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 يف حركة احلداثة النقدية  "يوسف اخلال"جهود 

 عدنان عيل حممد الرشيم  

 سعود، امللك جامعة ،أستاذ مساعد بقسم مهارات تطوير الذات، عامدة السنة التحضريية

 الرياض ، اململكة العربية السعودية 

    
 

 

 (ـه12/3/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ5/11/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .احلداثة، النقد، جملة شعر، الشعراء العرب احلداثيون، الرتاث:  املفتاحية الكلامت

يف حركة احلداثة  "يوسف اخلال"دور "يسعى هذا البحث الذي جاء حتت عنوان: البحث: ملخص

، إىل الوقوف عىل دور الشاعر والناقد العريب اللبناين يوسف اخلال يف مسرية حركة احلداثة الشعرية "النقدية

لنقدية العربية يف القرن العرشين. إذ شّكل اخلال عالمة بارزة عىل صعيد احلركة األدبية بشّقيها: اإلبداعي، وا

والنقدي عىل حد سواء، فهو من الناحية اإلبداعية: يمّثل أحد أبرز الشعراء احلداثيني العرب يف حقبة 

املنظرين حلركة احلداثة الشعرية العربية  مخسينيات القرن العرشين، وهو من الناحية النقدية يمثل أحد أبرز

وحياول البحث يف بعض جوانبه الوقوف عىل أبرز اجلهود النقدية التي سعى اخلال إىل  التي رافقتها آنذاك.

نقلها إىل األوساط األدبية والنقدية العربية، وال سيَّام بعد اتصاله بأبرز أعالم احلركة األدبية والنقدية الغربية 

مته يف الواليات املتحدة األمريكية )نيويورك( ضمن البعثة اللبنانية إىل األمم املتحدة، وذلك يف احلقبة أثناء إقا

م(. وقد استطاع اخلال أن ينقل جهوده هذه إىل األوساط العربية عرب جملته 1955 -1948املمتدة بني عامي )

 م.1957التي أسسها مع عدد من أعالم الشعر العريب احلداثي سنة  "شعر"

وقد تضمن البحث مجلة من املحاور وهي: سرية اخلال الثقافية، وكذلك اخلال شاعًرا وناقًدا، وتناول         

 ، ثم تناول دور اخلال واحلداثة الشعرية، وموقفه كذلك من الرتاث واللغة."شعر"البحث جملة اخلال 

ئي، عالوة عىل االنفتاح عىل بعض املناهج وقد سعى الباحث إىل اإلفادة من املنهج الوصفي االستقرا       

النقدية احلديثة كاملنهج التحلييل، األمر الذي ساعدنا عىل تناول حيثيات البحث بأسلوب علمي نقدي. وأما 

ما خيص مصادر الدراسة ومراجعها فقد أفاد الباحث من جممل الدراسات احلديثة التي اهتمت بتطور حركة 

  .لغريب عىل حدٍّ سواءاحلداثة يف األدب العريب وا
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Abstract: This research seeks to identify the role of the Lebanese poet and critic Yousuf Al-Khal in 

the march of the Arabic critic movement in the twentieth century. Al-Khal shaped a milestone in 

terms of the literary movement, in its both aspects; creativity and critic. From the creative side he is 

one of the most outstanding modernists Arab poets in the fifties of the twentieth century, and from the 

critic side he is one of the leading preachers for the modern poetry movement that came along at that 

time  

The research tries also to highlight the main critics' efforts which Al-khal tried to transfer to Arabian 

literary and critics, particularly after his contact with a group of well-known Western critics in the 

literary and critical movement during his stay in the United States of America (New York), while 

working with the Lebanese mission to the United Nations in the years between 1948 to 1955. Al-Khal 

was able to convey efforts to the Arabian communities through his magazine called " Shiār " (Poetry), 

which he established in 1957 with a number of well-known Arab modern poets  

       The research has addressed a group of topics, that include the cultural biography of Yousuf Al-

Khal, and his role as a poet and critic, likewise pointed out to Yousuf Al-Khal's magazine  "Shiār". 

The research also indicated the part he played in the modernist poetry, then the attitude of Yousuf Al-

Khal from the heritage, and finally his attitude from the language  

The research sought to take advantage of the inductive descriptive approach as well as keeping in 

the mind some of the new critical methods, such as the analytical method, the thing that helped us to 

address the aspects of this research in a scientific and critical approach. Regarding this research 

sources and references, the researcher benefited from overall recent studies, which focused on the 

evolution of the movement of modernity in the Arab and Western literature.  
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 التمهيد

 سرية يوسف اخلال الثقافية:

 تظل سرية الشاعر العريب اللبناين يوسف اخلال 

م( الثقافية، عصّيًة عىل هذه الفقرة 1917-1987)

التي نحن بصددها، إذ حتتاج سرية اخلال، إذا ما أردنا 

استعراض منابعها وجوانب تشكلها ومنعطفاهتا إىل 

تتناسب وطبيعة هذه الدراسة  مساحة واسعة قد ال

 املقتضبة. وال بّد من اإلشارة إىل أن ثمة دراسة جادة

بعيد، وبشكل ال خيلو من اإلحاطة  استطاعت إىل حدٍّ 

. (1)والشمولية، أن تغطي هذا اجلانب من حياة اخلال

من االقتضاب عىل  ءأن نعّرج بيش-هنا-ومن املفيد

 سرية اخلال الثقافية واألدبية.

كانون األول عام  25اعر يوسف اخلال يف ولد الش

إحدى قرى وادي  "َعاَمر احلُُصن"، يف قرية 1917

النصارى يف شامل سورية. ثم نزحت عائلته إىل 

حيث تعّلم يف املدرسة األمريكية  ،طرابلس )لبنان(

                                                 
تعد دراسة جاك أماتايسس الساليس: يوسف اخلال وجملته  (1)

شعر، والصادرة عن بريوت، دار النهار بالتعاون مع 

إحدى أبرز  2004املعهد األملاين لألبحاث الرشقية، 

الدراسات املطولة يف حياة يوسف اخلال األدبية والثقافية. 

نيل درجة وقد سبق جلاك أماتايسس أن تقدم ببحثه هذا ل

املاجستري حتت إرشاف الربوفيسور صموئيل موريه يف 

، ويعد هذا البحث 1995اجلامعة العربية بالقدس عام 

األوسع واألشمل يف التعامل مع نشاط اخلال، شاعرًا 

 ومنّظرًا، وإنسانًا. 

للصبيان، وأهنى املراحل االبتدائية والثانوية، ومن 

األمريكية يف الكلية األمريكية يف حلب إىل اجلامعة 

بريوت، حيث درس الفلسفة عىل املفكر شارل ملك، 

م 1947سنة  "صوت املرأة"ثم تسّلم رئاسة حترير جملة 

من الصحايف األديب رشدي املعلوف وسّلمها بعد 

درب "عام إىل األديب الشاعر فؤاد سليامن صاحب 

م إىل الواليات املتحدة 1947. انتقل اخلال سنة "القمر

يويورك( ضمن البعثة اللبنانية إىل األمم األمريكية )ن

املتحدة برئاسة الدكتور شارل مالك. ويف أمريكا كانت 

له عالقات متينة مع أدباء وكّتاب وشعراء أمريكيني، 

حيث اّطلع بعمق عىل التجربة األدبية من خالل جملة 

(Poetry( وكل من الشعراء إزرا باوند )Ezra Pound )

( وروبرت فروست Walt Whitmanوولت ويتامن )

(Robert Frost أعجب اخلال .)"أيام  "بعزرا باوند

 عىل الصعيد الفني إعجاب حتى إنه اختذه قدوة ومثااًل 

ا إياه باملسيح املخلص كام يستدل من واألديب مشبهً 

البئر "التي تتصدر  "إىل عزرا باوند "قصيدته

. وقد سبق للخال أن تسلم رئاسة حترير "املهجورة

، وعمل 1952الصادرة يف نيويورك  "اهلدىجريدة "

، ليستقر به احلال 1955 "الصياد "وجيزة يف جملة ملدة

ا لألدب العريب يف اجلامعة األمريكية يف لبنان. ًس مدر  

 (.   15م، ص2005)أبو سيف، 

لقد اّطلع اخلال أثناء إقامته يف أمريكا، وهي  

م(، عىل خمتلف 1955-1948األعوام الواقعة بني )
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كان يشهد مع هنايات  الذيوجه النشاط الشعري أ

النصف األول من القرن العرشين، حركات جتديدّية 

م، 2003تؤسس للحداثة الشعرية. )انظر: بواردي، 

من أهم املؤثرات الثقافية التي  (، ومن هنا فإنَّ 49ص

طبعت شخصية اخلال األدبية والفنية، تلك التحوالت 

لشعر اإلنجليزي عىل يد فها اشبه االنقالبية التي عرّ 

 طائفة من شعراء احلداثة آنذاك. 

لقد أصبحت السنوات الثامنية التي قضاها اخلال يف 

أمريكا، والتي تعّرف من خالهلا إىل تطور احلركة 

الشعرية يف أمريكا، نواة جتربة الشاعر األدبية التي 

أّثرت فيام بعد عىل توّجهاته األدبية، فيام يتعلق بالتعامل 

املوروث واللغة والتخطي. ويمكن القول يف هذا مع 

اخلال كان قد وجد يف احلضارة الغربية،  اجلانب، إنّ 

بفلسفتها وتفكريها املنطقي، احلل األنسب للحاق 

احلركة األدبية العربية بركب احلضارة العاملية. )انظر: 

 (. 50-49م، ص2003بواردي، 

اعر عزرا احلركة الصورية التي أسسها الش وهلذا، فإنّ 

( يمكن أن تعد من أهم هذه Ezra Poundباوند )

املؤثرات، التي طبعت شخصية اخلال األدبية والفنية 

ومن مبادئها الرئيسة حتطيم التقاليد الشعرية يف سبيل "

خلق شعر يالئم العرص، ومن ذلك حترير الشعر من قيود 

العروض املألوفة معلنة أن النْظم جيب أن يكون وفق 

املوسيقي، ال وفق مقياس عرويض ما. كام دعت اإليقاع 

إىل استعامل اللغة التي يتخاطب هبا صفوة الناس. ويف 

هذه الفرتة انرصف يوسف اخلال أيضًا إىل مطالعة الشعر 

اإلنجليزي واألمريكي، ومن املحتمل أن يكون )ديوان 

، حصيلة 1958الذي نرشه عام  (1) الشعر األمريكي(

ّكد اخلال أنه كان يقوم بتجارب تلك املطالعات، وقد أ

                                                 
ديوان الشعر األمريكي: الذي مجعه يوسف اخلال ونقله إىل  (1)

آخرين والصادر عن دار جملة  العربية دون مسامهة مرتمجني

، يف هذا الديوان نجد عرضًا 1958شعر يف ترشين الثاين 

من الكالسيكية التقليدية إىل "لتطور الشعر األمريكي 

التعبري الذايت احلر عن جتربة احلياة، من خالل أبرز أعالمه 

ابع عرش حتى القرن العرشين. وفضاًل ـــمنذ القرن الس

 بالشعر األمريكي التي هي عن تعريف القارئ العريب

الغاية املعلنة األوىل، نجد أهدافًا أخرى جيلوها يوسف 

اخلال يف املقدمة، حيث يتبسط يف الكالم عىل وولت 

(، واإلشادة W. Whitman( ،)1819-1892ويتامن )

بدوره احلاسم يف إخراج الشعر من مرحلة التقليد 

ام احلياة ومعاجلة املوضوعات املبتذلة، إىل مرحلة استله

ومعاناة جتارهبا. وذلك أنه أطلق اخليال من كل قيد قديم 

بفضله ]أي  "وأسلوب مألوف. يقول يوسف اخلال:

الشعر "([ انطلقت حركة W. Whitman)  وولت ويتامن

التي دعت إىل التخلص من األوزان املألوفة  "احلر

واعتامدهم نغم خاص بالشاعر، يمنحه قدرًا كبريًا من 

ري عن جتربته الشعرية، كام يضفي عليها نعمة حرية التعب

البساطة.]...[ وبفضل ويتامن أيضًا عرف األدب العريب 

هذا األسلوب الشعري عن طريق أمني خويل الرحياين، 

وجربان. وهو األسلوب الذي دعي منذ ذلك احلني بـ 

 (. 208، ص 2004. )الساليس: "الشعر املنثور
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شعرية مستقلة بمعزل عن املحاوالت التجديدية التي 

 .T. S "ت. س. إليوت"ظهرت يف العامل العريب. وكان 

Eliot(1888-1958 يف طليعة الشعراء الذين ترجم )

أشعارهم متأثرًا بأساليبه الفنية، خصوصًا يف استعامل 

، 2004الساليس،)  ."األساطري والتلميحات والتارخيية

 (.59ص

 

 يوسف اخلال شاعرًا وناقدًا:

تبقى مسألة التعرض لقضية اشرتاك املبدع األديب 

يف العملية النقدية أمرًا ذا أمهية، خصوصًا يف هذا 

اخلال حاله كحال  اجلانب من الدراسة، وذلك ألنَّ 

غريه من الشعراء، كان يامرس النشاطني اإلبداعي 

 ."شعر"لة والنقدي عىل السواء يف جم

إىل  "عبداملجيد زراقط"ويف هذا الصدد يذهب 

صلة النقد بمامرسة اإلبداع ينبغي أن تظل  إنّ  "القول:

باستمرار حارضة يف الذهن، كام أهنا ختولنا القول: إن 

الشاعر كان النموذج اجليد الذي تنسب إليه  -الناقد

احلُُكم يصدق، -اإلجادة يف النقد. وإن يكن هذا القول

الناقد العريب، فإننا -دقيق وواضح عىل الشاعر بشكل

ا ذلك التوحد الشخيص نجد يف النقد الغريب أحيانً 

للشاعر الناقد، وبشكل بارز جدًا يف األدب 

 "درايدن"اإلنكليزي، حيث نجد شعراء كـ  

        "ماثيو آرنولد"و "كولريدج"و "وردزورث"و

أهّم عالمات بارزة يف النقد  "ت. س. إليوت"و

 (.90، 89، ص ص1991.) زراقط،"يضاً أ

اإلدراك املعريف بالعمل النقدي لدى اخلال  إنَّ 

سبقته ممارسة لإلبداع الشعري، األمر الذي أتاح له 

مترسًا أكثر عمقًا يف خفايا األثر الفني الشعري، هذا 

ل، كان املسيطر عىل الشاعر -النموذج املزدوج املكم 

عىل جتمع جملة الناقد يوسف اخلال، وكذلك احلال 

. فقد يضطر الشاعر احلديث يف حاالت كثرية (1)"شعر"

إىل القيام بالدفاع عن نامذج كتابته، أو عن طريقه 

اإلبداعي اجلديد الذي قد جيابه يف كثري من األحوال 

 بالرفض.

ما ذهب إليه زراقط يف تصنيفه للشعراء  إنَّ 

ليه اللبنانيني وفق اجتاهاهتم النقدية، وهو ما أرشنا إ

آنفًا، جيعلنا نتوقف عند موقع اخلال بيشء من 

اإليضاح، خصوصًا أنه موضوع هذه الدراسة، فقد 

كان اخلال من بني الشعراء الذين يامرسون الفعاليتني 

اإلبداعية والنقدية، مازجًا بني املعرفة  -املتميزتني

 -وهنا -واخلربة وبني التعّلم والتعليم: إبداعًا وتنظريًا.

                                                 
احلداثة يف الشعر  "راسته:يصنف عبداملجيد زراقط يف د(1) 

يف تقسيمه للشعراء اللبنانيني ممن عملوا  "العريب املعارص

وفق اجتاهاهتم النقدية كاًل من  "شعر"يف جتمع جملة 

كإلياس أبو شبكة، وأنيس احلاج، وأمني نخلة يف موقع 

عبثية النقد، وأدونيس، واخلال، وخليل حاوي يف موقع 

تعّلم والتعليم، ويوسف املزج بني املعرفة واخلربة وال

غصوب، وجورج صيدح، وجورج غانم، وشوقي أيب 

شقرا ضمن مالحظات انطباعية وتعليقات وآراء رسيعة. 

 (.90، ص1991)انظر: زراقط، 
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اخلال كان لديه مفهوم مغاير  اإلشارة إىل أنَّ  ال بّد من

لتلك اآلراء التي تنفي أن يكون دور للنظرية النقدية يف 

أن النظريات كلها ال " عملية اخللق؛ ومن هذه اآلراء:

إن ". وكذلك، "تصنع شاعرًا وال ختلق قصيدة

القصيدة الكبرية تستخرج منها النظرية وال تسبقها، 

نظرية من النص الكتايب. وأنه جيب أن تنبجس ال

فالنظرية من هذه الزاوية عقيمة الفائدة، فام نفع أن 

، 1979)أدونيس، "تكتب قصيدة وفق هذه النظرية.

(. إننا نجد املفهوم املغاير هلذه اآلراء لدى 157ص

لكن كان لنا مفهوم للقصيدة  "اخلال، حيث يقول:

وعىل أساسه كنا نكتب القصيدة وننقد قصائد 

، جملة 91، ص 1991)نقاًل عن: زراقط،  ."اآلخرين.

  (.19و18، ص ص1978، 6-32/3، ع "املنار"

-ومهام يكن ما عناه اخلال من مفهوم القصيدة

الذي يكتب عىل أساسه القصيدة وينقد من خالله 

قصائد اآلخرين؛ فقد يعني مفهوم القصيدة، هنا شيئًا 

آخر ال يتطابق ومفهوم النظرية، كأن يعني الرؤيا 

خلاصة بمعناها العام، وليس جمموعة من املبادئ ا

العامة املتناسقة التي تنبثق من التفحص الواعي 

الوعي املسبق هبذا املفهوم أيًا تكن  فإنّ -لظاهرة معينة

درجته، يبقى له الدور األكرب يف عملية اإلبداع 

 (. 91، ص 1991)انظر: زراقط،  الشعري.

ه أحد الرواد لقد مارس اخلال النشاط النقدي بوصف

الذين انطلقوا باحلداثة الشعرية من مخسينيات القرن 

العرشين. فاخلال يف هذا النشاط نراه يمتد إىل مسافات 

مفهومًا  -كام أرشنا آنفاً  -بعيدة، خصوصًا أنه يملك

للشعر كان يصدر عنه ويامرس النقد انطالقًا منه، وهو 

عّلمناه تعلمناه باملعرفة واخلربة و " مفهوم كام يقول:

بالقول والفعل. وهو ال يزال يتسع ويعمق ويرضب 

أصوله يف الرتاث حتى جيعل احلد احلاسم الفاصل بني 

املفهومني القديم واجلديد حدًا حاساًم وفاصاًل 

 (. 33ص   ،1978 )اخلال،"حقًا.

اخلال فيام يامرسه من  ومن اجلدير باإلشارة، أنّ 

رته عىل البحث نشاط نقدي، كثريًا ما يبدو ذا ثقة بقد

ومعرفة أصوله؛ فأسلوبه ينطوي عىل علمية واطالع 

واسع متفحص، وهو ال يطلق أحكامه هذه جزافًا، بل 

نجده يناقشها متسلحًا باملعرفة واملتابعة ألصول النقد 

والتأليف قديمها وحديثها عىل السواء؛ فهو عندما 

قضايا الشعر "يناقش كتاب الشاعرة نازك املالئكة 

يبقى يوجه إليها كثريًا من االنتقادات  "املعارص

والعثرات التي كثريًا ما وقعت هبا أثناء إعدادها هلذه 

وضعت لدراستها عنوان  "الدراسة، يقول اخلال:

، وكم كانت خيبتنا مريرة حني "قضايا الشعر املعارص"

أخذنا الكتاب وكدنا ال نعثر فيه عىل قضية جوهرية 

رص]...[ هذا إىل ما جاء واحدة يف الشعر العريب املعا

حركة "يف الكتاب من آراء ارتدادية متزمتة خانت 

ومن  "اكتشافها"التي تّدعي املؤلفة  "الشعر احلر

معاجلة بعض املوضوعات معاجلة خالية من الروح 
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العلمية واإلخالص للحقيقة، ومها صفتان حاولت 

        املؤلفة أن تقنع نفسها بأهنا تتوخامها يف بحثها. 

عىل املؤلفة  "نتمرجل"م يقول اخلال: ال نريد أن ث

الشاعرة فنعلمها أصول التأليف، أو نرسم هلا كيفية 

معاجلة املوضوع. يكفي أن نقول هلا اآلن أن اسم 

، 1978)اخلال،  ."الكتاب ال ينطبق عىل مسامه...

   (.34، 33ص

وليس هذا فحسب، بل يستمر اخلال يف الكشف 

، فيقارنه بكتاب آخر يف نقد عن عيوب كتاب املالئكة

 "قضية الشعر اجلديد"الشعر احلديث، وهو كتاب 

أما كتاب نازك املالئكة  "ملحمد النوهيي، يقول اخلال:

 ضيق النَفس-فيرتدى باالنكفاء والرجعية والضيق

فهم الوزن -)بفتح الفاء ال تسكينها(، وإساءة الفهم

للغة العريب التقليدي، بل وزن الشعر عمومًا وفهم ا

العربية وإمكاناهتا، وفهم اإلنسان خصوصًا العريب، 

عىل أنه قادر عىل التغرّي والتكيف والتخطي. وأما 

كتاب النوهيي فبخالف ذلك متامًا. وهو عىل ما فيه من 

حدود، إسهاٌم قّيٌم يف إرساء قواعد حركة الشعر 

(.. من هنا، يتكشف 54، ص1978)اخلال، "اجلديد.

ل ألصول التأليف والبحث إىل حد لنا مدى إتقان اخلا

 عىل حد تعبريه.- "املرجلة"

أن يقرص جماله عىل نجاح  "إن ما يريده اخلال للنقد 

املحاولة من حيث هي حماولة ال من حيث مراعاهتا 

، 11)جملة اآلداب، ع "للقواعد واألصول املوضوعية

(. وهو يف هذا، يتفق مع الشعراء 105، ص 1959

صيدة، بمعزل عن أي شفيع الق اآلخرين يف أنّ 

خارجي هي األساس يف النقد. ويريد اخلال للنقد 

أيضًا أن جييب عن أسئلة تتعدد بتعدد مهوم الشاعر 

 :احلديث الساعي إىل التأسيس والتحول، فمسائل مثل

لة بالرتاثني: العريب  التجريب واللغة الشعرية والص 

النقد  صارت مهًا أساسيًا له، إضافة إىل هم والعاملي..

األسايس املعروف، وهو دراسة النص ومتييزه 

وتقديره... ومما يقوله يوسف اخلال، يف هذا الصدد: 

جيب أن يعنى النقد املعارص باألسئلة التالية: هل هذا "

النتاج الشعري جتريبي؟ هل يعرب عن جتربة صادقة 

اإلنسان ولقضايا العرص؟ هل يعي -ملشكلة الشاعر

، أي اللغة؟ هل يشارك بصلته الشاعر مشكلة التعبري

الرتاكمية احلميمة برتاث العرب الشعري يف التجارب 

الشعرية الراهنة يف عامل احلضارة؟... ماذا يريد الشاعر 

أن يقول، هل هذا جديد وهل قاله بنجاح وهل هو 

، 107، ص1962، 22)جملة اآلداب، ع" ."معارص؟

108  .) 

 

 :"شعر"يوسف اخلال وجملته  

 اخلال بعد إقامته يف الواليات املتحدةعاد يوسف 

بفكرة جتديد "إىل بريوت مسكونًا  ،(1948-1955)

(. حيث 63، ص1986)خري بك، "الشعر العريب

 "شعر"أحلّت عليه آنذاك فكرة إصدار جملة باسم 
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 "Poetry"تكون املقابل بالعربية مبدًأ ومنهجًا ملجلة 

ر بتوجيه من الشاع 1912األمريكية الصادرة عام 

هارييت "، وتولت حتريرها الشاعرة "إزرا باوند"

 وكانت هتدف إىل إنعاش الشعر وجتديده. "مونرو

 (.58، ص1969، صيف، 43)لؤلؤة، جملة شعر، ع

اتصاالت عديدة مع  1956قد أجرى اخلال عام و

العنارص األدبية القادرة عىل اإلسهام يف خلق حركة 

ناء إقامته يف شعرية حديثة، تلك التي ظلت تراوده يف أث

الواليات املتحدة. وقد أسفرت هذه االتصاالت 

ملا أصبح ُيطلق -املتعددة عن تشكيل النواة التأسيسية

جتّمع شعر. ويف هذا الصدد يقول كامل خري بك: -عليه

يوسف اخلال، أدونيس، خليل حاوي، نذير عظمة: "

هؤالء هم الشعراء األساسيون الذين شكلوا نواة شعر 

والذين سينضم إليهم عدد من النقاد  يف البداية،

الشبان: كأسعد رزوق وأنيس احلاج وخالدة 

 (.63، ص1986)خري بك، "سعيد.

لقد أعلن التجمع الذي أصبح يشكل النواة الرئيسة 

جملة فصلية موجهة بصورة حرصية، خلدمة "عن تأسيس 

قضية الشعر والدفاع عنها، ومحلت املجلة، بالفعل تسمية 

وسف اخلال نفسه رئيسًا لتحريرها. وقد وأصبح ي "شعر"

) خري  .".1957صدر عددها األول يف كانون الثاين عام 

 (. 64، ص1986بك، 

ظل يوسف اخلال، منذ أن ظهر العدد األول من 

جملة شعر وحتى صدور العدد األخري منها، رئيس 

حتريرها، وقد عّرفته املجلة لقرائها يف عددها الثاين، 

يوسف اخلال: خترج يف الفلسفة  "وجاء يف تعريفها: 

من اجلامعة األمريكية ببريوت حيث يّدرس الفكر 

واألدب العريب، أقام يف نيويورك ثامين سنوات التحق 

، له: 1955خالهلا باألمم املتحدة، وعاد إىل لبنان عام 

، 1957، 2)جملة شعر، ع"احلرية، هريوديا.

 (. 104ص

اعرًا إن اخلال، رغم هذا التعريف، مل يكن ش

معروفًا إال يف نطاق ضيق ال يتجاوز أوساطًا لبنانية 

( ليس إال ديوانًا يضم قصائد 1945معينة، فاحلرية )

عمودية، وليس يف هذه القصائد ما يميزها عن مئات، 

بل آالف القصائد العمودية التي نرشت قبل صدور 

فمرسحية شعرية صدرت يف  "هريوديا"املجلة. أما 

 يكاد أحد يف الوسط الشعري ( وال1954نيويورك )

، 1988 )انظر: مهدي، العريب يعرف عنها شيئًا.

 (. 18ص

، منذ بداية تأسيسها، "شعر"لقد هدفت حركة 

وبصورة علنية إىل القيام بمهمة نقد الشعر العريب 

املعارص وإعادة تقييمه، وأن تقدم ليس عماًل شعريًا 

جيب  فحسب، وإنام، كذلك، أُسَسًا وقواعدَ  "بديالً "

 االنطالق منها يف النقد وبناء الصورة اجلديدة.

من ممارسة أحكامها  "شعر"ولكي تتمكن حركة 

النقدية من إدانة أو قبول للشعر العريب املعارص، فإهنا 

تقتيض مجلة من املبادئ واملعايري النقدية، التي يمكن 
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من خالهلا ممارسة أنشطتها التي تنطوي عليها هذه 

ومن هنا فإن مراجعة جمموع احلركة بمجملها. 

ع  وخمتلف املحارضات  "شعر"منشورات جتمُّ

ع،  واملقابالت والترصحيات التي أدىل هبا أعضاء التجمُّ

وهو أمر من غري  -وكذلك املؤلفات التي صدرت عنه

جتعلنا  -املمكن يف هذه الدراسة الوقوف عليه

نستخلص املبادئ واألسس النقدية التي ظلت حركة 

 عنها يف نشاطها النقدي. تصدر "شعر"

لقد شّكل بيان يوسف اخلال الفعل االفتتاحي 

، إذ يبدو ذا أمهية خاصة، ألنه يمثل "شعر"حلركة 

الوثيقة األوىل يف املرحلة األوىل من نشاط هذه احلركة. 

دة. )انظر: خري بك،  واملرجع األويل لتصوراهتا املجدَّ

 (.65، ص 1986

أخبار "وحتت زاوية  "شعر"ففي العدد الثاين ملجلة 

نرشت املجلة ملخص حمارضة ليوسف اخلال  "وقضايا

بعنوان  "حمارضات الندوة اللبنانية"يف اجتامع ملجلة 

ومما يعرض اخلال  .(1)"مستقبل الشعر العريب يف لبنان"

إليه يف هذا البيان، تطور حركة الشعر اللبناين منذ 

                                                 
يف  "مستقبل الشعر العريب يف لبنان"( ُنرش بيان يوسف اخلال (1

، 1957، 5، ع"شعر"حمارضات الندوة اللبنانية، جملة "

انظر التعليقات حول هذا البيان يف:  .384-367ص ص 

وانظر مهدي:  . 69-65، ص ص 1986 : خري بك

، 2003. وانظر: باسيليوس،34-33، ص 1988

ص  ،2004اليس: ــــر: الســــ. وانظ147-146ص

 .193-192ص

القرن العرشين إىل أواخر سنوات اخلمسني  مطلع

الشعر احلايل يف لبنان ليس " ليصل يف استنتاجاته إىل أنّ 

حديثًا إال باملعنى الزمني للكلمة. فهو متأخر بالقياس 

إىل الشعر األورويب، ومقلد بالقياس إىل الرتاث الشعر 

(، وقد متثل اخلال 67، ص1986)خري بك،"العريب.

للوصل إىل  "رنديل"بشعر سعيد عقل يف جمموعته 

إن الشعر اللبناين احلارض "جاء فيها: اخلالصة التي 

شعر تقليدي، وهو شعر متخلف عن هذا العرص. إنه 

يف كلتا احلالتني شعر غري حديث. إن هذا الشعر ال 

خيتلف يف خصائصه اجلوهرية عن الشعر العريب 

التقليدي. فعمود الشعر هو هو، ووحدة البيت ال 

أّي القصيدة هي هي، الوزن والقافية مل جير عليهام 

تعديل، األغراض الشعرية القديمة، بالرغم من بعض 

املحاوالت يف املرسحية والقصص وامللحمة، ما تزال 

هي األغراض الشعرية احلارضة والنظر إىل األشياء أو 

اخلربة الكيانية يف احلياة، وهذا هو األهم، ما برحت 

 )خري بك،" ."عقيمة"تصدر عن عقلية اجرتارية 

آخر يرى اخلال أن هذا  (، وبمعنى67، ص1986

الشعر ال يواكب احلركة الشعرية الغربية، التي 

أصبحت من منظاره معيارًا للتطور والتقدم الشعريني. 

 وقد جاء هذا يف القسم األول من البيان.

وما هيمنا يف هذا اجلانب من الدراسة ما جاء يف 

القسم الثاين من البيان الذي ُيعد من وجهة نظر النقاد 

، يف جمال "شعر"سني، التنظري األول حلركة جملة والدار
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حماولة ترتيب القواعد واملنهجية الشعرية التي تدعو 

احلركة إليها؛ إذ يويص اخلال من خالله ببعض 

االقرتاحات النظرية األولية التي من شأهنا القيام بشعر 

 تية:آليقوم عىل األسس ا "طليعي جتريبي"

ياتية عىل حقيقتها كام : التعبري عن التجربة احلأولً "

 أي بعقله وقلبه معًا.-يعيها الشاعر بجميع كيانه

من وصفية أو -: استخدام الصورة احليةثانًيا

حيث استخدام الشاعر القديم التشبيه -ذهنية

واالستعارة، والتجريد اللفظي، والفذلكة البيانية، 

فليس لدى الشاعر كالصورة القائمة عىل التاريخ أو 

ا يتبعها من تداع نفيس يتحدى املنطق وحيطم وم   احلياة

 القوالب التقليدية.

: إبدال التعابري واملفردات القديمة التي ثالًثا

استنزفت حيويتها بتعابري ومفردات جديدة مستمدة 

 من صميم التجربة ومن حياة الشعب.

: تطوير اإليقاع الشعري العريب وصقله عىل رابًعا

لألوزان التقليدية أية ضوء املضامني اجلديدة، فليس 

 قداسة.

االعتامد يف بناء القصيدة عىل وحدة  خامًسا:

التجربة واجلو العاطفي العام ال عىل التتابع العقيل 

 والتسلسل املنطقي.

اإلنسان يف أمله وفرحه، خطيئته وتوبته،  سادًسا:

هو -حريته وعبوديته، حقارته وعظمته، حياته وموته

جتربة ال يتوسطها  املوضوع األول واألخري. كل

اإلنسان هي جتربة سخيفة مصطنعة ال يأبه هلا الشعر 

 اخلالد العظيم.

العقيل العريب وفهمه -وعي الرتاث الروحي سابًعا:

عىل حقيقته وإعالن هذه احلقيقة وتقييمها كام هي دونام 

 خوف أو مسايرة أو تردد.

العقيل -الغوص إىل أعامق الرتاث الروحي ثامنًا:

 وفهمه، والتفاعل معه. األورويب،

اإلفادة من التجارب الشعرية التي حققها  تاسًعا:

ال يقع يف  أدباء العامل. فعىل الشاعر اللبناين احلديث أن

خطر االنكامشية كام وقع الشعراء العرب قدياًم بالنسبة 

 لألدب اإلغريقي.

االمتزاج بروح الشعب ال بالطبيعة.  عارًشا:

، أما الطبيعة فحالة آنية فالشعب مورد حياة ال تنضب

 (.99-98، ص1957 ،2، ع"شعر")جملة  زائلة.

إن بنود االنطالق اآلنفة الذكر تكشف عن نية يف 

وضع األسس النظرية للتيار احلديث يف الشعر العريب، 

وهي عالوة عىل ذلك تشكل القاعدة الفكرية األوىل 

يف طور نشوئها األول. وعند مراجعة  "شعر"حلركة 

نود مراجعة فاحصة، نجدها ترتكز بشكل هذه الب

، والعملية الشعرية "الوجود"رئيس وربام الفت عىل 

وفق الرؤية الوجودية تفاعل مع الوجود اإلنساين، يف 

خمتلف مستوياته اخلارجية والداخلية. فامدة الشعر 

تنبثق عن جتربة عاطفية وعقلية متارس حمتويات 

 ينبثقان من الوجود. وأما لغة الشعر وإيقاعه، فهام
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كوهنام أداة تعزيز للتفاعل بني عملية اخللق الشعري 

اختيارمها يتبع العتبارات  فإنّ  ومن ثمَّ والوجود. 

 خدمة كل منهام حلركية هذه العالقة.

وقد سعى اخلال يف ضوء احلركة التجديدية هذه إىل 

احلد من قداسة القوانني املتوارثة، وهلذا فهو يزيل 

عل اإلنساين مع الرتاث العريب عىل العائق أمام التفا

أساس التقييم العقالين، وكذلك مع حضارات 

الشعوب األخرى واإلفادة من جتارهبا احلضارية، 

وخصوصًا، جتارهبا العقلية واألدبية. ومن هنا، يصبح 

متّيز الشعر بوصفه مادة إبداع، مرهونًا بام يقدمه لدفع 

 هوية الوجود نحو التحرر واإلنسانية.

يكن اخلال ليلغي الدور الفاعل للرتاث العريب يف مل 

تكوين العملية الشعرية احلديثة، ولكنه يدعو إىل ربط 

هذا الرتاث مع إخضاعه إىل عملية نقدية عميقة، بل 

إىل غربلته إذا صح التعبري. فهو يدعو إىل اإلبقاء عىل 

كل ما يصلح من هذا الرتاث عقالنيًا ويمكن اإلفادة 

كل ما فيه من حتديدات مسبقة.  بقاً منه، ويرفض مس

وينفذ اخلال من خالل هذا البيان نحو العاملّية التي 

كجزء من التفاعل اإلنساين  "شعر"نادت هبا حركة 

الكوين. وهلذا يبقى تقدم الشعر العريب اللبناين مرهونًا 

بمدى إفادته من الرتاث العاملي، األورويب منه عىل 

لدعوة ضمن حماولة اخلال وجه التحديد. إذ تأيت هذه ا

اخلروج عن الرتاث العريب املحدود، وذلك من أجل 

 إجياد بديل حضاري عقالين مواٍز للحضارة الغربية.

مل يتطرق بشكل منهجي إىل بناء "إن اخلال يف بيانه 

نظرية شعرية متكاملة تأخذ عىل عاتقها حتديد األسس 

 لعملية اخرتاق واضحة املعامل. وقد يرجع سبب ذلك

إىل البلبلة التي رافقت حركة الشعر احلديث يف تعريف 

نفسه وأهدافه. أو بكلامت أخرى حصل االضطراب 

يف طريقة انخراط النظريات األدبية األجنبية الغربية، 

ومالءمتها والواقَع احلضاري الفكري العريب. فبقيت 

هذه النظريات حمّط جتارب شعرية مل ترافقها نظرية 

هة، بشكل موّس  ع وشامل. ومع ذلك يبقى بيان موج 

اخلال األول من نوعه الذي اختار اخلروج يف توصياته 

عن القواعد السابقة، خصوصًا فيام يتعلق برفض اللغة 

واإليقاع العربيني التقليديني، ونفي صفة القداسة 

عنهام ومزج الشعر يف معركة الوجود اإلنساين كنّد 

واضح، إىل بشكل جيّل و للفلسفة. ودعا هذا البيان

التمّثل باآلداب األجنبية كرشط لتطّور األدب 

 (.148، ص2003)بواردي، "العريب.

 

 يوسف اخلال واحلداثة الشعرية: 

حماولة "تقوم عىل  يف مفهومها العام (1) احلداثة إنَّ 

استكشاف التفاعالت املركبة للوجود من أجل 

                                                 
للوقوف عىل مفهوم احلداثة وتفاعالهتا ومركباهتا عربيًا  ((1

، 142-117، ص ص1979وعامليًا، انظر: )جربا، 

، 1988(. وانظر:)بنيس،3،ج1983ظر: أدونيس، وان

 (.1991(. وانظر: )اجلابري،130-109ص ص
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الوصول إىل ماهية حياة مستمرة ومتحركة، تسري يف 

 مستقبيل ال يعرف اهلدوء وال املعايري الثابتة.منحى 

واحلداثة يف حركتها املستمرة تصطدم والثابَت املنبعث 

من إرهاصات ماضوية حتاول اإلبقاء عىل وضعية 

املسلامت القْبلية. ويعد الرافد الثقايف يف احلداثة أهم 

الروافد، عطاًء، ألنه الوحيد الذي جيمع بني املتخّيل 

عه املعاش، وهو دائم البحث عن حياة اإلنساين وواق

إنسانية أفضل، لذا فهو ينحو، أوالً، منحى الغوص يف 

أعامق إنسانية الستجالء حركيتها، وثانيًا، منحى 

الفردانية والشخصانية التي متيز الفرد عن اجلامعة، 

وتعيد تعريفات انتامئه هلا. فالفرد/ الشخص، يف سياق 

ن خالل فرادته املبدعة احلداثة، ينتمي إىل اجلامعة م

وينسجم معها، طوعًا، لكن دون امتزاج يفقده هويته 

 (.2، ص2003)بواردي، "الشخصية.

لقد ظلت مسألة ختلف العامل العريب وفقدان احلداثة 

فيه، من أبرز املسائل التي انشغل هبا اخلال، فطاملا شكا 

اخلال هذا الوضع املرتدي يف كثري من كتاباته 

إن روح العرص "ته العديدة، فهو يقول: وترصحيا

]...[ بقيت عىل هامش حياتنا القديمة املهرتئة  احلديث

البالية وظل أثرها عاجزًا حتى اآلن، عن تغيري حياتنا 

وبعث روح اجلدة واالبتكار يف نفوسنا 

، 376، ص1957، 5)اخلال، جملة شعر، ع."وعقولنا

 (، ويف155، 154، ص2004 عن: الساليس، نقاًل 

أّما أن  "يقول أيضًا: "احلداثة يف الشعر"مدخل كتابه 

يصبح العامل احلديث عاملنا، أي أن ال يقوم بيننا وبينه 

ننا تبنينا إحاجز فال يعني أننا أصبحنا متامًا فيه، أي 

يف  (،الصالح منها والطالح) مجيع معطياته ومفاهيمه

حياتنا. فلو كان األمر كذلك، ملا كانت القضية 

ية التي جتابه العرب اليوم عىل اختالف بيئاهتم، املصري

هي: كيف ننشئ جمتمعًا حديثًا يف عامل حديث. هذا 

التناقض بني كوننا شكالً يف العامل احلديث وبني كوننا 

جوهرًا يف خارجه، يضطرنا إىل معاناة قضايا جمتمع 

قديم يف عامل حديث، ومعاناة قضايا عامل حديث يف 

 (.6 -5، ص1978)اخلال،"جمتمع قديم.

لقد حاول اخلال أن يربز أهم عنارص ومقومات 

احلداثة نظرة حديثة إىل "احلداثة يف مقالة له بعنوان 

مهام قيل يف احلداثة يظل القول "إذ يقول:  ،"الوجود

األهم فيها أهنا يف كل يشء ال يف الشعر وحده، موقف 

كياين من احلياة يف املرحلة التي نجتازها. فهي ليست 

كااًل يقتبسها اإلنسان أو زًيا يتزّيا به، ألن املهم هو أش

ما وراء األشكال واألزياء. هذا املاوراء هو ما نسميه 

 (. ومن هنا، فإنّ 16، ص1978)اخلال: . "بالعقلية

العقلية احلديثة تعني من وجهة نظر اخلال، أن يأخذ 

ال باملظهر. وليست مظاهر احلياة  اإلنسان باجلوهر

 ،ي غزت البالد العربية جوهر احلياة احلديثةاحلديثة الت

بل األخذ بأسباهبا الروحية والعقلية. وقد ركز اخلال 

عىل رضورة أن حييا اإلنسان العريب حياة العقل. فاخلال 

 "حياة العقل"يسجل موقفه هذا يف افتتاحية بعنوان: 
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لكي نحيا حياة  "، إذ يقول:"آفاق"نرشها يف جملة 

نحرره من قيود السلفية -رر العقلالعقل، علينا أن نح

والنقل]...[ ونحرره أيضًا من ربقة اجلهل]...[ جهل 

املبادئ واألصول األوىل لكل علم وأدب وفن. 

ونحرره أيضًا من أنفسنا: من الذاتية التي تنغلق عىل 

الفراغ وترفض النقد،]...[ ولكي نحيا حياة العقل، 

نة احلقيقية بقدرته عىل املعاي -علينا أن نؤمن بالعقل

ورؤيتها واخلضوع هلا]...[. ولكي نحيا حياة العقل 

علينا أن ندخل رشاكة العقل يف التاريخ ويف العرص، 

فالعقل املنقطع املنعزل املكتفي بنفسه، ال يكون]...[. 

هذه الرشاكة تتخطى القومية والدين وتتجاوز احلدود 

والسدود]...[. فاالنكامش عىل الذات واخلوف من 

تاح، واالختباء وراء التقديس والتحريم مناخ ال االنف

)اخلال، . "يرتعرع فيه العقل أو تنهض احلضارة...

، وانظر: 4-3، ص1959، 2:1جملة آفاق، ع 

 (.155، 154، ص2004الساليس، 

اخلال ال يفتأ  وفيام يتعلق باحلداثة الشعرية، فإنّ 

احلداثة يف الشعر "يقدم تصوراته عنها ومن ذلك قوله: 

داع وخروج به عىل ما سلف وهي ال ترتبط بزمن. إب

يصبح يف يوم من األيام قدياًم.  افام نعتربه اليوم حديثً 

وكل ما يف األمر أن جديدًا ما طرأ عىل نظرتنا إىل 

األشياء فانعكس يف تعبري غري مألوف... إىل أن يقول: 

واخلالصة أن احلداثة يف الشعر ال تعترب مذهبًا كغريه 

، بل حركة إبداع متايش احلياة يف تغريها من املذاهب

الدائم وال تكون وقفًا عىل زمن دون آخر. فحيثام يطرأ 

تغيري عىل احلياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا إىل األشياء، 

يسارع الشعر إىل التعبري عن ذلك بطرائق خارجية عىل 

السلفي واملألوف. فاملضامني واألشكال متيش جنبًا إىل 

الشعر وحده، بل يف خمتلف حقول النشاط  جنب، ال يف

 (.   17، 15، ص 1978)اخلال،  "اإلنساين أيضاً 

احلديث عن اخلال ودوره البارز يف حركة  إنّ 

احلداثة الشعرية العربية املعارص، ال يأيت، بأي حال من 

، التي بدأ يؤسس "شعر"األحول، منبتًا عن دور جملته 

ة األمريكية يف عام هلا بعد عودته من الواليات املتحد

، وهو دور يسعى، منذ البداية، إىل تأسيس 1956

مرشوع هنضوي حداثوي محل عىل عاتقه، اخلروج 

باحلركة الشعرية العربية إىل آفاق أوسع وتفكري ُيعنى 

باألبعاد العميقة للتعبري الشعري، بحيث َينُْشد هذا 

التعبري التحرر من سيطرة القديم كأمر مفروض 

 مسبقًا.

ما يميز املرشوع احلداثي الذي هنضت به حركة  إن

وعىل رأسها يوسف اخلال، تلك الرؤيا  "شعر"

التجديدية التي فجرت إمكانات اخللق الشعري. وهي 

حماولة جتديدية تنضاف إىل ما سبقها من حماوالت 

القرن  أوائلجتديدية، كان الشعر العريب قد شهدها مع 

ربعينيات من ذلك العرشين. إىل أن وصل أوجها يف األ

هذه، وهي  "شعر"القرن. غري أن ما يميز رؤية حركة 

متزامنة مع تلك املحاوالت التجديدية أهنا جاءت 
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 "بوعي أكثر جذرية وبرؤية أكثر شموالً."

 (.52، ص 1993)أدونيس،

احلداثة التي سعت حركة شعر إىل تأسيسها هي  إنّ 

ز حداثة املضمون يف العمل الشعري وهي هبذا تتجاو

حدود التغيري والتالعب  دحداثة الشكل التي تقف عن

 بأنساق التفاعيل اخلليلية.

يوسف اخلال يسّوغ هذه اللهفة نحو  ومن هنا، فإنّ 

فنحن يف عرص  " تأسيس مضمون حديث مغاير بقوله:

نبحث فيه عن سبيل للخروج من األزمة التي نعانيها 

ان يقوم من جّراء فقدان إيامننا باألسس القديمة التي ك

عليها جمتمعنا اإلنساين، أمام هذا البحث أليس من 

الطبيعي أن نتلهف للمضمون؟ ومن جهة ثانية كان 

النقد العريب منرصفًا إىل اللغة واألسلوب كأنام األدب 

حمض لغة وأسلوب، فقد كان هكذا بالفعل حني ركن 

أسالفنا إىل إيامهنم باألسس التي قام عليها جمتمعهم 

مهم إال االجرتار وابتكار األساليب التي فلم يعد أما

ليس من الطبيعي تقفهم عىل إتقان هذا االجرتار، أوَ 

إذن أن نتلهف نحن أبناء هذا اجليل الثائر الباحث 

، صيف 24) اخلال، جملة شعر،ع"للمضمون..؟

 (. 151، ص1962

الثورة الفكرية واملضامني  وال بّد من اإلشارة إىل أنَّ 

اخلال يدعو إليها من خالل جملته الشعرية التي كان 

، ينبغي أن تستتبع بتطور الحق للشكل، فقد "شعر"

فهم اخلال أن املضمون احلديث هو الذي خيلق شكله 

املناسب املعرب عن جتربة الشاعر، ويف هذا الصدد يقول 

فالشكل يف الشعر عىل أمهيته ورضورته تابع  "اخلال:

ت تعبئة كمية للمضمون وناجم عنه متامًا، كمل لو شئ

معينة من القمح يف كيس فأنت تأخذ الكمية وتبحث 

عن كيس يناسبها وبالطبع ال تفعل العكس وهكذا يف 

الشعر يأيت املضمون أوالً، وأصالة املضمون أي صدق 

معاناته وجتربته يتطلب شكالً أصياًل يالئمه، ومراعاة 

خلصائص الشعر يف اإليقاع والرهافة وخلق جو من 

لبهجة الروحية ومحل القارئ عىل املشاركة التوتر وا

)اخلال، جملة "الكاملة يف جتربة الشاعر ومعاناته.

 (.118، ص1960، كانون الثاين،13، ع "شعر"

لقد تعرض اخلال من خالل جهوده النقدية إىل 

لت يف جمملها نقلة حداثية مجلة من املسائل التي شكّ 

من عىل صعيد حركة الشعر العريب املعارص. ولعل 

أمهية بمكان، اإلشارة إىل هذه املسائل، التي سأعرض 

إىل بعضها، كانت يف بعض األحيان تتقاطع ورؤية 

، وهي يف أحيان أخرى ختتلف وتبتعد "شعر"جتمع 

كثريًا أو قلياًل عن هذه الرؤية. وال أدعي بأنني سأقف 

عىل مواطن التقاطع واالختالف بني أعضاء حركة 

 مساحة واسعة، قد ال ، إذ حيتاج ذلك إىل"شعر"

بل سأكتفي هنا، بالوقوف ، تتناسب وهذه الدراسة

املقتضب عىل مواقف اخلال اجتاهها. ومن هذه 

 املسائل:
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 موقف اخلال من الرتاث: -

لقد جاء يف موضع آنف من هذه الدراسة من خالل 

مستقبل الشعر العريب يف "التعرض إىل بيان اخلال 

موقف اخلال من ، ما يمكن أن يكشف عن "لبنان

ال أنزلق يف عيب التكرار، فإنني، هنا،  الرتاث. ولكي

أحاول استجالء هذا املوقف من خالل ما تيرس يل من 

. هذا "شعر"آرائه النقدية التي بثها يف أعداد جملة 

باإلضافة إىل آراء النقاد والدارسني الذين اهتموا 

 بدراسة اخلال نفسه.

يقي الذي يرى يوسف اخلال أن الرتاث احلق

الرتاث الكوين أو "ينبغي أن ننتمي إليه هو 

ف ، صي24ع ،"شعر")اخلال، جملة "اإلنساين.

(. ومن هنا، يذهب اخلال إىل أن 152، ص1962

الرتاث هو جهد اإلنسان املرتاكم عرب التاريخ يف كل 

مكان وزمان، وهو يسميه باحلضارة اإلنسانية 

عقل. وهذه الواحدة أو الرتاكم الثقايف أو نتاج ال

احلضارة اإلنسانية الواحدة حيمل لواءها الغرب ويف 

فاحلضارة الغربية هي  "هذا الصدد يقول اخلال:

حضارة اإلنسان املرتاكمة عرب التاريخ، وما نعتت 

الغرب أو أوروبا قد أعطاها يف  بالغربية إال ألنّ 

األلف سنة األخرية أكثر مما أعطتها أي منطقة 

، 15ع"شعر"ة التحرير: جملة )هيئ "جغرافية أخرى.

(؛ وهلذا، جاءت الدعوة إىل 139، ص1960صيف،

التواصل "من خالل  ،"حتقيق رشاكة تراثية إنسانية"

)هيئة التحرير:  "الفعال مع الشعر املعارص يف العامل.

 (.117، ص1961، صيف9ع"شعر"جملة 

لقد أعلن اخلال يف رسالة بعث هبا إىل سلمى 

 قفه جتاه الرتاث عامة، بقوله:اخلرضاء اجليويس عن مو

لن يكون لنا مستقبل ما مل نعد إىل اإلسهام يف احلضارة "

، 15،ع"شعر")اخلال، جملة . "اإلنسانية من جديد

(. ونحن ال نستطيع أن نتمثل نشاط 138، ص1960

اخلال عىل الصعيد الثقايف، وتقييمه إال من هذا املنطلق، 

ىل رضورة ركز ع "شعر"فمنذ أن أسس اخلال جملة 

جتاوز مقولة أن الرتاث العريب تراث مستقل مكتف 

 بذاته ويشكل واقعًا هنائيًا. 

وفيام خيص قضية الرتاث يف شعر اخلال فقد تصدى 

البئر املهجورة، إذ نجد يف بعض "هلا يف جمموعته 

احلوار "، وقصيدة "الدارة السوداء"قصائدها كقصيدة 

ؤم، عىل الرغم مما صورًا شديدة الواقعية والتشا "األزيل

صورًا  "فيها من أمل باخلالص. وقد استعمل اخلال

خمتلفة لوصف حالة الرتاث العريب يمكن إعادهتا 

مجيعها إىل نمط واحد يتألف من وجهني متضادين، 

اهلري كأنه هبذا التضاد اجلديل الذي يذكرنا بالفكر 

، أراد إجالء احلقيقة، أي ما هو عليه الرتاث وما يقليط

أن يكون. وأهم هذه الصور: اجلفاف واملطر، جيب 

 "السفر والعودة، املوت والقيامة، اهلجران واللقاء.

 (.158، ص2004)الساليس،
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ومن األمهية بمكان أن نقف مرة أخرى عند رسالة 

إن آهلة العامل " حيث يقول فيها: ،"اجليويس"اخلال إىل 

العريب قد ماتت، والثوريون احلقيقيون هم الذين 

كوا أهنا قد ماتت فعمدوا إىل دفنها لكي تبعث من أدر

جديد آهلة جتسد أحالم اجليل وآماله كام جتسد واقعه 

]...[، أمل يدفن العرب آهلة اجلاهلية؟ أفال  ومصريه

تظنني أننا يف هنضتنا أو ثورتنا احلارضة نحو حياة 

أفضل جيب أن ندفن آهلة جاهليتنا يف سبيل بعث آهلة 

)اخلال، جملة  "ورتنا اليوم ومثالنا؟حية متجددة عىل ص

 (.140، ص1960، 15ع ،"شعر"

فاخلال هنا يشبه الرتاث باآلهلة. وهو هبذا التشبيه 

يلّمح إىل هالة التقديس التي حتيط بالرتاث العريب 

وليس هذا فحسب، بل ربام كان يقصد إظهار 

التواصل التارخيي ووحدة الرتاث منذ الوثنية القديمة 

ا باآلهلة، حتى العرص احلارض الذي يسوده املشار إليه

يامن بإله واحد. ولكن جوهر الفكرة يكمن يف إلا

حقيقة اخلالص. ويالحظ أن اخلال يف هذه املقابلة بني 

موت اآلهلة وقيامتها، وموت الرتاث وقيامته، يضع 

يامنه إيقينه ببعث الرتاث العريب عىل مستوى واحد مع 

بيل إعادة سري اخلالص الثابت بقيامة املسيح. ويف س

  عىل األرض.

ويف هناية هذه الوقفة املقتضبة عىل موقف اخلال من 

اخلال مل يكن يدعو إىل  الرتاث، ال بّد من التأكيد عىل أنَّ 

إلغاء دور الرتاث العريب يف تكوين العملية الشعرية 

احلديثة، ولكنه يدعو إىل إخضاعه إىل عملية نقدية 

رضورة ربطه مع الرتاث  عميقة هذا باإلضافة إىل

اإلنساين الكوين. وهلذا، فهو يدعو إىل اإلبقاء عىل كل 

ما يصلح من هذا الرتاث عقالنيًا ويمكن اإلفادة منه، 

ويرفض مسبقًا كل ما فيه من حتديدات مسبقة. وتأيت 

هذه الدعوة ضمن حماولة اخلال اخلروج عن الرتاث 

ضاري العريب املحدود، وذلك من أجل إجياد بديل ح

 عقالين مواٍز، للحضارة الغربية.

 موقف اخلال من اللغة: -

ظلت قضية اللغة هاجسًا عالقًا يف تنظري يوسف 

، "شعر"اخلال النقدي يف مرحلة ما قبل إنشاء جملة 

وأثناء صدورها، وحتى بعد توقفها عن الصدور، 

حيث برزت هذه القضية مهًا حداثيًا مل يستطع اخلال 

التي  "شعر"يف رشك فشل جتربة جملة بل أوقعه  ،جتاوزه

 اصطدمت، حسب تعبريه بجدار اللغة.

، فإننا نجد ثمة توجهًا "شعر"وإذا ما انتقلنا إىل جملة 

نحو تبني العامية وإعطائها دورًا جماورًا للغة الفصحى 

يف الشعرية العربية، فعىل الرغم من أن هذا التوجه مل 

تنظري نقدي إال يفصح يف بداية األمر عن ذاته يف شكل 

، 1ع"شعر")طراد، جملة  "كزيب"أن نرش قصيدة 

(. باللهجة اللبنانية مليشال 21-20، ص1957نيسان،

، 2005)انظر: أبو سيف: طراد ال خيلو من داللة.

 (.87، ص1986. وانظر: خري بك:186ص
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الوثيقة األوىل التي تعرض ملشكلة اللغة بصورة  إنّ 

د الرابع من جملة مبارشة، تلك التي جاءت يف )العد

(، ففي هذا العدد، نرش اخلال مقالة نقدية عن "شعر"

جمموعة من القصائد العامية مليشال طراد، وتبدو أمهية 

هذه املقالة نابعة من كوهنا مكتوبة باللغة املحكية. غري 

 املهم، هنا، هو اإلشارة إىل نقطتني أساسيتني فيها: أنَّ 

التي يتيحها  التأكيد عىل حرية التعبري أولها:

هذه اللغة مل  استخدام اللغة املحكية للشاعر، بام أنّ 

مرياث اإلتباع "تتلق ثقل املوروث التقليدي، و

 ."واملحاكاة

تتجاوز "هذه اللغة وإن مل  اقتناع املؤلف بأنّ  ثانيتها:

حجر "، فإهنا ستشكل "بعد مستوى اللهجة املحكية

 .(87، ص1986)انظر: خري بك، زاوية املستقبل.

مليشال طراد، وكذلك مقالة  "كزيب"لت قصيدة شكّ 

اخلال، وكلتامها مكتوبتان باللهجة املحكية، توجهًا 

مسترتًا من اخلال يف الرتويج للكتابة بالعامية، والذي 

أفصح عنه بشكل مبارش يف كلمته التي ألقاها يف مؤمتر 

، حيث ذهب 1961روما لألدب الذي انعقد عام 

التناقض الصارخ الذي يعانيه  اخلال إىل رضورة فّض 

األدب العريب بني كونه شكاًل يف العامل احلديث 

وجوهرًا خارجه مما اضطره إىل معاناة قضايا جمتمع 

قديم يف عامل حديث، ومعاناة قضايا عامل حديث يف 

 (.88، ص1986جمتمع قديم. )انظر: خري بك،

 

ركز اخلال أثناء تطرقه إىل العوائق التي تواجه 

األديب يف العامل العريب عىل الصعوبات اللغوية  النشاط

التي يواجهها الكاتب العريب، والتي تتمثل بكون هذا 

يفكر "خمتلفة حينام  "لغات"الكاتب يرجع إىل ثالث 

يقول اخلال: فنحن نفكر بلغة،  "ويتكلم ويكتب

، 2005)أبو سيف،"ونتكلم بلغة، ونكتب بلغة

 اإلبقاء يف إرصار العرب عىل"(، وهو يرى 188ص

دليالً آخر عىل أن العقل العريب  "عىل اللغة يف سباهتا

عقاًل علميًا، بام إنه خُيضع "وال  "عقالً حديثاً "ليس 

)انظر: خري  الواقع املوضوعي إىل رغباته الذاتية.

 (.88، ص1986بك،

الذي يراه اخلال منقذًا لألدب  "احلداثي"احلل  إنَّ 

اللغة "استعامل العريب يف تعبريه احلي واحلر هو 

املتطورة عىل ألسنة شعوهبا، فهذه هي لغة  "املحكية

احلارض واملستقبل واستخدامها يف الكتابة كام يف 

احلديث أمر حمتوم، وعندئذ نتغلب عىل هذه الصعوبة 

األساسية يف وجه أدب عريب حي، مبدع، حديث. 

 (.188، ص2005)انظر: أبو سيف،

جدارًا  "فصحىاللغة ال"حاول اخلال أن جيعل من 

وعائقًا أمام تقدم حداثة الشعر العريب املعارص، داعيًا 

إىل أن هدم هذا اجلدار ال يكون إال باستحضار 

 التجربة الشعرية الغربية بأبعادها كافة.
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عن  (1)"شعر"وقد استمر اخلال بعد إيقاف جملة 

، "باللهجة املحكية"الصدور ينتهز كل فرصة للتبشري 

وصار يكتب  باللغة العربية الفصيحةوقد ترك الكتابة 

باللهجة املحكية، وهبذه اللهجة أصدر كتابًا هو 

 "، وكتب جمموعة قصائد بعنوان"الوالدة التانية"

 ."مذكرات كلب
 

 اخلامتة

لقد استطاع الشاعر والناقد العريب يوسف اخلال أن 

بشقيه اإلبداعي والنقدي  ييؤسس ملرشوعه احلداث

بوصفه يشكل أحد أبرز الشعراء سواء، وذلك  عىل حدٍّ 

مخسينيات القرن العرشين،  حقبةالعرب احلداثيني يف 

وهو من الناحية النقدية، يمثل أحد أبرز املنظرين 

  حلركة احلداثة الشعرية العربية التي رافقتها آنذاك.

وقد مّكنت إقامة اخلال يف أمريكا ضمن البعثة 

                                                 
صدرت املجلة يف أربعة وأربعني عددًا، يف إحدى عرشة  ((1

سنة غري متتالية، ويمكن إذ ذاك اإلشارة إىل مرحلتني يف 

املرحلة األوىل: وامتدت من شتاء عام  "شعر"حياة 

يف العام ، صيف خر31/32، حتى العدد1975

. وهي مرحلة أساسية للمجلة، كانت فاعليتها 1964

وتأثريها عىل الساحة األدبية من األمهية، بحيث شكلت 

خمتربًا لنضوج احلداثة العربية الناشئة واملتخبطة بني التبعية 

واألصالة، أما املرحلة الثانية، فامتدت من العدد 

، 44، حتى العدد 1967ربيع العام -، شتاء 33/34

، ص 2003. انظر: )بواردي: 1969ريف عام خ

 (.47،48ص

عىل أوجه  اللبنانية إىل األمم املتحدة، من االطالع

النشاط الشعري املختلفة، وما رافقها من حركات 

جتديدية تؤسس للحداثة الشعرية الغربية، هذا إذا ما 

أضفنا إليها جتاربه وثقافته التي سبقت هذه البعثة، من 

خالل اطالعه عىل الشعر العريب اجلديد يف خمتلف 

يف تشكل نواة جتربة الشاعر  أسهماجتاهاته، كل ذلك 

التي أّثرت فيام بعد عىل توجهاته األدبية فيام األدبية 

 يتعلق بالتعامل مع املوروث واللغة والتخطي.

ومن النتائج التي خلصت الدراسة إليه يمكن أن 

 نجملها عىل النحو اآليت:

ممارسة اخلال للنشاط النقدي أتاح له  إنّ  أوًل:

ا يف خفايا األثر الفني الشعري، وهو ا أكثر عمقً مترًس 

من أمهية النقد للشاعر احلديث، والسيام أنه  ينطلق

أو     يضطر يف حاالت كثرية للدفاع عن نامذج كتابته،

عن طريقه اإلبداعي اجلديد، الذي جيابه يف كثري من 

 األحيان بالرفض.

لقد آمن اخلال منذ اللحظة األوىل النطالقة  ثانًيا:

 من رضورة توافر األداة احلقيقية التي يمرشوعه احلداث

تتبلور من خالهلا حركة احلداثة الشعرية، فكانت جملة 

( األمريكية Poetry) التي أسسها عىل غرار جملة "شعر"

هي احلاضنة احلقيقة التي استقبلت تلك املحاوالت 

 الشعرية اجلديدة.

وفيام يتعلق بعالقة اخلال بالرتاث، فقد  ثالًثا:

اعل اخلال مل يكن ليلغي الدور الف الحظت الدراسة أنّ 
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للرتاث العريب يف تكوين العملية الشعرية احلديثة، 

ولكنه يدعو إىل ربط هذا الرتاث مع إخضاعه إىل 

عملية نقدية عميقة، وهو يدعو إىل اإلبقاء عىل ما 

ا ويمكن اإلفادة منه، يصلح من هذا الرتاث عقالني  

ا كل ما فيه من حتديدات مسبقة. وهو يرفض مسبقً 

رتاث احلقيقي الذي ينبغي أن ويذهب اخلال إىل أن ال

 ننتمي إليه هو الرتاث الكوين أو اإلنساين.

لت قضية اللغة منذ انطالقة مرشوع لقد شكّ  رابًعا:

، هاجسًا عالقًا يف تنظريه النقدي، حيث ياخلال احلداث

 ،برزت هذه القضية مهًا حداثيًا مل يستطع اخلال جتاوزه

لتي ا "شعر"بل أوقعه يف رشك فشل جتربة جملة 

اصطدمت، حسب تعبريه، بجدار اللغة. ولعل احلل 

الذي يراه اخلال منقذًا لألدب العريب يف  "احلداثي"

كلغة  "اللغة املحكية"تعبريه احلي واحلر هو استعامل 

 أدبية فاعلة.

ومهام يكن من أمر، يبقى أن نقول: لقد ظلت 

جهود اخلال املبكرة يف حركة احلداثة الشعرية 

مسرية احلركة  بظالهلا وتداعياهتا عىل والنقدية، تلقي

 األدبية والنقدية العربية إىل يومنا هذا. 

 

 عــاملراج

الثابت واملتحول بحث يف : أدونيس، عيل أمحد سعيد

، بريوت، دار 3ج ،اإلّتباع واإلبداع عند العرب

 .1983العودة، 

، 2، طصدمة احلداثة: أدونيس، عيل أمحد سعيد

 .1979بريوت، دار العودة، 

، بريوت، ها أنت أهيا الوقت: أدونيس، عيل أمحد سعيد

 .1993دار اآلداب، 

حداثة السؤال: بخصوص احلداثة : بنيس، حممد

، بريوت، املركز الثقايف العربية يف الشعر والثقافة

 .1988العريب،

جملة شعر واحلداثة الشعرية : بواردي، باسيليوس حنا

 .2003 ،، أطروحة دكتوراه، جامعة حيفاالعربية

، بريوت، املؤسسة ينابيع الرؤيا: جربا، إبراهيم جربا

 .1979العربية للدراسات والنرش،

الرتاث واحلداثة: دراسات : حممد عابد اجلابري،

بريوت: مركز دراسات الوحدة ، ومناقشات

 . 1991العربية،

، دار جملة شعر، قصائد يف األربعنياخلال، يوسف: 

 .1960، بريوت

، بريوت، دار 1، طداثة يف الشعراحل :اخلال، يوسف

 .1978، الطليعة للطباعة والنرش

، بريوت، 2، طاألعامل الشعرية الكاملةاخلال، يوسف: 

 .1979، دار العودة للصحافة والطباعة والنرش

حركة احلداثة يف الشعر العريب : خري بك، كامل

 الثقايف-دراسة حول اإلطار االجتامعي-املعارص

، بريوت، دار 2، طاألدبيةلالجتاهات والبُنى 

 .1986الفكر، 
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 ،احلداثة يف الشعر العريب املعارص: زراقط، عبداملجيد

، بريوت، دار احلرف العريب للطباعة 1ط

 .1991والنرش،

، يوسف اخلال وجملته شعر: الساليس، جاك أماتايسس

، بريوت، دار النهار بالتعاون مع املعهد األملاين 1ط

 .2004لألبحاث الرشقية، 

قضايا النقد واحلداثة دراسة : أبو سيف، ساندي سامل

، 1ط يف التجربة النقدية ملجلة )شعر( اللبنانية،

بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

2005. 

دراسة يف -أفق احلداثة وحداثة النمط: مهدي، سامي

، بغداد، حداثة جملة شعر بيئة ومرشوعًا ونموذجاً 

 .1988، "آفاق عربية"مة دار الشؤون الثقافية العا

  الدوريات:

رسالة إىل سلمى اخلرضاء ": اخلال، يوسف

 (.1960(، )15ع) "شعر"، جملة "اجليويس

قضايا الشعر املعارص لنازك ": اخلال، يوسف

 (. 1962(، )صيف 24، ع)"شعر"، جملة "املالئكة

حمارضات "، مستقبل الشعر يف لبنان: اخلال، يوسف

 (.1957(، )5ع) "شعر"ة الندوة اللبنانية، جمل

 
 

(، 1، ع)"شعر"، جملة "كزيب" :طراد، ميشال

 (.1957)نيسان،

، "قضية الشعر احلر يف العربية": لؤلؤة، عبدالواحد

 (.1969(، )صيف 43، ع )"شعر"جملة 

 (،15ع) "شعر"، جملة "أخبار وقضايا ": هيئة التحرير

 (.1960)صيف،
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