
 الشعر الحر وقضاياه
 

 الشعر الحر من خالل رواده: 
 

قضايا  في العراؽ، وتشير نازؾ المالئكة في كتابيا " 1947كانت بداية الشعر الحر سنة 
(، إذ  الشعر المعاصر" أف أوؿ قصيدة حرة الوزف ىي " الكوليرا" مف وزف المتدارؾ )الخبب

وأرسمتيا إلى بيروت، فنشرتيا مجمة  28/10/1947أنيا تقوؿ في ىذا الصدد: " نظمتيا يوـ 
، وعمقت عمييا في العدد نفسو، 1947العروبة في عددىا الصادر في أوؿ كانوف األوؿ عاـ 

وكنت كتبت تمؾ القصيدة أصور بيا مشاعري نحو مصر الشقيقة خالؿ وباء الكوليرا" ، تقوؿ 
 مالئكة:نازؾ ال
 سكف الميؿ  
 فعمف فاع ) تدوير (  
                أصغ إلى وقع صدى األنات  

 لف فعمف فاعؿ فعمف فاع   
            في عمؽ الظممة تحت الصمت عمى األموات 

 فعمف فعمف فعمف فعمف فعمف فعالف 
  صرخات تعمو تضطرب  
 فعمف فعمف فعمف فعمف  

                       حزف يتدفؽ يمتيب 
 فعمف   فعمف فعمف فعمف 
                      يتعثر فيو صدى اآلىات  
 فعمف فعمف فعمف فعالف    
                      في كؿ فؤاد غمياف   

 فعمف فعمف فاعؿ فاع  
  في الكوخ الساكف أحزاف   

  فعمف فعمف فعمف فاع  
 إلى أف تقوؿ: 

 يدي الموت ىذا ما فعمت أ     
 الموت _ الموت .. الموت 



 تشكو البشرية مما يرتكب الموت . 
 الكوليرا  
 في ليؼ الرعب مع األشالء  
 في صمت األبد القاسي حيث الموت دواء 
 استيقظ داء الكوليرا  

، باالنجميزية free verseبالفرنسية و  vers libreىو ترجمة لػ  ومصطمح الشعر الحر  
وىو مصطمح يدؿ عمى القوانيف العروضية التي سعى الشعر نحو التحرر منيا"، وبشكؿ آخر 

، وىذا التحرر كاف عمى مستوى  ىو" تحرر مف األنساؽ الثابتة في الشعر العربي التقميدي "
عدد التفعيالت الثابتة مف التقسيمات المتشابية في األشكاؿ الشعرية الموروثة وكذلؾ يمكف رد 

  لتحرر إلى التخمص مف النماذج المقررة و النظاـ الدقيؽ كالموشح مثال.ىذا ا
شظايا ورماد" ضمف ما سمتو" » قادت نازؾ المالئكة ثورة عمى التقميد في مقدمة ديوانيا 

باألسموب الجديد "مقابؿ أسموب الخميؿ، كتبت مقاالت في مجمتي األديب واآلداب، فييا 
 االت ىي أساس كتاب " قضايا الشعر المعاصر". دافعت عف الشعر الحر، ىذه المق

الخضوع الذي يعكس  ،إف الشعر في مفيـو نازؾ المالئكة " ىو أساسا شعر خضوع " 
تمؾ العالقة ما بيف الشاعر والقصيدة الحرة، العالقة المبنية عمى مبدأ البساطة والتحرر 

ديمة و التي ال تساعده عمى والنفور مف تمؾ القيود التي تفرض عمى الشاعر في القصيدة الق
التعبير عما كؿ يختمج في نفسو وعمى ترجمة كؿ أفكاره ومعاني حياتو، بؿ في الشكؿ القديـ 
يختار الشاعر مف ىذه المعاني ما يناسب الشكؿ فحسب وال يتعدى ذلؾ إلى ما ىو أعمؽ 

 وأقوى  .
األوساط األدبية  عندما ظير ديواف " شظايا ورماد " إلى الوجود، أثار ضجة كبيرة في

وكذلؾ الصحافة، وأثيرت حولو مناقشات كثيرة، ومع ىذا كانت نازؾ المالئكة تقوؿ: " بدأت 
أقرأ قصائد حرة الوزف يكتبيا شعراء يافعيف في العراؽ "، وبعد ظيور ديواف " مالئكة وشياطيف 

حتى راح ،  راحت دعوة الشعر الحر تتخذ مظيرا أقوى 1950" لعبد الوىاب البياتي سنة 
 بعض الشعراء ييجروف أسموب الشطريف ىجرا قاطعا ليستعمموا األسموب الجديد .

ىذا األسموب الذي كاف نتيجة التجارب السابقة لمشعراء مف قبيؿ الرومانسييف، وكانت ىذه 
حركة الشعر الحر... وذلؾ بما أدخمتو مف مرونة كبيرة، ومف » البداية سببا في نجاح 

ى الشكؿ الشعري الموروث، مما خمخؿ التماسؾ الشديد في الشكؿ، وكانت إيقاعات مختمفة عم
الخمخمة في الشكؿ الشعري بعد مرور فترة مف الزمف أقوى، بعدما ظير الشعر الحر كحركة 
جديدة لـ يألفيا الشعر العربي وبدت الحيرة والتردد عمى مف خاضوا في كتابة ىذا النمط مف 

 النوع يمزمو سنيف طويمة قبؿ أف يستكمؿ نضجو. الشعر، وكانوا يؤمنوف بأف ىذا



 تتضمف مقدمة الديواف "شظايا و رماد " عددا مف القضايا الميمة: 
التأكيد عمى حقيقة تخمؼ الشعر العربي، ألنو ظؿ يرضخ عدة قروف لقواعد وضعيا  -1

 أسالفنا.
 تقديـ البديؿ، متمثال بتجربة الشعر الحر. -2
 بياـ والرمز واإليحاء في الشعر. التأكيد عمى ظاىرة اإل -3
 محاولة تطبيؽ ذلؾ عمى نماذج شعرية مف قصائد"شظايا ورماد ". -4
 التنبؤ بالتطور الالحؽ بالشعر العربي . -5

مف الواضح أف الناقدة أفصحت واعترفت بشكؿ صريح عف ميالد حركة شعرية جديدة، 
ر والتحوؿ والتطور، فمحتوى المقدمة وضعت ليا أسسا منذ البداية وبيذا الشكؿ تنبأت بالتغيي

 كاف أوؿ إعالف تاريخي نقدي عف ميالد التجربة الجديدة . 
يرى بعض النقاد في ىذه المقدمة جرأة طرح الناقدة لممفاىيـ الجديدة والقدرة الشديدة  

عمى نقد قيود الشعر التقميدي، ومما زاد في ىذه الجرأة والحماسة لكتابة مثؿ ىذه المقدمة ىو 
 منافستيا مع بدر شاكر السياب عمى األسبقية في الريادة.

 
 مزالق الشعر الحر: 

أوردت نازؾ المالئكة في كتابيا بعض الشروط التي يجب أف تتوفر عند الشاعر أثناء 
كتابتو لمقصيدة الحرة، لكي ال يقع في األخطاء العروضية خاصة، وقد صرحت أف "الشعر 

ا، فإذا لـ يكف الشاعر عمى حذر، كاف مف السيؿ أف الحر كمو مزالؽ ، وىو ينصب شرك
ينتقؿ مف الرجز إلى السريع أو المنسرح لمجرد أف ) مستفعمف ( تتصدر البيت"، ولقد حددت 

 ىذه المزالؽ التي قد يقع فييا الشاعر في ثالثة ىي:
أف  التي تمنحيا األوزاف الحرة لمشاعر، والحؽ أنيا حرية خطرة، بحيث الحرية البراقة -1

الشاعر غير ممـز بإتباع طوؿ معيف ألشطره وىو غير ممـز بأف يحافظ عمى خطة ثابتة في 
 القافية.... وىكذا ىيكميا وربط معانييا فتتحوؿ إلى فوضى كاممة .

التي تمتمكيا األوزاف الحرة، فيي تسيـ مساىمة كبيرة في تضميؿ الشاعر  الموسيقية -2
ة في أدبنا ولكؿ جديد لذة، وعمى ىذه الصورة تنقمب عف ميمتو، ألف األوزاف الحرة جديد

موسيقية األوزاف الحرة وباال عمى الشاعر بدال مف أف يستخدميا ويسخرىا في رفع مستوى 
 القصيدة.

: ىي مزية معقدة ، وينشأ التدفؽ عف وحدة التفعيمة في أغمب األوزاف الحرة ، التدفؽ  -3
مرات يختمؼ عددىا مف شطر إلى شطر ، وىذه  ويعتمد الشعر الحر عمى تكرار تفعيمة ما

الحقيقة تجعؿ الوزف متدفقا تدفقا مستمرا، ويؤدي ىذا إلى خمو الشعر مف الوقفات.... 



والشاعر إذ ذاؾ مضطر إلى مضاعفة جيده، وحشد قواه لتجنب االنحدار مف تفعيمة إلى 
 تفعيمة دونما تنفس.

يو بيذا الشكؿ غير ممـز بأف ينيي إف الشاعر حر في تنظيـ وقفات أسطر قصيدتو، ف
المعنى عند آخر أو بيف فقرة وأخرى، وحينيا " تجتمع العبارة .... إلى أف تصبح طويمة طوال 
فادحا " وترى نازؾ المالئكة في القصائد الحرة المبنية عمى ىذا الشكؿ استمرارا النيائيا، 

ر"معدومة، والشاعر الحر إذا وغيابا كميا لموقفات، وبشكؿ آخر إف الوقفات في الوزف الح
نما استمرت تتدفؽ ". وىذا  استعمؿ أشد العبارات جيورية، قطعا يحس أف القصيدة لـ تقؼ، وا 
التدفؽ يؤدي بالشاعر إلى استعماؿ"  أساليب شكمية غير مقبولة ....ومف تمؾ األساليب 

 اختتاـ القصيدة بتكرار مطمعيا ". 
الؽ مف إيجابيات الشعر الحر حتى نازؾ المالئكة ترى إف الكثير مف النقاد يعتبر ىذه المز 

أف الحرية والموسيقية والتدفؽ مف مزايا الشعر الحر إال أنيا تحصر الشعر الحر في عيبيف 
 ىما:
اقتصار الشعر الحر عمى ثمانية بحور بدال مف ستة عشر، وىذا في نظرىا غبف  -1

 لمشاعر، يضيؽ في مجاؿ إبداعو.
ترتكز أغمب القصائد الحرة عمى ستة بحور بدال مف ثمانية، التي تقوـ عمى تفعيمة  -2

واحدة وىذا يسبب في نظر الناقدة رتابة مممة، تقوؿ: " وعندي أف الشعر الحر ال يصمح 
لممالحـ قط، ألف مثؿ تمؾ القصائد الطويمة ينبغي أف ترتكز إلى تنويع دائـ... ولسنا ندعو 

نما نحب أف نحذر مف االستسالـ المطمؽ ليا" إلى نكس الحرية،  .وا 
يرى بعض النقاد في ىذه المقدمة جرأة طرح الناقدة لممفاىيـ الجديدة والقدرة الشديدة  

عمى نقد قيود الشعر التقميدي، ومما زاد في ىذه الجرأة والحماسة لكتابة مثؿ ىذه المقدمة ىو 
 الريادة. منافستيا مع بدر شاكر السياب عمى األسبقية في

 
 شاكر السياب رائد الشعر الحر:بدر  

مجازية إلى درجة االزدحاـ الكثيؼ،  أساليبالسياب في شعره مف حيث الشكؿ  يوظؼ
القديمة عمى عكس الشعراء الكممات إلى  الطبيعة في أغمب شعره، إضافةوىي مستمدة مف 

االستعماؿ، ومف عاداتو أف يمجأ ، فيو " ال يتعفؼ عف استعماليا ويجيد في ىذا المعاصريف
 إلى القدماء وينتقي مف بيف ألفاظيـ ألفاظا لو".

يتفؽ السياب أيضا مع شعراء المدرسة الحديثة في " أف البحور القديمة لو تعد قادرة عمى 
االنطالؽ بالمضاميف الجديدة " فقد كاف يتحرر منيا ويمجأ إلييا أحيانا أخرى فيو" لـ يعتبر 

بحور التقميدية نوعا مف العبث بوزف الشعر أو المغة، فقد كاف مف أكثر الشعراء التحرر مف ال



المحدثيف محافظة عمى الوزف و سالمة المغة"، استعمؿ التشبيو بكثرة في شعره، كما تضمف 
ىذا األخير األساطير والحكايات واألغنيات واألمكنة والنماذج البشرية وتأثر بالعقائد الدينية 

 بية. والطقوس الشع
وقد تجسدت األسطورة بشكؿ كثيؼ في شعر السياب، وىي ميزة الشعر المعاصر عموما 
منيا: عشتار، تموز، بعؿ، سيزيؼ، غرسيس، ميدوزا، كونغاي، ىرقؿ، أولمب، العازر، 
 زيوس، أدونيس، أفروديت، ىيميف، أوديب، أبولو، عوليس، سندباد، شيرزاد، قمر الزماف..الخ

صري أف مف أنجح استعماالتو األسطورية ] قصيدة: مدينة بال مطر[، يقوؿ عبد الجبار الب
وىي تبدأ بالتعبير عف شدة الحر في بابؿ والدعاء إلى تموز أف يصحو ليرعاىا وبعدىا يصؼ 
مسيرة لصغار بابؿ يحمموف سالؿ الصبار وفاكية مف الحجر ليقدموىا قربانا لعشتار مع 

 .ـ استجابة ذلؾ الدعاء وىطوؿ المطرالدعاء ليا أف ترعى الصغار وفي الختا
نجد الحكايات الشعبية أيضا حاضرة في شعر السياب كقصة عدوة وعفراء، قصة ادـ 
وحواء، يأجوج ومأجوج، أيوب، طوفاف نوح، قيس وليمى، السندباد وبيضة الرخ، قابيؿ وىابيؿ، 

مف خالؿ أشعاره،  عنترة وعبمة، ثمود والصخر...الخ، لقد أكسب السياب السندباد مثال كرمز
" مضمونا واسعا، فيو لـ يجعمو تائيا وسط البحر، بؿ جعمو شخصا معذبا يسعى لتخميص 
البشرية مف العذاب بالثورة، أما ما استفاده مف قصة قابيؿ وىابيؿ فوظفو ليوضح ما يحممو 

 يا". اإلنساف مف وزر الجريمة التي ارتكبيا أحد أجداده في زمف مضى وىو ما يزاؿ يحمؿ لعنت
وكاف مف  1964وتوفي سنة  1926ولد السياب في قرية جيكور بجنوب العراؽ، عمـ 

لويس " بأنو "  يصفوالذيف ساىموا في تحوؿ الشعر العربي، فيو زعيـ لرواد المدرسة الحديثة، 
استطاع أف يخمؽ نفسو معمارا شعريا منفصال ومستقال عف غيره مف الشعراء، فعمـ بذلؾ أكثر 

 رسة الحديثة أشياء أخذوىا عنو في فف القريض "شعراء المد
 في السوؽ القديـ":»يقوؿ في قصيدتو 

 الميؿ، والسوؽ القديـ  
 خفتْت بو األصوات إال غمغمات العابريْف        

 وُخطى الغريب وما تبث الريح مف نغـ حزيف
 في ذلؾ الميؿ البييـ

 الميؿ، والسوؽ القديـ وغمغمات العابريف
 المصابيح الحزانى في شحوب والنور تعصره

 مثؿ الضباب عمى الطريؽ  
 مف كؿ حانوت عتيؽ  
 بيف الوجوه الشاحبات كأنو نغـ يذوب  



 في ذلؾ السوؽ القديـ  
لقد تفتحت بصيرة السياب فمجأ إلى الطبيعة الصامتة، ووجد أف لغتيا أقوى تأثيرا وكشفا، 
وىاجر إلى الكويت ألجؿ العمؿ وعبر عف ذلؾ في قصيدتو "غريب عمى الخميج"، كاف ثوريا 
عنيفا، وقد اتخذ مف المطر رمزا لمثورة ألف رمز لمخصب والعطاء، وقد عبر عف ثورتو مف 

رس في القرية "، " يوـ الطغاة األخير"، " قافمة الضياع " وررسالة إلى خالؿ قصائده " ع
المقبرة " ، " النير والموت " ، " أنشودة المطر " المومس العمياء " ، "حفار القبور" ، " مدينة 

 بال مطر ". يقوؿ الشاعر في قصيدة غريب عمى الخميج واصفا حنينو الغامر إلى بالده:
 البصَر المحَيَر في الخميجْ جمس الغريب، يسرح 

 وييد أعمدة الضياء بما يَصعد مف نشيج
 أعمى مف الَعباب ييدر رْغوه ومف الضجيج 

 صْرٌت تفَجر في قرارة نفسي الثكمى :عراْؽ،
 كالمد يْصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العيوفْ 

 الريح تصرخ بي: عراؽ،
 والموج ُيْعوؿ بي عراؽ، عراؽ، ليس سوى عراْؽ!

 أوسع ما يكوف وأنت أبعد ما تكوف البحر
 والبحر دونؾ يا عراؽ.

مف خالليا عمى السياب عمؿ وقد  ،1960ظيرت  مجموعة " أنشودة المطر" عاـ  
تطوير القصيدة العربية مف ناحيتي الشكؿ والمضموف " لقد أفاد السياب مف الشعر القديـ قوتو 

ا، فيو لـ يرفض الموسيقى القديمة ولـ فخامة عباراتو... و مف الموازيف القديمة لمشعر أيض
يرفض التفعيمة... كاف مف أكثر الرواد حرصا عمى الموسيقى الشعرية القائمة عمى تنويع 
التفعيالت ... وقد نوع في القوافي بدال مف االعتماد عمى قافية واحدة ... أما مف ناحية 

 تعبيرا صادقا وصحيحا". المضموف فقد كاف مضمونو تقدميا معبرا عف روح العصر في بيئتو
 يقوؿ في قصيدة " مدينة بال مطر": 
 مدينتنا تؤرؽ ليميا نار بال ليب.

 تحـ دروبيا والدور، ثـ تزوؿ حماىا
 ويصبغيا الغروب بكؿ ما حممْتو مف ليب

 فتوشؾ أف تطير شرارة وييب موتاىا:
 صحا مف نومو الطيني تحت عرائش العنب...» 

 ء يرعاىا".صحا تموز، عاد لبابؿ الخضرا
 وفي غرفات عشتار



 تظؿ مجامر الفخار خاوية بال نار،
 ويرتفع الدعاء، كأف كؿ حناجر القصب

 مف المستنقعات تصيح:
 الىثة مف التعب                      

 وتوشؾ أف تدؽ طبوؿ بابؿ، ثـ يغشاىا
 صفير الريح في أبراجيا وأنيف موتاىا

 في قصيدة " النير والموت" فيتبيف لنا التناظر بيف موقفيف: أما
: الشاعر صغير أماـ بويب يسمع أصوات قطرات الماء و يغريو النير بأسراره، 1الموقؼ

 فيرغب لو يموت، باعتبار أف الموت عالـ غريبا يفتف الصغار.
المرة يسمع : بعد عشريف عاما الشاعر أماـ نير الزمف، أماـ بويب جديد ىذه 2الموقؼ

بضميرىف ويسمع أجراس الموتى وأنات معذبيف و يرغب لو يموت مف أجؿ أف يحمؿ العبء 
 مع البشر وألف موتو انتصار.

ىذه القصيدة بعدا فمسفيا ميتافيزيقيا ألف الشاعر يتخيؿ عالما أسطوريا أيف يحيا فيو  تمثؿ
حياة الخمود، ويحمؿ نفسو أعباء البشر بمساعدة ىذا النير الخالد الذي يعتبره الشاعر مكانا 

 غريبا يحمؿ أسرار الحياة والموت معا. 
 

 صالح عبد الصبور والشعر الحر:
كيؼ عرفت أني » متسائال » ي كتابو" عمى مشارؼ الخمسيف يقوؿ صالح عبد الصبور ف

 شاعر ؟ 
لقد قرأت ألحد الشعراء حيف سألو سائؿ مثؿ ىذا السؤاؿ قولو: ) أنا ال أكتب الشعر، ولكف 

 الشعر ىو الذي يكتبني(.
وفي ظني أف ىذه الكممة صادقة في حاليف، أوالىما ىي حاؿ االنطالقة إلى عالـ 

صائد والمقطوعات التي قد يكوف الكثير منيا ركيكا وكأنيا تريد أف تكتب الشعر... وتبرز الق
وتتحقؽ ... أما الحاؿ الثانية، حيف يكتبؾ ما تكتبو، فيي حاؿ أكثر عمقاف إنيا حاؿ الكاتب 
حيف يقترب مف دائرة النار، فيممس الحقيقة العميقة ويقترب مف الحب العميؽ أو الرعب 

بداعاتو، إذ يترؾ  العميؽ أو اليأس العميؽ "، وىذا الكالـ يعكس الوعي الشاعر في كتاباتو وا 
لنفسو الحرية التي يقوده بيا شعره، إلى أف يصؿ إلى معاف في صورتو االجتماعية، ويبدأ في 
التعبير عنيا حتى تتجمى مالمحيا وقسماتيا إلى درجة االمتالؾ وعدـ القدرة عف التحوؿ، إذ 

 ي توجو الشاعر وتكتبو.تصبح القصيدة الشعرية ىي الت



تميز شعر صالح عبد الصبور بالتقميد لشعر إليوت وخصوصا في بناء قصائده  
"عمى أساس وحدات صغيرة لكؿ منيا كيانيا المستقؿ ولكف في النياية تجمع ىذه الوحدات 
فكرة شاممة"،  ويتجمى ذلؾ في قصيدة " أقوؿ لكـ، الظؿ، الصميب ورحمة في الميؿ" وأكثرىا 

 يا بػ" األرض الخراب" إلليوت قصيدتو " أغنية لمشتاء ":تشاب
 ينبئني شتاء ىذا العاـ أنني أموت وحدي 
 ذات شتاء مثمو ذات شتاء 
 ينبئني ىذا المساء أنني أموت وحدي 
 ذات مساء مثمو ذات مساء  
 وأف أعوامي التي مضت كانت ىباء  
 وأنني أقيـ في العراء 
 خميينبئني شتاء ىذا العاـ أف دا 
 مرتجؼ بردا 
 وأف قمي ميت منذ الخريؼ 

تعرض عبد الصبور لنقد حاد مف طرؼ لويس عوض إذ عاب عميو تقميده ىذا، لكف رغـ 
ذلؾ انفرد بشيء يميزه وىو يعي تماما معنى القصيدة وكيفية كتابتيا، وىذا ما ورد في مقدمة 

و يعتبر أف "القصيدة التي تفتقد ديوانو المجمد الثالث في مقالة بعنواف" حياتي في الشعر "، في
التشكيؿ تفتقد الكثير مف مبررات وجودىا "، ويقوؿ: " ولعؿ إدراكي لفكرة التشكيؿ لـ ينبع مف 
قراءتي لمشعر بقدر ما نبع مف محاولتي لتذوؽ فف التصوير،والتشكيؿ ىنا عند صالح عبد 

عبد الصبور ليست مجرد الصبور ىو ما يقابؿ البناء عند غيره، فتصبح القصيدة عند صالح 
مجموعة مف الخواطر أو الصور، ولكنيا بناء متدامج األجزاء والذي يظير " احتواءىا عمى 
ذروة شعرية، تقود كؿ أبنية القصيدة إلييا وتسيـ في تجميتيا وتنويرىا "، ويجعؿ صالح عبد 

الشاعر وتذكرة الصبور المقدرة عمى التشكيؿ، إضافة إلى المقدرة عمى الموسيقى بداية طريؽ 
 سفره إلى عالـ الفف واإلبداع.

وبيذا الشكؿ يعطي صالح عبد الصبور قيمة كبيرة لمتشكيؿ، وبو يصبح لدى الفناف أو 
 الشاعر" نوعا مف الغريزة الفنية مثمو مثؿ المقدرة عمى الوزف وتكويف الصور".
الكماؿ الشكمي  ورغـ ىذه الوظيفة الميمة لمبناء التي يحققيا الشاعر في النص إال أف

لمقصيدة ال يتحقؽ بيذا فقط، إنما يجب أف يتوفر مع كؿ ذلؾ التوازف بيف عناصرىا المختمفة، 
مف صور وتقرير وموسيقى، إذ يجعؿ صالح عبد الصبور مف التوازف " السمة األخرى في 

 التشكيؿ التي تتآزر مع البناء لتعطي القصيدة حياتيا المتحققة ". 



مقصيدة المحدثة التي تحقؽ الوظيفة لشعر صالح عبد الصبور مثاال  ادعد الكثير مف النق
غوية ، أو الوظيفة ما بعد الشعرية كما سماىا جابر عصفور، وخير مثاؿ قدمو ىذا ملاما بعد 

األخير ىي قصيدة " رسالة إلى سيدة طيبة " ورأى في القصيدة أنيا تجنح " إلى أف تصؼ 
 الترميزي أو تكشؼ بنفسيا سر المغز الداللي الذي تنطوي عميو".نفسيا، أو تتأكد مف نظاميا 

يقؼ صالح عبد الصبور عند حدود الكتابة الشعرية ويتميز بشروط تحقيقيا في أي نص 
 دوف الحدود الزمانية والمكانية:

إف الشعر خاصة إنسانية ليا عالقة بالكالـ في صيغتة األصمية الشفوية المقترنة  -
 اإلبالغ. بمحظة اإلنشاد و 

مف مقومات القوؿ الشعري الموسيقي واإليقاع والصورة والذىف والخياؿ، فكأف الشعر  -
 بيذا المعنى تجربة موقعة، تصويرية.

إف وظيفة الشعر ىو نقؿ قدر مف الحقيقة تعكس قدرة الشاعر النفاذ إلى اآلخر، دوف  -
 أف يفقد فرديتو مف خالؿ المغة التي يستعمميا.

الشعرية لغة خاصة بالشاعر، يحوليا مف ممكية عامة مشاعة إلى ممكية تنظـ المغة  -
 بمغة جميمة.

 قياـ الشعر بوظيفة اجتماعية تتحدد معالميا مف خالؿ رؤية الشاعر. -
 نمو الشعر مف داخؿ التراث الشعري ويحقؽ حوارا بيف تراثو الشعري والعالـ. -
نما مقياس ما تحققو في مجاؿ التجربة جودة الغرض ليست مقياسا لقصيدة جيدة، وا   -

 الشعرية.
إف قراء التراث الشعري يساعد عمى تكويف الحساسية الشعرية وعمى إدراؾ المعاني وفيـ  -

 الحياة. 
أف تكوف لمتجربة الشعرية صمة بالتجربة الصوفية في محاولة كؿ منيما اإلمساؾ  -

 بالحقيقة والوصوؿ إلى جوىر األشياء.


