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المثقف - قراءات نقدیة (ادب ومسرح)
القیم الفنیة والجمالیة في آراء أدونیس النقدیة readings-4/) (1)/القیم-الفنیة-والجمالیة-

في-آراء-أدونیس-النقدیة-1)

(index.php?option=com_users&view=articles&id=2129/) عصام شرتح

األفكار، حیث  من  أدونیس؛  الشاعر  یملكھا  التي  النقدیة  اإلمكانیات  من  القارئ  یعجب  قد 
واألسلوب؛ وطریقة التعبیر؛ والتقصي في بحث الفكرة؛ وإثباتھا؛ أو نفیھا؛ أو دحضھا؛ فھو
یملك الخزینة الثقافیة المعرفیة في الحكم على األشیاء، وكشفھا، وممارسة سلطتھ التأثیریة
علي الناقد  یقول  والتأمل؛  والمناقشة،  الطرح،  في  الخصوصیة  وتبیان  الفكرة؛  تقصي  في 
جعفر العالق في إمكانیات أدونیس :" وسط ركام من شعر األیدیولوجیات، والداللة المباشرة یمثل أدونیس،
بالنسبة لي؛ شاعراً شدید الخصوصیة؛ فھو ال یضع المعنى أو الداللة في صدارة اھتماماتھ، وال یختفي بأي
مرجع خارجي : إنھ یھدم األشیاء، واألفكار، والموضوعات، والمشاعر، باستمرار؛ ویعید بناءھا باستمرار؛
وخلخلة موضوعاتھ،  مالمح  على  للتشویش  الغالب،  في  الشعري؛  اندفاعھ  مجمل  یسلط  إنھ   : آخر  بمعنى 
اللذة أو  اللذیذة،  الحیرة  إلى  تدفع  وأجواء  مناخات،  كلھ  ذلك  خالل  من  لیفجر  اللغویة؛  أو  الداللیة  مكوناتھا 
المحیرة ...  وال نبالغ في قولنا :في قصیدة أدونیس ال یندفع الموضوع الشعري إلى الواجھة؛ بل یقبع ھناك
ً باللغة، وبراعة االجتھادات . ومن خالل ذلك تواجھنا لغتھ الشعریة  ریانة مستفزة؛ ال نائیاً،  متخفیاً، منقوعا
یقدم ال  أنھ  أدونیس  شعر  إلى  یشدني  ما  فإن  لذلك،  البشري،  الكائن  وفجیعة  الذات،  تشظیات  إال  إلینا  تحمل 
ً بالرفض، واألسئلة موضوعاً، أو فكرة تقع خارج القصیدة،أو على مقربة منھا؛ بل یقدم جسداً نصیاً، نضاحا
بانطباع أو  مسبقة،  بفكرة  مدفوعین  أدونیس  قصیدة  إلى  نأتي  أن  الحكمة  غیر  من   فإنھ  ھنا،  ومن  المریرة. 

جاھز"(1).

الشك  في أن العالق قد وقف على نقط مفصلیة مھمة في شعریة أدونیس؛ من حیث فرادتھ،وأسلوبھ،وطریقة
تعاملھ مع النص الشعري،وطرحھ للموضوعات،وبثھ لرؤاه االغترابیة المتشظیة؛وقد أشار العالق –بدقة- 
إلى خصوصیة اللغة الشعریة لدى أدونیس؛ فالقیمة الشعریة الرفیعة التي وصل إلیھا أدونیس، تخولھ النجاح
والدقة في إصدار أي حكم نقدي؛ ألنھ یشكل موسوعة معرفیة في نظم الشعر ونقده؛ إنھ قامة شعریة سامقة
یسعى الحیویة،  دائم  "شاعر  أدونیس  إن  معھا:  القول  یمكن  لدرجة  المعاصر؛  والشعري  النقدي  عالمنا  في 
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إنجازاتھ كمائن  إلى   ً أحیانا نفسھ  یسلم  قد  وھو  االختالف.  إلى  ویدفع  ویثیر،  یقلق،  بما  یفاجئك  أن  إلى   ً دائما
الشعریة، أو إغراءاتھا إال أنھ یحاول، دائماً، أن یتجاوز مأزق النجاح الذي یحققھ، فالنجاح بالنسبة إلیھ تحد

جید، وبدایة شامة لمشوار شعري أكثر استفزازاً لموھبتھ، وعقلھ"(2).

ً محدداً بإطار أو أسلوب معین؛ بل كان  -على الدوام- ولم یكن أدونیس على اإلطالق شاعراً، أو ناقداً منھجیا
شاعراً شمولیاً، وناقداً مبدعاً، یتقصى الموضوع أو الفكرة بنظرة شمولیة؛ بعیدة المدى؛ قویة التأثیر؛ شدیدة
الشعري والخلق  واإلبداع  النشاط  في  عالیة  حیویة  طاقة  أدونیس  یملك  إذ  واإلقناع؛  واإلمتاع،  اإلحكام؛ 
الممیز، حتى في دواوینھ المتأخرة( تنبأ أیھا األعمى)؛و(وراق یبیع كتب النجوم) لم یكن متراجعاً؛ وإنما بنى
أدونیس، لشعر  مطالعتھ  في  العالق  یقول  واإلبداع؛ولھذا   بالتفرد  حافلة  جدیدة،  شعریة  مملكة  لنفسھ 
ومشروعھ الحداثوي النھضوي: " حین أتأمل برنامج أدونیس الشعري والثقافي تتملكني الدھشة حقاً. من أین
لھ كل ھذا الوقت؟ كیف تتسع أیامھ أو لیالیھ الستیعاب ھذا الجھد الكتابي الغزیر؟ لقد توزع ھذا الجھد بین
والقراءات والمؤتمرات،  الصحافة،  في  الدائم  إسھامھ  إلى  إضافة  والترجمة،  والبحث  والتنظیر،  الشعر، 
ً للحلم الشعریة، والتدریس الجامعي... ما كنت أعلم، في البدایة أن وراء ھذا الغنى إرادة صارمة، وإخالصا
الشعري ال حدود لھ. لقد عرفت من أدونیس، في لقائنا األول، أن ساعات یومیة تتوزع، آنذاك؛ بین التمشي
والقصیدة؛ والنثر،  الماء،  بین  أي  الشعر،  وكتابة  األدبیة،  والكتابة  األولى،  الصباح  ساعات  في  البحر  على 
وإذا شئنا، بین الطبیعة، والعقل، والمخیلة، إنھ عالم یبدأ بالشعر، وینتھي إلیھ... إن الشعر یمثل ھنا، جوھر
ً واحداً حیاتھ كلھا، أما ما عداه فھو امتداد لھ، أو فائض عنھ، وقد اكتشفت في حینھ، أن الحیاة الخارجیة یوما
الحرفي بالمعنى  خارجیة  لیست  األمر،  واقع  في  الحیاة  وھذه  ومحبیھ،  أصدقائھ،  إلى  أدونیس  فیھ  ینصرف 
موقد النھایة،  في  یغذي،  إضافي  حطب  إنھا  والوجدان،  للعقل  واستفزازا  للتأمل،  فسحة  ھي،  بل  للعبارة، 

ً لدیھ"(3). الشعر أیضا

العصر، وطبیعة  یتالءم  بما  حداثوي  بأسلوب  وظفھ  ثقافیاً،   ً إرثا یمتلك  أدونیس  أن  بالذكر،  والجدیر 
(أدونیس) فتساؤالت  والتقنیات؛  والرؤى،  األسالیب،  في  القصیدة؛  شكل  على  طرأت  التي  والتطورات 
األسئلة إن  أدق:  بمعنى  الشعریة؛  الحداثة  في  وتطبیقاتھ  ومنظوراتھ،  رؤاه،  أغنت  قصائده  في  الوجودیة 
أن الشعري؛:والغرابة  واإلمتاع  والخلق،واإلبداع  للتفكر  لھ  محفزاً  كانت  قصائده  في  المحمومة  الوجودیة 
یعرفھ القراء بھذا التوجھ، " إن أدونیس الذي عرف شاعراً أو إنساناً، بقلقھ وتحوالتھ، ال یمكنھ الثبات على
ً أن احتفاءه بالجوھري والعمیق، في الشعر والفكر والحیاة، ظل ً أیضا منھج صارم كھذا، غیر أن المؤكد حقا
ثابتاً، و ال بد لي ھنا أن أتذكر حاالت تشكل النقیض المطلق لھذا المنھج في اإلبداع أو السلوك؛ شعراء ال
ً ضئیالً، أو شعراء ال یجدون في الشعر إال وجاھة اجتماعیة، أو تبریراً تحتل القصیدة في حیاتھم إال ھامشا

ً إلغواء امرأة"(4). النحطاط الذات، أو كمینا

وإثارة إبداعھ  تجذیر  إلى  خالل  من  یسعى  نھضویا   ً ومشروعا وحقیقة  جوھراً  الشعر  اتخذ  فقد  أدونیس  أما 
رؤاه المواربة النھضویة في الفكر والرؤیا والمخیلة،  ولھذا،فإن أدونیس في مختلف آرائھ النقدیة استطاع أن
ودقة األحكام،  بداعة  خالل  من  األفكار؛  ورصانة  الطرح،  جسارة  الرؤى،  في  الدقة  بھذه  ویمتعنا  یقنعنا، 
المنظورات، وإصابتھا المعنى المقصود؛ أو المعنى المراد؛ ولھذا؛ یعد أدونیس من أھم النقاد الحداثیین على
القضایا من  للعدید  ومناقشتھ  النقدیة،  أحكامھ  منظوراتھ،ودقة  بداعة  إلى  نظراً   . العربیة  الشعریة  الساحة 
الشعریة المستعصیة؛ولھذا سینطلق بحثنا في ھذه الرقعة البحثیة الضیقة من  تحدید أبرز المقومات أو النقط

المفصلیة التي شكلت نقطة إثارة أحكامھ ومنظوراتھ النقدیة، وفقر ما یلي:

بالغة الجملة ووضوح مقصودھا:

ونقصد بـ بالغة الجملة / ووضوحھا المقصدي

التدیّن-السیاسي-ومأزق-العصر)
إیقاع الشِّعر وموسیقاه

(/readings-4/إیقاع-الشِّعر-
وموسیقاه)

التدخل الدولي في لیبیا
واستراتیجیة الالنظام

(/aqlamhorra17/التدخل-
الدولي-في-لیبیا-واستراتیجیة-

الالنظام)
ثقافة الخوف (/aqlam-2/ثقافة-

الخوف)
العراق والصراع السیاسي بعد
داعش (/araa2017/العراق-

والصراع-السیاسي-بعد-داعش)
فوز فرنسیس تحلق في فضاءات

الشعر (/memoir/فوز-
فرنسیس-تحلق-في-فضاءات-

الشعر)
من مفكرة شھید (/aqlam-2/من-

مفكرة-شھید)
كوردستان بین نعم وال لالستفتاء
(/aqlamhorra17/كوردستان-

بین-نعم-وال-لالستفتاء)
شھامة كویتیة في ذكرى الغزو

(/aqlamhorra17/شھامة-
كویتیة-في-ذكرى-الغزو)
الكرة في ملعب النواب

(/aqlamhorra17/الكرة-في-
ملعب-النواب)

تابع ايضا

اصدارات: ما بعد االلھیات

للكاتب علي عبد النبي

الزیدي

publications2009//)

%D9%85%D8%A7-

%D8%A8%D8%B9

%D8%AF-

%D8%A7%D9%84

%D8%A5%D9%84

%D9%87%D9%8A

%D8%A7%D8%A

A-%E2%80%93-

%D9%85%D8%B3

%D8%B1%D8%AD

%D9%8A%D8%A7

%D8%AA-

http://www.almothaqaf.com/qadaya2017/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://www.almothaqaf.com/readings-4/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%90%D9%91%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%87
http://www.almothaqaf.com/aqlamhorra17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.almothaqaf.com/aqlam-2/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81
http://www.almothaqaf.com/araa2017/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.almothaqaf.com/memoir/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.almothaqaf.com/aqlam-2/%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.almothaqaf.com/aqlamhorra17/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
http://www.almothaqaf.com/aqlamhorra17/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88
http://www.almothaqaf.com/aqlamhorra17/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.almothaqaf.com/publications2009/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%E2%80%93-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81


8/7/17, 9:40 AM(1) القيم الفنية والجمالية في آراء أدونيس النقدية

Page 3 of 8http://www.almothaqaf.com/readings-4/1-القيم-الفنية-والجمالية-في-آراء-أدونيس-النقدية

المقصدي؛ ووضوحھا  التقني؛  بأسلوبھا  الفني؛  مغزاھا،ومقصودھا  إصابة  على  النقدیة  الجملة  قدرة 
وفھم بإحكام  عنھ  والدفاع  المالئم  النقدي  الحكم  بإصدار  المدروسة؛  للظاھرة  الدقیقة  المنطقیة  ومحاكمتھا 
ودقتھا؛ بموضوعیتھا،  األدبیة  القضایا  بعض  في  أدونیس  آراء  امتازت  وقد  مقنع.  أو  مؤثر  معرفي  ووعي 
وبراعتھا في استخالص الحكم النقدي، والدفاع عنھ، وإثباتھ أو دحضھ مستقبالً. ولنأخذ مثاالً على ذلك قولھ
ً كلما طرحت ھذه المسألة على ً مؤرقا في مسألة الوضوح والغموض؛ ھذه المسألة التي شكلت لدیھ ھاجسا
تتطاول أن  على  وارثوھا  یصیر  معطیات  سلسلة  في  انقطاع  الحداثة    ": یقول  إذ  النقدي،  التداول  خارطة 
الذاكرة غیر  لھ  ذخیرة  ال  الذي  القارئ  ضیاع  إلى  یقود  االنقطاع  ھذا  ومثل  وعناصرھا،  وتستمر،بھیئتھا 
إدراك عدم  عن  ناتج  إنھ  الضیاع.  ھذا  ولید  إنھ  إسقاط:  فالقول –بالغموض-  والعادة.  التقلید  وغیر  الحافظة، 
الفرق بین طریقة التعبیر القدیمة، والطریقة الحدیثة. وعن عدم إدراك معنى زمنیة الشعر، وعن الحكم على
اللحظة الحاضرة بلحظة تعود إلى حوالي عشرین قرناً، وھو ناتج كذلك عن تغیر النظر، والوعي في حركة

التحول"(5).

إن دقة أحكامھ؛ ومنطقیة رؤیتھ، من تمھید للفكرة، ودعمھا، وإثباتھا، ومن ثم إصدار الحكم النھائي حولھا
من عدد  بأقل  النقدي،  حكمھ  من  المقصود  أو  المغزى  إصابة  في  وبالغتھ  جھة؛  من  العمیقة  نظرتھ  یؤكد 
للظاھرة الدقیق  والتقصي  الحكم؛  منطقیة  كذلك   والواضح  واإلیجاز؛  البالغة  سمة  السمة  وھذه  اللفظ. 

بجوانبھا كافة؛ إذ یقول:

" إنني ال أبشر بالغموض. وھذه مناسبة ألشیر إلى أن في حیاتنا شعوذة تتخذ من " الغموض " ستاراً لتخفي
ً مناسبة ألشیر إلى أن ھناك عجزاً أصابھا عن اإلبداع.. أكرر، بالمقابل، أنني ال أبشر بالوضوح. وھذه أیضا
شعوذة تتخذ من " الوضوح " ستاراً لتخفي، ھي األخرى؛ عجز أصحابھا عن اإلبداع فعالً . فال یعنیني"
ما أن  نفسھ،  الوقت  في  أكرر،  یعنیني...  الذي  ھو  اإلبداع  وإنما  بذاتھ،  الوضوح"   " أو  بذاتھ،  الغموض" 
یسمى بغیر مسوغ نقدي، جمالي " غموض الشعر الحدیث"؛ إنما ھو، تدریجیاً، ظاھرة طبیعیة . وھذا عائد
إلى تفاوت البنى في المجتمع العربي، وإلى استباقیة الشعر، مما یولد االنفصال عن الذاكرة والعادة؛ وعن "
عن متأتیة  لیست  والغموض  الوضوح  مسألة  إن   : القول  إلى  أمیل  ھنا  ومن   . والعادة  الذاكرة  جمھور" 

القصیدة الصعبة أو األثر الفني الصعب، بقدر ما ھي متأتیة عن موقف شعري أیدیولوجي" (6).

إن ما یلفت النظر إلیھ بالغة الجملة، والتمھید للفكرة، والتأكید على مصداقیتھا، أو مقاربتھا المنطقیة؛ بذوق
والعمق، اإلدراك،  حیث  من  الدوام،  على  أدونیس  بھ  یمتاز  شامل؛  رؤیوي  معرفي  وإدراك  رفیع،  نقدي 
الشاعر حقق  ھل  ذاتھ،  اإلبداع  في  الوضوح،وإنما  أو  الغموض  في  لیست  فالشعریة  واالتزان؛  والشمولیة، 
ً أم ال. ھذا السؤال الذي یسألھ أدونیس ویجیب علیھ قائالً : " إثارتھ الشعریة،وارتقى بأسھم قصیدتھ جمالیا
إذا كان الغموض مسألة إیدیولوجیة ال  نصیة؛ فإنھ مسألة فھم لإلبداع من جھتھ؛ وموقف من الموروث، من
ً إال بشرط أولي: تجاوز الموقف اإلیدیولوجي – الفني القدیم، جھة ثانیة؛ والشاعر العربي الحدیث لیس حدیثا
لیس الشاعر  إن  ثم  عنھا...  المنبثقة  النقدیة  والمعاییر  اإلبداع،  ومفھوم  الشعر؛  مفھوم   :  ً جمیعا ومتضمناتھ 
مستوى على  طبیعي،  تفاوت  فھناك  ویستبق.  یكتشف  أي  غیره،  یراه  ال  ما  یرى  أولي:  بشرط  إال  شاعراً 
الغنى الداخلي؛ وعلى مستوى التعبیر، بینھ وبین القارئ. لكن ھذا التفاوت ال یعني انغالق كل منھما على
اآلخر؛ واستحالة التفاھم فیما بینھما؛ وإنما یعني عدم التطابق بینھما : فاختالفھما نوع من االئتالف، یقتضي

ً – شاعراً آخر"(7). من القارئ أن یكون ھو اآلخر خالقا

والحزینة اإلبداعیة  الخمیرة  من  الیتأتى  فالغموض  النقدي،  الحكم  حقیقة  على  یضعنا  األدونیسي  الوعي  إن 
المعرفیة العالیة التي یمتلكھا المبدع، على حساب المتلقي أو القارئ؛  وإنما من ازدیاد الھوة بینھما وانقطاع
أواصر التالقي بینھما،وھذا یؤدي إلى تشویش الرسالة اإلبداعیة، وإخفاق التفاعل بین المبدع والمتلقي؛ وھذا
للقارئ وإنما  ذاتھ؛  النص  لغموض  إفرازاً  أو  نتیجة   لیس   – األدونیسي  المنظور  -من  الغموض  أن   یدلنا 
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مدالیل لفك  المعرفیة  الذخیرة  یملك  ال  الذي  العادي  القارئ  أي  النصوص،  ھذه  مثل  تلقي  على  الالمدرب 
النص؛ وكشف مساربھ وأغواره المستعصیة؛ فالنص الشعري الحقیقي ال یھب نفسھ بیسر للقارئ؛ ولذلك،
وھذا القدیمة؛  اإلیدیولوجیة  وللمواقف  القدیمة،  النقدیة  للمعاییر  بتجاوزه  إال   ً حدیثا لیس  الحدیث  فالشاعر 
األسلوب المنطقي في محاكمتھ األشیاء، واعتصارھا؛ والتجاوز، والجرأة في طرحھا منحتھ الشھرة النقدیة
والجسارة اإلبداعیة؛ وإطالق اإلحكام بوعي وحس معرفي؛ إذ یقول :" ومن ھنا، نفھم كیف أن القارئ الذي
یصدر عن الذاكرة، والعادة، والموروث، بعیداً عن مناخ االستباق والكشف؛ ال بد من أن یسلك بفكره، إزاء
قد القارئ  ھذا  ومثل   . استھلكھا  إذا  إال   ً مالكا نفسھ  یعد  ال   : یستھلكھا  مادة  إزاء  بجسده  یسلك  كما  القصیدة، 
ً لكل شيء إال الشعر . ومن ھذه الزاویة،  فإن من یحارب ھذا الشعر باسم " الغموض" یحارب یكون قارئا
الغابة ویحارب  الساقیة،  في  یبقى  أن  أجل  من  البحر  ویحارب  السطح،  على  یبقى  أن  أجل  من  األعماق 
والرعد والمطر، من أجل أن یبقى في الصحراء... تصوروا اإلنسان أو العالم "واضحاً" . لن یكون –آنذاك-

أكثر من تسطح ھائل، ولن یكون فیھا مكان للشعر"(8).

إن الوعي والفھم النقدي بھذه المسألة یضعنا على محراب الوعي النقدي الدقیق بھذه المسألة؛ فالوضوح لیس
مطلبا للشعر، ولیس من مؤسسات الشعر؛ بل  إن الغموض ھو عنصر ضروري من ضرورات الشعریة؛

ومن یحارب الشعر بحجة الغموض والتعقید فإنھ المحالة ال یفھم اإلبداع وال الحقیقة اإلبداعیة.

بالغة حیث  من  المحكمة،  التنظیریة  وآرائھ  النقدي؛  اھتمامھ  على  ینم  أدونیس  إلیھ  أشار  ما  :إن  وبتقدیرنا   
بالحجج، المدعمة  المنطقیة  العقلیة  محاكمتھا  عن  ناھیك  مقصدیتھا؛  ووضوح  اللغوي،  واقتصادھا  الجملة، 

والبراھین.

ترابط األفكار وانسجامھا، وتالحمھا:

وانسجامھا األفكار  بترابط  یتعلق  ألمر  النقدیة   المسألة   أو  النقدي،  الحكم  قیمة  على  الحكم  أن  في  الشك   
وتالحمھا للوصول إلى منتھى الوعي في الحكم والداللة على الوعي والفھم بالمسألة المطروحة؛ وبتقدیرنا
:  إن ترابط األنساق اللغویة، وانسجامھا وتوازنھا من  جھة، واتساق األفكار وتالحمھا وتضافرھا من جھة
حیث من  الجمل،  صوغ  في  الجمالي  الوعي  النقدي،ودرجة  الحكم  شرعیة  على  واضحة  داللة  لیدل  أخرى 
الوضوح؛ والعمق، والفاعلیة، والتأثیر؛ وشعریة اللغة؛ وبھذا التصور یقول أدونیس في مسألة التفریق بین
الشعر الجدید والشعر القدیم من حیث األسلوب، والبنیة، واالتجاه، واللغة؛ إذ یقول:" تكتفي اللغة، في شعرنا
ویطمح وتعبیر،  وصف  لغة  فھي  طفیفاً،  عابراً   ً مسا تمسھا  بأن  العالم  ومن  الواقع،  من  التقلیدي؛  العربي 
بطریقة العالم،  أشیاء  یخلق  من  ھو  الشاعر  أن  ذلك  والتغییر،  التساؤل،  لغة  یؤسس  أن  إلى  الجدید  الشعر 
شعریة، كلمات  زعمھم،  في  فھناك،  غائیة،  نظرة  الكلمة  إلى  ینظرون  یزالون  ال  بعضھم  إن  ثم  جدیدة. 
وكلمات أخرى غیر شعریة . كأن القصیدة- عندھم – نوع من الفسیفساء اللفظیة، لكن یصعب أن نجد كلمة
شعریة بذاتھا أكثر من غیرھا . إن للكلمة، عادة، معنًى مباشراً، ولكنھا في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوسع
وأعمق، ال بد للكلمة في الشعر من أن تعلو على ذاتھا، أن تزخر أكثر مما تعد بھ، وأن تشیر إلى أكثر مما
ً لفكرة، أو موضوع ما، ولكنھا رحم  لخصب ً محكما ً دقیقاً، أو  عرضا تقول. فلیست الكلمة في الشعر تقدیما
ً مطلقاً، بل علیھا أن تخضع لحقیقة اإلنسان الذي یجھد للتعبیر كلیاً؛ فھي، إذاً، جدید. ثم إن اللغة لیست كیانا
أن العتیق،  لیلھا  من  الكلمات  نخرج  أن  الشعر  في  علینا  وتصیر...  تشرق  بل  ذاتھا،  بحد  جاھزة  لیست 

نضیئھا، فنغیر عالئقھا، ونعلو بأبعادھا "(9).

إن ھذا الوعي الدقیق في الحكم على أھمیة الكلمة،ومالھا من دور مؤثر في سیاقھا، لدلیل على أن الحداثویة
الذي المناسب  الشعري  نسقھا  في  تظھر  وحداثویتھا  سیاقھا؛  في  بالكلمة  المنوط  الدور  من  رفعت  الراھنة 
یرتقي بھا درجات من التكثیف والفاعلیة واإلیحاء؛وما نلحظھ، ھنا، أن أدونیس یربط بین األفكار، فكرة تلو
الشعر لغة  بین  اللغوي  الفرق  عن  بوضوح  یعبر  إذ  شمولي؛  معرفي  وإدراك  وتوافق؛  بانسجام  األخرى؛ 
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العربي القدیم، ولغة الشعر العربي الحدیث؛ من حیث الشكل والنمط والفھم والوعي باألثر الجمالي.  فلغة
الشعر العربي الحدیث لغة التغییر، واإلثارة، والتحفز الجمالي، واالنبثاق المدلولي؛ في حین أن لغة الشعر
الجدید الشعر  كان  إذا  أدونیس:"  یقول  السطح،  على  تبقى  وإنما  العمق،  عن  تعبر  ال  وصفیة  لغة  ھي  القدیم 
عن تحید  أن  اللغة  على  فإن  كلھ،  العالم  في  أو  ما،  شيء  في  الباطنة  للحقیقة  ومواجھة  للظواھر،  تجاوزاً 
معناھا العادي؛ ذلك أن المعنى الذي تتخذه ال یقود إال إلى رؤى ألیفة، مشتركة... إن لغة الشعر ھي اللغة-
یجعل فن  المنظور،  ھذا  في  ھو،  الجدید  فالشعر  اإلیضاح.   – اللغة  ھي  العادیة  اللغة  أن  حین  في  اإلشارة، 
اللغة تقول ما لم تتعود أن تقولھ – فما ال تعرف اللغة العادیة أن تنقلھ، ھو ما یطمح الشعر الجدید إلى نقلھ .
ألنھ السحر؛  من   ً نوعا الجدید  الشعر  یبدو  ھذا،  وفي   . اللغة  داخل  ثورة  الحالة –  ھذه  في  الشعر –  یصبح 
ً . كان الشعر التقلیدي شعراً عقلیاً، أي شعراً یعبر عن عالم یقوم یجعل ما یفلت من اإلدراك المباشر مدركا
أن اللغة  ًمھمة  إذا    .. عنھ  انبثاق  الجدید  والشعر  مفكك.  فعالم  الحدیث  عالمنا  أما  واالنسجام،  الترابط  على 
تقتنص ما ال یمكن اقتناصھ عادة، أو على األصح ما لم تتعود ھذه اللغة اقتناصھ. صحیح أنھ ال وجود لما ال
یمكن التعبیر عنھ، لكن ذلك لیس بفضل وجود اللغة، كمفردات، بل بفضل وجود الشعر الذي یجعل من اللغة
أن علیھا  إن  بل  فكرة،  عن  بسیط  تعبیر  مجرد  تكون  أن  إذاً،  الكلمة،  على  لیس  شيء.  كل  إلى  ینفذ  سحراً، 

تخلق الموضوع، وتطلقھ خارج نفسھ"(10).

الوعي أكدت  الحدیث  العربي  والشعر  التقلیدي،  الشعر  لغة  بین  التفریق  في  الجمالي  الوعي  درجة  إن  ھنا، 
وھذا جملة؛  كل  في   ً واضحا والترابط  االنسجام  یبدو  بینھما؛إذ؛  الشاسع  الفرق  إبراز  في  الجمالي  والحس 
وتعضیدھا ودعمھا  الفكرة،  طرح  في  وحنكتھ  أحكامھ؛  دقة  على  یؤكد  الجمل؛  بین  العمیق  الفني  االتساق 
بین السابقة  الفقرة  في  یمیز  جعلھ  األسلوب  وھذا  ذاتھ،  من  الشعري  النسق  ضمن  من  والبراھین  باألدلة، 
یثیر وما  وحدیثاً؛   ً قدیما الموصوف  العالم  وماھیة  اللغة،   طبیعة  حیث  من  القدیم  والشعر  الجدید،  الشعر 
الغایة، الكلمة-  عھد  انتھى  لقد  قولھ:"  في  كما  كلھا؛  بجوانبھا  یلم  حتى  للفكرة  الدقیق  التقصي  ھذا  القارئ 
ھنا بالشعور  وأقصد  شعوریة.  كیمیاء  القصیدة  أصبحت  لفظیة.  كیمیاء  القصیدة  فیھ  تكون  عھد  معھ  وانتھى 
القصیدة، زاویة  من  فیھ،  ینعرض  جدید  تركیب  الجدیدة  القصیدة  والفكر.  االنفعال،  فیھا  یتوحد  كیانیة،  حالة 
وبوساطة اللغة وضع اإلنسان...... إن الشعر الجدید ھو بشكل ما، كشف عن حیاتنا المعاصرة، في عبثیتھا
وجھ في  یثورون  الذین  ھؤالء  نذكر  نحن  لذلك  المعاصرة؛  الكینونة  في  التشققات  عن  كشف  إنھ  وخللھا، 
ً وحلیة وتأوھات، وقیادة ً ...... نحب أن تكون القصیدة وصفا قصائد غیر مفھومة، بأن عقلھم یثور غریزیا
ً لما لم نره، ولم نشعر بھ أبداً" حماسیة للجملة الشعریة، والیوم تفاجئنا القصیدة- بعكس ذلك – فتراھا اكتشافا

.(11)

األفكار بدت   وھنا  األدونیسي؛  والفھم  الوعي،  في  قفزة  حقق  قد  وقیمتھا  بالكلمة  الجمالي  الوعي  درجة  إن 
مترابطة منسجمة، تؤكد حنكة الشاعر في تقصي الرؤیة، من خالل تمییزه بین الشعر الجدید، والشعر القدیم
بأن األول اكتشاف دائم، وسعي دائم إلى االبتكار. وأما في الشعر القدیم فھو  نمطي تقلیدي یصف األشیاء
وصفاً خارجیاً؛ الیكاد یكتشف العمق.. وبھذا المقترب یقول :" إذ یتخطى الشعر الجدید العالم المغلق المنظم،
في الشاعر  استطاع  بعد...  یعرف  لم  مجھول  عالم  نحو  ویتطلع  واقعنا،  علیھا  یقوم  التي  األسس  یتجاوز 
ً في مھمة تزیینیة أو غنائیة، ألنھ كان یطمح إلى الماضي أن یلعب دوره في مثل ذلك العالم، فانحصر غالبا
شكل في  األشیاء  یعرض  أن  إلى  یطمح  ال  اآلن  لكنھ  األشیاء.  على  الكمال  صفات  یضفي  أن  أو  یجمل  أن 
جمیل، سار أو مؤلم، مما یستطیع كل ذي بصر أن یحس بھ، بل إلى أن یكتشف، ویعري ما ال یقدر بصرنا
من تقربنا  التي  الصمیمیة  وھذه  اإلنسان؛  دخیالء  یجھل  أن  القدیم  العربي  شعرنا  معظم  یكاد   .. إلیھ  ینفذ  أن 
ً . ومن مھمة الشعر الجدید أن یجعلنا في تماس األشیاء وتتیح لنا أن نتعمقھا، وننفذ إلیھا، غائبة عنھ تقریبا
ً معنى التنافر الذي أشرت إلیھ وقد یتضح دائم مع ھذه الدخیالء، وھذه الصمیمیة. ربما ازداد اآلن وضوحا
التشبیھ، وأدوات  المنطقي،  التسلسل  حذف  الجدیدة:  الفنیة،  مظاھره،  فمن  مظاھره،  بعض  عددنا  إذا  أكثر 

11 عاما على تأسیس

المثقف، بقلم: رئیس التحریر
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الصور، وتداخل  المرھف،  المعقد  واالنفعال  مضیئة،  بداھة  كأنھا  عبثیة،  كانت  مھما  الصور  وعرض 
مظاھر ومن  ویبلبلھ.  القارئ  بصیرة  یباغت  كلھ  ھذا  بینھا،  فیما  والمزج  وتجاورھا،  والرموز،  والمشاعر، 
ھذا التنافر اضطرار الشاعر أن یحمل الكلمات معاني ال تحملھا، أو لم تتعود أن تحملھا، أي االنشقاق الكبیر
یتجاوز ألنھ  لھ،  مثال  ال  الجدید  الشعر  أن   ً أیضا مظاھره  ومن  عنھ.  التعبیر  یراد  وما  التعبیر،  أدوات  بین 
المقوالت التقلیدیة في تحدید الشعر وكتابتھ. ومن مظاھر ھذا التنافر عمق الشعر الجدید، كان معظم الشعر
الجدید والشعر  الحي.  الواقع  خارج  كان  ولھذا  للواقع،   ً وضوحا كان  والعالم،  المادة  سطح  في  یحیا  القدیم 

محاولة للنفاذ إلى أعماق الواقع، وراء المظاھر والسطوح وصوب الخارق والفائق"(12).

ورؤیتھ الجمالي  حسھ  عن  الكاشفة  النقدیة  أرائھ  مغریات  من  بینھا  فیما  األفكار،والربط  تقسیم  أن  في  الشك 
حسھ عن  الكاشفة  النقدیة  األحكام  محركات  من  بینھا  فیما  األفكار،والتولیف  ربط  في  الوعي  العمیقة،وھذا 

الجمالي،ووعیھ الشمولي بالقضیة النقدیة المطروحة.

وبتقدیرنا :إن ما أشار إلیھ أدونیس یؤكد فاعلیة رؤیتھ، وإدراكھ للفارق بین لغة الشعر القدیم، ولغة الشعر
الشعر أن  حین  في  الجوھر،  إلى  یتغلغل  وال  السطح،  على   ً دائما یعیش  القدیم  الشعر  أن  یرى  إذ   الجدید، 
الجدید ینفذ إلى األعماق؛  إلى مركز الرؤیة وجوھرھا؛ وبھذا األسلوب االئتالفي یؤكد الناقد أدونیس فھمھ 
إلى أدونیس  یصل  وھنا،  والحدیث؛  القدیم  في  وطرائقھ  المختلفة،  وأسالیبھ  الشعر؛  ألھمیة  والدقیق  الواعي 
الوعي في  قمة  یصل  دقیق،   تحلیلي  منظور  من  والوضوح)  قضیة(الغموض/  بین   الحادة  الخالف  مسألة 
ً شامالً، بل لعل والفھم،  قائالً:" والحق -أنھ لیس من الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا
مثل ھذا اإلدراك یفقدنا ھذه المتعة. ذلك أن الغموض ھو قوام الرغبة بالمعرفة- ولذلك ھو قوام الشعر.. إال
أن الغموض یفقد ھذه الخاصیة حین یتحول إلى أحاٍج وتعمیات. ولھذا؛ فإن شرطھ، لكي یظل خاصة شعریة
أن یكون إشارة إلى أن القصیدة تعني أكثر مما یقوى الكالم على نقلھ... إن القصیدة/ األحجیة ھي كل قصیدة
ال تعكس شیئاً، ال توحي شیئاً، ال تثیر انفعاالً .. یمكن أن تحذف ھذه القصیدة لیس من الشعر وحسب، بل من
حقل الحساسیة الفنیة أیضاً. ومن جھة أخرى یمكن قصیدة ما، أن تكون واضحة بالمعنى العادي، ال سر فیھا
ً جدیداً لشيء ما، أو لمنظور ً یجب أن تحذف من الشعر، ألنھا ال تقدم خلقا وال سیماء عمق إال أنھا ھي أیضا

ما"(13).

النص في  واللذة  اإلثارة  مكمن  أو  الشعریة،  الحقیقة  إصابة  في  دقیق  لجد  أدونیس  أورده  ما  إن 
من رصیدھا  تفقد  وھنا  معضلة،  تصبح  ألنھا  شيء،  في  الشعریة  من  لیست  األحجیة  الشعري،فالقصیدة 
األحادي المعنى  إال  التقدم  التي  الواضحة  القصیدة  في  الحال  وكذلك  الجمالي؛  واالستقطاب  االستثارة 

والدالالت السطحیة الصریحة؛ وھي كذلك تسقط من حقل الشعر والشعریة.

ولعل ما یمیز أدونیس في تنظیراتھ،ومعالجتھ للقضایا النقدیة الشائكة امتالكھ لذاد معرفي واسع، األمر الذي
یدلل على خبرتھ المعرفیة،  وتماسك أفكاره، وانسجامھا؛ وترابط الرؤى وتولیفھا، لیطرح في النھایة رؤیة
الشعر حركة  إزاء  المكتشف  النقدي،  الحكم  في  یقول  إذ  دقیقاً؛   ً نقدیا  ً وحكما محددة، 
الجدید،ومقوماتھ،ومؤثراتھ مایلي : " كیف نفھم، والحالة ھذه؛ حركة الشعر الجدید؟ نفھمھما أوالً، بالتعاطف
معھا. فالشعر الجدید تجربة شاملة، معقدة، جدیدة. وھو، ككل تجربة، یحتاج في فھمھ إلى اإلیجابیة، وإلى

ً بأن نلخص وعینا وعقلیتنا من األمور التالیة: التعاطف. ونفھمھما ثانیا

السلفیة، فالعقلیة السائدة في المجتمع العربي عقلیة سلفیة ینبع مثلھا األعلى من الماضي ال من المستقبل.

العربي. التراث  في   ً سابقا كائن  السائدة،  العقلیة  نظر  جھة  من  الشعري  الكمال  أن  بھا  وأعني  النموذجیة؛ 
وعلى الشعراء في المستقبل أن ینسجوا على نوالھ، فلیس لمتأخر الشعراء؛ كما یقول ابن قتیبة، أن یخرج
نظر وجھة  من  الشعر،  فلیس  بالشكل.  التعلق  إلى  أدى  بالنموذج  فالتعلق  الشكلیة؛  المتقدمین  مذھب  على 
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تعليقات فيسبوكتعليقات املوقع

العقلیة السائدة، رؤیا، بل صناعة ألفاظ . إن الشعر العربي، من ھذه الناحیة، ال ینبع من كیفیة رؤیا العالم
وخلقھ، بل من كیفیة رؤیتھ وصنعھ.

التجزیئیة، فال تنظر العقلیة السائدة إلى القصیدة ككل وكوحدة؛ بل تنظر إلیھا كأجزاء مستقبلیة منفصلة.

الغنائیة الفردیة، فقد درجت العقلیة السائدة في المجتمع العربي على فھم، أو تذوق الشعر العربي الذي ھو
غنائي فردي في مجملھ، إذ یعكس انفعال الشاعر كفرد، أو أوضاعھ االجتماعیة كفرد.

التكرار، فالثقافة العربیة الموروثة السائدة ثقافة إعادة وتكرار. إنھا تدور ضمن عالم مغلق، محدد قبلیاً، ال
م الشعر الجدید ؟ ... حركة فیھ. ھذه الثقافة، حقائق أبدیة، أزلیة، ال یجوز تخطیھا... وبعد، ھل یمكن أن نقوِّ
في الدخول  ودون  عام،  بشكل  أننا،  إال  ألوانھ  سابق  المرحلة  ھذه  في  تقویمھ  أن  شخصیاً،  أرى،  إني 
التفاصیل، نستطیع أن نقول: إن الشعر العربي، وبخاصة في الحركة التي تمثلھا مجلة شعر، آخذ في تحول،
أن على  شعر،  مجلة  في  التحدید-  وجھ  وعلى   – یتجھ  اآلن  إنھ  تاریخھ:  في  لھما  مثیل  ال  خالقین  وتطور 
یصبح ذا نبأ تركیبي سمفوني یتیح لھ أن یحتضن الحیاة كلھا، والواقع كلھ. إن ھندسة داخلیة خفیة تسیطر
أصبحت نماذج  وھي  االنفعال؛   – والقصیدة  الفكرة؛  والقصیدة  الكلمة،  القصیدة  .مقابل  وتوجھھ  علیھ، 
ً لردود فعل من ً أو عرضا تاریخیة؛ تشرئب القصیدة الجدیدة، القصیدة – الرؤیا. والقصیدة ھنا لیست بسطا
ومعنى، حركة  ھي  وإنما  حزناً،  أو   ً سروراً،فرحا أو  كان   ً غصبا لالنفعال  مرآة  لیست  العالم؛  إزاء  النفس 
أو وأبعاده،  أعماقھ  بكل  الواقع  القصیدة-  المعنى،  بھذا  إنھا،  والرؤیا.  الواقع  والنفس،  األشیاء  فیھا  تتوحد 
القصیدة- الحیاة. ومع ذلك فلعل أعظم ما تقوم بھ الحركة الشعریة الجدیدة، بتجسیدھا األعمق واألكمل في
مجلة شعر" ھو أنھا حركة منذورة في ھذه اآلونة، للبحث، للتقدم. إنھا جھد حیاتنا المعاصرة، وتوترھا، لكي

تنمو وتتفتح وتتكامل بال حد"(14).

الشك في أن أدونیس في أحكامھ النقدیة وأطروحاتھ النظریة حول حركة الشعر القدیم وتوجھاتھ، والشعر
الحدیث وأسالیبھ قد وقف على المؤثرات التي تمیز كل واحد منھما عن اآلخر؛ ومقدار امتالكھ خصائصھ
الممیزة وسماتھ الخاصة التي یتفرد فیھا كل واحد منھما عن اآلخر؛وھنا؛ یؤكد أدونیس على دوره المتنامي
في إرساء قواعد االختالف بین األسلوب القدیم، واألسلوب الحدیث المتبع في الشعر القدیم والشعر الحدیث؛

وبذلك یتبین لدینا فھمھ للشعریة ومحفزاتھا الجمالیة.
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