ريلم لعياد:لام اهبلالدبي لولالنق ي لعن لالعر لولالغربين،سلسةلعاملامعرف ،يص رهالاجلسلالوطيل
للثقاف لولال نو ل لالآدا ،ال وي ،الع دلىى0ل،أيلو ل0440ل .ل ل
00ل لعب لالر ا لعي :لا ا لىلعق لالفاعي،لم لقضاالولشهادا ،كتا ل قا لدوري،مؤسس لعيبا لل راسا لول
النر،الع دل0لصيفل0441ل .ل ل
01ل لعب لالسا لبنعب لالعاي:لال اب لولالوسائ لالعامي ،لجةلنزو (عا )لالع دلي1لأكتوبرل0100ل .لل ل
ى0ل لعب لهلالغ ايل:لكيفلنت و لقصي لح يث ل،لجةل(فصو )لاج ل4لس ن ل4ي04ل  .ل
ي0ل لعب لهلامهنا:لا ا لولبع لالعنارلا
نومر،لد سمر،يي04ل  .ل

ل لالقصي لالعربي لامعار ،لعاملال ر،لم ل04ل،لالع دل10لأكتوبر،ل

01ل لعز لقري:لالب اعلال لس يلولروط ،لجةل(فصو )لاج ل1لالع دل،4لسبمر1ي04ل  .ل
ل 00ل لقيتوسلاقوس:لالد لولج ليا لالتح ي ،ترم لولتق مل:لم لحاف لدا ،جةل(فصو )لاج ل 1لالع دل0ل
ابريلل،لمايول،يوني ل1ي04ل .لل ل
ل 00لكا لأبولديب:لا ا لىلالسلط لىلالن ،لجةل(فصو )لاج ل4لالع دل0ل،لابريللىلمايوىليوني ،ل4ي04ل ل .ل
ل00ل للط يلعب لالب ي ل:لجاليا لالب اعلبنلالعمللال يلولصاحب ،لجةل(فصو )لاج ل1لالع دل،4ل1ي04ل  .ل
04ل لجةلالآدا :لالع دل ،10الس ن ل،00انو ل0410ل  .ل
لللللللللللللللللللللل لالع دلي،1لالس ن ل،0لس ن ل . 0410ل
00ل لجةلمواقف:لالع دل01لش تاءل1ي04ل .ل ل
لل01ل لم لاماغوط:لخب لجةل(شعر):للجةلالآدا ،لالع دل،10لالس ن ل01ل،انو لالثاي،ل0410ل ل
ى0ل لم لبراد :لاعتبارا لنظري للتح دلم هو لا ا ،لجةل(فصو )لاج ل4لالع دلىل،0ل4ي04ل .ل ل
ر لاىلا ا ل،م لقضاالولشهادا ل(ا ا ل0ل)،كتا لدوريل قا ،مؤسس لعيبا ل
ي0ل لم لجا لارو :لم لالع ن
ل راسا لولالنر،لش تاءل0440ل  .ل
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04ل لم لغا يلالخرس:لشعري لالن لا ر ،لجةلالطليع لاللدبي ،لدارلالشؤو لالثقافي لالعام ،لبغ اد،لالع دل0لالس ن ل
0444ل .ل ل
ل 01ل لم لم ا ل :لالتحليل لالسمياي ،لحوار لأجرا لمع لالس تا ل،عب لالرحا لطن و  ،لجة ل(دراسا لميائي )ل
فأآس(امغر )لالع دل0لخريفللللىي04ل ل.ل ل
00ل لولي لاخا ل:لأرابيس لا ا ل،م لقضاالولشهادا ل(،ا ا ل0ل)لمؤسس لعيبا لل راسا لولالنر،ل0441ل
ل.ل ل
ل 00ل ل ر لالمر:لحوارلم لأن لا ا لحو لجةل(شعر)لولقصي لالنر،لجة لالآدا لالع دل14ى ل ،01لالس ن ل44ل
أيلو ل0110ل .لل ل
00ل ليوسفلا ا :لحولأد لعريلح ي ،لجةل(أد )لاج لالثاي،لالع دل،10لش تاءل0410ل ل،نقاللع لجا لارو :ل
ا ا لولم هوهال لجةل(شعر)ل ل000ل.لللل ل

:10لامواق لال روني :
10ل لب رلشاكرلالس يا ل:لمق م لديوا لأساطر،موق له لالشعر:لwww. Jhat.com
 10ل لا بيبلا بحاي :لح لدورلاجا لالثقافي ل لدملالهوي لالعربي لالسامي ،اموق لال رويلجةلالعريل
ال ويتي :ل www. Alrabimag.comل
10ل لسايلخش ب :لحليللجةلالآدا لالبروتي ل،امرحةلالوىل0400ل لاموق لال روني لجةلالعريلال ويتي لللل،
 Alrabimag.Comلwww
14ل لموق لموسوع لالل ا لاماركس ي :لthat’ll.www.marxsts.orglarabiclinbex.httm
ل
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فهرسلاموضوعا
لالص ح ل

لاموضوع

البسمةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل
اه اء ل
ش رلولتق ير ل
مق م ...................................................................................................................لأل ل ل ل ل

ام خل:للمروعلالرؤ لولالتأسيس .ل
أولل:للمروعي التأسيس:لل10ل لب اي لا هض لالعربي ل 10................................................................ل
للللللللللللللللللللللللللللل10ل لتأسيسلجةل(شعر)لاللبناني  10........................................................ل
انيا:ل لالطرلامرجعي لمروعلجةل(شعر)ل:ل10ل لاي يولوجي لاجةلولمرجعيهالال ري ل 00.........................ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لبنلجةل(شعر)لولجةل(الآدا )لاللبنانيتن 01.................ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لجةل(شعر)لولاس ئةلامميت ل 00...............................ل
الثال:لال اب لالشعري لولامنابرل:ل00.............................................................................................ل ل

ال صللالو :لحركي لاللب اعلولقضاالالشعر .ل
أولل:لب اا لالتح ي لالشعريلالعريل:ل10ل لحرك لالتج ي لامهجريل01............................................لل ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لاجا لالرومان 00...................................................ل ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لاجا لالرمزيل04......................................................ل ل
انيالل:لفواصللالبيا لالشعريل لجةل(شعر)ل:ل10ل لتأصيللالب اي ل(لالبيا لاف تاي)ل44......................
ل10ل لبيا ل(لج ارلاللغ )لولهاي لامروعل....................ي4ل ل
الثال:لج لي لالرا لولح ا لالعرل:ل10ل ل(شعر)لولامقارب لالرا ي ل00.............................................ل ل
رابعال:لمق ضيا لالشعري لا يث ل:ل10ل لالبح لال لس يل لالشعرل10................................................ل ل
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فهرسلاموضوعا
للللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لالشعري لا يث لولا ساس ي لاميتافزيقي ل11................................ل
ل10ل لج ي لمناب لا ل لالشعريل14..................................................ل ل
خامسال:لجةل(شعر)لولدرسلامثاق ل:ل10ل ل(شعر)لولعاقهالالتثاق ي ل4...........................................ىلل ل
لللللللللل10ل لتأ را ل(اليو )ل لمروعلالتح ي لالشعريلد ل(شعر)ل4......................................ىل ل

ال صللالثايل:لامروعلالشعريلولقضاالالتجريبل .ل
أولل:لجةل(شعر)لولالنظري لالشعري ل:ل10ل لالبح ل لدلةلم هو لالشعري ل.....................................يي
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل10ل لمامحلالشعري ل لال رلالنق يلالعريلالق مل44..................
لللللللللل10ل للالنظرا لالشعري لا يث ل:ل10ل لالنظرا لالشعري لالغربي لا يث ل010.........................
ل10ل لالنظري لالشعري لالعربي لا يث ل001............................ل ل
انيال:للم هو لالشعرلولوظي ل لجةل(شعر)000.........................................................................:ل
ل10ل لطبيع لالشعرل لالبيا لالشعر لد ل(يوسفلا ا )ل000.................................
ل10ل ل اوةل لتعريفلالشعرلا ي ل(لدونيس)ل001............................................
ل10ل لالشعرل لضوءلالقراء لد ل(ب رلشاكرلالس يا )ل 001......................................ل
الثال:لرساةلالشعرلولمسؤولي لالشاعرل(اموقفلم لالزا )ل000......................................................ل ل
رابعال:لقضاالح ي لال اب لالشعري ل004.....................................................................................ل ل
للللللللل10ل لالشللالشعريلا ي ل001..................................................................................ل ل
للللللللل0ل ل10ل لموقفلجةل(شعر)لم لجرب لالشعرلا رل004........................................................ل ل
10ل لاللغ لولالتح ي لالشعريل041...............................................................................
10ل لقضي لالرؤالالشعري ل000......................................................................................
14ل لقضي لالتلقيلالشعريل.....................................................................................ي00ل ل
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فهرسلاموضوعا
ال صللالثال ل:لجليا لا ا لالشعري ل لحرك لجةل(شعر)ل.ل ل
أولل:لامامحلال ري لللح ا ل:ل10ل لأبعادلنظري لا ا ل010................................................
ل10ل لا ا لولحرك لالتح ي لالشعريلالعربي 0......................ى0ل ل
انيال:لوعيلا ا ل لجرب لجةل(شعر)ل10:ل لأثرل(شعر)ل لصياغ لنظري لشعري لح ا ي ل1.................ي0ل
ل10ل لمظهرا لا ا ل لجار ل(شعر)لالشعري ل..................ىي0ل ل
الثال:لامنجزا ل لضوءلا ا لالشعري ل:ل10ل لم لالنرلالشعريلاىلقصي لالنرل010...........................ل ل
ل10ل لالتلقيلالشعريلولشهو لالقراء ل004...................................ل ل
خام ل219.............................................................................................................................ل ل
قام لامصادرلولامراج 221........................................................................................................لل ل
فهرسلاموضوعا ل 234............................................................................................................ل
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ﻣﻠﺨﺺ

ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺠﻠﺔ )ﺷﻌﺮ( اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﺎم  1957م ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻷدﯾﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
)ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺨﺎل( ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة إﺻﺪارھﺎ
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء و اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻄﻠﯿﻌﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻛﻨﺖ
ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺤﺪاﺛﯿﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎً ﻟﻔﻜﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺮر ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أن اﻟﺸﻌﺮ رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و
ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ و روﺣﻲ ﯾﻌﻜﺲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة و اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،و أﻧﮭﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺒﺮاً ﺣﺮاً ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ دراﺳﺔ و ﻧﻘﺪاً
و ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،واﻋﺘﺮت ﺣﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ
و اﻟﺸﺎﻋﺮﯾﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ أﻧﮭﺎ أﻋﺎدة ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺪاﺛﻲ ،إذ ﺗﻄﺮﻗﺖ
إﻟﻰ رأي أﻏﻠﺐ ﺷﻌﺮاﺋﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﻢ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ أﻣﺜﺎل )أدوﻧﯿﺲ( و )ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﺨﺎل( و ) ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﯿﺎب( و )ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط( و )أﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎج( و )ﺧﻠﯿﻞ
ﺣﺎوي( و ﻏﯿﺮھﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﻔﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،و رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
أرﺑﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ  ) :ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮي( ) ،اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﻌﺮي() ،ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺮؤﯾﺎ
اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ() ،ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻌﺮي( ،و ﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺤﺮاك إﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻗﺼﯿﺪة اﻟﻨﺜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺷﻌﺮاﺋﮭﺎ ،و ﯾﻌﻮد ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺠﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن وﻋﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺻﺎﻏﺘﮭﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺣﺪاﺛﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :
اﻟﺤﺪاﺛﺔ؛ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺨﺎل؛ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛ اﻟﺸﻌﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط؛ ﻗﺼﯿﺪة اﻟﻨﺜﺮ؛
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷدﺑﯿﺔ؛ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮي؛ اﻟﺘﻠﻘﻲ؛ أدوﻧﯿﺲ.

ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم  12ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2015

