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 طبيعة الشعر وأسس الكتابة اجلديدة عند أدونيس

 ةجامعة بسكر كلفايل مسيحة  .أ                                                                                   
: ملخص                                                                                                                                      

يسعى هذا املقال إلى الكشف عن طبيعة الشعر وأسس كتابته الجديدة عند أدونيس ، ذلك أنه 

 .رفض ضبطه بمفهوم ومعايير ثابتة كما في الشعرية العربية القديمة التي دعا إلى تجاوزها 

Abstract : 

This article attempts to reveal the nature of poetry and the foundations of its new 

writings to Adonis ; therefore he refused to frame it with a fixed concept and standards as in the 

Arabic ancient poetry in which he claimed to overcome .  

 :تمهيــــد 

اهتت  الشتتاعر العراتتا املعالتتر بالشطتتاا الشتتعر  انطييتتا متتن مستتتوييو ، لول هتتتتتو مستتتو  ال شتتكي    

والثتتا ا هتتو مستتتو  التننيتتر النقتتد   ، فعمتت  فتتي املستتتتو  لول عختتى إعتتادة نشتتكي  الشطتتاا الشتتعر  متتن  تتتيل 

تقليتد فتي الشتو  واملنتموو وستاي هتذا الانقيا عخى الشطاا القتدي  والثتورة عختى لستاليب البيايتة املتوارثتة وال

، ولتتتتت  يكتتتتتن هتتتتتذا الانقتتتتتيا مفاملتتتتتا بتتتتت  يانتتتتت  هنتتتتتا  عوامتتتتت  ثقافيتتتتتة وامتماعيتتتتتة  1" الشتتتتتعر ال تتتتتر : " ال شتتتتتكي  بتتتتتت 

وسياستتتية ن تتتذ  الهتتتامس التتتتترر  إذ أتافتتت  ال ملتتتة الفر ستتتية عختتتى م تتتر فتتتي أوا تتتر القتتترو التاستتت  عشتتتر وكتتتذا 

س أو يتسوا بتقتدم ال ترا ومتن ثت  تتفيتله  عختى الالنتة والبتتر عتن ال ريتة ال زو لورواا  للبيد العربية للنا

والاستتتقيل ، ويتتتد أثتتتر هتتتذا فتتتي الشتتعر التتتذ  أ تتتذ يتتتالض استتت نادا إلتتتى تقليتتد الشتتتعر العراتتتا القتتتدي  فبتتتدأ  مرفلتتتة 

ويانتتت   ....إلافيتتاو ومتتن أبتتترز ممثلولتتا متمتتتود ستتاما البتتتارود  وأفمتتد وتتواي وفتتتافا إبتتراهي  والوتتتا اي والرلتتافي 

مهمتهل  تتمثتت  فتتي إعتتادة رونتتل الشتعر العراتتا القتتدي  ويتتوة ل تتته وال فتتال عختى بناأتته  فوتتاو بال ستتبة لهتت  أنموذمتتا 

املنتتتموو ال تتتدير ضتتتعيف "بوتتت  متتتا يتنتتتمنه ، ولتتت  يتجتتتاوزوق للتعبيتتتر عتتتن وايعهتتت  واستتت يعاا فاضتتتره  ، فجتتتاو 

،  ومتتتتن هنتتتتا يانتتتت  أزمتتتتة هتتتت  و الطي تتتت  لثتتتتر يدفتتتتل دا تتتت  هيوتتتت  البياتتتتة التقليديتتتتة ضتتتتعيف ال تتتتو  وال تتتتد  

 . 2"يتسوو الرفض و ضرورة الت يير ، ولكال  ااأبوو عن معايشة أدوا  الع ر م ش لوو بإفياو التراث 

مترةة " وفي أواأ  القترو العشترين أطلتل  ليت  مطتراو دعوتته للتتترر ، ويتد طالتب الشتعراو بت و يوونتوا   

يت يتتر وعتتتتتتتتتتتتتترنا مثلمتتتا ن يتتتتتتتتر يتت  نتت يو فتتي التتتدنيا متت  بقاأتته وتترييا ومتتت   لتتادية لع تترنا فتتي مدتلتتف أنتتتوا  رييتته وأو

، فمطراو   يرفض القدي  يلتتتتتتتتته بت  يريتد للشعتتتتتتتتتتر أو يتتتفا ب لتوله ويواعتدق لشترن الع ترنة  3"بقاأتتتتتتتتتتتته عربيا 
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املجلتتة " ، ويتتد بتتدأ دعوتتته عختتى لتتفتا  مجلتتة  و التتتتدير وال تتدور عتتن التتذا  الشتتاعرة ، فهتتو عمليتتة  لتتل ف تتي

 . 4الذ  يعد السمة لكثر وضوفا عخى ع رية الشعر 0011وأكدها ب دور ديوانه سنة  0011سنة " امل رية 

إذ هتتتتتذق التتتتتدعوة ملطتتتتتراو بمثابتتتتتة اللبنتتتتتة لولتتتتتى فتتتتتي تتتتتتتدير الشعتتتتتتتتر العراتتتتتا ، ويلتقتتتتتا فولتتتتتا متتتتت  تجديتتتتتد   

و والرابطة القلميتة ومماعتة أبولتو ، إذ تمثت  متتور التجديتد مت  مماعتة التديواو ال ريا  ل ر  كجماعة الديوا

فتتتي التجربتتتة الشتتتعرية ، فمهمتتتة الشتتتعر لتتتي التعبيتتتر عتتتن التتتنفس وت تتتوير العواطتتتف فتتتي لتتتد  وإ تتتي  ووايعيتتتة  ،  

يتتتد لتتتذلك عارضتتت  الطريقتتتة القديمتتتة لشتتتعراو إلافيتتتاو وطالبتتت  أو يوتتتوو الشتتتعر م تتتورا للع تتتر وذا  الشتتتاعر ، و 

ت ثر أص ابلا بالنقد ال راا متن  تيل املتذهب الروما  ت ي ، وت أل  وت و وتعراو الرابطتة القلميتة التذين ن  توا فتي 

مستتتتتعى مماعتتتتتتتتتة التتتتتديواو إذ ألتتتتتبر الشعتتتتتتتتر معهتتتتت  نعبيتتتتترا عتتتتتن ذا  الشتتتتتاعر وعاملتتتتته التتتتتدا خي املهملتتتتتيو فتتتتتي الشتتتتتعر 

لتجديتتتتد أكثتتتر متتتتن ستتتابقتولا و أكتتتتد  عختتتى فريتتتتة الشتتتتاعر أمتتتا مماعتتتتتتتة أبولتتتو فقتتتتد ذهبتتت  إلتتتتى ا. التقليتتتد  إلافيتتتتا ا 

وأعطتتتت  مفهومتتتتتا مديتتتتدا للشتتتتتعر ، ايتتتتر أو أفوتتتتتار هتتتتذق ال ريتتتتتا   لتتتت  ننريتتتتتة ، وتجديتتتتده  وتتتتتكخي متتتتت ثر بالشتتتتتعر 

 . ، أما وعره  فمازال يتم    اأص الشعر القدي  في ووله وأسلوبه   5ال راا

 استتتتجابة ملناميتتتتتتتتن مديتتتتدة ، وذلتتتك متتتتن  تتتتيل لتتت  ي شتتتت  إ  " الشتتتتعر ال تتتتر " والشتتتو  الجديتتتتد للشتتتعر   

، ففتتا أوا تر لراعي يتتا  أ تتذ الشتتعر  6فريتا  التتتترر والثتتورة عختى لوضتتا  الستتاأدة لعتتد ال ترا العامليتتة الثانيتتة

، لذلك يترب  البيتانا الثتورة  7يطرح الروما سية ليواكب التطورا  الجديدة وي ور إلا ساو في فتتتتوارق م  العال 

ية في هذق املرفلتة بطموفتا  الشتعب متن أمت  التتترر والعدالتة والديمقراطيتة ، ويربطهتا رجتاز  بمشترو  الشعر 

  8الالوض الوط ي ، لذلك فليس من ال ريب أو يساى هذا الشعر الجديد بالشعر ال ر في هذق املرفلة التتررية 

ا تجاوز لتتتا إلتتتى ثتتتورة فاعلتتتة إو عمليتتة التجديتتتد لتتت  تقتتتف عنتتتد الثتتورة التتتتي  لتتتدم متتتن أمتتت  الهتتدم ، إنمتتت  

 لتتتدم  متتت  البنتتتاو ، فنهتتتر  متتتتاو   متتتادة مثلتتت  الت ييتتتر الجتتتوهر  للق تتتيدة العربيتتتة ويانتتت  البدايتتتة متتت  نتتتاز  

امليأكتتتة فتتتي ألايتتتتتتتة لراعي يتتتا  فتتتي مقدمتتتتتتتتتة ديواألتتتا وتتتنايا ورمتتتاد ، إذ استتتتطاع  أو ت ستتتس لشتتتو  وتتتعر  مديتتتد 

ر متتن القواعتتد الشتتولية والعروضتتية  الكيستتيكية ، وستتار عختتى ن جهتتا مجموعتتة دعتت  متتن  يلتته إلتتى ضتترورة التتتتر 

من الشتعراو الترواد كبتدر وتاكر الستياا والبيتانا ولتيح عبتد ال تبور وايتره  ممتن أسستوا لق تيدة الشتعر ال تر 

عختتى  ، لكتتن ستترعاو متتا  هتتر  ألتتوا  نتتاد  بنتترورة تجاوزهتتا ، وطالبتت  بكتابتتة ي تتيدة النثتتر باعتبتتار أألتتا ليتتدر 

، وأستتتتتقطوا التتتتوزو كشتتتتترن لقيتتتتتام  9التتتتتترر والا عتتتتتتا  والتمتتتتترد عختتتتى التقاليتتتتتد العروضتتتتتية والل ويتتتتة الكيستتتتتيكية 

الشتتعر فتتيمكن أو  ستتاي النثتتر وتتعرا ملجتترد أو يشتتتم  عختتى منتتموو معتتيو ويتتد نعتترض الشعتتتتتر املنثتتتتور إلتتى  جتتوم 

 . 10عتتتتر دوو وزو كبير ويان  ناز  امليأكة من أود معارضيه عخى أساس أنه   و
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لقتد ستتاعد عختتى هتتذا ال شتتكي  مجموعتتة متتن الروافتتد الشتتعرية ال ربيتتة و التتة الفر سيتتتتتتتتة لعتتد يتتراوة   

وكتتذا تطلتت  الشتتاعر العراتتا املعالتتر إلتتى " ي تتيدة النثتتر متتن بتتودلير إلتتى الويتت  التتراهن " أدونتتيس كتتتاا ستتوزاو برنتتار 

فبتتتدأ  هتتتور ي تتتيدة النثتتتر لشتتتولها ال تتتدير متتت   هتتتور مجلتتتة وتتتعر  ، 11آلا تتر لورواتتتا املتتتتترر متتتن ييتتتود ال شتتتكي  

التتتتتي تكفلتتت  ب شتتتتر الدراستتتتا  النقديتتتة ال داثيتتتتة وترممتتتتة ي تتتاأد أمن يتتتتة وتث يتتتت  مفتتتتاهي   0091اللبنانيتتتة ستتتتنة 

أول متتترة ي تتتيدنا نثتتتر لولتتتى لعبتتتد  0093متتتن الستتتنة السادستتتة ستتتنة  32، ويتتتد  شتتتر  فتتتي العتتتدد  12ي تتتيدة النثتتتر

 . 13ربيعي والثانية ليوسف ال ا غالرفمن مجيد ال

لقتتتد رأ  رواد ي تتتتيدة النثتتتتر وعختتتى رأستتتته  أدونتتتتيس ويوستتتف الشتتتتال وأ  تتتت ي ال تتتا  وتوفيتتتتل لتتتتايغ أو    

لعتد مستتو   -يدعموا كتتابهل  الشتعرية الجديتدة بكتابتا  نقديتة ت كتد تتومهه  فوتاو عملهت  عختى املستتو  الثتا ا 

 لتتتتل متدتتتتيي  وتتتتعرية وتوليتتتتدها متتتتن مهتتتتة ، : إلابتتتتدا  ثناأيتتتتا  وهتتتتو مستتتتتو  التننيتتتتر النقتتتتد   لي تتتتبر -ال شتتتتكي  

  14ورلد رؤ  وموايف وأفوار ونسجيلها من مهة ثانية 

إو متتتتتتا يستتتتتتمر للشتتتتتتاعر بتتتتتتد ول الستتتتتتافة النقديتتتتتتة هتتتتتتو تجربتتتتتتته الشتتتتتتعرية ، إذ تمثتتتتتت  معرفتتتتتتته بمرافلهتتتتتتا 

يتتته أو يتتتتتدث عنتتته النقتتتاد إنمتتتتا ومعالجتتتته الواعيتتتة لهتتتا وإفاطتتتته بجوانقلتتتا ت سيستتتا نقتتتديا يعتمتتتتد عليتتته ، فتتتي يكف

يتاول أو يث   ذاته بنفسه ، كما أو الثقافة النقدية نستلزم ثقافة ويراوة علميتة تدتلتف عتن تلتك التتي نستاه  

فتتتي تووينتتتته كشتتتتاعر ، ولتتتي التتتتتي تجعلتتتته يستتتتطي  م تتتتادرة منجتتتتزق الشتتتتتتتتتتعر  لنقتتتتد ن تتتتو  وعريتتتتتتتة لشتتتتعراو ة تتتترين 

يتتتتاو همنتتتتا : " ، ويتتتتد ن تتتت  أدونتتتتيس فتتتتي الت ستتتتيس لكتابتتتتة مديتتتتدة ، يقتتتتول  15نقتتتتد واملستتتتاهمة فتتتتي تطتتتتوير الشتتتتعر وال

 .   16"لساس أو نكتب وأو   ير ل ة الكتابة وأفل الكتابة 

ويعتتتتد أدونتتتتيس مبتتتتدعا وراأتتتتدا فتتتتي التننيتتتتر ل  داثتتتتة الشتتتتعرية ، إذ يقتتتتدم أنمتتتتوذ  التتتتنص البتتتتدي  لهتتتتذا    

، والتتي رلتتد  الوايت  متن فيتتر " الفترا  " لعنتواو  0091ستتنة  الستاأد ، ويانت  البدايتة متت  الق تيدة التتي  شترها

طبعتا لتت  أضت  لشتتولها : " ، يقتتول  17هتو لتورة م شتتولة فتي ووتتي أدونتيس فوانت  عيمتتة فاريتتتتتتة فتتي كتاباتتتتته الشعريتتتتتتة

ر منتتن  في ذه ي تدطيطا عب ته بالكيم لهذا ماو  نوعا من الفوض ى التلقاأية عخى نتو اير متدروس مستبقا وايت

إذ   يوتتوو فتتي مجتترد ا تتتيا ال ستتل ال شتتكيخي " ، والتجديتتد عنتتدق لتت  يكتتن عختتى مستتتو  ال شتتكي  فتستتب ،  18"

 . 19"عما ياو عليه في املاض ي إنما يووو فير تالدم الب ى القديمة ننرة و رؤية و فساسية و نعبيرا 

: " يننتتر إلتتى الوايت  ننتترة مديتتدة فهتو   ي تتفه بتت  يرفنته ويتتدعو إلتتى تجتاوزق وتدطيتته يقتتتتول  فت دونيس 

... فاولتت  فتتي هتتذق الق تتيدة للمتترة لولتتى أو أننتتر إلتتى التتت يو السيا تت ي الامتمتتاوي التتراهن متتن مويتتف ننتتالي واثتتل 

التوكيتتتتد عختتتتى إموانيتتتتة  تتتترفض التتتتراهن فيمتتتتا ت تتتتفه لكتتتن فتتتتي لهتتتتب متتتن: فهتتتي ي تتتتيدة سياستتتتية تنمتتتو نمتتتتوا تفاؤليتتتتا 

 .20"تدطيه وبناو فياة مديدة 
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لقد دعا أدونيس إلى تدطا ييتتت  الثبا  والجمود في الشعتتتتتتتتتتتتتتتتر من نتافيتي الشكتتت  واملنتموو ، لتذلك     

 . فهو   يس ند إلى يواعد وضواب  كما في الشعرية القديمة ، فنجدق يرفض تتديدق  أو ضب  مفهوم له 

  :يعة الشعر و آليات التشكيل عند أدونيسطب -1 

نعدد  مفاهي  الشعر بتعتدد الع تور لدبيتة وكتذا فتي الع تر الوافتد فقتد ا تلفت  التفستيرا  فتي      

، ويتتتد   يستتتتطي  املتتتذهب الوافتتتد أو يتتتتي   21فهمتتته فوتتت  متتتذهب يعطتتتا تفستتتيرا يتتتتيوم متتت  املتتتن   التتتذ  ي بعتتته 

يتعتتتتتدد مفهومتتتتتتتتتتتتتته بتعتتتتتدد الشعتتتتتتتتتتتتراو والنقتتتتتتتتتتتتاد فتتتتتي املتتتتتذهب الوافتتتتتد فنجتتتتتده  بالشتتتتو  متتتتتن يتتتتت  موانبتتتتتتتتتته لتتتتتذلك يتتتتتد 

يدتلفتتوو فتتي تتديتتتتتتتتتتد نعريتتف دييتتل لتتته  ألتت    يستتتطيعوو رلتتد املتتتتول واملت يتتتر التتذ  هتتو متتن طبيعتتة الشتتتعر ، 

، فمفهتتتوم الشتتتعر  22روفه  وكتتتذلك فهتتت  يتفتتتاوتوو فتتتي متتتد  فهمهتتت  للفتتتن الشتتتعر  بتفتتتاو  أزمنتتتهل  وثقافتتتا ل  و تتت

، فاإلبتتدا  ي شتت  متتن  23مترتب  بتيتتاة إلا ستتاو وهتتو مفهتتوم  يفتتي متعتتدد بتعتدد الزمتتاو واملوتتاو واملتتذاهب والنقتتاد 

امتتتلا  عنالتتر متعتتددة ومتنوعتتة ويتتد توتتوو متناينتتة فالشتتا  يمتتتل  بالعتتتتتتتتتتام ، والتتذا  تمتتتل  بالشتتا  ، ولنتتتا 

، والشعتتتتتتتر باعتبتتتارق عمليتتتة  24" لفطتتتترة تتفاعتتت  متتت  العبقريتتتة لتوتتتوو هتتتذا املنجتتتز الجمتتتالي تتمتتتالى فتتتي املجمتتتتتتتتو  ،  وا

إبداعيتتتتتتتتة فهتتو تفاعتت  عنالتتر مدتلفتتة ومتنوعتتة ي تتعب ف تترها ، وهتتو متتا ت بتته لتته رواد الشتتعر العراتتا ال تتر فتتيو 

وزو والقافيتتتتتتتتة والل تتتتتتتتتتتة الشتتعرية ، فقتتتد رفنتتوا املفتتاهي  الكيسيكيتتتتتة التتتي يانتتت  تت تترق فتتي عنالتتتتتتتتر متتتددة يالتتتتتتت

فاملقتتاييس متطتتورة ومتتا ي ت   لفتتترة لتتيس بالنتترورة أو " تولت  رجتتاز  إلتتى أنته   تومتتد مقتتاييس متتتددة للشتعر 

نتته   ويقتتر عبتتد ال تتبور برفابتتة الشعتتتتتتتتتتتتتتر و ب  25"ي ت   ل يرهتتا و متتا ي تت   ملجتمتت    ي تت   ملجتمتتتتتتتت  ة تتر بالنتترورة 

يمكتتتتن إدراكتتتته يتتتتامي لتتتتذلك فهتتتتو يكتفتتتتا بالجانتتتتب التتتتذ  رةق أكثتتتتر أهميتتتتة إذ انطلتتتتل فتتتتي تتديتتتتدق متتتتن إعتتتتيو التجربتتتتة 

 . ، وعخى هذا لساس رأ  أنه لو  واعر مفهومه الشا  للشعر فسب الجانب الذ  أدركه منه  26الشعرية

تتتة الشعريتتتتتتتتتتتتتتتتة ، ايتر أنته ننتر للشعتتتتتتتتتتتتتتر ويتفل عبد الوهاا البيانا م  ليح عبد ال بور فتي إعتيو التجربتت

من مننور ثور  إذ معلته فلقتة مهمتة فتي عمليتة الثتورة ، ايتر أنته فتتى يتقتل إبداعيتتتتتتتتتتتتتته  بتد متن ربطته بمفهتوما 

راتت  إيتترارق بتتإعيو  ، فالبيتتانا 27الشلتتل والرؤيتتا التتتي معلهتتا يوميتتتتتة وأكتتد عختتى ضتترورة أو ت بتت  متتن الوايتت  واملجتمتت 

 .التجربتتتة الشعريتتتتة فهو   ينفا رفابتتتة الشعتتتتر فهو رؤيا 

لقتتد ا تلتتف رواد الشتتعر العراتتا ال تتر فتتي تتديتتده  للشتتعر فمتتال  متتن يعختتي وتت و التجربتتة الشعريتتتتتتتتتتتتتة    

دوديتتتته فهتو مترادا عنتد الكثيترين ل شلتل ومال  من يركز عخى الل ة الشعريتتتتتة ، إ  أأل  يتفقوو في وموليتتتته و مت

 .والرؤيا 

أدر  رواد ال داثتتتتتتة أنتتتتتته   يمكتتتتتتتن تتديتتتتتتد الشتتتتتتتعر لعتتتتتتدم ومتتتتتتتود مقتتتتتتاييس ثابتتتتتتتتة ومتتتتتتتددة ، فرافتتتتتتتوا    

يتتتتاولوو تمييتتتلق كجتتت س أداتتتا لتتته تفتتتردق وكيانتتته لعيتتتدا عتتتن املعتتتايير القديمتتتة التتتتي تجعتتت  التتتوزو معيتتتارا مهمتتتا لتميتتتل 
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  نعتتد التوزو إ  عتامي فاستما ووفيتتدا " ختي معفتر العتي  لنقتتد الشتعرية العربيتة فهتي الشتعر عتن النثتر ، فتتذهب ع

فتي تتديتد الشتتعر وإلايترار لشعريتتتتتتتته ، مت  أنته عن تتر  تارمي   يتتتتك  كمونته كمونتا يبليتتا فتي ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الشتعر ، ويتتد 

ثتل تمامتا عتن طبيعتة دا ليتة ، بت  متن عامت  أسا ت ي استدوى هذا الرأ  أو تووو أرج يتة الشتعر عختى النثتر لت  تن 

فتتتتالعي    يوافتتتل الشتتتتعرية العربيتتتة فتتتتي عتتتد التتتوزو عن تتتترا أساستتتيا فتتتتي تمييتتتل الشتتتتعر فهتتتو عن تتتتر   28" وهتتتو التتتوزو 

  الجيتتتار فتتتيو أطلتتتل لتتتفة الشتتتعر  عختتتى يتتت  نتتتص دد بمنتتتمونه ، وهتتتو متتتا ذهتتتب إليتتته متتتدف تتتارمي   بتتتد أو يتتتتت

، لكنتتتتته يدلتتتتت  بتتتتتيو الشعتتتتتتتتر  29إلا ستتتتتا ا فتتتتتتى لتتتتتو لتتتتت  يكتتتتتن ي تتتتتيدة أو مقطوعتتتتتة يتلتتتتتل بديالتتتتته و يداطتتتتتب التتتتتروح 

والشعر  دوو أو يتدد   اأص الشعتتتتتتتتتتتتر كج س أداا له طبيعتتتته واستقيليتتتتته عتن ايتتترق متن لمنتاس ، فتالنثر 

 .   يمكن أو يعد وعرا فتى و إو ارتف  مستو  وعريتتتتتتتتته 

، فالشتتتعر عنتتتدق يومتتتد فتتتي الق تتتيدة وكتتتذلك فتتتي لمنتتتاس لدبيتتتة ل تتتر  وليستتت  لتتته و مثلتتتتتته أدونتتتيس   

فتتتي رأيتتتا يجتتتب أو : " مقتتتاييس تتتتتددق ، إنمتتتا لتتتي للق تتتيدة ، ولتتتذلك نجتتتدق يتتتد   ي تتتيدة النثتتتر فتتتي الشتتتعر ، يقتتتول 

، إنمتا القيمتة  ) ي تيدة النثتر (وما  سميه  )ي يدة الوزو (تزول ال دود النوعية التي   تزال تميل بيو ما  سميه 

، فالشتتعر عنتتدق   يتتتتدد با تيفتته عتتن النثتتر ، وذلتتك بتت و  30"لتتي فتتي الشتتعر و لتتيس فتتي مجتترد التتوزو أو مجتترد النثتتر 

فلتيس يت  كتيم متوزوو وتعرا بالنترورة ، ولتيس يت  " يشتم  عخى الوزو التذ    ي ت    و يوتوو مقياستا للشعتتتتر 

 دونيس   يجع  الوزو معيتارا للف ت  بتيو الشتعر والنثتر ،  و الشعتتتتتتتر أكبتتتر ، ف 31" نثر  اليا بالنرورة من الشعتتتتر 

متتن أو يتتتتدد بلتتذا املعيتتار ، فالشتتعر عنتتدق هتتو يتت  نعبيتتر وتتعر  أمتتا النثتتر فهتتو متتا  تتي متتن الشتتعرية ويف تت  بيالمتتا 

 :بجملة من الفرو  

 :  النثر    

 .اطراد وتتال   فوار ما -

 .ينق  فكرة متدودة -

 .واض  أسلوبه -

 .ذو ااية  ارمية  -

 .املع ى متدد -

 : الشعر   

  .الاطراد ليس ضروريا -

 .ينق  فالة وعورية ، أو تجربة -

 .أسلوبه اامض -

 .اايته في ذاته -
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 32 .معناق متجدد بتسب الس ر الذ  فيه أو بتسب القارئ  -

فتتتي مجتتال النثتتتر  إو أدونتتيس يميتتل بتتتيو النثتتتتر و الشتتتعر بتت و ينتتت  التتت يو ونقينتتته ، فولمتتا وضتتت    ي تتة

، كمتا    33وض  ما يدالفها فتي مجتال الشتعر ، أ  إو هتوس الا تتيا هتو التذ  فتدد   تاأص يت  متن الكتتابتيو 

نجتتدق يتتتدد الشتتعر كجتتت س أداتتا لتته   اأ تتته فهتتو يستتاو  بينتتته وبتتيو الشتتعر  ، وال قيقتتتة لتتي أو الشتتعر وتتتو  

 .أداا والشعر  موهر   ي    أو يووو وفدق معيارا للتمييل 

لقد رفتض أدونتيس املقتاييس و القواعتد التتي تنتب  الشتعر فتتى   يجعلتتتتته متتدودا ، واكتفت  بومتوا   

ورأ  أو التعبيتر يوتوو بت را    )لتذلك عتد ي تيدة النثتر وتعرا  (وعريته فتى وإو ياو نثترا ل تض الننتر عتن التوزو  

 : طر  لي 

  .التعبير نثريا بالنثر -  

 .التعبير نثريا بالوزو  -  

 .التعبير وعريا بالنثر  -  

 34 .التعبير وعريا بالوزو -   

التعبيتتتتر وتتتتعريا بتتتتتالنثر والتعبيتتتتر وتتتتتعريا بتتتتالوزو ، عختتتتى أو يوتتتتتوو هتتتتذا التعبيتتتتتر : فالشتتتتعر يوتتتتوو بطتتتتتريقتيو 

إو "  :، ويق تد بالتعبيتتتتتتتتر طريقتة استتددام الل تتتتتة ،  يقتول  35مديدا مدالفا الطريقة التقليدية والتعابير الساأدة 

طريقتتة استتتتددام الل تتتة مقيتتاس أسا تتت ي مباوتتتر فتتي التمييتتتل بتتتيو الشتتعر والنثتتتر ،  فتيتتتر نتيتتد بالل تتتة عتتتن طريقهلتتتا 

،  36"العاديتة فتي التعبيتتر والد لتة ، وننيتتف إلتى طايهلتا   تتاأص إلاثتارة واملفامتت ة والدهشتة يوتوو متتا نكتبته وتتعرا 

د عتتن الاستتعمال العتاد  وتدتر  عتتن املت لوا فتوتوو ل تتتتتتتتتتتتة مجازيتتتتتتتة ، فالل تتتتتتتتتتة لتي التتي تميتتل الشعتتر ويجتب أو تتيتتتت

ويشتتتتتترن فولتتا   تتاأص لتتي إلاثتتارة والدهشتتتة واملفامتت ة ، وذلتتك بتت و يدتتر  املجتتتاز عتتن طريقتتة القتتدماو بتت و يبتتتد  

تتتاريج مديتتد متتن الشتتاعر لولماتتته تاريدتتا مديتتدا منتتيفا إلتتى التتتتو   التتتي أنجزهتتا ستتابقوق لعتتدا مديتتدا ي ستتس ل

فير ي بر للولمة ضوو وو   مديدين وعييا  مديتدة و  تيل أ تر  تتجتدد وتت يتر فستب ستكالا "التتو    

، فل تتتة الشعر يجتب أو توتوو مبتكترة وهتذا يجعلهتا لعيتدة عتن الوضتوح ،  37" ي  مرة في سيايا  مبتكرة ومديدة 

 : طريل البتر فتى يس نفد لياص ي يقول فالق د في الشعر هو ال موض الذ  يثير الس ال و يطي  

 الشيام  الشيام          

 اابة تتقلب أا األا في رياح الكيم          

 : و أنا أتقلب في ذا  نف  ي أردد          

   أفب النياو : كي          

   ن يو سو  أنه ياوف          
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 ياص ي هكذا يا أطي  الطريل الس ال و أس نفد ل         

 ك  أردد في ذا  نف  ي          

  38أفب الشفاو         

و ل تتة املجتتاز لتتي التتتي تجعتت  الشتتعر اامنتتا ، ذلتتك أنتته يلمتتا ايتتترا متتن ال قيقتتة ابتعتتد عتتن أو يوتتوو    

 : وعرا يقول 

 عندما تتو   فينا ال قيقة       

   39  نتول  إ  مجازا       

ل تتتتتتة الشتتتعر لتتتي ل تتتتتتتتتتتتتة إلاوتتتارة فتتتي فتتتيو أو " اديتتتة ، ذلتتتك أو فل تتتة الشتتتعر يجتتتب أو نستتتمو عتتتن الل تتتة الع

ويريتتد أدونتتتيس  40" الل تتة العاديتتة لتتي ل تتة إلاينتتاح ، فالشتتعر بمع تتى متتا معتت  الل تتة تقتتول متتا لتت  تتتتعل  أو تقولتته 

قهتتا متتن بل تتة إلاوتتارة ل تتة الشلتتل ، فالشتتعر يدلتتل ل تتة    عهتتد لنتتا بلتتا ، وذلتتك لةتت ن الولمتتا  بمعتتاو مديتتدة وعت

 : معانولا القديمة يقول 

 ليس من وهوانا      

 أو أفيو إلى عبرة      

 أو إلى فسرة وأريل وعر  بلا      

بوا      
َ
َبوا و أ

ُ
 وأ

 وهوانا      

 أو أ   ال ريب العص ي      

  41وأو أعتل الولما  من الولما      

فتتتيو ويتتتوفه  عختتتى لطتتتيل ، فهتتتو يتتتترفض أو  فتتت دونيس   ن ريتتته طريقتتتة القتتتدماو فتتتي البوتتتاو والاستتتت بواو

 : يووو مقلدا ، وسمة التجديد عندق لي ال موض وذلك ب و نستعص ي ل ته عخى الفه  فتى تووو سافرة يقول 

 مزم  بيو النار والثلو              

 لن تفه  النيراو اابانا و  الثلو              

 وسوا أبق  اامنا أليفا            

 أسكن في لزهار والحجارة            

 أايب            

 أستعص ي           

 أر            

 أمو            
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 42يالنوو بيو الس ر والحجارة        

و يتفل أدونيس م  متمد بنيس فتيو فتدد و يفتة الل تة الشتعرية فتي الست ر وإلاوتارة ، فهتي   نعبتر و  

، فالل تتة الشتتعرية كيميتتاو تتتتول ون يتتر لتتذلك يجتتب أو  43م تتدر اموضتتهات تتنف أ    تبتتوح و  ت تترح وهتتذا هتتو 

، وذلتتتتك بتتتت و تقتتتتي  الولمتتتتا  عييتتتتا  ايتتتتر م لوفتتتتة وتتيتتتتد عتتتتن معناهتتتتتا  44تتتتتتترر متتتتن طتتتتر  استتتتتددامها القديمتتتتة 

ل نعتد بتته، وأو نشتير إلتى أكثتر ممتا تقتتو   بتد للولمتة فتي الشتعر متتن أو نعلتو عختى ذا لتا ، أو تز تر بت كثر ممتتا" املعجاتي 

، فهتتتو    45"علينتتتا فتتتي الشتتتعر أو ندتتتر  الولمتتتا  متتتن ليلهتتتا العتيتتتل ، أو ننتتتيبلا ، فن يتتتر عيأقهتتتا و علتتتو ب لعادهتتتا ...

 :يريد ل ة أفادية املع ى ب  يريد تتريرق يقول 

- وعر ،       

 ه  يتتا  الشعر إلى ييد     

 46يا يوا  في تترير املع ى ؟     

فتتي يكفتتا الشتتاعر أو يستتتعم  الولمتتا  عختتى ومتته لتت  نستتتعم  بتته متتن يبتت  ، بتت   و فتتتى يتتتتتتتتتتتتتتتتترر املع تتى

، فالل تتتتة  47عليه أو يترر الل ة متن وثتا  املاضت ي وال اضتر ، بمنتهتا القتدرة عختى التجتاوز والعبتور نتتو املستتقب  

لته فتإو الل تة الشتعرية تكشف عن إلامواو أو عن الافتمال أ  عن املستقب  وبما أو املستقب    فد " الشعريتتتتة 

 . 48" تبعا لذلك تتوي  ، أ  تتوي  للعال  ون ييتتتتتر داأ  للوايتتتت  وإلا ساو 

فالل تتتة الشتتتعرية   يجتتتب أو تمتلتتتك د    ستتتابقة ، فهتتتي ليستتت  رمعيتتتة تتيتتت  إلتتتى املاضتتت ي والتتتتراث و  

املمكتتتتن واملتتمتتتت  فتتتتي  فتتتتتى ال اضتتتتر بتتتت و تكشتتتتف عتتتتن الوايتتتت  وميلستتتتاته ، بتتتت  لتتتتي ل تتتتة اس شتتتترافية تكشتتتتف عتتتتن

 .املستقب  ، ولي إلى مانب ذلك ثورية  ألا تريد الت يير ؛ ن يير العال  والواي  وإلا ساو 

يوتتوو بتتويتت  الولمتتا  عتتن معناهتتا التقليتتد  ولتتي فكتترة  -فستتب أدونتتيس  -فالستت ي  إلتتى تتريتتر املع تتى 

  إو العييتتا  بتتيو الولمتتا    يجتتب أو توتتوو ، و يبتتدل عييا لتتا بجارا لتتا أ 49 لبيتترس متتاو بلتتا أدونتتيس فيمتتا لعتتد

م لوفة إنما يجب أو تب تى عختى الانتتراا ، ثت  ينت  الق تيدة فتي  ستل مديتد ، وبتذلك ي تكتر ل تتتتتة وعريتتتتة مديتدة 

أفتتاول أو أت تتور الل تتة مثتت  ةنيتتة مليلتتة ب وتتياو ماضتتية ،   مليلتتة فتستتب بتت  مرتبتتة : " منفتتتتة املع تتى ، يقتتتتتتتتتول 

وأول متا أعملته أو أفتر  هتذق الل تة متن متتواهتا ، وأفتاول أو أ تت الا ... عييا لتا ببعنتها لشتو  متاض  متن فيتر

بد    مديتتتتتتتتتتدة تدر  عن معناها للخي  ، ثانيا إبدال عييا لا بجارا لا ، ثالثا أاير متذريا ال ستل املوضتو  فيته 

 50" .أو أبتكر ل ة مديدة  كق يدة ، وبلذق لفعال الثيث يدي  إلي أن ي يمكن

إو تتريتتتتتتر املع تتتتتتى   يوتتتتتتوو إ  بل تتتتتتة املجتتتتتتاز ، لعتتتتتتد أو يتررهتتتتتتا الشتتتتتتاعر متتتتتتن ييتتتتتتود املاضتتتتتت ي واملتعتتتتتتارا    

 : وامل لوا ، لكن هذا   يت  بالشرو  عن سلطهلا ب  ضمن فدودها و يوانيالا يقول 

 ...ما الذ  يفع  النتو و ال را      
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   أضيف إليه   أواو الذ    يشاو     

 وأر  كيف يفتر أفنانه     

- مليأك أفيما املاردة ،     

 نتن في مبة وافدة    

فتت دونيس يقتتتر بتت و التتريتتتر   يوتتتوو بتجتتاوز يواعتتتد الل تتتة نتتتوا و لتتترفا ، إنمتتتا بإ نتتاعها لتتمانتتت ى متتت  

، وهتتتو   يعتبرهتتتتا  51" مستتت لة انفعتتتتال و فساستتتية و تتتتوتر و رؤيتتتا   مستتتت لة نتتتتو ويواعتتتد  "رؤاق وأفيمتتته، فاملستتت لة 

 : ييدا فالشاعر إ ساو فر  و له مقدرة عخى إلابدا  الذ  يراق أكبر من تلك القواعد فهو وحي 

   أتوال  إ  فبا أو وفيا    

 لن أووو ييد     

 52هذا اليوم    مناح   

مديتتتتتتد لعيتتتتتدا عتتتتتتن معتتتتتايير الشتتتتتتعرية العربيتتتتتة القديمتتتتتتة ، إذ   يعتبتتتتتر التتتتتتوزو إو أدونتتتتتيس ي ستتتتتتس لشتتتتتعر 

مقياستتا للف تتت  والتمييتتتل بتتيو الشتتتعر والنثتتتر فا ستتتاس عنتتدق هتتتو طريقتتتة التعبيتتتر أ  استتتددام الل تتتة الشتتتعرية التتتتي 

ؤيتتا   ألايتتة تقتتوم عختتى املجتتاز والانتتتراا فتتتى يتتتترر املع تتى ، فالشتتعر   يقبتت  الا  تتي  بتت  يتدطتتاق  نتته  لتتل ، ور 

 .لها 

 : التجريب و أسس الكتابة الجديدة عند أدونيس  -2

دعا أدونيس إلى فه  التراث والات تال التداأ  بته دوو إعتادة نماذمته ، فعييتة املبتد  بته عييتة مدليتة 

عييتة انقطتا  وات تال ؛ انقطتا  عتن الستطر وات تتال بتالعمل ، فال داثتة نستتمد متن املاضت ي يو لتا وفنتتورها : 

 بتتد متتن أو يوتتوو مت لتتي فتتي التجربتتة العربيتتة ب لعادهتتا " ، والشتتاعر الجديتتد  53تجتتاوز الب تتى الكيميتتة التقليديتتة وت

،  54" الشتاملة ، فتتي نارهتتا ، فتتي لهيقلتا ، لكتتن إلتتى درمتتة ال ربتة عتتن نمطيتتة التعبيتتر عالتا ، أ  عتتن لثتتافي وعتتن الرمتتاد 

: " راأتتتل نعبيتتترق وهتتتتو متتتا ستتتماق بالتجري يتتتتة ، ويعرفهتتتا ب ألتتتتا أ  إو الشتتتاعر مطالتتتب بالتجديتتتتد فتتتي موضتتتوعاته وفتتتتي ط

املتاولة الداأمة ل شرو  متن طتر  التعبيتر املستتقرة  أو التتي ألتبت  يوالبتا وأنماطتا وابتوتار طتر  مديتدة ، ونع تي 

 . 55" هذق املتاولة إعطاو الواي  طالعا إبداعتتتتيا فركيا 

يتتتتدة فتتتتي التعامتتت  إبتتتتداعيا متتتت  الوايتتتت  تتجتتتتاوز مرفلتتتتة ويفهتتت  متتتتن نعريفتتتته أنتتتته يتتتتدعو إلتتتى  لتتتتل مرفلتتتتة مد

الثبتتتا  والاأتتتتيا إلتتتى الت ييتتتر والا تتتتيا ، إذ يجتتتب ابتوتتتار طتتتر  نعبيتتتر مديتتتدة  ايتتتر تلتتتك الطتتتر  التتتتي يانتتت  تمثتتت  

 .لنموذ  املتب  الذ  ينن  الشاعر عخى منواله 

،  56" وفتتدق الشتتعر الثتتتور  : " و وتتت نا دعتتوة أدونتتيس إلتتى الشتتتعر التجريوتتي فتتي  تت  دعوتتته إلتتتى الثتتورة فهتت 

 . نه يتجتتتته نتو إ شاو رؤيا ممالية  الة به فهو يكتب بناو عخى منطل الا تيا والتجاوز 
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وفتتتى يوتتوو الشتتعر التجريوتتي الثتتور  فعتتا   بتتد أو يوتتوو الجمهتتور ثوريتتا و إ  تتتتول الشتتعر إلتتى تنتتاهرة 

، فالشتعر التجريوتي   57فيالتا ستيتتدث بل تة تنتايض ل تة العمت  كيمية، وأفرا  الل ة من طايهلا الفعالة ،  نته 

 .  بد أو ينطلل من روح لمة و يعبر عن تطلعا لا  م  عال  أفن  وفياة إ سانية أراى 

تجستتتيد إلرادة الت ييتتتر ورمتتتز ل يمتتتاو " ومثلمتتتا تتجتتتاوز التجري يتتتة املاضتتت ي فهتتتي تتطلتتت  إلتتتى املستتتتقب   ألتتتا 

 . 58" تدودة عخى لن  املستقب    وفقا ل اماته فتسب ب  وفقا لراباته أينا باإل ساو ويدرته اير امل

 : ويتدد أدونيس   اأص التجري ية في النقان آلاتية 

 .الشعر التجريوي ليس اتباعا  و  ا سجاما و   اأتيفا وإنما هو عخى العكس ا تيا :  أو   

 .الشعرية البتر املستمر عن ننام مديد للكتابة :  ثانيا 

إنمتتتتتا هتتتتتو  )الطتتتتتر  والنمتتتتتاذ  التقليديتتتتة (  يكتتتتتتب الشعتتتتتتتتتر التجريوتتتتتي بنتتتتتاو عختتتتى من جيتتتتتة مستتتتبقة :  ثالثتتتتا 

 .تتتتتتتتتر  داأ  في أفل إلابدا  

 .يي  إلابدا  الشعتتر  ليس  تراكميتة إنما ان ثاييتتة فهو يسعى داأتتتتما نتو الشلتتتتتتتل والكشف :  رالعا 

 . 59ر  الشعر التجريوي داأما في أفل ثور  إ سا ا يتت:   امسا 

فالشتتعر التجريوتتي ي ستتس لي تتتيا وذلتتك بإل تتاو التتنم  والقاعتتدة وتتريتتر إلابتتدا  متتن داأتترة النمتتوذ    

 : الشعر  النيقة إلى أفل واس   و سمة هذق الداأرة الا  ي  و فولا 

 ، ولي عقبا  تتول دوو إلابدا   60الدولة –الننام  –الشقلية  –املتاياة  –التث    –الاستقرار  –التموض   

 و فتتتتتي الاستتتتتتقرار " و الشتتتتتعر التجريوتتتتتي هتتتتتو الشتتتتتعر التتتتتذ  يدتتتتتر  عتتتتتن هتتتتتذق ال تتتتتدود و يتتتتترفض الاستتتتتتقرار 

تموضتتتتعا ، وفتتتتي التموضتتتت  متايتتتتاة ، وفتتتتي املتايتتتتاة تث يتتتتتا ، وهتتتتذا متتتتا ي نتتتتافى مباوتتتترة متتتت  طبيعتتتتة الق تتتتيدة إلابتتتتدا  

ة الدفعتة الكيانيتة ، وإذا يتتاو املتدار لول يمثت  املستتتو  لول متن مستتويا  املقايستتة والق تيدة الرؤيتا والق تتيد

  ، فتإو املتدار الثتا ا يمكتن أو يمثتتتتتتتتتتتت  أعختى مستوياتتتتتتتتتتتها  التتة عنتدما تتجتتاوز سلطتتتتتتتتتتة النمتوذ  املتدار لول و ت تت

 . 61"ت  ليديولومية إلى مدار تتدذ فيه املتاكتتتتتتتتتتتاة طابتتتتتتت

املستتتو  لول و فيتته تقتت  : أ  إو الشتتاعر التجريوتتي يجتتب أو يدتتر  عتتن ستتلطة النمتتوذ  عختتى مستتتوييو 

املتايتتاة فتوتتوو النمتتاذ  م شتتابلة   تميتتل و  تفتترد فولتتا ، أمتتا املستتتو  الثتتا ا وفيتته ستتلطة الننتتام أو ليديولوميتتة 

 .بير والتي   مواو فولا لي تيا أو فرية التع

متايتاة " دام الشعر التجريوتي هتو الشتعر الجديتد فيبتد متن أستس مديتدة فتي الكتابتة ،  ألتا لت  نعتتتتتتتد اوم

، ويتتتتدد  63"التتتتي تمتتتارس  لتتتديما وتتتامي للننتتتام الستتتاأد وعيياتتتته " ، ولتتتي  62" واأتيفتتتا وإنمتتتا لتتتي ا تتتتيا وإبتتتدا  

لكتابتة الجديتتتتتتدة ، وهتو أو لولتى نعبيتر عتن املعتروا فهتي أدونيس الفر  ال است  بتيو الكتابتة الشتعرية القديمتة وا

نعكتتس وايعتتا وأفوتتارا ، أمتتا الثانيتتة فهتتي  لتتل ملتتا هتتو ايتتر معتتروا فتتي ب يتتة وتتولية ايتتر معروفتتة  ، أ  إو الشالتتية 

 . 64الجوهرية للشعر الجديد لي إفيل ل ة الشلل مت  ل ة التعبير
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 : ، ويتدد أدونيس ميمتها في النقان آلاتية  65نفا املعلوم فالكتابة الجديدة تجسيد لرؤيا املجهول و 

إلابتتتدا  د تتتتول فتتتتي املجهتتتول   فتتتتي املعلتتتتوم و هتتتتذا املبتتتدأ أفتتتتد معتتتتايير الهتتتتدم فتتتي الرؤيتتتتة القديمتتتتة إلتتتتى  -

 . التفكير والشعر والكتابة 

و يجتتتتتب أو تت يتتتتتر الكتابتتتتتة ن ييتتتتترا نوعيتتتتتا ، بتتتتت و تتتتتتزول ال تتتتتدود التتتتتتي تقستتتتتمها ، فإل تتتتتاو ال تتتتتدود بتتتتتي -

 .لمناس لدبية يدعو إلى نو  وافد من الكتابة 

 .ن يير العيية في إلابدا  في نعود بيو الشي  وتراث سابل ب  بيو الشي  وفركة الشلل  -

يجتتتب أو نكتتتتب ونقتتترأ بتتتروح التوكيتتتد عختتتى فعتتت  الشلتتتل ، أ  إو إلانتتتتا  فركتتتة  ييتتتة ولتتتيرورة    -

 . ألاأية 

ا ألتتتيي أو الثقافتتتة ليستتت  فتتتي التتتت يو القتتتاأ  امل ستتتس وإنمتتتا يجتتتب أو نكتتتتب ونقتتترأ فيمتتتا  عتتتي وعيتتت -

 .فيما يتتر  وي سس 

أ  إو الكتابتتتة ستتت ال   متتتتواا ، فتتتي توتتتوو لهتتتا بدايتتتة معلومتتتة أو ألايتتتتة : املع تتتى هتتتو نتتتتا   الكتابتتتة  -

 . 66معلومة فيت ير بذلك فع  القراوة ل سلك بذلك س ي  الت م  والس ال

 : ر ي كد عخى متاور أساسية في الكتابة الجديدة ولي وأدونيس من  يل هذق املعايي  

  .تجاوز التراث و لنوا  لدبية -

 .انفتاح الكتابة باعتبارها  لل   نعبير  -

 .القراوة إنتا  متجدد  -

 :   ومادم  الكتابة الجديدة رؤيا بواسطة الل تتتتة فيبد من 

 .استددام ل ة مديدة  -

 .ابتوار ب ية نعبيرية مديدة  -

 67.وض  التجربة أو الرؤيا في عال  متوام   -

ويركتتز أدونتتيس عختتى الل تتة الشتتعرية باعتبارهتتا متتادة الكتابتتة ويتتدعو إلتتى تتريرهتتا وذلتتك انطييتتا متتن ثتتيث 

 : ل نا  كتابية متدا لة ، ولي ياآلنا 

، فتتتتيو تتتتتتتترر الل تتتتة متتتتن طتتتتتر  استتتتتددامها القديمتتتتة ، تتتتتتتول لليتتتتف ون يتتتتر الوايتتتتت  : ال  نتتتتة لولتتتتى   

 . فتتقاط  وتتفاع  م  التجربة الكتابية في العال  
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ت تتتتبر الكتابتتتتة طبيعتتتتة ثانيتتتتة إزاو الطبيعتتتة الامتماعيتتتتة فتتقتتتتاط  كتتتتذلك متتتت  التجربتتتتة : ال  نتتتة الثانيتتتتة 

 ...الرمزية ، السريالية ، الانطباعية : الكتابية في العال 

وا  لدبيتتتتة فتتقتتتتاط  متتتت  التجربتتتتتة ت تتتتبر الكتابتتتتة ب يتتتتتة و فيالتتتتا نشتتتتو   ريطتتتتة لنتتتتت: ال  نتتتتة الثالثتتتتة 

 . 68الكتابية في العال 

فالل تتة الشتتعرية ال قتتتة   يجتتب أو توتتتوو ملوتتا لفتتترد أو لطاأفتتة إنمتتا يجتتتب أو توتتوو ملوتتتا للعتتال  يلتتته ، 

،  69فكتابة أفيطوو أو ماركس ليس  ملوا لهما و لل را ، كما أو الكتابتة ال توفية ليست  ملوتا للعترا و فتده  

 .استتق  أو ت  ذ لفة العاملية  ألا أل   ال دود و تترر  مالا  فهذق الكتابا 

ويتتتدعو أدونتتتيس لميتتتال الناوتتتلة  و تدتتتر  متتتن التتتتواتر والتكتتترار فديتتتر لهتتتا أو تفشتتت  وتدطتتت  فتتتي عاملهتتتا 

الشتا  متن أو تتن   وت تيب فتي التقليتد ، والق تيدة الجديتتدة عنتدما تتترر الل تة فهتي تتترر الوايت  وإلا ستتاو ، 

 . 70ر   يقدر عخى  لل ي يدة عنيمة إ  بمجابلة ال ياة يلها مجابلة  يية عنيمة فالشاع

إو دعتتوة أدونتتتيس لتتريتتتر الل تتة إنمتتتا لتتتي دعتتتوة لتتريتتر الوايتتت  بتتت  وللتتتتترر منتته ، فهتتتو يتتترفض أو يوتتتوو 

 .الشعر ا عواسا له والشاعر عندما يتجاوز ي   وايعا ة ر و فيه يت  الشلل والكشف 

" وتتتتي لتتتتيس ممارستتتتة وت سيستتتتا لكتابتتتتة مديتتتدة فتستتتتب إنمتتتتا هتتتتو ت ستتتتيس مديتتتتد للعتتتتال  وفالشتتتعر التجري

 . 71" ت سيس عال  واتجاق   عهد لنا بلما من يب  : الشعر ت سيس بالل ة والرؤيا 

ومتتن " فالشاعتتتتتتتتتتتتتتتتتر ي ستتس بل تتتتتتتتته لعتتال  ايتتر العتتال  ال قيقتتا ، إنمتتا هتتو عتتال  ممكتتتتتن يقتتتتتتت  فتتي املستتتقب  

،  72" هنتتا يعتتيش الشتتاعر ويكتتتب متت  وذا باملستتتقب  وهتتامس املستتتقب  هتتامس لتتيرورة و استت با  هتتامس تتتتول 

 . وأدونيس نفسه م  وذ باملستقب   نه نقيض املاض ي ، م  وذ بالتتول  نه نقيض الثبا 

 : الخالصة 

إذ يقدم نموذ  النص البدي  ملا  يعد أدونيس راأدا ومبدعا في التننير ل  داثة الشعرية العربية ،

هو ساأد ، م سسا لكتابة مديدة لعيدا عن املعايير التقليدية التي تجع  الوزو معيارا لتمييل الشعر عن النثر ، 

 .فليس ي  كيم موزوو وعرا ، وليس ي  نثر  ال من الشعرية ، لذلك عد ي يدة النثر وعرا 

نب  الشعر فتى   يجعله متدودا ، واكتف  بوموا لقد رفض أدونيس املقاييس والقواعد التي ت

 .وعريتتتتتتتتتته  إذ يووو بطريقتيو  إما التعبير وعريا بالنثر ، وإما التعبير وعريا بالوزو 
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ويق د بالتعبير طريقة استددام الل ة ، إذ يجب أو يتيد عن طريقهلا العادية في التعبير والد لة 

يدر  املجاز فولا عن طريقة القدماو ب و يبد  الشاعر لتاريج مديد من ، فتووو ل ة مجازية كما يجب أو 

 .التتو   ، ويد   هذا ضمن دعوته للتجريب 

وملا ياو الشعر التجريوي وعرا مديدا ، في بد له من أسس مديدة في الكتابة ، ولي لسس التي 

عكس وايعا وأفوارا ، أما الكتابة الجديدة فددها أدونيس ، ودعا إلولا باعتبار أو الكتابة الشعرية القديمة ن

 فهي  لل ملا هو اير معروا وتجسيد  لرؤيا املجهول 

                                                             
 الهوامش واملراجع

1
 7 ،   3110،  0مدارا ، عماو ، ن –نشو  املويف النقد  عند أدونيس ونزار يبا ا ، عال  الكتب ال دير ، إربد :  فبيب بوهرر :يننر 

2
 01،    3101،  0ستار عبد هللا ، إووالية ال داثة في الشعر العراا املعالر ، رند للطباعة لل شر والتوزي  ، دمشل ، ن 

 31املرم  نفسه ،    3
 30فسه ،   املرم  ن: يننر  4
 23املرم  نفسه ،   : يننر   5
 09،    3119مفهوم الشعر عند رواد الشعر العراا ال ر ، م شورا  اتتاد الكتاا العرا ، دمشل ، : فاتر عي  : يننر  6
 21ستار عبد هللا ، إووالية ال داثة في الشعر العراا املعالر ،   : يننر  7
 01مفهوم الشعر عند رواد الشعر العراا ال ر ،    :  فاتر عي : يننر  8
 0نشو  املويف النقد  عند أدونيس ونزار يبا ا ،  : فبيب بوهرر : يننر  9

 90ستار عبد هللا ، إووالية ال داثة في الشعر العراا املعالر ،   : يننر  10
 09املرم  نفسه ،   :يننر  11
 0  عند أدونيس ونزار يبا ا ،   نشو  املويف النقد: فبيب بوهرر :يننر  12
 19ستار عبد هللا ، إووالية ال داثة في الشعر العراا املعالر ،   : يننر  13
 1نشو  املويف النقد  عند أدونيس ونزار يبا ا ،   : فبيب بوهرر :يننر 14
 303،   3102،  0، نهشام متمد عبد هللا ، التجربة الشعرية العربية ، دار مجد و  لل شر والتوزي  ، لردو  15
 019،   0002،  0ها أن  أيلا الوي  ، دار آلاداا ، بيرو  ، ن: أدونيس  16
 300هشام متمد عبد هللا ، التجربة الشعرية العربية ،    17
18
 13أدونيس ، ها أن  أيلا الوي  ،    

 91امل در نفسه ،    19
 13 در نفسه ،   امل 20
21
 321التجربة الشعرية العربية ،    هشام متمد عبد هللا ،: يننر  

22
 91نشو  املويف النقد  عند أدونيس ونزار يبا ا ،   : فبيب بوهرر :يننر  

23
 00مفهوم الشعر عند رواد الشعر العراا ال ر ،    : فاتر عي  : يننر  

 320هشام متمد عبد هللا ، التجربة الشعرية العربية ،   24
25
 03مفهوم الشعر عند رواد الشعر العراا ال ر ،    :  فاتر عي  
 11نشو  املويف النقد  عند أدونيس ونزار يبا ا ،   : فبيب بوهرر : يننر  26



 مسيحة كلفايل .أ                                                                             أدونيس عند اجلديدة الكتابة وأسس الشعر طبيعة

 

  323صفحة                                                           جامعة الوادي  جملة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 

                                                                                                                                                                  
27
 0011،  0، دار الشرو  ، بيرو  ، ن ( فوار م  عبد الوهاا البيانا )مهاد فاض  ، ينايا الشعر ال دير ،  :يننر  

28
، نقي عن عخي معفر العي  ، الشعر  ار  النن  ، مجلة أييم ، 11داثة في الشعر العراا املعالر   ستار عبد هللا ، إووالية ال  

  019،    0010،  00،    00العدد 
 311،    0009،  0دار املعارا ، م ر ، ن –ينايا ومشكي   –مدف  الجيار ، موسيق  الشعر العراا : يننر  29
عمر أزرا  ، أفادير في الفكر ولدا ، دار البعر للطباعة ، نقي عن  019اد الشعر العراا ال ر ،    مفهوم الشعر عند رو : فاتر عي   30

   90،    0011، 0وال شر ، يسنطينة ، الجزاأر ، ن
31
،  9ندار السااي ، بيرو  ، أدونيس ، زمن الشعر ، /  003،   0010،  2أدونيس ، مقدمة للشعر العراا ، دار العودة ، بيرو  ، ن 

3119   ،099 
32 

 099زمن الشعر ،   ،  00أدونيس ، مقدمة للشعر العراا   : يننر  
 019،    3111،  0يراوة الشعر أنموذما ، دار الكتب العلمية ، بيرو  ، ن –ع ام العسال ، الشطاا النقد  عند أدونيس  33
 32-33،    0009،  3، دار آلاداا ، بيرو  ، نأدونيس ، سياسة الشعر ،  34
 00امل در نفسه ،    35
 003أدونيس ، مقدمة للشعر العراا ،    36
  99،    0001،  0أسيمة درويش ، تترير املع ى ، دار آلاداا ، بيرو  ، ن 37
 99، دار السااي ، بيرو  ،     0 -أمس املواو آلاو  -لكتاا ا: أدونيس  38
 099نفسه ،   امل در   39
 039   أدونيس ، مقدمة للشعر العراا ، 40
 200لكتاا ،   ا: أدونيس  41
 0019، 1، دار العودة بيرو  ، ن 3أدونيس ، لعمال الشعرية الواملة ،    42
 01،    3110،  2، دار توبقال لل شر ، امل را ، ن 2متمد بنيس ، الشعر العراا ال دير ب ياته وإبدالاته ،    43
 029 أدونيس ، زمن الشعر ، : يننر  44
45
 091 امل در نفسه ،  

 11 لكتاا ،  ا: أدونيس  46
 91  أسيمة درويش ، تترير املع ى ،   47
 301،   0012،  1، دار العودة ، بيرو  ، ن -لدمة ال داثة  -الثاب  واملتتول : أدونيس  48
،  3119،  0وال شر ، يسنطينة ، ن استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس ، دار الفجر للطباعة: تاوريري  لشير : يننر  49

 09 
  030    0010أسللة ال داثة ، دار آلاداا ، بيرو  ، : منير العكش ، نقي عن  09املرم  السابل ،    50
 11أدونيس ، زمن الشعر ،   51
 020  لكتاا ، ا: أدونيس  52
 012أدونيس ، زمن الشعر ،   : يننر  53
54
 291امل در نفسه ،    

 299،    امل در نفسه 55
 299امل در نفسه ،    56
57
 299امل در نفسه ،   



 مسيحة كلفايل .أ                                                                             أدونيس عند اجلديدة الكتابة وأسس الشعر طبيعة

 

  323صفحة                                                           جامعة الوادي  جملة علوم اللغة العربية وآدابها                            

 

                                                                                                                                                                  
58
 299امل در نفسه ،    

59
  299امل در نفسه ،    

 021امل در نفسه ،     60
 012املرم  نفسه ،    61
  201،    -لدمة ال داثة  -الثاب  واملتتول : أدونيس  62
63
  291زمن الشعر ،   : أدونيس  
64
 290أدونيس ، زمن الشعر ،    

 ؟313مشر  بن  ليفة ، الشعرية العربية وإبدالا لا الن ية ،    65
66
 201،    -لدمة ال داثة  -الثاب  واملتتول : أدونيس  
 029أدونيس ، زمن الشعر ،    67
 029امل در نفسه ،    68
 021نفسه ،    69
  020-021نفسه ،    70
 013أدونيس ، مقدمة للشعر العراا ،    71
 030نفسه ،    72


